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 لخطة االسبوعيةا
  13/6/2019إلــى        9/ 6/ 2019لألســـبـوع مــن  

   )أ( ثامن:  الصف والشعبة

 انرٚاضٛاخ English انهغح انؼرتٛح انررتٛح اإلصاليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 

 

 ٕوـــانــٛ

 االياو انشافؼٙ رحًّ هللا 

 ٚؼذد صًاخ شخظٛح اإلياو انشافؼٙ

 هللا  ٕٚضح ػٕايم َثٕغّ رحًّ

 ٚحذد انفكر انرئٛضح نهُض تؼذ ذحهٛهّ

 ٚحهم انًرؼهى انًادج انًضًٕػح -

 ٚمذو انًرؼهى ػرضا ذمذًٚٛا إلُاػٛا يٍ ٔجٓح َظرِ-

To read about film making in the UAE. 

To use some vocab items. 

To write an email. 

انرؼرف ػهٗ خٕاص انًؼٍٛ 

 ٔانًرتغ 

انرؼرف ػهٗ خٕاص  -

نُحرف ٔشكم شثح ا

 ”Summarize page 138 “ On point انطائرج انٕرلٛح 

 Search for information about film-making in 
the UAE 

 ذذرٚة انطانثاخ ػهٗ االخرثاراخ انذٔنٛح 

 االحذ

 112انٙ ص 108يٍ ص  طفٙ
 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص 

Bridge to success. C.BK Page: 210 835م ذًارٍٚ طفحح ح 

  ٔاجة
 171حم َشاط انًؼجى ٔانًفرداخ ص 

Bridge to success. W.BK Page: 174  836حم ذًارٍٚ طفحح 

 االثٍُٛ

  طفٙ
 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص 

Bridge to success. C.BK Page: 211  837حم ذًارٍٚ طفحح 

  ٔاجة
 183ص  4حم ذذرٚة رلى 

Bridge to success. W.BK Page: 175  838حم ذًارٍٚ طفحح 

 

 انثالثاء 

 114انٙ ص112يٍ ص طفٙ
 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص 

Bridge to success. C.BK Page: 212  839حم ذًارٍٚ طفحح 

  ٔاجة
 183ص  5حم ذذرٚة رلى 

Bridge to success. W.BK Page: 176  840حم ذًارٍٚ طفحح 

 االرتؼاء

  طفٙ
 185صرًاع: انحكٕاذٙ انكراب ص درس ا

Bridge to success. C.BK Page: 213  841حم ذًارٍٚ طفحح 

  ٔاجة
 

Bridge to success. W.BK Page: 177  842حم ذًارٍٚ طفحح 

 انخًٛش

 ذالٔج طفٙ
 189درس ذحذز : انحكاٚاخ انشؼثٛح انكراب ص 

Bridge to success. C.BK Page: 214  843حم ذًارٍٚ طفحح 

  ٔاجة
 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص 

Bridge to success. W.BK Page: 178  844حم ذًارٍٚ طفحح 
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 ا ثامن:  الصف والشعبةتابع 

 Design & Technology انررتٛح األخاللٛح انذراصاخ االجرًاػٛح  انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

كثرٖ انرٗ ٚحذد انطانة األحذاز انجٕٛنٕجٛح ان -

 طرأخ خالل حمثح انحٛاج ٔانٕصطٗ

ٚؼرف كٛف كشفد األدنح األحفٕرٚح ػٍ حمثح انحٛاج  -

 انٕصطٗ

ذضركشف خطط االياراخ  -

الطالق ترَايج انثٕرج 

 انظُاػٛح انراتؼح 

 ذمٛٛى يشارٚغ انطهثح -
Analoge and digital signals 

 االحذ

 طفٙ
 انُشاط االصركشافٙ+ جٕٛنٕجٛح انحمثح انٕصطٗ

ٍ يحأر خطح االياراخ ذثٛ -

نرثُٗ ذكُٕنٕجٛا انثٕرج 

 انظُاػٛح انراتؼح 

 94ذطثك أَشطح ص -

يُالشح  انؼرع  انرمذيٗ  -

 نهطهثح 
Different between digital and analoge signals 

 
 انرأكذ فٓى انظٕرج 403ص

 

 االثٍُٛ

 طفٙ
 انرؼرف ػهٗ انكائُاخ انحٛح فٙ انحٛاج انٕصطٗ

 ٔاجة
 هخٛض انًفاْٛىذ 406ص

 انثالثاء 

 طفٙ
 407حم ذًارٍٚ انكراب ص

 ٔاجة
 كراب انُشاط درس حمثح انحٛاج انٕصطٗ

 االرتؼاء

 طفٙ
 410َشاط اصركشافٙ ص

 ٔاجة
 انرأكذ يٍ فٓى انظٕرج 412ص

 انخًٛش

 طفٙ
 ٚرؼرف انطانة ػهٗ حمثح انحٛاج انمذًٚح 

 ٔاجة
 جحم ذًارٍٚ انذرس +انٕحذ

 
 
 
 

على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزةالرياضيات تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة   
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 لخطة االسبوعيةا
  13/6/2019إلــى        9/ 6/ 2019لألســـبـوع مــن  

   (بثامن ):  الصف والشعبة

 انرٚاضٛاخ English انهغح انؼرتٛح انررتٛح اإلصاليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 

 

 ٕوـــانــٛ

 االياو انشافؼٙ رحًّ هللا 

 ٚؼذد صًاخ شخظٛح اإلياو انشافؼٙ

 َثٕغّ رحًّ هللا  ٕٚضح ػٕايم

 ٚحذد انفكر انرئٛضح نهُض تؼذ ذحهٛهّ

 ٚحهم انًرؼهى انًادج انًضًٕػح -

 ٚمذو انًرؼهى ػرضا ذمذًٚٛا إلُاػٛا يٍ ٔجٓح َظرِ-

To read about film making in the UAE. 

To use some vocab items. 

To write an email. 

انرؼرف ػهٗ خٕاص انًؼٍٛ 

 ٔانًرتغ 

خٕاص  انرؼرف ػهٗ -

شثح انُحرف ٔشكم 

 ”Summarize page 138 “ On point انطائرج انٕرلٛح 

 Search for information about film-making in 
the UAE 

 ذذرٚة انطانثاخ ػهٗ االخرثاراخ انذٔنٛح 

 االحذ

 112انٙ ص 108يٍ ص  طفٙ
 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص 

Bridge to success. C.BK Page: 210  835حم ذًارٍٚ طفحح 

  ٔاجة
 171حم َشاط انًؼجى ٔانًفرداخ ص 

Bridge to success. W.BK Page: 174  836حم ذًارٍٚ طفحح 

 االثٍُٛ

  طفٙ
 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص 

Bridge to success. C.BK Page: 211  837حم ذًارٍٚ طفحح 

  ٔاجة
 183ص  4حم ذذرٚة رلى 

Bridge to success. W.BK Page: 175  838حم ذًارٍٚ طفحح 

 

 انثالثاء 

 114انٙ ص112يٍ ص طفٙ
 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص 

Bridge to success. C.BK Page: 212  839حم ذًارٍٚ طفحح 

  ٔاجة
 183ص  5حم ذذرٚة رلى 

Bridge to success. W.BK Page: 176  840حم ذًارٍٚ طفحح 

 االرتؼاء

  طفٙ
 185درس اصرًاع: انحكٕاذٙ انكراب ص 

Bridge to success. C.BK Page: 213  841حم ذًارٍٚ طفحح 

  ٔاجة
 

Bridge to success. W.BK Page: 177  842حم ذًارٍٚ طفحح 

 انخًٛش

 ذالٔج طفٙ
 189درس ذحذز : انحكاٚاخ انشؼثٛح انكراب ص 

Bridge to success. C.BK Page: 214 ٚ843ٍ طفحح حم ذًار 

  ٔاجة
 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص 

Bridge to success. W.BK Page: 178  844حم ذًارٍٚ طفحح 
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 )ب(ثامن :  الصف والشعبةتابع 

 Design & Technology انررتٛح األخاللٛح انذراصاخ االجرًاػٛح  انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

انجٕٛنٕجٛح انكثرٖ انرٗ ٚحذد انطانة األحذاز  -

 طرأخ خالل حمثح انحٛاج ٔانٕصطٗ

ٚؼرف كٛف كشفد األدنح األحفٕرٚح ػٍ حمثح انحٛاج  -

 انٕصطٗ

ذضركشف خطط االياراخ  -

الطالق ترَايج انثٕرج 

 انظُاػٛح انراتؼح 

 ذمٛٛى يشارٚغ انطهثح -
Analoge and digital signals 

 االحذ

 طفٙ
 ثح انٕصطٗانُشاط االصركشافٙ+ جٕٛنٕجٛح انحم

ذثٍٛ يحأر خطح االياراخ  -

نرثُٗ ذكُٕنٕجٛا انثٕرج 

 انظُاػٛح انراتؼح 

 94ذطثك أَشطح ص -

يُالشح  انؼرع  انرمذيٗ  -

 نهطهثح 
Different between digital and analoge signals 

 
 انرأكذ فٓى انظٕرج 403ص

 

 االثٍُٛ

 طفٙ
 انرؼرف ػهٗ انكائُاخ انحٛح فٙ انحٛاج انٕصطٗ

 ٔاجة
 ذهخٛض انًفاْٛى 406ص

 انثالثاء 

 طفٙ
 407حم ذًارٍٚ انكراب ص

 ٔاجة
 كراب انُشاط درس حمثح انحٛاج انٕصطٗ

 االرتؼاء

 طفٙ
 410َشاط اصركشافٙ ص

 ٔاجة
 انرأكذ يٍ فٓى انظٕرج 412ص

 انخًٛش

 طفٙ
 ٚرؼرف انطانة ػهٗ حمثح انحٛاج انمذًٚح 

 ٔاجة
 انذرس +انٕحذج حم ذًارٍٚ

 
 
 
 د

على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزةالرياضيات تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة   
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 لخطة االسبوعيةا
  13/6/2019إلــى        9/ 6/ 2019لألســـبـوع مــن  

   (جثامن ):  الصف والشعبة

 انرٚاضٛاخ English انهغح انؼرتٛح انررتٛح اإلصاليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 

 

 ٕوـــانــٛ

 االياو انشافؼٙ رحًّ هللا 

 فؼٙٚؼذد صًاخ شخظٛح اإلياو انشا

 ٕٚضح ػٕايم َثٕغّ رحًّ هللا 

 ٚحذد انفكر انرئٛضح نهُض تؼذ ذحهٛهّ

 ٚحهم انًرؼهى انًادج انًضًٕػح -

 ٚمذو انًرؼهى ػرضا ذمذًٚٛا إلُاػٛا يٍ ٔجٓح َظرِ-

To read about film making in the UAE. 

To use some vocab items. 

To write an email. 

انرؼرف ػهٗ خٕاص انًؼٍٛ 

 تغ ٔانًر

انرؼرف ػهٗ خٕاص  -

شثح انُحرف ٔشكم 

 ”Summarize page 138 “ On point انطائرج انٕرلٛح 

 Search for information about film-making in 
the UAE 

 ذذرٚة انطانثاخ ػهٗ االخرثاراخ انذٔنٛح 

 االحذ

 112انٙ ص 108يٍ ص  طفٙ
 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص 

Bridge to success. C.BK Page: 210  835حم ذًارٍٚ طفحح 

  ٔاجة
 171حم َشاط انًؼجى ٔانًفرداخ ص 

Bridge to success. W.BK Page: 174  836حم ذًارٍٚ طفحح 

 االثٍُٛ

  طفٙ
 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص 

Bridge to success. C.BK Page: 211  837حم ذًارٍٚ طفحح 

  ٔاجة
 183ص  4حم ذذرٚة رلى 

Bridge to success. W.BK Page: 175  838حم ذًارٍٚ طفحح 

 

 انثالثاء 

 114انٙ ص112يٍ ص طفٙ
 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص 

Bridge to success. C.BK Page: 212  839حم ذًارٍٚ طفحح 

  ٔاجة
 183ص  5حم ذذرٚة رلى 

Bridge to success. W.BK Page: 176 840 حم ذًارٍٚ طفحح 

 االرتؼاء

  طفٙ
 185درس اصرًاع: انحكٕاذٙ انكراب ص 

Bridge to success. C.BK Page: 213  841حم ذًارٍٚ طفحح 

  ٔاجة
 

Bridge to success. W.BK Page: 177  842حم ذًارٍٚ طفحح 

 انخًٛش

 ذالٔج طفٙ
 189درس ذحذز : انحكاٚاخ انشؼثٛح انكراب ص 

Bridge to success. C.BK Page: 214  843حم ذًارٍٚ طفحح 

  ٔاجة
 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص 

Bridge to success. W.BK Page: 178  844حم ذًارٍٚ طفحح 
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 )ج(ثامن :  الصف والشعبةتابع 

 Design & Technology انررتٛح األخاللٛح انذراصاخ االجرًاػٛح  انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

نطانة األحذاز انجٕٛنٕجٛح انكثرٖ انرٗ ٚحذد ا -

 طرأخ خالل حمثح انحٛاج ٔانٕصطٗ

ٚؼرف كٛف كشفد األدنح األحفٕرٚح ػٍ حمثح انحٛاج  -

 انٕصطٗ

ذضركشف خطط االياراخ  -

الطالق ترَايج انثٕرج 

 انظُاػٛح انراتؼح 

 ذمٛٛى يشارٚغ انطهثح -
Analoge and digital signals 

 االحذ

 طفٙ
 جٕٛنٕجٛح انحمثح انٕصطٗ انُشاط االصركشافٙ+

ذثٍٛ يحأر خطح االياراخ  -

نرثُٗ ذكُٕنٕجٛا انثٕرج 

 انظُاػٛح انراتؼح 

 94ذطثك أَشطح ص -

يُالشح  انؼرع  انرمذيٗ  -

 نهطهثح 
Different between digital and analoge signals 

 
 انرأكذ فٓى انظٕرج 403ص

 

 االثٍُٛ

 طفٙ
 ٛاج انٕصطٗانرؼرف ػهٗ انكائُاخ انحٛح فٙ انح

 ٔاجة
 ذهخٛض انًفاْٛى 406ص

 انثالثاء 

 طفٙ
 407حم ذًارٍٚ انكراب ص

 ٔاجة
 كراب انُشاط درس حمثح انحٛاج انٕصطٗ

 االرتؼاء

 طفٙ
 410َشاط اصركشافٙ ص

 ٔاجة
 انرأكذ يٍ فٓى انظٕرج 412ص

 انخًٛش

 طفٙ
 ٚرؼرف انطانة ػهٗ حمثح انحٛاج انمذًٚح 

 ٔاجة
 حم ذًارٍٚ انذرس +انٕحذج

 
 
 

 
على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزةالرياضيات ت واللوحات الخاصة بمادة تسليم المطويا  
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 الخطة االسبوعية
  13/ 6/  2019إلــى         9/  6/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرٚاضٛاخ English انهغح انؼرتٛح انررتٛح اإلصاليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

ٙ ٚحذد صًاخ شخظٛح اإلياو انشافؼ -

 رحًّ هللا ذؼانٗ
ٕٚضح ػٕايم تُٕغّ رحًّ هللا فٙ  -

 انًجاالخ انؼهًٛح
ٚثٍٛ جٕاَة االلرذاء فٙ شخظٛح اإلياو  -

 انشافؼٙ رحًّ هللا

 ٚحذد انفكر انرئٛضح نهُض تؼذ ذحهٛهّ -

 ٚحهم انًرؼهى انًادج انًضًٕػح -

 ٚمذو انًرؼهى ػرضا ذمذًٚٛا إلُاػٛا يٍ ٔجٓح َظرِ-

To talk about your 
favorite film. 

 ٚرؼرف ػهٗ خٕاص انًؼٍٛ ٔانًرتغ ٔٚطثمٓا -
ٚحذد يا ارا كاٌ انشكم انرتاػٙ يضرطٛال أو  -

 يؼُٛا أو يرتغ
 ٚطثك خٕاص شثّ انًُحرف -
 ٚطثك خٕاص شكم انطائرج انٕرلٛح -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 160 - 164 

 

Writing: Search for information to 
write a paragraph about your 
favorite film. 

 انحظح اإلثرائٛح:

Search about the properties of 
Rhombus and Square 

 االحذ

 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص  109حم َشاط أذأيم ٔ أَالش ص  طفٙ
Bridge to Success 

Course book Page :207 

  823حم ذًرٍٚ يٕجّ يٍ طفحح رلى 

 826ى انٗ طفحح رل

 171حم َشاط انًؼجى ٔانًفرداخ ص  ( 83 – 69حفع اٜٚاخ انكرًٚح يٍ )  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :174 
 827انرحمك يٍ فًٓك طفحح رلى ٚحم 

 االثٍُٛ

 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص  111حم فمرج أذؼأٌ ٔأٔضح ص  طفٙ
Bridge to Success 

Course book Page :208 
 829 حم يضائم يٓاراخ انرفكٛر انؼهٛا طفحح رلى

 183ص  4حم ذذرٚة رلى  ( 83 – 69حفع اٜٚاخ انكرًٚح يٍ )  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :175 

 ذذرٚة ػهٗ االخرثاراخ انًؼٛارٚح ٚحم 

 830طفحح رلى 

 انثالثاء

 170ر٘ انكراب ص درس انضُذتاد انثح 113حم َشاط أَظى يفاًْٛٙ ص  طفٙ
Bridge to Success   QUIZ  
Course book Page : 209 

  832حم ذًرٍٚ يٕجّ يٍ طفحح رلى 

 835انٗ طفحح رلى 

 183ص  5حم ذذرٚة رلى  ( 83 – 69حفع اٜٚاخ انكرًٚح يٍ )  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :176 
 836انرحمك يٍ فًٓك طفحح رلى ٚحم 

 األرتؼاء

 839 حم يضائم يٓاراخ انرفكٛر انؼهٛا طفحح رلى On Point  Pages : 160 - 164 185درس اصرًاع: انحكٕاذٙ انكراب ص   فٙط

   ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :177 

 ذذرٚة ػهٗ االخرثاراخ انًؼٛارٚح ٚحم 

 840طفحح رلى 

 انخًٛش

 189درس ذحذز : انحكاٚاخ انشؼثٛح انكراب ص   طفٙ
write a paragraph about your 

favorite film. 
 845حم ذذرٚة ػهٗ االخرثار طفحح رلى 

 848ٚحم اخرثار طفحح رلى  Complete the writing   ٔاجة



 

 
QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرظًٛى ٔانركُٕنٕجٛا انررتٛح األخاللٛح انذراصاخ االجرًاػٛح انؼهٕو انًادج

 ؼهىَٕاذج انر
 
 

 ٕوـــانــٛ

أٌ ٚكرشف األحذاز  -

انجٕٛنٕجٛح انكثرٖ خالل 

 حمثح انحٛاج انٕصطٗ 

 . أٌ ٚفضر انًفاْٛى ٔايظطانحاخ انٕاردج تانذرس 
  أٌ ٚررثغ يراحم ذطٕر انثًٕراخ انظُاػٛح انؼانًٛح ػثر انرارٚخ 
 . أٌ ٚضرخهض يًٛزاخ انثٕرج انظُاػٛح انراتؼح 
 ثٕرج انظُاػٛح انراتؼح .أٌ ًٚٛز تٍٛ إٚجاتٛاخ ٔصهثٛاخ ان 
 .أٌ ٚمذر جٕٓد دٔنح األياراخ فٙ ذثُٙ انركُٕنٕجٛا انجٛم انراتغ 

  أٌ ٚرؼرف ػهٙ انظفاخ

انحًٛذج انرٙ ٚرًٛز تٓا األَضاٌ 

. 

- Digital and 
Analogue signals 

 االحذ
 يا انًمظٕرد تانثٕرج انظُاػٛح  )يراجؼح (؟ اخرثارانرمٕٚى انثاَٙ  طفٙ

 44حرٙ ص  39ص 

- Digital and 
Analogue signals 

- Create programs 
using 
components 
signals 

- Activity 1 p 75 

 87ص  ( 10دراصح انًادج االيرحاَٛح )انٕحذج  ٔاجة

 االثٍُٛ
 أركر أصرخذاو انثٕراخ انظُاػٛح انرٙ صثمد انثٕرج انظُاػٛح انراتؼح ؟ جٕٛنٕجٛح حمثح انحٛاج انٕصطٗ طفٙ

 93ص  ى انًطٕٚاخ ذضهٛ ٔاجة

 انثالثاء
 يانًمظٕد تانثٕرج انظُاػٛح انراتؼح ؟ جٕٛنٕجٛح حمثح انحٛاج انٕصطٗ طفٙ

 93ص 112،  111حم كراب انرًارٍٚ ص  ٔاجة

 األرتؼاء
 يم ْٙ أخرظاطاخ يجهش اإلياراخ نهثٕرج انظُاػٛح انراتؼح ؟ جٕٛنٕجٛح حمثح انحٛاج انٕصطٗ طفٙ

 94ص-93ص 113نرًارٍٚ ص حم كراب ا ٔاجة

 انخًٛش
 يا ْٙ أْذاف يُرذ٘ انمادج فٙ إيارج أتٕ ظثٙ ؟ جٕٛنٕجٛح حمثح انحٛاج انحذٚثح طفٙ

 95ص  آخر يٕػذ نرضهٛى انًطٕٚاخ ٔاجة

 

واإلبتعاد عن  على ان تكون من عمل الطالباللغة اإلنجليزية   يم المطويات واللوحات الخاصة بمادةلتس

 األعمال الجاهزة



 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  13/ 6/  2019إلــى         9/  6/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرٚاضٛاخ English انهغح انؼرتٛح انررتٛح اإلصاليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 هللا رحًّ انشافؼٙ اإلياو شخظٛح صًاخ ٚحذد -

 ذؼانٗ

 انًجاالخ فٙ هللا رحًّ تُٕغّ ػٕايم ٕٚضح -

 انؼهًٛح

 انشافؼٙ اإلياو شخظٛح فٙ االلرذاء جٕاَة ٚثٍٛ -

 هللا رحًّ

 نرئٛضح نهُض تؼذ ذحهٛهّٚحذد انفكر ا -

 ٚحهم انًرؼهى انًادج انًضًٕػح -

 ٚمذو انًرؼهى ػرضا ذمذًٚٛا إلُاػٛا يٍ ٔجٓح َظرِ-

To talk about your 
favorite film. 

 ٚرؼرف ػهٗ خٕاص انًؼٍٛ ٔانًرتغ ٔٚطثمٓا -
ٚحذد يا ارا كاٌ انشكم انرتاػٙ يضرطٛال أو  -

 يؼُٛا أو يرتغ
 ٚطثك خٕاص شثّ انًُحرف -
 خٕاص شكم انطائرج انٕرلٛحٚطثك  -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 160 - 164 

 

Writing: Search for information to 
write a paragraph about your 
favorite film. 

 انحظح اإلثرائٛح:

Search about the properties of 
Rhombus and Square 

 االحذ

 170انكراب ص  درس انضُذتاد انثحر٘  طفٙ
Bridge to Success 

Course book Page :207 

  823حم ذًرٍٚ يٕجّ يٍ طفحح رلى 

 826انٗ طفحح رلى 

 171حم َشاط انًؼجى ٔانًفرداخ ص   ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :174 
 827انرحمك يٍ فًٓك طفحح رلى ٚحم 

 االثٍُٛ

 170انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص درس  109حم َشاط أذأيم ٔ أَالش ص  طفٙ
Bridge to Success 

Course book Page :208 
 829 حم يضائم يٓاراخ انرفكٛر انؼهٛا طفحح رلى

 183ص  4حم ذذرٚة رلى  ( 83 – 69حفع اٜٚاخ انكرًٚح يٍ )  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :175 

 ذذرٚة ػهٗ االخرثاراخ انًؼٛارٚح ٚحم 

 830ى طفحح رل

 انثالثاء

 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص  111حم فمرج أذؼأٌ ٔأٔضح ص  طفٙ
Bridge to Success   QUIZ  
Course book Page : 209 

  832حم ذًرٍٚ يٕجّ يٍ طفحح رلى 

 835انٗ طفحح رلى 

 183ص  5حم ذذرٚة رلى  ( 83 – 69حفع اٜٚاخ انكرًٚح يٍ )  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :176 
 836انرحمك يٍ فًٓك طفحح رلى ٚحم 

 األرتؼاء

 839 حم يضائم يٓاراخ انرفكٛر انؼهٛا طفحح رلى On Point  Pages : 160 - 164 185درس اصرًاع: انحكٕاذٙ انكراب ص  113حم َشاط أَظى يفاًْٛٙ ص  طفٙ

  ( 83 – 69حفع اٜٚاخ انكرًٚح يٍ )  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :177 

 ذذرٚة ػهٗ االخرثاراخ انًؼٛارٚح ٚحم 

 840طفحح رلى 

 انخًٛش

 189درس ذحذز : انحكاٚاخ انشؼثٛح انكراب ص   طفٙ
write a paragraph about your 

favorite film. 
 845حم ذذرٚة ػهٗ االخرثار طفحح رلى 

 848ٚحم اخرثار طفحح رلى  Complete the writing   ٔاجة



 

 
QM-119-F3 

kh 

 

 ( هـ ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرظًٛى ٔانركُٕنٕجٛا انررتٛح األخاللٛح انذراصاخ االجرًاػٛح انؼهٕو انًادج

 نواتج التعلن
 
 

 ومـــالــي

أٌ ٚكرشف األحذاز انجٕٛنٕجٛح  -

 انكثرٖ خالل حمثح انحٛاج انٕصطٗ

  أٌ ٚفضر انًفاْٛى ٔايظطانحاخ انٕاردج تانذرس

. 
 احم ذطٕر انثًٕراخ انظُاػٛح أٌ ٚررثغ ير

 انؼانًٛح ػثر انرارٚخ 
 . أٌ ٚضرخهض يًٛزاخ انثٕرج انظُاػٛح انراتؼح 
  أٌ ًٚٛز تٍٛ إٚجاتٛاخ ٔصهثٛاخ انثٕرج انظُاػٛح

 انراتؼح .
  ُٙأٌ ٚمذر جٕٓد دٔنح األياراخ فٙ ذث

 انركُٕنٕجٛا انجٛم انراتغ.

  أٌ ٚرؼرف ػهٙ انظفاخ

اٌ انحًٛذج انرٙ ٚرًٛز تٓا األَض

. 

- Digital and Analogue 
signals 

 االحد
 صفي

  الثاني اختبارالتقويم
 يا انًمظٕرد تانثٕرج انظُاػٛح  )يراجؼح (؟

 44حرٙ ص  39ص 

- Digital and Analogue 
signals 

- Create programs using 
components signals 

- Activity 1 p 75 

 واجب
 ( 01 الوحدة) االمتحانية المادة دراسة

 87ص 

 االثنين
 صفي

أركر أصرخذاو انثٕراخ انظُاػٛح انرٙ صثمد انثٕرج  الوسطى الحياة حقبة جيولوجية

 انظُاػٛح انراتؼح ؟

 واجب
  المطويات تسليم

 93ص 

 الثالثاء
 صفي

 الوسطى الحياة حقبة جيولوجية
 يانًمظٕد تانثٕرج انظُاػٛح انراتؼح ؟

 واجب
 002 ، 000 ص التمارين كتاب حل

 93ص

 األربعاء
 صفي

يم ْٙ أخرظاطاخ يجهش اإلياراخ نهثٕرج انظُاػٛح  الوسطى الحياة حقبة جيولوجية

 انراتؼح ؟

 واجب
 001 ص التمارين كتاب حل

 94ص-93ص

 الخميس
 صفي

 الحديثة الحياة حقبة جيولوجية
 يا ْٙ أْذاف يُرذ٘ انمادج فٙ إيارج أتٕ ظثٙ ؟

 واجب
 المطويات لتسليم موعد آخر

 95ص 

 

 الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة.على ان تكون من عمل نجليزية اللغة اإليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة لتس



 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  13 / 6/  2019إلــى         9/  6/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( و ) الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرٚاضٛاخ English انهغح انؼرتٛح انررتٛح اإلصاليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 

 

 ٕوـــانــٛ

ٚحذد صًاخ شخظٛح اإلياو انشافؼٙ  -

 ٗرحًّ هللا ذؼان
ٕٚضح ػٕايم تُٕغّ رحًّ هللا فٙ  -

 انًجاالخ انؼهًٛح
ٚثٍٛ جٕاَة االلرذاء فٙ شخظٛح اإلياو  -

 انشافؼٙ رحًّ هللا

 ٚحذد انفكر انرئٛضح نهُض تؼذ ذحهٛهّ -

 ٚحهم انًرؼهى انًادج انًضًٕػح -

 ٚمذو انًرؼهى ػرضا ذمذًٚٛا إلُاػٛا يٍ ٔجٓح َظرِ-

To talk about your 
favorite film. 

 رف ػهٗ خٕاص انًؼٍٛ ٔانًرتغ ٔٚطثمٓاٚرؼ -
ٚحذد يا ارا كاٌ انشكم انرتاػٙ يضرطٛال أو  -

 يؼُٛا أو يرتغ
 ٚطثك خٕاص شثّ انًُحرف -
 ٚطثك خٕاص شكم انطائرج انٕرلٛح -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 160 - 164 

 

Writing: Search for information to 
write a paragraph about your 
favorite film. 

 انحظح اإلثرائٛح:

Search about the properties of 
Rhombus and Square 

 االحذ

 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص  109حم َشاط أذأيم ٔ أَالش ص  طفٙ
Bridge to Success 

Course book Page :207 

  823حم ذًرٍٚ يٕجّ يٍ طفحح رلى 

 826انٗ طفحح رلى 

 171حم َشاط انًؼجى ٔانًفرداخ ص  ( 83 – 69اٜٚاخ انكرًٚح يٍ )  حفع ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :174 
 827انرحمك يٍ فًٓك طفحح رلى ٚحم 

 االثٍُٛ

 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص  111حم فمرج أذؼأٌ ٔأٔضح ص  طفٙ
Bridge to Success 

Course book Page :208 
 829 اراخ انرفكٛر انؼهٛا طفحح رلىحم يضائم يٓ

 183ص  4حم ذذرٚة رلى  ( 83 – 69حفع اٜٚاخ انكرًٚح يٍ )  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :175 

 ذذرٚة ػهٗ االخرثاراخ انًؼٛارٚح ٚحم 

 830طفحح رلى 

 انثالثاء

 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص  113حم َشاط أَظى يفاًْٛٙ ص  طفٙ
Bridge to Success   QUIZ  
Course book Page : 209 

  832حم ذًرٍٚ يٕجّ يٍ طفحح رلى 

 835انٗ طفحح رلى 

 183ص  5حم ذذرٚة رلى  ( 83 – 69حفع اٜٚاخ انكرًٚح يٍ )  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :176 
 836انرحمك يٍ فًٓك طفحح رلى ٚحم 

 األرتؼاء

 839 حم يضائم يٓاراخ انرفكٛر انؼهٛا طفحح رلى On Point  Pages : 160 - 164 185انحكٕاذٙ انكراب ص درس اصرًاع:   طفٙ

   ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :177 

 ذذرٚة ػهٗ االخرثاراخ انًؼٛارٚح ٚحم 

 840طفحح رلى 

 انخًٛش

 189درس ذحذز : انحكاٚاخ انشؼثٛح انكراب ص   طفٙ
write a paragraph about your 

favorite film. 
 845حم ذذرٚة ػهٗ االخرثار طفحح رلى 

 848ٚحم اخرثار طفحح رلى  Complete the writing   ٔاجة



 

 
QM-119-F3 

kh 

 

   ( ) و الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرظًٛى ٔانركُٕنٕجٛا انررتٛح األخاللٛح انذراصاخ االجرًاػٛح انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

أٌ ٚكرشف األحذاز انجٕٛنٕجٛح  -

 انكثرٖ خالل حمثح انحٛاج انٕصطٗ

 . أٌ ٚفضر انًفاْٛى ٔايظطانحاخ انٕاردج تانذرس 
  أٌ ٚررثغ يراحم ذطٕر انثًٕراخ انظُاػٛح انؼانًٛح ػثر

 انرارٚخ 
 . أٌ ٚضرخهض يًٛزاخ انثٕرج انظُاػٛح انراتؼح 
 نراتؼح .أٌ ًٚٛز تٍٛ إٚجاتٛاخ ٔصهثٛاخ انثٕرج انظُاػٛح ا 
  أٌ ٚمذر جٕٓد دٔنح األياراخ فٙ ذثُٙ انركُٕنٕجٛا انجٛم

 انراتغ.

  ٙأٌ ٚرؼرف ػهٙ انظفاخ انحًٛذج انر

 ٚرًٛز تٓا األَضاٌ .

- Digital and 
Analogue signals 

 االحذ
 طفٙ

  الثاني اختبارالتقويم
 يا انًمظٕرد تانثٕرج انظُاػٛح  )يراجؼح (؟

 44حرٙ ص  39ص 

- Digital and 
Analogue signals 

- Create programs 
using 
components 
signals 

- Activity 1 p 75 

 ٔاجة
 ( 01 الوحدة) االمتحانية المادة دراسة

 87ص 

 االثٍُٛ
 طفٙ

أركر أصرخذاو انثٕراخ انظُاػٛح انرٙ صثمد انثٕرج انظُاػٛح  الوسطى الحياة حقبة جيولوجية

 انراتؼح ؟

 ٔاجة
  المطويات تسليم

 93ص 

 انثالثاء
 طفٙ

 الوسطى الحياة حقبة جيولوجية
 يانًمظٕد تانثٕرج انظُاػٛح انراتؼح ؟

 ٔاجة
 002 ، 000 ص التمارين كتاب حل

 93ص

 األرتؼاء
 طفٙ

 الوسطى الحياة حقبة جيولوجية
 يم ْٙ أخرظاطاخ يجهش اإلياراخ نهثٕرج انظُاػٛح انراتؼح ؟

 ٔاجة
 001 ص التمارين كتاب حل

 94ص-93ص

 انخًٛش
 طفٙ

 الحديثة الحياة حقبة جيولوجية
 يا ْٙ أْذاف يُرذ٘ انمادج فٙ إيارج أتٕ ظثٙ ؟

 ٔاجة
 المطويات لتسليم موعد آخر

 95ص 

 
 

 الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة.على ان تكون من عمل اللغة اإلنجليزية  يم المطويات واللوحات الخاصة بمادة لتس

 



 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
     13 / 6/  2019إلــى         9/  6/  2019لألســـبـوع مــن  

 ز ( ) الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرٚاضٛاخ English انهغح انؼرتٛح انررتٛح اإلصاليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

ٚحذد صًاخ شخظٛح اإلياو انشافؼٙ  -

 رحًّ هللا ذؼانٗ
ٕٚضح ػٕايم تُٕغّ رحًّ هللا فٙ  -

 انًجاالخ انؼهًٛح
ٚثٍٛ جٕاَة االلرذاء فٙ شخظٛح اإلياو  -

 انشافؼٙ رحًّ هللا

 حهٛهّٚحذد انفكر انرئٛضح نهُض تؼذ ذ -

 ٚحهم انًرؼهى انًادج انًضًٕػح -

 ٚمذو انًرؼهى ػرضا ذمذًٚٛا إلُاػٛا يٍ ٔجٓح َظرِ-

To talk about your 
favorite film. 

 ٚرؼرف ػهٗ خٕاص انًؼٍٛ ٔانًرتغ ٔٚطثمٓا -
ٚحذد يا ارا كاٌ انشكم انرتاػٙ يضرطٛال أو  -

 يؼُٛا أو يرتغ
 ٚطثك خٕاص شثّ انًُحرف -
 انٕرلٛحٚطثك خٕاص شكم انطائرج  -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 160 - 164 

 

Writing: Search for information to 
write a paragraph about your 
favorite film. 

 انحظح اإلثرائٛح:

Search about the properties of 
Rhombus and Square 

 االحذ

 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص   طفٙ
Bridge to Success 

Course book Page :207 

  823حم ذًرٍٚ يٕجّ يٍ طفحح رلى 

 826انٗ طفحح رلى 

 171حم َشاط انًؼجى ٔانًفرداخ ص   ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :174 
 827انرحمك يٍ فًٓك طفحح رلى ٚحم 

 االثٍُٛ

 170نكراب ص درس انضُذتاد انثحر٘ ا 109حم َشاط أذأيم ٔ أَالش ص  طفٙ
Bridge to Success 

Course book Page :208 
 829 حم يضائم يٓاراخ انرفكٛر انؼهٛا طفحح رلى

 183ص  4حم ذذرٚة رلى  ( 83 – 69حفع اٜٚاخ انكرًٚح يٍ )  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :175 

 ذذرٚة ػهٗ االخرثاراخ انًؼٛارٚح ٚحم 

 830طفحح رلى 

 انثالثاء

 170درس انضُذتاد انثحر٘ انكراب ص  111حم فمرج أذؼأٌ ٔأٔضح ص  فٙط
Bridge to Success   QUIZ  
Course book Page : 209 

  832حم ذًرٍٚ يٕجّ يٍ طفحح رلى 

 835انٗ طفحح رلى 

 183ص  5حم ذذرٚة رلى  ( 83 – 69حفع اٜٚاخ انكرًٚح يٍ )  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :176 
 836انرحمك يٍ فًٓك طفحح رلى ٚحم 

 األرتؼاء

 839 حم يضائم يٓاراخ انرفكٛر انؼهٛا طفحح رلى On Point  Pages : 160 -164 185درس اصرًاع: انحكٕاذٙ انكراب ص  113حم َشاط أَظى يفاًْٛٙ ص  طفٙ

  ( 83 – 69حفع اٜٚاخ انكرًٚح يٍ )  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :177 

 ذذرٚة ػهٗ االخرثاراخ انًؼٛارٚح ٚحم 

 840طفحح رلى 

 انخًٛش

 189درس ذحذز : انحكاٚاخ انشؼثٛح انكراب ص   طفٙ
write a paragraph about your 

favorite film. 
 845حم ذذرٚة ػهٗ االخرثار طفحح رلى 

 848ٚحم اخرثار طفحح رلى  Complete the writing   ٔاجة



 

 
QM-119-F3 

kh 

 ز ( ) الثامن:  لشعبةالصف واتابع 
 

 انرظًٛى ٔانركُٕنٕجٛا انررتٛح األخاللٛح انذراصاخ االجرًاػٛح انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 

 

 ٕوـــانــٛ

أٌ ٚكرشف األحذاز انجٕٛنٕجٛح انكثرٖ  -

 خالل حمثح انحٛاج انٕصطٗ

 . أٌ ٚفضر انًفاْٛى ٔايظطانحاخ انٕاردج تانذرس 
 نظُاػٛح انؼانًٛح أٌ ٚررثغ يراحم ذطٕر انثًٕراخ ا

 ػثر انرارٚخ 
 . أٌ ٚضرخهض يًٛزاخ انثٕرج انظُاػٛح انراتؼح 
  أٌ ًٚٛز تٍٛ إٚجاتٛاخ ٔصهثٛاخ انثٕرج انظُاػٛح

 انراتؼح .
  أٌ ٚمذر جٕٓد دٔنح األياراخ فٙ ذثُٙ انركُٕنٕجٛا

 انجٛم انراتغ.

  ٙأٌ ٚرؼرف ػهٙ انظفاخ انحًٛذج انر

 ٚرًٛز تٓا األَضاٌ .

- Digital and 
Analogue signals 

 االحذ

 طفٙ
  الثاني اختبارالتقويم

 يا انًمظٕرد تانثٕرج انظُاػٛح  )يراجؼح (؟

 44حرٙ ص  39ص 

- Digital and 
Analogue signals 

- Create programs 
using 
components 
signals 

- Activity 1 p 75 

 ٔاجة
 (01 الوحدة) االمتحانية المادة دراسة

 87ص 

 االثٍُٛ

 طفٙ
أركر أصرخذاو انثٕراخ انظُاػٛح انرٙ صثمد انثٕرج  الوسطى الحياة حقبة وجيةجيول

 انظُاػٛح انراتؼح ؟

 ٔاجة
  المطويات تسليم

 93ص 

 انثالثاء

 طفٙ
 الوسطى الحياة حقبة جيولوجية

 يانًمظٕد تانثٕرج انظُاػٛح انراتؼح ؟

 ٔاجة
 002 ، 000 ص التمارين كتاب حل

 93ص

 األرتؼاء

 ٙطف
يم ْٙ أخرظاطاخ يجهش اإلياراخ نهثٕرج انظُاػٛح  الوسطى الحياة حقبة جيولوجية

 انراتؼح ؟

 ٔاجة
 001 ص التمارين كتاب حل

 94ص-93ص

 انخًٛش

 طفٙ
 الحديثة الحياة حقبة جيولوجية

 يا ْٙ أْذاف يُرذ٘ انمادج فٙ إيارج أتٕ ظثٙ ؟

 ٔاجة
 المطويات لتسليم موعد آخر

 95ص 

 
 

 ب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة.الطالعلى ان تكون من عمل اللغة اإلنجليزية يم المطويات واللوحات الخاصة بمادة لتس 

 


