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 الخطة االسبوعية

  24/1/2019         الى     1/2019/  20لالسبوع من :                                                   الثامن أ   :الصف والشعبة
   

 انرٌبضٍبد English انهغخ انؼرثٍخ انترثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 

 

 ٕوـــانــٍ

 (أقذش ثٍٕد هللا ٌقرأ ) 

 قراءح ضهًٍخ يؼجرح  ءح انذذٌث قرا

 ٌشرح انذذٌث انشرٌف 

 ٌطتُجظ فضبئم انًطبجذ انثالثخ 

ٌجٍٍ اَداة انتً ٌجت أٌ ٌهتسو ثٓب انًطهى فً انًطبجذ 

  انثالثخ 

 

  

 تذذد انهًؼُى االجًبنً نهُض 

 تذهم انُظٕص يٍ ضٍبقبتٓب انًختهفخ 

 To use the reported speech. 
To read about drama in the UAE. 
To recognize new vocab. items. 
 

 اٌجبد قًٍخ انسٔاٌب انذاخهٍخ نهًضهغ انًُتظى 

 اٌجبد قًٍخ انسٔاٌب انخبرجٍخ نهًضهغ انًُتظى 

 دم انًطبئم ٌبضتخذاو انًُظ

 اضتخذاو َظرٌخ فٍثبغٕرش

 Reading: on point “unit 8” Page: 
101:103 

 ٔتهخٍظٓب قرائً/   قراءح قظخ انؼقذ 

 كتبثً /    كتبثخ قظخ قظٍرح
 

Writing : search for information 
about home-schooling  

 + اختجبر قظٍردم يطبئم ػهى االختجبراد انذٔنٍخ

 االدذ

 022دم تًبرٌٍ ص    Bridge to success C.BK Page:100  02درش إرادح ٔثجبد ص  22إنى طفذخ – 20يٍ طفذخ    طفً

 ٔاجت
 ظ انذذٌث انشرٌفدف

 024ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success W.BK Page: 86  انقراءح ٔاجبثخ األضئهخ انٓبيشٍخ  

 االثٍٍُ

 طفً
 

 020ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success C.BK Page: 103  تذذٌذ انًؼُى االجًبنً نهُض ٔتٕضٍخ انفكر  

 ٔاجت
 

 024ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success W.BK Page: 90  دم األَشطخ انتبثؼخ نهُض  

 انثالثبء

 طفً
 31إنى طفذخ  22اضتكًبل انذذٌث يٍ طفذخ   

 024ص  تًبرٌٍ دم  Bridge to success C.BK Page: 104 02-00تذهٍم انُض ص 

 ٔاجت
 أثري خجراتً دم  

 024ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success W.BK Page: 91  00َض إرادح ٔثجبد ص 

 ءاالرثؼب
 طفً

 

 042ص  تًبرٌٍ دم  Bridge to success C.BK Page: 105   02تذهٍم شخظٍبد قظخ انؼقذ ص

 020ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success W.BK Page: 92  قراءح قظخ يشبثٓخ ٔتهخٍظٓب   ٔاجت

 انخًٍص

 002ص  تًبرٌٍ دم  Bridge to success C.BK Page: 107 دم أضئهخ انٓبيش ثؼذ انقراءح   تالٔح  طفً

 ٔاجت
 

 002ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success W.BK Page: 93  تفطٍر انًفرداد يطتؼٍُخ ثبنًؼجى انرقًً  
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 ( أ ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 

 

 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕجٍب انترثٍخ األخالقٍخ انذراضبد االجتًبػٍخ انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ً انًراٌب انًقؼرحٔطف نظٕر ف

 يقبرَخ انًراٌب انًقؼرح ٔانًذذثخ

 ٔطف يفٕٓو انؼذضبد

 ٌطتكشف يفٕٓو انقذٔح 
 اٌ ٌطتكشف يفٕٓو انتطبيخ  -

 

Overview through mobile 
applications and their history. 

 االدذ
 تتجغ أشؼخ انًراٌب انًقؼرح 442قراءح ص  طفً

 طفً: ٌطجق يٓبرح انقراءح ٔانتهخٍض 

 44طفً أَشطخ انذرش ص ال

 طفً:ػرع تقذًًٌ ػٍ ػبو انتطبيخ 

 ال طفً اكتت تقرٌرا ثؼُٕاٌ 

 )كٍف اكٌٕ يتطبيذب يغ َفطً ٔيغ انًجتًغ(
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 رضى األشؼخ انًبرح يٍ انًراٌب انًقؼرح ٔاجت

 االثٍٍُ
 يالدظخ ضٍر األشؼخ فً انًراٌب انًكجرح طفً

 رضى األشؼخ انًبرح يٍ انًراٌب انًكجرح ٔاجت

 انثالثبء

 440ص  4تذهٍم األشؼخ انًرضٕيخ فً انشكم  طفً

 440ص  0ضؤال  ٔاجت

 االرثؼبء
 انؼذضبد 444قراءح ص  طفً

 444دم أضئهخ انقطى ص  ٔاجت

 انخًٍص
 42ضٕو فً انشكم يقبرَخ انر طفً

 رضى األشؼخ انًبرح يٍ انؼذضبد انًذذثخ ٔاجت
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 الخطة االسبوعية 

  24/1/2019       الى    1/2019/  20لالسبوع من :                                             بالثامن    :الصف والشعبة
   

 ٌبضٍبدانر English انهغخ انؼرثٍخ انترثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 

 

 ٕوـــانــٍ

 ٌقرأ )أقذش ثٍٕد هللا ( 

 قراءح انذذٌث  قراءح ضهًٍخ يؼجرح 

 ٌشرح انذذٌث انشرٌف 

 ٌطتُجظ فضبئم انًطبجذ انثالثخ 

ٌجٍٍ اَداة انتً ٌجت أٌ ٌهتسو ثٓب انًطهى فً انًطبجذ 

 انثالثخ  

 

  

 تذذد انهًؼُى االجًبنً نهُض 

 ب انًختهفخ تذهم انُظٕص يٍ ضٍبقبتٓ

 To use the reported speech. 
To read about drama in the UAE. 
To recognize new vocab. items. 
 

 اٌجبد قًٍخ انسٔاٌب انذاخهٍخ نهًضهغ انًُتظى 

 اٌجبد قًٍخ انسٔاٌب انخبرجٍخ نهًضهغ انًُتظى 

 دم انًطبئم ٌبضتخذاو انًُظ

 اضتخذاو َظرٌخ فٍثبغٕرش

 Reading: on point “unit 8” Page: 
101:103 

 قرائً/   قراءح قظخ انؼقذ ٔتهخٍظٓب 

 كتبثً /    كتبثخ قظخ قظٍرح
 

Writing : search for information 
about home-schooling  

 دم يطبئم ػهى االختجبراد انذٔنٍخ+ اختجبر قظٍر

 االدذ

 022دم تًبرٌٍ ص    Bridge to success C.BK Page:100  02درش إرادح ٔثجبد ص  22إنى طفذخ – 20يٍ طفذخ    طفً

 ٔاجت
 دفظ انذذٌث انشرٌف

 024ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success W.BK Page: 86  انقراءح ٔاجبثخ األضئهخ انٓبيشٍخ  

 االثٍٍُ

 طفً
 

 020ص  رٌٍتًب دم Bridge to success C.BK Page: 103  تذذٌذ انًؼُى االجًبنً نهُض ٔتٕضٍخ انفكر  

 ٔاجت
 

 024ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success W.BK Page: 90  دم األَشطخ انتبثؼخ نهُض  

 انثالثبء

 طفً
 31إنى طفذخ  22اضتكًبل انذذٌث يٍ طفذخ   

 024ص  تًبرٌٍ دم  Bridge to success C.BK Page: 104 02-00تذهٍم انُض ص 

 ٔاجت
 دم أثري خجراتً  

 024ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success W.BK Page: 91  00صَض إرادح ٔثجبد  

 االرثؼبء
 طفً

 

 042ص  تًبرٌٍ دم  Bridge to success C.BK Page: 105   02تذهٍم شخظٍبد قظخ انؼقذ ص

 020ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success W.BK Page: 92  قراءح قظخ يشبثٓخ ٔتهخٍظٓب   ٔاجت

 انخًٍص

 002ص  تًبرٌٍ دم  Bridge to success C.BK Page: 107 ئهخ انٓبيش ثؼذ انقراءح دم أض  تالٔح  طفً

 ٔاجت
 

 002ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success W.BK Page: 93  تفطٍر انًفرداد يطتؼٍُخ ثبنًؼجى انرقًً  
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 ب( ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 

 

 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕجٍب خانترثٍخ األخالقٍ انذراضبد االجتًبػٍخ انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٔطف نظٕر فً انًراٌب انًقؼرح

 يقبرَخ انًراٌب انًقؼرح ٔانًذذثخ

 ٔطف يفٕٓو انؼذضبد

 ٌطتكشف يفٕٓو انقذٔح 
 اٌ ٌطتكشف يفٕٓو انتطبيخ  -

 

Overview through mobile 
applications and their history. 

 االدذ
 جغ أشؼخ انًراٌب انًقؼرحتت 442قراءح ص  طفً

 طفً: ٌطجق يٓبرح انقراءح ٔانتهخٍض 

 44ال طفً أَشطخ انذرش ص

 طفً:ػرع تقذًًٌ ػٍ ػبو انتطبيخ 

 ال طفً اكتت تقرٌرا ثؼُٕاٌ 

 )كٍف اكٌٕ يتطبيذب يغ َفطً ٔيغ انًجتًغ(


 

D
e
fi

n
e
 a

p
p

 a
n

d
 i
ts

 f
e
a
tu

re
s

 


 

D
if

fe
re

n
c

e
s
 b

e
tw

e
e
n

 a
 p

ro
g

ra
m

  
a
n

d
 a

p
p

 


 

A
p

p
 s

a
fe

ty
 

 رضى األشؼخ انًبرح يٍ انًراٌب انًقؼرح ٔاجت

 االثٍٍُ
 يالدظخ ضٍر األشؼخ فً انًراٌب انًكجرح طفً

 رضى األشؼخ انًبرح يٍ انًراٌب انًكجرح ٔاجت

 انثالثبء

 440ص  4تذهٍم األشؼخ انًرضٕيخ فً انشكم  طفً

 440ص  0ضؤال  ٔاجت

 االرثؼبء
 ضبدانؼذ 444قراءح ص  طفً

 444دم أضئهخ انقطى ص  ٔاجت

 انخًٍص
 42يقبرَخ انرضٕو فً انشكم  طفً

 رضى األشؼخ انًبرح يٍ انؼذضبد انًذذثخ ٔاجت
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 الخطة االسبوعية

  24/1/2019         الى         1/2019/  20لالسبوع من :                                        جالثامن    :الصف والشعبة
   

 انرٌبضٍبد English انهغخ انؼرثٍخ انترثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 

 

 ٕوـــانــٍ

 ٌقرأ )أقذش ثٍٕد هللا ( 

 قراءح انذذٌث  قراءح ضهًٍخ يؼجرح 

 ٌشرح انذذٌث انشرٌف 

 ٌطتُجظ فضبئم انًطبجذ انثالثخ 

ٌجٍٍ اَداة انتً ٌجت أٌ ٌهتسو ثٓب انًطهى فً انًطبجذ 

 ثالثخ  ان

 

  

 تذذد انهًؼُى االجًبنً نهُض 

 تذهم انُظٕص يٍ ضٍبقبتٓب انًختهفخ 

 To use the reported speech. 
To read about drama in the UAE. 
To recognize new vocab. items. 
 

 اٌجبد قًٍخ انسٔاٌب انذاخهٍخ نهًضهغ انًُتظى 

 اٌجبد قًٍخ انسٔاٌب انخبرجٍخ نهًضهغ انًُتظى 

 انًطبئم ٌبضتخذاو انًُظ دم

 اضتخذاو َظرٌخ فٍثبغٕرش

 Reading: on point “unit 8” Page: 
101:103 

 قرائً/   قراءح قظخ انؼقذ ٔتهخٍظٓب 

 كتبثً /    كتبثخ قظخ قظٍرح
 

Writing : search for information 
about home-schooling  

 ظٍردم يطبئم ػهى االختجبراد انذٔنٍخ+ اختجبر ق

 االدذ

 022دم تًبرٌٍ ص    Bridge to success C.BK Page:100  02درش إرادح ٔثجبد ص  22إنى طفذخ – 20يٍ طفذخ    طفً

 ٔاجت
 دفظ انذذٌث انشرٌف

 024ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success W.BK Page: 86  انقراءح ٔاجبثخ األضئهخ انٓبيشٍخ  

 االثٍٍُ

 طفً
 

 020ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success C.BK Page: 103  نً نهُض ٔتٕضٍخ انفكرتذذٌذ انًؼُى االجًب  

 ٔاجت
 

 024ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success W.BK Page: 90  دم األَشطخ انتبثؼخ نهُض  

 انثالثبء

 طفً
 31إنى طفذخ  22اضتكًبل انذذٌث يٍ طفذخ   

 024ص  تًبرٌٍ دم  Bridge to success C.BK Page: 104 02-00تذهٍم انُض ص 

 ٔاجت
 دم أثري خجراتً  

 024ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success W.BK Page: 91  00َض إرادح ٔثجبد ص 

 االرثؼبء
 طفً

 

 042ص  تًبرٌٍ دم  Bridge to success C.BK Page: 105   02تذهٍم شخظٍبد قظخ انؼقذ ص

 020ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success W.BK Page: 92  قراءح قظخ يشبثٓخ ٔتهخٍظٓب   ٔاجت

 انخًٍص

 002ص  تًبرٌٍ دم  Bridge to success C.BK Page: 107 دم أضئهخ انٓبيش ثؼذ انقراءح   تالٔح  طفً

 ٔاجت
 

 002ص  تًبرٌٍ دم Bridge to success W.BK Page: 93  تفطٍر انًفرداد يطتؼٍُخ ثبنًؼجى انرقًً  
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 ( )ج ثامنال:  الصف والشعبةتابع 

 

 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕجٍب انترثٍخ األخالقٍخ انذراضبد االجتًبػٍخ انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٔطف نظٕر فً انًراٌب انًقؼرح

 يقبرَخ انًراٌب انًقؼرح ٔانًذذثخ

 ٔطف يفٕٓو انؼذضبد

 ٌطتكشف يفٕٓو انقذٔح 
 اٌ ٌطتكشف يفٕٓو انتطبيخ  -

 

Overview through mobile 
applications and their history. 

 االدذ
 تتجغ أشؼخ انًراٌب انًقؼرح 442قراءح ص  طفً

 طفً: ٌطجق يٓبرح انقراءح ٔانتهخٍض 

 44ال طفً أَشطخ انذرش ص

 طفً:ػرع تقذًًٌ ػٍ ػبو انتطبيخ 

 ال طفً اكتت تقرٌرا ثؼُٕاٌ 

 )كٍف اكٌٕ يتطبيذب يغ َفطً ٔيغ انًجتًغ(
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 رضى األشؼخ انًبرح يٍ انًراٌب انًقؼرح ٔاجت

 االثٍٍُ
 يالدظخ ضٍر األشؼخ فً انًراٌب انًكجرح طفً

 رضى األشؼخ انًبرح يٍ انًراٌب انًكجرح ٔاجت

 انثالثبء

 440 ص 4تذهٍم األشؼخ انًرضٕيخ فً انشكم  طفً

 440ص  0ضؤال  ٔاجت

 االرثؼبء
 انؼذضبد 444قراءح ص  طفً

 444دم أضئهخ انقطى ص  ٔاجت

 انخًٍص
 42يقبرَخ انرضٕو فً انشكم  طفً

 رضى األشؼخ انًبرح يٍ انؼذضبد انًذذثخ ٔاجت
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 الخطة االسبوعية
 24/ 4/  0242إلــى         20/  4/  0242لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرٌبضٍبد English انهغخ انؼرثٍخ انترثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌقرأ انذذٌث انشرٌف قراءح ضهًٍخ -
 ٌطتُجظ  فضم انًطبجذ انثالثخ -
ٌجٍٍ اَداة انتً ٌجت أٌ ٌهتسو ثٓب  -

 انًطهى فً انًطبجذ انثالثخ
 

 اإلجًبنً نهُض األدثً ٌذذد انًؼُى -

 ٌذهم انُظٕص األدثٍخ فً ضٍبقبتٓب -

 ٌكتت َظٕطب تفطٍرٌخ نٍؼرع ٔجٓخ َظرِ -

To read a dialogue for 
information 

 4اختجبر قظٍر رقى  -
 ٌٕجذ يجًٕع انسٔاٌب انذاخهٍخ نهًضهغ. -
 ٌطتخذو َظرٌخ فٍثبغٕرش . -
 ٌذم انًثهث انقبئى. -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 44 & 45) 

 : انذظخ اإلثرائٍخ

 .قظخ تذٔر دٕل يٕضٕع انشٍٓذ انقراءح انذرح يٍ انقراءح : 

 انكتبثخ : ٌكتت َظب تفطٍرٌب ػٍ ضؼف انذافؼٍخ َذٕ انتؼهى

Writing : write a summary of the 
story of Aladdin 

 Searching about: انذظخ اإلثرائٍخ
 Pythagorean Theorem. 

 دذاال
 02درش : إرادح ٔثجبد )َض شؼري( ص  02دم َشبط أتخٍم ٔأضتُتج ص  طفً

Bridge to Success 
Course book Page : 97 

 دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًرٌٍ يٕجّ 

 022انى  224يٍ طفذخ رقى  

 04ص  4إجبثخ َشبط دٕل قبرئ انُض رقى  دفظ انذذٌث انشرٌف ٔاجت
Bridge to Success 
Work book Page.83 

 024ٌذم تًبرٌٍ راتٍخ طفذخ ر قى 

 االثٍٍُ
 02دم َشبط أَظى يفبًًٍْ ص  طفً

اضتكًبل درش : إرادح ٔثجبد )َض شؼري( ص 

02 

Bridge to Success 
Course book Page :98 

 020دم يٓبراد انتفكٍر انؼهٍب طفذخ رقى 

 04ص  0إجبثخ َشبط دٕل قبرئ انُض رقى  دفظ انذذٌث انشرٌف ٔاجت
Bridge to Success 

Work book Page :84 
 022ٌذم تًرٌٍ اضبفً طفذخ رقى 

 انثالثبء
  طفً

اضتكًبل درش : إرادح ٔثجبد )َض شؼري( ص 

02 

Bridge to Success 
Course book Page : 100 

 دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًرٌٍ يٕجّ 

 040انى  042يٍ طفذخ رقى 

 04ص  0إجبثخ َشبط دٕل قبرئ انُض رقى   ٔاجت
Prepare On Point  Pages : 44 & 

45) 
 044ٌذم تًبرٌٍ راتٍخ طفذخ ر قى 

 األرثؼبء
 042دم يٓبراد انتفكٍر انؼهٍب طفذخ رقى  On Point  Pages : 44 & 45  02درش : إرادح ٔثجبد )َض شؼري( ص  22ص   4دم َشبط أجٍت ثًفردي رقى  طفً

 04ص  0نُض رقى إجبثخ َشبط دٕل قبرئ ا دفظ انذذٌث انشرٌف ٔاجت
Bridge to Success 

Work book Page : 86 
 044ٌذم تًرٌٍ اضبفً طفذخ رقى 

 انخًٍص
 24درش كتبثخ َض تفطٍري ص   طفً

write a summary of the story of 
Aladdin 

 دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًرٌٍ يٕجّ 

 002انى  004يٍ طفذخ رقى 

  ٔاجت
اكتت يطٕدح نُض تفطٍري ػٍ ضؼف انذافؼٍخ 

 َذٕ انتؼهى
Complete the summary  024ٌذم اختجبر َظف انٕدذح طفذخ رقى 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕجٍب انترثٍخ األخالقٍخ انذراضبد االجتًبػٍخ انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 اٌب ٔانؼذضبدٌقبرٌ ثٍٍ انًر -
ٌطتُتج طفبد انظٕرح انًتكَٕخ ػهى  -

 انؼذضبد انًقؼرح ٔانًذذثخ

 ٌتؼرف انًفبٍْى انٕاردح 

 ٌؼذد أْى اَجبزاد انخهٍفخ ػجذ انًهك ثٍ يرٔاٌ 

 
 
 

 اٌ ٌطتكشف يفٕٓو انتطبيخ  -
 

 

Overview through applications  
And the history of apps 

 االدذ
 درش انؼذضبد انًذذثخ  طفً

قراءح انرضٕو ٔانخرائظ ٔانجذأل ٔانفقراد 

 انٕاردح ثبنذرش 

 04دم انتقٌٕى انٕارد فً َٓبٌخ انذرش ص 

 طفً:ػرع تقذًًٌ ػٍ ػبو انتطبيخ 

 ال طفً اكتت تقرٌرا ثؼُٕاٌ 

 )كٍف اكٌٕ يتطبيذب يغ َفطً ٔيغ انًجتًغ(

1- Define mobile app and its 
features. 
2- differences between app and 
program. 
3- app Safety 

 
 

 يٍ كتبة انتًبرٌٍ 00ٔاجت ص  ٔاجت

 االثٍٍُ
 انؼذضبد انًقؼرح طفً

 كتبة انطبنت 444ٔاجت دم انًطأنخ ص  ٔاجت

 انثالثبء
 درش انجظر ٔانؼذضبد طفً

 تكًهخ يشرٔع انؼهٕو ٔاجت

 األرثؼبء
 درش يشكالد اإلثظبر طفً

 كتبة انتًبرٌٍ 04،  00دم ص  ٔاجت

 انخًٍص
 444دم يراجؼخ انقطى ص  طفً

 تكًهخ يشرٔع انؼهٕو ٔاجت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  24/ 4/  0242إلــى         20/  4/  0242لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الثامن:  الصف والشعبة
   

 دانرٌبضٍب English انهغخ انؼرثٍخ انترثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌقرأ انذذٌث انشرٌف قراءح ضهًٍخ -
 ٌطتُجظ  فضم انًطبجذ انثالثخ -
ٌجٍٍ اَداة انتً ٌجت أٌ ٌهتسو ثٓب  -

 انًطهى فً انًطبجذ انثالثخ
 

 ٌذذد انًؼُى اإلجًبنً نهُض األدثً -

 ٌذهم انُظٕص األدثٍخ فً ضٍبقبتٓب -

 ٌكتت َظٕطب تفطٍرٌخ نٍؼرع ٔجٓخ َظرِ -

To read a dialogue for 
information 

 4اختجبر قظٍر رقى  -
 ٌٕجذ يجًٕع انسٔاٌب انذاخهٍخ نهًضهغ. -
 ٌطتخذو َظرٌخ فٍثبغٕرش . -
 ٌذم انًثهث انقبئى. -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 44 & 45) 

 : انذظخ اإلثرائٍخ

 .قظخ تذٔر دٕل يٕضٕع انشٍٓذ انقراءح انذرح يٍ انقراءح : 

 انكتبثخ : ٌكتت َظب تفطٍرٌب ػٍ ضؼف انذافؼٍخ َذٕ انتؼهى

Writing : write a summary of the 
story of Aladdin 

 Searching about: انذظخ اإلثرائٍخ
 Pythagorean Theorem. 

 االدذ
 02درش : إرادح ٔثجبد )َض شؼري( ص  02دم َشبط أتخٍم ٔأضتُتج ص  طفً

Bridge to Success 
Course book Page : 97 

 دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًرٌٍ يٕجّ 

 022انى  224يٍ طفذخ رقى  

 04ص  4إجبثخ َشبط دٕل قبرئ انُض رقى  دفظ انذذٌث انشرٌف ٔاجت
Bridge to Success 
Work book Page.83 

 024ٌذم تًبرٌٍ راتٍخ طفذخ ر قى 

 االثٍٍُ
 02دم َشبط أَظى يفبًًٍْ ص  طفً

ثجبد )َض شؼري( ص اضتكًبل درش : إرادح ٔ

02 

Bridge to Success 
Course book Page :98 

 020دم يٓبراد انتفكٍر انؼهٍب طفذخ رقى 

 04ص  0إجبثخ َشبط دٕل قبرئ انُض رقى  دفظ انذذٌث انشرٌف ٔاجت
Bridge to Success 

Work book Page :84 
 022ٌذم تًرٌٍ اضبفً طفذخ رقى 

 انثالثبء
  طفً

دح ٔثجبد )َض شؼري( ص اضتكًبل درش : إرا

02 

Bridge to Success 
Course book Page : 100 

 دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًرٌٍ يٕجّ 

 040انى  042يٍ طفذخ رقى 

 04ص  0إجبثخ َشبط دٕل قبرئ انُض رقى   ٔاجت
Prepare On Point  Pages : 44 & 

45) 
 044ٌذم تًبرٌٍ راتٍخ طفذخ ر قى 

 األرثؼبء
 042دم يٓبراد انتفكٍر انؼهٍب طفذخ رقى  On Point  Pages : 44 & 45  02درش : إرادح ٔثجبد )َض شؼري( ص  22ص   4ًفردي رقى دم َشبط أجٍت ث طفً

 04ص  0إجبثخ َشبط دٕل قبرئ انُض رقى  دفظ انذذٌث انشرٌف ٔاجت
Bridge to Success 

Work book Page : 86 
 044ٌذم تًرٌٍ اضبفً طفذخ رقى 

 انخًٍص
 24درش كتبثخ َض تفطٍري ص   طفً

write a summary of the story of 
Aladdin 

 دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًرٌٍ يٕجّ 

 002انى  004يٍ طفذخ رقى 

  ٔاجت
اكتت يطٕدح نُض تفطٍري ػٍ ضؼف انذافؼٍخ 

 َذٕ انتؼهى
Complete the summary  024ٌذم اختجبر َظف انٕدذح طفذخ رقى 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) لثامنا:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕجٍب انترثٍخ األخالقٍخ انذراضبد االجتًبػٍخ انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌقبرٌ ثٍٍ انًراٌب ٔانؼذضبد -
ٌطتُتج طفبد انظٕرح انًتكَٕخ ػهى  -

 انؼذضبد انًقؼرح ٔانًذذثخ

  انٕاردح انًفبٍْى ٌتؼرف

 يرٔاٌ ثٍ انًهك ػجذ انخهٍفخ اَجبزاد أْى ٌؼذد
 اٌ ٌطتكشف يفٕٓو انتطبيخ -

Overview through applications  
And the history of apps 

 االدذ
 درش انؼذضبد انًذذثخ  طفً

 ٔانفقراد ٔانجذأل ٔانخرائظ انرضٕو قراءح

  ثبنذرش انٕاردح

 04 ص انذرش َٓبٌخ فً انٕارد انتقٌٕى دم

 طفً:ػرع تقذًًٌ ػٍ ػبو انتطبيخ 

 ت تقرٌرا ثؼُٕاٌ ال طفً اكت

 )كٍف اكٌٕ يتطبيذب يغ َفطً ٔيغ انًجتًغ(

1- Define mobile app and its 
features. 
2- differences between app 
and program. 
3- app Safety 

 
 

 

 يٍ كتبة انتًبرٌٍ 00ٔاجت ص  ٔاجت

 االثٍٍُ
 انؼذضبد انًقؼرح طفً

 كتبة انطبنت 444ٔاجت دم انًطأنخ ص  ٔاجت

 انثالثبء
 درش انجظر ٔانؼذضبد طفً

 تكًهخ يشرٔع انؼهٕو ٔاجت

 األرثؼبء
 درش يشكالد اإلثظبر طفً

 كتبة انتًبرٌٍ 04،  00دم ص  ٔاجت

 انخًٍص
 444دم يراجؼخ انقطى ص  طفً

 تكًهخ يشرٔع انؼهٕو ٔاجت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  24/ 4/  0242إلــى         20/  4/  0242 لألســـبـوع مــن 

 ( و ) الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرٌبضٍبد English انهغخ انؼرثٍخ انترثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌقرأ انذذٌث انشرٌف قراءح ضهًٍخ -
 ٌطتُجظ  فضم انًطبجذ انثالثخ -
ٌجٍٍ اَداة انتً ٌجت أٌ ٌهتسو ثٓب  -

 فً انًطبجذ انثالثخ انًطهى
 

 ٌذذد انًؼُى اإلجًبنً نهُض األدثً -

 ٌذهم انُظٕص األدثٍخ فً ضٍبقبتٓب -

 ٌكتت َظٕطب تفطٍرٌخ نٍؼرع ٔجٓخ َظرِ -

To read a dialogue for 
information 

 4اختجبر قظٍر رقى  -
 ٌٕجذ يجًٕع انسٔاٌب انذاخهٍخ نهًضهغ. -
 ٌطتخذو َظرٌخ فٍثبغٕرش . -
 ى.ٌذم انًثهث انقبئ -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 44 & 45) 

 : انذظخ اإلثرائٍخ

 .قظخ تذٔر دٕل يٕضٕع انشٍٓذ انقراءح انذرح يٍ انقراءح : 

 انكتبثخ : ٌكتت َظب تفطٍرٌب ػٍ ضؼف انذافؼٍخ َذٕ انتؼهى

Writing : write a summary of the 
story of Aladdin 

 Searching about: انذظخ اإلثرائٍخ
 Pythagorean Theorem. 

 االدذ
 02درش : إرادح ٔثجبد )َض شؼري( ص   طفً

Bridge to Success 
Course book Page : 97 

 دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًرٌٍ يٕجّ 

 022انى  224يٍ طفذخ رقى  

 04ص  4إجبثخ َشبط دٕل قبرئ انُض رقى   ٔاجت
Bridge to Success 
Work book Page.83 

 024برٌٍ راتٍخ طفذخ ر قى ٌذم تً

 االثٍٍُ
 02دم َشبط أتخٍم ٔأضتُتج ص  طفً

اضتكًبل درش : إرادح ٔثجبد )َض شؼري( ص 

02 

Bridge to Success 
Course book Page :98 

 020دم يٓبراد انتفكٍر انؼهٍب طفذخ رقى 

 04ص  0إجبثخ َشبط دٕل قبرئ انُض رقى  دفظ انذذٌث انشرٌف ٔاجت
Bridge to Success 

Work book Page :84 
 022ٌذم تًرٌٍ اضبفً طفذخ رقى 

 انثالثبء
 02دم َشبط أَظى يفبًًٍْ ص  طفً

اضتكًبل درش : إرادح ٔثجبد )َض شؼري( ص 

02 

Bridge to Success 
Course book Page : 100 

 دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًرٌٍ يٕجّ 

 040انى  042يٍ طفذخ رقى 

 04ص  0بثخ َشبط دٕل قبرئ انُض رقى إج دفظ انذذٌث انشرٌف ٔاجت
Prepare On Point  Pages : 44 & 

45) 
 044ٌذم تًبرٌٍ راتٍخ طفذخ ر قى 

 األرثؼبء
 042دم يٓبراد انتفكٍر انؼهٍب طفذخ رقى  On Point  Pages : 44 & 45  02درش : إرادح ٔثجبد )َض شؼري( ص   طفً

 04ص  0إجبثخ َشبط دٕل قبرئ انُض رقى   ٔاجت
Bridge to Success 

Work book Page : 86 
 044ٌذم تًرٌٍ اضبفً طفذخ رقى 

 انخًٍص
 24درش كتبثخ َض تفطٍري ص  22ص   4دم َشبط أجٍت ثًفردي رقى  طفً

write a summary of the story of 
Aladdin 

 دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًرٌٍ يٕجّ 

 002انى  004يٍ طفذخ رقى 

 دفظ انذذٌث انشرٌف ٔاجت
كتت يطٕدح نُض تفطٍري ػٍ ضؼف انذافؼٍخ ا

 َذٕ انتؼهى
Complete the summary  024ٌذم اختجبر َظف انٕدذح طفذخ رقى 

 



 

QM-119-F3 

kh 

   ( ) و الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕجٍب انترثٍخ األخالقٍخ انذراضبد االجتًبػٍخ انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 راٌب ٔانؼذضبدٌقبرٌ ثٍٍ انً -
ٌطتُتج طفبد انظٕرح انًتكَٕخ ػهى  -

 انؼذضبد انًقؼرح ٔانًذذثخ

  انٕاردح انًفبٍْى ٌتؼرف

 يرٔاٌ ثٍ انًهك ػجذ انخهٍفخ اَجبزاد أْى ٌؼذد

 اٌ ٌطتكشف يفٕٓو انتطبيخ  -
 

Overview through applications  
And the history of apps 

 االدذ
 درش انؼذضبد انًذذثخ  طفً

 ٔانفقراد ٔانجذأل ٔانخرائظ انرضٕو حقراء

  ثبنذرش انٕاردح

 04 ص انذرش َٓبٌخ فً انٕارد انتقٌٕى دم

 طفً:ػرع تقذًًٌ ػٍ ػبو انتطبيخ 

 ال طفً اكتت تقرٌرا ثؼُٕاٌ 

 )كٍف اكٌٕ يتطبيذب يغ َفطً ٔيغ انًجتًغ(

1- Define mobile app and its 
features. 
2- differences between app 
and program. 
3- app Safety 

 
 

 

 يٍ كتبة انتًبرٌٍ 00ٔاجت ص  ٔاجت

 االثٍٍُ
 انؼذضبد انًقؼرح طفً

 كتبة انطبنت 444ٔاجت دم انًطأنخ ص  ٔاجت

 انثالثبء
 درش انجظر ٔانؼذضبد طفً

 تكًهخ يشرٔع انؼهٕو ٔاجت

 األرثؼبء
 درش يشكالد اإلثظبر طفً

 كتبة انتًبرٌٍ 04،  00م ص د ٔاجت

 انخًٍص
 444دم يراجؼخ انقطى ص  طفً

 تكًهخ يشرٔع انؼهٕو ٔاجت

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  24/ 4/  0242إلــى         20/  4/  0242لألســـبـوع مــن  

 ز ( ) الثامن:  الصف والشعبة
   

 بضٍبدانرٌ English انهغخ انؼرثٍخ انترثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌقرأ انذذٌث انشرٌف قراءح ضهًٍخ -
 ٌطتُجظ  فضم انًطبجذ انثالثخ -
ٌجٍٍ اَداة انتً ٌجت أٌ ٌهتسو ثٓب  -

 انًطهى فً انًطبجذ انثالثخ
 

 ٌذذد انًؼُى اإلجًبنً نهُض األدثً -

 ٌذهم انُظٕص األدثٍخ فً ضٍبقبتٓب -

 رٌِكتت َظٕطب تفطٍرٌخ نٍؼرع ٔجٓخ َظ -

To read a dialogue for 
information 

 4اختجبر قظٍر رقى  -
 ٌٕجذ يجًٕع انسٔاٌب انذاخهٍخ نهًضهغ. -
 ٌطتخذو َظرٌخ فٍثبغٕرش . -
 ٌذم انًثهث انقبئى. -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 44 & 45) 

 : انذظخ اإلثرائٍخ

 .ٍذقظخ تذٔر دٕل يٕضٕع انشٓ انقراءح انذرح يٍ انقراءح : 

 انكتبثخ : ٌكتت َظب تفطٍرٌب ػٍ ضؼف انذافؼٍخ َذٕ انتؼهى

Writing : write a summary of the 
story of Aladdin 

 Searching about: انذظخ اإلثرائٍخ
 Pythagorean Theorem. 

 االدذ
 02درش : إرادح ٔثجبد )َض شؼري( ص  02دم َشبط أتخٍم ٔأضتُتج ص  طفً

Bridge to Success 
Course book Page : 97 

 دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًرٌٍ يٕجّ 

 022انى  224يٍ طفذخ رقى  

 04ص  4إجبثخ َشبط دٕل قبرئ انُض رقى  دفظ انذذٌث انشرٌف ٔاجت
Bridge to Success 
Work book Page.83 

 024ٌذم تًبرٌٍ راتٍخ طفذخ ر قى 

 االثٍٍُ
 02دم َشبط أَظى يفبًًٍْ ص  طفً

دح ٔثجبد )َض شؼري( ص اضتكًبل درش : إرا

02 

Bridge to Success 
Course book Page :98 

 020دم يٓبراد انتفكٍر انؼهٍب طفذخ رقى 

 04ص  0إجبثخ َشبط دٕل قبرئ انُض رقى  دفظ انذذٌث انشرٌف ٔاجت
Bridge to Success 

Work book Page :84 
 022ٌذم تًرٌٍ اضبفً طفذخ رقى 

 انثالثبء
  طفً

إرادح ٔثجبد )َض شؼري( ص  اضتكًبل درش :

02 

Bridge to Success 
Course book Page : 100 

 دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًرٌٍ يٕجّ 

 040انى  042يٍ طفذخ رقى 

 04ص  0إجبثخ َشبط دٕل قبرئ انُض رقى   ٔاجت
Prepare On Point  Pages : 44 & 

45) 
 044ٌذم تًبرٌٍ راتٍخ طفذخ ر قى 

 األرثؼبء
 042دم يٓبراد انتفكٍر انؼهٍب طفذخ رقى  On Point  Pages : 44 & 45  02درش : إرادح ٔثجبد )َض شؼري( ص  22ص   4ٍت ثًفردي رقى دم َشبط أج طفً

 04ص  0إجبثخ َشبط دٕل قبرئ انُض رقى  دفظ انذذٌث انشرٌف ٔاجت
Bridge to Success 

Work book Page : 86 
 044ٌذم تًرٌٍ اضبفً طفذخ رقى 

 انخًٍص
 24درش كتبثخ َض تفطٍري ص   طفً

write a summary of the story of 
Aladdin 

 دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًرٌٍ يٕجّ 

 002انى  004يٍ طفذخ رقى 

  ٔاجت
اكتت يطٕدح نُض تفطٍري ػٍ ضؼف انذافؼٍخ 

 َذٕ انتؼهى
Complete the summary  024ٌذم اختجبر َظف انٕدذح طفذخ رقى 
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 ز ( ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕجٍب انترثٍخ األخالقٍخ انذراضبد االجتًبػٍخ انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌقبرٌ ثٍٍ انًراٌب ٔانؼذضبد -
ٌطتُتج طفبد انظٕرح انًتكَٕخ ػهى  -

 انؼذضبد انًقؼرح ٔانًذذثخ

  انٕاردح انًفبٍْى ٌتؼرف

 يرٔاٌ ثٍ ًهكان ػجذ انخهٍفخ اَجبزاد أْى ٌؼذد

 اٌ ٌطتكشف يفٕٓو انتطبيخ  -
 

Overview through applications  
And the history of apps 

 االدذ
 درش انؼذضبد انًذذثخ  طفً

 ٔانفقراد ٔانجذأل ٔانخرائظ انرضٕو قراءح

  ثبنذرش انٕاردح

  04 ص انذرش َٓبٌخ فً انٕارد انتقٌٕى دم

 طفً:ػرع تقذًًٌ ػٍ ػبو انتطبيخ 

 فً اكتت تقرٌرا ثؼُٕاٌ ال ط

 )كٍف اكٌٕ يتطبيذب يغ َفطً ٔيغ انًجتًغ(

1- Define mobile app and its 
features. 
2- differences between app 
and program. 
3- app Safety 

 
 

 

 يٍ كتبة انتًبرٌٍ 00ٔاجت ص  ٔاجت

 االثٍٍُ
 انؼذضبد انًقؼرح طفً

 كتبة انطبنت 444ص  ٔاجت دم انًطأنخ ٔاجت

 انثالثبء
 درش انجظر ٔانؼذضبد طفً

 تكًهخ يشرٔع انؼهٕو ٔاجت

 األرثؼبء
 درش يشكالد اإلثظبر طفً

 كتبة انتًبرٌٍ 04،  00دم ص  ٔاجت

 انخًٍص
 444دم يراجؼخ انقطى ص  طفً

 تكًهخ يشرٔع انؼهٕو ٔاجت

 
 
 

 


