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 لخطة االسبوعيةا
 9/5/2019إلــى    5/ 5/ 2019لألســـبـوع مــن                                                             ثامن )أ(:   الصف والشعبة

 انشٌاضٍاخ English انهغح انؼشتٍح انتشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 انذسط انشاتغ         
 غضٔج دٍٍُ           

 ٌذذد أعثاب غضٔج دٍٍُ   -
 غضٔج دٍٍُ  ٌزكش أدذاث -
 ٌغتُثظ انذسٔط ٔانؼثش يٍ غضٔج دٍٍُ  -
 

 ٌذذد انفكش انشئٍغح نهُض تؼذ تذهٍهّ  -
 ٌفغش انًظطهذاخ انؼهًٍح  -

 ٌتؼشف انًتؼهى انتشكٍة اإلضافً -

To talk about sports and hobbies. 
To use compound nouns. 
To read for information. 
To recognize new vocab items. 

تذذٌذ انُقاط ٔانًغتقًٍاخ  -

 ٔانًغتٌٕاخ

 قٍاط انقطغ انًغتقًٍح   -

 انًغافح تٍٍ َقطتٍٍ  -
 

 
Read pages: 136 – 137 “ On point” 

انذظح اإلحشائٍح: انقشائٍح: قشاءج دشج دٕل 

 األعاطٍش األدتٍحيٕضٕع 
األيخال ػٍ  تفغٍشي انكتاتٍح: كتاتح يقال

 انشؼثٍح

Writing: search for information about 
Olympic famous athletes.  

 تذسٌة انطانثاخ ػهى االختثاساخ انذٔنٍح

 االدذ

  40طفذح إنى38يٍ طفذح  طفً
 72 ص الكتاب األساطير درس

Bridge to success C.BK  Page: 181   734دم تًاسٌٍ ص 

  ٔاجة
 Bridge to success W.BK  Page: 152 86 ص 4 قمر تدريب حل

 736دم تًاسٌٍ ص 

 االحٍٍُ

  طفً
 Bridge to success C.BK  Page: 182 72 ص الكتاب األساطير درس

 737دم تًاسٌٍ ص  

  ٔاجة
 Bridge to success W.BK  Page: 153 86 ص 5 تدريب حل

 738دم تًاسٌٍ ص 

 
 انخالحاء 

 44انى  41يٍ طفذح  طفً
 Bridge to success C.BK  Page: 183 72 ص الكتاب األساطير درس

 742دم تًاسٌٍ ص 

 ػًم يطٌٕح ػٍ أي دسط يٍ دسٔط انفظم انخانج   ٔاجة
 746دم تًاسٌٍ ص   Bridge to success W.BK  Page: 154 86 ص 6 تدريب حل

 االستؼاء

  طفً
 747دم تًاسٌٍ ص   Bridge to success C.BK  Page: 184 96 ص اإلضافي التركيب درس

  ٔاجة
 Bridge to success W.BK  Page: 155 101 ص 3 رقم تدريب حل

 753دم تًاسٌٍ ص 

 انخًٍظ

 تالٔج طفً
 Bridge to success C.BK  Page: 185 96 ص اإلضافي التركيب درس

 759دم تًاسٌٍ ص 

   ٔاجة
Bridge to success W.BK  Page: 156 
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 ا ثامن:  والشعبة الصفتابع 

 

 Computer Science انتشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االجتًاػٍح  انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 اٌ ٌؼشف يا ًْ األدافٍش  -
 ٌزكش كٍف تتشكم األدافٍش  -

ٌذذد اًٍْح االدافٍش فً انكشف ػٍ ياضً كٕكة  -

 األسع 
 ٌظًى ًَٕرجا ألدفٕسج .  -

ح فً تغتكشف انذانح انؼاي -

 أسٔتا قثم ػظش انُٓضح

تغتكشف يفٕٓو انظشاع  -

 Introduction to discovery kit - انذاخهً 

 االدذ

 هى انًاضً انثؼٍذ ٌؼشف يا ًْ األدنحػ - طفً

تثذج فً شثكح انًؼهٕياخ  -

ػٍ أتشص يفكشي ػظش 

 انُٓضح 

تقتشح دهٕل ألداسج  -

 انظشاع
- Program the maker with python 

codes 

 كذ يٍ فٓى انُض انتأ 341ص  - 

 االحٍٍُ

 ٌفٓى كٍف تتكٌٕ األدافٍش ٔ كٍف تذفع  - طفً

 كتاب انُشاط جضئٍح ) كٍف تتكٌٕ األدافٍش (  - ٔاجة

 انخالحاء 

 ٌذذد أًٍْح دساعح األدافٍش  - طفً

 كتاب انُشاط انجضئٍح ) اًٍْح دساعح األدافٍش (  - ٔاجة

 االستؼاء

  348انة ص دم تًاسٌٍ كتاب انط - طفً

 اَشاء يطٌٕح نهذسط  - ٔاجة

 انخًٍظ

 يقذيح تذسط انتأسٌخ تانؼًش انُغثً  - طفً

  - ٔاجة
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 لخطة االسبوعيةا
 9/5/2019إلــى    5/ 5/ 2019لألســـبـوع مــن  

   ثامن )ب(:  الصف والشعبة

 انشٌاضٍاخ English انهغح انؼشتٍح انتشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 ج انتؼهىَٕات
 

 

 ٕوـــانــٍ

 انذسط انشاتغ         
 غضٔج دٍٍُ           

 ٌذذد أعثاب غضٔج دٍٍُ   -
 غضٔج دٍٍُ  ٌزكش أدذاث -
 ٌغتُثظ انذسٔط ٔانؼثش يٍ غضٔج دٍٍُ  -
 

 ٌذذد انفكش انشئٍغح نهُض تؼذ تذهٍهّ  -
 ٌفغش انًظطهذاخ انؼهًٍح  -

 ٌتؼشف انًتؼهى انتشكٍة اإلضافً -

To talk about sports and hobbies. 
To use compound nouns. 
To read for information. 
To recognize new vocab items. 

 تذذٌذ انُقاط ٔانًغتقًٍاخ ٔانًغتٌٕاخ -

 قٍاط انقطغ انًغتقًٍح   -

 انًغافح تٍٍ َقطتٍٍ  -
 

 Read pages: 136 – 137 “ On point” 

ج دٕل انذظح اإلحشائٍح: انقشائٍح: قشاءج دش

 األعاطٍش األدتٍحيٕضٕع 
 األيخال انشؼثٍحػٍ  انكتاتٍح: كتاتح يقال تفغٍشي

Writing: search for information about Olympic 
famous athletes.  

 تذسٌة انطانثاخ ػهى االختثاساخ انذٔنٍح

 االدذ

  40طفذح إنى38يٍ طفذح  طفً
 72 ص الكتاب األساطير درس

Bridge to success C.BK  Page: 181   734دم تًاسٌٍ ص 

  ٔاجة
 Bridge to success W.BK  Page: 152 86 ص 4 رقم تدريب حل

 736دم تًاسٌٍ ص 

 االحٍٍُ

  طفً
 Bridge to success C.BK  Page: 182 72 ص الكتاب األساطير درس

 737دم تًاسٌٍ ص  

  ٔاجة
 Bridge to success W.BK  Page: 153 86 ص 5 تدريب حل

 738دم تًاسٌٍ ص 

 

 انخالحاء 

 44انى  41يٍ طفذح  طفً
 Bridge to success C.BK  Page: 183 72 ص الكتاب األساطير درس

 742دم تًاسٌٍ ص 

 ػًم يطٌٕح ػٍ أي دسط يٍ دسٔط انفظم انخانج   ٔاجة
 746دم تًاسٌٍ ص   Bridge to success W.BK  Page: 154 86 ص 6 تدريب حل

 االستؼاء

  طفً
 747دم تًاسٌٍ ص   Bridge to success C.BK  Page: 184 96 ص اإلضافي التركيب درس

  ٔاجة
 Bridge to success W.BK  Page: 155 101 ص 3 رقم تدريب حل

 753دم تًاسٌٍ ص 

 انخًٍظ

 تالٔج طفً
 Bridge to success C.BK  Page: 185 96 ص اإلضافي التركيب درس

 759دم تًاسٌٍ ص 

   ٔاجة

Bridge to success W.BK  Page: 156 
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 ثامن ب:  الصف والشعبةتابع 

 Computer Science انتشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االجتًاػٍح  انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 اٌ ٌؼشف يا ًْ األدافٍش  -
 ٌزكش كٍف تتشكم األدافٍش  -

ٌذذد اًٍْح االدافٍش فً انكشف ػٍ ياضً كٕكة  -

 ألسع ا
 ٌظًى ًَٕرجا ألدفٕسج .  -

تغتكشف انذانح انؼايح فً  -

 أسٔتا قثم ػظش انُٓضح

تغتكشف يفٕٓو انظشاع  -

 Introduction to discovery kit - انذاخهً 

 االدذ

 ٌؼشف يا ًْ األدنحػهى انًاضً انثؼٍذ  - طفً

تثذج فً شثكح انًؼهٕياخ  -

ػٍ أتشص يفكشي ػظش 

 انُٓضح 

تقتشح دهٕل ألداسج  -

 انظشاع
- Program the maker with python 

codes 

 انتأكذ يٍ فٓى انُض  341ص  - 

 االحٍٍُ

 ٌفٓى كٍف تتكٌٕ األدافٍش ٔ كٍف تذفع  - طفً

 كتاب انُشاط جضئٍح ) كٍف تتكٌٕ األدافٍش (  - ٔاجة

 انخالحاء 

 ٌذذد أًٍْح دساعح األدافٍش  - طفً

 األدافٍش (  كتاب انُشاط انجضئٍح ) اًٍْح دساعح - ٔاجة

 االستؼاء

  348دم تًاسٌٍ كتاب انطانة ص  - طفً

 اَشاء يطٌٕح نهذسط  - ٔاجة

 انخًٍظ

 يقذيح تذسط انتأسٌخ تانؼًش انُغثً  - طفً

  - ٔاجة
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 لخطة االسبوعيةا
 9/5/2019إلــى    5/ 5/ 2019لألســـبـوع مــن  

   ثامن )ج(:  الصف والشعبة

 انشٌاضٍاخ English انهغح انؼشتٍح ٍح اإلعاليٍحانتشت انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 

 

 ٕوـــانــٍ

 انذسط انشاتغ         
 غضٔج دٍٍُ           

 ٌذذد أعثاب غضٔج دٍٍُ   -
 غضٔج دٍٍُ  ٌزكش أدذاث -
 ٌغتُثظ انذسٔط ٔانؼثش يٍ غضٔج دٍٍُ  -
 

 ٌذذد انفكش انشئٍغح نهُض تؼذ تذهٍهّ  -
 ًٍحٌفغش انًظطهذاخ انؼه  -

 ٌتؼشف انًتؼهى انتشكٍة اإلضافً -

To talk about sports and hobbies. 
To use compound nouns. 
To read for information. 
To recognize new vocab items. 

 تذذٌذ انُقاط ٔانًغتقًٍاخ ٔانًغتٌٕاخ -

 قٍاط انقطغ انًغتقًٍح   -

 انًغافح تٍٍ َقطتٍٍ  -
 

 Read pages: 136 – 137 “ On point” 

انذظح اإلحشائٍح: انقشائٍح: قشاءج دشج دٕل 

 األعاطٍش األدتٍحيٕضٕع 
 األيخال انشؼثٍحػٍ  انكتاتٍح: كتاتح يقال تفغٍشي

Writing: search for information about Olympic 
famous athletes.  

 تذسٌة انطانثاخ ػهى االختثاساخ انذٔنٍح

 االدذ

  40حطفذ إنى38يٍ طفذح  طفً
 72 ص الكتاب األساطير درس

Bridge to success C.BK  Page: 181   734دم تًاسٌٍ ص 

  ٔاجة
 Bridge to success W.BK  Page: 152 86 ص 4 رقم تدريب حل

 736دم تًاسٌٍ ص 

 االحٍٍُ

  طفً
 Bridge to success C.BK  Page: 182 72 ص الكتاب األساطير درس

 737دم تًاسٌٍ ص  

  ٔاجة
 Bridge to success W.BK  Page: 153 86 ص 5 تدريب حل

 738دم تًاسٌٍ ص 

 

 انخالحاء 

 44انى  41يٍ طفذح  طفً
 Bridge to success C.BK  Page: 183 72 ص الكتاب األساطير درس

 742دم تًاسٌٍ ص 

 ػًم يطٌٕح ػٍ أي دسط يٍ دسٔط انفظم انخانج   ٔاجة
 746دم تًاسٌٍ ص   Bridge to success W.BK  Page: 154 86 ص 6 تدريب حل

 االستؼاء

  طفً
 747دم تًاسٌٍ ص   Bridge to success C.BK  Page: 184 96 ص اإلضافي التركيب درس

  ٔاجة
 Bridge to success W.BK  Page: 155 101 ص 3 رقم تدريب حل

 753دم تًاسٌٍ ص 

 انخًٍظ

 تالٔج طفً
 Bridge to success C.BK  Page: 185 96 ص اإلضافي التركيب درس

 759دم تًاسٌٍ ص 

   ٔاجة

Bridge to success W.BK  Page: 156 
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 ثامن ج:  الصف والشعبةتابع 

 Computer Science انتشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االجتًاػٍح  انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 اٌ ٌؼشف يا ًْ األدافٍش  -
 دافٍش ٌزكش كٍف تتشكم األ -

ٌذذد اًٍْح االدافٍش فً انكشف ػٍ ياضً كٕكة  -

 األسع 
 ٌظًى ًَٕرجا ألدفٕسج .  -

تغتكشف انذانح انؼايح فً  -

 أسٔتا قثم ػظش انُٓضح

تغتكشف يفٕٓو انظشاع  -

 Introduction to discovery kit - انذاخهً 

 االدذ

 ٌؼشف يا ًْ األدنحػهى انًاضً انثؼٍذ  - طفً

تثذج فً شثكح انًؼهٕياخ  -

أتشص يفكشي ػظش  ػٍ

 انُٓضح 

تقتشح دهٕل ألداسج  -

 انظشاع
- Program the maker with python 

codes 

 انتأكذ يٍ فٓى انُض  341ص  - 

 االحٍٍُ

 ٌفٓى كٍف تتكٌٕ األدافٍش ٔ كٍف تذفع  - طفً

 كتاب انُشاط جضئٍح ) كٍف تتكٌٕ األدافٍش (  - ٔاجة

 انخالحاء 

 دافٍش ٌذذد أًٍْح دساعح األ - طفً

 كتاب انُشاط انجضئٍح ) اًٍْح دساعح األدافٍش (  - ٔاجة

 االستؼاء

  348دم تًاسٌٍ كتاب انطانة ص  - طفً

 اَشاء يطٌٕح نهذسط  - ٔاجة

 انخًٍظ

 يقذيح تذسط انتأسٌخ تانؼًش انُغثً  - طفً

  - ٔاجة
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 الخطة االسبوعية
  9/ 5/  2019إلــى         5/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثامن:  الصف والشعبة
   

 انشٌاضٍاخ English انهغح انؼشتٍح انتشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌثٍٍ أًٍْح انظذح نإلَغاٌ -
 ٌغتُثظ دٔس انطٓاسج فً انٕقاٌح يٍ األيشاع -
أٌ ٌؼثش ػٍ تقذٌشِ نجٕٓد دٔنح اإلياساخ فً  -

 يجال انظذح

 ٌذذد انفكش انشئٍغح نهُض تؼذ تذهٍهّ  -
 ٌفغش انًظطهذاخ انؼهًٍح  -

 ٌتؼشف انًتؼهى انتشكٍة اإلضافً -

To talk about the 
explorers and their 
journeys. 

 ٌظف انتٕصٌغ تاعتخذاو انشكم -
 ٌظف يشكض انتٕصٌغ ٔاَتشاسِ -
ٌذذد انُقااط  ٔانًغتقًٍاخ ٔانًغتٌٕاخ  -

 ٔتًخٍهٓا
Reading :Prepare On Point  
Pages : 48 - 55 

انذظح اإلحشائٍح: انقشائٍح: قشاءج دشج دٕل 

 األعاطٍش األدتٍحيٕضٕع 
 األيخال انشؼثٍحػٍ  انكتاتٍح: كتاتح يقال تفغٍشي

Writing: Search for information to 
write a paragraph about 
explorers 

 انذظح اإلحشائٍح:

Search about symmetric 
distribution 

 االدذ

 72دسط األعاطٍش انكتاب ص  48دم َشاط أقشأ ٔأعتُثظ ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :175 

 دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًشٌٍ يٕجّ

 716انى   714طفذح سقى  

 86ص  4دم تذسٌة سقى  ( عٕسج ٌظ 68 – 55دفع اٌَاخ انكشًٌح ) ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :150 
 717ٌذم تًاسٌٍ راتٍح طفذح سقى 

 االحٍٍُ

 72دسط األعاطٍش انكتاب ص  50دم َشاط أدهم ٔأتٍٍ ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :176 
 718دم يغائم يٓاساخ انتفكٍش انؼهٍا طفذح سقى 

 86ص  5دم تذسٌة  ( عٕسج ٌظ 68 – 55دفع اٌَاخ انكشًٌح ) ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :151 
 719ٌذم تًشٌٍ اضافً طفذح سقى 

 انخالحاء

 72دسط األعاطٍش انكتاب ص  53دم َشاط أتأيم ٔ أكتة ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page : 177 

 تًشٌٍ يٕجّ دم 

 735انى  734طفذح سقى 

 86ص  6ٌة دم تذس ( عٕسج ٌظ 68 – 55دفع اٌَاخ انكشًٌح ) ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :152 
 736ٌذم تًاسٌٍ راتٍح طفذح سقى 

 األستؼاء

 739دم يغائم يٓاساخ انتفكٍش انؼهٍا طفذح سقى  On Point  Pages : 48 & 55 96دسط انتشكٍة اإلضافً ص   طفً

 101ص  3دم تذسٌة سقى   ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :153 

 تذسٌة ػهى االختثاساخ انًؼٍاسٌح ذم ٌ

 740طفذح سقى  

 انخًٍظ

 96دسط انتشكٍة اإلضافً ص   طفً
Write a paragraph about 

explorers 
 دظاد األعثٕع

 720ٌذم تًشٌٍ ػهى االختثاس  طفذح سقى  Complete the writing 101ص  4دم تذسٌة سقى   ٔاجة

 .  تسليم المطويات واللوحات الخاصة بالتربية األسالمية على أن تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة
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 ( د ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕجٍا انتشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االجتًاػٍح انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

ٌغتُتج ياتكشفّ األدافٍش ػٍ  -

 ياضً كٕكة األسع
ٌٕضخ انًقظٕد تانتأسٌخ تانؼًش  -

 انُغثً

  أٌ ٌتؼشف انًفاٍْى ٔانًظطهذاخ انٕاسدج تانذسط 

 قثم ػظش انُٓضح . أٌ ٌظف انذانح انؼايح فً أٔسٔتا 

  ٌأٌ ٌغتُتج ػٕايم قٍاو انُٓضح األٔسٔتٍح .أ

 ٌغتكشف شخظٍاخ ػظش انُٓضح فً أٔسٔتا .

  أٌ ٌؼثش ػٍ فٓى األعتشاتجٍاخ انتؼايم

 يغ انظشاػاخ انذاخهٍح ٔانخاسجٍح .

  أٌ ٌخًٍ أظٓاسانتؼاطف فً انتؼايم يغ

انًتضشسسٌٍ يٍ انظشاػاخ انخاسجٍح 

. 

  انظشاػاخ أٌ ٌغتكشف أعثاب ٔقٕع

 انذاخهٍح .

- Introduction to 
discovery kit 

 االدذ
 انذقثح انتاسٌخٍح يفٕٓيٓا ؟ األدافٍش طفً

 26دتً  23دم انكتاب ص 

- Discovery kit  
- Input / output 

modules 
- Activity 1 p 41 

 62دم انكتاب ص  يٍ كتاب انتًاسٌٍ 98دم ص  ٔاجة

 االحٍٍُ
 تاتغ دسط األدافٍش طفً

ش حالث يٍ يظاْش أْتًاو دٔنح االياساخ انؼشتٍح تتطٌٕش أرك

 انًشٓذ انخقافً

 67دم انكتاب ص  يٍ كتاب انتًاسٌٍ 99دم ص  ٔاجة

 انخالحاء
 أساعًٕط انشٔتشدايً يٍ ْٕ ؟ انتأسٌخ تانؼًش انُغثً طفً

 انُقطح األٔنً 68دم انكتاب ص  يٍ كتاب انتًاسٌٍ 100دم ص  ٔاجة

 األستؼاء
 ٌشجغ قٍاَى انُٓضح فً إٌطانٍا انً ؟ يثاديء انؼًش انُغثً طفً

 ٔاجة
ػًم نٕدح فٍُح تٕضخ طثقاخ األسع األقذو 

 ٔاألدذث
 انُقطح انخاٍَح 68دم انكتاب ص 

 انخًٍظ
 سٔاد انًجال انؼهًً فً أٔسٔتا يثاديء انؼًش انُغثً طفً

 ٔاجة
ػًم اعتقظاء ػهًً ػٍ َطشق  دفع 

 األدافٍش 

طًى  يجغًا يغ يجًٕػتك ٌٕضخ َظشٌح دشكح األسع ػُذ كال 

 يٍ تطهًٍٕط  ٔكثشٍَٕط ؟
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 الخطة االسبوعية
  9/ 5/  2019إلــى         5/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الثامن:  الصف والشعبة
   

 انشٌاضٍاخ English انهغح انؼشتٍح انتشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌثٍٍ أًٍْح انظذح نإلَغاٌ -
ٌغتُثظ دٔس انطٓاسج فً انٕقاٌح يٍ  -

 األيشاع
أٌ ٌؼثش ػٍ تقذٌشِ نجٕٓد دٔنح  -

 اإلياساخ فً يجال انظذح

 ٌذذد انفكش انشئٍغح نهُض تؼذ تذهٍهّ  -
 ٌفغش انًظطهذاخ انؼهًٍح  -

 ٌتؼشف انًتؼهى انتشكٍة اإلضافً -

To talk about the 
explorers and their 
journeys. 

 ٌظف انتٕصٌغ تاعتخذاو انشكم -
 ٌظف يشكض انتٕصٌغ ٔاَتشاسِ -
ٌذذد انُقااط  ٔانًغتقًٍاخ ٔانًغتٌٕاخ  -

 ٔتًخٍهٓا
Reading :Prepare On Point  
Pages : 48 - 55 

انذظح اإلحشائٍح: انقشائٍح: قشاءج دشج دٕل 

 األعاطٍش األدتٍحيٕضٕع 
 األيخال انشؼثٍحفغٍشي ػٍ انكتاتٍح: كتاتح يقال ت

Writing: Search for information to 
write a paragraph about 
explorers 

 انذظح اإلحشائٍح:

Search about symmetric 
distribution 

 االدذ

 72دسط األعاطٍش انكتاب ص   طفً
Bridge to Success 

Course book Page :175 

 دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًشٌٍ يٕجّ

 716انى   714ح سقى طفذ 

 86ص  4دم تذسٌة سقى   ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :150 
 717ٌذم تًاسٌٍ راتٍح طفذح سقى 

 االحٍٍُ

 72دسط األعاطٍش انكتاب ص  48دم َشاط أقشأ ٔأعتُثظ ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :176 
 718قى دم يغائم يٓاساخ انتفكٍش انؼهٍا طفذح س

 86ص  5دم تذسٌة  ( عٕسج ٌظ 68 – 55دفع اٌَاخ انكشًٌح ) ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :151 
 719ٌذم تًشٌٍ اضافً طفذح سقى 

 انخالحاء

 72دسط األعاطٍش انكتاب ص  50دم َشاط أدهم ٔأتٍٍ ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page : 177 

 تًشٌٍ يٕجّ دم 

 735انى  734ذح سقى طف

 86ص  6دم تذسٌة  ( عٕسج ٌظ 68 – 55دفع اٌَاخ انكشًٌح ) ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :152 
 736ٌذم تًاسٌٍ راتٍح طفذح سقى 

 األستؼاء

 739نتفكٍش انؼهٍا طفذح سقى دم يغائم يٓاساخ ا On Point  Pages : 48 & 55 96دسط انتشكٍة اإلضافً ص  53دم َشاط أتأيم ٔ أكتة ص  طفً

 101ص  3دم تذسٌة سقى  ( عٕسج ٌظ 68 – 55دفع اٌَاخ انكشًٌح ) ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :153 

 تذسٌة ػهى االختثاساخ انًؼٍاسٌح ٌذم 

 740طفذح سقى  

 انخًٍظ

 96دسط انتشكٍة اإلضافً ص   طفً
Write a paragraph about 

explorers 
 د األعثٕعدظا

 101ص  4دم تذسٌة سقى   ٔاجة
Complete the writing 

 720ٌذم تًشٌٍ ػهى االختثاس  طفذح سقى 

 .  تسليم المطويات واللوحات الخاصة بالتربية األسالمية على أن تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة
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 ( هـ ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕجٍا انتشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االجتًاػٍح انؼهٕو انًادج

 نواتج التعلن
 
 

 ومـــالــي

ٍش ػٍ ياضً ٌغتُتج ياتكشفّ األداف -

 كٕكة األسع
ٌٕضخ انًقظٕد تانتأسٌخ تانؼًش  -

 انُغثً

  أٌ ٌتؼشف انًفاٍْى ٔانًظطهذاخ

 انٕاسدج تانذسط

  أٌ ٌظف انذانح انؼايح فً أٔسٔتا قثم

 ػظش انُٓضح .

  أٌ ٌغتُتج ػٕايم قٍاو انُٓضح

 األٔسٔتٍح .
  أٌ ٌغتكشف شخظٍاخ ػظش انُٓضح

 فً أٔسٔتا .

 خ انتؼايم أٌ ٌؼثش ػٍ فٓى األعتشاتجٍا

 يغ انظشاػاخ انذاخهٍح ٔانخاسجٍح .

  أٌ ٌخًٍ أظٓاسانتؼاطف فً انتؼايم يغ

 انًتضشسسٌٍ يٍ انظشاػاخ انخاسجٍح .

  أٌ ٌغتكشف أعثاب ٔقٕع انظشاػاخ

 انذاخهٍح

- Introduction to discovery 
kit 

 االحد
 انذقثح انتاسٌخٍح يفٕٓيٓا ؟ األدافٍش صفي

 26دتً  23دم انكتاب ص 

- Discovery kit  
- Input / output modules 
- Activity 1 p 41 

 62دم انكتاب ص  يٍ كتاب انتًاسٌٍ 98دم ص  واجب

 االثنين
 تاتغ دسط األدافٍش صفي

أركش حالث يٍ يظاْش أْتًاو دٔنح االياساخ انؼشتٍح 

 تتطٌٕش انًشٓذ انخقافً

 67دم انكتاب ص  يٍ كتاب انتًاسٌٍ 99دم ص  واجب

 اءالثالث
 أساعًٕط انشٔتشدايً يٍ ْٕ ؟ انتأسٌخ تانؼًش انُغثً صفي

 انُقطح األٔنً 68دم انكتاب ص  يٍ كتاب انتًاسٌٍ 100دم ص  واجب

 األربعاء
 ٌشجغ قٍاَى انُٓضح فً إٌطانٍا انً ؟ يثاديء انؼًش انُغثً صفي

 واجب
ػًم نٕدح فٍُح تٕضخ طثقاخ األسع األقذو 

 ٔاألدذث
 انُقطح انخاٍَح 68ص دم انكتاب 

 الخميس
 سٔاد انًجال انؼهًً فً أٔسٔتا يثاديء انؼًش انُغثً صفي

 ػًم اعتقظاء ػهًً ػٍ َطشق  دفع األدافٍش  واجب
طًى  يجغًا يغ يجًٕػتك ٌٕضخ َظشٌح دشكح 

 األسع ػُذ كال يٍ تطهًٍٕط  ٔكثشٍَٕط ؟
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 الخطة االسبوعية
  9/ 5/  2019إلــى         5 / 5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( و ) الثامن:  الصف والشعبة
   

 انشٌاضٍاخ English انهغح انؼشتٍح انتشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 

 

 ٕوـــانــٍ

 ٌثٍٍ أًٍْح انظذح نإلَغاٌ -
ٌغتُثظ دٔس انطٓاسج فً انٕقاٌح يٍ  -

 األيشاع
أٌ ٌؼثش ػٍ تقذٌشِ نجٕٓد دٔنح  -

 انظذحاإلياساخ فً يجال 

 ٌذذد انفكش انشئٍغح نهُض تؼذ تذهٍهّ  -
 ٌفغش انًظطهذاخ انؼهًٍح  -

 ٌتؼشف انًتؼهى انتشكٍة اإلضافً -

To talk about the 
explorers and their 
journeys. 

 ٌظف انتٕصٌغ تاعتخذاو انشكم -
 ٌظف يشكض انتٕصٌغ ٔاَتشاسِ -
ٌذذد انُقااط  ٔانًغتقًٍاخ ٔانًغتٌٕاخ  -

 ٔتًخٍهٓا
Reading :Prepare On Point  
Pages : 48 - 55 

انذظح اإلحشائٍح: انقشائٍح: قشاءج دشج دٕل 

 األعاطٍش األدتٍحيٕضٕع 
 األيخال انشؼثٍحػٍ  انكتاتٍح: كتاتح يقال تفغٍشي

Writing: Search for information to 
write a paragraph about 
explorers 

 انذظح اإلحشائٍح:

Search about symmetric 
distribution 

 االدذ

 72دسط األعاطٍش انكتاب ص  48دم َشاط أقشأ ٔأعتُثظ ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :175 

 دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًشٌٍ يٕجّ

 716انى   714طفذح سقى  

 86ص  4دم تذسٌة سقى  ( عٕسج ٌظ 68 – 55دفع اٌَاخ انكشًٌح ) ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :150 
 717ٌذم تًاسٌٍ راتٍح طفذح سقى 

 االحٍٍُ

 72دسط األعاطٍش انكتاب ص  50دم َشاط أدهم ٔأتٍٍ ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :176 
 718دم يغائم يٓاساخ انتفكٍش انؼهٍا طفذح سقى 

 86ص  5دم تذسٌة  ( عٕسج ٌظ 68 – 55دفع اٌَاخ انكشًٌح ) ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :151 
 719ٌذم تًشٌٍ اضافً طفذح سقى 

 انخالحاء

 72دسط األعاطٍش انكتاب ص  53دم َشاط أتأيم ٔ أكتة ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page : 177 

 تًشٌٍ يٕجّ دم 

 735انى  734طفذح سقى 

 86ص  6دم تذسٌة  ( عٕسج ٌظ 68 – 55دفع اٌَاخ انكشًٌح ) ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :152 
 736ٌذم تًاسٌٍ راتٍح طفذح سقى 

 األستؼاء

 739دم يغائم يٓاساخ انتفكٍش انؼهٍا طفذح سقى  On Point  Pages : 48 & 55 96دسط انتشكٍة اإلضافً ص   طفً

 101ص  3دم تذسٌة سقى   ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :153 

 تذسٌة ػهى االختثاساخ انًؼٍاسٌح ٌذم 

 740طفذح سقى  

 انخًٍظ

 96دسط انتشكٍة اإلضافً ص   طفً
Write a paragraph about 

explorers 
 دظاد األعثٕع

 101ص  4دم تذسٌة سقى   ٔاجة
Complete the writing 

 720ٌذم تًشٌٍ ػهى االختثاس  طفذح سقى 

 .  ية األسالمية على أن تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزةتسليم المطويات واللوحات الخاصة بالترب
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   ( ) و الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕجٍا انتشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االجتًاػٍح انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

ٌغتُتج ياتكشفّ األدافٍش ػٍ ياضً  -

 كٕكة األسع
ٌٕضخ انًقظٕد تانتأسٌخ تانؼًش  -

 انُغثً

  أٌ ٌتؼشف انًفاٍْى ٔانًظطهذاخ انٕاسدج

 تانذسط 

 أٔسٔتا قثم ػظش أٌ ٌظف انذانح انؼايح ف ً

 انُٓضح .

 . أٌ ٌغتُتج ػٕايم قٍاو انُٓضح األٔسٔتٍح 
  ًأٌ ٌغتكشف شخظٍاخ ػظش انُٓضح ف

 أٔسٔتا .

  أٌ ٌؼثش ػٍ فٓى األعتشاتجٍاخ انتؼايم يغ

 انظشاػاخ انذاخهٍح ٔانخاسجٍح .

  أٌ ٌخًٍ أظٓاسانتؼاطف فً انتؼايم يغ

 انًتضشسسٌٍ يٍ انظشاػاخ انخاسجٍح .

 ثاب ٔقٕع انظشاػاخ انذاخهٍح .أٌ ٌغتكشف أع 

- Introduction to 
discovery kit 

 االدذ
 انذقثح انتاسٌخٍح يفٕٓيٓا ؟ األدافٍش طفً

 26دتً  23دم انكتاب ص 

- Discovery kit  
- Input / output 

modules 
- Activity 1 p 41 

 62دم انكتاب ص  يٍ كتاب انتًاسٌٍ 98دم ص  ٔاجة

 االحٍٍُ
 دافٍشتاتغ دسط األ طفً

أركش حالث يٍ يظاْش أْتًاو دٔنح االياساخ انؼشتٍح تتطٌٕش 

 انًشٓذ انخقافً

 67دم انكتاب ص  يٍ كتاب انتًاسٌٍ 99دم ص  ٔاجة

 انخالحاء
 أساعًٕط انشٔتشدايً يٍ ْٕ ؟ انتأسٌخ تانؼًش انُغثً طفً

 انُقطح األٔنً 68دم انكتاب ص  يٍ كتاب انتًاسٌٍ 100دم ص  ٔاجة

 األستؼاء
 ٌشجغ قٍاَى انُٓضح فً إٌطانٍا انً ؟ يثاديء انؼًش انُغثً طفً

 ٔاجة
ػًم نٕدح فٍُح تٕضخ طثقاخ األسع األقذو 

 ٔاألدذث
 انُقطح انخاٍَح 68دم انكتاب ص 

 انخًٍظ
 سٔاد انًجال انؼهًً فً أٔسٔتا يثاديء انؼًش انُغثً طفً

 األدافٍش ػًم اعتقظاء ػهًً ػٍ َطشق  دفع  ٔاجة
طًى  يجغًا يغ يجًٕػتك ٌٕضخ َظشٌح دشكح األسع 

 ػُذ كال يٍ تطهًٍٕط ٔكٕتشٍَكٕط ؟
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 الخطة االسبوعية
  9/ 5/  2019إلــى         5/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ز ( ) الثامن:  الصف والشعبة
   

 انشٌاضٍاخ English انهغح انؼشتٍح انتشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 اتج انتؼهىَٕ
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌثٍٍ أًٍْح انظذح نإلَغاٌ -
ٌغتُثظ دٔس انطٓاسج فً انٕقاٌح يٍ  -

 األيشاع
أٌ ٌؼثش ػٍ تقذٌشِ نجٕٓد دٔنح  -

 اإلياساخ فً يجال انظذح

 ٌذذد انفكش انشئٍغح نهُض تؼذ تذهٍهّ  -
 ٌفغش انًظطهذاخ انؼهًٍح  -

 ٌتؼشف انًتؼهى انتشكٍة اإلضافً -

To talk about the 
explorers and their 
journeys. 

 ٌظف انتٕصٌغ تاعتخذاو انشكم -
 ٌظف يشكض انتٕصٌغ ٔاَتشاسِ -
ٌذذد انُقااط  ٔانًغتقًٍاخ ٔانًغتٌٕاخ  -

 ٔتًخٍهٓا
Reading :Prepare On Point  
Pages : 48 - 55 

انذظح اإلحشائٍح: انقشائٍح: قشاءج دشج دٕل 

 األعاطٍش األدتٍحيٕضٕع 
 األيخال انشؼثٍحاتح يقال تفغٍشي ػٍ انكتاتٍح: كت

Writing: Search for information to 
write a paragraph about 
explorers 

 انذظح اإلحشائٍح:

Search about symmetric 
distribution 

 االدذ

 72دسط األعاطٍش انكتاب ص   طفً
Bridge to Success 

Course book Page :175 

 يٕجّ دم تأكذ يٍ فًٓك ٔتًشٌٍ

 716انى   714طفذح سقى  

 86ص  4دم تذسٌة سقى   ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :150 
 717ٌذم تًاسٌٍ راتٍح طفذح سقى 

 االحٍٍُ

 72دسط األعاطٍش انكتاب ص  48دم َشاط أقشأ ٔأعتُثظ ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :176 
 718هٍا طفذح سقى دم يغائم يٓاساخ انتفكٍش انؼ

 86ص  5دم تذسٌة  ( عٕسج ٌظ 68 – 55دفع اٌَاخ انكشًٌح ) ٔاجة
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Work book Page :151 
 719ٌذم تًشٌٍ اضافً طفذح سقى 

 انخالحاء

 72دسط األعاطٍش انكتاب ص  50دم َشاط أدهم ٔأتٍٍ ص  طفً
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 ٍ يٕجّ تًشٌدم 

 735انى  734طفذح سقى 

 86ص  6دم تذسٌة  ( عٕسج ٌظ 68 – 55دفع اٌَاخ انكشًٌح ) ٔاجة
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 736ٌذم تًاسٌٍ راتٍح طفذح سقى 

 األستؼاء

 739م يٓاساخ انتفكٍش انؼهٍا طفذح سقى دم يغائ On Point  Pages : 48 & 55 96دسط انتشكٍة اإلضافً ص  53دم َشاط أتأيم ٔ أكتة ص  طفً

 101ص  3دم تذسٌة سقى  ( عٕسج ٌظ 68 – 55دفع اٌَاخ انكشًٌح ) ٔاجة
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Work book Page :153 

 تذسٌة ػهى االختثاساخ انًؼٍاسٌح ٌذم 

 740طفذح سقى  

 انخًٍظ

 96دسط انتشكٍة اإلضافً ص   طفً
Write a paragraph about 

explorers 
 دظاد األعثٕع

 720ٌذم تًشٌٍ ػهى االختثاس  طفذح سقى  Complete the writing 101ص  4دم تذسٌة سقى   ٔاجة

 .  تسليم المطويات واللوحات الخاصة بالتربية األسالمية على أن تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة
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kh 

 ز ( ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕجٍا انتشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االجتًاػٍح انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

فّ األدافٍش ػٍ ياضً ٌغتُتج ياتكش -

 كٕكة األسع
ٌٕضخ انًقظٕد تانتأسٌخ تانؼًش  -

 انُغثً

  أٌ ٌتؼشف انًفاٍْى ٔانًظطهذاخ انٕاسدج

 تانذسط 

  أٌ ٌظف انذانح انؼايح فً أٔسٔتا قثم

 ػظش انُٓضح .

 . أٌ ٌغتُتج ػٕايم قٍاو انُٓضح األٔسٔتٍح 

  ًأٌ ٌغتكشف شخظٍاخ ػظش انُٓضح ف

 أٔسٔتا .

 ألعتشاتجٍاخ انتؼايم أٌ ٌؼثش ػٍ فٓى ا

 يغ انظشاػاخ انذاخهٍح ٔانخاسجٍح .

  أٌ ٌخًٍ أظٓاسانتؼاطف فً انتؼايم يغ

 انًتضشسسٌٍ يٍ انظشاػاخ انخاسجٍح .

  أٌ ٌغتكشف أعثاب ٔقٕع انظشاػاخ

 انذاخهٍح

- Introduction to 
discovery kit 

 االدذ
 انذقثح انتاسٌخٍح يفٕٓيٓا ؟ األدافٍش طفً

 26 دتً 23دم انكتاب ص 

- Discovery kit  
- Input / output 

modules 
- Activity 1 p 41 

 62دم انكتاب ص  يٍ كتاب انتًاسٌٍ 98دم ص  ٔاجة

 االحٍٍُ
 تاتغ دسط األدافٍش طفً

أركش حالث يٍ يظاْش أْتًاو دٔنح االياساخ انؼشتٍح 

 تتطٌٕش انًشٓذ انخقافً

 67دم انكتاب ص  يٍ كتاب انتًاسٌٍ 99دم ص  ٔاجة

 انخالحاء
 أساعًٕط انشٔتشدايً يٍ ْٕ ؟ انتأسٌخ تانؼًش انُغثً طفً

 انُقطح األٔنً 68دم انكتاب ص  يٍ كتاب انتًاسٌٍ 100دم ص  ٔاجة

 األستؼاء
 ٌشجغ قٍاَى انُٓضح فً إٌطانٍا انً ؟ يثاديء انؼًش انُغثً طفً

 ٔاجة
ػًم نٕدح فٍُح تٕضخ طثقاخ األسع األقذو 

 ٔاألدذث
 انُقطح انخاٍَح 68دم انكتاب ص 

 انخًٍظ

 سٔاد انًجال انؼهًً فً أٔسٔتا يثاديء انؼًش انُغثً طفً

 ػًم اعتقظاء ػهًً ػٍ َطشق  دفع األدافٍش  ٔاجة
طًى  يجغًا يغ يجًٕػتك ٌٕضخ َظشٌح دشكح 

 األسع ػُذ كال يٍ تطهًٍٕط  ٔكثشٍَٕط ؟
 

 


