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 الخطة االسبوعية

  17/3/2019      الى          3/2019/  71لالسبوع من =                                                      (  أ )الثامن   =الصف والشعبة

 انزَبضُبد English انهغخ انؼزثُخ انتزثُخ اإلطاليُخ انًبدح  

 َىاتج انتؼهى
 ىوـــانــُ

 ٌ درص حزيخ تزوَغ اإلَظب

 َمزأ انحذَج لزاءح طهًُخ 

 َظتُجظ حزيخ انُفض انجشزَخ 

 انُهٍ ػٍ تزوَغ انُبص وتخىَفهى  َؼهم

 َحذد األحذاث انتٍ تطىر انحجكخ -

 َتتجغ انظزد وانىطف وانحىار فٍ انمظخ  -

 َمذو انًتؼهى ػزضب شفىَب يُظًب ػٍ ظبهزح -

 َظتىػت انًتؼهى انًبدح انًظًىػخ -

To read for information. 
To recognize new vocab items. 
To listen for information. 
To write an email. 

 اَجبد يظبحخ االشكبل انًتشبثهخ 

 اَجبد يحُظ االشكبل انًتشبثهخ 

 حم يظبئم حُبتُخ 

Reading: ON POINT Prepare  page: 131 

ظ ػهً انحظخ اإلحزائُخ: انمزائُخ: لزاءح حزح حىل يىضىع انحفب

 انجُئخ

 انكتبثُخ: كتبثخ يمبل تفظُزٌ ػٍ انمزاءح انذاتُخ
Writing: Search for information to write about 
coral reefs 

 تذرَت انطبنجبد ػهً اطئهخ االختجبراد انذونُخ 

 االحذ
 طفٍ

 660إنً طفحخ 601يٍ طفحخ 
 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص 

Bridge to Success. C.BK Page: 156 
 ;89حم تًبرٍَ ص  

 واجت
 

 477ص  8حم َشبط 
Bridge to Success. W.BK Page: 130 

 >89حم تًبرٍَ ص  

 االحٍُُ

 طفٍ
 

 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص 
Bridge to Success. C.BK Page: 157 

 8:5حم تًبرٍَ ص  

 واجت
 

 478ص  4حم َشبط 
Bridge to Success. W.BK Page: 131 

 8:4حم تًبرٍَ ص  

 انخالحبء

 طفٍ
 661إنً طفحخ 660يٍ طفحخ 

 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص 
Bridge to Success. C.BK Page: 158 

 8:5حم تًبرٍَ ص  

 واجت

 

 478ص  5حم َشبط 

Bridge to Success. W.BK Page: 132   8:6حم تًبرٍَ ص 

  طفٍ االرثؼبء
 495ث: انجحز أطزار وحزواد كتبة انطبنت درص تحذ

Bridge to Success. C.BK Page: 159   8:7حم تًبرٍَ ص 

 واجت
 

 498يزاجؼخ يؼبَُز تمُُى انتحذث ص 
Bridge to Success. W.BK Page: 133 

 945حم تًبرٍَ ص  

 

 انخًُض

 

 طفٍ

 أَب خُزكى ألههٍ 

 َىضح خهك انزطىل طهً هللا ػهُه وطهى

انزطىل طهً هللا ػهُه وطهى فٍ َجٍُ دور 

 اطتمزار أطزته 

 ;48درص اطتًبع: رجبل انهؤنؤ ص

Bridge to Success. C.BK Page: 161 

 946حم تًبرٍَ ص  

 واجت
 661طفحخ 

 
Bridge to Success. W.BK Page: 134 

 947حم تًبرٍَ ص  
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 ( ا) الثامن=  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًُى وانتكُىنىجُب انتزثُخ األخاللُخ ًبػُخانذراطبد االجت انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 كُف تؤدٌ انطفزاد انً حذوث انتُىع  - 4

كُف َؤدٌ اإلَتخبة انطجُؼٍ انً ظهىر وطبئم  – 5

 تكُف نذي األَىاع . 

كُف تظبػذ وطبئم تكُف األَىاع ػهً انجمبء فٍ  – 6

 انجُئبد انتٍ تؼُش فُهب 

 تُبلش يشبرَغ االخالق - ئش االلتظبد االطاليٍتظتكشف ركب -

SA Summative Assessment 
 
 
 
 

 االحذ
 طفٍ

 281و  282حم تًبرٍَ كتبة انطبنت ص 

طفٍ: تتؼزف يًُشاد انُظبو  -

 االلتظبدٌ االطاليٍ
 ;;ال طفٍ: تطجك أَشطخ انذرص ص -

 تمذَى يشزوع  -

S
A

 

 واجت
حم تًبرٍَ كتبة انُشبط درص انىراحخ و انظفبد 

 ىراحُخ ان

 االحٍُُ
 طفٍ

 َؼزف انًمظىد ثبنتكُف و طزق حذوث وطبئم انتكُف 

 واجت
كتبة انُشبط انجشئُخ انًتؼهمخ ة طزق حذوث وطبئم 

 انتكُف 

 انخالحبء

 طفٍ
حم تًبرٍَ كتبة انُشبط نذرص وطبئم انتكُف فٍ 

 األَىاع 

 واجت
 يطىَخ ػٍ طزق حذوث وطبئم انتكُف 

 ءاالرثؼب
 طفٍ

 + يزاجؼخ انذرص  212حم تًبرٍَ انكتبة ص 

 واجت
 تًبرٍَ يزاجؼخ انىحذح 

 انخًُض
 طفٍ

 يزاجؼخ لجم اإليتحبٌ + انتذرص ػهً ايتحبَبد تًُش 

  واجت

 

 سيتم تطبيق االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوع
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 الخطة االسبوعية

  17/3/2019         الى         3/2019/  71سبوع من =  لال                                                  (    بالثامن)   =الصف والشعبة

 انزَبضُبد English انهغخ انؼزثُخ انتزثُخ اإلطاليُخ انًبدح  

 َىاتج انتؼهى
 ىوـــانــُ

 درص حزيخ تزوَغ اإلَظبٌ 

 َمزأ انحذَج لزاءح طهًُخ 

 َظتُجظ حزيخ انُفض انجشزَخ 

 َؼهم انُهٍ ػٍ تزوَغ انُبص وتخىَفهى 

 األحذاث انتٍ تطىر انحجكخ َحذد -

 َتتجغ انظزد وانىطف وانحىار فٍ انمظخ  -

 َمذو انًتؼهى ػزضب شفىَب يُظًب ػٍ ظبهزح -

 َظتىػت انًتؼهى انًبدح انًظًىػخ -

To read for information. 
To recognize new vocab items. 
To listen for information. 
To write an email. 

 كبل انًتشبثهخ اَجبد يظبحخ االش

 اَجبد يحُظ االشكبل انًتشبثهخ 

 حم يظبئم حُبتُخ 

Reading: ON POINT Prepare  page: 131 

انحظخ اإلحزائُخ: انمزائُخ: لزاءح حزح حىل يىضىع انحفبظ ػهً 

 انجُئخ

 انكتبثُخ: كتبثخ يمبل تفظُزٌ ػٍ انمزاءح انذاتُخ
Writing: Search for information to write about 
coral reefs 

 تذرَت انطبنجبد ػهً اطئهخ االختجبراد انذونُخ 

 االحذ
 طفٍ

 660إنً طفحخ 601يٍ طفحخ 
 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص 

Bridge to Success. C.BK Page: 156 
 ;89حم تًبرٍَ ص  

 واجت
 

 477ص  8حم َشبط 
Bridge to Success. W.BK Page: 130 

 >89رٍَ ص  حم تًب

 االحٍُُ

 طفٍ
 

 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص 
Bridge to Success. C.BK Page: 157 

 8:5حم تًبرٍَ ص  

 واجت
 

 478ص  4حم َشبط 
Bridge to Success. W.BK Page: 131 

 8:4حم تًبرٍَ ص  

 انخالحبء

 طفٍ
 661إنً طفحخ 660يٍ طفحخ 

 467طبنت ص درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة ان
Bridge to Success. C.BK Page: 158 

 8:5حم تًبرٍَ ص  

 واجت

 

 478ص  5حم َشبط 

Bridge to Success. W.BK Page: 132   8:6حم تًبرٍَ ص 

  طفٍ االرثؼبء
 495درص تحذث: انجحز أطزار وحزواد كتبة انطبنت 

Bridge to Success. C.BK Page: 159   8:7حم تًبرٍَ ص 

 واجت
 

 498يزاجؼخ يؼبَُز تمُُى انتحذث ص 
Bridge to Success. W.BK Page: 133 

 945حم تًبرٍَ ص  

 

 انخًُض

 

 طفٍ

 أَب خُزكى ألههٍ 

 َىضح خهك انزطىل طهً هللا ػهُه وطهى

َجٍُ دور انزطىل طهً هللا ػهُه وطهى فٍ 

 اطتمزار أطزته 

 ;48درص اطتًبع: رجبل انهؤنؤ ص

Bridge to Success. C.BK Page: 161 

 946حم تًبرٍَ ص  

 واجت
 661طفحخ 

 
Bridge to Success. W.BK Page: 134 

 947حم تًبرٍَ ص  
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 ( )ب الثامن=  الصف والشعبةتابع 

 

 انتظًُى وانتكُىنىجُب انتزثُخ األخاللُخ انذراطبد االجتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 حذوث انتُىع كُف تؤدٌ انطفزاد انً  - 4

كُف َؤدٌ اإلَتخبة انطجُؼٍ انً ظهىر وطبئم  – 5

 تكُف نذي األَىاع . 

كُف تظبػذ وطبئم تكُف األَىاع ػهً انجمبء فٍ  – 6

 انجُئبد انتٍ تؼُش فُهب 

 SA Summative Assessment تُبلش يشبرَغ االخالق - تظتكشف ركبئش االلتظبد االطاليٍ -

 االحذ
 طفٍ

 281و  282ت ص حم تًبرٍَ كتبة انطبن

طفٍ: تتؼزف يًُشاد انُظبو  -

 االلتظبدٌ االطاليٍ
 ;;ال طفٍ: تطجك أَشطخ انذرص ص -

 تمذَى يشزوع  -

S
A

 

 واجت
حم تًبرٍَ كتبة انُشبط درص انىراحخ و انظفبد 

 انىراحُخ 

 االحٍُُ
 طفٍ

 َؼزف انًمظىد ثبنتكُف و طزق حذوث وطبئم انتكُف 

 واجت
نًتؼهمخ ة طزق حذوث وطبئم كتبة انُشبط انجشئُخ ا

 انتكُف 

 انخالحبء

 طفٍ
حم تًبرٍَ كتبة انُشبط نذرص وطبئم انتكُف فٍ 

 األَىاع 

 واجت
 يطىَخ ػٍ طزق حذوث وطبئم انتكُف 

 االرثؼبء
 طفٍ

 + يزاجؼخ انذرص  212حم تًبرٍَ انكتبة ص 

 واجت
 تًبرٍَ يزاجؼخ انىحذح 

 انخًُض
 طفٍ

 م اإليتحبٌ + انتذرص ػهً ايتحبَبد تًُش يزاجؼخ لج

  واجت

 

 سيتم تطبيق االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوع
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 الخطة االسبوعية

  17/3/2019           الى         3/2019/  71لالسبوع من =                                           (    جالثامن)   =الصف والشعبة

 ُبدانزَبض English انهغخ انؼزثُخ انتزثُخ اإلطاليُخ انًبدح  

 َىاتج انتؼهى
 ىوـــانــُ

 درص حزيخ تزوَغ اإلَظبٌ 

 َمزأ انحذَج لزاءح طهًُخ 

 َظتُجظ حزيخ انُفض انجشزَخ 

 َؼهم انُهٍ ػٍ تزوَغ انُبص وتخىَفهى 

 َحذد األحذاث انتٍ تطىر انحجكخ -

 َتتجغ انظزد وانىطف وانحىار فٍ انمظخ  -

 َمذو انًتؼهى ػزضب شفىَب يُظًب ػٍ ظبهزح -

 ظتىػت انًتؼهى انًبدح انًظًىػخَ -

To read for information. 
To recognize new vocab items. 
To listen for information. 
To write an email. 

 اَجبد يظبحخ االشكبل انًتشبثهخ 

 اَجبد يحُظ االشكبل انًتشبثهخ 

 حم يظبئم حُبتُخ 

Reading: ON POINT Prepare  page: 131 

حظخ اإلحزائُخ: انمزائُخ: لزاءح حزح حىل يىضىع انحفبظ ػهً ان

 انجُئخ

 انكتبثُخ: كتبثخ يمبل تفظُزٌ ػٍ انمزاءح انذاتُخ
Writing: Search for information to write about 
coral reefs 

 تذرَت انطبنجبد ػهً اطئهخ االختجبراد انذونُخ 

 االحذ
 طفٍ

 660إنً طفحخ 601يٍ طفحخ 
 467اػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص درص: ود

Bridge to Success. C.BK Page: 156 
 ;89حم تًبرٍَ ص  

 واجت
 

 477ص  8حم َشبط 
Bridge to Success. W.BK Page: 130 

 >89حم تًبرٍَ ص  

 االحٍُُ

 طفٍ
 

 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص 
Bridge to Success. C.BK Page: 157 

 8:5  حم تًبرٍَ ص

 واجت
 

 478ص  4حم َشبط 
Bridge to Success. W.BK Page: 131 

 8:4حم تًبرٍَ ص  

 انخالحبء

 طفٍ
 661إنً طفحخ 660يٍ طفحخ 

 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص 
Bridge to Success. C.BK Page: 158 

 8:5حم تًبرٍَ ص  

 واجت

 

 478ص  5حم َشبط 

Bridge to Success. W.BK Page: 132   8:6حم تًبرٍَ ص 

  طفٍ االرثؼبء
 495درص تحذث: انجحز أطزار وحزواد كتبة انطبنت 

Bridge to Success. C.BK Page: 159   8:7حم تًبرٍَ ص 

 واجت
 

 498يزاجؼخ يؼبَُز تمُُى انتحذث ص 
Bridge to Success. W.BK Page: 133 

 945حم تًبرٍَ ص  

 

 انخًُض

 

 طفٍ

 ههٍ أَب خُزكى أل

 َىضح خهك انزطىل طهً هللا ػهُه وطهى

َجٍُ دور انزطىل طهً هللا ػهُه وطهى فٍ 

 اطتمزار أطزته 

 ;48درص اطتًبع: رجبل انهؤنؤ ص

Bridge to Success. C.BK Page: 161 

 946حم تًبرٍَ ص  

 واجت
 661طفحخ 

 
Bridge to Success. W.BK Page: 134 

 947حم تًبرٍَ ص  
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 ( )ج الثامن=  لشعبةالصف واتابع 

 

 انتظًُى وانتكُىنىجُب انتزثُخ األخاللُخ انذراطبد االجتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 كُف تؤدٌ انطفزاد انً حذوث انتُىع  - 4

كُف َؤدٌ اإلَتخبة انطجُؼٍ انً ظهىر وطبئم  – 5

 تكُف نذي األَىاع . 

ػهً انجمبء فٍ  كُف تظبػذ وطبئم تكُف األَىاع – 6

 انجُئبد انتٍ تؼُش فُهب 

 SA Summative Assessment تُبلش يشبرَغ االخالق - تظتكشف ركبئش االلتظبد االطاليٍ -

 االحذ
 طفٍ

 281و  282حم تًبرٍَ كتبة انطبنت ص 

طفٍ: تتؼزف يًُشاد انُظبو  -

 االلتظبدٌ االطاليٍ
 ;;ال طفٍ: تطجك أَشطخ انذرص ص -

 تمذَى يشزوع  -

S
A

 

 واجت
حم تًبرٍَ كتبة انُشبط درص انىراحخ و انظفبد 

 انىراحُخ 

 االحٍُُ
 طفٍ

 َؼزف انًمظىد ثبنتكُف و طزق حذوث وطبئم انتكُف 

 واجت
كتبة انُشبط انجشئُخ انًتؼهمخ ة طزق حذوث وطبئم 

 انتكُف 

 انخالحبء

 طفٍ
حم تًبرٍَ كتبة انُشبط نذرص وطبئم انتكُف فٍ 

 األَىاع 

 تواج
 يطىَخ ػٍ طزق حذوث وطبئم انتكُف 

 االرثؼبء
 طفٍ

 + يزاجؼخ انذرص  212حم تًبرٍَ انكتبة ص 

 واجت
 تًبرٍَ يزاجؼخ انىحذح 

 انخًُض
 طفٍ

 يزاجؼخ لجم اإليتحبٌ + انتذرص ػهً ايتحبَبد تًُش 

  واجت

 
 

 سيتم تطبيق االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوع
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 الخطة االسبوعية
  21/ 3/  >554لــى    إ     17/  3/  >554لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثامن=  الصف والشعبة
   

 انزَبضُبد English انهغخ انؼزثُخ انتزثُخ اإلطاليُخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

َجٍُ دور انزطىل طهً هللا ػهُه وطهى يغ  -

 أفزاد أطزته 
َظتُتج أهًُخ االطتمزار األطزٌ فٍ تىاسٌ  -

 انًجتًغ 

 تطىر انحجكخَحذد األحذاث انتٍ  -

 َتتجغ انظزد وانىطف وانحىار فٍ انمظخ  -

 َمذو انًتؼهى ػزضب شفىَب يُظًب ػٍ ظبهزح -

 َظتىػت انًتؼهى انًبدح انًظًىػخ -

To talk about the wildlife 
around the world. 

 َظتخذو َظزَخ فُخبغىرص -
 ًَخم اإلساحخ واالَؼكبص وانذوراٌ ثُبَُب -
 تشبثهخَظتخذو خظبئض انًضهؼبد انً -
 َىجذ يظبحخ ططح اإلططىاَخ -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 163 - 167 

انحظخ اإلحزائُخ: انمزائُخ: لزاءح حزح حىل 

 يىضىع انحفبظ ػهً انجُئخ

 انكتبثُخ: كتبثخ يمبل تفظُزٌ ػٍ انمزاءح انذاتُخ

Writing : Search for information 
to write a paragraph about why 
rivers  are important. 

 Search about theانحظخ اإلحزائُخ: 
total surface area for Cylinder 

and Crone   

 االحذ

 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص  448حم َشبط ألزأ وأطتُتج ص  - طفٍ
Bridge to Success 

Course book Page : 154 
 يزاجؼخ ػبيخ ػهً انىحذح انخبيظخ

 نًخهخبد وَظزَخ فُخبغىرصا

 477ص  8حم َشبط  ( يٍ طىرح َض 87  - >9حفع اَِبد انكزًَخ )  واجت
Bridge to Success 

Work book Page.130 
 َزاجغ لبَىٌ حجى االططىاَخ 

 االحٍُُ

 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص  :44حم َشبط أتؼبوٌ و أَبلش ص  - طفٍ
Bridge to Success 

Course book Page :155 

 يزاجؼخ ػبيخ ػهً انىحذح انظبدطخ 

 انتحىَالد

 478ص  4حم َشبط  ( يٍ طىرح َض 87  - >9حفع اَِبد انكزًَخ )  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :131 
 َزاجغ لبَىٌ حجى انًخزوط

 انخالحبء

 467انطبنت ص درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة  >44حم َشبط أَظى يفبهًٍُ ص  - طفٍ
Bridge to Success 

Course book Page : 157 

 يزاجؼخ ػبيخ ػهً انىحذح انظبثؼخ

 انتطبثك وانتشبثه

 478ص  5حم َشبط  ( يٍ طىرح َض 87  - >9حفع اَِبد انكزًَخ )  واجت
Prepare On Point  Pages : 163 & 

167 
 َزاجغ لبَىٌ حجى انكزح

 األرثؼبء

 On Point  Pages : 163 & 167 495أطزار وحزواد كتبة انطبنت  درص تحذث: انجحز  طفٍ
 يزاجؼخ ػبيخ ػهً انىحذح انخبيُخ

 انحجى ويظبحخ انظطح

 498يزاجؼخ يؼبَُز تمُُى انتحذث ص   واجت
Search for information to write 

about why rivers are important.. 
 َزاجغ لبَىٌ يظبحخ ططح االططىاَخ

 انخًُض

 ;48درص اطتًبع: رجبل انهؤنؤ ص  ٍطف
Write a paragraph about why 

rivers are important 
 حظبد األطجىع

 َزاجغ لبَىٌ يظبحخ ططح انًخزوط Complete the writing   واجت



 

 
QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الثامن=  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًُى وانتكُىنىجُب انتزثُخ األخاللُخ انذراطبد االجتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

َظتُتج تأحُز انطفزاد فٍ انظفبد  -

 انىراحُخ
تىضُح دور االَتخبة انطجُؼٍ فٍ  -

 ظهىرانتُىع 

 درص ػبطًخ االلتظبد االطاليٍ  -
 َتؼزف انًفبهُى انىاردح ثبنذرص -
َتؼزف انُظبو االلتظبدٌ اإلطاليٍ  -

 وَىضح يًُشاته
ثٍ ػبطًخ َظتخهض ركبئش يجبدرح د -

 االلتظبد االطاليٍ 

َظتُتج األشكبل انتبرَخُخ انًختهفخ 

 إلَظًخ انحكى وأشكبنهب انحبنُخ.
 ايتحبٌ تظًُى وتكُىنىجُب 

 االحذ
 طفٍ

                     اختبار التقويم الثاني 

 (151 -172كتاب الطالب ص )

 ;;إجبثخ أطئهخ انتطجُمبد ػهً انذرص ص
 85حم ص 

 84حم ص 
 ظًُى وتكُىنىجُبايتحبٌ ت  

 يتبثؼخ انجشء انًمزر نإلختجبر واجت

 االحٍُُ
 وطبئم انتكُّف فٍ األَىاع طفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ  5;حم ص  واجت

 انخالحبء
 األَتخبة انطجُؼٍ طفٍ

 DNAػًم يجظى أو نىحخ فُُخ ل  واجت

 األرثؼبء
 انتُبطم اإلَتمبئٍ طفٍ

 كتبة انتًبرٍَيٍ  5;حم ص واجت

 انخًُض
 أَىاع وطبئم انتكُّف طفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 7;حم ص  واجت

 سيتم تطبيق االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوع



 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  21/ 3/  >554إلــى         17/  3/  >554لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الثامن=  الصف والشعبة

 انزَبضُبد English انهغخ انؼزثُخ انتزثُخ اإلطاليُخ انًبدح  

 اتج انتؼهىَى
 
 

 ىوـــانــُ

 يغ وطهى ػهُه هللا طهً انزطىل دور َجٍُ-

  أطزته أفزاد

 تىاسٌ فٍ األطزٌ االطتمزار أهًُخ َظتُتج-

 انًجتًغ

 َحذد األحذاث انتٍ تطىر انحجكخ -

 َتتجغ انظزد وانىطف وانحىار فٍ انمظخ  -

 َمذو انًتؼهى ػزضب شفىَب يُظًب ػٍ ظبهزح -

 نًبدح انًظًىػخَظتىػت انًتؼهى ا -

To talk about the wildlife 
around the world. 

 َظتخذو َظزَخ فُخبغىرص -
 ًَخم اإلساحخ واالَؼكبص وانذوراٌ ثُبَُب -
 َظتخذو خظبئض انًضهؼبد انًتشبثهخ -
 َىجذ يظبحخ ططح اإلططىاَخ -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 163 - 167 

: لزاءح حزح حىل انحظخ اإلحزائُخ: انمزائُخ

 يىضىع انحفبظ ػهً انجُئخ

 انكتبثُخ: كتبثخ يمبل تفظُزٌ ػٍ انمزاءح انذاتُخ

Writing : Search for information 
to write a paragraph about why 
rivers  are important. 

 Search about theانحظخ اإلحزائُخ: 
total surface area for Cylinder 

and Crone   

 حذاال
 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص   طفٍ

Bridge to Success 
Course book Page : 154 

 يزاجؼخ ػبيخ ػهً انىحذح انخبيظخ

 انًخهخبد وَظزَخ فُخبغىرص

 477ص  8حم َشبط   واجت
Bridge to Success 

Work book Page.130 
 َزاجغ لبَىٌ حجى االططىاَخ 

 االحٍُُ
 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص  448أ وأطتُتج ص حم َشبط ألز - طفٍ

Bridge to Success 
Course book Page :155 

 يزاجؼخ ػبيخ ػهً انىحذح انظبدطخ 

 انتحىَالد

 478ص  4حم َشبط  ( يٍ طىرح َض 87  - >9حفع اَِبد انكزًَخ )  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :131 
 انًخزوط َزاجغ لبَىٌ حجى

 انخالحبء
 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص  :44حم َشبط أتؼبوٌ و أَبلش ص  - طفٍ

Bridge to Success 
Course book Page : 157 

 يزاجؼخ ػبيخ ػهً انىحذح انظبثؼخ

 انتطبثك وانتشبثه

 478ص  5حم َشبط  ( يٍ طىرح َض 87  - >9حفع اَِبد انكزًَخ )  واجت
Prepare On Point  Pages : 163 & 

167 
 َزاجغ لبَىٌ حجى انكزح

 األرثؼبء
 On Point  Pages : 163 & 167 495درص تحذث: انجحز أطزار وحزواد كتبة انطبنت  >44حم َشبط أَظى يفبهًٍُ ص  - طفٍ

 يزاجؼخ ػبيخ ػهً انىحذح انخبيُخ

 انحجى ويظبحخ انظطح

 498يزاجؼخ يؼبَُز تمُُى انتحذث ص  ح َض ( يٍ طىر87  - >9حفع اَِبد انكزًَخ )  واجت
Search for information to write 

about why rivers are important.. 
 َزاجغ لبَىٌ يظبحخ ططح االططىاَخ

 انخًُض
 ;48درص اطتًبع: رجبل انهؤنؤ ص  طفٍ

Write a paragraph about why 
rivers are important 

 حظبد األطجىع

 َزاجغ لبَىٌ يظبحخ ططح انًخزوط Complete the writing   واجت



 

 
QM-119-F3 

kh 

 

 
 ( هـ ) الثامن=  الصف والشعبةتابع 

 

 انتظًُى وانتكُىنىجُب انتزثُخ األخاللُخ انذراطبد االجتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

َظتُتج تأحُز انطفزاد فٍ انظفبد  -

 انىراحُخ
تىضُح دور االَتخبة انطجُؼٍ فٍ  -

 انتُىعظهىر

 درص ػبطًخ االلتظبد االطاليٍ  -
 َتؼزف انًفبهُى انىاردح ثبنذرص -
َتؼزف انُظبو االلتظبدٌ اإلطاليٍ  -

 وَىضح يًُشاته
َظتخهض ركبئش يجبدرح دثٍ ػبطًخ االلتظبد 

 االطاليٍ

  َظتُتج األشكبل انتبرَخُخ

انًختهفخ إلَظًخ انحكى وأشكبنهب 

 انحبنُخ.

 ايتحبٌ تظًُى وتكُىنىجُب 

 االحذ
 طفٍ

                     اختبار التقويم الثاني 

 (151 -172كتاب الطالب ص )

 ;;إجبثخ أطئهخ انتطجُمبد ػهً انذرص ص
 85حم ص 

 84حم ص 
 ايتحبٌ تظًُى وتكُىنىجُب 

 يتبثؼخ انجشء انًمزر نإلختجبر واجت

 االحٍُُ
 وطبئم انتكُّف فٍ األَىاع طفٍ

 برٍَيٍ كتبة انتً  5;حم ص  واجت

 انخالحبء
 األَتخبة انطجُؼٍ طفٍ

 DNAػًم يجظى أو نىحخ فُُخ ل  واجت

 األرثؼبء
 انتُبطم اإلَتمبئٍ طفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 5;حم ص واجت

 انخًُض
 أَىاع وطبئم انتكُّف طفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 7;حم ص  واجت

 الختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوعسيتم تطبيق ا



 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  21/ 3/  >554إلــى         17/  3/  >554لألســـبـوع مــن  

 ( و ) الثامن=  الصف والشعبة

 انزَبضُبد English انهغخ انؼزثُخ انتزثُخ اإلطاليُخ انًبدح  

 َىاتج انتؼهى
 

 

 ىوـــانــُ

 أفزاد يغ وطهى ػهُه هللا طهً انزطىل دور َجٍُ -

  أطزته

 تىاسٌ فٍ األطزٌ االطتمزار أهًُخ َظتُتج -

 غانًجتً

 َحذد األحذاث انتٍ تطىر انحجكخ -

 َتتجغ انظزد وانىطف وانحىار فٍ انمظخ  -

 َمذو انًتؼهى ػزضب شفىَب يُظًب ػٍ ظبهزح -

 َظتىػت انًتؼهى انًبدح انًظًىػخ -

To talk about the wildlife 
around the world. 

 َظتخذو َظزَخ فُخبغىرص -
 ًَخم اإلساحخ واالَؼكبص وانذوراٌ ثُبَُب -
 خذو خظبئض انًضهؼبد انًتشبثهخَظت -
 َىجذ يظبحخ ططح اإلططىاَخ -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 163 - 167 

انحظخ اإلحزائُخ: انمزائُخ: لزاءح حزح حىل 

 يىضىع انحفبظ ػهً انجُئخ

 انكتبثُخ: كتبثخ يمبل تفظُزٌ ػٍ انمزاءح انذاتُخ

Writing : Search for information 
to write a paragraph about why 
rivers  are important. 

 Search about theانحظخ اإلحزائُخ: 
total surface area for Cylinder 

and Crone   

 االحذ

 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص  448حم َشبط ألزأ وأطتُتج ص  - طفٍ
Bridge to Success 

Course book Page : 154 
 خ ػهً انىحذح انخبيظخيزاجؼخ ػبي

 انًخهخبد وَظزَخ فُخبغىرص

 477ص  8حم َشبط  ( يٍ طىرح َض 87  - >9حفع اَِبد انكزًَخ )  واجت
Bridge to Success 

Work book Page.130 
 َزاجغ لبَىٌ حجى االططىاَخ 

 االحٍُُ

 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص  :44حم َشبط أتؼبوٌ و أَبلش ص  - طفٍ
Bridge to Success 

Course book Page :155 

 يزاجؼخ ػبيخ ػهً انىحذح انظبدطخ 

 انتحىَالد

 478ص  4حم َشبط  ( يٍ طىرح َض 87  - >9حفع اَِبد انكزًَخ )  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :131 
 َزاجغ لبَىٌ حجى انًخزوط

 انخالحبء

 467وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص  درص: >44حم َشبط أَظى يفبهًٍُ ص  - طفٍ
Bridge to Success 

Course book Page : 157 

 يزاجؼخ ػبيخ ػهً انىحذح انظبثؼخ

 انتطبثك وانتشبثه

 478ص  5حم َشبط  ( يٍ طىرح َض 87  - >9حفع اَِبد انكزًَخ )  واجت
Prepare On Point  Pages : 163 & 

167 
 َزاجغ لبَىٌ حجى انكزح

 ءاألرثؼب

 On Point  Pages : 163 & 167 495درص تحذث: انجحز أطزار وحزواد كتبة انطبنت   طفٍ
 يزاجؼخ ػبيخ ػهً انىحذح انخبيُخ

 انحجى ويظبحخ انظطح

 498يزاجؼخ يؼبَُز تمُُى انتحذث ص   واجت
Search for information to write 

about why rivers are important.. 
 ح االططىاَخَزاجغ لبَىٌ يظبحخ طط

 انخًُض

 ;48درص اطتًبع: رجبل انهؤنؤ ص  طفٍ
Write a paragraph about why 

rivers are important 
 حظبد األطجىع

 َزاجغ لبَىٌ يظبحخ ططح انًخزوط Complete the writing   واجت



 

 
QM-119-F3 

kh 

 

   ( ) و الثامن=  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًُى وانتكُىنىجُب األخاللُخانتزثُخ  انذراطبد االجتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

َظتُتج تأحُز انطفزاد فٍ انظفبد  -

 انىراحُخ
تىضُح دور االَتخبة انطجُؼٍ فٍ  -

 ظهىرانتُىع

 درص ػبطًخ االلتظبد االطاليٍ  -
 َتؼزف انًفبهُى انىاردح ثبنذرص -
َتؼزف انُظبو االلتظبدٌ اإلطاليٍ  -

 وَىضح يًُشاته
يجبدرح دثٍ ػبطًخ االلتظبد  َظتخهض ركبئش

 االطاليٍ

  َظتُتج األشكبل انتبرَخُخ

انًختهفخ إلَظًخ انحكى وأشكبنهب 

 انحبنُخ.

 ايتحبٌ تظًُى وتكُىنىجُب 

 االحذ
 طفٍ

                     اختبار التقويم الثاني 

 (151 -172كتاب الطالب ص )

 ;;إجبثخ أطئهخ انتطجُمبد ػهً انذرص ص
 85حم ص 

 84حم ص 
 ايتحبٌ تظًُى وتكُىنىجُب 

 يتبثؼخ انجشء انًمزر نإلختجبر واجت

 االحٍُُ
 وطبئم انتكُّف فٍ األَىاع طفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ  5;حم ص  واجت

 انخالحبء
 األَتخبة انطجُؼٍ طفٍ

 DNAػًم يجظى أو نىحخ فُُخ ل  واجت

 األرثؼبء
 انتُبطم اإلَتمبئٍ طفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 5;ص حم واجت

 انخًُض
 أَىاع وطبئم انتكُّف طفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 7;حم ص  واجت

 

 سيتم تطبيق االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوع



 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  21/ 3/  >554إلــى         17/  3/  >554لألســـبـوع مــن  

 ز ( ) الثامن=  الصف والشعبة
   

 بضُبدانزَ English انهغخ انؼزثُخ انتزثُخ اإلطاليُخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

َجٍُ دور انزطىل طهً هللا ػهُه وطهى يغ  -

 أفزاد أطزته 
َظتُتج أهًُخ االطتمزار األطزٌ فٍ تىاسٌ  -

 انًجتًغ

 َحذد األحذاث انتٍ تطىر انحجكخ -

 َتتجغ انظزد وانىطف وانحىار فٍ انمظخ  -

 َمذو انًتؼهى ػزضب شفىَب يُظًب ػٍ ظبهزح -

 ًتؼهى انًبدح انًظًىػخَظتىػت ان -

To talk about the wildlife 
around the world. 

 َظتخذو َظزَخ فُخبغىرص -
 ًَخم اإلساحخ واالَؼكبص وانذوراٌ ثُبَُب -
 َظتخذو خظبئض انًضهؼبد انًتشبثهخ -
 َىجذ يظبحخ ططح اإلططىاَخ -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 163 - 167 

نمزائُخ: لزاءح حزح حىل انحظخ اإلحزائُخ: ا

 يىضىع انحفبظ ػهً انجُئخ

 انكتبثُخ: كتبثخ يمبل تفظُزٌ ػٍ انمزاءح انذاتُخ

Writing : Search for information 
to write a paragraph about why 
rivers  are important. 

 Search about theانحظخ اإلحزائُخ: 
total surface area for Cylinder 

and Crone   

 االحذ

 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص   طفٍ
Bridge to Success 

Course book Page : 154 
 يزاجؼخ ػبيخ ػهً انىحذح انخبيظخ

 انًخهخبد وَظزَخ فُخبغىرص

 477ص  8حم َشبط   واجت
Bridge to Success 

Work book Page.130 
 َزاجغ لبَىٌ حجى االططىاَخ 

 االحٍُُ

 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص  448شبط ألزأ وأطتُتج ص حم َ - طفٍ
Bridge to Success 

Course book Page :155 

 يزاجؼخ ػبيخ ػهً انىحذح انظبدطخ 

 انتحىَالد

 478ص  4حم َشبط  ( يٍ طىرح َض 87  - >9حفع اَِبد انكزًَخ )  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :131 
 َىٌ حجى انًخزوطَزاجغ لب

 انخالحبء

 467درص: وداػب َب أحجبئٍ كتبة انطبنت ص  :44حم َشبط أتؼبوٌ و أَبلش ص  - طفٍ
Bridge to Success 

Course book Page : 157 

 يزاجؼخ ػبيخ ػهً انىحذح انظبثؼخ

 انتطبثك وانتشبثه

 478ص  5حم َشبط  ( يٍ طىرح َض 87  - >9حفع اَِبد انكزًَخ )  واجت
Prepare On Point  Pages : 163 & 

167 
 َزاجغ لبَىٌ حجى انكزح

 األرثؼبء

 On Point  Pages : 163 & 167 495درص تحذث: انجحز أطزار وحزواد كتبة انطبنت  >44حم َشبط أَظى يفبهًٍُ ص  - طفٍ
 يزاجؼخ ػبيخ ػهً انىحذح انخبيُخ

 انحجى ويظبحخ انظطح

 498يزاجؼخ يؼبَُز تمُُى انتحذث ص  يٍ طىرح َض  (87  - >9حفع اَِبد انكزًَخ )  واجت
Search for information to write 

about why rivers are important.. 
 َزاجغ لبَىٌ يظبحخ ططح االططىاَخ

 انخًُض

 ;48درص اطتًبع: رجبل انهؤنؤ ص  طفٍ
Write a paragraph about why 

rivers are important 
 حظبد األطجىع

 َزاجغ لبَىٌ يظبحخ ططح انًخزوط Complete the writing   واجت



 

 
QM-119-F3 

kh 

 ز ( ) الثامن=  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًُى وانتكُىنىجُب انتزثُخ األخاللُخ انذراطبد االجتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

َظتُتج تأحُز انطفزاد فٍ انظفبد  -

 انىراحُخ
 تىضُح دور االَتخبة انطجُؼٍ فٍ -

 ظهىرانتُىع

 درص ػبطًخ االلتظبد االطاليٍ  -
 َتؼزف انًفبهُى انىاردح ثبنذرص -
َتؼزف انُظبو االلتظبدٌ اإلطاليٍ  -

 وَىضح يًُشاته
َظتخهض ركبئش يجبدرح دثٍ ػبطًخ االلتظبد 

 االطاليٍ

  َظتُتج األشكبل انتبرَخُخ

انًختهفخ إلَظًخ انحكى وأشكبنهب 

 انحبنُخ.

 ايتحبٌ تظًُى وتكُىنىجُب 

 الحذا
 طفٍ

                     اختبار التقويم الثاني 

 (151 -172كتاب الطالب ص )

 ;;إجبثخ أطئهخ انتطجُمبد ػهً انذرص ص
 85حم ص 

 84حم ص 
 ايتحبٌ تظًُى وتكُىنىجُب 

 يتبثؼخ انجشء انًمزر نإلختجبر واجت

 االحٍُُ
 وطبئم انتكُّف فٍ األَىاع طفٍ

 انتًبرٍَ يٍ كتبة  5;حم ص  واجت

 انخالحبء
 األَتخبة انطجُؼٍ طفٍ

 DNAػًم يجظى أو نىحخ فُُخ ل  واجت

 األرثؼبء
 انتُبطم اإلَتمبئٍ طفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 5;حم ص واجت

 انخًُض
 أَىاع وطبئم انتكُّف طفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 7;حم ص  واجت

 
 
 

 سيتم تطبيق االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوع


