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 الخطة االسبوعية

  22/11/2018    الى   19/11/2018لالسبوع من :                                                الثامن أ   :الصف والشعبة
   

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 الصلوات ذات األسباب 

 صالة الكسوف واالستسقاء  يبين مفهوم كل من

 يستنبط الحكمة من مشروعية هذه السنن

 102إلى صفحة 92من صفحة 

 ةتكتب تقريرا بحثيا عن فكرة أو قص

تستوعب المادة المسموعة )قصة 

 واقعية،خيالية،وجهة نظر(

To use so and such. 
To read about festivals around 
the world. 
To listen for information. 
To recognize new vocab items. 

 تمثيل العالقات  -

 تحديدالمجال والمدى للعالقات 

 ايجاد قيمة الدوال 

Writing: search for information 
about festivals around the world. 

الحصة اإلثرائية: كتابة قصة هادفة وتحليل 

 عناصرها
 ية تدريب الطالبات على  االختبارات الدول 

 األحد
  صفي

 اجازة المولد النبوي
 واجب

 االثنين
 270حل تمارين صفحة   Bridge to success C.BK Page: 70 تكتب تقريرا بحثيا عن فكرة أو قضية مهمة   صفي

 واجب
 

 272 صفحة تمارين حل Bridge to success W.BK Page: 59 ة بموضوع البحثلتبحث عن معلومات متص

 الثالثاء
 صفي

 
 274 صفحة تمارين حل Bridge to success C.BK Page: 76 كتابة التقرير البحثي متابعة

 واجب
 

 279 صفحة تمارين حل Bridge to success W.BK Page: 60 تجدد االقتباسات المالئمة لألعمال الكتابية

 االربعاء
 صفي

 الشفاء بنت عبد هللا العدوية رضي هللا عنها 

 عدوية يوضح صفات شخصية الشفاء ال

 يستنتج أهمية دور المرأة في خدمة المجتمع 

 110إلى صفحة  104منصفحة 

   280 صفحة تمارين حل Bridge to success C.BK Page: 77 تكتب التقرير كتابة صحيحة 

 واجب
 

 
 281 صفحة تمارين حل Bridge to success W.BK Page: 61 162تنفيذ المخطط للنص البحثي ص

 الخميس
 صفي

 

 

 

 288 صفحة تمارين حل Bridge to success C.BK Page: 78 تستوعب المادة المسموعة )القدرات الكامنة(

 واجب
 

    290 صفحة تمارين حل Bridge to success W.BK Page: 64 تجيب عن األنشطة التابعة للدرس
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 ( أ ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 

 

 التصميم والتكنولوجيا تربية األخالقيةال الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 االستدالل على مفهوم المغناطيس

 مقارنة األقطاب المغناطيسية

 والقوىوصف العالقة بين األقطاب المغناطيسية 

 تميز أنواع األنظمة االقتصادية في العالم -
تستكشف أهمية السالمة واألمان في  -

 المجتمع
Summative Assessment 

 األحد

 صفي
 اجازة المولد النبوي

 واجب

 االثنين
 االستدالل على مفهوم المغناطيس صفي

 تقارن بين النظام االشتراكي والنظام الرأسمالي

 

تبحث في شبكة المعلومات عن سمات النظام  -

 االقتصادي اإلسالمي.

تقديم عرض عن طرق ضمان سالمة فئات  -

 المجتمع

 

ت عن طرق الحفاظ على تبحث في شبكة المعلوما-

 سالمة فئة محددة من فئات المجتمع
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 148قراءة ص  واجب

 الثالثاء
 قراءة المجاالت المغناطيسية صفي

 149ص  2سؤال  واجب

 االربعاء
 صفي

 مقارنة األقطاب المغناطيسية

 

 150ص  3سؤال  واجب

 الخميس
 المغناطيسية وغير المغناطيسيةمقارنة المواد  صفي

 151ص  4سؤال  واجب
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 الخطة االسبوعية

  22/11/2018    الى     19/11/2018لالسبوع من :                                     الثامن ب   :الصف والشعبة

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــــيال

 الصلوات ذات األسباب 

 يبين مفهوم كل من صالة الكسوف واالستسقاء 

 يستنبط الحكمة من مشروعية هذه السنن

 102إلى صفحة 92من صفحة 

 تكتب تقريرا بحثيا عن فكرة أو قصة

تستوعب المادة المسموعة )قصة 

 واقعية،خيالية،وجهة نظر(

To use so and such. 
To read about festivals around 
the world. 
To listen for information. 
To recognize new vocab items. 

 تمثيل العالقات  -

 تحديدالمجال والمدى للعالقات 

 ايجاد قيمة الدوال 

Writing: search for information 
about festivals around the world. 

 الحصة اإلثرائية: كتابة قصة هادفة وتحليل

 عناصرها
 تدريب الطالبات على  االختبارات الدولية  

 األحد
  صفي

 اجازة المولد النبوي
 واجب

 االثنين
 270حل تمارين صفحة   Bridge to success C.BK Page: 70 تكتب تقريرا بحثيا عن فكرة أو قضية مهمة   صفي

 واجب
 

 272 صفحة تمارين حل Bridge to success W.BK Page: 59 تبحث عن معلومات متصلة بموضوع البحث

 الثالثاء
 صفي

 
 274 صفحة تمارين حل Bridge to success C.BK Page: 76 متابعة كتابة التقرير البحثي

 واجب
 

 279 صفحة تمارين حل Bridge to success W.BK Page: 60 تجدد االقتباسات المالئمة لألعمال الكتابية

 االربعاء
 صفي

 عدوية رضي هللا عنها الشفاء بنت عبد هللا ال

 يوضح صفات شخصية الشفاء العدوية 

 يستنتج أهمية دور المرأة في خدمة المجتمع 

 110إلى صفحة  104منصفحة 

   280 صفحة تمارين حل Bridge to success C.BK Page: 77 تكتب التقرير كتابة صحيحة 

 واجب
 

 
 281 صفحة تمارين حل Bridge to success W.BK Page: 61 162تنفيذ المخطط للنص البحثي ص

 الخميس
 صفي

 

 

 

 288 صفحة تمارين حل Bridge to success C.BK Page: 78 تستوعب المادة المسموعة )القدرات الكامنة(

 واجب
 

    290 صفحة تمارين حل Bridge to success W.BK Page: 64 تجيب عن األنشطة التابعة للدرس
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 ( )ب امنالث:  الصف والشعبةتابع 

 التصميم والتكنولوجيا التربية األخالقية الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 االستدالل على مفهوم المغناطيس

 مقارنة األقطاب المغناطيسية

 وصف العالقة بين األقطاب المغناطيسية والقوى

 تميز أنواع األنظمة االقتصادية في العالم -
ف أهمية السالمة واألمان في تستكش -

 المجتمع
Summative Assessment 

 األحد

 صفي
 اجازة المولد النبوي

 واجب

 االثنين
 االستدالل على مفهوم المغناطيس صفي

 تقارن بين النظام االشتراكي والنظام الرأسمالي

 

تبحث في شبكة المعلومات عن سمات النظام  -

 االقتصادي اإلسالمي.

ان سالمة فئات تقديم عرض عن طرق ضم -

 المجتمع

 

تبحث في شبكة المعلومات عن طرق الحفاظ على -

 سالمة فئة محددة من فئات المجتمع
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 148قراءة ص  واجب

 الثالثاء
 قراءة المجاالت المغناطيسية صفي

 149ص  2سؤال  واجب

 االربعاء
 صفي

 مقارنة األقطاب المغناطيسية

 

 150ص  3سؤال  جبوا

 الخميس
 مقارنة المواد المغناطيسية وغير المغناطيسية صفي

 151ص  4سؤال  واجب
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 الخطة االسبوعية

  22/11/2018    الى     19/11/2018لالسبوع من :                                       الثامن ج   :الصف والشعبة

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 الصلوات ذات األسباب 

 يبين مفهوم كل من صالة الكسوف واالستسقاء 

 يستنبط الحكمة من مشروعية هذه السنن

 102إلى صفحة 92من صفحة 

 تكتب تقريرا بحثيا عن فكرة أو قصة

تستوعب المادة المسموعة )قصة 

 جهة نظر(واقعية،خيالية،و

To use so and such. 
To read about festivals around 
the world. 
To listen for information. 
To recognize new vocab items. 

 تمثيل العالقات  -

 تحديدالمجال والمدى للعالقات 

 ايجاد قيمة الدوال 

Writing: search for information 
about festivals around the world. 

الحصة اإلثرائية: كتابة قصة هادفة وتحليل 

 عناصرها
 تدريب الطالبات على  االختبارات الدولية  

 حداأل
 اجازة المولد النبوي صفي

 واجب

 االثنين
 270حل تمارين صفحة   Bridge to success C.BK Page: 70 تكتب تقريرا بحثيا عن فكرة أو قضية مهمة   صفي

 واجب
 

 272 صفحة تمارين حل Bridge to success W.BK Page: 59 تبحث عن معلومات متصلة بموضوع البحث

 الثالثاء
 صفي

 
 274 صفحة تمارين حل Bridge to success C.BK Page: 76 متابعة كتابة التقرير البحثي

 واجب
 

 279 صفحة تمارين حل Bridge to success W.BK Page: 60 تجدد االقتباسات المالئمة لألعمال الكتابية

 االربعاء
 صفي

 شفاء بنت عبد هللا العدوية رضي هللا عنها ال

 يوضح صفات شخصية الشفاء العدوية 

 يستنتج أهمية دور المرأة في خدمة المجتمع 

 110إلى صفحة  104منصفحة 

   280 صفحة تمارين حل Bridge to success C.BK Page: 77 تكتب التقرير كتابة صحيحة 

 واجب
 

 
 281 صفحة تمارين حل Bridge to success W.BK Page: 61 162تنفيذ المخطط للنص البحثي ص

 الخميس
 صفي

 

 

 

 288 صفحة تمارين حل Bridge to success C.BK Page: 78 تستوعب المادة المسموعة )القدرات الكامنة(

 واجب
 

    290 صفحة تمارين حل Bridge to success W.BK Page: 64 تجيب عن األنشطة التابعة للدرس
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 ( )ج الثامن:  الصف والشعبةع تاب

 التصميم والتكنولوجيا التربية األخالقية الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 االستدالل على مفهوم المغناطيس

 مقارنة األقطاب المغناطيسية

 وصف العالقة بين األقطاب المغناطيسية والقوى

 ادية في العالمتميز أنواع األنظمة االقتص -
تستكشف أهمية السالمة واألمان في  -

 المجتمع
Summative Assessment 

 األحد

 صفي
 اجازة المولد النبوي

 واجب

 االثنين
 االستدالل على مفهوم المغناطيس صفي

 تقارن بين النظام االشتراكي والنظام الرأسمالي

 

تبحث في شبكة المعلومات عن سمات النظام  -

 االقتصادي اإلسالمي.

ئات تقديم عرض عن طرق ضمان سالمة ف -

 المجتمع

 

تبحث في شبكة المعلومات عن طرق الحفاظ على -

 سالمة فئة محددة من فئات المجتمع
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 148قراءة ص  واجب

 الثالثاء
 قراءة المجاالت المغناطيسية صفي

 149ص  2سؤال  واجب

 االربعاء
 صفي

 مقارنة األقطاب المغناطيسية

 

 150ص  3سؤال  واجب

 الخميس
 مقارنة المواد المغناطيسية وغير المغناطيسية صفي

 151ص  4سؤال  واجب
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 الخطة االسبوعية
  22 / 11/  2018إلــى         19/  11/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثامن:  الصف والشعبة
   

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

يوضح صفات شخصية الشفاء العدوية  -

 رضي هللا عنها 
يستنبط الدروس والعبر من سيرة  -

 الشفاء رضي هللا عنها

  بعضهما مع رئيستين فكرتين ارتباط على يستدل -

 نظره وجهة عرض في المؤلف أسلوب يحلل -

 أضدادهاو بمرادفاتها وأفعاال أسماء المتعلم يفسر -

To talk about the Incense Trade 
Route. 

 يمثل العالقات بيانيا •

 يحدد المجال والمدى •

 يوجد قيمة الدالة عند نقطة •

•  

Reading :Prepare On Point  
pages: 24 - 27 

الكتابة  ( : التدريب  -)القراءة: الحصة اإلثرائية

 IBTعلى اختبارات 

Writing : Search to get 
information and write a diary of a 
journey. 

 : يقوم بعمل بحث عن أنواع الدوالالحصة اإلثرائية

 االحد
 صفي

 اجازة المولد النبوي

 واجب

 االثنين
 132درس من أجل نمط عيش صحي ص 104حل فقرة أناقش وأوضح صفحة  صفي

Bridge to Success 
Course book   Page:73 

 رين موجهحل تأكد من فهمك وتم

 272الى  268صفحة رقم 

 133نشاط المعجم والمفردات ص  107حل فقرة أبحث وأذكر صفحة  واجب
Bridge to Success 
Work book Page:65 

 273يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 الثالثاء
 132درس من أجل نمط عيش صحي ص 105حل فقرة أقرأ وألخص صفحة  صفي

Bridge to Success 
Course book Page:75 

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 280الى 279صفحة رقم 

 281يحل تمارين ذاتية صفحة رقم  Prepare On Point  pages: 24 - 27 138ص  3نشاط  108حل فقرة أتعاون وأبحث صفحة  واجب

 األربعاء
 282كير العليا صفحة رقم حل مهارات التف On Point  pages: 24 - 27 140استماع)القدرات الكامنة( ص  صفي

   واجب
Search to get information and 

write a diary of a journey 
 283يحل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الخميس
 write a diary of a journey 145استماع)األعمال اليدوية( ص   109حل نشاط أنظم مفاهيمي صفحة  صفي

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 290الى 288صفحة رقم 

 291يحل تمارين ذاتية صفحة رقم  Complete the writing  110حل نشاط أثري خبراتي صفحة  واجب
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 ( د ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 التصميم والتكنولوجيا التربية األخالقية الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

ة بين التيار الكهربائي يوضح العالق -

 الشحنة الكهربائية
 يعدد أجزاء الدائرة الكهربائية -

(          10و 9) كتاب ومضات التساؤل رقم 

 يتعرف المفاهيم الواردة 

 يستنتج طرق تمكين المراءة في االمارات 

 

يستنتج اهمية ممارسة االعمال التطوعية 

 وارتباطها بتحمل المسؤولية
 

 االحد
 صفي

 المولد النبوياجازة 

 واجب

 االثنين
 التيار الكهربائي  صفي

 )الصفي ( قراءة الفقرات الواردة (

) الالصفي ( كتابة تقرير عن تمكين المرأة في 

 اإلمارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمل تقرير مصور من صفحتين مع مراعاة كتابة 

 المقدمة والموضوع والخاتمة
Designing a Mobile Phone Stand 

 32عة حل الدرس في كتاب التمارين ص متاب واجب

 الثالثاء
 الدائرة الكهربائية صفي

 32متابعة حل الدرس في كتاب التمارين ص  واجب

 األربعاء
 الجهد الكهربائي والطاقة الكهربائية صفي

 اإلنتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه واجب

 الخميس
 143حل مراجعة القسم ص  صفي

 اإلنتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه واجب
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 الخطة االسبوعية
  22 / 11/  2018إلــى         19/  11/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الثامن:  الصف والشعبة
   

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 العدوية الشفاء شخصية صفات يوضح -

  عنها هللا رضي

 سيرة من والعبر الدروس يستنبط -

 عنها هللا رضي الشفاء

  بعضهما مع رئيستين فكرتين ارتباط على يستدل -

 نظره وجهة عرض في المؤلف أسلوب يحلل -

 وأضدادها بمرادفاتها وأفعاال أسماء المتعلم يفسر -

To talk about the Incense Trade 
Route. 

 ل العالقات بيانيايمث •

 يحدد المجال والمدى •

 يوجد قيمة الدالة عند نقطة •

•  

Reading :Prepare On Point  
pages: 24 - 27 

الكتابة  ( : التدريب  -)القراءة: الحصة اإلثرائية

 IBTعلى اختبارات 

Writing : Search to get 
information and write a diary of a 
journey. 

 : يقوم بعمل بحث عن أنواع الدوالثرائيةالحصة اإل

 االحد
 صفي

 اجازة المولد النبوي

 واجب

 االثنين
 132درس من أجل نمط عيش صحي ص 104حل فقرة أناقش وأوضح صفحة  صفي

Bridge to Success 
Course book   Page:73 

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه

 272الى  268صفحة رقم 

 133نشاط المعجم والمفردات ص  107وأذكر صفحة حل فقرة أبحث  واجب
Bridge to Success 
Work book Page:65 

 273يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 الثالثاء
 132درس من أجل نمط عيش صحي ص 105حل فقرة أقرأ وألخص صفحة  صفي

Bridge to Success 
Course book Page:75 

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 280الى 279صفحة رقم 

 281يحل تمارين ذاتية صفحة رقم  Prepare On Point  pages: 24 - 27 138ص  3نشاط  108حل فقرة أتعاون وأبحث صفحة  واجب

 األربعاء
 282حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم  On Point  pages: 24 - 27 140استماع)القدرات الكامنة( ص  صفي

   واجب
Search to get information and 

write a diary of a journey 
 283يحل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الخميس
 write a diary of a journey 145استماع)األعمال اليدوية( ص   109حل نشاط أنظم مفاهيمي صفحة  صفي

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 290الى 288صفحة رقم 

 291يحل تمارين ذاتية صفحة رقم  Complete the writing  110حل نشاط أثري خبراتي صفحة  واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 التصميم والتكنولوجيا التربية األخالقية الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

يوضح العالقة بين التيار الكهربائي  -

 الشحنة الكهربائية
 رة الكهربائيةيعدد أجزاء الدائ

(          10و 9 رقم التساؤل ومضات كتاب) 

  الواردة المفاهيم يتعرف

 االمارات في المراءة تمكين طرق يستنتج

يستنتج اهمية ممارسة االعمال التطوعية 

 وارتباطها بتحمل المسؤولية
 

 االحد
 صفي

 اجازة المولد النبوي

 واجب

 االثنين
 التيار الكهربائي  صفي

 ( الواردة الفقرات قراءة(  الصفي)

 في المرأة تمكين عن تقرير كتابة(  الالصفي) 

 اإلمارات

عمل تقرير مصور من صفحتين مع مراعاة كتابة 

 المقدمة والموضوع والخاتمة
Designing a Mobile Phone Stand 

 32متابعة حل الدرس في كتاب التمارين ص  واجب

 الثالثاء
 ةالدائرة الكهربائي صفي

 32متابعة حل الدرس في كتاب التمارين ص  واجب

 األربعاء
 الجهد الكهربائي والطاقة الكهربائية صفي

 اإلنتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه واجب

 الخميس
 143حل مراجعة القسم ص  صفي

 اإلنتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  22 / 11/  2018إلــى         19/  11/  2018بـوع مــن  لألســـ

 ( و ) الثامن:  الصف والشعبة
   

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 رضي العدوية الشفاء شخصية صفات يوضح -

  عنها هللا

 هللا يرض الشفاء سيرة من والعبر الدروس يستنبط

 عنها

  بعضهما مع رئيستين فكرتين ارتباط على يستدل -

 نظره وجهة عرض في المؤلف أسلوب يحلل -

 وأضدادها بمرادفاتها وأفعاال أسماء المتعلم يفسر -

To talk about the Incense Trade 
Route. 

 يمثل العالقات بيانيا •

 يحدد المجال والمدى •

 يوجد قيمة الدالة عند نقطة •

•  

Reading :Prepare On Point  
pages: 24 - 27 

الكتابة  ( : التدريب  -)القراءة: الحصة اإلثرائية

 IBTعلى اختبارات 

Writing : Search to get 
information and write a diary of a 
journey. 

 : يقوم بعمل بحث عن أنواع الدوالالحصة اإلثرائية

 االحد
 صفي

 اجازة المولد النبوي

 واجب

 االثنين
 132درس من أجل نمط عيش صحي ص 104حل فقرة أناقش وأوضح صفحة  صفي

Bridge to Success 
Course book   Page:73 

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه

 272الى  268صفحة رقم 

 133نشاط المعجم والمفردات ص  107حل فقرة أبحث وأذكر صفحة  واجب
Bridge to Success 
Work book Page:65 

 273يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 الثالثاء
 132درس من أجل نمط عيش صحي ص 105حل فقرة أقرأ وألخص صفحة  صفي

Bridge to Success 
Course book Page:75 

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 280الى 279صفحة رقم 

 281يحل تمارين ذاتية صفحة رقم  Prepare On Point  pages: 24 - 27 138ص  3نشاط  108حل فقرة أتعاون وأبحث صفحة  واجب

 األربعاء
 282حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم  On Point  pages: 24 - 27 140استماع)القدرات الكامنة( ص  صفي

   واجب
Search to get information and 

write a diary of a journey 
 283يحل تمرين اضافي صفحة رقم 

 لخميسا
 write a diary of a journey 145استماع)األعمال اليدوية( ص   109حل نشاط أنظم مفاهيمي صفحة  صفي

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 290الى 288صفحة رقم 

 291يحل تمارين ذاتية صفحة رقم  Complete the writing  110حل نشاط أثري خبراتي صفحة  واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

   ( ) و الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 التصميم والتكنولوجيا التربية األخالقية الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

يوضح العالقة بين التيار الكهربائي  -

 الشحنة الكهربائية
 يعدد أجزاء الدائرة الكهربائية

(          10و 9 رقم التساؤل ومضات كتاب) 

  الواردة المفاهيم يتعرف

 االمارات في المراءة تمكين طرق يستنتج

يستنتج اهمية ممارسة االعمال التطوعية 

 وارتباطها بتحمل المسؤولية
 

 االحد
 صفي

 اجازة المولد النبوي

 واجب

 االثنين
 التيار الكهربائي  صفي

 ( الواردة الفقرات قراءة(  الصفي)

 في المرأة تمكين عن تقرير كتابة(  الالصفي) 

 اإلمارات

عمل تقرير مصور من صفحتين مع مراعاة كتابة 

 المقدمة والموضوع والخاتمة
Designing a Mobile Phone Stand 

 32متابعة حل الدرس في كتاب التمارين ص  واجب

 الثالثاء
 الدائرة الكهربائية صفي

 32متابعة حل الدرس في كتاب التمارين ص  واجب

 األربعاء
 هد الكهربائي والطاقة الكهربائيةالج صفي

 اإلنتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه واجب

 الخميس
 143حل مراجعة القسم ص  صفي

 اإلنتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه واجب

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  22 / 11/  2018إلــى         19/  11/  2018لألســـبـوع مــن  

 ز ( ) الثامن : الصف والشعبة
   

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

يوضح صفات شخصية الشفاء العدوية رضي هللا  -

 عنها 
يستنبط الدروس والعبر من سيرة الشفاء رضي هللا 

 عنها

  بعضهما مع رئيستين فكرتين ارتباط على يستدل -

 نظره وجهة عرض في لمؤلفا أسلوب يحلل -

 وأضدادها بمرادفاتها وأفعاال أسماء المتعلم يفسر -

To talk about the Incense Trade 
Route. 

 يمثل العالقات بيانيا •

 يحدد المجال والمدى •

 يوجد قيمة الدالة عند نقطة •

•  

Reading :Prepare On Point  
pages: 24 - 27 

لكتابة  ( : التدريب ا -)القراءة: الحصة اإلثرائية

 IBTعلى اختبارات 

Writing : Search to get 
information and write a diary of a 
journey. 

 : يقوم بعمل بحث عن أنواع الدوالالحصة اإلثرائية

 االحد
 صفي

 اجازة المولد النبوي

 واجب

 االثنين
 132صدرس من أجل نمط عيش صحي  104حل فقرة أناقش وأوضح صفحة  صفي

Bridge to Success 
Course book   Page:73 

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه

 272الى  268صفحة رقم 

 133نشاط المعجم والمفردات ص  107حل فقرة أبحث وأذكر صفحة  واجب
Bridge to Success 
Work book Page:65 

 273يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 الثالثاء
 132درس من أجل نمط عيش صحي ص 105صفحة حل فقرة أقرأ وألخص  صفي

Bridge to Success 
Course book Page:75 

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 280الى 279صفحة رقم 

 281يحل تمارين ذاتية صفحة رقم  Prepare On Point  pages: 24 - 27 138ص  3نشاط  108حل فقرة أتعاون وأبحث صفحة  واجب

 األربعاء
 282حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم  On Point  pages: 24 - 27 140اع)القدرات الكامنة( صاستم  صفي

   واجب
Search to get information and 

write a diary of a journey 
 283يحل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الخميس
 write a diary of a journey 145استماع)األعمال اليدوية( ص   109حل نشاط أنظم مفاهيمي صفحة  صفي

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 290الى 288صفحة رقم 

 291يحل تمارين ذاتية صفحة رقم  Complete the writing  110حل نشاط أثري خبراتي صفحة  واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ز ( ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 صميم والتكنولوجياالت التربية األخالقية الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

يوضح العالقة بين التيار الكهربائي  -

 الشحنة الكهربائية
 يعدد أجزاء الدائرة الكهربائية

(          10و 9 رقم التساؤل ومضات كتاب) 

  الواردة المفاهيم يتعرف

 االمارات في المراءة تمكين طرق يستنتج

التطوعية  يستنتج اهمية ممارسة االعمال

 وارتباطها بتحمل المسؤولية
 

 االحد
 صفي

 اجازة المولد النبوي

 واجب

 االثنين
 التيار الكهربائي  صفي

 ( الواردة الفقرات قراءة(  الصفي)

 في المرأة تمكين عن تقرير كتابة(  الالصفي) 

 اإلمارات

عمل تقرير مصور من صفحتين مع مراعاة كتابة 

 مةالمقدمة والموضوع والخات
Designing a Mobile Phone Stand 

 32متابعة حل الدرس في كتاب التمارين ص  واجب

 الثالثاء
 الدائرة الكهربائية صفي

 32متابعة حل الدرس في كتاب التمارين ص  واجب

 األربعاء
 الجهد الكهربائي والطاقة الكهربائية صفي

 مهاإلنتهاء من تنفيذ المشروع وتسلي واجب

 الخميس
 143حل مراجعة القسم ص  صفي

 اإلنتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه واجب

 
 
 
 


