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 الخطة االسبوعية

  13/3/2019      الى      1/2019/  72لالسبوع من >                                             (  أ ) الثامن   >الصف والشعبة
   

 انشَبضُبد English انهغخ انؼشثُخ انتشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 

 

 ىوـــانــُ

 فتش يكخ

 كخ انًكشيخ َجٍُ انقًُخ انذَُُخ نً

 َؼذد ششوط طهش انضذَجُخ

يٍ أصذاث فتش  –َغتُجظ أهًُخ انتىكم ػهً هللا تؼبنً 

 يكخ 

 

 تضهم انشخظُبد يٍ خالل أفكبسهب 

 تفغش انكهًبد يىظفخ انًؼزى

To read about William Shakespeare. 
To read about learning languages. 
To recognize new vocab items 
To listen for information. 

 تًخُم االشكبل ثؼذ االصاصخ االفقُخ وانؼبيىدَخ 

 تًخُم اَؼكبط ثؼض االشكبل 

 صم يغبئم صُبتُخ ػهً االصاصخ واالَؼكبط

Reading: on point unit 8 
pages:101:102 

انكتبثٍ /تكتت يقبال ػٍ ظبهشح يب يىضضخ  االحشائٍ 

 ورهخ َظشهب

 شط انضٍَ وتهخُظهب قشاءح سواَخ ػاالحشائٍ  

Writing: search for information about 
the pros and cons of home-
schooling 

 تذسَت انطبنجبد ػهً االختجبساد انذونُخ + اختجبس قظُش 

 االصذ

  677صم تًبسٍَ ص    Bridge to Success C.BK Page: 107  64اػذاد دسط خفُخ تًش ص 23إنً طفضخ 23يٍ طفضخ  طفٍ

 وارت
 

 678  ص تًبسٍَ صم Bridge to Success W.BK Page: 93 رًغ يؼهىيبد ػٍ انكبتت 

 االحٍُُ

 طفٍ
 23إنً طفضخ 23يٍ طفضخ 

 679  ص تًبسٍَ صم Bridge to Success C.BK Page: 111  68دسط صفُخ تًش ص 

 وارت
 أحشٌ خجشاتٍ 

 دسط صفُخ تًش صم االعئهخ انىاسدح يٍ انهبيش 
Bridge to Success W.BK Page: 94 

 :67  ص تًبسٍَ صم

 انخالحبء

 طفٍ
 

 75وص  75دسط صفُخ تًش ص 
Bridge to Success C.BK Page: 112 

 684  ص تًبسٍَ صم

 وارت
 

 75وص 74ص دسط صفُخ تًش 
Bridge to Success W.BK Page: 95 

 686  ص تًبسٍَ صم

 687  ص تًبسٍَ صم Bridge to Success C.BK Page: 113 79وص  77َض االَبقخ ال تكهف يبال ص  تالوح طفٍ االسثؼبء

 وارت
 

 84دسط االَبقخ ال تكهف يبال ص 
Bridge to Success W.BK Page:96 

 688  ص تًبسٍَ صم

 انخًُظ

 طفٍ
 

  85و ص  84دسط االَبقخ ال تكهف يبال ص
Bridge to Success C.BK Page: 114 

 695  ص تًبسٍَ صم

 وارت

 

 قظخ تكشف ػٍ رىهش شخظُبتهب تكتت 

Bridge to Success W.BK Page: 97 
 

 

 695  ص تًبسٍَ صم
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 ( أ ) الثامن>  الصف والشعبةتابع 

 

 انتظًُى وانتكُىنىرُب انتشثُخ األخالقُخ انذساعبد االرتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 تؼذد يشكالد االثظبس 

 ل انتهغكىثبد تغتذل ػهً انُخ اعتؼًب

 تقبسٌ ثٍُ انتهغكىة انكبعش وانؼبكظ

تًُض  انُتبئذ انًتشتجخ ػهً قُبو انذونخ  -

 األيىَخ
 History of app تغتكشف انىعبئم انتقهُذَخ نهتشبوس -

 االصذ
 تقبسٌ ثٍُ طىل انُظش وقظش انُظش  طفٍ

طفٍ:    تضهم انخشائظ وانشعىو وانزذاول  

 وتغزم انًالصظبد.
 
تشس أفكبساً إثذاػُخ نتفؼُم نغتُب ال طفٍ:    تق

 انؼشثُخ.

 طفٍ:  تقذو ػشضبً ػٍ انتشبوس وتقجم االختالف

 

الطفٍ:  تجضج فٍ  أهًُخ انتشبوس فٍ  قُبو دونخ 

 اإليبساد انؼشثُخ انًتضذح و يُؼتهب.
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 5:8اعئهخ انقغى ص  وارت

 االحٍُُ
 تغتذل ػهً يفهىو انالثؤسَخ  طفٍ

  5:8ص  6و 5عؤال  وارت

 انخالحبء

 تؼذد يكىَبد انتهغكىة انكبعش  طفٍ

 ػًم يطىَخ ػٍ اَىاع انتهغكىثبد  وارت

 االسثؼبء
 تقبسٌ ثٍُ انتهغكىة انؼبكظ وانفضبئٍ  طفٍ

  5;5ص 5عؤال  وارت

 انخًُظ
 وطف يكىَبد انًزهش  طفٍ

 ذعبد انًزهش سعى االشؼخ انًبسح يٍ ػ وارت
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 الخطة االسبوعية

  13/3/2019        الى         1/2019/  72لالسبوع من >                                             )ب(الثامن    >الصف والشعبة

 انشَبضُبد English انهغخ انؼشثُخ انتشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 

 

 ىوـــانــُ

 فتش يكخ

 انقًُخ انذَُُخ نًكخ انًكشيخ  َجٍُ

 َؼذد ششوط طهش انضذَجُخ

يٍ أصذاث فتش  –َغتُجظ أهًُخ انتىكم ػهً هللا تؼبنً 

 يكخ 

 

 تضهم انشخظُبد يٍ خالل أفكبسهب 

 تفغش انكهًبد يىظفخ انًؼزى

To read about William Shakespeare. 
To read about learning languages. 
To recognize new vocab items 
To listen for information. 

 تًخُم االشكبل ثؼذ االصاصخ االفقُخ وانؼبيىدَخ 

 تًخُم اَؼكبط ثؼض االشكبل 

 صم يغبئم صُبتُخ ػهً االصاصخ واالَؼكبط

Reading: on point unit 8 
pages:101:102 

االحشائٍ  انكتبثٍ /تكتت يقبال ػٍ ظبهشح يب يىضضخ 

 ورهخ َظشهب

 شائٍ قشاءح سواَخ ػشط انضٍَ وتهخُظهب االح 

Writing: search for information about 
the pros and cons of home-
schooling 

 تذسَت انطبنجبد ػهً االختجبساد انذونُخ + اختجبس قظُش 

 االصذ

  677تًبسٍَ ص    صم Bridge to Success C.BK Page: 107  64اػذاد دسط خفُخ تًش ص 23إنً طفضخ 23يٍ طفضخ  طفٍ

 وارت
 

 678  ص تًبسٍَ صم Bridge to Success W.BK Page: 93 رًغ يؼهىيبد ػٍ انكبتت 

 االحٍُُ

 طفٍ
 23إنً طفضخ 23يٍ طفضخ 

 679  ص تًبسٍَ صم Bridge to Success C.BK Page: 111  68دسط صفُخ تًش ص 

 وارت
 أحشٌ خجشاتٍ 

 انهبيش دسط صفُخ تًش صم االعئهخ انىاسدح يٍ 
Bridge to Success W.BK Page: 94 

 :67  ص تًبسٍَ صم

 انخالحبء

 طفٍ
 

 75وص  75دسط صفُخ تًش ص 
Bridge to Success C.BK Page: 112 

 684  ص تًبسٍَ صم

 وارت
 

 75وص 74دسط صفُخ تًش ص 
Bridge to Success W.BK Page: 95 

 686  ص تًبسٍَ صم

 687  ص تًبسٍَ صم Bridge to Success C.BK Page: 113 79وص  77ال تكهف يبال ص  َض االَبقخ تالوح طفٍ االسثؼبء

 وارت
 

 84دسط االَبقخ ال تكهف يبال ص 
Bridge to Success W.BK Page:96 

 688  ص تًبسٍَ صم

 انخًُظ

 طفٍ
 

  85و ص  84دسط االَبقخ ال تكهف يبال ص
Bridge to Success C.BK Page: 114 

 695  ص تًبسٍَ صم

 وارت

 

 تكتت قظخ تكشف ػٍ رىهش شخظُبتهب 

Bridge to Success W.BK Page: 97 
 

 

 695  ص تًبسٍَ صم
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 ( )ب الثامن>  الصف والشعبةتابع 

 انتظًُى وانتكُىنىرُب انتشثُخ األخالقُخ انذساعبد االرتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 تؼذد يشكالد االثظبس 

 ػهً انُخ اعتؼًبل انتهغكىثبد  تغتذل

 تقبسٌ ثٍُ انتهغكىة انكبعش وانؼبكظ

تًُض  انُتبئذ انًتشتجخ ػهً قُبو انذونخ  -

 األيىَخ
 History of app تغتكشف انىعبئم انتقهُذَخ نهتشبوس -

 االصذ
 تقبسٌ ثٍُ طىل انُظش وقظش انُظش  طفٍ

طفٍ:    تضهم انخشائظ وانشعىو وانزذاول  

 .وتغزم انًالصظبد
 

ال طفٍ:    تقتشس أفكبساً إثذاػُخ نتفؼُم نغتُب 

 انؼشثُخ.

 طفٍ:  تقذو ػشضبً ػٍ انتشبوس وتقجم االختالف

 

الطفٍ:  تجضج فٍ  أهًُخ انتشبوس فٍ  قُبو دونخ 

 اإليبساد انؼشثُخ انًتضذح و يُؼتهب.
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 5:8اعئهخ انقغى ص  وارت

 االحٍُُ
 فهىو انالثؤسَخ تغتذل ػهً ي طفٍ

  5:8ص  6و 5عؤال  وارت

 انخالحبء

 تؼذد يكىَبد انتهغكىة انكبعش  طفٍ

 ػًم يطىَخ ػٍ اَىاع انتهغكىثبد  وارت

 االسثؼبء
 تقبسٌ ثٍُ انتهغكىة انؼبكظ وانفضبئٍ  طفٍ

  5;5ص 5عؤال  وارت

 انخًُظ
 وطف يكىَبد انًزهش  طفٍ

 شؼخ انًبسح يٍ ػذعبد انًزهش سعى اال وارت
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 الخطة االسبوعية

  13/3/2019      الى          1/2019/  72لالسبوع من >                                             (  ج )> الثامنالصف والشعبة

 انشَبضُبد English انهغخ انؼشثُخ انتشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 

 

 ىوـــانــُ

 فتش يكخ

 َجٍُ انقًُخ انذَُُخ نًكخ انًكشيخ 

 َؼذد ششوط طهش انضذَجُخ

يٍ أصذاث فتش  –َغتُجظ أهًُخ انتىكم ػهً هللا تؼبنً 

 يكخ 

 

 تضهم انشخظُبد يٍ خالل أفكبسهب 

 تفغش انكهًبد يىظفخ انًؼزى

To read about William Shakespeare. 
To read about learning languages. 
To recognize new vocab items 
To listen for information. 

 تًخُم االشكبل ثؼذ االصاصخ االفقُخ وانؼبيىدَخ 

 تًخُم اَؼكبط ثؼض االشكبل 

 صم يغبئم صُبتُخ ػهً االصاصخ واالَؼكبط

Reading: on point unit 8 
pages:101:102 

االحشائٍ  انكتبثٍ /تكتت يقبال ػٍ ظبهشح يب يىضضخ 

 ورهخ َظشهب

 االحشائٍ قشاءح سواَخ ػشط انضٍَ وتهخُظهب  

Writing: search for information about 
the pros and cons of home-
schooling 

 تذسَت انطبنجبد ػهً االختجبساد انذونُخ + اختجبس قظُش 

 االصذ

  677صم تًبسٍَ ص    Bridge to Success C.BK Page: 107  64اػذاد دسط خفُخ تًش ص 23إنً طفضخ 23يٍ طفضخ  طفٍ

 وارت
 

 678  ص تًبسٍَ صم Bridge to Success W.BK Page: 93 رًغ يؼهىيبد ػٍ انكبتت 

 االحٍُُ

 طفٍ
 23إنً طفضخ 23يٍ طفضخ 

 679  ص تًبسٍَ صم Bridge to Success C.BK Page: 111  68دسط صفُخ تًش ص 

 وارت
 أحشٌ خجشاتٍ 

 عئهخ انىاسدح يٍ انهبيش دسط صفُخ تًش صم اال
Bridge to Success W.BK Page: 94 

 :67  ص تًبسٍَ صم

 انخالحبء

 طفٍ
 

 75وص  75دسط صفُخ تًش ص 
Bridge to Success C.BK Page: 112 

 684  ص تًبسٍَ صم

 وارت
 

 75وص 74دسط صفُخ تًش ص 
Bridge to Success W.BK Page: 95 

 686  ص تًبسٍَ صم

 687  ص تًبسٍَ صم Bridge to Success C.BK Page: 113 79وص  77َض االَبقخ ال تكهف يبال ص  تالوح طفٍ االسثؼبء

 وارت
 

 84دسط االَبقخ ال تكهف يبال ص 
Bridge to Success W.BK Page:96 

 688  ص تًبسٍَ صم

 انخًُظ

 طفٍ
 

  85و ص  84دسط االَبقخ ال تكهف يبال ص
Bridge to Success C.BK Page: 114 

 695  ص تًبسٍَ صم

 وارت

 

 تكتت قظخ تكشف ػٍ رىهش شخظُبتهب 

Bridge to Success W.BK Page: 97 
 

 

 695  ص تًبسٍَ صم

 



 

 
QM-119-F3 

kh 

 ( )ج الثامن>  الصف والشعبةتابع 

 انتظًُى وانتكُىنىرُب انتشثُخ األخالقُخ انذساعبد االرتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 د االثظبس تؼذد يشكال

 تغتذل ػهً انُخ اعتؼًبل انتهغكىثبد 

 تقبسٌ ثٍُ انتهغكىة انكبعش وانؼبكظ

تًُض  انُتبئذ انًتشتجخ ػهً قُبو انذونخ  -

 األيىَخ
 History of app تغتكشف انىعبئم انتقهُذَخ نهتشبوس -

 االصذ
 تقبسٌ ثٍُ طىل انُظش وقظش انُظش  طفٍ

 طفٍ:    تضهم انخشائظ وانشعىو وانزذاول 

 وتغزم انًالصظبد.
 

ال طفٍ:    تقتشس أفكبساً إثذاػُخ نتفؼُم نغتُب 

 انؼشثُخ.

 طفٍ:  تقذو ػشضبً ػٍ انتشبوس وتقجم االختالف

 

الطفٍ:  تجضج فٍ  أهًُخ انتشبوس فٍ  قُبو دونخ 

 اإليبساد انؼشثُخ انًتضذح و يُؼتهب.
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 5:8اعئهخ انقغى ص  وارت

 االحٍُُ
 تغتذل ػهً يفهىو انالثؤسَخ  طفٍ

  5:8ص  6و 5عؤال  وارت

 انخالحبء

 تؼذد يكىَبد انتهغكىة انكبعش  طفٍ

 ػًم يطىَخ ػٍ اَىاع انتهغكىثبد  وارت

 االسثؼبء
 تقبسٌ ثٍُ انتهغكىة انؼبكظ وانفضبئٍ  طفٍ

  5;5ص 5عؤال  وارت

 انخًُظ
 وطف يكىَبد انًزهش  طفٍ

 سعى االشؼخ انًبسح يٍ ػذعبد انًزهش  وارت
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 الخطة االسبوعية
  31/ 5/  ;455إلــى         27/  5/  ;455لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثامن>  الصف والشعبة
   

 انشَبضُبد English انهغخ انؼشثُخ انتشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 انضذَجُخ َؼذد ششوط طهش  -
َغتُتذ انؼالقخ ثٍُ انؼفى وانشقٍ  -

 انضضبسٌ نهًزتًغ
َؼهم قجىل انشعىل طهً هللا ػهُه وعهى  -

ثُىد طهش انضذَجُخ سغى إرضبفهب ثضق 

 انًغهًٍُ

 َضهم انًتؼهى انشخظُبد يٍ خالل أقىانهب وأفؼبنهب  -

 َفغش انًتؼهى انكهًبد يغتؼُُب ثبنًؼزى -

 انًضبسع َضذد انًتؼهى أدواد َظت انفؼم -

To read about William 
Shakespeare 

 4اختجبس قظُش  -
 ًَخم االإصاصبد فٍ انًغتىي اإلصذاحٍ -
 ًَخم اإلَؼكبعبد فٍ انًغتىي اإلصذاحٍ -
 ًَخم دوساٌ شكم صىل َقطخ ثُبَُب -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 155 & 157 

 انضظخ اإلحشائُخ: 

 صىل يىضىع انتغبيش انقشائُخ:أٌ َقشأ قشاءح صشح

انكتبثُخ : أٌ َكتت يقبال تفغُشَب صىل يشكهخ يزتًؼُخ 

 تؤحش فُه .

Writing :Search for information to 
write a blog about how useful 
drama is 

 انضظخ اإلحشائُخ:

  Search for Rotations around the 
origin point 

 االصذ
 48ص  4دسط انؼقذ كتبة انطبنت د 48 ص 4دسط انؼقذ كتبة انطبنت د طفٍ

Bridge to Success 

Course book Page : 103 
 صم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىره

 678انً  676طفضخ سقى  

 ;5ص  9صم َشبط سقى  ;5ص  9صم َشبط سقى  وارت
Bridge to Success 

Work book Page: 89 
 679َضم تًبسٍَ راتُخ طفضخ سقى 

 االحٍُُ
 48ص  4دسط انؼقذ كتبة انطبنت د 48ص  4ؼقذ كتبة انطبنت ددسط ان طفٍ

Bridge to Success 

Course book Page :104 
 :67صم يغبئم يهبساد انتفكُش انؼهُب طفضخ سقى 

 65ص  6صم َشبط صىل انقبسئ سقى  65ص  6صم َشبط صىل انقبسئ سقى  وارت
Bridge to Success 

Work book Page :91 
 ;67ٍ طفضخ سقى َضم تًشٍَ اضبف

 انخالحبء
 48ص  4دسط انؼقذ كتبة انطبنت د 48ص  4دسط انؼقذ كتبة انطبنت د طفٍ

Bridge to Success 

Course book Page : 105 & 106 
 صم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىره

 686انً  685طفضخ سقى  

 65ص  7صم َشبط صىل انقبسئ سقى  65ص  7صم َشبط صىل انقبسئ سقى  وارت
Prepare On Point  Pages : 155 & 

157) 
 687َضم تًبسٍَ راتُخ طفضخ سقى 

 األسثؼبء
 688صم يغبئم يهبساد انتفكُش انؼهُب طفضخ سقى  On Point  Pages : 155 & 157 4:ص  4دسط أدواد َظت انفؼم انًضبسع د 4:ص  4دسط أدواد َظت انفؼم انًضبسع د طفٍ

 8:ص  5ت صم انتذسَ 8:ص  5صم انتذسَت  وارت
Bridge to Success 

Work book Page : 93 
 689َضم تًشٍَ اضبفٍ طفضخ سقى 

 انخًُظ
 4:ص  4دسط أدواد َظت انفؼم انًضبسع د 4:ص  4دسط أدواد َظت انفؼم انًضبسع د طفٍ

write a blog about how useful 
drama is 

 ;69صم تًبسٍَ طفضخ سقى 

 694َضم اختجبس َظف انىصذح طفضخ سقى  Complete the writing 9:ص  6صم انتذسَت  9:ص  6صم انتذسَت  وارت



 

 
QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الثامن>  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًُى وانتكُىنىرُب انتشثُخ األخالقُخ انذساعبد االرتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َقبسٌ ثٍُ انتهغكىة انكبعش وانؼبكظ -
 ٌ انًزهش انظىسَىضش كُف َكى -

 َتؼشف انًفبهُى انىاسدح فٍ انذسط 

 َقبسٌ ثٍُ انؼظش انؼجبعٍ االول وانخبٍَ 

 

  َىضش أهًُخ انذوس انزٌ َهؼجه انًُهذ

انغُبعٍ اإليبساتٍ انقبئى ػهً تضقُق 

 اإلرًبع فٍ َظبو انضكى .

Introduction to mobile apps 

 االصذ
 دسط األدواد انجظشَخ طفٍ

 االشكبل وانشعىو قشاءح انفقشاد و

 55صم تقىَى انذسط ص 
 . يٍ انكتبة انًذسعٍ 8-7-6صم ص 

What is an apps ? 
The history behind apps.  
Activity 1,2&3 p 17 ,19 , 21 

 االَتهبء يٍ تُفُز انًششوع ) ثبنذسربد ( وارت

 االحٍُُ
 انًزبهش وانكبيُشاد طفٍ

 يٍ كتبة انطبنت ;;5صم ص  وارت

 انخالحبء
 صم يشارؼخ انىصذح طفٍ

 يٍ كتبة انتًبسٍَ 69صم ص  وارت

 األسثؼبء
 صم تذسَت ػهً االختجبس انًؼُبسٌ طفٍ

 يٍ كتبة انتًبسٍَ :6صم ص  وارت

 انخًُظ
 اختجبس فٍ انىصذح انخبيغخ )انًشاَب وانؼذعبد( طفٍ

 يشارؼخ انىصذح اعتؼذاًدا نإلختجبس وارت

 



 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  31/ 5/  ;455إلــى         27/  5/  ;455لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الثامن>  الصف والشعبة
   

 انشَبضُبد English انهغخ انؼشثُخ انتشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َؼذد ششوط طهش انضذَجُخ  -
َغتُتذ انؼالقخ ثٍُ انؼفى وانشقٍ  -

 سٌ نهًزتًغانضضب
َؼهم قجىل انشعىل طهً هللا ػهُه وعهى          -

 ثُىد طهش انضذَجُخ سغى إرضبفهب ثضق انًغهًٍُ

 َضهم انًتؼهى انشخظُبد يٍ خالل أقىانهب وأفؼبنهب  -

 َفغش انًتؼهى انكهًبد يغتؼُُب ثبنًؼزى -

 َضذد انًتؼهى أدواد َظت انفؼم انًضبسع -

To read about William 
Shakespeare 

 4اختجبس قظُش  -
 ًَخم االإصاصبد فٍ انًغتىي اإلصذاحٍ -
 ًَخم اإلَؼكبعبد فٍ انًغتىي اإلصذاحٍ -
 ًَخم دوساٌ شكم صىل َقطخ ثُبَُب -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 155 & 157 

 انضظخ اإلحشائُخ: 

 انقشائُخ:أٌ َقشأ قشاءح صشح صىل يىضىع انتغبيش

يقبال تفغُشَب صىل يشكهخ يزتًؼُخ  انكتبثُخ : أٌ َكتت

 تؤحش فُه .

Writing :Search for information to 
write a blog about how useful 
drama is 

 انضظخ اإلحشائُخ:

  Search for Rotations around the 
origin point 

 االصذ
 48ص  4دسط انؼقذ كتبة انطبنت د  طفٍ

Bridge to Success 

Course book Page : 103 
 صم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىره

 678انً  676طفضخ سقى  

 ;5ص  9صم َشبط سقى   وارت
Bridge to Success 

Work book Page: 89 
 679َضم تًبسٍَ راتُخ طفضخ سقى 

 االحٍُُ
 48ص  4دسط انؼقذ كتبة انطبنت د 54صم فقشح أفكش وأوضش ص  طفٍ

Bridge to Success 

Course book Page :104 
 :67صم يغبئم يهبساد انتفكُش انؼهُب طفضخ سقى 

 65ص  6صم َشبط صىل انقبسئ سقى  59صم َشبط أتؼبوٌ وأكتت ص  وارت
Bridge to Success 

Work book Page :91 
 ;67َضم تًشٍَ اضبفٍ طفضخ سقى 

 انخالحبء
 48ص  4دسط انؼقذ كتبة انطبنت د 57صم فقشح أصهم وأوضش ص  طفٍ

Bridge to Success 

Course book Page : 105 & 106 
 صم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىره

 686انً  685طفضخ سقى  

 65ص  7صم َشبط صىل انقبسئ سقى  :5ص  5صم َشبط سقى  وارت
Prepare On Point  Pages : 155 & 

157) 
 687َضم تًبسٍَ راتُخ طفضخ سقى 

 األسثؼبء
 688صم يغبئم يهبساد انتفكُش انؼهُب طفضخ سقى  On Point  Pages : 155 & 157 4: ص 4دسط أدواد َظت انفؼم انًضبسع د  طفٍ

 8:ص  5صم انتذسَت   وارت
Bridge to Success 

Work book Page : 93 
 689َضم تًشٍَ اضبفٍ طفضخ سقى 

 انخًُظ
 4:ص  4دسط أدواد َظت انفؼم انًضبسع د 59صم فقشح أَظى يفبهًٍُ ص  طفٍ

write a blog about how useful 
drama is 

 ;69صم تًبسٍَ طفضخ سقى 

 694َضم اختجبس َظف انىصذح طفضخ سقى  Complete the writing 9:ص  6صم انتذسَت  :5ص  6صم َشبط سقى  وارت



 

 
QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثامن>  الصف والشعبةتابع 
 

 ُبانتظًُى وانتكُىنىر انتشثُخ األخالقُخ انذساعبد االرتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َقبسٌ ثٍُ انتهغكىة انكبعش وانؼبكظ -
 َىضش كُف َكىٌ انًزهش انظىس -

  انذسط فٍ انىاسدح انًفبهُى َتؼشف

 وانخبٍَ االول انؼجبعٍ انؼظش ثٍُ َقبسٌ

  َىضش أهًُخ انذوس انزٌ َهؼجه انًُهذ

انغُبعٍ اإليبساتٍ انقبئى ػهً تضقُق 

 اإلرًبع فٍ َظبو انضكى .

Introduction to mobile apps 

 االصذ
 دسط األدواد انجظشَخ طفٍ

  وانشعىو واالشكبل انفقشاد قشاءح

 55 ص انذسط تقىَى صم
 . يٍ انكتبة انًذسعٍ 8-7-6صم ص 

What is an apps ? 
The history behind apps.  
Activity 1,2&3 p 17 ,19 , 21 

 بد (االَتهبء يٍ تُفُز انًششوع ) ثبنذسر وارت

 االحٍُُ
 انًزبهش وانكبيُشاد طفٍ

 يٍ كتبة انطبنت ;;5صم ص  وارت

 انخالحبء
 صم يشارؼخ انىصذح طفٍ

 يٍ كتبة انتًبسٍَ 69صم ص  وارت

 األسثؼبء
 صم تذسَت ػهً االختجبس انًؼُبسٌ طفٍ

 يٍ كتبة انتًبسٍَ :6صم ص  وارت

 انخًُظ
 ح انخبيغخ )انًشاَب وانؼذعبد(اختجبس فٍ انىصذ طفٍ

 يشارؼخ انىصذح اعتؼذاًدا نإلختجبس وارت

 



 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  31/ 5/  ;455إلــى         27/  5/  ;455لألســـبـوع مــن  

 ( و ) الثامن>  الصف والشعبة
   

 انشَبضُبد English انهغخ انؼشثُخ انتشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َؼذد ششوط طهش انضذَجُخ  -
َغتُتذ انؼالقخ ثٍُ انؼفى وانشقٍ  -

 انضضبسٌ نهًزتًغ
َؼهم قجىل انشعىل طهً هللا ػهُه وعهى           -

 ثُىد طهش انضذَجُخ سغى إرضبفهب ثضق انًغهًٍُ

 َضهم انًتؼهى انشخظُبد يٍ خالل أقىانهب وأفؼبنهب  -

 بنًؼزىَفغش انًتؼهى انكهًبد يغتؼُُب ث -

 َضذد انًتؼهى أدواد َظت انفؼم انًضبسع -

To read about William 
Shakespeare 

 4اختجبس قظُش  -
 ًَخم االإصاصبد فٍ انًغتىي اإلصذاحٍ -
 ًَخم اإلَؼكبعبد فٍ انًغتىي اإلصذاحٍ -
 ًَخم دوساٌ شكم صىل َقطخ ثُبَُب -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 155 & 157 

 إلحشائُخ: انضظخ ا

 انقشائُخ:أٌ َقشأ قشاءح صشح صىل يىضىع انتغبيش

انكتبثُخ : أٌ َكتت يقبال تفغُشَب صىل يشكهخ يزتًؼُخ 

 تؤحش فُه .

Writing :Search for information to 
write a blog about how useful 
drama is 

 انضظخ اإلحشائُخ:

  Search for Rotations around the 
origin point 

 االصذ
 48ص  4دسط انؼقذ كتبة انطبنت د 54صم فقشح أفكش وأوضش ص  طفٍ

Bridge to Success 

Course book Page : 103 
 صم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىره

 678انً  676طفضخ سقى  

 ;5ص  9صم َشبط سقى  59صم َشبط أتؼبوٌ وأكتت ص  وارت
Bridge to Success 

Work book Page: 89 
 679راتُخ طفضخ سقى َضم تًبسٍَ 

 االحٍُُ
 48ص  4دسط انؼقذ كتبة انطبنت د 57صم فقشح أصهم وأوضش ص  طفٍ

Bridge to Success 

Course book Page :104 
 :67صم يغبئم يهبساد انتفكُش انؼهُب طفضخ سقى 

 65ص  6صم َشبط صىل انقبسئ سقى  :5ص  5صم َشبط سقى  وارت
Bridge to Success 

Work book Page :91 
 ;67َضم تًشٍَ اضبفٍ طفضخ سقى 

 انخالحبء
 48ص  4دسط انؼقذ كتبة انطبنت د  طفٍ

Bridge to Success 

Course book Page : 105 & 106 
 صم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىره

 686انً  685طفضخ سقى  

 65ص  7صم َشبط صىل انقبسئ سقى   وارت
Prepare On Point  Pages : 155 & 

157) 
 687تًبسٍَ راتُخ طفضخ سقى  َضم

 األسثؼبء
 688صم يغبئم يهبساد انتفكُش انؼهُب طفضخ سقى  On Point  Pages : 155 & 157 4:ص  4دسط أدواد َظت انفؼم انًضبسع د 59صم فقشح أَظى يفبهًٍُ ص  طفٍ

 8:ص  5صم انتذسَت  :5ص  6صم َشبط سقى  وارت
Bridge to Success 

Work book Page : 93 
 689َضم تًشٍَ اضبفٍ طفضخ سقى 

 انخًُظ
 4:ص  4دسط أدواد َظت انفؼم انًضبسع د  طفٍ

write a blog about how useful 
drama is 

 ;69صم تًبسٍَ طفضخ سقى 

 694َضم اختجبس َظف انىصذح طفضخ سقى  Complete the writing 9:ص  6صم انتذسَت   وارت



 

 
QM-119-F3 

kh 

   ( ) و الثامن>  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًُى وانتكُىنىرُب انتشثُخ األخالقُخ انذساعبد االرتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َقبسٌ ثٍُ انتهغكىة انكبعش وانؼبكظ -
 َىضش كُف َكىٌ انًزهش انظىس -

  انذسط فٍ انىاسدح انًفبهُى َتؼشف

 وانخبٍَ االول انؼجبعٍ انؼظش ثٍُ َقبسٌ

 زٌ َهؼجه انًُهذ َىضش أهًُخ انذوس ان

انغُبعٍ اإليبساتٍ انقبئى ػهً تضقُق 

 اإلرًبع فٍ َظبو انضكى .

Introduction to mobile apps 

 االصذ
 دسط األدواد انجظشَخ طفٍ

  وانشعىو واالشكبل انفقشاد قشاءح

 55 ص انذسط تقىَى صم
 . يٍ انكتبة انًذسعٍ 8-7-6صم ص 

What is an apps ? 
The history behind apps.  
Activity 1,2&3 p 17 ,19 , 21 

 االَتهبء يٍ تُفُز انًششوع ) ثبنذسربد ( وارت

 االحٍُُ
 انًزبهش وانكبيُشاد طفٍ

 يٍ كتبة انطبنت ;;5صم ص  وارت

 انخالحبء
 صم يشارؼخ انىصذح طفٍ

 يٍ كتبة انتًبسٍَ 69صم ص  وارت

 األسثؼبء
 انًؼُبسٌ صم تذسَت ػهً االختجبس طفٍ

 يٍ كتبة انتًبسٍَ :6صم ص  وارت

 انخًُظ
 اختجبس فٍ انىصذح انخبيغخ )انًشاَب وانؼذعبد( طفٍ

 يشارؼخ انىصذح اعتؼذاًدا نإلختجبس وارت

 
 



 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  31/ 5/  ;455إلــى         27/  5/  ;455لألســـبـوع مــن  

 ز ( ) الثامن>  الصف والشعبة
   

 انشَبضُبد English انهغخ انؼشثُخ انتشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َؼذد ششوط طهش انضذَجُخ  -
َغتُتذ انؼالقخ ثٍُ انؼفى وانشقٍ  -

 انضضبسٌ نهًزتًغ
َؼهم قجىل انشعىل طهً هللا ػهُه وعهى           -

 ثُىد طهش انضذَجُخ سغى إرضبفهب ثضق انًغهًٍُ

 انًتؼهى انشخظُبد يٍ خالل أقىانهب وأفؼبنهب  َضهم -

 َفغش انًتؼهى انكهًبد يغتؼُُب ثبنًؼزى -

 َضذد انًتؼهى أدواد َظت انفؼم انًضبسع -

To read about William 
Shakespeare 

 4اختجبس قظُش  -
 ًَخم االإصاصبد فٍ انًغتىي اإلصذاحٍ -
 ًَخم اإلَؼكبعبد فٍ انًغتىي اإلصذاحٍ -
 صىل َقطخ ثُبَُبًَخم دوساٌ شكم  -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 155 & 157 

 انضظخ اإلحشائُخ: 

 انقشائُخ:أٌ َقشأ قشاءح صشح صىل يىضىع انتغبيش

انكتبثُخ : أٌ َكتت يقبال تفغُشَب صىل يشكهخ يزتًؼُخ 

 تؤحش فُه .

Writing :Search for information to 
write a blog about how useful 
drama is 

 انضظخ اإلحشائُخ:

  Search for Rotations around the 
origin point 

 االصذ
 48ص  4دسط انؼقذ كتبة انطبنت د 54صم فقشح أفكش وأوضش ص  طفٍ

Bridge to Success 

Course book Page : 103 
 صم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىره

 678انً  676طفضخ سقى  

 ;5ص  9صم َشبط سقى  59كتت ص صم َشبط أتؼبوٌ وأ وارت
Bridge to Success 

Work book Page: 89 
 679َضم تًبسٍَ راتُخ طفضخ سقى 

 االحٍُُ
 48ص  4دسط انؼقذ كتبة انطبنت د 57صم فقشح أصهم وأوضش ص  طفٍ

Bridge to Success 

Course book Page :104 
 :67صم يغبئم يهبساد انتفكُش انؼهُب طفضخ سقى 

 65ص  6صم َشبط صىل انقبسئ سقى  :5ص  5َشبط سقى صم  وارت
Bridge to Success 

Work book Page :91 
 ;67َضم تًشٍَ اضبفٍ طفضخ سقى 

 انخالحبء
 48ص  4دسط انؼقذ كتبة انطبنت د  طفٍ

Bridge to Success 

Course book Page : 105 & 106 
 صم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىره

 686انً  685طفضخ سقى  

 65ص  7صم َشبط صىل انقبسئ سقى   وارت
Prepare On Point  Pages : 155 & 

157) 
 687َضم تًبسٍَ راتُخ طفضخ سقى 

 األسثؼبء
 688صم يغبئم يهبساد انتفكُش انؼهُب طفضخ سقى  On Point  Pages : 155 & 157 4:ص  4دسط أدواد َظت انفؼم انًضبسع د 59صم فقشح أَظى يفبهًٍُ ص  طفٍ

 8:ص  5صم انتذسَت  :5ص  6صم َشبط سقى  توار
Bridge to Success 

Work book Page : 93 
 689َضم تًشٍَ اضبفٍ طفضخ سقى 

 انخًُظ
 4:ص  4دسط أدواد َظت انفؼم انًضبسع د  طفٍ

write a blog about how useful 
drama is 

 ;69صم تًبسٍَ طفضخ سقى 

 694َضم اختجبس َظف انىصذح طفضخ سقى  Complete the writing 9:ص  6صم انتذسَت   وارت



 

 
QM-119-F3 

kh 

 ز ( ) الثامن>  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًُى وانتكُىنىرُب انتشثُخ األخالقُخ انذساعبد االرتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َقبسٌ ثٍُ انتهغكىة انكبعش وانؼبكظ -
 َىضش كُف َكىٌ انًزهش انظىس -

  انذسط فٍ نىاسدحا انًفبهُى َتؼشف

 وانخبٍَ االول انؼجبعٍ انؼظش ثٍُ َقبسٌ

  َىضش أهًُخ انذوس انزٌ َهؼجه انًُهذ

انغُبعٍ اإليبساتٍ انقبئى ػهً تضقُق 

 اإلرًبع فٍ َظبو انضكى .

Introduction to mobile apps 

 االصذ
 دسط األدواد انجظشَخ طفٍ

  وانشعىو واالشكبل انفقشاد قشاءح

 55 ص انذسط تقىَى صم
 . يٍ انكتبة انًذسعٍ 8-7-6صم ص 

What is an apps ? 
The history behind apps.  
Activity 1,2&3 p 17 ,19 , 21 

 االَتهبء يٍ تُفُز انًششوع ) ثبنذسربد ( وارت

 االحٍُُ
 انًزبهش وانكبيُشاد طفٍ

 يٍ كتبة انطبنت ;;5صم ص  وارت

 انخالحبء
 صم يشارؼخ انىصذح طفٍ

 يٍ كتبة انتًبسٍَ 69صم ص  وارت

 األسثؼبء
 صم تذسَت ػهً االختجبس انًؼُبسٌ طفٍ

 يٍ كتبة انتًبسٍَ :6صم ص  وارت

 انخًُظ
 اختجبس فٍ انىصذح انخبيغخ )انًشاَب وانؼذعبد( طفٍ

 يشارؼخ انىصذح اعتؼذاًدا نإلختجبس وارت

 
 
 

 


