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 الخطة االسبوعية

  14/2/2019الى          2/2019/  10لالسبوع من :                                                                     (  أ )الثامن   الصف والشعبة:

 انرَبقُبد English انهغخ انؼرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 ىوـــانــُ

 أحكبو انؼًرح 

 َجٍُ يفهىو انؼًرح 

 َؼجر ػٍ فكم انؼًرح

يُبضك انؼًرح واْحكبو انًتؼهقخ  َىقح كُفُخ أداء

 ثهب  

َحهم انطبنت  انػخؿُخ يٍ خالل  -1

 اقىانهب
 َحذد انفكرح انرئُطُخ نهُؽ -2
 َفطر يؿطهحبد ػهًُخ -3

To talk about online language. 
To read about social media. 
To recognize new vocab items. 
To listen for information. 

 تحذَذ االغكبل انًتطبثقخ 

 اضتقؿبء حم انًطبئم 

 تحذَذ االغكبل انًتطبثقخ 

Reading: on point Pages: 109-110 

 كتبثخ يىقىع ػٍ انتطبيح –قراءح  حرح 

Writing: search for information 
about the pros and cons of Social 
Media. 

 َت انطبنجبد ػهً اضئهخ االختجبراد انذونُخ تذر

 االحذ

 ؾفٍ
 22إنً ؾفحخ 25يٍ ؼ 

 يُبقػخ انقؿخ انقؿُرح)حفُخ تًر(
Bridge to success C.BK Page: 118 

 523حم انتًبرٍَ  ؼ  

 واجت
 

 55اَػطخ ؼ
Bridge to success C.BK Page: 101 

 524ؼ    انتًبرٍَ حم

 االثٍُُ

 ؾفٍ
 

 قؿخ وتطجُقهبيُبقػخ ػُبؾر ان
Bridge to success C.BK Page: 119 

 526ؼ   انتًبرٍَ حم

 واجت
 

 51 -55اَػطخ ؼ
Bridge to success C.BK Page: 102 

 535ؼ   انتًبرٍَ حم

 انثالثبء

 ؾفٍ
 56غهً ؾفحخ 25يٍ ؾفحخ 

 يُبقػخ  حىل َهبَخ انقؿخ وراٌ انطالة فُهب
Bridge to success C.BK Page: 120 

 531ؼ   برٍَانتً حم

 واجت
 

 كتبثخ َهبَخ يختهفخ نهقؿخ
Bridge to success C.BK Page: 103 

 537ؼ   انتًبرٍَ حم

 538ؼ    انتًبرٍَ حم Bridge to success C.BK Page: 121 يُبقػخ انُؽ انًؼهىيبتٍ)انقرظ االثُف(  ؾفٍ االرثؼبء

 واجت
 

 72اَػطخ ؼ 
Bridge to success C.BK Page: 104 

 539ؼ    انتًبرٍَ حم

 انخًُص

 ؾفٍ
 تالوح 

   73اَػطخ ؼ
Bridge to success C.BK Page: 123 

  545ؼ    انتًبرٍَ حم

 واجت
 

 
Bridge to success C.BK Page: 105 

 548ؼ    انتًبرٍَ حم
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 ( أ ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 

 

 ؿًُى وانتكُىنىجُبانت انترثُخ اْخالقُخ انذراضبد االجتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َؼرف وظُفخ انجهبز انهكًٍ  – 1

اٌ َرثم ثٍُ اجساء و وظبئف اػكبء انجهبز  – 2

 انهكًٍ |

اٌ َؼرف كُف َتفبػم انجهبز انهكًٍ يغ  – 3

 اْجهسح اْخري ثبنجطى 

 App Platforms and HTML تفطر يفهىو انقبَىٌ - تطتكػف انحكبرح انؼرثُخ اإلضاليُخ

 االحذ

 وؾف وظبئف انجهبز انهكًٍ  ؾفٍ

ؾفٍ: تقذو ػرـ ػٍ خؿبئؽ انحكبرح 

 اإلضاليُخ.

 

 42الؾفٍ: تطجق أَػطخ انذرش ؼ  

ؾفٍ: تقذر جهىد دونخ اإليبراد فٍ تطجُق 

 انقبَىٌ.

 

 ال ؾفٍ: تُظى يجًىػخ  يٍ انقىاٍَُ انًذرضُخ
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 انتؼرف ػهً اَىاع انهكى واجت

 االثٍُُ

 تحذَذ اَىاع انهكى وتؼرف دور االَسًَبد  ؾفٍ

 يٍ كتبة انُػبل  56و 55ؼ  واجت

 انثالثبء

 انتؼرف ػهً اػكبء انجهبز انهكًٍ  ؾفٍ

 َىقح ثبنرضى  اجساء انجهبز انهكًٍ  واجت

 االرثؼبء

 ٍ انهكى اهًُخ انجكتُرَب ف ؾفٍ

 تًبرٍَ كتبة انُػبل  واجت

 انخًُص

 يقذيخ ػٍ انجهبز االخراجٍ  ؾفٍ

  واجت
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 الخطة االسبوعية

  14/2/2019الى          2/2019/  10لالسبوع من :                                                                    (    الثامن) ب   الصف والشعبة:

 انرَبقُبد English انهغخ انؼرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 ىوـــانــُ

 أحكبو انؼًرح 

 َجٍُ يفهىو انؼًرح 

 َؼجر ػٍ فكم انؼًرح

َىقح كُفُخ أداء يُبضك انؼًرح واْحكبو انًتؼهقخ 

 ثهب  

َحهم انطبنت  انػخؿُخ يٍ خالل  -1

 اقىانهب

 ؽَحذد انفكرح انرئُطُخ نهُ -2

 َفطر يؿطهحبد ػهًُخ -3

To talk about online language. 
To read about social media. 
To recognize new vocab items. 
To listen for information. 

 تحذَذ االغكبل انًتطبثقخ 

 اضتقؿبء حم انًطبئم 

 تحذَذ االغكبل انًتطبثقخ 

Reading: on point Pages: 109-110 

 كتبثخ يىقىع ػٍ انتطبيح –حرح   قراءح

Writing: search for information 
about the pros and cons of Social 
Media. 

 تذرَت انطبنجبد ػهً اضئهخ االختجبراد انذونُخ 

 االحذ

 ؾفٍ
 Bridge to success C.BK Page: 118 (مناقشة القصة القصيرة)حفنة تمر 22إنً ؾفحخ 25يٍ ؼ 

 523ؼ  حم انتًبرٍَ  

 واجت
 Bridge to success C.BK Page: 101 05انشطة ص 

 524ؼ    انتًبرٍَ حم

 االثٍُُ

 ؾفٍ
 Bridge to success C.BK Page: 119 مناقشة عناصر القصة وتطبيقها 

 526ؼ   انتًبرٍَ حم

 واجت
 Bridge to success C.BK Page: 102 05 -05انشطة ص 

 535ؼ   انتًبرٍَ حم

 انثالثبء

 ؾفٍ
 Bridge to success C.BK Page: 120 مناقشة  حول نهاية القصة وراي الطالب فيها 56غهً ؾفحخ 25يٍ ؾفحخ 

 531ؼ   انتًبرٍَ حم

 واجت
 Bridge to success C.BK Page: 103 كتابة نهاية مختلفة للقصة 

 537ؼ   انتًبرٍَ حم

 538ؼ    انتًبرٍَ حم Bridge to success C.BK Page: 121 (مناقشة النص المعلوماتي)القرش االبيض  ؾفٍ االرثؼبء

 واجت
 Bridge to success C.BK Page: 104 27انشطة ص  

 539ؼ    انتًبرٍَ حم

 انخًُص

 ؾفٍ
 Bridge to success C.BK Page: 123   27انشطة ص تالوح 

  545ؼ    انتًبرٍَ حم

 واجت
  Bridge to success C.BK Page: 105 

 548ؼ    نتًبرٍَا حم
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 ( ب ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 

 

 انتؿًُى وانتكُىنىجُب انترثُخ اْخالقُخ انذراضبد االجتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َؼرف وظُفخ انجهبز انهكًٍ  – 1

اٌ َرثم ثٍُ اجساء و وظبئف اػكبء انجهبز  – 2

 انهكًٍ |

بػم انجهبز انهكًٍ يغ اٌ َؼرف كُف َتف – 3

 اْجهسح اْخري ثبنجطى 

 App Platforms and HTML تفطر يفهىو انقبَىٌ - تطتكػف انحكبرح انؼرثُخ اإلضاليُخ

 االحذ

 وؾف وظبئف انجهبز انهكًٍ  ؾفٍ

ؾفٍ: تقذو ػرـ ػٍ خؿبئؽ انحكبرح 

 اإلضاليُخ.

 

 42الؾفٍ: تطجق أَػطخ انذرش ؼ  

فٍ تطجُق  ؾفٍ: تقذر جهىد دونخ اإليبراد

 انقبَىٌ.

 

 ال ؾفٍ: تُظى يجًىػخ  يٍ انقىاٍَُ انًذرضُخ
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 انتؼرف ػهً اَىاع انهكى واجت

 االثٍُُ

 تحذَذ اَىاع انهكى وتؼرف دور االَسًَبد  ؾفٍ

 يٍ كتبة انُػبل  56و 55ؼ  واجت

 انثالثبء

 انتؼرف ػهً اػكبء انجهبز انهكًٍ  ؾفٍ

 َىقح ثبنرضى  اجساء انجهبز انهكًٍ  واجت

 االرثؼبء

 اهًُخ انجكتُرَب فٍ انهكى  ؾفٍ

 تًبرٍَ كتبة انُػبل  واجت

 انخًُص

 يقذيخ ػٍ انجهبز االخراجٍ  ؾفٍ

  واجت
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 الخطة االسبوعية

  14/2/2019الى          2/2019/ 10لالسبوع من :                                                               (    الثامن) ج   الصف والشعبة:

 انرَبقُبد English انهغخ انؼرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 ىوـــانــُ

 أحكبو انؼًرح 

 َجٍُ يفهىو انؼًرح 

 َؼجر ػٍ فكم انؼًرح

يُبضك انؼًرح واْحكبو انًتؼهقخ َىقح كُفُخ أداء 

 ثهب  

َحهم انطبنت  انػخؿُخ يٍ خالل  -1

 اقىانهب

 َحذد انفكرح انرئُطُخ نهُؽ -2

 َفطر يؿطهحبد ػهًُخ -3

To talk about online language. 
To read about social media. 
To recognize new vocab items. 
To listen for information. 

 ل انًتطبثقخ تحذَذ االغكب

 اضتقؿبء حم انًطبئم 

 تحذَذ االغكبل انًتطبثقخ 

Reading: on point Pages: 109-110 

 كتبثخ يىقىع ػٍ انتطبيح –قراءح  حرح 

Writing: search for information 
about the pros and cons of Social 
Media. 

 تذرَت انطبنجبد ػهً اضئهخ االختجبراد انذونُخ 

 حذاال

 ؾفٍ
 Bridge to success C.BK Page: 118 (مناقشة القصة القصيرة)حفنة تمر 22إنً ؾفحخ 25يٍ ؼ 

 523حم انتًبرٍَ  ؼ  

 واجت
 Bridge to success C.BK Page: 101 05انشطة ص 

 524ؼ    انتًبرٍَ حم

 االثٍُُ

 ؾفٍ
 Bridge to success C.BK Page: 119 مناقشة عناصر القصة وتطبيقها 

 526ؼ   انتًبرٍَ حم

 واجت
 Bridge to success C.BK Page: 102 05 -05انشطة ص 

 535ؼ   انتًبرٍَ حم

 انثالثبء

 ؾفٍ
 Bridge to success C.BK Page: 120 مناقشة  حول نهاية القصة وراي الطالب فيها 56غهً ؾفحخ 25يٍ ؾفحخ 

 531ؼ   انتًبرٍَ حم

 واجت
 Bridge to success C.BK Page: 103 كتابة نهاية مختلفة للقصة 

 537ؼ   انتًبرٍَ حم

 538ؼ    انتًبرٍَ حم Bridge to success C.BK Page: 121 (مناقشة النص المعلوماتي)القرش االبيض  ؾفٍ االرثؼبء

 واجت
 Bridge to success C.BK Page: 104 27انشطة ص  

 539ؼ    انتًبرٍَ حم

 انخًُص

 ؾفٍ
 Bridge to success C.BK Page: 123   27انشطة ص تالوح 

  545ؼ    انتًبرٍَ حم

 واجت
  Bridge to success C.BK Page: 105 

 548ؼ    انتًبرٍَ حم
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 ( )ج الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتؿًُى وانتكُىنىجُب انترثُخ اْخالقُخ انذراضبد االجتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َؼرف وظُفخ انجهبز انهكًٍ  – 1

اٌ َرثم ثٍُ اجساء و وظبئف اػكبء انجهبز  – 2

 انهكًٍ |

اٌ َؼرف كُف َتفبػم انجهبز انهكًٍ يغ  – 3

 اْجهسح اْخري ثبنجطى 

 App Platforms and HTML تفطر يفهىو انقبَىٌ - تطتكػف انحكبرح انؼرثُخ اإلضاليُخ

 االحذ

 ٍ وؾف وظبئف انجهبز انهكً ؾفٍ

ؾفٍ: تقذو ػرـ ػٍ خؿبئؽ انحكبرح 

 اإلضاليُخ.

 

 42الؾفٍ: تطجق أَػطخ انذرش ؼ  

ؾفٍ: تقذر جهىد دونخ اإليبراد فٍ تطجُق 

 انقبَىٌ.

 

 ال ؾفٍ: تُظى يجًىػخ  يٍ انقىاٍَُ انًذرضُخ
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 انتؼرف ػهً اَىاع انهكى واجت

 االثٍُُ

 تحذَذ اَىاع انهكى وتؼرف دور االَسًَبد  ؾفٍ

 يٍ كتبة انُػبل  56و 55ؼ  واجت

 انثالثبء

 انتؼرف ػهً اػكبء انجهبز انهكًٍ  ؾفٍ

 َىقح ثبنرضى  اجساء انجهبز انهكًٍ  واجت

 االرثؼبء

 اهًُخ انجكتُرَب فٍ انهكى  ؾفٍ

 تًبرٍَ كتبة انُػبل  واجت

 انخًُص

 يقذيخ ػٍ انجهبز االخراجٍ  ؾفٍ

  واجت
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 الخطة االسبوعية
  14/ 2/  2519إلــى         10/  2/  2519لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثامن:  الصف والشعبة

 انرَبقُبد English انهغخ انؼرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

يٍ  54- 33 َتهى اَِبد انكرًَخ يٍ -

 ضىرح َص تالوح يجىدح 
َفطر يؼبٍَ انًفرداد انجذَذح فٍ  -

 اَِبد 
 َجٍُ انًؼًُ اإلجًبنٍ نَّبد انكرًَخ -

 _َحهم انطبنت انػخؿُخ يٍ خالل أقىانهب1

                _َحذد انفكرح انرئُطخ نهُؽ2

                    _َفطر يؿطهحبد ػهًُخ3

To talk about the world of social 
media 

 3اختجبر قؿُر  -
 َحذد اْجساء انًتُبظرح فٍ اْغكبل انًتطبثقخ -
 َحذد اْغكبل انًتػبثهخ -
 َطتخذو يؼبيم انًقُبش نحم انًطبئم -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 47 - 50 

 قراءح حرح_كتبثخ يىقىع ػٍ انتطبيح     

Writing : Search for information 
to write a paragraph about social 
media 

 Searching aboutانحؿخ اإلثرائُخ:
Similar Shapes  

 

 االحذ
 يُبقػخ انقؿخ انقؿُرح )حفُخ  تًر( 65ؼ  2حم َػبل رقى  ؾفٍ

Bridge to Success 
Course book Page : 117 

 حم تأكذ يٍ فهًك وتًرٍَ يىجه

 524انً  523ؾفحخ رقى 

 55أَػطخ ؼ  65ؼ  3حم َػبل رقى  واجت
Bridge to Success 

Work book Page.100 
 525َحم تًبرٍَ راتُخ ؾفحخ رقى 

 االثٍُُ
 يُبقػخ ػُبؾر انقؿخ وتطجُقهب 66حم َػبل أتؼبوٌ وأثٍُ ؼ  ؾفٍ

Bridge to Success 
Course book Page :119 

 526حم يطبئم يهبراد انتفكُر انؼهُب ؾفحخ رقى 

 52_51أَػطخ ؼ  يٍ ضىرح َص 54- 33خ يٍ حفع اَِبد انكرًَ واجت
Bridge to Success 

Work book Page :102 
 527َحم تًرٍَ اقبفٍ ؾفحخ رقى 

 انثالثبء
 يُبقػخ حىل َهبَخ انقؿخ ورأٌ انطالة فُهب 68حم َػبل أَبقع وأضتُتج ؼ  ؾفٍ

Bridge to Success 
Course book Page : 120 

 حم تأكذ يٍ فهًك وتًرٍَ يىجه 

 538انً  537فحخ رقى ؾ

 539َحم تًبرٍَ راتُخ ؾفحخ رقى  Prepare On Point  Pages : 47 - 50 كتبثخ َهبَخ يختهفخ نهقؿخ يٍ ضىرح َص 54- 33حفع اَِبد انكرًَخ يٍ  واجت

 اْرثؼبء

 545ُر انؼهُب ؾفحخ رقى حم يطبئم يهبراد انتفك On Point  Pages : 47 - 50  يُبقػخ انُؽ انًؼهىيبٍَ)انقرظ اْثُف(  ؾفٍ

 72أَػطخ ؼ   واجت

Search for information to write a 
paragraph about social media 

 

 541َحم تًرٍَ اقبفٍ ؾفحخ رقى 

 انخًُص
 73أَػطخ ؼ   ؾفٍ

Write a paragraph about social 
media 

 حؿبد اْضجىع

 532َحم اختجبر َؿف انىحذح ؾفحخ رقى  Complete the paragraph _  واجت
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 ( د ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتؿًُى وانتكُىنىجُب انترثُخ اْخالقُخ انذراضبد االجتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 أٌ َتؼرف ػهً وظبئف انجهبز انهكًٍ -
 أٌ َطتُتج أجساء انجهبز انهكًٍ -

  َتؼرف انًفبهُى انىاردح

 َطتُتج دور انػجبة فٍ دفغ يطُرح انتًُُخ وانجُبء

  َطتُتج يب انتطىراد اْضبضُخ

انتٍ لرأد ػهً َظبو حكى 

 انػىري فٍ دونخ اإليبراد  .

App Platforms and HTML 

 االحذ
 اختجبر انتقىَى اْول ) انىحذح انخبيطخ ( ؾفٍ

 قراءح انفقراد ووانخرائم انىاردح فٍ انذرش 

 52انذرش ؼ  حم َػبل تقىَى

  15حم ؼ 

 25حم ؼ 

- What is HTML 
- Source button 
- Text 

Activity 1 p 69 
 

 يراجؼخ وحذح انًراَب وانؼذضبد كبيهخ واجت

 االثٍُُ
 انجهبز انهكًٍ ؾفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 55حم ؼ  واجت

 انثالثبء
 يتبثؼخ درش انجهبز انهكًٍ ؾفٍ

 ة انتًبرٍَيٍ كتب 57،  56حم ؼ  واجت

 اْرثؼبء
 درش انجهبز اإلخراجٍ  ؾفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 58حم ؼ  واجت

 انخًُص
 يتبثؼخ درش انجهبز اإلخراجٍ ؾفٍ

 ػًم يجطى أو نىحخ ػٍ انجهبز انهكًٍ وانجىنٍ واجت
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 الخطة االسبوعية
  14/ 2/  2519إلــى         10/  2/  2519لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الثامن:  الصف والشعبة

 انرَبقُبد English انهغخ انؼرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

يٍ  54- 33َتهى اَِبد انكرًَخ يٍ  -

 ضىرح َص تالوح يجىدح 
َفطر يؼبٍَ انًفرداد انجذَذح فٍ  -

 اَِبد 
 َجٍُ انًؼًُ اإلجًبنٍ نَّبد انكرًَخ -

 نت انػخؿُخ يٍ خالل أقىانهب_َحهم انطب1

                _َحذد انفكرح انرئُطخ نهُؽ2

                    _َفطر يؿطهحبد ػهًُخ3

To talk about the world of social 
media 

 3اختجبر قؿُر  -
 َحذد اْجساء انًتُبظرح فٍ اْغكبل انًتطبثقخ -
 َحذد اْغكبل انًتػبثهخ -
 نًطبئمَطتخذو يؼبيم انًقُبش نحم ا -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 47 & 50 

 قراءح حرح_كتبثخ يىقىع ػٍ انتطبيح     

Writing :search for information to 
write a paragraph about social 
media 

 Searching aboutانحؿخ اإلثرائُخ:
Similar Shapes  

 

 االحذ
 تًر( يُبقػخ انقؿخ انقؿُرح )حفُخ   ؾفٍ

Bridge to Success 
Course book Page : 117 

 حم تأكذ يٍ فهًك وتًرٍَ يىجه

 524انً  523ؾفحخ رقى 

 55أَػطخ ؼ   واجت
Bridge to Success 

Work book Page.100 
 525َحم تًبرٍَ راتُخ ؾفحخ رقى 

 االثٍُُ
 يُبقػخ ػُبؾر انقؿخ وتطجُقهب 65ؼ  2حم َػبل رقى  ؾفٍ

Bridge to Success 
Course book Page :119 

 526حم يطبئم يهبراد انتفكُر انؼهُب ؾفحخ رقى 

 52_51أَػطخ ؼ  65ؼ  3حم َػبل رقى  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :102 
 527َحم تًرٍَ اقبفٍ ؾفحخ رقى 

 انثالثبء
 يُبقػخ حىل َهبَخ انقؿخ ورأٌ انطالة فُهب 66حم َػبل أتؼبوٌ وأثٍُ ؼ  ؾفٍ

Bridge to Success 
Course book Page : 120 

 حم تأكذ يٍ فهًك وتًرٍَ يىجه 

 538انً  537ؾفحخ رقى 

 كتبثخ َهبَخ يختهفخ نهقؿخ يٍ ضىرح َص 54- 33حفع اَِبد انكرًَخ يٍ  واجت
Prepare On Point  Pages : 47 & 

50 
 539َحم تًبرٍَ راتُخ ؾفحخ رقى 

 اْرثؼبء

 545حم يطبئم يهبراد انتفكُر انؼهُب ؾفحخ رقى  On Point  Pages : 47 & 50  يُبقػخ انُؽ انًؼهىيبٍَ)انقرظ اْثُف( 68وأضتُتج ؼ حم َػبل أَبقع  ؾفٍ

 72أَػطخ ؼ  يٍ ضىرح َص 54- 33حفع اَِبد انكرًَخ يٍ  واجت

search for information to write a 
paragraph about social media 

 

 541فٍ ؾفحخ رقى َحم تًرٍَ اقب

 انخًُص
 73أَػطخ ؼ   ؾفٍ

write a paragraph about social 
media 

 حؿبد اْضجىع

 532َحم اختجبر َؿف انىحذح ؾفحخ رقى  Complete the paragraph _  واجت
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 ( هـ ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتكُىنىجُبانتؿًُى و انترثُخ اْخالقُخ انذراضبد االجتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 أٌ َتؼرف ػهً وظبئف انجهبز انهكًٍ -
 أٌ َطتُتج أجساء انجهبز انهكًٍ -

 َتؼرف انًفبهُى انىاردح 

 َطتُتج دور انػجبة فٍ دفغ يطُرح انتًُُخ وانجُبء

  َطتُتج يب انتطىراد اْضبضُخ

انتٍ لرأد ػهً َظبو حكى 

 انػىري فٍ دونخ اإليبراد  .

App Platforms and HTML 

 االحذ
 اختجبر انتقىَى اْول ) انىحذح انخبيطخ ( ؾفٍ

 قراءح انفقراد ووانخرائم انىاردح فٍ انذرش 

 52حم َػبل تقىَى انذرش ؼ 

  15حم ؼ 

 25حم ؼ 

- What is HTML 
- Source button 
- Text 

Activity 1 p 69 
 

 يراجؼخ وحذح انًراَب وانؼذضبد كبيهخ واجت

 االثٍُُ
 انجهبز انهكًٍ ؾفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 55حم ؼ  واجت

 انثالثبء
 يتبثؼخ درش انجهبز انهكًٍ ؾفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 57،  56حم ؼ  واجت

 اْرثؼبء
 درش انجهبز اإلخراجٍ  ؾفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 58حم ؼ  واجت

 انخًُص
 يتبثؼخ درش انجهبز اإلخراجٍ ؾفٍ

 ػًم يجطى أو نىحخ ػٍ انجهبز انهكًٍ وانجىنٍ اجتو
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 الخطة االسبوعية
  14/ 2/  2519إلــى         10/  2/  2519لألســـبـوع مــن  

 ( و ) الثامن:  الصف والشعبة

 انرَبقُبد English انهغخ انؼرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

يٍ  54- 33ًخ يٍ َتهى اَِبد انكرَ -

 ضىرح َص تالوح يجىدح 
َفطر يؼبٍَ انًفرداد انجذَذح فٍ  -

 اَِبد 
 َجٍُ انًؼًُ اإلجًبنٍ نَّبد انكرًَخ -

 _َحهم انطبنت انػخؿُخ يٍ خالل أقىانهب1

                _َحذد انفكرح انرئُطخ نهُؽ2

                    _َفطر يؿطهحبد ػهًُخ3

To talk about the world of social 
media 

 3اختجبر قؿُر  -
 َحذد اْجساء انًتُبظرح فٍ اْغكبل انًتطبثقخ -
 َحذد اْغكبل انًتػبثهخ -
 َطتخذو يؼبيم انًقُبش نحم انًطبئم -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 47 & 50 

 قراءح حرح_كتبثخ يىقىع ػٍ انتطبيح     

Writing :search for information to 
write a paragraph about social 
media 

 Searching aboutانحؿخ اإلثرائُخ:
Similar Shapes  

 

 االحذ
 يُبقػخ انقؿخ انقؿُرح )حفُخ  تًر( 65ؼ  2حم َػبل رقى  ؾفٍ

Bridge to Success 
Course book Page : 117 

 حم تأكذ يٍ فهًك وتًرٍَ يىجه

 524انً  523ؾفحخ رقى 

 55أَػطخ ؼ  65ؼ  3حم َػبل رقى  واجت
Bridge to Success 

Work book Page.100 
 525َحم تًبرٍَ راتُخ ؾفحخ رقى 

 االثٍُُ
 يُبقػخ ػُبؾر انقؿخ وتطجُقهب 66حم َػبل أتؼبوٌ وأثٍُ ؼ  ؾفٍ

Bridge to Success 
Course book Page :119 

 526حم يطبئم يهبراد انتفكُر انؼهُب ؾفحخ رقى 

 52_51أَػطخ ؼ  يٍ ضىرح َص 54- 33كرًَخ يٍ حفع اَِبد ان واجت
Bridge to Success 

Work book Page :102 
 527َحم تًرٍَ اقبفٍ ؾفحخ رقى 

 انثالثبء
 يُبقػخ حىل َهبَخ انقؿخ ورأٌ انطالة فُهب 68حم َػبل أَبقع وأضتُتج ؼ  ؾفٍ

Bridge to Success 
Course book Page : 120 

 ه حم تأكذ يٍ فهًك وتًرٍَ يىج

 538انً  537ؾفحخ رقى 

 كتبثخ َهبَخ يختهفخ نهقؿخ يٍ ضىرح َص 54- 33حفع اَِبد انكرًَخ يٍ  واجت
Prepare On Point  Pages : 47 & 

50 
 539َحم تًبرٍَ راتُخ ؾفحخ رقى 

 اْرثؼبء

 545نتفكُر انؼهُب ؾفحخ رقى حم يطبئم يهبراد ا On Point  Pages : 47 & 50  يُبقػخ انُؽ انًؼهىيبٍَ)انقرظ اْثُف(  ؾفٍ

 72أَػطخ ؼ   واجت

search for information to write a 
paragraph about social media 

 

 541َحم تًرٍَ اقبفٍ ؾفحخ رقى 

 انخًُص
 73أَػطخ ؼ   ؾفٍ

write a paragraph about social 
media 

 حؿبد اْضجىع

 532َؿف انىحذح ؾفحخ رقى َحم اختجبر  Complete the paragraph   واجت
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   ( ) و الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتؿًُى وانتكُىنىجُب انترثُخ اْخالقُخ انذراضبد االجتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 أٌ َتؼرف ػهً وظبئف انجهبز انهكًٍ -
 أٌ َطتُتج أجساء انجهبز انهكًٍ -

 َتؼرف انًفبهُى انىاردح 

 دور انػجبة فٍ دفغ يطُرح انتًُُخ وانجُبءَطتُتج 

  َطتُتج يب انتطىراد اْضبضُخ

انتٍ لرأد ػهً َظبو حكى 

 انػىري فٍ دونخ اإليبراد  .

App Platforms and HTML 

 االحذ
 اختجبر انتقىَى اْول ) انىحذح انخبيطخ ( ؾفٍ

 قراءح انفقراد ووانخرائم انىاردح فٍ انذرش 

 52حم َػبل تقىَى انذرش ؼ 

  15حم ؼ 

 25حم ؼ 

- What is HTML 
- Source button 
- Text 

Activity 1 p 69 
 

 يراجؼخ وحذح انًراَب وانؼذضبد كبيهخ واجت

 االثٍُُ
 انجهبز انهكًٍ ؾفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 55حم ؼ  واجت

 انثالثبء
 يتبثؼخ درش انجهبز انهكًٍ ؾفٍ

 ٍيٍ كتبة انتًبرَ 57،  56حم ؼ  واجت

 اْرثؼبء
 درش انجهبز اإلخراجٍ  ؾفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 58حم ؼ  واجت

 انخًُص
 يتبثؼخ درش انجهبز اإلخراجٍ ؾفٍ

 ػًم يجطى أو نىحخ ػٍ انجهبز انهكًٍ وانجىنٍ واجت
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 الخطة االسبوعية
  14/ 2/  2519إلــى         10/  2/  2519لألســـبـوع مــن  

 ز ( ) الثامن:  والشعبةالصف 

 انرَبقُبد English انهغخ انؼرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

يٍ  54- 33َتهى اَِبد انكرًَخ يٍ  -

 ضىرح َص تالوح يجىدح 
َفطر يؼبٍَ انًفرداد انجذَذح فٍ  -

 اَِبد 
َجٍُ انًؼًُ اإلجًبنٍ نَّبد انكرًَخ -  

 ؿُخ يٍ خالل أقىانهب_َحهم انطبنت انػخ1

                _َحذد انفكرح انرئُطخ نهُؽ2

                    _َفطر يؿطهحبد ػهًُخ3

To talk about the world of social 
media 

 3اختجبر قؿُر  -
 َحذد اْجساء انًتُبظرح فٍ اْغكبل انًتطبثقخ -
 َحذد اْغكبل انًتػبثهخ -
 َطتخذو يؼبيم انًقُبش نحم انًطبئم -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 47 & 50 

 قراءح حرح_كتبثخ يىقىع ػٍ انتطبيح     

Writing :search for information to 
write a paragraph about social 
media 

 Searching aboutانحؿخ اإلثرائُخ:
Similar Shapes  

 

 االحذ
 يُبقػخ انقؿخ انقؿُرح )حفُخ  تًر(  ؾفٍ

Bridge to Success 
Course book Page : 117 

 حم تأكذ يٍ فهًك وتًرٍَ يىجه

 524انً  523ؾفحخ رقى 

 55أَػطخ ؼ   واجت
Bridge to Success 

Work book Page.100 
 525َحم تًبرٍَ راتُخ ؾفحخ رقى 

 االثٍُُ
 يُبقػخ ػُبؾر انقؿخ وتطجُقهب 65ؼ  2حم َػبل رقى  ؾفٍ

Bridge to Success 
Course book Page :119 

 526حم يطبئم يهبراد انتفكُر انؼهُب ؾفحخ رقى 

 52_51أَػطخ ؼ  65ؼ  3حم َػبل رقى  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :102 
 527َحم تًرٍَ اقبفٍ ؾفحخ رقى 

 انثالثبء
 يُبقػخ حىل َهبَخ انقؿخ ورأٌ انطالة فُهب 66حم َػبل أتؼبوٌ وأثٍُ ؼ  ؾفٍ

Bridge to Success 
Course book Page : 120 

 حم تأكذ يٍ فهًك وتًرٍَ يىجه 

 538انً  537ؾفحخ رقى 

 كتبثخ َهبَخ يختهفخ نهقؿخ يٍ ضىرح َص 54- 33حفع اَِبد انكرًَخ يٍ  واجت
Prepare On Point  Pages : 47 & 

50 
 539َحم تًبرٍَ راتُخ ؾفحخ رقى 

 اْرثؼبء

 545حم يطبئم يهبراد انتفكُر انؼهُب ؾفحخ رقى  On Point  Pages : 47 & 50  يُبقػخ انُؽ انًؼهىيبٍَ)انقرظ اْثُف( 68ؼ  حم َػبل أَبقع وأضتُتج ؾفٍ

 72أَػطخ ؼ  يٍ ضىرح َص 54- 33حفع اَِبد انكرًَخ يٍ  واجت

search for information to write a 
paragraph about social media 

 

 541رقى  َحم تًرٍَ اقبفٍ ؾفحخ

 انخًُص
 73أَػطخ ؼ   ؾفٍ

write a paragraph about social 
media 

 حؿبد اْضجىع

 532َحم اختجبر َؿف انىحذح ؾفحخ رقى  Complete the paragraph   واجت
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 ز ( ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 جُبانتؿًُى وانتكُىنى انترثُخ اْخالقُخ انذراضبد االجتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 أٌ َتؼرف ػهً وظبئف انجهبز انهكًٍ -
 أٌ َطتُتج أجساء انجهبز انهكًٍ -

 َتؼرف انًفبهُى انىاردح 

 َطتُتج دور انػجبة فٍ دفغ يطُرح انتًُُخ وانجُبء

  َطتُتج يب انتطىراد اْضبضُخ

انتٍ لرأد ػهً َظبو حكى 

 انػىري فٍ دونخ اإليبراد  .

App Platforms and HTML 

 االحذ
 اختجبر انتقىَى اْول ) انىحذح انخبيطخ ( ؾفٍ

 قراءح انفقراد ووانخرائم انىاردح فٍ انذرش 

 52حم َػبل تقىَى انذرش ؼ 

  15حم ؼ 

 25حم ؼ 

- What is HTML 
- Source button 
- Text 

Activity 1 p 69 
 

 يراجؼخ وحذح انًراَب وانؼذضبد كبيهخ واجت

 االثٍُُ
 بز انهكًٍانجه ؾفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 55حم ؼ  واجت

 انثالثبء
 يتبثؼخ درش انجهبز انهكًٍ ؾفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 57،  56حم ؼ  واجت

 اْرثؼبء
 درش انجهبز اإلخراجٍ  ؾفٍ

 يٍ كتبة انتًبرٍَ 58حم ؼ  واجت

 انخًُص
 يتبثؼخ درش انجهبز اإلخراجٍ ؾفٍ

 يجطى أو نىحخ ػٍ انجهبز انهكًٍ وانجىنٍػًم  واجت

 
 
 

 


