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   19   / 11 / 2020إلــى          15/  11/  2020مــن    الخطة االسبوعٌة

 )ا(ثامنوالشعبة : الصف 

 اىشياضياخ English اىيغح اىؼشتيح اىرشتيح اإلصالٍيح اىَادج

 ّ٘اذج اىرؼيٌ
 
 

 ً٘ـــاىــي

اىذسس :اىظي٘اخ راخ األصثاب  _اىنض٘ف ػْ٘اُ 

ٗاالصرخاسج ٗاالصرضقاء_ّ٘اذج اىرؼيٌ :أُ ذثيِ 

ٍفًٖ٘ مو ٍِ طالج اىنض٘ف ٗاالصرخاسج 

ذضرْثط اىذنَح ٍِ ٍششٗػيح ٕزٓ -ٗاالصرضقاء

  اىضِْ

 : ّ٘اذج اىرؼيٌ -

 : ير٘قغ ٍِ اىطاىثح في ّٖايح اىذظح أُ -

ذذذد اىفنش اىشئيضح ىيْض تؼذ ذذيييٖا  -

  ىيَؼيٍ٘اخ اىظشيذح

ذفضش ٍظطيذاخ ػيَيح في ٍجاه اىؼيً٘  -

  اإلّضاّيح

Bridge to Success   ـ ذَثو  اىطاىثح اىذٗاه اىرشتيؼيح  

 ـ ذذيو اىرَثيالخ اىثياّيح ىيذٗاه اىرشتيؼيح

  ـرذيو اىطاىثح اىرَثيالخ اىثياّيح اىْ٘ػيح
 ٗاىثاّيح ـ ذضرزمش اىطاىثح اىَٖاساخ اىري دسصد  في اى٘دذج األٗىٚ

1-To review the unit 

vocabulary. 

2- To review the unit 

grammar. 

ٍِ دسس  2،3،4، 1+ فقشج ذأمذ ٍِ فَٖل دو ذَشيِ ٍ٘جٔ  2+1ششر ٍثاه  C. Book page: 73 Ex: 1  األّاقح ال ذنيف ٍاال  ّضرْثط ٍؼاً ف٘ائذ اىشج٘ع إىٚ هللا ذؼاىٚ طفي االدذ

 اىذٗاه اىرشتيؼيح

 ٍِ دسس اىذٗاه اىرشتيؼيح 3،2،1دو اىرَاسيِ اىزاذيح  C. Book page: 73 Ex: 2  ذيخض اىْض في فقشذيِ - online دو ّشاطأ ذأٍو ٗأتيِ  تاىنراب  ٗاجة

ّ٘ضخ ٍؼاً ميفيح أداء مو ٍِ طالج اىنض٘ف  طفي االثْيِ

  ٗاالصرخاسج ٗاالصرضقاء

 األّاقح ال ذنيف ٍاال -

-  

C. Book page: 73 Ex: 3-4  دسس اىذٗاه  4+فقشج ذاطذ ٍِ فَٖنح +ذَشيِ ٍ٘جٔ 4+1ششح ٍثاه ٍِ

 اىرشتيؼيح

 ٍِ دسس اىذٗاه اىرشتيؼيح 1،4،3دو اىرَاسيِ اىزاذيح  C. Book page: 73 Ex: 5  ذ٘ظف اىَفشداخ اىظؼثح في خَش جَو دياذيح - online دو ّشاط أطذس دنَاً تاىنراب ٗاجة

 دسس اىرَثيالخ اىثياّيح  3،2،1+ فقشج ذأمذ ٍِ فَٖل + ذَشيِ ٍ٘جٔ 3ششح ٍثاه  Project presentation ذنيف ٍاالاألّاقح ال   طفي اىثالثاء

  ٍِ دسس اىرَثيالخ اىْ٘ػيح 3،2دو ذَاسيِ راذيح سقٌ    ذثذث ػِ آياخ مشيَح ذذث ػيي اىنيَح اىطيثح  ٗاجة

  +فقشج ذأطذ ٍِ فَٖل  ٍِ دسس اىرَثيالخ اىْ٘ػيح 1+2ششح ٍثاه  Project presentation  ( مراتح ) ضؼف اىذافؼيح ّذ٘ اىرؼيٌ  طفي األستؼاء

  ٍِ دسس اىرَثيالخ اىثياّيح اىْ٘ػيح 1،4،3دو اىرَاسيِ اىزاذيح     ذنرة ٍقذٍح ػِ أصثاب ضؼف اىذافؼيح ّذ٘ اىرؼيٌ  ٗاجة

 ( مراتح ) ضؼف اىذافؼيح ّذ٘ اىرؼيٌ  طفي اىخَيش

 

General revision before the 

exams 

 ٍشاجؼح اىطاىثاخ تاىَٖاساخ اىري دسصد في اى٘دذج األٗىٚ

 ٗاجة
 

-11-15يً٘ األدذ اىَ٘افق  IBTذزميش تاخرثاس اه

  اىضاػح اى٘ادذج ظٖشا ىَادج اىيغح اىؼشتيح 2020
  IBT ذزميش تاخرثاس 
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 )ا( ثامن :  الصف والشعبةتابع 
 

 Design and Technology االجرَاػيحاىذساصاخ  ػيً٘ اىَادج

 ّ٘اذج اىرؼيٌ
 
 

 ً٘ـــاىــي

  ميف ذشذثط طاقح االىنرشُٗ تثؼذٓ ػِ اىْ٘اج

  ىَارا ذنرضة اىزساخ اىنرشّٗاخ اٗ ذفقذٕا اٗ ذضإٌ تٖا

  ميف ذخريف اىؼْاطش ػِ اىَشمثاخ فٚ ذن٘يْٖا

  ٍا تؼض اىخ٘اص اىشائؼح ىيَشمة اىرضإَٚ

اىقالع ٗاىذظُ٘ ٗاىثي٘خ اىقذيَح في دٗىح االٍاساخ اىؼشتيح اىَرذذجٗضخ أصثاب تقاء    

Project 

  اىجذٗه اىذٗسٙ طفي االدذ
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 طف اىجذٗه اىذٗسٙ تَْظشٗك ٗاجة

 اىنرشّٗاخ اىرنافؤ طفي االثْيِ

  ٗضخ إَيح اىرشٍيز اىْقطٚ ٗاجة

  اىشاتطح اىرضإَيح طفي اىثالثاء

  ميف ذرنُ٘ اىشاتطح اىرضإَيح ٗاجة

  ذاتغ اىشاتطح اىرضإَيح طفي األستؼاء

 ما انواع الروابط التساهمية ؟ ٗاجة

  اىشاتطح االيّ٘يح طفي اىخَيش

 ٗاجة
  تيِ اىشاتطح االيّ٘يح ٗاىرضإَيحقاسُ 
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 (ب)ثامنوالشعبة : الصف 

 اىشياضياخ English اىيغح اىؼشتيح اىرشتيح اإلصالٍيح اىَادج

 ّ٘اذج اىرؼيٌ
 
 

 ً٘ـــاىــي

_اىنض٘ف ػْ٘اُ اىذسس :اىظي٘اخ راخ األصثاب  

ٗاالصرخاسج ٗاالصرضقاء_ّ٘اذج اىرؼيٌ :أُ ذثيِ ٍفًٖ٘ 

ذضرْثط -مو ٍِ طالج اىنض٘ف ٗاالصرخاسج ٗاالصرضقاء

  اىذنَح ٍِ ٍششٗػيح ٕزٓ اىضِْ

 : ّ٘اذج اىرؼيٌ -

 : ير٘قغ ٍِ اىطاىثح في ّٖايح اىذظح أُ -

ذذذد اىفنش اىشئيضح ىيْض تؼذ ذذيييٖا  -

  ىيَؼيٍ٘اخ اىظشيذح

َيح في ٍجاه اىؼيً٘ ذفضش ٍظطيذاخ ػي -

  اإلّضاّيح

Bridge to Success   ـ ذَثو  اىطاىثح اىذٗاه اىرشتيؼيح  

 ـ ذذيو اىرَثيالخ اىثياّيح ىيذٗاه اىرشتيؼيح

  ـرذيو اىطاىثح اىرَثيالخ اىثياّيح اىْ٘ػيح
 ـ ذضرزمش اىطاىثح اىَٖاساخ اىري دسصد  في اى٘دذج األٗىٚ ٗاىثاّيح

1-To review the unit 

vocabulary. 

 

2- To review the unit 

grammar. 

 + فقشج ذأمذ ٍِ فَٖل 2+1ششر ٍثاه  C. Book page: 73 Ex: 1  األّاقح ال ذنيف ٍاال  ّضرْثط ٍؼاً ف٘ائذ اىشج٘ع إىٚ هللا ذؼاىٚ طفي االدذ

 ٍِ دسس اىذٗاه اىرشتيؼيح 2،3،4، 1دو ذَشيِ ٍ٘جٔ  +

 ٍِ دسس اىذٗاه اىرشتيؼيح 3،2،1دو اىرَاسيِ اىزاذيح  C. Book page: 73 Ex: 2  ذيخض اىْض في فقشذيِ - online دو ّشاطأ ذأٍو ٗأتيِ  تاىنراب  ٗاجة

ّ٘ضخ ٍؼاً ميفيح أداء مو ٍِ طالج اىنض٘ف ٗاالصرخاسج  طفي االثْيِ

  ٗاالصرضقاء

 األّاقح ال ذنيف ٍاال -

-  

C. Book page: 73 Ex: 3-4 دسس اىذٗاه اىرشتيؼيح 4+فقشج ذاطذ ٍِ فَٖنح +ذَشيِ ٍ٘جٔ 4+1ٍثاه  ششح 

 ٍِ دسس اىذٗاه اىرشتيؼيح 1،4،3دو اىرَاسيِ اىزاذيح  C. Book page: 73 Ex: 5  ذ٘ظف اىَفشداخ اىظؼثح في خَش جَو دياذيح - online دو ّشاط أطذس دنَاً تاىنراب ٗاجة

ٍِ دسس اىرَثيالخ  3،2،1+ فقشج ذأمذ ٍِ فَٖل + ذَشيِ ٍ٘جٔ 3ششح ٍثاه  Project presentation األّاقح ال ذنيف ٍاال  طفي اىثالثاء

 اىثياّيح اىْ٘ػيح

  ٍِ دسس اىرَثيالخ اىْ٘ػيح 3،2دو ذَاسيِ راذيح سقٌ    ذثذث ػِ آياخ مشيَح ذذث ػيي اىنيَح اىطيثح  ٗاجة

  +فقشج ذأطذ ٍِ فَٖل  ٍِ دسس اىرَثيالخ اىْ٘ػيح 1+2ششح ٍثاه  Project presentation  ( مراتح ) ضؼف اىذافؼيح ّذ٘ اىرؼيٌ  طفي األستؼاء

  ٍِ دسس اىرَثيالخ اىثياّيح اىْ٘ػيح 1،4،3دو اىرَاسيِ اىزاذيح     ذنرة ٍقذٍح ػِ أصثاب ضؼف اىذافؼيح ّذ٘ اىرؼيٌ  ٗاجة

 ( مراتح ) ضؼف اىذافؼيح ّذ٘ اىرؼيٌ  طفي اىخَيش

 

General revision before the 

exams 

 ٍشاجؼح اىطاىثاخ تاىَٖاساخ اىري دسصد في اى٘دذج األٗىٚ

 ٗاجة
 

-11-15يً٘ األدذ اىَ٘افق  IBTذزميش تاخرثاس اه

  اىضاػح اى٘ادذج ظٖشا ىَادج اىيغح اىؼشتيح 2020
  IBT ذزميش تاخرثاس 



 

QM-119-F3 

kh 

 ثامن )ب( :  الصف والشعبةتابع 
 

 Design and Technology االجرَاػيحاىذساصاخ  ػيً٘ اىَادج

 ّ٘اذج اىرؼيٌ
 
 

 ً٘ـــاىــي

  ميف ذشذثط طاقح االىنرشُٗ تثؼذٓ ػِ اىْ٘اج

  ىَارا ذنرضة اىزساخ اىنرشّٗاخ اٗ ذفقذٕا اٗ ذضإٌ تٖا

  ميف ذخريف اىؼْاطش ػِ اىَشمثاخ فٚ ذن٘يْٖا

  ٍا تؼض اىخ٘اص اىشائؼح ىيَشمة اىرضإَٚ

اىقالع ٗاىذظُ٘ ٗاىثي٘خ اىقذيَح في دٗىح االٍاساخ اىؼشتيح اىَرذذجٗضخ أصثاب تقاء    

Project 

  اىجذٗه اىذٗسٙ طفي االدذ
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 طف اىجذٗه اىذٗسٙ تَْظشٗك ٗاجة

 اىنرشّٗاخ اىرنافؤ طفي االثْيِ

  ٗضخ إَيح اىرشٍيز اىْقطٚ ٗاجة

  اىشاتطح اىرضإَيح طفي اىثالثاء

  ميف ذرنُ٘ اىشاتطح اىرضإَيح ٗاجة

  ذاتغ اىشاتطح اىرضإَيح طفي األستؼاء

 ما انواع الروابط التساهمية ؟ ٗاجة

  اىشاتطح االيّ٘يح طفي اىخَيش

 ٗاجة
  تيِ اىشاتطح االيّ٘يح ٗاىرضإَيحقاسُ 

 
 
 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 
   19   / 11 / 2020إلــى          15/  11/  2020مــن    الخطة االسبوعٌة

 (ج)ثامنوالشعبة : الصف 

 اىشياضياخ English اىيغح اىؼشتيح اىرشتيح اإلصالٍيح اىَادج

 ّ٘اذج اىرؼيٌ
 
 

 ً٘ـــاىــي

_اىنض٘ف ػْ٘اُ اىذسس :اىظي٘اخ راخ األصثاب  

ٗاالصرخاسج ٗاالصرضقاء_ّ٘اذج اىرؼيٌ :أُ ذثيِ ٍفًٖ٘ 

ذضرْثط -مو ٍِ طالج اىنض٘ف ٗاالصرخاسج ٗاالصرضقاء

  اىذنَح ٍِ ٍششٗػيح ٕزٓ اىضِْ

 : ّ٘اذج اىرؼيٌ -

 : ير٘قغ ٍِ اىطاىثح في ّٖايح اىذظح أُ -

ذذذد اىفنش اىشئيضح ىيْض تؼذ ذذيييٖا  -

  ىيَؼيٍ٘اخ اىظشيذح

َيح في ٍجاه اىؼيً٘ ذفضش ٍظطيذاخ ػي -

  اإلّضاّيح

Bridge to Success   ـ ذَثو  اىطاىثح اىذٗاه اىرشتيؼيح  

 ـ ذذيو اىرَثيالخ اىثياّيح ىيذٗاه اىرشتيؼيح

  ـرذيو اىطاىثح اىرَثيالخ اىثياّيح اىْ٘ػيح

 ـ ذضرزمش اىطاىثح اىَٖاساخ اىري دسصد  في اى٘دذج األٗىٚ ٗاىثاّيح

1-To review the unit vocabulary. 

 

2- To review the unit grammar. 

 + فقشج ذأمذ ٍِ فَٖل 2+1ششر ٍثاه  C. Book page: 73 Ex: 1  األّاقح ال ذنيف ٍاال  ّضرْثط ٍؼاً ف٘ائذ اىشج٘ع إىٚ هللا ذؼاىٚ طفي االدذ

 ٍِ دسس اىذٗاه اىرشتيؼيح 2،3،4، 1دو ذَشيِ ٍ٘جٔ  +

 ٍِ دسس اىذٗاه اىرشتيؼيح 3،2،1دو اىرَاسيِ اىزاذيح  C. Book page: 73 Ex: 2  ذيخض اىْض في فقشذيِ - online دو ّشاطأ ذأٍو ٗأتيِ  تاىنراب  ٗاجة

ّ٘ضخ ٍؼاً ميفيح أداء مو ٍِ طالج اىنض٘ف ٗاالصرخاسج  طفي االثْيِ

  ٗاالصرضقاء

 األّاقح ال ذنيف ٍاال -

-  

C. Book page: 73 Ex: 3-4 دسس  4+فقشج ذاطذ ٍِ فَٖنح +ذَشيِ ٍ٘جٔ 4+1ٍثاه  ششح ٍِ

 اىذٗاه اىرشتيؼيح

 ٍِ دسس اىذٗاه اىرشتيؼيح 1،4،3دو اىرَاسيِ اىزاذيح  C. Book page: 73 Ex: 5  ذ٘ظف اىَفشداخ اىظؼثح في خَش جَو دياذيح - online دو ّشاط أطذس دنَاً تاىنراب ٗاجة

 األّاقح ال ذنيف ٍاال  طفي اىثالثاء

 

Project presentation  3،2،1+ فقشج ذأمذ ٍِ فَٖل + ذَشيِ ٍ٘جٔ 3ششح ٍثاه  ٍِ

 دسس اىرَثيالخ اىثياّيح اىْ٘ػيح

  ٍِ دسس اىرَثيالخ اىْ٘ػيح 3،2دو ذَاسيِ راذيح سقٌ    ذثذث ػِ آياخ مشيَح ذذث ػيي اىنيَح اىطيثح  ٗاجة

  +فقشج ذأطذ ٍِ فَٖل  ٍِ دسس اىرَثيالخ اىْ٘ػيح 1+2ششح ٍثاه  Project presentation  ( مراتح ) ضؼف اىذافؼيح ّذ٘ اىرؼيٌ  طفي األستؼاء

  ٍِ دسس اىرَثيالخ اىثياّيح اىْ٘ػيح 1،4،3دو اىرَاسيِ اىزاذيح     ذنرة ٍقذٍح ػِ أصثاب ضؼف اىذافؼيح ّذ٘ اىرؼيٌ  ٗاجة

 ( مراتح ) ضؼف اىذافؼيح ّذ٘ اىرؼيٌ  طفي اىخَيش

 

General revision before the exams ٍٚشاجؼح اىطاىثاخ تاىَٖاساخ اىري دسصد في اى٘دذج األٗى 

 ٗاجة
 

-11-15يً٘ األدذ اىَ٘افق  IBTذزميش تاخرثاس اه

  اىضاػح اى٘ادذج ظٖشا ىَادج اىيغح اىؼشتيح 2020
  IBT ذزميش تاخرثاس 
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 ثامن )ج( :  الصف والشعبةتابع 
 

 Design and Technology االجرَاػيحاىذساصاخ  ػيً٘ اىَادج

 ّ٘اذج اىرؼيٌ
 
 

 ً٘ـــاىــي

  ميف ذشذثط طاقح االىنرشُٗ تثؼذٓ ػِ اىْ٘اج

  ىَارا ذنرضة اىزساخ اىنرشّٗاخ اٗ ذفقذٕا اٗ ذضإٌ تٖا

  ميف ذخريف اىؼْاطش ػِ اىَشمثاخ فٚ ذن٘يْٖا

  ٍا تؼض اىخ٘اص اىشائؼح ىيَشمة اىرضإَٚ

اىقالع ٗاىذظُ٘ ٗاىثي٘خ اىقذيَح في دٗىح االٍاساخ اىؼشتيح اىَرذذجٗضخ أصثاب تقاء    

Project 
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3D S/W 

 طف اىجذٗه اىذٗسٙ تَْظشٗك ٗاجة

 اىنرشّٗاخ اىرنافؤ طفي االثْيِ

  ٗضخ إَيح اىرشٍيز اىْقطٚ ٗاجة

  اىشاتطح اىرضإَيح طفي اىثالثاء

  ميف ذرنُ٘ اىشاتطح اىرضإَيح ٗاجة

  ذاتغ اىشاتطح اىرضإَيح طفي األستؼاء

 ما انواع الروابط التساهمية ؟ ٗاجة

  اىشاتطح االيّ٘يح طفي اىخَيش

 ٗاجة
  تيِ اىشاتطح االيّ٘يح ٗاىرضإَيحقاسُ 
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   19   / 11 / 2020إلــى          15/  11/  2020مــن    الخطة االسبوعٌة

 (د)ثامنوالشعبة : الصف 

 اىشياضياخ English اىيغح اىؼشتيح اىرشتيح اإلصالٍيح اىَادج

 ّ٘اذج اىرؼيٌ
 
 

 ً٘ـــاىــي

_اىنض٘ف ػْ٘اُ اىذسس :اىظي٘اخ راخ األصثاب  

ٗاالصرخاسج ٗاالصرضقاء_ّ٘اذج اىرؼيٌ :أُ ذثيِ ٍفًٖ٘ 

ذضرْثط -مو ٍِ طالج اىنض٘ف ٗاالصرخاسج ٗاالصرضقاء

  اىذنَح ٍِ ٍششٗػيح ٕزٓ اىضِْ

 : ّ٘اذج اىرؼيٌ -

 : ير٘قغ ٍِ اىطاىثح في ّٖايح اىذظح أُ -

ذذذد اىفنش اىشئيضح ىيْض تؼذ ذذيييٖا  -

  ىيَؼيٍ٘اخ اىظشيذح

َيح في ٍجاه اىؼيً٘ ذفضش ٍظطيذاخ ػي -

  اإلّضاّيح

Bridge to Success   ـ ذَثو  اىطاىثح اىذٗاه اىرشتيؼيح  

 ـ ذذيو اىرَثيالخ اىثياّيح ىيذٗاه اىرشتيؼيح

  ـرذيو اىطاىثح اىرَثيالخ اىثياّيح اىْ٘ػيح

 ـ ذضرزمش اىطاىثح اىَٖاساخ اىري دسصد  في اى٘دذج األٗىٚ ٗاىثاّيح

1-To review the unit vocabulary. 

 

2- To review the unit grammar. 

 + فقشج ذأمذ ٍِ فَٖل 2+1ششر ٍثاه  C. Book page: 73 Ex: 1  األّاقح ال ذنيف ٍاال  ّضرْثط ٍؼاً ف٘ائذ اىشج٘ع إىٚ هللا ذؼاىٚ طفي االدذ

 ٍِ دسس اىذٗاه اىرشتيؼيح 2،3،4، 1دو ذَشيِ ٍ٘جٔ  +

 ٍِ دسس اىذٗاه اىرشتيؼيح 3،2،1دو اىرَاسيِ اىزاذيح  C. Book page: 73 Ex: 2  ذيخض اىْض في فقشذيِ - online دو ّشاطأ ذأٍو ٗأتيِ  تاىنراب  ٗاجة

ّ٘ضخ ٍؼاً ميفيح أداء مو ٍِ طالج اىنض٘ف ٗاالصرخاسج  طفي االثْيِ

  ٗاالصرضقاء

 األّاقح ال ذنيف ٍاال -

-  

C. Book page: 73 Ex: 3-4 دسس  4+فقشج ذاطذ ٍِ فَٖنح +ذَشيِ ٍ٘جٔ 4+1ٍثاه  ششح ٍِ

 اىذٗاه اىرشتيؼيح

 ٍِ دسس اىذٗاه اىرشتيؼيح 1،4،3دو اىرَاسيِ اىزاذيح  C. Book page: 73 Ex: 5  ذ٘ظف اىَفشداخ اىظؼثح في خَش جَو دياذيح - online دو ّشاط أطذس دنَاً تاىنراب ٗاجة

 األّاقح ال ذنيف ٍاال  طفي اىثالثاء

 

Project presentation  3،2،1+ فقشج ذأمذ ٍِ فَٖل + ذَشيِ ٍ٘جٔ 3ششح ٍثاه  ٍِ

 دسس اىرَثيالخ اىثياّيح اىْ٘ػيح

  ٍِ دسس اىرَثيالخ اىْ٘ػيح 3،2دو ذَاسيِ راذيح سقٌ    ذثذث ػِ آياخ مشيَح ذذث ػيي اىنيَح اىطيثح  ٗاجة

  +فقشج ذأطذ ٍِ فَٖل  ٍِ دسس اىرَثيالخ اىْ٘ػيح 1+2ششح ٍثاه  Project presentation  ( مراتح ) ضؼف اىذافؼيح ّذ٘ اىرؼيٌ  طفي األستؼاء

  ٍِ دسس اىرَثيالخ اىثياّيح اىْ٘ػيح 1،4،3دو اىرَاسيِ اىزاذيح     ذنرة ٍقذٍح ػِ أصثاب ضؼف اىذافؼيح ّذ٘ اىرؼيٌ  ٗاجة

 ( مراتح ) ضؼف اىذافؼيح ّذ٘ اىرؼيٌ  طفي اىخَيش

 

General revision before the exams ٍٚشاجؼح اىطاىثاخ تاىَٖاساخ اىري دسصد في اى٘دذج األٗى 

 ٗاجة
 

-11-15يً٘ األدذ اىَ٘افق  IBTذزميش تاخرثاس اه

  اىضاػح اى٘ادذج ظٖشا ىَادج اىيغح اىؼشتيح 2020
  IBT ذزميش تاخرثاس 
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 ثامن )د( :  الصف والشعبةتابع 
 

 Design and Technology االجرَاػيحاىذساصاخ  ػيً٘ اىَادج

 ّ٘اذج اىرؼيٌ
 
 

 ً٘ـــاىــي

  ميف ذشذثط طاقح االىنرشُٗ تثؼذٓ ػِ اىْ٘اج

  ىَارا ذنرضة اىزساخ اىنرشّٗاخ اٗ ذفقذٕا اٗ ذضإٌ تٖا

  ميف ذخريف اىؼْاطش ػِ اىَشمثاخ فٚ ذن٘يْٖا

  ٍا تؼض اىخ٘اص اىشائؼح ىيَشمة اىرضإَٚ

اىقالع ٗاىذظُ٘ ٗاىثي٘خ اىقذيَح في دٗىح االٍاساخ اىؼشتيح اىَرذذجٗضخ أصثاب تقاء    

Project 
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Design a 

Gameboy with  

3D S/W 

 طف اىجذٗه اىذٗسٙ تَْظشٗك ٗاجة

 اىنرشّٗاخ اىرنافؤ طفي االثْيِ

  ٗضخ إَيح اىرشٍيز اىْقطٚ ٗاجة

  اىشاتطح اىرضإَيح طفي اىثالثاء

  ميف ذرنُ٘ اىشاتطح اىرضإَيح ٗاجة

  ذاتغ اىشاتطح اىرضإَيح طفي األستؼاء

 ما انواع الروابط التساهمية ؟ ٗاجة

  اىشاتطح االيّ٘يح طفي اىخَيش

 ٗاجة
  تيِ اىشاتطح االيّ٘يح ٗاىرضإَيحقاسُ 
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 19   /11/  2020إلــى         15/  11/   2020مــن   الخطة االسبوعٌة
     الصف والشعبة : ثامن ) ح (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 التعلمنواتج          

 
 

 الــٌـــوم

 حفظ اآلٌات القرآنٌة من سورة ٌس
 حفظ األحادٌث المقررة بالمنهج 

 أن ٌحدد الطالب الفكرة الرئٌسة والفرعٌة 
 أن ٌحلل نصوصا معلوماتٌة  وشعرٌة 

 أن ٌمٌز الحال والتمٌٌز 

To identify the main idea and details. 
To discuss and identify the 
features of the unit (Units 1 & 2 ) 

 ٌمثل الدالة التربٌعٌة بٌانٌا -
 ٌحلل التمثٌالت البٌانٌة النوعٌة -
 ٌرسم التمثٌالت البٌانٌة النوعٌة -

 االحد

 مراجعة قراءة  ) نص معلوماتً خارجً (  صفً
Revision (Vocabulary )     Unit 1  

 
 حل تأكد من فهمك وتمرٌن موجه 

 338الى صفحة رقم  336من صفحة رقم 

 ورقة عمل   واجب
Bridge to Success      Revision (Vocabulary ) 
Unit 1 

 339ٌحل تمرٌن ذاتٌة صفحة رقم 

 االثنٌن

 أنشطة قرائٌة أدبٌة ) قصٌدة شعرٌة خارجٌة (  صفً
Bridge to Success     Revision (Use of English) 
Unit 1 

 340صفحة رقم  حل مهارات التفكٌر العلٌا

   واجب
Bridge to Success     Revision (Use of English) 
Unit 2 

 341ٌحل تمرٌن اضافً صفحة رقم 

 الثالثاء

 صفً
تسمٌع اآلٌات القرآنٌة المقررة من سورة 

 ٌس 
 مراجعة نحو ) الحال (

Bridge to Success     Revision (Reading ) 
  Unit 1 

 IBTتدرٌب على اختبارات 

 تدرٌبات على الحال   واجب
Bridge to Success     Revision (Reading )  
 Unit 2 

 ظهراً  1:00من الساعة   IBTاختبار 
 Pm 9:00إلى الساعة 

 األربعاء

 مراجعة على التمٌٌز  تسمٌع األحادٌث المقررة بالمنهج  صفً
Bridge to Success     Revision (Reading ) 
  Unit 3 

 352مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم حل 

   واجب
Bridge to Success     Revision (Reading ) 
  Unit 4 

 353ٌحل تمرٌن اضافً صفحة رقم 

 الخمٌس

 مراجعة على نصب الفعل المضارع   صفً
Bridge to Success      Revision (Writing)  
 Unit 1 & 2 

 354حل تمرٌن على االختبار صفحة رقم 

   واجب
Bridge to Success       Revision (Writing)  
 Unit 3 & 4 

 354حل مراجعة شاملة صفحة رقم 
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    تابع الصف والشعبة : ثامن ) ح (

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة العلوم المادة

 نواتج التعلم            

 
 

 الــٌـــوم

 درجة الحرارة والطاقة الحركٌة أن ٌربط بٌن -
 أن ٌقارن بٌن الحرارة والطاقة الحرارٌة-
 أن ٌشرح الحرارة النوعٌة -
 أن ٌوضح طرٌقة عمل منظم الحرارة  -
 أن ٌرتب تحوالت الطاقة فً محرك السٌارة -

ّكاِن. َة دراسِة السُّ ٌّ ُف أهم  تعرَّ
كا•  ِن.ٌستنتُج العواملَ المؤّثرَة فً نموِّ وتوزٌِع السُّ
ٌفسُر الخرائَط واألشكال لدعِم االستنتاجاِت فً قضاٌا تتعلُّق بتركٌب •

ّكاِن وتوزٌِعهم.  السُّ
ِة فً المجتمعاِت المختلفِة. ٌّ  ٌقارُن بٌَن األنظمِة االقتصاد

 

3D Printing in the World 

 األحد

 صفً
: الطاقة الحرارٌة ودرجة الحرارة  1مراجعة على الوحدة 

 والحرارة

 94&92حل التطبٌقات واألنشطة بالكتاب المدرسً صفحة 
 107&106&105حل التطبٌقات واألنشطة باكتاب المدرسً صفحة 

The Goals of the 3D Printing Strategy 
3D Modeling and Design Rules for FDM 3D 
Printing 
Unsupported Overhangs 

 واجب
عمل جدول مقارنة بٌن مقاٌٌس درجات الحرارة الثالثة 

 Teamsالسٌلٌزي والفهرنهاٌت والكلفن وٌرسل على 

 االثنٌن

 IBTتدرٌب على اختبارات  صفً

  واجب

 الثالثاء

 IBTتدرٌب على اختبارات  صفً

 واجب

إعداد رسوم تخطٌطٌة أو تصمٌم نموذج لدائرة  كهربائٌة 
بسٌطة على التوالً والتوازي وترسل الصور أو الفٌدٌو 

 Teamsعلى 

 األربعاء

 IBTتدرٌب على اختبارات  صفً

 واجب
 مساًء  1:00من الساعة   IBTاختبار 

 Pm 9:00إلى الساعة 

 الخمٌس

 والروابط الكٌمٌائٌةالعناصر  2مراجعة الوحدة  صفً

  واجب
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 19   /11/  2020إلــى         15/  11/   2020مــن   الخطة االسبوعٌة
     الصف والشعبة : ثامن ) هـ (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم         

 
 

 الــٌـــوم

 أحكام المد
ا .بٌكتب الطالب تقرًٌرا  -1 ًٌ  حث
 ٌسترجع بعض المهارات النحوٌة . -2

To identify the main idea and details. 
To discuss and identify the 
features of the unit ( units 1 & 2 ) 

 ٌمثل الدالة التربٌعٌة بٌانٌا -
 ٌحلل التمثٌالت البٌانٌة النوعٌة -
 النوعٌةٌرسم التمثٌالت البٌانٌة  -

 االحد

 مناقشة مفهوم التقرٌر البحثً   صفً
Revision (Vocabulary )     Unit 1  

 
 حل تأكد من فهمك وتمرٌن موجه 

 338الى صفحة رقم  336من صفحة رقم 

 إعداد مخطط لكتابة التقرٌر  واجب
Bridge to Success      Revision (Vocabulary ) 
Unit 1 

 339ذاتٌة صفحة رقم ٌحل تمرٌن 

 االثنٌن

 مناقشة المخطط مراجعة أحكام المد صفً
Bridge to Success     Revision (Use of English) 
Unit 1 

 340حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

 كتابة التقرٌر البحثً حل نشاط عن المد على المنصة واجب
Bridge to Success     Revision (Use of English) 
Unit 2 

 341ٌحل تمرٌن اضافً صفحة رقم 

 الثالثاء

 مناقشة كتابات الطالب  صفً
Bridge to Success     Revision (Reading ) 
  Unit 1 

 IBTتدرٌب على اختبارات 

 ………………………  واجب
Bridge to Success     Revision (Reading )  
 Unit 2 

 ظهراً  1:00من الساعة   IBTاختبار 
 Pm 9:00إلى الساعة 

 األربعاء

 مراجعة الحال مناقشة الواجب الذي تم حله على المنصة صفً
Bridge to Success     Revision (Reading ) 
  Unit 3 

 352حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

 ……………………… حل أنشطة أحكام التجوٌد التً تم اخذها  واجب
Bridge to Success     Revision (Reading ) 
  Unit 4 

 353ٌحل تمرٌن اضافً صفحة رقم 

 الخمٌس

 مراجعة التمٌٌز  صفً
Bridge to Success      Revision (Writing)  
 Unit 1 & 2 

 354حل تمرٌن على االختبار صفحة رقم 

 ………………………  واجب
Bridge to Success       Revision (Writing)  
 Unit 3 & 4 

 354حل مراجعة شاملة صفحة رقم 
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       تابع الصف والشعبة : ثامن ) هـ (

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة العلوم المادة

 نواتج التعلم            

 
 

 الــٌـــوم

 الحرارة والطاقة الحركٌة أن ٌربط بٌن درجة -
 أن ٌقارن بٌن الحرارة والطاقة الحرارٌة-
 أن ٌشرح الحرارة النوعٌة -
 أن ٌوضح طرٌقة عمل منظم الحرارة  -
 أن ٌرتب تحوالت الطاقة فً محرك السٌارة -

ّكاِن. َة دراسِة السُّ ٌّ ُف أهم  تعرَّ
كاِن.•  ٌستنتُج العواملَ المؤّثرَة فً نموِّ وتوزٌِع السُّ
ٌفسُر الخرائَط واألشكال لدعِم االستنتاجاِت فً قضاٌا تتعلُّق بتركٌب •

ّكاِن وتوزٌِعهم.  السُّ
ِة فً المجتمعاِت المختلفِة. ٌّ  ٌقارُن بٌَن األنظمِة االقتصاد

 

3D Printing in the World 

 األحد

 صفً
: الطاقة الحرارٌة ودرجة الحرارة  1مراجعة على الوحدة 

 والحرارة

 94&92حل التطبٌقات واألنشطة بالكتاب المدرسً صفحة 
 107&106&105حل التطبٌقات واألنشطة باكتاب المدرسً صفحة 

The Goals of the 3D Printing Strategy 
3D Modeling and Design Rules for FDM 3D 
Printing 
Unsupported Overhangs 

 واجب
عمل جدول مقارنة بٌن مقاٌٌس درجات الحرارة الثالثة 

 Teamsالسٌلٌزي والفهرنهاٌت والكلفن وٌرسل على 

 االثنٌن

 IBTتدرٌب على اختبارات  صفً

  واجب

 الثالثاء

 IBTتدرٌب على اختبارات  صفً

 واجب

إعداد رسوم تخطٌطٌة أو تصمٌم نموذج لدائرة  كهربائٌة 
بسٌطة على التوالً والتوازي وترسل الصور أو الفٌدٌو 

 Teamsعلى 

 األربعاء

 IBTتدرٌب على اختبارات  صفً

 واجب
 مساًء  1:00من الساعة   IBTاختبار 

 Pm 9:00إلى الساعة 

 الخمٌس

 والروابط الكٌمٌائٌةالعناصر  2مراجعة الوحدة  صفً

  واجب
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 19   /11/  2020إلــى         15/  11/   2020مــن   الخطة االسبوعٌة                                                                    

 الصف والشعبة : ثامن ) و (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم          

 
 

 الــٌـــوم

 أحكام المد
ا .بٌكتب الطالب تقرًٌرا  -1 ًٌ  حث
 ٌسترجع بعض المهارات النحوٌة . -2

To identify the main idea and details. 
To discuss and identify the 
features of the unit ( units 1 & 2 ) 

 ٌمثل الدالة التربٌعٌة بٌانٌا -
 ٌحلل التمثٌالت البٌانٌة النوعٌة -
 النوعٌةٌرسم التمثٌالت البٌانٌة  -

 االحد

 مناقشة مفهوم التقرٌر البحثً   صفً
Revision (Vocabulary )     Unit 1  

 
 حل تأكد من فهمك وتمرٌن موجه 

 338الى صفحة رقم  336من صفحة رقم 

 إعداد مخطط لكتابة التقرٌر  واجب
Bridge to Success      Revision (Vocabulary ) 
Unit 1 

 339ذاتٌة صفحة رقم ٌحل تمرٌن 

 االثنٌن

 مناقشة المخطط  صفً

Bridge to Success     Revision (Use of 
English) 
Unit 1 

 340حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

 كتابة التقرٌر البحثً  واجب
Bridge to Success     Revision (Use of 
English) Unit 2 

 341ٌحل تمرٌن اضافً صفحة رقم 

 الثالثاء

 مناقشة كتابات الطالب مراجعة أحكام المد صفً
Bridge to Success     Revision (Reading ) 
  Unit 1 

 IBTتدرٌب على اختبارات 

 ……………………… حل نشاط عن المد على المنصة واجب
Bridge to Success     Revision (Reading )  
 Unit 2 

 ظهراً  1:00من الساعة   IBTاختبار 
 Pm 9:00إلى الساعة 

 األربعاء

 مراجعة الحال  صفً
Bridge to Success     Revision (Reading ) 
  Unit 3 

 352حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

 ……………………… مناقشة الواجب الذي تم حله على المنصة واجب
Bridge to Success     Revision (Reading ) 
  Unit 4 

 353صفحة رقم  ٌحل تمرٌن اضافً

 الخمٌس

 مراجعة التمٌٌز حل أنشطة أحكام التجوٌد التً تم اخذها  صفً
Bridge to Success      Revision (Writing)  
 Unit 1 & 2 

 354حل تمرٌن على االختبار صفحة رقم 

 ………………………  واجب
Bridge to Success       Revision (Writing)  
 Unit 3 & 4 

 354شاملة صفحة رقم حل مراجعة 

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

  

 تابع الصف والشعبة : ثامن ) و (

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة العلوم المادة

 نواتج التعلم             

 
 

 الــٌـــوم

 أن ٌربط بٌن درجة الحرارة والطاقة الحركٌة -
 أن ٌقارن بٌن الحرارة والطاقة الحرارٌة-
 أن ٌشرح الحرارة النوعٌة -
 أن ٌوضح طرٌقة عمل منظم الحرارة  -
 أن ٌرتب تحوالت الطاقة فً محرك السٌارة -

ّكاِن. َة دراسِة السُّ ٌّ ُف أهم  تعرَّ
كاِن.•  ٌستنتُج العواملَ المؤّثرَة فً نموِّ وتوزٌِع السُّ
بتركٌب ٌفسُر الخرائَط واألشكال لدعِم االستنتاجاِت فً قضاٌا تتعلُّق •

ّكاِن وتوزٌِعهم.  السُّ
ِة فً المجتمعاِت المختلفِة. ٌّ  ٌقارُن بٌَن األنظمِة االقتصاد

 

3D Printing in the World 

 األحد

 صفً
: الطاقة الحرارٌة ودرجة الحرارة  1مراجعة على الوحدة 

 والحرارة

 94&92حل التطبٌقات واألنشطة بالكتاب المدرسً صفحة 
 107&106&105حل التطبٌقات واألنشطة باكتاب المدرسً صفحة 

The Goals of the 3D Printing Strategy 
3D Modeling and Design Rules for FDM 3D 
Printing 
Unsupported Overhangs 

 واجب
عمل جدول مقارنة بٌن مقاٌٌس درجات الحرارة الثالثة 

 Teamsالسٌلٌزي والفهرنهاٌت والكلفن وٌرسل على 

 االثنٌن

 IBTتدرٌب على اختبارات  صفً

  واجب

 الثالثاء

 IBTتدرٌب على اختبارات  صفً

 واجب

إعداد رسوم تخطٌطٌة أو تصمٌم نموذج لدائرة  كهربائٌة 
بسٌطة على التوالً والتوازي وترسل الصور أو الفٌدٌو 

 Teamsعلى 

 األربعاء

 IBTتدرٌب على اختبارات  صفً

 واجب
 مساًء  1:00من الساعة   IBTاختبار 

 Pm 9:00إلى الساعة 

 الخمٌس

 والروابط الكٌمٌائٌةالعناصر  2مراجعة الوحدة  صفً

  واجب

 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 19   /11/  2020إلــى         15/  11/   2020مــن   الخطة االسبوعٌة

 الصف والشعبة : ثامن ) ز (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم           

 
 

 الــٌـــوم

 أحكام المد
ا .بٌكتب الطالب تقرًٌرا  -1 ًٌ  حث
 ٌسترجع بعض المهارات النحوٌة . -2

To identify the main idea and details. 
To discuss and identify the 
features of the unit ( units 1 & 2 ) 

 ٌمثل الدالة التربٌعٌة بٌانٌا -
 ٌحلل التمثٌالت البٌانٌة النوعٌة -
 النوعٌةٌرسم التمثٌالت البٌانٌة  -

 االحد

 مناقشة مفهوم التقرٌر البحثً   صفً
Revision (Vocabulary )     Unit 1  

 
 حل تأكد من فهمك وتمرٌن موجه 

 338الى صفحة رقم  336من صفحة رقم 

 إعداد مخطط لكتابة التقرٌر  واجب
Bridge to Success      Revision (Vocabulary ) 
Unit 1 

 339ذاتٌة صفحة رقم ٌحل تمرٌن 

 االثنٌن

 مناقشة المخطط مراجعة أحكام المد صفً
Bridge to Success     Revision (Use of English) 
Unit 1 

 340حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

 كتابة التقرٌر البحثً حل نشاط عن المد على المنصة واجب
Bridge to Success     Revision (Use of English) 
Unit 2 

 341ٌحل تمرٌن اضافً صفحة رقم 

 الثالثاء

 مناقشة كتابات الطالب  صفً
Bridge to Success     Revision (Reading ) 
  Unit 1 

 IBTتدرٌب على اختبارات 

 ………………………  واجب
Bridge to Success     Revision (Reading )  
 Unit 2 

 ظهراً  1:00من الساعة   IBTاختبار 
 Pm 9:00إلى الساعة 

 األربعاء

 مراجعة الحال مناقشة الواجب الذي تم حله على المنصة صفً
Bridge to Success     Revision (Reading ) 
  Unit 3 

 352حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

 ……………………… حل أنشطة أحكام التجوٌد التً تم اخذها  واجب
Bridge to Success     Revision (Reading ) 
  Unit 4 

 353ٌحل تمرٌن اضافً صفحة رقم 

 الخمٌس

 مراجعة التمٌٌز  صفً
Bridge to Success      Revision (Writing)  
 Unit 1 & 2 

 354حل تمرٌن على االختبار صفحة رقم 

 ………………………  واجب
Bridge to Success       Revision (Writing)  
 Unit 3 & 4 

 354حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 

 



 

QM-119-F3 
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 ) ز (تابع الصف والشعبة : ثامن 

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة العلوم المادة

 نواتج التعلم              

 
 

 الــٌـــوم

 والطاقة الحركٌة أن ٌربط بٌن درجة الحرارة -
 أن ٌقارن بٌن الحرارة والطاقة الحرارٌة-
 أن ٌشرح الحرارة النوعٌة -
 أن ٌوضح طرٌقة عمل منظم الحرارة  -
 أن ٌرتب تحوالت الطاقة فً محرك السٌارة -

ّكاِن. َة دراسِة السُّ ٌّ ُف أهم  تعرَّ
كاِن.•  ٌستنتُج العواملَ المؤّثرَة فً نموِّ وتوزٌِع السُّ
خرائَط واألشكال لدعِم االستنتاجاِت فً قضاٌا تتعلُّق بتركٌب ٌفسُر ال•

ّكاِن وتوزٌِعهم.  السُّ
ِة فً المجتمعاِت المختلفِة. ٌّ  ٌقارُن بٌَن األنظمِة االقتصاد

 

3D Printing in the World 

 األحد

 صفً
: الطاقة الحرارٌة ودرجة الحرارة  1مراجعة على الوحدة 

 والحرارة

 94&92حل التطبٌقات واألنشطة بالكتاب المدرسً صفحة 
 107&106&105حل التطبٌقات واألنشطة باكتاب المدرسً صفحة 

The Goals of the 3D Printing Strategy 
3D Modeling and Design Rules for FDM 3D 
Printing 
Unsupported Overhangs 

 واجب
عمل جدول مقارنة بٌن مقاٌٌس درجات الحرارة الثالثة السٌلٌزي 

 Teamsوالفهرنهاٌت والكلفن وٌرسل على 

 االثنٌن

 IBTتدرٌب على اختبارات  صفً

  واجب

 الثالثاء

 IBTتدرٌب على اختبارات  صفً

 واجب
إعداد رسوم تخطٌطٌة أو تصمٌم نموذج لدائرة  كهربائٌة بسٌطة 

 Teamsعلى التوالً والتوازي وترسل الصور أو الفٌدٌو على 

 األربعاء

 IBTتدرٌب على اختبارات  صفً

 واجب
 مساًء  1:00من الساعة   IBTاختبار 

 Pm 9:00إلى الساعة 

 الخمٌس

 والروابط الكٌمٌائٌةالعناصر  2مراجعة الوحدة  صفً

  واجب

 

 
 


