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 هلخطة االسبوعيا

     26/4/8102  الى    22/4/8102لالسبوع من :                                          ثامن أ  الصف والشعبة:
 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ االساليٍخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى

 انٍىو

 االًٌبٌ وانُزوس

 ٌىضح أحكبو االًٌبٌ 

 ٌحذد كفبسح انًٍٍٍ

 تستُتج أَىاع انُزس 

  تتؼشف انطبنجخ انحبل انًفشدح وتؼشثهب

 وتىظفهب

  لٍى سهجٍبد وإٌجبثٍبد استخذاو وسبئم

 يختهفخ

 تستخذو انشجكخ انؼُكجىتٍه فً انحظض 

To talk about sports and hobbies 

To read for information  

To recognise new vocab items  

 ٌحذد انطبنت  انطبنت انتشبثه

 ٌجٍٍ انًثهثبد ثتطبثك صاوٌتبٌ 

ٌكتت انطبنت تُبست نًمبسَخ االستفبع انً 

 انًُحذس نكم يثهث يبئم يتشبثه

 االحذ
 استكًبل دسس انحبل 09صانً 09صحم  طفً
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 9-1 555بسٌٍ راتٍه صتً  Bridge to Success  W. Bk Page:148 09أَشطخ ص 09ص واجت

 االثٍٍُ

 تحذٌذ انحبل وإػشاثه 05صانً  05صحم  طفً
Bridge to Success C. Bk Page :182 555تًشٌٍ يىجه ص 

9-5 

 09َشبط ص  09ص واجت
   Bridge to Success W. BKPage:153 

 

 555تًبسٌٍ راتٍه ص

9-5 

 انثالثبء

 يُبلشخ يفهىو انذيج 09ص– 09ص طفً
Bridge to Success C. BKPage:183 

 

 599تًبسٌٍ يىجهه ص

1-9 

  أثشي خجشاتً واجت
Bridge to Success  W. Bk Page:154 599تًبسٌٍ راتٍه ص 

1-9 

 االسثؼبء
 طفً

 دسس طحتً يسؤونٍتً 

 أثٍٍ اهًٍخ انظحخ نالَسبٌ
 يُبلشخ يضًىٌ انُض 

Bridge to Success C. Bk  Page:185 9سلى  599ص 

  5سلى  599ص

 199أَشطخ ص 199- 199يٍ ص جتوا
Bridge to Success W. Bk  Page:155 

 
 5-9سلى  599تًبسٌٍ راتٍه ص

 انخًٍس

 تكهٍف انطبنجخ ثتُفٍز انًجبدسح 111ص190يٍ ص طفً
Bridge to Success C. Bk Page:186  595يسبئم يهبساد تفكٍش ػهٍب ص 

 9سلى 

  وٌكًم نالسجىع انمبدو  119ص واجت
Bridge to Success 

W. Bk   Page:156  

سلى  595يسبئم يهبساد تفكٍش ػهٍب ص

5 
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 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ االخاللٍخ  انذساسبد االجتًبػٍخ  انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى

 انٍىو

 األحبفٍش يمبسَخ َظشٌبد تشكٍم 

 تظٍُف أَىاع حفع األحبفٍش 

 انجٍئبد انمذًٌخ االستذالل ػهى

ىاع االلبنٍى فً جذول تمبسٌ ثٍٍ أَ

 ٍُه ٍايشٌكب االت

وطف انخظبئض األسبسٍخ نهحكى 

 انششٍذ 

M
o

re
 o

n
 m

a
k

er
 

 

 االحذ

 تحذد خشٌطخ ايشٌكب انالتٍٍُخ ودوائش انؼشع  يمبسَخ يفهىيً انكبسثخ وانىتٍشح انىاحذح  طفً
يُبلشخ وحم األَشطخ فً انكتبة 

 انًذسسً

 951ص 1س واجت
تٍٍُخ اهى انسهىل تحذد خشٌطخ ايشٌكب انال

 وانهضبة 
 19حم انُشبط ص

 االثٍٍُ
 األحبفٍش وطف طشق تكىٌٍ  طفً

  

 كتبة انُشبط 09حم س ص واجت

 انثالثبء
 تظٍُف أَىاع انحفع  طفً

 959ص 5س واجت

 االسثؼبء
 يمبسَخ انجٍئبد انمذًٌخ وانحذٌثخ  طفً

 كتبة انُشبط 01س طُف ص واجت

 انخًٍس
 959حم اسئهخ انمسى ص طفً

 كتبة انُشبط 01سؤال نخض ص واجت
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 هلخطة االسبوعيا

     26/4/8102  الى   22/4/8102لالسبوع من :                                    بالصف والشعبة:  ثامن 

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ االساليٍخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى

 انٍىو

 االًٌبٌ وانُزوس

 ٌىضح أحكبو االًٌبٌ 

 ٌحذد كفبسح انًٍٍٍ

 تستُتج أَىاع انُزس 

  تتؼشف انطبنجخ انحبل انًفشدح وتؼشثهب

 وتىظفهب

  لٍى سهجٍبد وإٌجبثٍبد استخذاو وسبئم

 يختهفخ

 تستخذو انشجكخ انؼُكجىتٍه فً انحظض 

To talk about sports and hobbies 

To read for information  

To recognise new vocab items  

 ٌحذد انطبنت  انطبنت انتشبثه

 ٌجٍٍ انًثهثبد ثتطبثك صاوٌتبٌ 

ٌكتت انطبنت تُبست نًمبسَخ االستفبع انً 

 انًُحذس نكم يثهث يبئم يتشبثه

 االحذ
 استكًبل دسس انحبل 09انً ص09حم ص طفً
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 9-1 555تًبسٌٍ راتٍه ص  Bridge to Success  W. Bk Page:148 09أَشطخ ص 09ص اجتو

 االثٍٍُ

 تحذٌذ انحبل وإػشاثه 05انً ص 05حم ص طفً
Bridge to Success C. Bk Page :182 555تًشٌٍ يىجه ص 

9-5 

 09َشبط ص  09ص واجت
   Bridge to Success W. BKPage:153 

 

 555تًبسٌٍ راتٍه ص

9-5 

 انثالثبء

 يُبلشخ يفهىو انذيج 09ص– 09ص طفً
Bridge to Success C. BKPage:183 

 

 599تًبسٌٍ يىجهه ص

1-9 

  أثشي خجشاتً واجت
Bridge to Success  W. Bk Page:154 599تًبسٌٍ راتٍه ص 

1-9 

 االسثؼبء
 طفً

 دسس طحتً يسؤونٍتً 

 أثٍٍ اهًٍخ انظحخ نالَسبٌ
 يُبلشخ يضًىٌ انُض 

Bridge to Success C. Bk  Page:185 9سلى  599ص 

  5سلى  599ص

 199أَشطخ ص 199- 199يٍ ص واجت
Bridge to Success W. Bk  Page:155 

 
 5-9سلى  599تًبسٌٍ راتٍه ص

 انخًٍس

 تكهٍف انطبنجخ ثتُفٍز انًجبدسح 111ص190يٍ ص طفً
Bridge to Success C. Bk Page:186  595يسبئم يهبساد تفكٍش ػهٍب ص 

 9سلى 

  وٌكًم نالسجىع انمبدو  119ص واجت
Bridge to Success 

W. Bk   Page:156  

سلى  595يسبئم يهبساد تفكٍش ػهٍب ص

5 
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 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ االخاللٍخ  انذساسبد االجتًبػٍخ  انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى

 انٍىو

 يمبسَخ َظشٌبد تشكٍم األحبفٍش 

 حفع األحبفٍش تظٍُف أَىاع 

 االستذالل ػهى انجٍئبد انمذًٌخ

تمبسٌ ثٍٍ أَىاع االلبنٍى فً جذول 

 ايشٌكب االتٍٍُه 

وطف انخظبئض األسبسٍخ نهحكى 

 انششٍذ 

M
o

re
 o

n
 m

a
k

er
 

 

 االحذ

 تحذد خشٌطخ ايشٌكب انالتٍٍُخ ودوائش انؼشع  يمبسَخ يفهىيً انكبسثخ وانىتٍشح انىاحذح  طفً
فً انكتبة يُبلشخ وحم األَشطخ 

 انًذسسً

 951ص 1س واجت
تحذد خشٌطخ ايشٌكب انالتٍٍُخ اهى انسهىل 

 وانهضبة 
 19حم انُشبط ص

 االثٍٍُ
 وطف طشق تكىٌٍ األحبفٍش  طفً

  

 كتبة انُشبط 09حم س ص واجت

 انثالثبء
 تظٍُف أَىاع انحفع  طفً

 959ص 5س واجت

 االسثؼبء
 ًخ وانحذٌثخ يمبسَخ انجٍئبد انمذٌ طفً

 كتبة انُشبط 01س طُف ص واجت

 انخًٍس
 959حم اسئهخ انمسى ص طفً

 كتبة انُشبط 01سؤال نخض ص واجت



QM-119-F3 

 هلخطة االسبوعيا

     26/4/8102      الى    22/4/8102لالسبوع من :                                     جالصف والشعبة:  ثامن 

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ االساليٍخ انتشثٍخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى

 انٍىو

 االًٌبٌ وانُزوس

 ٌىضح أحكبو االًٌبٌ 

 ٌحذد كفبسح انًٍٍٍ

 تستُتج أَىاع انُزس 

  تتؼشف انطبنجخ انحبل انًفشدح وتؼشثهب

 وتىظفهب

  لٍى سهجٍبد وإٌجبثٍبد استخذاو وسبئم

 يختهفخ

 تستخذو انشجكخ انؼُكجىتٍه فً انحظض 

To talk about sports and hobbies 

To read for information  

To recognise new vocab items  

 ٌحذد انطبنت  انطبنت انتشبثه

 ٌجٍٍ انًثهثبد ثتطبثك صاوٌتبٌ 

ٌكتت انطبنت تُبست نًمبسَخ االستفبع انً 

 انًُحذس نكم يثهث يبئم يتشبثه

 االحذ
 لاستكًبل دسس انحب 09انً ص09حم ص طفً
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 9-1 555تًبسٌٍ راتٍه ص  Bridge to Success  W. Bk Page:148 09أَشطخ ص 09ص واجت

 االثٍٍُ

 تحذٌذ انحبل وإػشاثه 05انً ص 05حم ص طفً
Bridge to Success C. Bk Page :182 555تًشٌٍ يىجه ص 

9-5 

 09 َشبط ص 09ص واجت
   Bridge to Success W. BKPage:153 

 

 555تًبسٌٍ راتٍه ص

9-5 

 انثالثبء

 يُبلشخ يفهىو انذيج 09ص– 09ص طفً
Bridge to Success C. BKPage:183 

 

 599تًبسٌٍ يىجهه ص

1-9 

  أثشي خجشاتً واجت
Bridge to Success  W. Bk Page:154 599تًبسٌٍ راتٍه ص 

1-9 

 االسثؼبء
 طفً

 ً يسؤونٍتً دسس طحت

 أثٍٍ اهًٍخ انظحخ نالَسبٌ
 يُبلشخ يضًىٌ انُض 

Bridge to Success C. Bk  Page:185 9سلى  599ص 

  5سلى  599ص

 199أَشطخ ص 199- 199يٍ ص واجت
Bridge to Success W. Bk  Page:155 

 
 5-9سلى  599تًبسٌٍ راتٍه ص

 انخًٍس

 سحتكهٍف انطبنجخ ثتُفٍز انًجبد 111ص190يٍ ص طفً
Bridge to Success C. Bk Page:186  595يسبئم يهبساد تفكٍش ػهٍب ص 

 9سلى 

  وٌكًم نالسجىع انمبدو  119ص واجت
Bridge to Success 

W. Bk   Page:156  

سلى  595يسبئم يهبساد تفكٍش ػهٍب ص

5 
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 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ االخاللٍخ  انذساسبد االجتًبػٍخ  انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى

 انٍىو

 يمبسَخ َظشٌبد تشكٍم األحبفٍش 

 تظٍُف أَىاع حفع األحبفٍش 

 االستذالل ػهى انجٍئبد انمذًٌخ

تمبسٌ ثٍٍ أَىاع االلبنٍى فً جذول 

 ايشٌكب االتٍٍُه 

وطف انخظبئض األسبسٍخ نهحكى 

 انششٍذ 

M
o

re
 o

n
 m

a
k

er
 

 

 االحذ

 تحذد خشٌطخ ايشٌكب انالتٍٍُخ ودوائش انؼشع  يمبسَخ يفهىيً انكبسثخ وانىتٍشح انىاحذح  طفً
يُبلشخ وحم األَشطخ فً انكتبة 

 انًذسسً

 951ص 1س واجت
تحذد خشٌطخ ايشٌكب انالتٍٍُخ اهى انسهىل 

 وانهضبة 
 19حم انُشبط ص

 االثٍٍُ
 وطف طشق تكىٌٍ األحبفٍش  طفً

  

 كتبة انُشبط 09حم س ص واجت

 انثالثبء
 انحفع تظٍُف أَىاع  طفً

 959ص 5س واجت

 االسثؼبء
 يمبسَخ انجٍئبد انمذًٌخ وانحذٌثخ  طفً

 كتبة انُشبط 01س طُف ص واجت

 انخًٍس
 959حم اسئهخ انمسى ص طفً

 كتبة انُشبط 01سؤال نخض ص واجت

خالل   I padيرجى العلم  بأنه سوف يتم استخدام 

 االسبوع لجميع المراحل 



QM-119-F3 

 هلخطة االسبوعيا

     26/4/8102      الى    22/4/8102السبوع من :  ل                                   دالصف والشعبة:  ثامن 

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ االساليٍخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى

 انٍىو

 االًٌبٌ وانُزوس

 ٌىضح أحكبو االًٌبٌ 

 ٌحذد كفبسح انًٍٍٍ

 تستُتج أَىاع انُزس 

  تتؼشف انطبنجخ انحبل انًفشدح وتؼشثهب

 وتىظفهب

 إٌجبثٍبد استخذاو وسبئم لٍى سهجٍبد و

 يختهفخ

 تستخذو انشجكخ انؼُكجىتٍه فً انحظض 

To talk about sports and hobbies 

To read for information  

To recognise new vocab items  

 ٌحذد انطبنت  انطبنت انتشبثه

 ٌجٍٍ انًثهثبد ثتطبثك صاوٌتبٌ 

ٌكتت انطبنت تُبست نًمبسَخ االستفبع انً 

 نكم يثهث يبئم يتشبثه انًُحذس

 االحذ
 استكًبل دسس انحبل 09انً ص09حم ص طفً
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 9-1 555تًبسٌٍ راتٍه ص  Bridge to Success  W. Bk Page:148 09أَشطخ ص 09ص واجت

 االثٍٍُ

 تحذٌذ انحبل وإػشاثه 05انً ص 05حم ص طفً
Bridge to Success C. Bk Page :182 555تًشٌٍ يىجه ص 

9-5 

 09َشبط ص  09ص واجت
   Bridge to Success W. BKPage:153 

 

 555تًبسٌٍ راتٍه ص

9-5 

 انثالثبء

 يُبلشخ يفهىو انذيج 09ص– 09ص طفً
Bridge to Success C. BKPage:183 

 

 599تًبسٌٍ يىجهه ص

1-9 

  أثشي خجشاتً واجت
Bridge to Success  W. Bk Page:154 599تًبسٌٍ راتٍه ص 

1-9 

 االسثؼبء
 طفً

 دسس طحتً يسؤونٍتً 

 أثٍٍ اهًٍخ انظحخ نالَسبٌ
 يُبلشخ يضًىٌ انُض 

Bridge to Success C. Bk  Page:185 9سلى  599ص 

  5سلى  599ص

 199أَشطخ ص 199- 199يٍ ص واجت
Bridge to Success W. Bk  Page:155 

 
 5-9سلى  599تًبسٌٍ راتٍه ص

 انخًٍس

 تكهٍف انطبنجخ ثتُفٍز انًجبدسح 111ص190يٍ ص طفً
Bridge to Success C. Bk Page:186  595يسبئم يهبساد تفكٍش ػهٍب ص 

 9سلى 

  وٌكًم نالسجىع انمبدو  119ص واجت
Bridge to Success 

W. Bk   Page:156  

سلى  595يسبئم يهبساد تفكٍش ػهٍب ص

5 

 



QM-119-F3 

 

 

 

 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ االخاللٍخ  انذساسبد االجتًبػٍخ  وانؼهى انًبدح

 َىاتج انتؼهى

 انٍىو

 يمبسَخ َظشٌبد تشكٍم األحبفٍش 

 تظٍُف أَىاع حفع األحبفٍش 

 االستذالل ػهى انجٍئبد انمذًٌخ

تمبسٌ ثٍٍ أَىاع االلبنٍى فً جذول 

 ايشٌكب االتٍٍُه 

وطف انخظبئض األسبسٍخ نهحكى 

 انششٍذ 

M
o

re
 o

n
 m

a
k

er
 

 

 االحذ

 تحذد خشٌطخ ايشٌكب انالتٍٍُخ ودوائش انؼشع  يمبسَخ يفهىيً انكبسثخ وانىتٍشح انىاحذح  طفً
يُبلشخ وحم األَشطخ فً انكتبة 

 انًذسسً

 951ص 1س واجت
تحذد خشٌطخ ايشٌكب انالتٍٍُخ اهى انسهىل 

 وانهضبة 
 19حم انُشبط ص

 االثٍٍُ
 ش وطف طشق تكىٌٍ األحبفٍ طفً

  

 كتبة انُشبط 09حم س ص واجت

 انثالثبء
 تظٍُف أَىاع انحفع  طفً

 959ص 5س واجت

 االسثؼبء
 يمبسَخ انجٍئبد انمذًٌخ وانحذٌثخ  طفً

 كتبة انُشبط 01س طُف ص واجت

 انخًٍس
 959حم اسئهخ انمسى ص طفً

 كتبة انُشبط 01سؤال نخض ص واجت

خالل   I padيرجى العلم  بأنه سوف يتم استخدام 

 االسبوع لجميع المراحل 
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 سبوعيةالخطة اال

 

   26/  04/  2018إلــى         22/  04/  2018لألســـبـوع مــن                                                               ز    :   الثامنالصف والشعبة: 

 

 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية االسالمية المادة

 نواتج التعلم
 اليوم

 لإلنسان يبين أهمية الصحة

 يشرح مبادئ الإلسالم من الوقاية من األمراض

 يستنبط دور الطهارة في الوقاية من األمراض

 (tablet /  ipad)تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف 

  يتعرف الحال المفرد ، ويعربه 

   يحدد الفكر الرئيسة 
  تطبيقققق التقنيقققات الحديثقققة مقققن قبقققل الطقققالب داخقققل الصقققف

 جهزة اللوحية األ)

Talk about life in the solar 

system. 

Information about the 

space exploration using  

technology - iPad / tablet 

  1اختبار قصير 

 يستخدم التبرير التناسبي إليجاد القياسات الناقصة 

  يستخدم نظرية التشابه 

 تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف (tablet /  ipad) 

 االحد

 صفي
 Bridge to Success انحبل أهمية الصحة في اإلسالم

L : 13      CB: Page 175  546الى  544حل تأكد من فهمك وتمرين موجه من 

 واجب
 Bridge to Success -----------------------------            012أفكر وأنقد ص 

WB : Page 149 547ة صفحة رقم يحل تمارين ذاتي 

 االثنين

 صفي
 Bridge to Success تبثغ  :    انحبل                       000/008ص

L : 14      CB: Page 176  548حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 واجب
 Bridge to Success استكًبل األَشطخ                    001أناقش وأصف ص

Study for the quiz  549تمارين اضافي صفحة رقم يحل 

 الثالثاء

 صفي

 Bridge to Success لشاءح  :   انًذٌُخ انذايجخ                 001الترغيب في ممارسة الرياضة 

Quiz & L : 15      CB: Page 177 

 

 554الى  552حل تأكد من فهمك وتمارين موجه من 

 واجب
 Bridge to Success -----------------------                   001أفكر واكتب ص

Complete Ex. 2  CB: Page 177  555يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االربعاء

 صفي
 Bridge to Success تبثغ  :    انًذٌُخ  انذايجخ                   001الرعاية الصحية في دولة اإلمارات

Unit review  556حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 واجب

 Bridge to Success ػًم  ثحث ػٍ  انذسس                   001أنظم مفاهيمى ص

Preparation for the project 

CB: Page 179 

 557يحل تمارين اضافي صفحة رقم 

 الخميس

 صفي
 Essay writing تبثغ  :    انًذٌُخ  انذايجخ                   

 562الى 560حل تأكد من فهمك وتمرين موجه من 

 واجب
 Complete the essay انسؤال انثبنث                       

 532يحل اختبار نصف الوحدة صفحة رقم 



QM-119-F3 

 

 

 المادة

 التصميم والتكنولوجيا التربية االخالقية  الدراسات االجتماعية  العلوم

 نواتج التعلم
 اليوم

 يوضح كيف تتكون البراكين

اكينيستنتج كيف يتم تصنيف البر  

 تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف

( ipad / tablet )   

 يتعرف المفاهيم الواردة بالدرس الثاني 

           يحدد الموقع الجغرافي والفلكي ألمريكا الالتينية 

تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل 

 الصف

( ipad / tablet )   

دولة االمارات على مساعدتها لكافة تقدير دور الحكومة في 

 أفراد المجتمع .

 (tablet /  ipad)تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف 

 

 االحد

 كٍف تتكىٌ انجشاكٍٍ صفي
 قراءة األشكال والخرائط الواردة
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 999فبهٍى ص حم يشاجؼخ انً واجب
 37حل النشاط 

 االثنين

  أَىاع انجشاكٍٍ صفي

  ػًم يطىٌبد ػٍ دسس انجشاكٍٍ واجب

 الثالثاء

  آثبس انثىساَبد انجشكبٍَخ صفي

  991حم ص  واجب

 االربعاء

  995، 999،  999حم يشاجؼخ انىحذح ص  صفي

  995حم ص  واجب

 الخميس

  األسع أدنخ ػهى يبضً كىكت صفي

  ػًم تجشثخ ػٍ كٍفٍخ تكىٌ األحفىسح واجب

 

 

 

 



QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية

 

   26/  04/  2018إلــى         22/  04/  2018لألســـبـوع مــن                                                        ح    : الثامنالصف والشعبة: 

 

 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية االسالمية المادة         

 نواتج التعلم
 اليوم

 يبين أهمية الصحة لإلنسان

 يشرح مبادئ الإلسالم من الوقاية من األمراض

 ة من األمراضيستنبط دور الطهارة في الوقاي

تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف 

(tablet /  ipad) 

  يتعرف الحال المفرد ، ويعربه 

   يحدد الفكر الرئيسة 

  تطبيقققق التقنيقققات الحديثقققة مقققن قبقققل الطقققالب داخقققل الصقققف
 األجهزة اللوحية )

Talk about life in the solar 

system. 

Identify the space 

exploration. 

Use the technology 

 ( ipad / tablet) 

  1اختبار قصير 

 يستخدم التبرير التناسبي إليجاد القياسات الناقصة 

  يستخدم نظرية التشابه 

  تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف

(tablet /  ipad) 

 االحد

 صفي

 L : 13      CB: 175 انحبل أهمية الصحة في اإلسالم
 546الى  544د من فهمك وتمرين موجه من حل تأك

 واجب
 WB : 149 ----------------------------------            012أفكر وأنقد ص 

 547يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االثنين

 صفي
 L : 14      CB: 176 تبثغ  :    انحبل                       000/008ص

 548رقم  حل مهارات التفكير العليا صفحة

 واجب
 Study for the quiz استكًبل األَشطخ                    001أناقش وأصف ص

 549يحل تمارين اضافي صفحة رقم 

 الثالثاء

 صفي
 Quiz & L : 15      CB: 177 لشاءح  :   انًذٌُخ انذايجخ                 001الترغيب في ممارسة الرياضة 

 554الى  552جه من حل تأكد من فهمك وتمارين مو

 واجب
  Complete EX. 2  CB: 177 -----------------------                   001أفكر واكتب ص

 555يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االربعاء

 صفي
 Unit review تبثغ  :    انًذٌُخ  انذايجخ                   001الرعاية الصحية في دولة اإلمارات

 556لتفكير العليا صفحة رقم حل مهارات ا

 واجب
  Preparation for the project ػًم  ثحث ػٍ  انذسس                   001أنظم مفاهيمى ص

 CB: 179  557يحل تمارين اضافي صفحة رقم 

 الخميس

 صفي
 Essay writing تبثغ  :    انًذٌُخ  انذايجخ                   

 562الى 560ه من حل تأكد من فهمك وتمرين موج

 واجب
 Complete the essay انسؤال انثبنث                              

 532يحل اختبار نصف الوحدة صفحة رقم 

خالل   I padيرجى العلم  بأنه سوف يتم استخدام 

 االسبوع لجميع المراحل 



QM-119-F3 

 

 

 

 

 التصميم والتكنولوجيا التربية االخالقية  الدراسات االجتماعية  العلوم المادة

 نواتج التعلم
 اليوم

 يوضح كيف تتكون البراكين

 يستنتج كيف يتم تصنيف البراكين

 تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف

( ipad / tablet )   

 رس الثاني يتعرف المفاهيم الواردة بالد

           يحدد الموقع الجغرافي والفلكي ألمريكا الالتينية 

 تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف

( ipad / tablet )   

تقدير دور الحكومة في دولة االمارات على 

 مساعدتها لكافة أفراد المجتمع .

  / tablet)تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف 

ipad) 

 يوضح كيف تتكون البراكين

 يستنتج كيف يتم تصنيف البراكين

تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب 

 داخل الصف

( ipad / tablet )   

 االحد

 كٍف تتكىٌ انجشاكٍٍ صفي
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 999حم يشاجؼخ انًفبهٍى ص  واجب
 

 االثنين

 قراءة األشكال والخرائط الواردة أَىاع انجشاكٍٍ صفي

 37حل النشاط  ػًم يطىٌبد ػٍ دسس انجشاكٍٍ واجب

 الثالثاء

 آثبس انثىساَبد انجشكبٍَخ صفي
 

 991حم ص  واجب
 

 االربعاء

  995، 999،  999حم يشاجؼخ انىحذح ص  صفي

  995حم ص  واجب

 الخميس

 أدنخ ػهى يبضً كىكت األسع فيص
 

 ػًم تجشثخ ػٍ كٍفٍخ تكىٌ األحفىسح واجب
 



QM-119-F3 

 

 لخطة االسبوعيةا

 

   26/  04/  2018إلــى         22/  04/  2018لألســـبـوع مــن                                                    هـ  :     الثامنالصف والشعبة: 

 

 

 الرياضيات English اللغة العربية السالميةالتربية ا المادة

 نواتج التعلم
 اليوم

 يبين أهمية الصحة لإلنسان

 يشرح مبادئ الإلسالم من الوقاية من األمراض

 يستنبط دور الطهارة في الوقاية من األمراض

 / tablet)تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف 

 ipad) 

 عربه يتعرف الحال المفرد ، وي 

   يحدد الفكر الرئيسة 

  تطبيق التقنيات الحديثة من قبقل الطقالب داخقل الصقف
 األجهزة اللوحية )

Talk about life in the solar 

system. 

Identify the space 

exploration. 

Use the technology 

 ( ipad / tablet) 

  1اختبار قصير 

 قصةيستخدم التبرير التناسبي إليجاد القياسات النا 

  يستخدم نظرية التشابه 

  تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف

(tablet /  ipad) 

 االحد

 صفي
 L : 13      CB: 175 انحبل أهمية الصحة في اإلسالم

 546الى  544حل تأكد من فهمك وتمرين موجه من 

 واجب
 WB : 149 ----------------------------------            012أفكر وأنقد ص 

 547يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االثنين

 صفي
 L : 14      CB: 176 تبثغ  :    انحبل                       000/008ص

 548حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 واجب
 Study for the quiz استكًبل األَشطخ                    001أناقش وأصف ص

 549في صفحة رقم يحل تمارين اضا

 الثالثاء

 صفي
 Quiz & L : 15      CB: 177 لشاءح  :   انًذٌُخ انذايجخ                 001الترغيب في ممارسة الرياضة 

 554الى  552حل تأكد من فهمك وتمارين موجه من 

 واجب
  Complete EX. 2  CB: 177 -----------------------                   001أفكر واكتب ص

 555يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االربعاء

 صفي
 Unit review تبثغ  :    انًذٌُخ  انذايجخ                   001الرعاية الصحية في دولة اإلمارات

 556حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 واجب
  Preparation for the project ػًم  ثحث ػٍ  انذسس                   001أنظم مفاهيمى ص

 CB: 179  557يحل تمارين اضافي صفحة رقم 

 الخميس

 صفي
 Essay writing تبثغ  :    انًذٌُخ  انذايجخ                   

 562الى 560حل تأكد من فهمك وتمرين موجه من 

 واجب
 Complete the essay انسؤال انثبنث                              

 532الوحدة صفحة رقم  يحل اختبار نصف



QM-119-F3 

 التصميم والتكنولوجيا التربية االخالقية  الدراسات االجتماعية  العلوم المادة

 نواتج التعلم
 اليوم

 يوضح كيف تتكون البراكين

 يستنتج كيف يتم تصنيف البراكين

 تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف

( ipad / tablet )   

 لواردة بالدرس الثاني يتعرف المفاهيم ا

           يحدد الموقع الجغرافي والفلكي ألمريكا الالتينية 

 تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف

( ipad / tablet )   

تقدير دور الحكومة في دولة االمارات على مساعدتها لكافة 

 أفراد المجتمع .

 (tablet /  ipad)خل الصف تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب دا

 يوضح كيف تتكون البراكين

 يستنتج كيف يتم تصنيف البراكين

تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب 

 داخل الصف

( ipad / tablet )   

 االحد

  كٍف تتكىٌ انجشاكٍٍ صفي
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  999نًفبهٍى ص حم يشاجؼخ ا واجب

 االثنين

 أَىاع انجشاكٍٍ صفي
 

 ػًم يطىٌبد ػٍ دسس انجشاكٍٍ واجب
 

 الثالثاء

 آثبس انثىساَبد انجشكبٍَخ صفي
 قراءة األشكال والخرائط الواردة

 991حم ص  واجب
 37حل النشاط 

 االربعاء

 995، 999،  999حم يشاجؼخ انىحذح ص  صفي
 

 995حم ص  واجب
 

 الخميس

 أدنخ ػهى يبضً كىكت األسع صفي
 

 ػًم تجشثخ ػٍ كٍفٍخ تكىٌ األحفىسح واجب
 

 

 

 

 

 

 

 



QM-119-F3 

 لخطة االسبوعيةا

 
   26/  04/  2018إلــى         22/  04/  2018لألســـبـوع مــن                                                                      و      الثامن  : الصف والشعبة: 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية االسالمية المادة

 نواتج التعلم
 اليوم

 يبين أهمية الصحة لإلنسان

 يشرح مبادئ الإلسالم من الوقاية من األمراض

 يستنبط دور الطهارة في الوقاية من األمراض

  / tablet)تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف 

ipad) 

  يتعرف الحال المفرد ، ويعربه 

   يحدد الفكر الرئيسة 

  تطبيقققق التقنيقققات الحديثقققة مقققن قبقققل الطقققالب داخقققل
 األجهزة اللوحية )الصف 

Talk about life in the 

solar system. 

Identify the space 

exploration. 

Use the technology 

 ( ipad / tablet) 

  1اختبار قصير 

 ير التناسبي إليجاد القياسات الناقصةيستخدم التبر 

  يستخدم نظرية التشابه 

  تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف(tablet 

/  ipad) 

 االحد

 صفي
 L : 13      CB: 175 انحبل أهمية الصحة في اإلسالم

 546الى  544حل تأكد من فهمك وتمرين موجه من 

 واجب
 WB : 149 ----------------------------------            012أفكر وأنقد ص 

 547يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االثنين

 صفي
 L : 14      CB: 176 تبثغ  :    انحبل                       000/008ص

 548حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 واجب
 Study for the quiz استكًبل األَشطخ                    001أناقش وأصف ص

 549يحل تمارين اضافي صفحة رقم 

 الثالثاء

 صفي
 Quiz & L : 15      CB: 177 لشاءح  :   انًذٌُخ انذايجخ                 001الترغيب في ممارسة الرياضة 

 554الى  552حل تأكد من فهمك وتمارين موجه من 

 واجب
  Complete EX. 2  CB: 177 -----------------------                   001أفكر واكتب ص

 555يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االربعاء

 صفي
 Unit review تبثغ  :    انًذٌُخ  انذايجخ                   001الرعاية الصحية في دولة اإلمارات

 556حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 واجب
  Preparation for the project ػًم  ثحث ػٍ  انذسس                   001أنظم مفاهيمى ص

 CB: 179  557يحل تمارين اضافي صفحة رقم 

 الخميس

 صفي
 Essay writing تبثغ  :    انًذٌُخ  انذايجخ                   

 562الى 560حل تأكد من فهمك وتمرين موجه من 

 واجب
 Complete the essay انسؤال انثبنث                              

 532يحل اختبار نصف الوحدة صفحة رقم 

 

 

 



QM-119-F3 

 التصميم والتكنولوجيا التربية االخالقية  الدراسات االجتماعية  العلوم المادة

 نواتج التعلم
 اليوم

 يوضح كيف تتكون البراكين

 يستنتج كيف يتم تصنيف البراكين

 تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف

( ipad / tablet )   

 يتعرف المفاهيم الواردة بالدرس الثاني 

           يحدد الموقع الجغرافي والفلكي ألمريكا الالتينية 

 تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف

( ipad / tablet )   

تقدير دور الحكومة في دولة االمارات على مساعدتها 

 لكافة أفراد المجتمع .

  / tablet)التقنيات الحديثة من قبل الطالب داخل الصف تطبيق 

ipad) 

 يوضح كيف تتكون البراكين

 يستنتج كيف يتم تصنيف البراكين

تطبيق التقنيات الحديثة من قبل الطالب 

 داخل الصف

( ipad / tablet )   

 االحد

  كٍف تتكىٌ انجشاكٍٍ صفي
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  999حم يشاجؼخ انًفبهٍى ص  واجب

 االثنين

 أَىاع انجشاكٍٍ صفي
 

 ػًم يطىٌبد ػٍ دسس انجشاكٍٍ واجب
 

 الثالثاء

 آثبس انثىساَبد انجشكبٍَخ صفي
 قراءة األشكال والخرائط الواردة

 991حم ص  واجب
 37حل النشاط 

 االربعاء

 995، 999،  999حم يشاجؼخ انىحذح ص  صفي
 

 995حم ص  واجب
 

 الخميس

 أدنخ ػهى يبضً كىكت األسع صفي
 

 ػًم تجشثخ ػٍ كٍفٍخ تكىٌ األحفىسح واجب
 

 

 

 


