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 الخطة االسبوعية

  25/4/2019         الى         4/2019/  22لالسبوع من :                                             (  أ )الثامن   :الصف والشعبة

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح  

 َىاتج انتؼهى
 ىوـــانــٍ

 االقتذاء فً انخٍش 

 ٌج قشاءح عهًٍخ ٌقشأ انذذ

 ٌؼجش ػٍ أهًٍخ اعتقالنٍخ شخظٍخ انًغهى 

 ٌىضخ انظفبد اإلٌجبثٍخ نشخظٍخ انًغهى 

 ًٌٍض ثٍٍ انتقهٍذ واالتجبع

 انشخظٍبد يٍ خالل أقىانهب وأفؼبنهب وأفكبسهب.انًتؼهى  ٌذهم -

 ٌذهم انُظىص األدثٍخ. -

 ٌفغش انًتؼهى انكهًبد يغتخذيب انًؼجى انىسقً

To talk about famous expeditions. 
To read for information. 
To recognize new vocab items. 
To listen for information. 
 

 تًخٍم يخطظ االَتشبس ثٍبٍَب وتفغٍشهب -

 تذذٌذ انًغتٍى االفضم تًخٍم ثٍبٍَب  -

 تفغٍش انجذول راد انًذخهٍٍ  -

Reading: Read pages: PREPARE 130-131 “On 
point” 

 انذظخ اإلحشائٍخ: انقشائٍخ: أٌ ٌقشأ قشاءح دشح.

 .ػٍ أهًٍخ اإلجبصح تفغٍشي انكتبثٍخ:أٌ ٌكتت يقبل
Writing: Search for information to write  
about the importance of “ Fggriendship” 

 تذسٌت انطبنجبد ػهى االختجبساد انذونٍخ 

 االدذ
 طفً

 اجبصح ػٍذ انفظخ انًجٍذ
 واجت

 االحٍٍُ

 664دم تًبسٌٍ ص  Bridge to Success C.BK Page: 166 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص  22إنى طفذخ 22يٍ طفذخ  طفً

 واجت
 تغًٍغ األٌبد يٍ دسط انطشٌق إنى انجُخ

 37ص  3دم َشبط سقى 
Bridge to Success C.WK Page: 137 

 66 ص تًبسٌٍ دم

 انخالحبء

 طفً
 22نى طفذخ إ 22يٍ طفذخ 

 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص 
Bridge to Success C.BK Page: 167 

 668 ص تًبسٌٍ دم

 واجت

 تغًٍغ انذذٌج انششٌف 

 24ص  1دم َشبط سقى 

Bridge to Success W.BK Page: 138 676ص تًبسٌٍ دم 

  طفً االسثؼبء
 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص 

Bridge to Success C.BK Page: 169 678 ص تًبسٌٍ دم 

 واجت
 

 24ص  1دم َشبط سقى 
Bridge to Success W.BK Page: 139 

 688ص تًبسٌٍ دم

 

 انخًٍظ

 

 طفً
 دم أَشطخ انطبنت 

 دسط كتبثخ
Bridge to Success C.BK Page: 170 

 689 ص تًبسٌٍ دم

 واجت
 أحشي خجشاتً 

 
Bridge to Success W.BK Page: 140 

 694 ص تًبسٌٍ دم
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 ( ا) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌؼشف انطبنت يب انًقظىد ثبنضالصل | – 1

 انضالصل .  ٌؼشف انطبنت اٌٍ تذذث – 4

 ٌفهى كٍف ٌشاقت انؼهًبء َشبط انضالصل  – 3

ض أثشص االفكبس دسط َجبح تهخٍ

 األيبساد 

 تستكشف ابرز مواقع التواصل االجتماعي 

 

Understand 
the Maker(microcontroller)and its 

hardware features t 

 االدذ
 طفً

 اجبصح ػٍذ انفظخ انًجٍذ
 واجت

 االحٍٍُ
 طفً

 ػهى اإلختجبساد انذونٍخ  بدتذسٌج

 86ص اليبسادا  تطجٍق اَشطخ انذسط َجبح
تغجٍم اٌجبثٍبد و عهجٍبد اعتخذاو يىاقغ انتىاطم 

 األجتًبػً
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 واجت
 ٌشبهذ انطبنجبد انفٍذٌى انزي تشعهه انًؼهًه نهطبنجبد 

 انخالحبء

 طفً
 ٌفهى انطبنت انًقظىد ثبنضالصل 

 ل , و ثؼشف اٌٍ تذذث انضالص

 واجت
 انجذج ػٍ اكخش انضالصل تذيٍشا 

 االسثؼبء
 طفً

 ٌتؼشف ػهى اَىاع انًىجبد انضنضانٍخ 

 واجت
 كتبة انُشبط جضئٍخ اَىاع انًىجبد انضنضانٍخ 

 انخًٍظ
 طفً

 ٌفهى كٍف ٌقىو انؼهًبء ثتذذٌذ قىح انضالصل 

 واجت
كتبة  317ص   -كتبة انُشبط دسط انضالصل 

 بنت انط
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 الخطة االسبوعية

  25/4/2019           الى         4/2019/  22لالسبوع من :                                           (    بالثامن)    :الصف والشعبة

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح  

 َىاتج انتؼهى
 ىوـــانــٍ

 انخٍش االقتذاء فً 

 ٌقشأ انذذٌج قشاءح عهًٍخ 

 ٌؼجش ػٍ أهًٍخ اعتقالنٍخ شخظٍخ انًغهى 

 ٌىضخ انظفبد اإلٌجبثٍخ نشخظٍخ انًغهى 

 ًٌٍض ثٍٍ انتقهٍذ واالتجبع

 انشخظٍبد يٍ خالل أقىانهب وأفؼبنهب وأفكبسهب.انًتؼهى  ٌذهم -

 ٌذهم انُظىص األدثٍخ. -

 ًٌفغش انًتؼهى انكهًبد يغتخذيب انًؼجى انىسق

To talk about famous expeditions. 
To read for information. 
To recognize new vocab items. 
To listen for information. 
 

 تًخٍم يخطظ االَتشبس ثٍبٍَب وتفغٍشهب -

 تذذٌذ انًغتٍى االفضم تًخٍم ثٍبٍَب  -

 تفغٍش انجذول راد انًذخهٍٍ  -

Reading: Read pages: PREPARE 130-131 “On 
point” 

 انذظخ اإلحشائٍخ: انقشائٍخ: أٌ ٌقشأ قشاءح دشح.

 .ػٍ أهًٍخ اإلجبصح تفغٍشي انكتبثٍخ:أٌ ٌكتت يقبل
Writing: Search for information to write  
about the importance of “ Fggriendship” 

 تذسٌت انطبنجبد ػهى االختجبساد انذونٍخ 

 االدذ
 طفً

 ذ انفظخ انًجٍذاجبصح ػٍ
 واجت

 االحٍٍُ

 664دم تًبسٌٍ ص  Bridge to Success C.BK Page: 166 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص  22إنى طفذخ 22يٍ طفذخ  طفً

 واجت
 تغًٍغ األٌبد يٍ دسط انطشٌق إنى انجُخ

 37ص  3دم َشبط سقى 
Bridge to Success C.WK Page: 137 

 66 ص تًبسٌٍ دم

 انخالحبء

 طفً
 22إنى طفذخ  22يٍ طفذخ 

 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص 
Bridge to Success C.BK Page: 167 

 668 ص تًبسٌٍ دم

 واجت

 تغًٍغ انذذٌج انششٌف 

 24ص  1دم َشبط سقى 

Bridge to Success W.BK Page: 138 676ص تًبسٌٍ دم 

  طفً االسثؼبء
 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص 

Bridge to Success C.BK Page: 169 678 ص تًبسٌٍ دم 

 واجت
 

 24ص  1دم َشبط سقى 
Bridge to Success W.BK Page: 139 

 688ص تًبسٌٍ دم

 

 انخًٍظ

 

 طفً
 دم أَشطخ انطبنت 

 دسط كتبثخ
Bridge to Success C.BK Page: 170 

 689 ص تًبسٌٍ دم

 واجت
 أحشي خجشاتً 

 
Bridge to Success W.BK Page: 140 

 694 ص تًبسٌٍ دم
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 ( )ب الثامن:  الصف والشعبةتابع 

 

 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌؼشف انطبنت يب انًقظىد ثبنضالصل | – 1

 ٌؼشف انطبنت اٌٍ تذذث انضالصل .  – 4

 بط انضالصل ٌفهى كٍف ٌشاقت انؼهًبء َش – 3

تهخٍض أثشص االفكبس دسط َجبح 

 األيبساد 

 تستكشف ابرز مواقع التواصل االجتماعي 

 

Understand 
the Maker(microcontroller)and its 

hardware features t 

 االدذ
 طفً

 اجبصح ػٍذ انفظخ انًجٍذ
 واجت

 االحٍٍُ
 طفً

 تذسٌجبد ػهى اإلختجبساد انذونٍخ 

 86ط َجبح  االيبساد صتطجٍق اَشطخ انذس
تغجٍم اٌجبثٍبد و عهجٍبد اعتخذاو يىاقغ انتىاطم 

 األجتًبػً
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 واجت
 ٌشبهذ انطبنجبد انفٍذٌى انزي تشعهه انًؼهًه نهطبنجبد 

 انخالحبء

 طفً
 ٌفهى انطبنت انًقظىد ثبنضالصل 

 اٌٍ تذذث انضالصل  , و ثؼشف

 واجت
 انجذج ػٍ اكخش انضالصل تذيٍشا 

 االسثؼبء
 طفً

 ٌتؼشف ػهى اَىاع انًىجبد انضنضانٍخ 

 واجت
 كتبة انُشبط جضئٍخ اَىاع انًىجبد انضنضانٍخ 

 انخًٍظ
 طفً

 ٌفهى كٍف ٌقىو انؼهًبء ثتذذٌذ قىح انضالصل 

 واجت
كتبة  317ص   -كتبة انُشبط دسط انضالصل 

 انطبنت 
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 الخطة االسبوعية

  25/4/2019         الى         4/2019/  22لالسبوع من :                                           (  جالثامن)    :الصف والشعبة

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح  

 َىاتج انتؼهى
 ىوـــانــٍ

 قتذاء فً انخٍش اال

 ٌقشأ انذذٌج قشاءح عهًٍخ 

 ٌؼجش ػٍ أهًٍخ اعتقالنٍخ شخظٍخ انًغهى 

 ٌىضخ انظفبد اإلٌجبثٍخ نشخظٍخ انًغهى 

 ًٌٍض ثٍٍ انتقهٍذ واالتجبع

 انشخظٍبد يٍ خالل أقىانهب وأفؼبنهب وأفكبسهب.انًتؼهى  ٌذهم -

 ٌذهم انُظىص األدثٍخ. -

 ؼجى انىسقًٌفغش انًتؼهى انكهًبد يغتخذيب انً

To talk about famous expeditions. 
To read for information. 
To recognize new vocab items. 
To listen for information. 
 

 تًخٍم يخطظ االَتشبس ثٍبٍَب وتفغٍشهب -

 تذذٌذ انًغتٍى االفضم تًخٍم ثٍبٍَب  -

 تفغٍش انجذول راد انًذخهٍٍ  -

Reading: Read pages: PREPARE 130-131 “On 
point” 

 انذظخ اإلحشائٍخ: انقشائٍخ: أٌ ٌقشأ قشاءح دشح.

 .ػٍ أهًٍخ اإلجبصح تفغٍشي انكتبثٍخ:أٌ ٌكتت يقبل
Writing: Search for information to write  
about the importance of “ Fggriendship” 

 تذسٌت انطبنجبد ػهى االختجبساد انذونٍخ 

 االدذ
 طفً

 اجبصح ػٍذ انفظخ انًجٍذ
 واجت

 االحٍٍُ

 664دم تًبسٌٍ ص  Bridge to Success C.BK Page: 166 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص  22إنى طفذخ 22يٍ طفذخ  طفً

 واجت
 تغًٍغ األٌبد يٍ دسط انطشٌق إنى انجُخ

 37ص  3دم َشبط سقى 
Bridge to Success C.WK Page: 137 

 66 ص تًبسٌٍ دم

 انخالحبء

 طفً
 22إنى طفذخ  22يٍ طفذخ 

 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص 
Bridge to Success C.BK Page: 167 

 668 ص تًبسٌٍ دم

 واجت

 تغًٍغ انذذٌج انششٌف 

 24ص  1دم َشبط سقى 

Bridge to Success W.BK Page: 138 676ص تًبسٌٍ دم 

  طفً االسثؼبء
 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص 

Bridge to Success C.BK Page: 169 678 ص تًبسٌٍ دم 

 واجت
 

 24ص  1دم َشبط سقى 
Bridge to Success W.BK Page: 139 

 688ص تًبسٌٍ دم

 

 انخًٍظ

 

 طفً
 دم أَشطخ انطبنت 

 دسط كتبثخ
Bridge to Success C.BK Page: 170 

 689 ص تًبسٌٍ دم

 واجت
 أحشي خجشاتً 

 
Bridge to Success W.BK Page: 140 

 694 ص تًبسٌٍ دم
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 ( )ج الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌؼشف انطبنت يب انًقظىد ثبنضالصل | – 1

 ٌؼشف انطبنت اٌٍ تذذث انضالصل .  – 4

 نؼهًبء َشبط انضالصل ٌفهى كٍف ٌشاقت ا – 3

تهخٍض أثشص االفكبس دسط َجبح 

 األيبساد 

 تستكشف ابرز مواقع التواصل االجتماعي 

 

Understand 
the Maker(microcontroller)and its 

hardware features t 

 االدذ
 طفً

 اجبصح ػٍذ انفظخ انًجٍذ
 واجت

 االحٍٍُ
 طفً

 تذسٌجبد ػهى اإلختجبساد انذونٍخ 

 86َشطخ انذسط َجبح  االيبساد صتطجٍق ا
تغجٍم اٌجبثٍبد و عهجٍبد اعتخذاو يىاقغ انتىاطم 

 األجتًبػً
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 واجت
 ٌشبهذ انطبنجبد انفٍذٌى انزي تشعهه انًؼهًه نهطبنجبد 

 انخالحبء

 طفً
 ٌفهى انطبنت انًقظىد ثبنضالصل 

 , و ثؼشف اٌٍ تذذث انضالصل 

 واجت
 انجذج ػٍ اكخش انضالصل تذيٍشا 

 االسثؼبء
 طفً

 ٌتؼشف ػهى اَىاع انًىجبد انضنضانٍخ 

 واجت
 كتبة انُشبط جضئٍخ اَىاع انًىجبد انضنضانٍخ 

 انخًٍظ
 طفً

 ٌفهى كٍف ٌقىو انؼهًبء ثتذذٌذ قىح انضالصل 

 واجت
كتبة  317ص   -انضالصل كتبة انُشبط دسط 

 انطبنت 
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 الخطة االسبوعية
  25/ 4/  4419إلــى         22/  4/  4419لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثامن:  الصف والشعبة
   

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

قشاءح عهًٍخ  أٌ ٌقشأ انطبنت انذذٌج انششٌف -

 يؼجشح
 أٌ ًٌٍض ثٍٍ انتقهٍذ واالتجبع  -
 أٌ ٌذافغ ػٍ أهًٍخ اعتقالنٍخ شخظٍخ انًغهى  -

انشخظٍبد يٍ خالل أقىانهب انًتؼهى  ٌذهم -

 وأفؼبنهب وأفكبسهب.

 ٌذهم انُظىص األدثٍخ. -

 ٌفغش انًتؼهى انكهًبد يغتخذيب انًؼجى انىسقً

To talk about the travellers 
 1 اختجبس قظٍش 

 ٌذذد أَىاع االستجبطبد 

 ٌفغش يخطظ اإلَتشبس 

 ًٌخم انًغتقٍى األفضم تًخٍال ثٍبٍَب 

Reading :Prepare On Point  Pages : 
44 - 45 

 انذظخ اإلحشائٍخ: انقشائٍخ: أٌ ٌقشأ قشاءح دشح.

ػٍ أهًٍخ  تفغٍشي انكتبثٍخ:أٌ ٌكتت يقبل

 .اإلجبصح

Writing: Search for information to 
write a paragraph about travellers  

 انذظخ اإلحشائٍخ:

Search about the Line of best fit 

 االدذ
 طفً

 إجبصح ػٍذ انفظخ انًجٍذ

 واجت

 االحٍٍُ

 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص  46دم َشبط أتؼبوٌ وأواصٌ  ص   طفً
Bridge to Success 

Course book Page :165-166 

 هًك وتًشٌٍ يىجهدم تأكذ يٍ ف

 666انى   664طفذخ سقى  

 37ص  3دم َشبط سقى  عىسح ٌظ  68-55دفظ اٌَبد انكشًٌخ يٍ  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :137 
 667ٌذم تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ سقى 

 انخالحبء

 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص  47دم َشبط أَظى يفبهًًٍ ص   طفً
Bridge to Success 

Course book Page : 167-168 
 668دم يغبئم يهبساد انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سقى 

 24ص  1دم َشبط سقى  عىسح ٌظ  68-55دفظ اٌَبد انكشًٌخ يٍ  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :138 
 669ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ سقى 

 األسثؼبء

 On Point  Pages : 44 & 45 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص  48ص  4دم َشبط أجٍت ثًفشدي سقى  طفً
 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٌٍ يىجه 

 676انى  672طفذخ سقى 

 24ص  1دم َشبط سقى  عىسح ٌظ  68-55دفظ اٌَبد انكشًٌخ يٍ  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :142 
 677ٌذم تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ سقى 

 انخًٍظ

 678دم يغبئم يهبساد انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سقى   Write a paragraph about travellers خدسط كتبث  طفً

 679ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ سقى  Complete the writing   واجت



 

 
QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 انتؼهى َىاتج
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌقبسٌ ثٍٍ أَىاع انًىجبد انضنضانٍخ 

 أٌ ًٌٍض ثٍٍ يقبٌٍظ انضالصل انخالحخ 
  يٍ كتبة ويضبد 47تذضٍش دسط 

ٌىضخ كٍف ًٌكٍ انتؼبيم يغ 

انظشاػبد انذاخهٍخ وانخبسجٍخ 

 نإلَغبٌ.

 Introduction to maker and 
python 

 االدذ
  طفً

 ذإجبصح ػٍذ انفظخ انًجٍ        

 تجٍٍ دوس اإليبساد فً خذيخ شؼىة انؼبنى

 

  91يٍ كتبة انُشبط  ص  47دم اعئهخ انذسط  

  94و  ص

 11و  ص    14دم ص  

 Introduction to maker  

 Introduction to python 

 Activity 1 & 2 p 19&20 

 واجت

 االحٍٍُ
 انًىجبد انضنضانٍخ طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 84دم ص  واجت

 انخالحبء
 تذذٌذ قىح انضنضال طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 81دم ص  واجت

 األسثؼبء
 يخبطش انضالصل طفً

 ػًم نىدخ فٍُخ ػٍ أَىاع انًىجبد انضنضانٍخ واجت

 انخًٍظ
 دم يشاجؼخ انقغى طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 83دم ص  واجت

 



 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  25/ 4/  4419إلــى         22/  4/  4419 لألســـبـوع مــن 

 ( ) هـ الثامن:  الصف والشعبة

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح  

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 عهًٍخ قشاءح انششٌف انذذٌج انطبنت ٌقشأ أٌ-

 يؼجشح

  واالتجبع انتقهٍذ ثٍٍ ًٌٍض أٌ-

 انًغهى شخظٍخ اعتقالنٍخ خأهًٍ ػٍ ٌذافغ أٌ-

انشخظٍبد يٍ خالل أقىانهب انًتؼهى  ٌذهم -

 وأفؼبنهب وأفكبسهب.

 ٌذهم انُظىص األدثٍخ. -

ٌفغش انًتؼهى انكهًبد يغتخذيب انًؼجى 

 انىسقً

To talk about the travellers   1اختجبس قظٍش 

 ٌذذد أَىاع االستجبطبد 

 ٌفغش يخطظ اإلَتشبس 

 ًخٍال ثٍبٍَبًٌخم انًغتقٍى األفضم ت 

Reading :Prepare On Point  Pages : 
44 - 45 

انذظخ اإلحشائٍخ: انقشائٍخ: أٌ ٌقشأ قشاءح 

 دشح.

ػٍ أهًٍخ  تفغٍشي انكتبثٍخ:أٌ ٌكتت يقبل

 .اإلجبصح

Writing: Search for information to 
write a paragraph about travellers  

 انذظخ اإلحشائٍخ:

Search about the Line of best fit 

 االدذ
 طفً

 إجبصح ػٍذ انفظخ انًجٍذ

 واجت

 االحٍٍُ
 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص  46دم َشبط أتؼبوٌ وأواصٌ  ص   طفً

Bridge to Success 
Course book Page :165-166 

 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٌٍ يىجه

 666انى   664طفذخ سقى  

 37ص  3دم َشبط سقى  عىسح ٌظ  68-55ٍ دفظ اٌَبد انكشًٌخ ي واجت
Bridge to Success 

Work book Page :137 
 667ٌذم تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ سقى 

 انخالحبء
 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص  47دم َشبط أَظى يفبهًًٍ ص   طفً

Bridge to Success 
Course book Page : 167-168 

 668 دم يغبئم يهبساد انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سقى

 24ص  1دم َشبط سقى  عىسح ٌظ  68-55دفظ اٌَبد انكشًٌخ يٍ  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :138 
 669ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ سقى 

 األسثؼبء
 On Point  Pages : 44 & 45 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص  48ص  4دم َشبط أجٍت ثًفشدي سقى  طفً

 يىجه  دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٌٍ

 676انى  672طفذخ سقى 

 24ص  1دم َشبط سقى  عىسح ٌظ  68-55دفظ اٌَبد انكشًٌخ يٍ  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :142 
 677ٌذم تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ سقى 

 انخًٍظ
 678ى دم يغبئم يهبساد انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سق  Write a paragraph about travellers دسط كتبثخ  طفً

 679ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ سقى  Complete the writing   واجت



 

 
QM-119-F3 

kh 

 

 
 ( هـ ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 

 

 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌقبسٌ ثٍٍ أَىاع انًىجبد انضنضانٍخ 

 ٌٍظ انضالصل انخالحخأٌ ًٌٍض ثٍٍ يقب 
 يٍ كتبة ويضبد 47تذضٍش دسط 

  ٌىضخ كٍف ًٌكٍ انتؼبيم يغ

انظشاػبد انذاخهٍخ وانخبسجٍخ 

 نإلَغبٌ.

 Introduction to maker and 
python 

 االدذ
 طفً

 إجبصح ػٍذ انفظخ انًجٍذ           

 تجٍٍ دوس اإليبساد فً خذيخ شؼىة انؼبنى

 

  91بط  ص يٍ كتبة انُش 47دم اعئهخ انذسط  

 94و  ص

 11و  ص    14دم ص  

 Introduction to maker  

 Introduction to python 

 Activity 1 & 2 p 19&20 

 واجت

 االحٍٍُ
 انًىجبد انضنضانٍخ طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 84دم ص  واجت

 انخالحبء
 تذذٌذ قىح انضنضال طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 81دم ص  واجت

 األسثؼبء
 يخبطش انضالصل طفً

 ػًم نىدخ فٍُخ ػٍ أَىاع انًىجبد انضنضانٍخ واجت

 انخًٍظ
 دم يشاجؼخ انقغى طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 83دم ص  واجت

 



 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  25/ 4/  4419إلــى         22/  4/  4419لألســـبـوع مــن  

 ( و ) الثامن:  الصف والشعبة

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ نًبدحا  

 َىاتج انتؼهى
 

 

 ىوـــانــٍ

 عهًٍخ قشاءح انششٌف انذذٌج انطبنت ٌقشأ أٌ-

 يؼجشح

  واالتجبع انتقهٍذ ثٍٍ ًٌٍض أٌ-

 انًغهى شخظٍخ اعتقالنٍخ أهًٍخ ػٍ ٌذافغ أٌ -

انشخظٍبد يٍ خالل أقىانهب انًتؼهى  ٌذهم -

 وأفكبسهب.وأفؼبنهب 

 ٌذهم انُظىص األدثٍخ. -

ٌفغش انًتؼهى انكهًبد يغتخذيب انًؼجى 

 انىسقً

To talk about the travellers   1اختجبس قظٍش 

 ٌذذد أَىاع االستجبطبد 

 ٌفغش يخطظ اإلَتشبس 

 ًٌخم انًغتقٍى األفضم تًخٍال ثٍبٍَب 

Reading :Prepare On Point  Pages : 
44 - 45 

شائٍخ: انقشائٍخ: أٌ ٌقشأ قشاءح انذظخ اإلح

 دشح.

ػٍ أهًٍخ  تفغٍشي انكتبثٍخ:أٌ ٌكتت يقبل

 .اإلجبصح

Writing: Search for information to 
write a paragraph about travellers  

 انذظخ اإلحشائٍخ:

Search about the Line of best fit 

 االدذ

 طفً

 إجبصح ػٍذ انفظخ انًجٍذ

 واجت

 االحٍٍُ

 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص  46دم َشبط أتؼبوٌ وأواصٌ  ص   طفً
Bridge to Success 

Course book Page :165-166 

 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٌٍ يىجه

 666انى   664طفذخ سقى  

 37ص  3دم َشبط سقى  عىسح ٌظ  68-55دفظ اٌَبد انكشًٌخ يٍ  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :137 
 667ٌذم تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ سقى 

 انخالحبء

 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص  47دم َشبط أَظى يفبهًًٍ ص   طفً
Bridge to Success 

Course book Page : 167-168 
 668دم يغبئم يهبساد انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سقى 

 24ص  1دم َشبط سقى  عىسح ٌظ  68-55دفظ اٌَبد انكشًٌخ يٍ  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :138 
 669ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ سقى 

 األسثؼبء

 On Point  Pages : 44 & 45 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص  48ص  4دم َشبط أجٍت ثًفشدي سقى  طفً
 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٌٍ يىجه 

 676انى  672طفذخ سقى 

 24ص  1َشبط سقى  دم عىسح ٌظ  68-55دفظ اٌَبد انكشًٌخ يٍ  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :142 
 677ٌذم تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ سقى 

 انخًٍظ

 678دم يغبئم يهبساد انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سقى   Write a paragraph about travellers دسط كتبثخ  طفً

 679ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ سقى  Complete the writing   واجت



 

 
QM-119-F3 

kh 

 

 
   ( ) و الثامن:  لصف والشعبةاتابع 

 

 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌقبسٌ ثٍٍ أَىاع انًىجبد انضنضانٍخ 

 أٌ ًٌٍض ثٍٍ يقبٌٍظ انضالصل انخالحخ 
 يٍ كتبة ويضبد 47تذضٍش دسط 

  ٌىضخ كٍف ًٌكٍ انتؼبيم يغ

ظشاػبد انذاخهٍخ وانخبسجٍخ ان

 نإلَغبٌ.

 Introduction to maker and 
python 

 االدذ
 طفً

 إجبصح ػٍذ انفظخ انًجٍذ           

 تجٍٍ دوس اإليبساد فً خذيخ شؼىة انؼبنى

 

  91يٍ كتبة انُشبط  ص  47دم اعئهخ انذسط  

 94و  ص

 11و  ص    14دم ص  

 Introduction to maker  

 Introduction to python 

 Activity 1 & 2 p 19&20 

 واجت

 االحٍٍُ
 انًىجبد انضنضانٍخ طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 84دم ص  واجت

 انخالحبء
 تذذٌذ قىح انضنضال طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 81دم ص  واجت

 األسثؼبء
 يخبطش انضالصل طفً

 انٍخػًم نىدخ فٍُخ ػٍ أَىاع انًىجبد انضنض واجت

 انخًٍظ
 دم يشاجؼخ انقغى طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 83دم ص  واجت

 
 



 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  25/ 4/  4419إلــى         22/  4/  4419لألســـبـوع مــن  

 ز ( ) الثامن:  الصف والشعبة

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــــٍان

أٌ ٌقشأ انطبنت انذذٌج انششٌف قشاءح عهًٍخ  -

 يؼجشح
 أٌ ًٌٍض ثٍٍ انتقهٍذ واالتجبع  -
 أٌ ٌذافغ ػٍ أهًٍخ اعتقالنٍخ شخظٍخ انًغهى -

انشخظٍبد يٍ خالل أقىانهب انًتؼهى  ٌذهم -

 وأفؼبنهب وأفكبسهب.

 ٌذهم انُظىص األدثٍخ. -

ٌفغش انًتؼهى انكهًبد يغتخذيب انًؼجى 

 انىسقً

To talk about the travellers   1اختجبس قظٍش 

 ٌذذد أَىاع االستجبطبد 

 ٌفغش يخطظ اإلَتشبس 

 ًٌخم انًغتقٍى األفضم تًخٍال ثٍبٍَب 

Reading :Prepare On Point  Pages : 
44 - 45 

انذظخ اإلحشائٍخ: انقشائٍخ: أٌ ٌقشأ قشاءح 

 دشح.

ػٍ أهًٍخ  تفغٍشي انكتبثٍخ:أٌ ٌكتت يقبل

 .بصحاإلج

Writing: Search for information to 
write a paragraph about travellers  

 انذظخ اإلحشائٍخ:

Search about the Line of best fit 

 االدذ

 طفً

 إجبصح ػٍذ انفظخ انًجٍذ

 واجت

 االحٍٍُ

 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص  46دم َشبط أتؼبوٌ وأواصٌ  ص   طفً
Bridge to Success 

Course book Page :165-166 

 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٌٍ يىجه

 666انى   664طفذخ سقى  

 37ص  3دم َشبط سقى  عىسح ٌظ  68-55دفظ اٌَبد انكشًٌخ يٍ  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :137 
 667ٌذم تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ سقى 

 انخالحبء

 42انُهش  انكتبة ص  دسط غىنخ 47دم َشبط أَظى يفبهًًٍ ص   طفً
Bridge to Success 

Course book Page : 167-168 
 668دم يغبئم يهبساد انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سقى 

 24ص  1دم َشبط سقى  عىسح ٌظ  68-55دفظ اٌَبد انكشًٌخ يٍ  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :138 
 669ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ سقى 

 األسثؼبء

 On Point  Pages : 44 & 45 42دسط غىنخ انُهش  انكتبة ص  48ص  4َشبط أجٍت ثًفشدي سقى دم  طفً
 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٌٍ يىجه 

 676انى  672طفذخ سقى 

 24ص  1دم َشبط سقى  عىسح ٌظ  68-55دفظ اٌَبد انكشًٌخ يٍ  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :142 
 677قى ٌذم تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ س

 انخًٍظ

 678دم يغبئم يهبساد انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سقى   Write a paragraph about travellers دسط كتبثخ  طفً

 679ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ سقى  Complete the writing   واجت



 

 
QM-119-F3 

kh 

 ز ( ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌقبسٌ ثٍٍ أَىاع انًىجبد انضنضانٍخ 

 أٌ ًٌٍض ثٍٍ يقبٌٍظ انضالصل انخالحخ 
 يٍ كتبة ويضبد 47تذضٍش دسط 

  ٌىضخ كٍف ًٌكٍ انتؼبيم يغ

انظشاػبد انذاخهٍخ وانخبسجٍخ 

 نإلَغبٌ.

 Introduction to maker and 
python 

 االدذ
 طفً

 إجبصح ػٍذ انفظخ انًجٍذ           

 تجٍٍ دوس اإليبساد فً خذيخ شؼىة انؼبنى

 

   91يٍ كتبة انُشبط  ص  47دم اعئهخ انذسط  

 94و  ص

 11و  ص    14دم ص  

 Introduction to maker  

 Introduction to python 

 Activity 1 & 2 p 19&20 

 واجت

 االحٍٍُ
 انًىجبد انضنضانٍخ طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 84دم ص  اجتو

 انخالحبء
 تذذٌذ قىح انضنضال طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 81دم ص  واجت

 األسثؼبء
 يخبطش انضالصل طفً

 ػًم نىدخ فٍُخ ػٍ أَىاع انًىجبد انضنضانٍخ واجت

 انخًٍظ
 دم يشاجؼخ انقغى طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 83دم ص  واجت

 
 
 


