
QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

     36/2/3129الي  32/2/3129لالسبوع من :                                                                                  أ .....ثامن  الصف والشعبة:

 انرياضياث English انهغت انعربيت انتربيت االضالييت انًادة

 تعهىَىاتج ان

 انيىو

 يقرأ خذيج أقذش بيىث هللا  قراء ضهيًت أٌ 

 يطتُبظ  فضائم انًطاجذ انخالحت 

 ٌ يبيٍ انقيًت انذيُيت نًكت  أ

 ٌ يعذد شروط طهخ انذذيبيت أ

   يذهم انًتعهى انشخظياث يٍ خالل أقىانها

 وأفعانها 

  يًيس انًظادر انخالحيت 

TO listen to story for information  

To read story for details  

To use reported speech 

To read about drama in the uae 

 كتابت انذوال وايجاد قيًتها

 تًخيم انذوال وتغييرها

 تًيس انذوال انخطيت

 االدذ
 يُاقشت قظت انعجىز أو انقهعت شرح انذذيج ودم اَشطت عًم جًاعي  طفي

Bridge to Success  page 98 C.BK 

EX:5-6-7 

 366-352بار قظير يٍ اخت

 (4-1) 392دم تًاريٍ ص

 يهخض نهقظت إعذاد اتعاوٌ واضتُبظ  137ص  واجب
Bridge to Success  page 84 W.BK 

 
 ( دم تًاري7ٍ-1)391ص

 االحُيٍ
 124إجابت َشاط ص 122-139- 138م أَشطت صد طفي

Bridge to Success  page 99 C.BK 

 
 (4-1) 222دم تًاريٍ ص

 125جابت َشاط صإ 123ص واجب
Bridge to Success  page 85 W.BK 

 
 (5-1) 221دم تًاريٍ ص

 انخالحاء
 124ص 122دم اَشطت ص طفي

ت يفهىو انًظادر ويعرفت انًظادر يُاقش

 انخالحيت 

Bridge to Success  page 100 C.BK 

 
 (7-6)223دم تًاريٍ ص 

 129جابت انُشاط صإ 124احري خبراتي ص واجب
Bridge to Success  page 86 W.BK 

 
 (12-8) 223دم تًاريٍ ص

 االربعاء
 142جابت انُشاط صإ تىضيخ وطفي يظىر نقيًت يكت انذيُيت طفي

Bridge to Ssuccess  page 103 C.BK 

 
 3رقى  226دم يطائم ص

 عذاد قائًت ببعض انًظادر انخالحيت إ 129واجب َشاط ص واجب
Bridge to Success  page89 W.BK 

 
 5-2رقى  227دم يطائم ص

 انخًيص
 كتابت يىضىع تعبير 143-142دم اَشطت ص طفي

Bridge to Success  page 98 C.BK 

EX:5-6-7 
 a-b-c-d-e 212دم ص 

  أحري خبراتي واجب
Bridge to Success  page 91W.BK 

 
 (4-1) 214دم ص



QM-119-F3 

 

 ظًيى وانتكُىنىجياانت انتربيت االخالقيت  انذراضاث االجتًاعيت  انعهىو انًادة

 َىاتج انتعهى

 انيىو

كيف تكطر انعذضاث انًذذبت وانًقعرة 

 انضىء

يا َىع انظىر انتي تكىَها انعذضاث 

 انًذذبت وانًقعرة 

  15يذهم شجرة َطب االيىييٍ ص

هـ بعاو  41يفطر ضبب تطًيت عاو 

 انجًاعت

 )االياَت (تعسيس انقيى االيجابيت 

In
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d
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ct
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 t
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it

 

 دذاال

 وطف  انظىرة انًتكىَت في انعذضاث انًذذبت طفي
طٍ بٍ عهي رضي هللا عُه عٍ يفطر ضبب تُازل انذ

 انذكى نًعاويت بٍ ابي ضفياٌ 

في
م 

ج
ط

 ي
ير

طغ
ر 

فت
 د

م
عً

 ه
ت 

يي
ى
ني

 ا
يت

اب
ج

الي
 ا
ث

يا
ىك

طه
ان

 

 رضى أَىاع انظىر في انعذضاث انًذذبت  واجب
يٍ انظفاث انقياديت انتي يتًتع حا دذد حال

 ها انخهيفت يعاويت بٍ ابي ضفياٌب

 االحُيٍ

 يرضى شجرة َطب االيىييٍ  يُاقشت يفهىو االَكطار  طفي

 االَكطاررضى تتبع األشعت في دال  واجب
و اهـ بع41يفطر ضبب تطًيت عاو 

 انجًاعت

 انخالحاء
 وطف انظىرة في انعذضت انًقعرة  طفي

 
 182دم يطائم ص واجب

 االربعاء
 يُاقشت وظائف أجساء انعيٍ يطف

 181ص1ضؤال  واجب

 انخًيص
    182قراءة يشكالث االبظار ص طفي

    ايجاد دم نًشكالث االبظار  واجب

 



QM-119-F3 

 

 
 الخطة االسبوعية

     36/2/3129الي  32/2/3129لالسبوع من :                                                                                                    ب ...الصف والشعبة:  ثامن

 انرياضياث English انهغت انعربيت انتربيت االضالييت انًادة

 َىاتج انتعهى

 انيىو

 أٌ يقرأ خذيج أقذش بيىث هللا  قراء ضهيًت 

 يطتُبظ  فضائم انًطاجذ انخالحت 

 أٌ يبيٍ انقيًت انذيُيت نًكت  

 هخ انذذيبيت أٌ يعذد شروط ط

   يذهم انًتعهى انشخظياث يٍ خالل أقىانها

 وأفعانها 

  يًيس انًظادر انخالحيت 

TO listen to story for information  

To read story for details  

To use reported speech 

To read about drama in the uae 

 كتابت انذوال وايجاد قيًتها

 تًخيم انذوال وتغييرها

 انذوال انخطيتتًيس 

 االدذ
 يُاقشت قظت انعجىز أو انقهعت شرح انذذيج ودم اَشطت عًم جًاعي  طفي

Bridge to success  page 98 C.BK 

EX:5-6-7 

 366-352اختبار قظير يٍ 

 (4-1) 392دم تًاريٍ ص

 إعذاد يهخض نهقظت اتعاوٌ واضتُبظ  137ص  واجب
Bridge to Success  page 84 W.BK 

 
 ( دم تًاري7ٍ-1)391ص

 االحُيٍ
 124إجابت َشاط ص 122-139- 138دم أَشطت ص طفي

Bridge to Success  page 99 C.BK 

 
 (4-1) 222دم تًاريٍ ص

 125إجابت َشاط ص 123ص واجب
Bridge to Success  page 85 W.BK 

 
 (5-1) 221دم تًاريٍ ص

 انخالحاء
 124ص 122دم اَشطت ص طفي

يعرفت انًظادر يُاقشت يفهىو انًظادر و

 انخالحيت 

Bridge to Success  page 100 C.BK 

 
 (7-6)223دم تًاريٍ ص 

 129إجابت انُشاط ص 124احري خبراتي ص واجب
Bridge to Success  page 86 W.BK 

 
 (12-8) 223دم تًاريٍ ص

 االربعاء
 142إجابت انُشاط ص تىضيخ وطفي يظىر نقيًت يكت انذيُيت طفي

Bridge to Ssuccess  page 103 C.BK 

 
 3رقى  226دم يطائم ص

 إعذاد قائًت ببعض انًظادر انخالحيت  129واجب َشاط ص واجب
Bridge to Success  page89 W.BK 

 
 5-2رقى  227دم يطائم ص

 انخًيص
 كتابت يىضىع تعبير 143-142دم اَشطت ص طفي

Bridge to Success  page 98 C.BK 

EX:5-6-7 
 a-b-c-d-e 212دم ص 

  أحري خبراتي واجب
Bridge to Success  page 91W.BK 

 
 (4-1) 214دم ص



QM-119-F3 

 

 انتظًيى وانتكُىنىجيا انتربيت االخالقيت  انذراضاث االجتًاعيت  انعهىو انًادة

 َىاتج انتعهى

 انيىو

كيف تكطر انعذضاث انًذذبت وانًقعرة 

 انضىء

يا َىع انظىر انتي تكىَها انعذضاث 

 ة انًذذبت وانًقعر

  15يذهم شجرة َطب االيىييٍ ص

هـ بعاو  41يفطر ضبب تطًيت عاو 

 انجًاعت

 )االياَت (تعسيس انقيى االيجابيت 

In
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d
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 t
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 االدذ

 وطف  انظىرة انًتكىَت في انعذضاث انًذذبت طفي
يفطر ضبب تُازل انذطٍ بٍ عهي رضي هللا عُه عٍ 

 انذكى نًعاويت بٍ ابي ضفياٌ 

فت
 د

م
عً

ت 
يي

ى
ني

 ا
يت

اب
ج

الي
 ا
ث

يا
ىك

طه
 ان

يه
 ف

م
ج

ط
 ي

ير
طغ
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 رضى أَىاع انظىر في انعذضاث انًذذبت  واجب
دذد حالث يٍ انظفاث انقياديت انتي يتًتع 

 بها انخهيفت يعاويت بٍ ابي ضفياٌ

 االحُيٍ

 يرضى شجرة َطب االيىييٍ  يُاقشت يفهىو االَكطار  طفي

 َكطاراالرضى تتبع األشعت في دال  واجب
هـ بعاو 41يفطر ضبب تطًيت عاو 

 انجًاعت

 انخالحاء
 وطف انظىرة في انعذضت انًقعرة  طفي

 
 182دم يطائم ص واجب

 االربعاء
 يُاقشت وظائف أجساء انعيٍ طفي

 181ص1ضؤال  واجب

 انخًيص
    182قراءة يشكالث االبظار ص طفي

    ايجاد دم نًشكالث االبظار  واجب

 



QM-119-F3 

 

 
 الخطة االسبوعية

     36/2/3129الي  32/2/3129لالسبوع من :                                                      ج           ......الصف والشعبة:  ثامن 

 انرياضياث English انهغت انعربيت انتربيت االضالييت انًادة

 َىاتج انتعهى

 انيىو

 ش بيىث هللا  قراء ضهيًت أٌ يقرأ خذيج أقذ

 يطتُبظ  فضائم انًطاجذ انخالحت 

 أٌ يبيٍ انقيًت انذيُيت نًكت  

 أٌ يعذد شروط طهخ انذذيبيت 

   يذهم انًتعهى انشخظياث يٍ خالل أقىانها

 وأفعانها 

  يًيس انًظادر انخالحيت 

TO listen to story for information  

To read story for details  

To use reported speech 

To read about drama in the uae 

 كتابت انذوال وايجاد قيًتها

 تًخيم انذوال وتغييرها

 تًيس انذوال انخطيت

 االدذ
 يُاقشت قظت انعجىز أو انقهعت شرح انذذيج ودم اَشطت عًم جًاعي  طفي

Bridge to success  page 98 C.BK 

EX:5-6-7 

 366-352اختبار قظير يٍ 

 (4-1) 392يٍ صدم تًار

 إعذاد يهخض نهقظت اتعاوٌ واضتُبظ  137ص  واجب
Bridge to Success  page 84 W.BK 

 
 ( دم تًاري7ٍ-1)391ص

 االحُيٍ
 124إجابت َشاط ص 122-139- 138دم أَشطت ص طفي

Bridge to Success  page 99 C.BK 

 
 (4-1) 222دم تًاريٍ ص

 125إجابت َشاط ص 123ص واجب
Bridge to Success  page 85 W.BK 

 
 (5-1) 221دم تًاريٍ ص

 انخالحاء
 124ص 122دم اَشطت ص طفي

يُاقشت يفهىو انًظادر ويعرفت انًظادر 

 انخالحيت 

Bridge to Success  page 100 C.BK 

 
 (7-6)223دم تًاريٍ ص 

 129إجابت انُشاط ص 124احري خبراتي ص واجب
Bridge to Success  page 86 W.BK 

 
 (12-8) 223تًاريٍ ص دم

 االربعاء
 142إجابت انُشاط ص تىضيخ وطفي يظىر نقيًت يكت انذيُيت طفي

Bridge to Ssuccess  page 103 C.BK 

 
 3رقى  226دم يطائم ص

 إعذاد قائًت ببعض انًظادر انخالحيت  129واجب َشاط ص واجب
Bridge to Success  page89 W.BK 

 
 5-2رقى  227دم يطائم ص

 ًيصانخ
 كتابت يىضىع تعبير 143-142دم اَشطت ص طفي

Bridge to Success  page 98 C.BK 

EX:5-6-7 
 a-b-c-d-e 212دم ص 

  أحري خبراتي واجب
Bridge to Success  page 91W.BK 

 
 (4-1) 214دم ص



QM-119-F3 

 

 انتظًيى وانتكُىنىجيا انتربيت االخالقيت  انذراضاث االجتًاعيت  انعهىو انًادة

 تعهىَىاتج ان

 انيىو

كيف تكطر انعذضاث انًذذبت وانًقعرة 

 انضىء

يا َىع انظىر انتي تكىَها انعذضاث 

 انًذذبت وانًقعرة 

  15يذهم شجرة َطب االيىييٍ ص

هـ بعاو  41يفطر ضبب تطًيت عاو 

 انجًاعت

 )االياَت (تعسيس انقيى االيجابيت 

In
tr

o
d

u
ct

io
n

 t
o
 B

li
p

p
it

 

 االدذ

 في انعذضاث انًذذبت وطف  انظىرة انًتكىَت طفي
يفطر ضبب تُازل انذطٍ بٍ عهي رضي هللا عُه عٍ 

 انذكى نًعاويت بٍ ابي ضفياٌ 

ت 
يي

ى
ني

 ا
يت

اب
ج

الي
 ا
ث

يا
ىك

طه
 ان

يه
 ف

م
ج

ط
 ي

ير
طغ

ر 
فت

 د
م
عً

 

 رضى أَىاع انظىر في انعذضاث انًذذبت  واجب
دذد حالث يٍ انظفاث انقياديت انتي يتًتع 

 اٌبها انخهيفت يعاويت بٍ ابي ضفي

 االحُيٍ

 يرضى شجرة َطب االيىييٍ  يُاقشت يفهىو االَكطار  طفي

 االَكطاررضى تتبع األشعت في دال  واجب
هـ بعاو 41يفطر ضبب تطًيت عاو 

 انجًاعت

 انخالحاء
 وطف انظىرة في انعذضت انًقعرة  طفي

 
 182دم يطائم ص واجب

 االربعاء
 يُاقشت وظائف أجساء انعيٍ طفي

 181ص1ضؤال  واجب

 انخًيص
    182قراءة يشكالث االبظار ص طفي

    ايجاد دم نًشكالث االبظار  واجب

 



QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية

     36/2/3129لي ا 32/2/3129لالسبوع من :                                                   د                    ....ثامن  :الصف والشعبة

 

 انرياضياث English انهغت انعربيت انتربيت االضالييت انًادة

 َىاتج انتعهى

 انيىو

 أٌ يقرأ خذيج أقذش بيىث هللا  قراء ضهيًت 

 يطتُبظ  فضائم انًطاجذ انخالحت 

 أٌ يبيٍ انقيًت انذيُيت نًكت  

 أٌ يعذد شروط طهخ انذذيبيت 

 انها  يذهم انًتعهى انشخظياث يٍ خالل أقى

 وأفعانها 

  يًيس انًظادر انخالحيت 

TO listen to story for information  

To read story for details  

To use reported speech 

To read about drama in the uae 

 كتابت انذوال وايجاد قيًتها

 تًخيم انذوال وتغييرها

 تًيس انذوال انخطيت

 االدذ
 يُاقشت قظت انعجىز أو انقهعت عًم جًاعي شرح انذذيج ودم اَشطت  طفي

Bridge to success  page 98 C.BK 

EX:5-6-7 

 366-352اختبار قظير يٍ 

 (4-1) 392دم تًاريٍ ص

 إعذاد يهخض نهقظت اتعاوٌ واضتُبظ  137ص  واجب
Bridge to Success  page 84 W.BK 

 
 ( دم تًاري7ٍ-1)391ص

 االحُيٍ
 124إجابت َشاط ص 122-139- 138دم أَشطت ص طفي

Bridge to Success  page 99 C.BK 

 
 (4-1) 222دم تًاريٍ ص

 125إجابت َشاط ص 123ص واجب
Bridge to Success  page 85 W.BK 

 
 (5-1) 221دم تًاريٍ ص

 انخالحاء
 124ص 122دم اَشطت ص طفي

يُاقشت يفهىو انًظادر ويعرفت انًظادر 

 انخالحيت 

Bridge to Success  page 100 C.BK 

 
 (7-6)223دم تًاريٍ ص 

 129إجابت انُشاط ص 124احري خبراتي ص واجب
Bridge to Success  page 86 W.BK 

 
 (12-8) 223دم تًاريٍ ص

 االربعاء
 142إجابت انُشاط ص تىضيخ وطفي يظىر نقيًت يكت انذيُيت طفي

Bridge to Ssuccess  page 103 C.BK 

 
 3رقى  226دم يطائم ص

 إعذاد قائًت ببعض انًظادر انخالحيت  129واجب َشاط ص بواج
Bridge to Success  page89 W.BK 

 
 5-2رقى  227دم يطائم ص

 انخًيص
 كتابت يىضىع تعبير 143-142دم اَشطت ص طفي

Bridge to Success  page 98 C.BK 

EX:5-6-7 
 a-b-c-d-e 212دم ص 

  أحري خبراتي واجب
Bridge to Success  page 91W.BK 

 
 (4-1) 214دم ص

 



QM-119-F3 

 

 انتظًيى وانتكُىنىجيا انتربيت االخالقيت  انذراضاث االجتًاعيت  انعهىو انًادة

 َىاتج انتعهى

 انيىو

كيف تكطر انعذضاث انًذذبت وانًقعرة 

 انضىء

يا َىع انظىر انتي تكىَها انعذضاث 

 انًذذبت وانًقعرة 

  15يذهم شجرة َطب االيىييٍ ص

هـ بعاو  41عاو يفطر ضبب تطًيت 

 انجًاعت

 )االياَت (تعسيس انقيى االيجابيت 

In
tr

o
d

u
ct

io
n

 t
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p
it

 

 االدذ

 وطف  انظىرة انًتكىَت في انعذضاث انًذذبت طفي
يفطر ضبب تُازل انذطٍ بٍ عهي رضي هللا عُه عٍ 

 انذكى نًعاويت بٍ ابي ضفياٌ 

ت 
يي

ى
ني

 ا
يت

اب
ج

الي
 ا
ث

يا
ىك

طه
 ان

يه
 ف

م
ج

ط
 ي

ير
طغ

ر 
فت

 د
م
عً

 

 رضى أَىاع انظىر في انعذضاث انًذذبت  واجب
دذد حالث يٍ انظفاث انقياديت انتي يتًتع 

 بها انخهيفت يعاويت بٍ ابي ضفياٌ

 االحُيٍ

 يرضى شجرة َطب االيىييٍ  يُاقشت يفهىو االَكطار  طفي

 االَكطاررضى تتبع األشعت في دال  واجب
هـ بعاو 41يفطر ضبب تطًيت عاو 

 انجًاعت

 انخالحاء
 وطف انظىرة في انعذضت انًقعرة  طفي

 
 182دم يطائم ص واجب

 االربعاء
 يُاقشت وظائف أجساء انعيٍ طفي

 181ص1ضؤال  واجب

 انخًيص
    182قراءة يشكالث االبظار ص طفي

    ايجاد دم نًشكالث االبظار  واجب

 



QM-119-F3 

 طة االسبوعيةالخ

  25/  01/  2018إلــى         21/   01/  2018لألســـبـوع مــن                                                            ح      .....الثامن الصف والشعبة: 

  

 

 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية االسالمية     

 نواتج التعلم
 اليوم

 يث قراءة سليمة معبرةيقرأ الحد -1

 يشرح الحديث الشريف -2

 يستنبط فضائل المساجدالثالثة -3

يبين اآلداب التى يجب أن يلتزم بها المسلم  -4

 فى المساجد الثالثة

  أن يحّلل الطالب الشخصيات في القصة ) العجوز
 والقلعة (. 

 .أن يفسر الكلمات الجديدة مستعيناً بالمعجم 
  الثالثية في نصوص أن يحدد مصادر األفعال

 ) المصادر (.مختلفة

- Describe a theatre visit. 

-  Read a dialogue for information. 

  1اختبار قصير رقم 

 يحدد التمثيالت المتعددة للدوال الخطية 

 العالقة ويحدد المجال والمدى يوجد 

 الدالة ويمثلها بيانيا يوجد 

 االحد

 صفي
وشرح مجمل قراءة الحديث ومعانى المفردات 

 الحديث

 241القراءة وتعّرف الشخصيات ص 
Unit 6: Using English       CB:100 

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 272الى  268من 

 ما هى آداب المسجد ؟ واجب
 تلخيص القصة

WB: Practice and prepare.  273حل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االثنين

 صفي
ى المسجد الحرام قراءة الحديث والتعرف عل

 والمسجدالنبوى وفضائلهما

 241تحليل القصة وتعّرف عناصرها وشخصياتها ص 
Unit 6  : The play.       CB:101  274حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 واجب
ونشاط  126حل نشاط )أناقش وأجيب( ص

 129)أصف وأقارن ( ص

 245-244التدريبات ... ص 
 275تمرين اضافي صفحة رقم  حل …………………………………………

 الثالثاء

 التعرف على المسجد األقصى وفضائله  صفي
 .Drama in the Emirates 241تفسير الكلمات الجديدة واألفكار... 

Reading    

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 280الى 279من 

 134حل ص واجب
 246-245التدريبات ... ص 

WB :85  281رقم حل تمارين ذاتية صفحة 

 االربعاء

  صفي
 The story of Aladdin 247شرح درس مصادر الفعل الثالثي ص 

part 1     CB:103 
 282حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

  واجب
  248حل التدريبات ص 

Review  WB: 86  283حل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الخميس

 حصة تالوة صفي

-:24دريبات ) ص مراجعة المصدر ومتابعة حل الت 

251 ) 
The story of Aladdin 

part 2    CB:105 

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه وذاتية

 291الى  288من  

 واجب
 

 

 

 إنجاز الواجب األسبوعي.
WB : 89  EX:1 

 حل مهارات التفكير العليا وتمرين اضافي 

 293الى  292من 



QM-119-F3 

 

 

 

 

 التصميم والتكنولوجيا الخالقية التربية ا الدراسات االجتماعية  العلوم المادة

 واتج التعلم
 اليوم

 يتعرف على أنواع المرايا  -

يصف صفات الصور المتكونة على كل   -

 مرآة

 يتعرف الطالب المفاهيم الواردة*

 *يفسر أسباب قيام الدولة األموية 
  يستنتج االمانة قوال وفعال

 االحد

 مناقشة الدرس  المرآة المقعرة  صفي

In
tr

o
d

u
c
ti

o
n

 t
o

 B
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p

p
it

 
 

 عمل تقرير عن الموضوع  يرسم مسار األشعة الناتجة من مرايا كروية مقعرة واجب

 االثنين

  يحلل األشكال والرسومات الموجودة  المرآة المقعرة صفي

  23حل النشاط ص  يرسم مسار األشعة الناتجة من مرايا كروية مقعرة واجب

 الثالثاء

 رةمعادلة المرايا المقع صفي
 

 

   حل التدريب على معادلة المرايا المقعرة واجب

 االربعاء

  يقرأ الفقرات ويستنتج من الخرائط المرايا المحدبة صفي

 واجب
استخدام مخططات األشعة لتحديد موضع الصورة 

 وصفاتها 
  25حل النشاط ص 

 الخميس

   معادلة المرايا المحدبة صفي

 واجب
عة لتحديد موضع الصورة استخدام مخططات األش

 وصفاتها
  



QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية

   25/  01/  2018إلــى         21/   01/  2018لألســـبـوع مــن                                                                        الشعبة: ....الثامن و الصف و

 

 الرياضيات English بيةاللغة العر التربية االسالمية المادة

 نواتج التعلم
 اليوم

 يقرأ الحديث قراءة سليمة معبرة -1

 يشرح الحديث الشريف -2

 يستنبط فضائل المساجدالثالثة -3

يبين اآلداب التى يجب أن يلتزم بها المسلم فى  -4

 المساجد الثالثة

  ( أن يحّلل الطالب الشخصيات في القصة
 العجوز والقلعة (. 

 كلمات الجديدة مستعيناً بالمعجم.أن يفسر ال 
  أن يحدد مصادر األفعال الثالثية في نصوص

 مختلفة ) المصادر (.

- Describe a theatre visit. 

-  Read a dialogue for information 

  1اختبار قظير رقى 

 يذذد انتًخيالث انًتعذدة نهذوال انخطيت 

 يىجذ انعالقت ويذذد انًجال وانًذي 

 يًخهها بياَيايىجذ انذانت و 

 االحد

 قراءة الحديث ومعانى المفردات وشرح مجمل الحديث صفي
 241القراءة وتعّرف الشخصيات ص 

Unit 6: Using English       CB:100 
 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 272الى  268من 

 ما هى آداب المسجد ؟ واجب
 تلخيص القصة

WB: Practice and prepare. 273اتية صفحة رقم حل تمارين ذ 

 االثنين

 صفي
قراءة الحديث والتعرف على المسجد الحرام 

 والمسجدالنبوى وفضائلهما

تحليل القصة وتعّرف عناصرها وشخصياتها ص 

241 Unit 6  : The play.       CB:101  274حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 واجب
ونشاط )أصف  126حل نشاط )أناقش وأجيب( ص

 129ارن ( صوأق

 245-244التدريبات ... ص 
 275حل تمرين اضافي صفحة رقم  …………………………………………

 الثالثاء

 التعرف على المسجد األقصى وفضائله  صفي
 .Drama in the Emirates 241تفسير الكلمات الجديدة واألفكار... 

Reading    

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 280الى 279من 

 134حل ص واجب
 246-245التدريبات ... ص 

WB :85  281حل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االربعاء

  صفي
 The story of Aladdin 247شرح درس مصادر الفعل الثالثي ص 

part 1     CB:103 
 282حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

  واجب
  248حل التدريبات ص 

Review  WB: 86  283حل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الخميس

 حصة تالوة صفي

مراجعة المصدر ومتابعة حل التدريبات ) ص  

24:-251 ) 
The story of Aladdin 

part 2    CB:105 

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه وذاتية

 291الى  288من  

 واجب
 إنجاز الواجب األسبوعي. 

WB : 89  EX:1 
 حل مهارات التفكير العليا وتمرين اضافي 

 293لى ا 292من 

 

 



QM-119-F3 

 

 

 

 التصميم والتكنولوجيا التربية االخالقية  الدراسات االجتماعية  العلوم المادة

 نواتج التعلم
 اليوم

 يتعرف على أنواع المرايا  -

 يصف صفات الصور المتكونة على كل مرآة  -

 يتعرف الطالب المفاهيم الواردة*

 *يفسر أسباب قيام الدولة األموية
  

 االحد

 يستنتج االمانة قوال وفعال يحلل األشكال والرسومات الموجودة ة المرآة المقعر صفي

In
tr

o
d

u
c
ti

o
n

 t
o

 B
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p

p
it

 
 

 مناقشة الدرس 23حل النشاط ص  يرسم مسار األشعة الناتجة من مرايا كروية مقعرة واجب

 االثنين

 عمل تقرير عن الموضوع  المرآة المقعرة صفي

   ايا كروية مقعرةيرسم مسار األشعة الناتجة من مر واجب

 الثالثاء

 معادلة المرايا المقعرة صفي
 يقرأ الفقرات ويستنتج من الخرائط

 

  25حل النشاط ص  حل التدريب على معادلة المرايا المقعرة واجب

 االربعاء

   المرايا المحدبة صفي

   استخدام مخططات األشعة لتحديد موضع الصورة وصفاتها  واجب

 الخميس

   معادلة المرايا المحدبة صفي

   استخدام مخططات األشعة لتحديد موضع الصورة وصفاتها واجب



QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية

  25/  01/  2018إلــى         21/   01/  2018لألســـبـوع مــن                                                            ز  الشعبة: .....الثامن صف وال

 
  

 الرياضيات English اللغة العربية التربية االسالمية المادة

 نواتج التعلم
 اليوم

 يقرأ الحديث قراءة سليمة معبرة -1

 يشرح الحديث الشريف -2

 يستنبط فضائل المساجدالثالثة -3

تزم بها المسلم فى يبين اآلداب التى يجب أن يل -4

 المساجد الثالثة

  ( أن يحّلل الطالب الشخصيات في القصة
 العجوز والقلعة (. 

 .أن يفسر الكلمات الجديدة مستعيناً بالمعجم 
  أن يحدد مصادر األفعال الثالثية في نصوص

 مختلفة ) المصادر (.

- Describe a theatre visit. 

-  Read a dialogue for information. 

 1تبار قظير رقى اخ 

 يذذد انتًخيالث انًتعذدة نهذوال انخطيت 

 يىجذ انعالقت ويذذد انًجال وانًذي 

 يىجذ انذانت ويًخهها بياَيا 

 االحد

 قراءة الحديث ومعانى المفردات وشرح مجمل الحديث صفي
 241القراءة وتعّرف الشخصيات ص 

Unit 6: Using English       CB:100 
 ين موجه حل تأكد من فهمك وتمر

 272الى  268من 

 ما هى آداب المسجد ؟ واجب
 تلخيص القصة

WB: Practice and prepare.  273حل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االثنين

 صفي
قراءة الحديث والتعرف على المسجد الحرام 

 والمسجدالنبوى وفضائلهما

تحليل القصة وتعّرف عناصرها وشخصياتها ص 

241 Unit 6  : The play.       CB:101  274حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 واجب
ونشاط )أصف  126حل نشاط )أناقش وأجيب( ص

 129وأقارن ( ص

 245-244التدريبات ... ص 
 275حل تمرين اضافي صفحة رقم  …………………………………………

 الثالثاء

 التعرف على المسجد األقصى وفضائله  صفي
 .Drama in the Emirates 241ار... تفسير الكلمات الجديدة واألفك

Reading    

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 280الى 279من 

 134حل ص واجب
 246-245التدريبات ... ص 

WB :85  281حل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االربعاء

  صفي
 The story of Aladdin 247شرح درس مصادر الفعل الثالثي ص 

part 1     CB:103 
 282رات التفكير العليا صفحة رقم حل مها

  واجب
  248حل التدريبات ص 

Review  WB: 86  283حل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الخميس

 حصة تالوة صفي

مراجعة المصدر ومتابعة حل التدريبات ) ص  

24:-251 ) 
The story of Aladdin 

part 2    CB:105 

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه وذاتية

 291الى  288من  

  واجب
 إنجاز الواجب األسبوعي.

WB : 89  EX:1 
 حل مهارات التفكير العليا وتمرين اضافي 

 293الى  292من 

 

 



QM-119-F3 

 التصميم والتكنولوجيا التربية االخالقية  الدراسات االجتماعية  العلوم المادة

 نواتج التعلم
 اليوم

 يتعرف على أنواع المرايا  -

 لى كل مرآةيصف صفات الصور المتكونة ع  -

 يتعرف الطالب المفاهيم الواردة*

 *يفسر أسباب قيام الدولة األموية
  يستنتج االمانة قوال وفعال

 االحد

 مناقشة الدرس  المرآة المقعرة  صفي

In
tr
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d

u
c
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 t
o
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p
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it

 
 

 عمل تقرير عن الموضوع  يرسم مسار األشعة الناتجة من مرايا كروية مقعرة واجب

 االثنين

   المرآة المقعرة صفي

   يرسم مسار األشعة الناتجة من مرايا كروية مقعرة واجب

 الثالثاء

 معادلة المرايا المقعرة صفي
 يحلل األشكال والرسومات الموجودة

 

  23حل النشاط ص  حل التدريب على معادلة المرايا المقعرة واجب

 االربعاء

   المرايا المحدبة صفي

   خططات األشعة لتحديد موضع الصورة وصفاتها استخدام م واجب

 الخميس

  يقرأ الفقرات ويستنتج من الخرائط معادلة المرايا المحدبة صفي

  25حل النشاط ص  استخدام مخططات األشعة لتحديد موضع الصورة وصفاتها واجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية

  25/  01/  2018إلــى         21/   01/  2018لألســـبـوع مــن                                                            هـصف والشعبة: .....الثامن   ال

 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية االسالمية المادة

 نواتج التعلم
 اليوم

 يقرأ الحديث قراءة سليمة معبرة -1

 يشرح الحديث الشريف -2

 المساجدالثالثة يستنبط فضائل -3

يبين اآلداب التى يجب أن يلتزم بها المسلم فى المساجد  -4

 الثالثة

  أن يحّلل الطالب الشخصيات في القصة ) العجوز
 والقلعة (. 

 .أن يفسر الكلمات الجديدة مستعيناً بالمعجم 
  أن يحدد مصادر األفعال الثالثية في نصوص

 مختلفة ) المصادر (.

- Describe a theatre visit. 

-  Read a dialogue for information. 

  1اختبار قظير رقى 

 يذذد انتًخيالث انًتعذدة نهذوال انخطيت 

 يىجذ انعالقت ويذذد انًجال وانًذي 

 يىجذ انذانت ويًخهها بياَيا 

 االحد

 قراءة الحديث ومعانى المفردات وشرح مجمل الحديث صفي
 241القراءة وتعّرف الشخصيات ص 

Unit 6: Using English       CB:100 
 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 272الى  268من 

 ما هى آداب المسجد ؟ واجب
 تلخيص القصة

WB: Practice and prepare.  273حل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االثنين

 صفي
قراءة الحديث والتعرف على المسجد الحرام 

 والمسجدالنبوى وفضائلهما

 241ف عناصرها وشخصياتها ص تحليل القصة وتعرّ 
Unit 6  : The play.       CB:101  274حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 واجب
ونشاط )أصف وأقارن  126حل نشاط )أناقش وأجيب( ص

 129( ص

 245-244التدريبات ... ص 
 275حل تمرين اضافي صفحة رقم  …………………………………………

 الثالثاء

 األقصى وفضائله  التعرف على المسجد صفي
 .Drama in the Emirates 241تفسير الكلمات الجديدة واألفكار... 

Reading    

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 280الى 279من 

 134حل ص واجب
 246-245التدريبات ... ص 

WB :85  281حل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االربعاء

  صفي
 The story of Aladdin 247شرح درس مصادر الفعل الثالثي ص 

part 1     CB:103 
 282حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

  واجب
  248حل التدريبات ص 

Review  WB: 86  283حل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الخميس

 حصة تالوة صفي

-:24مراجعة المصدر ومتابعة حل التدريبات ) ص  

251 ) 
The story of Aladdin 

part 2    CB:105 

 حل تأكد من فهمك وتمرين موجه وذاتية

 291الى  288من  

 واجب
 إنجاز الواجب األسبوعي. 

WB : 89  EX:1 
 حل مهارات التفكير العليا وتمرين اضافي 

 293الى  292من 
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 التصميم والتكنولوجيا التربية االخالقية  الدراسات االجتماعية  العلوم المادة

 نواتج التعلم
 اليوم

 على أنواع المرايا يتعرف  -

 يصف صفات الصور المتكونة على كل مرآة -

 يتعرف الطالب المفاهيم الواردة*

 *يفسر أسباب قيام الدولة األموية
  يستنتج االمانة قوال وفعال

 االحد

 مناقشة الدرس  المرآة المقعرة  صفي

In
tr
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d

u
c
ti
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n

 t
o
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p
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it

 
 

 عمل تقرير عن الموضوع  ة مقعرةيرسم مسار األشعة الناتجة من مرايا كروي واجب

 االثنين

  يقرأ الفقرات ويستنتج من الخرائط المرآة المقعرة صفي

  25حل النشاط ص  يرسم مسار األشعة الناتجة من مرايا كروية مقعرة واجب

 الثالثاء

 معادلة المرايا المقعرة صفي
 

 

   حل التدريب على معادلة المرايا المقعرة واجب

 بعاءاالر

   المرايا المحدبة صفي

   استخدام مخططات األشعة لتحديد موضع الصورة وصفاتها  واجب

 الخميس

  يحلل األشكال والرسومات الموجودة معادلة المرايا المحدبة صفي

  23حل النشاط ص  استخدام مخططات األشعة لتحديد موضع الصورة وصفاتها واجب

 

 


