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 الخطة االسبوعية

  24/3/2019        الى         3/2019/  28لالسبوع من :                                                    (  أ )الثامن   :الصف والشعبة

 انرَبضُبد English   انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح  

 نىاتج انتعهى
 ىوـــانــُ

 تالوح ضىرح َص

 الوح يجىدحَتهى انطبنت اَِبد ت

 ألصهٍ َطجك أحكبو انًذ انفرعٍ وا

 يستوعب المتعلم المادة المسموعة  -

 يعزز المتعلم خبراته السابقة-

To use some vocab items. 
To use some grammar rules. 
To listen for information. 

يراجعخ لىانُن انحجىو وانًطبحبد   

 انططحُخ نهًجطًبد 

 

حبد  جىو وانًطبتطجُك يطبئم عهً انح

  انططحُخ 

الحصة االثرائية:القرائية:يقرا الطالب قراءة حرة حول موضوع 

 التسامح

 الكتابية: يكتب مقاال عن التسامح بين الشعوب

Search for information about keeping the  
environment safe 

 تذرَت انطبنجبد عهً االختجبراد انذونُخ 

 االحذ
 يراجعخ انطبنجبد فٍ درش  حجى االضطىانخ  Bridge to Success C.BK Page: 108 درش اضتًبع: رجبل انهىنى (33-1ن ضىرح َص ين اَِخ )َتهى ي صفٍ

 واجت
 

 
Bridge to Success C.BK Page: 124 

 ورلخ  عًم عن حجى االضطىانخ  

 االحنُن

 يراجعخ انطبنجبد فٍ درش  حجى انكرح   Bridge to Success C.BK Page: 125 يراجعخ انىحذح انخبنخخ  صفٍ

 واجت
 

 
Bridge to Success C.BK Page:  142 

 ورلخ  عًم عن حجى انكرح 

 انخالحبء

 صفٍ
 (03إنً اَِخ 33ين اَِخ 

 يراجعخ انطبنجبد فٍ درش  يطبحخاالضطىانخ  Bridge to Success C.BK Page: 143 يراجعخ انىحذح انخبنخخ

 واجت

 

 

Worksheet ورلخ  عًم عن   يطبحخ االضطىانخ 

 يراجعخ انطبنجبد فٍ درش  يطبحخ انًخروط    Final listening exam يراجعخ انىحذح انراثعخ  صفٍ االرثعبء

 واجت
 

 
Worksheet 

 ورلخ  عًم عن  يطبحخ انًخروط 

 

 انخًُص

 

 صفٍ
 (133إنً اَِخ 03ين اَِخ 

 Bridge to Success C.BK Page 159 انراثعخ يراجعخ انىحذح
يراجعخ انطبنجبد فٍ درش  يطبحخ 

 انًجطًبد انًركجخ   

 واجت
 

 
Bridge to Success C.BK Page: 160 

 ورلخ  عًم عن يطبحخ انًجطًبد انًركجخ    

 
 
 



 

 
QM-119-F3 

kh 

 
 

 ( ا) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 تكنىنىجُبانتصًُى وان انترثُخ األخاللُخ انذراضبد االجتًبعُخ انعهىو انًبدح

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  انتنىع حذوث انً انطفراد تؤدٌ كُف -1
 وضبئم ظهىر انً انطجُعٍ نتخبةاال َؤدٌ كُف - 2

  االنىاع نذي تكُف - 3 
 فٍ انجمبء عهً االنىاع انتكُف وضبئم تطبعذ كُف - 4

 فُهب تعُش انتٍ انجُئبد
 
 

 

تطتكشف انحُبح انجشرَخ فٍ انعصر 

 َج انحجرٌ انحذ
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 االحذ
 صفٍ

 423 ص يراجعه تًبرَن حم

تجحج فٍ شجكخ انًعهىيبد عن أثرز  -

 ضًبد و يُساد عصر انًُىضُن

 واجت
 حم يطبئم تًبرَن انىحذح  

 االحنُن
 صفٍ

 حم تًبرَن يراجعخ انىحذح  ) جًبعُب ( 

 واجت
 

 انخالحبء

 صفٍ
 TIMSSانتذرَت عهً اختجبراد تًُص 

 واجت
 

 االرثعبء
 صفٍ

 TIMSSانتذرَت عهً اختجبراد تًُص 

 واجت
 

 انخًُص
 صفٍ

 TIIMSانتذرَت عهً اختجبراد تًُص 

  واجت
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 الخطة االسبوعية

  24/3/2019        الى         3/2019/  28لالسبوع من :                                           (    بالثامن)    :الصف والشعبة

 انرَبضُبد English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح  

 نىاتج انتعهى
 ىوـــانــُ

 تالوح ضىرح َص

 َتهى انطبنت اَِبد تالوح يجىدح

 َطجك أحكبو انًذ انفرعٍ واألصهٍ 

 دة المسموعة يستوعب المتعلم الما -

 يعزز المتعلم خبراته السابقة-

To use some vocab items. 
To use some grammar rules. 
To listen for information. 

يراجعخ لىانُن انحجىو وانًطبحبد   

 انططحُخ نهًجطًبد 

 

تطجُك يطبئم عهً انحجىو وانًطب حبد 

  انططحُخ 

لطالب قراءة حرة حول موضوع الحصة االثرائية:القرائية:يقرا ا

 التسامح

 الكتابية: يكتب مقاال عن التسامح بين الشعوب

Search for information about keeping the  
environment safe 

 تذرَت انطبنجبد عهً االختجبراد انذونُخ 

 االحذ
 يراجعخ انطبنجبد فٍ درش  حجى االضطىانخ  Bridge to Success C.BK Page: 108 درش اضتًبع: رجبل انهىنى (33-1َتهى ين ضىرح َص ين اَِخ ) صفٍ

 واجت
 

 
Bridge to Success C.BK Page: 124 

 ورلخ  عًم عن حجى االضطىانخ  

 االحنُن

 يراجعخ انطبنجبد فٍ درش  حجى انكرح   Bridge to Success C.BK Page: 125 يراجعخ انىحذح انخبنخخ  صفٍ

 واجت
 

 
Bridge to Success C.BK Page:  142 

 ورلخ  عًم عن حجى انكرح 

 انخالحبء

 صفٍ
 (03إنً اَِخ 33ين اَِخ 

 يراجعخ انطبنجبد فٍ درش  يطبحخاالضطىانخ  Bridge to Success C.BK Page: 143 يراجعخ انىحذح انخبنخخ

 واجت

 

 

Worksheet ورلخ  عًم عن   يطبحخ االضطىانخ 

 يراجعخ انطبنجبد فٍ درش  يطبحخ انًخروط    Final listening exam يراجعخ انىحذح انراثعخ  صفٍ االرثعبء

 واجت
 

 
Worksheet 

 ورلخ  عًم عن  يطبحخ انًخروط 

 

 انخًُص

 

 صفٍ
 (133إنً اَِخ 03ين اَِخ 

 Bridge to Success C.BK Page 159 يراجعخ انىحذح انراثعخ
يراجعخ انطبنجبد فٍ درش  يطبحخ 

 انًجطًبد انًركجخ   

 واجت
 

 
Bridge to Success C.BK Page: 160 

 ورلخ  عًم عن يطبحخ انًجطًبد انًركجخ    
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 ( ب) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتصًُى وانتكنىنىجُب انترثُخ األخاللُخ انذراضبد االجتًبعُخ انعهىو انًبدح

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  انتنىع حذوث انً انطفراد تؤدٌ كُف -2
 وضبئم ظهىر انً انطجُعٍ نتخبةاال َؤدٌ كُف - 2

  االنىاع نذي تكُف - 3 
 فٍ انجمبء عهً االنىاع انتكُف وضبئم تطبعذ كُف - 4

 فُهب تعُش انتٍ انجُئبد
 
 

 

تطتكشف انحُبح انجشرَخ فٍ انعصر 

 انحجرٌ انحذَج 
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 االحذ
 صفٍ

 423 ص يراجعه تًبرَن حم

تجحج فٍ شجكخ انًعهىيبد عن أثرز  -

 ضًبد و يُساد عصر انًُىضُن

 واجت
 حم يطبئم تًبرَن انىحذح  

 االحنُن
 صفٍ

 حم تًبرَن يراجعخ انىحذح  ) جًبعُب ( 

 واجت
 

 انخالحبء

 صفٍ
 TIMSSانتذرَت عهً اختجبراد تًُص 

 واجت
 

 االرثعبء
 صفٍ

 TIMSSانتذرَت عهً اختجبراد تًُص 

 واجت
 

 انخًُص
 صفٍ

 TIIMSانتذرَت عهً اختجبراد تًُص 

  واجت
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 الخطة االسبوعية

  24/3/2019         ىال         3/2019/  28لالسبوع من :                                           (    جالثامن)    :الصف والشعبة

 انرَبضُبد English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح  

 نىاتج انتعهى
 ىوـــانــُ

 تالوح ضىرح َص

 َتهى انطبنت اَِبد تالوح يجىدح

 َطجك أحكبو انًذ انفرعٍ واألصهٍ 

 يستوعب المتعلم المادة المسموعة  -

 يعزز المتعلم خبراته السابقة-

To use some vocab items. 
To use some grammar rules. 
To listen for information. 

يراجعخ لىانُن انحجىو وانًطبحبد   

 انططحُخ نهًجطًبد 

 

تطجُك يطبئم عهً انحجىو وانًطب حبد 

  انططحُخ 

الحصة االثرائية:القرائية:يقرا الطالب قراءة حرة حول موضوع 

 التسامح

  عن التسامح بين الشعوبالكتابية: يكتب مقاال

Search for information about keeping the  
environment safe 

 تذرَت انطبنجبد عهً االختجبراد انذونُخ 

 االحذ
 انخ يراجعخ انطبنجبد فٍ درش  حجى االضطى Bridge to Success C.BK Page: 108 درش اضتًبع: رجبل انهىنى (33-1َتهى ين ضىرح َص ين اَِخ ) صفٍ

 واجت
 

 
Bridge to Success C.BK Page: 124 

 ورلخ  عًم عن حجى االضطىانخ  

 االحنُن

 يراجعخ انطبنجبد فٍ درش  حجى انكرح   Bridge to Success C.BK Page: 125 يراجعخ انىحذح انخبنخخ  صفٍ

 واجت
 

 
Bridge to Success C.BK Page:  142 

 ورلخ  عًم عن حجى انكرح 

 ءانخالحب

 صفٍ
 (03إنً اَِخ 33ين اَِخ 

 يراجعخ انطبنجبد فٍ درش  يطبحخاالضطىانخ  Bridge to Success C.BK Page: 143 يراجعخ انىحذح انخبنخخ

 واجت

 

 

Worksheet ورلخ  عًم عن   يطبحخ االضطىانخ 

 يطبحخ انًخروط     يراجعخ انطبنجبد فٍ درش Final listening exam يراجعخ انىحذح انراثعخ  صفٍ االرثعبء

 واجت
 

 
Worksheet 

 ورلخ  عًم عن  يطبحخ انًخروط 

 

 انخًُص

 

 صفٍ
 (133إنً اَِخ 03ين اَِخ 

 Bridge to Success C.BK Page 159 يراجعخ انىحذح انراثعخ
يراجعخ انطبنجبد فٍ درش  يطبحخ 

 انًجطًبد انًركجخ   

 واجت
 

 
Bridge to Success C.BK Page: 160 

 خ  عًم عن يطبحخ انًجطًبد انًركجخ    ورل
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 ( ج) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتصًُى وانتكنىنىجُب انترثُخ األخاللُخ انذراضبد االجتًبعُخ انعهىو انًبدح

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  انتنىع حذوث انً انطفراد تؤدٌ كُف -3
 وضبئم ظهىر انً انطجُعٍ نتخبةاال َؤدٌ كُف - 2

  االنىاع نذي تكُف - 3 
 فٍ انجمبء عهً االنىاع انتكُف وضبئم تطبعذ كُف - 4

 فُهب تعُش انتٍ انجُئبد
 
 

 

تطتكشف انحُبح انجشرَخ فٍ انعصر 

 انحجرٌ انحذَج 
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 االحذ
 صفٍ

 423 ص يراجعه تًبرَن حم

ىيبد عن أثرز تجحج فٍ شجكخ انًعه -

 ضًبد و يُساد عصر انًُىضُن

 واجت
 حم يطبئم تًبرَن انىحذح  

 االحنُن
 صفٍ

 حم تًبرَن يراجعخ انىحذح  ) جًبعُب ( 

 واجت
 

 انخالحبء

 صفٍ
 TIMSSانتذرَت عهً اختجبراد تًُص 

 واجت
 

 االرثعبء
 صفٍ

 TIMSSانتذرَت عهً اختجبراد تًُص 

 واجت
 

 انخًُص
 صفٍ

 TIIMSانتذرَت عهً اختجبراد تًُص 

  واجت
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 الخطة االسبوعية
  28/ 3/  2119إلــى         24/  3/  2119لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرَبضُبد English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

-  

 َطتىعت انًتعهى انًبدح انًطًىعخ -

 َعسز انًتعهى خجراته انطبثمخ -

To talk about the natural 
disasters.  َطتخذو نظرَخ فُخبغىرش 

 ٍَىجذ انًطبفخ عهً انًطتىي اإلحذاح 

 ًَخم اإلزاحخ واإلنعكبش ثُبنُب 
Reading :Prepare On Point  Pages : 
180 - 185 

ءح حرح حىل ائُخ: انمرائُخ: َمرأ انطبنت لراانحصخ اإلحر

 يىضىع انتطبيح.

 .انتطبيح ثُن انشعىةت يمبال عن انكتبثُخ : َكت

Writing : Search for information to 
write a paragraph about how to 
protect yourself from earthquakes. 

 انحصخ اإلحرائُخ:

Search about Spread Schemes.  

 االحذ

 درش اضتًبع: رجبل انهؤنؤ   صفٍ
Bridge to Success 
( Revision unit 6 ) 

 اجعخ عبيخ عهً انىحذح انخبيطخير

   واجت
Bridge to Success 
Vocabulary unit 7 

 َحم أوراق انًراجعخ عهً انىحذح انخبيطخ

 االحنُن

 يراجعخ انىحذح انخبنخخ   صفٍ
Bridge to Success 

Revision unit 7  ( work sheets) 
 يراجعخ عبيخ عهً انىحذح انطبدضخ

   واجت
Bridge to Success 

Reading about rivers Page: 125 
 َحم أوراق انًراجعخ عهً انىحذح انطبدضخ

 انخالحبء
 يراجعخ انىحذح انخبنخخ   صفٍ

Bridge to Success 
Revision unit 8 

 يراجعخ عبيخ عهً انىحذح انطبثعخ

 َحم أوراق انًراجعخ عهً انىحذح انطبثعخ Prepare On Point  Pages : 180 & 185   واجت

 ألرثعبءا

 يراجعخ عبيخ عهً انىحذح انخبينخ On Point  Pages : 180 & 185 يراجعخ انىحذح انراثعخ  صفٍ

   واجت

Search for information to write 
about how to protect yourself from 

earthquakes. 

 َحم أوراق انًراجعخ عهً انىحذح انخبينخ

 انخًُص

 يراجعخ انىحذح انراثعخ  صفٍ
Write a paragraph about how to 
protect yourself from earthquakes 

 حم اختجبراد ضبثمخ 

 َحم أوراق انًراجعخ Complete the writing   واجت
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 ( د ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتصًُى وانتكنىنىجُب انترثُخ األخاللُخ انذراضبد االجتًبعُخ انعهىو انًبدح

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َطتنتج تأحُر انطفراد فٍ انصفبد

 انىراحُخ

  ًَُس ثُن اإلنتخبة انطجُعٍ وانتنبضم

 اإلنتمبئٍ

  
َىضح دور نظبو انحكى فٍ تعسَس 

 انعذانخ اإلجتًبعُخ فٍ دونخ اإليبراد .
 يراجعخ عبيخ 

 االحذ
 درس وسائل التكّيف في األنواع صفٍ

 
 53حم ص 

 ين انكتبة انًذرضٍ 55حم ص 
 جعخ عبيخيرا  

 85تكًهخ حم كتبة انتًبرَن  إنً ص  واجت

 االحنُن
 درس وسائل التكّيف في األنواع صفٍ

 تكًهخ يشروع انعهىو  وتطهًُه ) آخر يىعذ( واجت

 انخالحبء
 درس وسائل التكّيف في األنواع صفٍ

 تكًهخ يشروع انعهىو  وتطهًُه ) آخر يىعذ( واجت

 األرثعبء
 حم يراجعخ انىحذح انىراحخ  صفٍ

 86تكًهخ حم كتبة انتًبرَن  إنً ص  واجت

 انخًُص
 حم يراجعخ انىحذح انىراحخ  صفٍ

 87تكًهخ حم كتبة انتًبرَن  إنً ص  واجت
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 الخطة االسبوعية
  28/ 3/  2119إلــى         24/  3/  2119لألســـبـوع مــن  

 ( هـ ) الثامن:  الصف والشعبة

 انرَبضُبد English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح  

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 

 َطتىعت انًتعهى انًبدح انًطًىعخ -

 َعسز انًتعهى خجراته انطبثمخ -

To talk about the natural 
disasters.  َطتخذو نظرَخ فُخبغىرش 

 ٍَىجذ انًطبفخ عهً انًطتىي اإلحذاح 

  اإلزاحخ واإلنعكبش ثُبنُبًَخم 
Reading :Prepare On Point  Pages : 
180 - 185 

ءح حرح ائُخ: انمرائُخ: َمرأ انطبنت لراانحصخ اإلحر

 حىل يىضىع انتطبيح.

 .انتطبيح ثُن انشعىةانكتبثُخ : َكتت يمبال عن 

Writing : Search for information to 
write a paragraph about how to 
protect yourself from earthquakes. 

 انحصخ اإلحرائُخ:

Search about Spread Schemes.  

 االحذ
 درش اضتًبع: رجبل انهؤنؤ  صفٍ

Bridge to Success 
( Revision unit 6 ) 

 يراجعخ عبيخ عهً انىحذح انخبيطخ

   واجت
Bridge to Success 
Vocabulary unit 7 

 انىحذح انخبيطخ َحم أوراق انًراجعخ عهً

 االحنُن
 يراجعخ انىحذح انخبنخخ   صفٍ

Bridge to Success 
Revision unit 7  ( work sheets) 

 يراجعخ عبيخ عهً انىحذح انطبدضخ

   واجت
Bridge to Success 

Reading about rivers Page: 125 
 َحم أوراق انًراجعخ عهً انىحذح انطبدضخ

 انخالحبء
 ح انخبنخخيراجعخ انىحذ   صفٍ

Bridge to Success 
Revision unit 8 

 يراجعخ عبيخ عهً انىحذح انطبثعخ

 َحم أوراق انًراجعخ عهً انىحذح انطبثعخ Prepare On Point  Pages : 180 & 185   واجت

 األرثعبء

 يراجعخ عبيخ عهً انىحذح انخبينخ On Point  Pages : 180 & 185 يراجعخ انىحذح انراثعخ   صفٍ

   واجت

Search for information to write about 
how to protect yourself from 

earthquakes. 

 َحم أوراق انًراجعخ عهً انىحذح انخبينخ

 انخًُص
 يراجعخ انىحذح انراثعخ  صفٍ

Write a paragraph about how to 
protect yourself from earthquakes 

 حم اختجبراد ضبثمخ 

 َحم أوراق انًراجعخ Complete the writing   واجت



 

 
QM-119-F3 

kh 

 

 
 ( هـ ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 

 

 انتصًُى وانتكنىنىجُب انترثُخ األخاللُخ انذراضبد االجتًبعُخ انعهىو انًبدح

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 انصفبد فٍ انطفراد تأحُر َطتنتج 

 انىراحُخ

 وانتنبضم انطجُعٍ اإلنتخبة ثُن ًَُس 

 بئٍاإلنتم

  

 
  َىضح دور نظبو انحكى فٍ تعسَس

انعذانخ اإلجتًبعُخ فٍ دونخ 

 اإليبراد .

 يراجعخ عبيخ 

 االحذ
 صفٍ

 األنواع في التكّيف وسائل درس

 
 53حم ص 

 ين انكتبة انًذرضٍ 55حم ص 
 يراجعخ عبيخ 

 واجت
 58 ص إلى  التمارين كتاب حل تكملة

 االحنُن
 صفٍ

 األنواع في التكّيف وسائل درس

 واجت
 (موعد آخر)  وتسليمه  العلوم مشروع تكملة

 انخالحبء
 صفٍ

 األنواع في التكّيف وسائل درس

 واجت
 (موعد آخر)  وتسليمه  العلوم مشروع تكملة

 األرثعبء
 صفٍ

  الوراثة الوحدة مراجعة حل

 واجت
 58 ص إلى  التمارين كتاب حل تكملة

 انخًُص
 صفٍ

  الوراثة الوحدة ةمراجع حل

 واجت
 58 ص إلى  التمارين كتاب حل تكملة

 



 

 
QM-119-F3 
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 الخطة االسبوعية
  21/ 3/  2119إلــى         17/  3/  2119لألســـبـوع مــن  

 ( و ) الثامن:  الصف والشعبة

 انرَبضُبد English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح  

 نىاتج انتعهى
 

 

 ىوـــانــُ

 

 َطتىعت انًتعهى انًبدح انًطًىعخ -

 َعسز انًتعهى خجراته انطبثمخ -

To talk about the natural 
disasters.  َطتخذو نظرَخ فُخبغىرش 

 ٍَىجذ انًطبفخ عهً انًطتىي اإلحذاح 

 ًَخم اإلزاحخ واإلنعكبش ثُبنُب 
Reading :Prepare On Point  Pages : 
180 - 185 

ءح حرح حىل انمرائُخ: َمرأ انطبنت لرا ائُخ:انحصخ اإلحر

 يىضىع انتطبيح.

 .انتطبيح ثُن انشعىةانكتبثُخ : َكتت يمبال عن 

Writing : Search for information to 
write a paragraph about how to 
protect yourself from earthquakes. 

 انحصخ اإلحرائُخ:

Search about Spread Schemes.  

 االحذ

 درش اضتًبع: رجبل انهؤنؤ   صفٍ
Bridge to Success 
( Revision unit 6 ) 

 يراجعخ عبيخ عهً انىحذح انخبيطخ

   واجت
Bridge to Success 
Vocabulary unit 7 

 َحم أوراق انًراجعخ عهً انىحذح انخبيطخ

 االحنُن

 يراجعخ انىحذح انخبنخخ   صفٍ
Bridge to Success 

Revision unit 7  ( work sheets) 
 يراجعخ عبيخ عهً انىحذح انطبدضخ

   واجت
Bridge to Success 

Reading about rivers Page: 125 
 َحم أوراق انًراجعخ عهً انىحذح انطبدضخ

 انخالحبء

 يراجعخ انىحذح انخبنخخ   صفٍ
Bridge to Success 

Revision unit 8 
 يراجعخ عبيخ عهً انىحذح انطبثعخ

 َحم أوراق انًراجعخ عهً انىحذح انطبثعخ Prepare On Point  Pages : 180 & 185   واجت

 األرثعبء

 يراجعخ عبيخ عهً انىحذح انخبينخ On Point  Pages : 180 & 185 يراجعخ انىحذح انراثعخ  صفٍ

   واجت

Search for information to write about 
how to protect yourself from 

earthquakes. 

 اق انًراجعخ عهً انىحذح انخبينخَحم أور

 انخًُص

 يراجعخ انىحذح انراثعخ  صفٍ
Write a paragraph about how to 
protect yourself from earthquakes 

 حم اختجبراد ضبثمخ 

 َحم أوراق انًراجعخ Complete the writing   واجت



 

 
QM-119-F3 

kh 

 

 
   ( و)  الثامن:  الصف والشعبةتابع 

 

 انتصًُى وانتكنىنىجُب انترثُخ األخاللُخ اضبد االجتًبعُخانذر انعهىو انًبدح

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 انصفبد فٍ انطفراد تأحُر َطتنتج 

 انىراحُخ

 وانتنبضم انطجُعٍ اإلنتخبة ثُن ًَُس 

 اإلنتمبئٍ

  

 
  َىضح دور نظبو انحكى فٍ تعسَس

انعذانخ اإلجتًبعُخ فٍ دونخ 

 اإليبراد .

 يراجعخ عبيخ 

 االحذ
 فٍص

 األنواع في التكّيف وسائل درس

 
 53حم ص 

 ين انكتبة انًذرضٍ 55حم ص 
 يراجعخ عبيخ 

 واجت
 58 ص إلى  التمارين كتاب حل تكملة

 االحنُن
 صفٍ

 األنواع في التكّيف وسائل درس

 واجت
 (موعد آخر)  وتسليمه  العلوم مشروع تكملة

 انخالحبء
 صفٍ

 واعاألن في التكّيف وسائل درس

 واجت
 (موعد آخر)  وتسليمه  العلوم مشروع تكملة

 األرثعبء
 صفٍ

  الوراثة الوحدة مراجعة حل

 واجت
 58 ص إلى  التمارين كتاب حل تكملة

 انخًُص
 صفٍ

  الوراثة الوحدة مراجعة حل

 واجت
 58 ص إلى  التمارين كتاب حل تكملة
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 الخطة االسبوعية
  28/ 3/  2119إلــى         24/  3/  2119وع مــن  لألســـبـ

 ( ز ) الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرَبضُبد English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 

 َطتىعت انًتعهى انًبدح انًطًىعخ -

 َعسز انًتعهى خجراته انطبثمخ -

To talk about the natural 
disasters.  َطتخذو نظرَخ فُخبغىرش 

 ٍَىجذ انًطبفخ عهً انًطتىي اإلحذاح 

 ًَخم اإلزاحخ واإلنعكبش ثُبنُب 
Reading :Prepare On Point  Pages : 
180 - 185 

ءح حرح حىل ائُخ: انمرائُخ: َمرأ انطبنت لراانحصخ اإلحر

 يىضىع انتطبيح.

 .شعىةانتطبيح ثُن انانكتبثُخ : َكتت يمبال عن 

Writing : Search for information to 
write a paragraph about how to 
protect yourself from earthquakes. 

 انحصخ اإلحرائُخ:

Search about Spread Schemes.  

 االحذ

 درش اضتًبع: رجبل انهؤنؤ  صفٍ
Bridge to Success 
( Revision unit 6 ) 

 يطخيراجعخ عبيخ عهً انىحذح انخب

   واجت
Bridge to Success 
Vocabulary unit 7 

 َحم أوراق انًراجعخ عهً انىحذح انخبيطخ

 االحنُن

 يراجعخ انىحذح انخبنخخ   صفٍ
Bridge to Success 

Revision unit 7  ( work sheets) 
 يراجعخ عبيخ عهً انىحذح انطبدضخ

   واجت
Bridge to Success 

Reading about rivers Page: 125 
 َحم أوراق انًراجعخ عهً انىحذح انطبدضخ

 انخالحبء

 يراجعخ انىحذح انخبنخخ   صفٍ
Bridge to Success 

Revision unit 8 
 يراجعخ عبيخ عهً انىحذح انطبثعخ

 َحم أوراق انًراجعخ عهً انىحذح انطبثعخ Prepare On Point  Pages : 180 & 185   واجت

 األرثعبء

 يراجعخ عبيخ عهً انىحذح انخبينخ On Point  Pages : 180 & 185 ح انراثعخيراجعخ انىحذ   صفٍ

   واجت

Search for information to write about 
how to protect yourself from 

earthquakes. 

 َحم أوراق انًراجعخ عهً انىحذح انخبينخ

 انخًُص

 يراجعخ انىحذح انراثعخ  صفٍ
Write a paragraph about how to 
protect yourself from earthquakes 

 حم اختجبراد ضبثمخ 

 َحم أوراق انًراجعخ Complete the writing   واجت
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kh 

 ( ز ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتصًُى وانتكنىنىجُب انترثُخ األخاللُخ انذراضبد االجتًبعُخ انعهىو انًبدح

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 انصفبد فٍ انطفراد تأحُر َطتنتج 

 انىراحُخ

 وانتنبضم انطجُعٍ اإلنتخبة ثُن ًَُس 

 اإلنتمبئٍ

  

 

  َىضح دور نظبو انحكى فٍ تعسَس

انعذانخ اإلجتًبعُخ فٍ دونخ 

 اإليبراد .

 يراجعخ عبيخ 

 االحذ
 صفٍ

 األنواع في التكّيف وسائل درس

 
 53حم ص 

 ين انكتبة انًذرضٍ 55حم ص 
 يراجعخ عبيخ 

 واجت
 58 ص إلى  التمارين كتاب حل تكملة

 االحنُن
 صفٍ

 األنواع في التكّيف وسائل درس

 واجت
 (موعد آخر)  وتسليمه  العلوم مشروع تكملة

 انخالحبء
 صفٍ

 األنواع في التكّيف وسائل درس

 واجت
 (موعد آخر)  وتسليمه  العلوم مشروع تكملة

 األرثعبء
 صفٍ

  ةالوراث الوحدة مراجعة حل

 واجت
 58 ص إلى  التمارين كتاب حل تكملة

 انخًُص
 صفٍ

  الوراثة الوحدة مراجعة حل

 87 ص إنً  انتًبرَن كتبة حم تكًهخ واجت

 
 
 


