
 

QM-119-F3 

kh 

 لخطة االسبوعيةا
 16/5/1622إلــى   60/21/ 2019لألســـبـوع مــن  

   ثامن )أ(:  الصف والشعبة

 انرٌبػٍبد English انهغخ انعرثٍخ انزرثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َىارج انزعهى

 

 

 ىوـــانــٍ

 انذرش انخبيص طذزً يطؤونٍزً   

 ٌجٍٍ أهًٍخ انظذخ نإلَطبٌ  -

 نىلبٌخ يٍ األيراعٌشرح يجبدئ اإلضالو فً ا -

 ٌعجر عٍ أهًٍخ اإلعزذال فً انطعبو وانشراة-

ٌذهم انًزعهى انُض انشعري رذهٍالٌ فكرٌب  -

 وَمذٌب وثالغٍب

To talk about extraordinary athletes. 

To read for information. 

To listen for information. 
 كزبثخ انجراهٍٍ رؼًٍ جًع انمطع  -

 واٌب فً انًؼهعبد اٌجبد يجًىع انس -
Reading: Prepare & read - Pages: 116-117 
“On Point” 

 Writing: Search for information to write 
about Extraordinary Arab Athletes. 

 اٌجبد يجًىع انسواٌب انخبرجٍخ  -

 االدذ

 62طفذخ  إنى60يٍ طفذخ  طفً
 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة 

Bridge to Success C.BK Page: 188  707دم رًبرٌٍ ص 

  واجت
  220دم َشبؽ انًعجى وانًفرداد ص 

Bridge to Success W.BK Page: 159  707دم رًبرٌٍ ص 

 االصٍٍُ

  طفً
 إليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة درش ا

Bridge to Success C.BK Page: 189  702دم رًبرٌٍ ص 

  واجت
 216ص  2ل لبرئ انُض رلى دم  َشبؽ دى

Bridge to Success W.BK Page: 160  776دم رًبرٌٍ ص 

 

 انضالصبء 

 57انى 56يٍ طفذخ  طفً
 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة 

Bridge to Success C.BK Page: 190  770دم رًبرٌٍ ص 

 عًم يطىٌخ عٍ أي درش يٍ دروش انفظم انضبنش   واجت
 216ص  1رئ انُض رلى دم  َشبؽ دىل لب

Bridge to Success W.BK Page: 161  777دم رًبرٌٍ ص 

 االرثعبء

  طفً
 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة 

Bridge to Success C.BK Page: 191  777دم رًبرٌٍ ص 

  واجت
 216ص  3دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى 

Bridge to Success W.BK Page: 162 772  دم رًبرٌٍ ص 

 انخًٍص

درش انذىع انًطذىر انكزبة ص  رالوح طفً

210 

Bridge to Success C.BK Page: 192  726دم رًبرٌٍ ص 

  واجت
 دم  َشبؽ دىل انُض 

Bridge to Success W.BK Page: 163 722دم رًبرٌٍ ص 
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 ثامن ا:  الصف والشعبةتابع 

 

 Design & Technology اللٍخانزرثٍخ األخ انذراضبد االجزًبعٍخ  انعهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعرف انطالة انعًر انُطجً .

ٌفهى كٍف ٌطزخذو انعهًبء ؽجمبد انظخىر نزذذٌذ االعًبر 

 انُطجٍخ نهظخىر

رطزكشف أثرز انردالد وانكشىفبد 

 انجغرافٍخ
 رطزكشف أَىاع انظراع انذاخهً

Discovery Kit 

 االدذ

 طفً
 انُطٍخ نهظخىر + انُشبؽ االضزكشبفً يمذيخ فً األعًبر

رزعرف أثرز انردبنخ وانًكزشفٍٍ 

 انجغرافٍٍٍ

رجذش فً انُزبئج انًزررجخ عهى 

 انكشىفبد انجذرٌخ.

 رعذد أَىاع انظراع انذاخهً -

رجذش فً ؽرق دم  يشكالد 

 انظراع انذاخهً

Design a python program that connect maker 

to external I/O modules 

 
 156ضؤال االضزمظبء ص 

 االصٍٍُ

 طفً
 ٌىػخ انًعهى يفهىو عذو انزىافك و اَىاعه

 واجت

ضؤال  انزبكذ يٍ فهى انظىرح +ضؤال انزأكذ يٍ  350ص 

 انًفبهٍى االضٍطٍخ

 انضالصبء 

 طفً
 رهخٍض انًفبهٍى + دم رًبرٌٍ انذرش ثكزبة انطبنت

 واجت
 بؽدم رًبرٌٍ انذرش ثكزبة انُش

 االرثعبء

 طفً

انزأكذ يٍ دهىل درش كزبة انُشبؽ و رظذٍخ انًعهىيبد 

 انخبؽئخ

 واجت
 اضزمظبء 306ضؤال ص 

 انخًٍص

 طفً
 302انُشبؽ االضزكشبفً ص 

 واجت
 ال ٌىجذ

 
 

 ن من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزةتسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة اللغة العربية على ان تكو
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 لخطة االسبوعيةا
 16/5/1622إلــى   60/21/ 2019لألســـبـوع مــن  

   (بثامن ):  الصف والشعبة

 انرٌبػٍبد English انهغخ انعرثٍخ انزرثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َىارج انزعهى

 

 

 ىوـــانــٍ

 انذرش انخبيص طذزً يطؤونٍزً   

 ٌجٍٍ أهًٍخ انظذخ نإلَطبٌ  -

 ٌشرح يجبدئ اإلضالو فً انىلبٌخ يٍ األيراع -

 ٌعجر عٍ أهًٍخ اإلعزذال فً انطعبو وانشراة-

رذهٍالٌ فكرٌب  ٌذهم انًزعهى انُض انشعري -

 وَمذٌب وثالغٍب

To talk about extraordinary athletes. 

To read for information. 

To listen for information. 
 كزبثخ انجراهٍٍ رؼًٍ جًع انمطع  -

 اٌجبد يجًىع انسواٌب فً انًؼهعبد  -
Reading: Prepare & read - Pages: 116-117 
“On Point” 

 
Writing: Search for information to write 
about Extraordinary Arab Athletes. 

 اٌجبد يجًىع انسواٌب انخبرجٍخ  -

 االدذ

 62طفذخ  إنى60يٍ طفذخ  طفً
 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة 

Bridge to Success C.BK Page: 188  707دم رًبرٌٍ ص 

  واجت
  220دم َشبؽ انًعجى وانًفرداد ص 

Bridge to Success W.BK Page: 159  707دم رًبرٌٍ ص 

 االصٍٍُ

  طفً
 إليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة درش ا

Bridge to Success C.BK Page: 189  702دم رًبرٌٍ ص 

  واجت
 216ص  2دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى 

Bridge to Success W.BK Page: 160  776دم رًبرٌٍ ص 

 

 انضالصبء 

 57انى 56يٍ طفذخ  فًط
 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة 

Bridge to Success C.BK Page: 190  770دم رًبرٌٍ ص 

 عًم يطىٌخ عٍ أي درش يٍ دروش انفظم انضبنش   واجت
 216ص  1دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى 

Bridge to Success W.BK Page: 161  777دم رًبرٌٍ ص 

 االرثعبء

  طفً
 ش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة در

Bridge to Success C.BK Page: 191  777دم رًبرٌٍ ص 

  واجت
 216ص  3دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى 

Bridge to Success W.BK Page: 162   772دم رًبرٌٍ ص 

 انخًٍص

درش انذىع انًطذىر انكزبة ص  رالوح طفً

210 

Bridge to Success C.BK Page: 192  726دم رًبرٌٍ ص 

  واجت
 دم  َشبؽ دىل انُض 

Bridge to Success W.BK Page: 163 722دم رًبرٌٍ ص 
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 )ب(ثامن :  الصف والشعبةتابع 

 Design & Technology انزرثٍخ األخاللٍخ انذراضبد االجزًبعٍخ  انعهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعرف انطالة انعًر انُطجً .

كٍف ٌطزخذو انعهًبء ؽجمبد انظخىر نزذذٌذ االعًبر ٌفهى 

 انُطجٍخ نهظخىر

رطزكشف أثرز انردالد وانكشىفبد 

 انجغرافٍخ
 رطزكشف أَىاع انظراع انذاخهً

Discovery Kit 

 االدذ

 طفً
 يمذيخ فً األعًبر انُطٍخ نهظخىر + انُشبؽ االضزكشبفً

رزعرف أثرز انردبنخ وانًكزشفٍٍ 

 انجغرافٍٍٍ

نُزبئج انًزررجخ عهى رجذش فً ا

 انكشىفبد انجذرٌخ.

 رعذد أَىاع انظراع انذاخهً -

رجذش فً ؽرق دم  يشكالد 

 انظراع انذاخهً

Design a python program that connect maker 

to external I/O modules 

 
 156ضؤال االضزمظبء ص 

 االصٍٍُ

 طفً
 ٌىػخ انًعهى يفهىو عذو انزىافك و اَىاعه

 اجتو

ضؤال  انزبكذ يٍ فهى انظىرح +ضؤال انزأكذ يٍ  350ص 

 انًفبهٍى االضٍطٍخ

 انضالصبء 

 طفً
 رهخٍض انًفبهٍى + دم رًبرٌٍ انذرش ثكزبة انطبنت

 واجت
 دم رًبرٌٍ انذرش ثكزبة انُشبؽ

 االرثعبء

 طفً

انزأكذ يٍ دهىل درش كزبة انُشبؽ و رظذٍخ انًعهىيبد 

 انخبؽئخ

 تواج
 اضزمظبء 306ضؤال ص 

 انخًٍص

 طفً
 302انُشبؽ االضزكشبفً ص 

 واجت
 ال ٌىجذ

 
 
 تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة اللغة العربية على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة 
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 لخطة االسبوعيةا
 16/5/1622إلــى   60/21/ 2019لألســـبـوع مــن  

   (جثامن ):  الصف والشعبة

 انرٌبػٍبد English انهغخ انعرثٍخ انزرثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َىارج انزعهى

 

 

 ىوـــانــٍ

 انذرش انخبيص طذزً يطؤونٍزً   

 ٌجٍٍ أهًٍخ انظذخ نإلَطبٌ  -

 ٌشرح يجبدئ اإلضالو فً انىلبٌخ يٍ األيراع -

 ٌعجر عٍ أهًٍخ اإلعزذال فً انطعبو وانشراة-

ٌذهم انًزعهى انُض انشعري رذهٍالٌ فكرٌب  -

 وَمذٌب وثالغٍب

To talk about extraordinary athletes. 

To read for information. 

To listen for information. 
 كزبثخ انجراهٍٍ رؼًٍ جًع انمطع  -

 اٌجبد يجًىع انسواٌب فً انًؼهعبد  -
Reading: Prepare & read - Pages: 116-117 
“On Point” 

 
Writing: Search for information to write 
about Extraordinary Arab Athletes. 

 نسواٌب انخبرجٍخ اٌجبد يجًىع ا -

 االدذ

 62طفذخ  إنى60يٍ طفذخ  طفً
 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة 

Bridge to Success C.BK Page: 188  707دم رًبرٌٍ ص 

  واجت
  220دم َشبؽ انًعجى وانًفرداد ص 

Bridge to Success W.BK Page: 159  707دم رًبرٌٍ ص 

 االصٍٍُ

  طفً
 ودً ولهجً انكزبة إليبراد َجغ ردرش ا

Bridge to Success C.BK Page: 189  702دم رًبرٌٍ ص 

  واجت
 216ص  2دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى 

Bridge to Success W.BK Page: 160  776دم رًبرٌٍ ص 

 

 انضالصبء 

 57انى 56يٍ طفذخ  طفً
 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة 

Bridge to Success C.BK Page: 190  770دم رًبرٌٍ ص 

 عًم يطىٌخ عٍ أي درش يٍ دروش انفظم انضبنش   واجت
 216ص  1دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى 

Bridge to Success W.BK Page: 161  777دم رًبرٌٍ ص 

 االرثعبء

  طفً
 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة 

Bridge to Success C.BK Page: 191  777دم رًبرٌٍ ص 

  واجت
 216ص  3دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى 

Bridge to Success W.BK Page: 162   772دم رًبرٌٍ ص 

 انخًٍص

درش انذىع انًطذىر انكزبة ص  رالوح طفً

210 

Bridge to Success C.BK Page: 192  726دم رًبرٌٍ ص 

  واجت
 دم  َشبؽ دىل انُض 

Bridge to Success W.BK Page: 163 722رٌٍ صدم رًب 
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 )ج(ثامن :  الصف والشعبةتابع 

 Design & Technology انزرثٍخ األخاللٍخ انذراضبد االجزًبعٍخ  انعهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعرف انطالة انعًر انُطجً .

ٌفهى كٍف ٌطزخذو انعهًبء ؽجمبد انظخىر نزذذٌذ االعًبر 

 انُطجٍخ نهظخىر

نكشىفبد رطزكشف أثرز انردالد وا

 انجغرافٍخ
 رطزكشف أَىاع انظراع انذاخهً

Discovery Kit 

 االدذ

 طفً
 يمذيخ فً األعًبر انُطٍخ نهظخىر + انُشبؽ االضزكشبفً

رزعرف أثرز انردبنخ وانًكزشفٍٍ 

 انجغرافٍٍٍ

رجذش فً انُزبئج انًزررجخ عهى 

 انكشىفبد انجذرٌخ.

 رعذد أَىاع انظراع انذاخهً -

كالد رجذش فً ؽرق دم  يش

 انظراع انذاخهً

Design a python program that connect maker 

to external I/O modules 

 
 156ضؤال االضزمظبء ص 

 االصٍٍُ

 طفً
 ٌىػخ انًعهى يفهىو عذو انزىافك و اَىاعه

 واجت

ضؤال  انزبكذ يٍ فهى انظىرح +ضؤال انزأكذ يٍ  350ص 

 انًفبهٍى االضٍطٍخ

 انضالصبء 

 طفً
 رهخٍض انًفبهٍى + دم رًبرٌٍ انذرش ثكزبة انطبنت

 واجت
 دم رًبرٌٍ انذرش ثكزبة انُشبؽ

 االرثعبء

 طفً

انزأكذ يٍ دهىل درش كزبة انُشبؽ و رظذٍخ انًعهىيبد 

 انخبؽئخ

 واجت
 اضزمظبء 306ضؤال ص 

 انخًٍص

 طفً
 302انُشبؽ االضزكشبفً ص 

 واجت
 ال ٌىجذ

 

 زةتسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة اللغة العربية على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاه 
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 الخطة االسبوعية
  16/ 5/  1622إلــى         12/  5/  1622لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرٌبػٍبد English انهغخ انعرثٍخ انزرثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

( ضىرح 07-55ٌزهى اٌَبد انكرًٌخ  ) -

 ٌص رالوح يجىدح
هٍخ فً انرد عهى ٌشرح األدنخ انعم -

 يُكري انجعش ثعذ انًىد 

فكرٌب وَمذٌب  ٌذهم انًزعهى انُض انشعري رذهٍالٌ  -

 وثالغٍب

 ٌذذد األدذاس انزً رطىر انذجكخ فً انمظخ -

To talk about the sports 
of today. 

 ٌىجذ انًطبفخ ثٍٍ انُمطزٍٍ -
 ٌىجذ َمطخ انًُزظف نمطعخ يطزمًٍخ -
 طزمًٍخٌكزت ثراهٍٍ رزؼًٍ جًع لطع ي -
 ٌكزت ثراهٍٍ رزؼًٍ رطبثك لطع يطزمًٍخ -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 80 - 84 

 

Writing: Search for information to 
write a paragraph about your free 
time activities. 

 انذظخ اإلصرائٍخ:

Search about the midpoint 

 االدذ

 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة  06 دم َشبؽ أطُف وألبرٌ ص طفً
Bridge to Success 

Course book Page :185 

  753دم رًرٌٍ يىجه يٍ طفذخ رلى 

 757انى طفذخ رلى 

  220دم َشبؽ انًعجى وانًفرداد ص  ( ضىرح ٌص 07-55اٌَبد انكرًٌخ  )دفع  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :155 
 757فهًك طفذخ رلى انزذمك يٍ ٌذم 

 االصٍٍُ

 إليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة درش ا 05دم َشبؽ أدهم وأجٍت ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :186 
 701 دم يطبئم يهبراد انزفكٍر انعهٍب طفذخ رلى

 216ص  2دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى  ( ضىرح ٌص 07-55اٌَبد انكرًٌخ  )دفع  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :156 

 رذرٌت عهى االخزجبراد انًعٍبرٌخ ٌذم 

 703طفذخ رلى 

 انضالصبء

 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة  02دم َشبؽ أرعبوٌ وأرىلع ص  طفً
Bridge to Success   QUIZ  
Course book Page : 187 

 دم رًرٌٍ يىجه يٍ طفذخ رلى 

 707انى طفذخ رلى  707

 216ص  1دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى  ( ضىرح ٌص 07-55اٌَبد انكرًٌخ  )دفع  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :157 
 702انزذمك يٍ فهًك طفذخ رلى ٌذم 

 األرثعبء

 772 ٍب طفذخ رلىدم يطبئم يهبراد انزفكٍر انعه On Point  Pages : 80 &84 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة   طفً

 216ص  3دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى   واجت
Bridge to Success 

Work book Page :158 

 رذرٌت عهى االخزجبراد انًعٍبرٌخ ٌذم 

 771طفذخ رلى 

 انخًٍص

 210درش انذىع انًطذىر انكزبة ص   طفً
write a paragraph about your free 

time activities. 
 دظبد األضجىع

 706ٌذم اخزجبر طفذخ رلى  Complete the writing دم  َشبؽ دىل انُض   واجت
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 ( د ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًٍى وانزكُىنىجٍب انزرثٍخ األخاللٍخ انذراضبد االجزًبعٍخ انعهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

أٌ ٌزعرف عهى األدفىرح  -

 انًرشذح
ًطهك أٌ ًٌٍس ثٍٍ انعًر ان -

 وانعًر انُطجً

 . أٌ ٌذذد انًمظىد ثًفهىو انكشىف انجغرافٍخ 
 . أٌ ٌززجع انزطىر انزبرٌخً نذركخ انكشىف انجغرافٍخ 
  ًأٌ ٌرثؾ ثٍٍ انًطزكشفٍٍ االوروثٍٍ وانًُبؽك انز

 وطهىا أنٍهب .
 . أٌ ٌطززُزج َزبئج دركخ انكشىف انجغرافٍخ 

  أٌ ٌطزكشف أضجبة ولىع انظراعبد

 انخبرجٍخ 
  ٌٌطزُزج إضزرارٍجبد دم انظراعبد أ

 وانذثهىيبضٍخ 

- Introduction to 
Discovery kit 

 االدذ
 يب انًمظىد ثذركخ انكشىف انجغرافٍخ ؟  اخزجبر انزمىٌى األول طفً

 31-17ص

- Programming 
maker with 
variables  

- Activity 6 p 46 

 واجت
      يراجعخ دروش اإلخزجبر                             

 انسالزل وانجراكٍٍ (  2) انىدذح 
 71ص 

 االصٍٍُ
 يٍ هى انًطزكشفىٌ األوائم األدبفٍر انًرشذح  - انًؼبهبح طفً

 77ص يٍ كزبة انطبنت 350دم ص  واجت

 انضالصبء
 رأرٌخ انعًر انًطهك طفً

نًبرا رعذ ردهخ يبجالٌ أهى يشروع جغرافً يالدً ظهر فً 

 ؟انعبنى فً رنك انىلذ 

 75طًى خرٌطخ رىػخ عهٍهب دركخ انكشىف انجغرافٍخ ص  يٍ كزبة انزًبرٌٍ 262 -266دم ص  واجت

 األرثعبء
 يب انُزبئج انًزررجخ عهً دركخ انكشىف انجغرافٍخ ؟ االَذالل اإلشعبعً طفً

 واجت
عًم نىدخ فٍُخ رىػخ فكرح انًؼبهبح ثٍٍ 

 انطجمبد
 72-77ص 

 انخًٍص
 أركر األهذاف انعهًٍخ نًشروع األيبراد الضزكشبف انًرٌخ ؟ عًر انُظف طفً

 72-76ص يٍ كزبة انزًبرٌٍ 261دم ص  واجت

 

 تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة اللغة العربية على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  16/ 5/  1622إلــى         12/  5/  1622لألســـبـوع مــن  

 ( هـ ) الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرٌبػٍبد English ٍخانهغخ انعرث انزرثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

( ضىرح 07-55ٌزهى اٌَبد انكرًٌخ  ) -

 ٌص رالوح يجىدح
ٌشرح األدنخ انعمهٍخ فً انرد عهى  -

 يُكري انجعش ثعذ انًىد

فكرٌب وَمذٌب م انًزعهى انُض انشعري رذهٍال ٌذه -

 وثالغٍب

 ٌذذد األدذاس انزً رطىر انذجكخ فً انمظخ -

To talk about the sports 
of today. 

 ٌىجذ انًطبفخ ثٍٍ انُمطزٍٍ -
 ٌىجذ َمطخ انًُزظف نمطعخ يطزمًٍخ -
 ٌكزت ثراهٍٍ رزؼًٍ جًع لطع يطزمًٍخ -
 ٌكزت ثراهٍٍ رزؼًٍ رطبثك لطع يطزمًٍخ -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 80 - 84 

 

Writing: Search for information to 
write a paragraph about your free 
time activities. 

 انذظخ اإلصرائٍخ:

Search about the midpoint 

 االدذ

 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة   طفً
Bridge to Success 

Course book Page :185 

  753دم رًرٌٍ يىجه يٍ طفذخ رلى 

 757انى طفذخ رلى 

  220دم َشبؽ انًعجى وانًفرداد ص   واجت
Bridge to Success 

Work book Page :155 
 757انزذمك يٍ فهًك طفذخ رلى ٌذم 

 االصٍٍُ

 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة  06دم َشبؽ أطُف وألبرٌ ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :186 
 701 دم يطبئم يهبراد انزفكٍر انعهٍب طفذخ رلى

 216ص  2دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى  ( ضىرح ٌص 07-55اٌَبد انكرًٌخ  )دفع  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :156 

 رذرٌت عهى االخزجبراد انًعٍبرٌخ ٌذم 

 703طفذخ رلى 

 انضالصبء

 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة  05دم َشبؽ أدهم وأجٍت ص  طفً
Bridge to Success   QUIZ  
Course book Page : 187 

 دم رًرٌٍ يىجه يٍ طفذخ رلى 

 707انى طفذخ رلى  707

 216ص  1دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى  ( ضىرح ٌص 07-55اٌَبد انكرًٌخ  )دفع  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :157 
 702انزذمك يٍ فهًك طفذخ رلى ٌذم 

 األرثعبء

 772 دم يطبئم يهبراد انزفكٍر انعهٍب طفذخ رلى On Point  Pages : 80 &84 جغ رودً ولهجً انكزبة درش اإليبراد َ 02دم َشبؽ أرعبوٌ وأرىلع ص  طفً

 216ص  3دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى  ( ضىرح ٌص 07-55اٌَبد انكرًٌخ  )دفع  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :158 

 رذرٌت عهى االخزجبراد انًعٍبرٌخ ٌذم 

 771طفذخ رلى 

 انخًٍص

 210درش انذىع انًطذىر انكزبة ص   طفً
write a paragraph about your free 

time activities. 
 دظبد األضجىع

 706ٌذم اخزجبر طفذخ رلى  Complete the writing دم  َشبؽ دىل انُض   واجت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًٍى وانزكُىنىجٍب ثٍخ األخاللٍخانزر انذراضبد االجزًبعٍخ انعهىو انًبدح

 نواتج التعلن

 
 

 ومـــالــي

 أٌ ٌزعرف عهى األدفىرح انًرشذح -
أٌ ًٌٍس ثٍٍ انعًر انًطهك وانعًر  -

 انُطجً

  أٌ ٌذذد انًمظىد ثًفهىو انكشىف

 انجغرافٍخ .
  أٌ ٌززجع انزطىر انزبرٌخً نذركخ

 انكشىف انجغرافٍخ .
  ٍٍأٌ ٌرثؾ ثٍٍ انًطزكشفٍٍ االوروث

 وانًُبؽك انزً وطهىا أنٍهب .
  أٌ ٌطززُزج َزبئج دركخ انكشىف

 انجغرافٍخ .

  أٌ ٌطزكشف أضجبة ولىع انظراعبد

 انخبرجٍخ 
  أٌ ٌطزُزج إضزرارٍجبد دم انظراعبد

 وانذثهىيبضٍخ

- Introduction to Discovery 
kit 

 االحد
 يب انًمظىد ثذركخ انكشىف انجغرافٍخ ؟  اخزجبر انزمىٌى األول صفي

 31-17ص

- Programming maker with 
variables  

- Activity 6 p 46 

 واجب
يراجعخ دروش اإلخزجبر                                   

 انسالزل وانجراكٍٍ (  2) انىدذح 
 71ص 

 االثنين
 يٍ هى انًطزكشفىٌ األوائم األدبفٍر انًرشذح  - انًؼبهبح صفي

 77ص يٍ كزبة انطبنت 350دم ص  واجب

 الثالثاء
 رأرٌخ انعًر انًطهك صفي

نًبرا رعذ ردهخ يبجالٌ أهى يشروع جغرافً يالدً 

 ظهر فً انعبنى فً رنك انىلذ ؟

 يٍ كزبة انزًبرٌٍ 262 -266دم ص  واجب
طًى خرٌطخ رىػخ عهٍهب دركخ انكشىف 

 75انجغرافٍخ ص 

 األربعاء
 هً دركخ انكشىف انجغرافٍخ ؟يب انُزبئج انًزررجخ ع االَذالل اإلشعبعً صفي

 72-77ص  عًم نىدخ فٍُخ رىػخ فكرح انًؼبهبح ثٍٍ انطجمبد واجب

 الخميس
 عًر انُظف صفي

أركر األهذاف انعهًٍخ نًشروع األيبراد الضزكشبف 

 انًرٌخ ؟

 72-76ص يٍ كزبة انزًبرٌٍ 261دم ص  واجب

 تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة اللغة العربية على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  16/ 5/  1622إلــى         12/  5/  1622لألســـبـوع مــن  

 ( و ) الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرٌبػٍبد English انهغخ انعرثٍخ انزرثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َىارج انزعهى
 

 

 ىوـــانــٍ

( ضىرح 07-55ٌزهى اٌَبد انكرًٌخ  ) -

 ٌص رالوح يجىدح
ٌشرح األدنخ انعمهٍخ فً انرد عهى  -

 يُكري انجعش ثعذ انًىد

 فكرٌب وَمذٌب الانًزعهى انُض انشعري رذهٍ مهٌذ -

 وثالغٍب

 ٌذذد األدذاس انزً رطىر انذجكخ فً انمظخ -

To talk about the sports 
of today. 

 ٌىجذ انًطبفخ ثٍٍ انُمطزٍٍ -
 ٌىجذ َمطخ انًُزظف نمطعخ يطزمًٍخ -
 ٌكزت ثراهٍٍ رزؼًٍ جًع لطع يطزمًٍخ -
 ٌكزت ثراهٍٍ رزؼًٍ رطبثك لطع يطزمًٍخ -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 80 - 84 

 

Writing: Search for information to 
write a paragraph about your free 
time activities. 

 انذظخ اإلصرائٍخ:

Search about the midpoint 

 االدذ

 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة  06دم َشبؽ أطُف وألبرٌ ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :185 

  753دم رًرٌٍ يىجه يٍ طفذخ رلى 

 757انى طفذخ رلى 

  220دم َشبؽ انًعجى وانًفرداد ص  ( ضىرح ٌص 07-55اٌَبد انكرًٌخ  )دفع  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :155 
 757انزذمك يٍ فهًك طفذخ رلى ٌذم 

 االصٍٍُ

 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة  05وأجٍت ص دم َشبؽ أدهم  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :186 
 701 دم يطبئم يهبراد انزفكٍر انعهٍب طفذخ رلى

 216ص  2دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى  ( ضىرح ٌص 07-55اٌَبد انكرًٌخ  )دفع  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :156 

 ت عهى االخزجبراد انًعٍبرٌخ رذرٌٌذم 

 703طفذخ رلى 

 انضالصبء

 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة  02دم َشبؽ أرعبوٌ وأرىلع ص  طفً
Bridge to Success   QUIZ  
Course book Page : 187 

 دم رًرٌٍ يىجه يٍ طفذخ رلى 

 707انى طفذخ رلى  707

 216ص  1دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى  ص ( ضىرح 07ٌ-55اٌَبد انكرًٌخ  )دفع  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :157 
 702انزذمك يٍ فهًك طفذخ رلى ٌذم 

 األرثعبء

 772 دم يطبئم يهبراد انزفكٍر انعهٍب طفذخ رلى On Point  Pages : 80 &84 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة   طفً

 216ص  3ُض رلى دم  َشبؽ دىل لبرئ ان  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :158 

 رذرٌت عهى االخزجبراد انًعٍبرٌخ ٌذم 

 771طفذخ رلى 

 انخًٍص

 210درش انذىع انًطذىر انكزبة ص   طفً
write a paragraph about your free 

time activities. 
 دظبد األضجىع

 706ٌذم اخزجبر طفذخ رلى  Complete the writing دم  َشبؽ دىل انُض   واجت

 



 

QM-119-F3 

kh 

   ( و)  الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًٍى وانزكُىنىجٍب انزرثٍخ األخاللٍخ انذراضبد االجزًبعٍخ انعهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌزعرف عهى األدفىرح انًرشذح -
أٌ ًٌٍس ثٍٍ انعًر انًطهك وانعًر  -

 انُطجً

  انكشىف انجغرافٍخ .أٌ ٌذذد انًمظىد ثًفهىو 
  أٌ ٌززجع انزطىر انزبرٌخً نذركخ انكشىف

 انجغرافٍخ .
  أٌ ٌرثؾ ثٍٍ انًطزكشفٍٍ االوروثٍٍ وانًُبؽك

 انزً وطهىا أنٍهب .
 . أٌ ٌطززُزج َزبئج دركخ انكشىف انجغرافٍخ 

  أٌ ٌطزكشف أضجبة ولىع انظراعبد انخبرجٍخ 
  أٌ ٌطزُزج إضزرارٍجبد دم انظراعبد

 وانذثهىيبضٍخ

- Introduction to 
Discovery kit 

 االدذ
 يب انًمظىد ثذركخ انكشىف انجغرافٍخ ؟  اخزجبر انزمىٌى األول طفً

 31-17ص

- Programming 
maker with 
variables  

- Activity 6 p 46 

 واجت
يراجعخ دروش اإلخزجبر                                   

 انسالزل وانجراكٍٍ (  2) انىدذح 
 71ص 

 االصٍٍُ
 يٍ هى انًطزكشفىٌ األوائم األدبفٍر انًرشذح  - انًؼبهبح طفً

 77ص يٍ كزبة انطبنت 350دم ص  واجت

 انضالصبء
 رأرٌخ انعًر انًطهك طفً

نًبرا رعذ ردهخ يبجالٌ أهى يشروع جغرافً يالدً ظهر 

 فً انعبنى فً رنك انىلذ ؟

 يٍ كزبة انزًبرٌٍ 262 -266دم ص  واجت
ًى خرٌطخ رىػخ عهٍهب دركخ انكشىف انجغرافٍخ ص ط

75 

 األرثعبء
 يب انُزبئج انًزررجخ عهً دركخ انكشىف انجغرافٍخ ؟ االَذالل اإلشعبعً طفً

 واجت
عًم نىدخ فٍُخ رىػخ فكرح انًؼبهبح ثٍٍ 

 انطجمبد
 72-77ص 

 انخًٍص
 عًر انُظف طفً

كشبف انًرٌخ أركر األهذاف انعهًٍخ نًشروع األيبراد الضز

 ؟

 72-76ص يٍ كزبة انزًبرٌٍ 261دم ص  واجت

 

 للغة العربية على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزةتسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة ا



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  16/ 5/  1622إلــى         12/  5/  1622لألســـبـوع مــن  

 ( ز ) الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرٌبػٍبد English انهغخ انعرثٍخ انزرثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

( ضىرح 07-55اٌَبد انكرًٌخ  ) ٌزهى -

 ٌص رالوح يجىدح
ٌشرح األدنخ انعمهٍخ فً انرد عهى  -

 يُكري انجعش ثعذ انًىد

ٌذم انًزعهى انُض انشعري رذهٍب فكرٌب وَمذٌب  -

 وثالغٍب

 ٌذذد األدذاس انزً رطىر انذجكخ فً انمظخ -

To talk about the sports 
of today. 

 ٌىجذ انًطبفخ ثٍٍ انُمطزٍٍ -
 جذ َمطخ انًُزظف نمطعخ يطزمًٍخٌى -
 ٌكزت ثراهٍٍ رزؼًٍ جًع لطع يطزمًٍخ -
 ٌكزت ثراهٍٍ رزؼًٍ رطبثك لطع يطزمًٍخ -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 80 - 84 

 

Writing: Search for information to 
write a paragraph about your free 
time activities. 

 انذظخ اإلصرائٍخ:

Search about the midpoint 

 االدذ

 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة   طفً
Bridge to Success 

Course book Page :185 

  753دم رًرٌٍ يىجه يٍ طفذخ رلى 

 757انى طفذخ رلى 

  220دم َشبؽ انًعجى وانًفرداد ص   واجت
Bridge to Success 

Work book Page :155 
 757ك طفذخ رلى انزذمك يٍ فهًٌذم 

 االصٍٍُ

 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة  06دم َشبؽ أطُف وألبرٌ ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :186 
 701 دم يطبئم يهبراد انزفكٍر انعهٍب طفذخ رلى

 216ص  2دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى  ( ضىرح ٌص 07-55اٌَبد انكرًٌخ  )دفع  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :156 

 رذرٌت عهى االخزجبراد انًعٍبرٌخ ٌذم 

 703طفذخ رلى 

 انضالصبء

 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة  05دم َشبؽ أدهم وأجٍت ص  طفً
Bridge to Success   QUIZ  
Course book Page : 187 

 دم رًرٌٍ يىجه يٍ طفذخ رلى 

 707انى طفذخ رلى  707

 216ص  1دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى  ( ضىرح ٌص 07-55اٌَبد انكرًٌخ  )دفع  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :157 
 702انزذمك يٍ فهًك طفذخ رلى ٌذم 

 األرثعبء

 772 م يهبراد انزفكٍر انعهٍب طفذخ رلىدم يطبئ On Point  Pages : 80 &84 درش اإليبراد َجغ رودً ولهجً انكزبة  02دم َشبؽ أرعبوٌ وأرىلع ص  طفً

 216ص  3دم  َشبؽ دىل لبرئ انُض رلى  ( ضىرح ٌص 07-55اٌَبد انكرًٌخ  )دفع  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :158 

 رذرٌت عهى االخزجبراد انًعٍبرٌخ ٌذم 

 771طفذخ رلى 

 انخًٍص

 210درش انذىع انًطذىر انكزبة ص   طفً
write a paragraph about your free 

time activities. 
 دظبد األضجىع

 706ٌذم اخزجبر طفذخ رلى  Complete the writing دم  َشبؽ دىل انُض   واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًٍى وانزكُىنىجٍب انزرثٍخ األخاللٍخ انذراضبد االجزًبعٍخ انعهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــٍانــ

 أٌ ٌزعرف عهى األدفىرح انًرشذح -
أٌ ًٌٍس ثٍٍ انعًر انًطهك وانعًر  -

 انُطجً

 . أٌ ٌذذد انًمظىد ثًفهىو انكشىف انجغرافٍخ 
  أٌ ٌززجع انزطىر انزبرٌخً نذركخ انكشىف

 انجغرافٍخ .
  أٌ ٌرثؾ ثٍٍ انًطزكشفٍٍ االوروثٍٍ وانًُبؽك

 انزً وطهىا أنٍهب .

 ف انجغرافٍخ .أٌ ٌطززُزج َزبئج دركخ انكشى 

  أٌ ٌطزكشف أضجبة ولىع انظراعبد

 انخبرجٍخ 
  أٌ ٌطزُزج إضزرارٍجبد دم انظراعبد

 وانذثهىيبضٍخ

- Introduction to 
Discovery kit 

 االدذ
 يب انًمظىد ثذركخ انكشىف انجغرافٍخ ؟  اخزجبر انزمىٌى األول طفً

 31-17ص

- Programming 
maker with 
variables  

- Activity 6 p 46 

 واجت
يراجعخ دروش اإلخزجبر                                   

 انسالزل وانجراكٍٍ (  2) انىدذح 
 71ص 

 االصٍٍُ
 يٍ هى انًطزكشفىٌ األوائم األدبفٍر انًرشذح  - انًؼبهبح طفً

 77ص يٍ كزبة انطبنت 350دم ص  واجت

 انضالصبء
 رأرٌخ انعًر انًطهك طفً

بجالٌ أهى يشروع جغرافً يالدً ظهر فً نًبرا رعذ ردهخ ي

 انعبنى فً رنك انىلذ ؟

 75طًى خرٌطخ رىػخ عهٍهب دركخ انكشىف انجغرافٍخ ص  يٍ كزبة انزًبرٌٍ 262 -266دم ص  واجت

 األرثعبء
 يب انُزبئج انًزررجخ عهً دركخ انكشىف انجغرافٍخ ؟ االَذالل اإلشعبعً طفً

 72-77ص  فكرح انًؼبهبح ثٍٍ انطجمبدعًم نىدخ فٍُخ رىػخ  واجت

 انخًٍص
 أركر األهذاف انعهًٍخ نًشروع األيبراد الضزكشبف انًرٌخ ؟ عًر انُظف طفً

 72-76ص يٍ كزبة انزًبرٌٍ 261دم ص  واجت
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