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 الخطة االسبوعية

  8/11/2018     الى    4/11/8112لالسبوع من 6                                    الثامن أ   6الصف والشعبة
   

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 َؼًخ األيٍ
 ٌششح يفهىو األيٍ فً اإلعالو

 ٍخ األيٍ نهفشد وانًجتًغٌغتُتج أهً

 ٌجٍٍ دوس اإلعالو فً تذقٍق أيٍ انًجتًغ

 تذذد انفكش انشئٍغخ نهُض 

 دنخ تذهم انًؼهىيبد يغتشهذ ثبأل

 تظف كٍفٍخ ػشع فكشتٍٍ او اكثش يٍ انُض 

To read about the UAE literature. 
To recognize new vocab items. 
To read a poem for information. 
To read about the Arabian Gulf. 

 كتبثخ انًؼبدالد انخطٍخ  -
ًٍم ثثبعتخذاو انت دم اَظًخ انًؼبدالد -

 انجٍبًَ 
 تذسٌت انطبنجبد ػهى االختجبساد انذونٍخ  -

 
Reading: bridge to success 
Page: 35 “poem” 

  IBTاختجبس تذسٌت ػهى  -
Search for information about the 
Emirati literature. 

 انذظخ االثشائٍخ 

 كم ٌىو IBTتذسٌت انطبنجبد ػهى االختجبساد 

 االدذ
 221دم تًبسٌٍ ص Bridge to success C.BK page: 50 دفؼتُب تذت انقظض 321ص   65ئنى طفذخ 65يٍ طفذخ  طفً

 واجت
 65أتفكش وأقتشح ص

 221ص ٍتًبسٌ دم Bridge to success W.BK page: 46 321دفؼتُب تذت انقظض ص 

 االثٍٍُ
 طفً

 
 222ص تًبسٌٍ دم Bridge to success C.BK page: 51 323-321دفؼتُب تذت انقظض  ص

 واجت
 

 223ص تًبسٌٍ دم Bridge to success W.BK page: 47 324-323دفؼتُب تذت انقظض  ص

 انثالثبء
 211 ص تًبسٌٍ دم Bridge to success C.BK page: 52 325دفؼتُب تذت انقظض  ص 56ئنى طفذخ 65يٍ طفذخ  طفً

 212ص تًبسٌٍ دم Bridge to success W.BK page: 48 311دفؼتُب تذت انقظض  ص  واجت

 األسثؼبء
 214ص تًبسٌٍ دم Bridge to success C.BK page: 53 42ذاػٍخصكتبثخ ئث  طفً

 واجت
 

 215ص ٍتًبسٌ دم Bridge to success W.BK page: 49 41انغشدي ص كتبثخ انُض 

 انخًٍظ
 طفً

 56-56ثذاػٍخ صكتبثخ ئ 55ئنى طفذخ 56يٍ طفذخ يٍ 
Bridge to success C.BK page: 58 211ص تًبسٌٍ دم 

 213ص تًبسٌٍ دم Bridge to success W.BK page: 50 56ػٍخ صاثذكتبثخ ئ أثشي خجشاتً  واجت
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 ( أ ) الثامن6  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 تظف يفهىو انشذُخ انكهشثبئٍخ

 تقبسٌ ثٍٍ انشذُبد انًىججخ وانغبنجخ

 فهىو انًجبل انكهشثبئًتغتذل ػهى ي

 

 Design a  phone stand تغتكشف فئبد انًجتًغ  تىضخ أهًٍخ دساعخ انًُى انذضشي

 االدذ
 321قشاءح ص  طفً

 
ئنى انًُى  طفً:تغتُتج انؼىايم انتً أدد

 انذضشي 

 311ت:تطجق أَشطخ انذسط صواج

 

 طفً: تقبسٌ ثٍٍ طفبد األطذقبء 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         واجت:تظًى يُشىس ػٍ انتغبيخ
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 321ص  2عإال  واجت

 االثٍٍُ
 يُبقشخ انؼالقخ ثٍٍ َىع انًبدح وشذُتهب طفً

 322ص  1إال ع واجت

 انثالثبء
 تغتذل ػهى يفهىو انتفشٌغ انكهشثبئً طفً

 325دم تهخٍض انًفبهٍى ص  واجت

 األسثؼبء
 تقبسٌ ثٍٍ انًىاد انؼبصنخ وانًىطهخ طفً

 311دم أعئهخ انقغى ص  واجت

 انخًٍظ
 انكهشثبئً انًجبل يفهىو ػهى تغتذل طفً

 324ص  3عإال  واجت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

  8/11/2018     الى     4/11/8112لالسبوع من 6                              الثامن ب   6الصف والشعبة

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 َؼًخ األيٍ
 ٌششح يفهىو األيٍ فً اإلعالو

 نهفشد وانًجتًغ ٌغتُتج أهًٍخ األيٍ

 ٌجٍٍ دوس اإلعالو فً تذقٍق أيٍ انًجتًغ

 تذذد انفكش انشئٍغخ نهُض 

 دنخ تذهم انًؼهىيبد يغتشهذ ثبأل

 كثش يٍ انُض تظف كٍفٍخ ػشع فكشتٍٍ أو أ

To read about the UAE literature. 
To recognize new vocab items. 
To read a poem for information. 
To read about the Arabian Gulf. 

 كتبثخ انًؼبدالد انخطٍخ  -
ٍم ثثبعتخذاو انتً دم اَظًخ انًؼبدالد -

 انجٍبًَ 
 تذسٌت انطبنجبد ػهى االختجبساد انذونٍخ  -

 
Reading: bridge to success 
Page: 35 “poem” 

 IBTتذسٌت ػهى اختجبس  -
Search for information about the 
Emirati literature. 

 ذظخ االثشائٍخ ان

 كم ٌىو IBTتذسٌت انطبنجبد ػهى االختجبساد 

 االدذ
 221دم تًبسٌٍ ص Bridge to success C.BK page: 50 دفؼتُب تذت انقظض 321ص   65ئنى طفذخ 65يٍ طفذخ  طفً

 واجت
 65أتفكش وأقتشح ص

 221ص تًبسٌٍ دم Bridge to success W.BK page: 46 321دفؼتُب تذت انقظض ص 

 الثٍٍُا
 طفً

 
 222ص تًبسٌٍ دم Bridge to success C.BK page: 51 323-321دفؼتُب تذت انقظض  ص

 واجت
 

 223ص تًبسٌٍ دم Bridge to success W.BK page: 47 324-323دفؼتُب تذت انقظض  ص

 انثالثبء
 211 ص تًبسٌٍ دم Bridge to success C.BK page: 52 325دفؼتُب تذت انقظض  ص 56ئنى طفذخ 65يٍ طفذخ  طفً

 212ص تًبسٌٍ دم Bridge to success W.BK page: 48 311دفؼتُب تذت انقظض  ص  واجت

 األسثؼبء
 214ص تًبسٌٍ دم Bridge to success C.BK page: 53 42ثذاػٍخصكتبثخ ئ  طفً

 واجت
 

 215ص تًبسٌٍ دم Bridge to success W.BK page: 49 41كتبثخ انُض  انغشدي ص

 نخًٍظا
 طفً

 56-56ثذاػٍخ صكتبثخ ئ 55ئنى طفذخ 56يٍ طفذخ يٍ 
Bridge to success C.BK page: 58 211ص تًبسٌٍ دم 

 213ص تًبسٌٍ دم Bridge to success W.BK page: 50 56ثذػٍخ صكتبثخ ئ أثشي خجشاتً  واجت
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 ( )ب الثامن6  الصف والشعبةتابع 

 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 تظف يفهىو انشذُخ انكهشثبئٍخ

 تقبسٌ ثٍٍ انشذُبد انًىججخ وانغبنجخ

 تغتذل ػهى يفهىو انًجبل انكهشثبئً

 

 Design a  phone stand تغتكشف فئبد انًجتًغ  تىضخ أهًٍخ دساعخ انًُى انذضشي

 االدذ
 321قشاءح ص  طفً

ئنى انًُى  طفً:تغتُتج انؼىايم انتً أدد

 انذضشي 

 311ت:تطجق أَشطخ انذسط صواج

 طفً: تقبسٌ ثٍٍ طفبد األطذقبء 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      واجت:تظًى يُشىس ػٍ انتغبيخ                                                                                                   
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 321ص  2عإال  واجت

 االثٍٍُ
 يُبقشخ انؼالقخ ثٍٍ َىع انًبدح وشذُتهب طفً

 322ص  1عإال  واجت

 انثالثبء
 تغتذل ػهى يفهىو انتفشٌغ انكهشثبئً طفً

 325دم تهخٍض انًفبهٍى ص  واجت

 األسثؼبء
 تقبسٌ ثٍٍ انًىاد انؼبصنخ وانًىطهخ طفً

 311ص دم أعئهخ انقغى  واجت

 انخًٍظ
 انكهشثبئً انًجبل يفهىو ػهى تغتذل طفً

 324ص  3عإال  واجت
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 الخطة االسبوعية

  8/11/2018   الى      4/11/8112لالسبوع من 6                                  الثامن ج   6الصف والشعبة

 ٍبدانشٌبض English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 َؼًخ األيٍ
 ٌششح يفهىو األيٍ فً اإلعالو

 ٌغتُتج أهًٍخ األيٍ نهفشد وانًجتًغ

 ٌجٍٍ دوس اإلعالو فً تذقٍق أيٍ انًجتًغ

 تذذد انفكش انشئٍغخ نهُض 

 دنخ تذهم انًؼهىيبد يغتشهذ ثبأل

 تظف كٍفٍخ ػشع فكشتٍٍ او اكثش يٍ انُض 

To read about the UAE literature. 
To recognize new vocab items. 
To read a poem for information. 
To read about the Arabian Gulf. 

 كتبثخ انًؼبدالد انخطٍخ  -
ٍم ثثبعتخذاو انتً دم اَظًخ انًؼبدالد -

 انجٍبًَ 
 تذسٌت انطبنجبد ػهى االختجبساد انذونٍخ  -

 
Reading: bridge to success 
Page: 35 “poem” 

 IBTتذسٌت ػهى اختجبس  -
Search for information about the 
Emirati literature. 

 انذظخ االثشائٍخ 

 كم ٌىو IBTتذسٌت انطبنجبد ػهى االختجبساد 

 االدذ
 221دم تًبسٌٍ ص Bridge to success C.BK page: 50 دفؼتُب تذت انقظض 321ص   65ئنى طفذخ 65يٍ طفذخ  طفً

 واجت
 65تفكش وأقتشح صأ

 221ص تًبسٌٍ دم Bridge to success W.BK page: 46 321دفؼتُب تذت انقظض ص 

 االثٍٍُ
 طفً

 
 222ص تًبسٌٍ دم Bridge to success C.BK page: 51 323-321دفؼتُب تذت انقظض  ص

 واجت
 

 223ص تًبسٌٍ دم Bridge to success W.BK page: 47 324-323دفؼتُب تذت انقظض  ص

 انثالثبء
 211 ص تًبسٌٍ دم Bridge to success C.BK page: 52 325دفؼتُب تذت انقظض  ص 56ئنى طفذخ 65يٍ طفذخ  طفً

 212ص تًبسٌٍ دم Bridge to success W.BK page: 48 311دفؼتُب تذت انقظض  ص  واجت

 األسثؼبء
 214ص ٌٍتًبس دم Bridge to success C.BK page: 53 42ثذاػٍخصكتبثخ ئ  طفً

 واجت
 

 215ص تًبسٌٍ دم Bridge to success W.BK page: 49 41كتبثخ انُض  انغشدي ص

 انخًٍظ
 طفً

 56-56ثذاػٍخ صكتبثخ ئ 55ئنى طفذخ 56يٍ طفذخ يٍ 
Bridge to success C.BK page: 58 211ص تًبسٌٍ دم 

 213ص تًبسٌٍ دم Bridge to success W.BK page: 50 56ثذػٍخ صكتبثخ ئ أثشي خجشاتً  واجت
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 ( )ج الثامن6  الصف والشعبةتابع 

 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 تظف يفهىو انشذُخ انكهشثبئٍخ

 تقبسٌ ثٍٍ انشذُبد انًىججخ وانغبنجخ

 تغتذل ػهى يفهىو انًجبل انكهشثبئً

 

 Design a  phone stand تغتكشف فئبد انًجتًغ  أهًٍخ دساعخ انًُى انذضشيتىضخ 

 االدذ
 321قشاءح ص  طفً

 
ئنى انًُى  طفً:تغتُتج انؼىايم انتً أدد

 انذضشي 

 311ت:تطجق أَشطخ انذسط صواج
 

 طفً: تقبسٌ ثٍٍ طفبد األطذقبء 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       واجت:تظًى يُشىس ػٍ انتغبيخ                                  
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 321ص  2عإال  واجت

 االثٍٍُ
 يُبقشخ انؼالقخ ثٍٍ َىع انًبدح وشذُتهب طفً

 322ص  1عإال  واجت

 انثالثبء
 تغتذل ػهى يفهىو انتفشٌغ انكهشثبئً طفً

 325دم تهخٍض انًفبهٍى ص  واجت

 األسثؼبء
 تقبسٌ ثٍٍ انًىاد انؼبصنخ وانًىطهخ طفً

 311ص دم أعئهخ انقغى  واجت

 انخًٍظ
 انكهشثبئً انًجبل يفهىو ػهى تغتذل طفً

 324ص  3عإال  واجت
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 الخطة االسبوعية
 4/ 33/  2134إلــى         1/  33/  2134لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثامن6  الصف والشعبة
   

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 تؼهىَىاتج ان
 
 

 ىوـــانــٍ

 قشاءح انذذٌث انششٌف قشاءح عهًٍخ  -

تفغٍش يؼبًَ انًفشداد انجذٌذح فً انذذٌث  -

 انششٌف

 ثٍبٌ انًؼُى اإلجًبنً نهذذٌث انششٌف -

 _ٌذذد انفكشح انشئٍغخ فً انُض.3

 _ٌذهم انًؼهىيبد يغتشهذا ثًظبدس يتؼذدح,2

 _ٌتتجغ انغشد وانىطف وانذىاسفً انُض.1

Talk about traditional life in the 
UAE. 

  2اختجبس قظٍش 

 ًٌثم انًؼبدنخ ثٍبٍَب ثبعتخذاو انتقبطؼبد 

 ٌكتت انًؼبدنخ ػهى انظٍغخ انقٍبعٍخ 

  ٌكتت انًؼبدنخ ثظٍغخ انًٍم وانُقطخ 

Reading :Prepare IBT sample 
exams 

 : تذسٌت ػهى اختجبساد اي ثً تًانذظخ اإلثشائٍخ

Writing :Search to write a 
description of an important 
historical places in UAE.  

 : انذظخ اإلثشائٍخ

 IBTانتذسٌت ػهى دم اإلختجبساد انذونٍخ 

 االدذ
 يُبقشخ ػُبطش انقظخ 43دم َشبط أتفكش وأقبسٌ طفذخ  طفً

Bridge to success      Unit 3 L: 5   
Page: 46 

 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٌٍ يىجه 

 232انى  231طفذخ سقى 

 قشاءح انقظخ وتذذٌذ ػُبطشهب ( يٍ عىسح ٌظ  35 -31دفظ اٌَبد انكشًٌخ )   واجت
Work Book Page: 40 

 231ٌذم تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ سقى 

 االثٍٍُ
 تتجغ ػُبطش انغشد وانىطف وانذىاس  41دم َشبط أَظى يفبهًًٍ طفذخ  طفً

Bridge to success      Unit 3 L: 6&7  
Page: 47 & 48 

 231دم يهبساد انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سقى 

  334أَشطخ ص  ( يٍ عىسح ٌظ  35 -31دفظ اٌَبد انكشًٌخ )   واجت
Work Book Page: 342 

 231ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ سقى 

 انثالثبء
  335أَشطخ ص  41طفذخ  2دم َشبط سقى  طفً

Bridge to success      Unit 3         L: 
8& 9   Page: 50 

 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٌٍ يىجه

 221انى  222طفذخ سقى  

  321َشبط ص  ( يٍ عىسح ٌظ  35 -31دفظ اٌَبد انكشًٌخ )   واجت
Prepare IPT sample exams 

 221ٌذم تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ سقى 

 األسثؼبء

 تذضٍش دسط أديغتُب تذت انقظض   طفً
IPT sample exams 

 222انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سقى دم يهبساد 

  321َشبط ص   واجت
Search to write a description of an 
important historical places IN uae. 

 223ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ سقى 

 انخًٍظ
  325 -324أَشطخ   طفً

Write a description of an 
important historical places in UAE. 

 دظبد األعجىع

 311َشبط ص   واجت
Complete the writing 

 221ٌذم اختجبس َظف انىدذح طفذخ سقى 
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 ( د ) الثامن6  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ًٌٍض ثٍٍ انتفبػالد انًبطخ وانتفبػالد انطبسدح -

 نهذشاسح

 ٌغتُتج انؼىايم انًإثشح ػهى عشػخ انتفبػم -

 ثكتبة انشاثغ ثبنتغبؤل انىاسدح انًفبهٍى ٌتؼشف*

 ساشذ ثٍ يذًذ انغٍخ فكش يٍ ويضبد

 ثباليبساد انتًٍُخ أونىٌبد ٌؼذد*

ٌفغش كٍف ًٌكٍ فؼم تظشفبد اٌجبثٍخ وانشؼىس 

 ثتقذٌش انزاد
 

 االدذ
 بػمانؼىايم انًإثشح ػهى عشػخ انتف طفً

 انًىجىدح واألشكبل انفقشاد قشاءح:  انظفً انُشبط

  انذسط ٌهخض رهًُ يخطظ وسعى ثبنذسط

 انشاثغ ثبنتغبؤل انخبص انُغبط دم:  انىاجت

 وانخبيظ

دهم نًبرا ٌؼتجش االػتُبء ثبنذبنخ انُفغٍخ يغإونٍخ 

 راتٍخ

 

 24دم َشبط طفذخ 

Designing Object Design Process 
Designing a mobile phone stand 

 

 تهخٍض انًفبهٍى 333دم ص  واجت

 االثٍٍُ
 332، 331دم يشاجؼخ انىدذح ص  طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 33،  32دم ص  واجت

 انثالثبء
 انشذُبد انكهشثبئٍخ طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 21،  22دم ص  واجت

 األسثؼبء
 انتفشٌغ انكهشثبئً طفً

 ىٌبد ػٍ انذسطػًم يط واجت

 انخًٍظ
 انًجبالد انكهشثبئٍخ طفً

 تهخٍض انًفبهٍى325دم ص  واجت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 4/ 33/  2134إلــى         1/  33/  2134لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الثامن6  الصف والشعبة
   

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 ج انتؼهىَىات
 
 

 ىوـــانــٍ

 قشاءح انذذٌث انششٌف قشاءح عهًٍخ  -

تفغٍش يؼبًَ انًفشداد انجذٌذح فً انذذٌث  -

 انششٌف

 ثٍبٌ انًؼُى اإلجًبنً نهذذٌث انششٌف -

ٌذذد انفكش انشئٍغخ نهُض ثؼذ تذهٍهه انًؼهىيبد -  

ٌفغش يظطهذبد ػهًٍخ  -  

ٌظف ثبنتفظٍم كٍف ػشع انًإنف فكشتٍٍ  -  

Talk about traditional life in the 
UAE. 

  2اختجبس قظٍش 

 ًٌثم انًؼبدنخ ثٍبٍَب ثبعتخذاو انتقبطؼبد 

 ٌكتت انًؼبدنخ ػهى انظٍغخ انقٍبعٍخ 

  ٌكتت انًؼبدنخ ثظٍغخ انًٍم وانُقطخ 

Reading :Prepare IBT sample 
exams 

 : تذسٌت ػهى اختجبساد اي ثً تًانذظخ اإلثشائٍخ

Writing :Search to write a 
description of an important 
historical places in UAE.  

 : انذظخ اإلثشائٍخ

 IBTانتذسٌت ػهى دم اإلختجبساد انذونٍخ 

 االدذ
 331دسط يغبفش ثبنذسجخ انثبنثخ ص   طفً

Bridge to success      Unit 3 L: 5   
Page: 46 

 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٌٍ يىجه 

 232انى  231طفذخ سقى 

 321( ص 3دم تذسٌت )  واجت
Work Book Page: 40 

 231ٌذم تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ سقى 

 االثٍٍُ
 331دسط يغبفش ثبنذسجخ انثبنثخ ص  43دم َشبط أتفكش وأقبسٌ طفذخ  طفً

Bridge to success      Unit 3 L: 6&7  
Page: 47 & 48 

 231دم يهبساد انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سقى 

 321 ص( 2) تذسٌت دم ( يٍ عىسح ٌظ  35 -31دفظ اٌَبد انكشًٌخ )   واجت
Work Book Page: 342 

 231ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ سقى 

 انثالثبء
 331دسط يغبفش ثبنذسجخ انثبنثخ ص  41دم َشبط أَظى يفبهًًٍ طفذخ  طفً

Bridge to success      Unit 3         L: 
8& 9   Page: 50 

 ًك وتًشٌٍ يىجهدم تأكذ يٍ فه

 221انى  222طفذخ سقى  

 323( ص 1دم تذسٌت دىل انقشاءح ) ( يٍ عىسح ٌظ  35 -31دفظ اٌَبد انكشًٌخ )   واجت
Prepare IPT sample exams 

 221ٌذم تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ سقى 

 األسثؼبء

 322دسط أديغتُب تذت انقظض ص  41طفذخ  2دم َشبط سقى  طفً
IPT sample exams 

 222يهبساد انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سقى  دم

 311( ص 1دم ) ( يٍ عىسح ٌظ  35 -31دفظ اٌَبد انكشًٌخ )   واجت
Search to write a description of an 
important historical places IN uae. 

 223ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ سقى 

 انخًٍظ
 322دسط أديغتُب تذت انقظض ص   طفً

Write a description of an 
important historical places in UAE. 

 دظبد األعجىع

 311( ص 1دم )  واجت
Complete the writing 

 221ٌذم اختجبس َظف انىدذح طفذخ سقى 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثامن6  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 نتؼهىَىاتج ا
 
 

 ىوـــانــٍ

ًٌٍض ثٍٍ انتفبػالد انًبطخ وانتفبػالد انطبسدح 

 نهذشاسح

 ٌغتُتج انؼىايم انًإثشح ػهى عشػخ انتفبػم -

*ٌتؼشف انًفبهٍى انىاسدح ثبنتغبؤل انشاثغ ثكتبة 

 ويضبد يٍ فكش انغٍخ يذًذ ثٍ ساشذ

 *ٌؼذد أونىٌبد انتًٍُخ ثباليبساد 

خ وانشؼىس ٌفغش كٍف ًٌكٍ فؼم تظشفبد اٌجبثٍ

 ثتقذٌش انزاد
 

 االدذ
 انؼىايم انًإثشح ػهى عشػخ انتفبػم طفً

 

انُشبط انظفً : قشاءح انفقشاد واألشكبل انًىجىدح 

 ثبنذسط وسعى يخطظ رهًُ ٌهخض انذسط 

انىاجت : دم انُغبط انخبص ثبنتغبؤل انشاثغ 

 وانخبيظ 

 

دهم نًبرا ٌؼتجش االػتُبء ثبنذبنخ انُفغٍخ يغإونٍخ 

 راتٍخ

 

 24دم َشبط طفذخ 

Designing Object Design Process 
Designing a mobile phone stand 

 

 تهخٍض انًفبهٍى 333دم ص  واجت

 االثٍٍُ
 332، 331دم يشاجؼخ انىدذح ص  طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 33،  32دم ص  واجت

 انثالثبء
 انشذُبد انكهشثبئٍخ طفً

 ٍ كتبة انتًبسٌٍي 21،  22دم ص  واجت

 األسثؼبء
 انتفشٌغ انكهشثبئً طفً

 ػًم يطىٌبد ػٍ انذسط واجت

 انخًٍظ
 انًجبالد انكهشثبئٍخ طفً

 تهخٍض انًفبهٍى325دم ص  واجت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 4/ 33/  2134إلــى         1/  33/  2134لألســـبـوع مــن  

 ( و ) الثامن6  الصف والشعبة
   

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 قشاءح انذذٌث انششٌف قشاءح عهًٍخ  -

تفغٍش يؼبًَ انًفشداد انجذٌذح فً انذذٌث  -

 انششٌف

 ثٍبٌ انًؼُى اإلجًبنً نهذذٌث انششٌف -

ٌذذد انفكش انشئٍغخ نهُض ثؼذ تذهٍهه انًؼهىيبد -  

ٌفغش يظطهذبد ػهًٍخ  -  

 ٌظف ثبنتفظٍم كٍف ػشع انًإنف فكشتٍٍ -

Talk about traditional life in the 
UAE. 

  2اختجبس قظٍش 

 ًٌثم انًؼبدنخ ثٍبٍَب ثبعتخذاو انتقبطؼبد 

 ٌكتت انًؼبدنخ ػهى انظٍغخ انقٍبعٍخ 

  ٌكتت انًؼبدنخ ثظٍغخ انًٍم وانُقطخ 

Reading :Prepare IBT sample 
exams 

 : تذسٌت ػهى اختجبساد اي ثً تًانذظخ اإلثشائٍخ

Writing :Search to write a 
description of an important 
historical places in UAE.  

 : انذظخ اإلثشائٍخ

 IBTانتذسٌت ػهى دم اإلختجبساد انذونٍخ 

 االدذ
 331ص دسط يغبفش ثبنذسجخ انثبنثخ  43دم َشبط أتفكش وأقبسٌ طفذخ  طفً

Bridge to success      Unit 3 L: 5   
Page: 46 

 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٌٍ يىجه 

 232انى  231طفذخ سقى 

 321( ص 3دم تذسٌت ) ( يٍ عىسح ٌظ  35 -31دفظ اٌَبد انكشًٌخ )   واجت
Work Book Page: 40 

 231ٌذم تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ سقى 

 االثٍٍُ
 331دسط يغبفش ثبنذسجخ انثبنثخ ص  41ذخ دم َشبط أَظى يفبهًًٍ طف طفً

Bridge to success      Unit 3 L: 6&7  
Page: 47 & 48 

 231دم يهبساد انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سقى 

 321 ص( 2) تذسٌت دم ( يٍ عىسح ٌظ  35 -31دفظ اٌَبد انكشًٌخ )   واجت
Work Book Page: 342 

 231ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ سقى 

 انثالثبء
 331دسط يغبفش ثبنذسجخ انثبنثخ ص  41طفذخ  2دم َشبط سقى  طفً

Bridge to success      Unit 3         L: 
8& 9   Page: 50 

 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٌٍ يىجه

 221انى  222طفذخ سقى  

 323( ص 1دم تذسٌت دىل انقشاءح ) ( يٍ عىسح ٌظ  35 -31دفظ اٌَبد انكشًٌخ )   واجت
Prepare IPT sample exams 

 221ٌذم تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ سقى 

 األسثؼبء

 322دسط أديغتُب تذت انقظض ص   طفً
IPT sample exams 

 222دم يهبساد انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سقى 

 311( ص 1دم )  واجت
Search to write a description of an 
important historical places IN uae. 

 223سقى  ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ

 انخًٍظ
 322دسط أديغتُب تذت انقظض ص   طفً

Write a description of an 
important historical places in UAE. 

 دظبد األعجىع

 311( ص 1دم )  واجت
Complete the writing 

 221ٌذم اختجبس َظف انىدذح طفذخ سقى 

 



 

QM-119-F3 

kh 

   ( ) و الثامن6  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ األخالقٍخ نذساعبد االجتًبػٍخا انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ًٌٍض ثٍٍ انتفبػالد انًبطخ وانتفبػالد انطبسدح 

 نهذشاسح

 ٌغتُتج انؼىايم انًإثشح ػهى عشػخ انتفبػم -

 ثكتبة انشاثغ ثبنتغبؤل انىاسدح انًفبهٍى ٌتؼشف*

 ذساش ثٍ يذًذ انغٍخ فكش يٍ ويضبد

 ثباليبساد انتًٍُخ أونىٌبد ٌؼذد*

ٌفغش كٍف ًٌكٍ فؼم تظشفبد اٌجبثٍخ وانشؼىس 

 ثتقذٌش انزاد
 

 االدذ
 انؼىايم انًإثشح ػهى عشػخ انتفبػم طفً

 انًىجىدح واألشكبل انفقشاد قشاءح:  انظفً انُشبط

  انذسط ٌهخض رهًُ يخطظ وسعى ثبنذسط

 انشاثغ ثبنتغبؤل انخبص انُغبط دم:  انىاجت

 انخبيظو

دهم نًبرا ٌؼتجش االػتُبء ثبنذبنخ انُفغٍخ يغإونٍخ 

 راتٍخ

 

 24دم َشبط طفذخ 

Designing Object Design 
Process 

Designing a mobile phone stand 
 

 تهخٍض انًفبهٍى 333دم ص  واجت

 االثٍٍُ
 332، 331دم يشاجؼخ انىدذح ص  طفً

 ٍيٍ كتبة انتًبسٌ 33،  32دم ص  واجت

 انثالثبء
 انشذُبد انكهشثبئٍخ طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 21،  22دم ص  واجت

 األسثؼبء
 انتفشٌغ انكهشثبئً طفً

 ػًم يطىٌبد ػٍ انذسط واجت

 انخًٍظ
 انًجبالد انكهشثبئٍخ طفً

 تهخٍض انًفبهٍى325دم ص  واجت

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 4/ 33/  2134إلــى         1/  33/  2134لألســـبـوع مــن  

 ز ( ) الثامن6  الصف والشعبة
   

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 قشاءح انذذٌث انششٌف قشاءح عهًٍخ  -

تفغٍش يؼبًَ انًفشداد انجذٌذح فً انذذٌث  -

 انششٌف

 نهذذٌث انششٌف ثٍبٌ انًؼُى اإلجًبنً -

ٌذذد انفكش انشئٍغخ نهُض ثؼذ تذهٍهه انًؼهىيبد -  

ٌفغش يظطهذبد ػهًٍخ  -  

ٌظف ثبنتفظٍم كٍف ػشع انًإنف فكشتٍٍ -  

Talk about traditional life in the 
UAE. 

  2اختجبس قظٍش 

 ًٌثم انًؼبدنخ ثٍبٍَب ثبعتخذاو انتقبطؼبد 

 ٌكتت انًؼبدنخ ػهى انظٍغخ انقٍبعٍخ 

 ًؼبدنخ ثظٍغخ انًٍم وانُقطخ ٌكتت ان 

Reading :Prepare IBT sample 
exams 

 : تذسٌت ػهى اختجبساد اي ثً تًانذظخ اإلثشائٍخ

Writing :Search to write a 
description of an important 
historical places in UAE.  

 : انذظخ اإلثشائٍخ

 IBTانتذسٌت ػهى دم اإلختجبساد انذونٍخ 

 دذاال
 331دسط يغبفش ثبنذسجخ انثبنثخ ص  43دم َشبط أتفكش وأقبسٌ طفذخ  طفً

Bridge to success      Unit 3 L: 5   
Page: 46 

 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٌٍ يىجه 

 232انى  231طفذخ سقى 

 321( ص 3دم تذسٌت ) ( يٍ عىسح ٌظ  35 -31دفظ اٌَبد انكشًٌخ )   واجت
Work Book Page: 40 

 231تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ سقى  ٌذم

 االثٍٍُ
 331دسط يغبفش ثبنذسجخ انثبنثخ ص  41دم َشبط أَظى يفبهًًٍ طفذخ  طفً

Bridge to success      Unit 3 L: 6&7  
Page: 47 & 48 

 231دم يهبساد انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سقى 

 321 ص( 2) تذسٌت دم ( يٍ عىسح ٌظ  35 -31دفظ اٌَبد انكشًٌخ )   واجت
Work Book Page: 342 

 231ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ سقى 

 انثالثبء
 331دسط يغبفش ثبنذسجخ انثبنثخ ص  41طفذخ  2دم َشبط سقى  طفً

Bridge to success      Unit 3         L: 
8& 9   Page: 50 

 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٌٍ يىجه

 221انى  222طفذخ سقى  

 323( ص 1دم تذسٌت دىل انقشاءح ) ( يٍ عىسح ٌظ  35 -31 دفظ اٌَبد انكشًٌخ )  واجت
Prepare IPT sample exams 

 221ٌذم تًبسٌٍ راتٍخ طفذخ سقى 

 األسثؼبء

 322دسط أديغتُب تذت انقظض ص   طفً
IPT sample exams 

 222دم يهبساد انتفكٍش انؼهٍب طفذخ سقى 

 311( ص 1دم )  واجت
Search to write a description of an 
important historical places IN uae. 

 223ٌذم تًشٌٍ اضبفً طفذخ سقى 

 انخًٍظ
 322دسط أديغتُب تذت انقظض ص   طفً

Write a description of an 
important historical places in UAE. 

 دظبد األعجىع

 311( ص 1دم )  واجت
Complete the writing 

 221سقى  ٌذم اختجبس َظف انىدذح طفذخ

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ز ( ) الثامن6  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى وانتكُىنىجٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ًٌٍض ثٍٍ انتفبػالد انًبطخ وانتفبػالد انطبسدح 

 نهذشاسح

 ٌغتُتج انؼىايم انًإثشح ػهى عشػخ انتفبػم -

 ثكتبة انشاثغ ثبنتغبؤل انىاسدح انًفبهٍى ٌتؼشف*

 ساشذ ثٍ يذًذ انغٍخ فكش يٍ ويضبد

 ثباليبساد انتًٍُخ أونىٌبد ٌؼذد*

ٌفغش كٍف ًٌكٍ فؼم تظشفبد اٌجبثٍخ وانشؼىس 

 ثتقذٌش انزاد
 

 االدذ
 انؼىايم انًإثشح ػهى عشػخ انتفبػم طفً

 انًىجىدح واألشكبل انفقشاد قشاءح:  انظفً انُشبط

  انذسط ٌهخض رهًُ ظيخط وسعى ثبنذسط

 وانخبيظ انشاثغ ثبنتغبؤل انخبص انُغبط دم:  انىاجت

دهم نًبرا ٌؼتجش االػتُبء ثبنذبنخ انُفغٍخ يغإونٍخ 

 راتٍخ

 

 24دم َشبط طفذخ 

Designing Object Design 
Process 

Designing a mobile phone stand 
 

 تهخٍض انًفبهٍى 333دم ص  واجت

 االثٍٍُ
 332، 331اجؼخ انىدذح ص دم يش طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 33،  32دم ص  واجت

 انثالثبء
 انشذُبد انكهشثبئٍخ طفً

 يٍ كتبة انتًبسٌٍ 21،  22دم ص  واجت

 األسثؼبء
 انتفشٌغ انكهشثبئً طفً

 ػًم يطىٌبد ػٍ انذسط واجت

 انخًٍظ
 انًجبالد انكهشثبئٍخ طفً

 تهخٍض انًفبهٍى325دم ص  واجت

 
 
 

 


