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 الخطة االسبوعية

  7/2/2019       الى      2/2019/  3لالسبوع من 9                                             (  أ )الثامن   9الصف والشعبة
   

 انشٚاػٛاخ English انهغح انؼشتٛح انرشتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 ٕوـــانــٛ

 ٚثٍٛ آداب انسفش فٙ اإلسالو 

 داب انسفش ٕٚػح آ

 ٚسرُثؾ ثًشاخ انرؤدب تآداب انسفش

غ األدػٛح انًؤثٕسج فٙ انسفش   ًّ  ٚس

 

 ذحذد انفكش انشئٛسح نهُض

 ذفسش انًظطهحاخ انؼهًٛح

To talk about different languages. 
To read about different languages. 
To talk about the pros and cons of 
learning languages. 
To listen for information. 

 انرؼشف ػهٗ ذًثٛم انُقاؽ تؼذ انرًذٚذ 

 ذحذٚذ انرطاتق ٔانرشاتّ 

 اٚجاد انقٛاساخ انًجٕٓنح يٍ انرشاتّ 

 

On point unit 8 page: 106:107 

اثشائٗ قشاءج :ذقشأ )حُٕ انثٛد (نهكاذة انطٛة 

 انظانح

 كراتح إثشائٙ: ذهخٛض قظح 

Search for information about the pros 
and cons of learning languages. 

 ذذسٚة انطانثاخ ػهٗ االخرثاساخ انذٔنٛح + اخرثاس 

 االحذ
 طفٙ

 04إنٗ طفحح  04يٍ طفحح 
 65األَاقح ال ذكهف ياال ص

Bridge to success C.BK Page ( 113   ) 
 978حم ذًاسٍٚ  ص  

 ٔاجة
 

 66انثحث ػٍ يؼاَٙ انًفشداخ ص
Bridge to success W.BK Page ( 96   ) 

 984  ص  ذًاسٍٚ حم

 االثٍُٛ

 طفٙ
 

 54-67االَاقح ال ذكهف يال ص
Bridge to success C.BK Page ( 114   ) 

 984   ص  ذًاسٍٚ حم

 ٔاجة
 

 56ص
Bridge to success W.BK Page (  97 ) 

 986   ص  ذًاسٍٚ حم

 انثالثاء
 طفٙ

 04إنٗ طفحح 00يٍ طفحح 
 56ص

Bridge to success C.BK Page (   115 ) 
 646  ص  ذًاسٍٚ حم

 ٔاجة
ذؼذ يطٕٚح تؼُٕاٌ قًٛح االَساٌ فٙ جْٕشِ ال فٙ  

 يظٓشِ

Bridge to success W.BK Page (   98 ) 
 646   ص  ذًاسٍٚ حم

 666   ص  ذًاسٍٚ حم Bridge to success C.BK Page (  116  ) انغشس االتٛغ تُٛفغ فٙ انٕٛو االسٕد56ص  طفٙ االستؼاء

 ٔاجة
 

 56انثحث ػٍ يؼاَٙ انًفشداخ ص
Bridge to success W.BK Page (  99  ) 

 969   ص  ذًاسٍٚ حم

 انخًٛس
 طفٙ

 15إنٗ انظفحح 04يٍ انظفحح 
 انغشس 56-55ص

Bridge to success C.BK Page (  117  ) 
  966  ص  ذًاسٍٚ حم

 ٔاجة
 

 64-57ص
Bridge to success W.BK Page ( 101   ) 

 665   ص  ذًاسٍٚ حم
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 ( أ ) الثامن9  الصف والشعبةتابع 

 

 انرظًٛى ٔانركُٕنٕجٛا انرشتٛح األخالقٛح انذساساخ االجرًاػٛح انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

أٌ ٚحذد انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد   -

 انرٙ ٚحراجٓا انجسى .
 أٌ ٚسرُرج انطؼاو انظحٙ -

 شٕء انذٔنح انؼثاسٛحذسركشف َ
ذثٍٛ آثاس انحكى انرشأس٘ فٙ دٔنح  -

 اإلياساخ.

To be able to create a simple app 
with Blippit  

 االحذ
 اخرثاس قظٛش فٙ انٕحذج انخايسح طفٙ

طفٙ: ذقاسٌ تٍٛ انؼظشٍٚ انؼثاسٍٛٛ األٔل ٔ 

 انثاَٙ.

 

 64ال طفٙ:  ذطٛق أَشطح انذسس ص  

انشٕسٖ فٙ ذشسٛخ  طفٙ : ذقذو ػشع ػٍ أثش 

 دػائى انذٔنح.

 

ال طفٙ: ذثحث فٙ أًْٛح انرشأس  فٙ َشش  األيٍ 

 ٔاالسرقشاس .
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 يٍ كراب انُشاؽ 97حم ص  ٔاجة

 االثٍُٛ
 دسس نًارا ذرُأل انطؼاو ؟ طفٙ

 ػًم يطٕٚاخ أٔ نٕحاخ نهًجًٕػاخ انغزائٛح انسد ٔاجة

 انثالثاء

 دسس انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد طفٙ

 يٍ كراب انرًاسٍٚ 66حم ص  ٔاجة

 االستؼاء
 ذكًهح دسس انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد طفٙ

 يشاجؼح انذسس ٔاجة

 انخًٛس
 دسس انطؼاو انظحٙ طفٙ

 يٍ كراب انرًاسٍٚ 69حم ص  ٔاجة
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 الخطة االسبوعية

  7/2/2019      الى      2/2019/  3لالسبوع من 9                                             (  ب )الثامن   9الصف والشعبة
   

 انشٚاػٛاخ English انهغح انؼشتٛح انرشتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 ٕوـــانــٛ

 ٚثٍٛ آداب انسفش فٙ اإلسالو 

 ٕٚػح آداب انسفش 

 تآداب انسفشٚسرُثؾ ثًشاخ انرؤدب 

غ األدػٛح انًؤثٕسج فٙ انسفش   ًّ  ٚس

 

 ذحذد انفكش انشئٛسح نهُض

 ذفسش انًظطهحاخ انؼهًٛح

To talk about different languages. 
To read about different languages. 
To talk about the pros and cons of 
learning languages. 
To listen for information. 

 ذًثٛم انُقاؽ تؼذ انرًذٚذ  انرؼشف ػهٗ

 ذحذٚذ انرطاتق ٔانرشاتّ 

 اٚجاد انقٛاساخ انًجٕٓنح يٍ انرشاتّ 

 

On point unit 8 page: 106:107 

اثشائٗ قشاءج :ذقشأ )حُٕ انثٛد (نهكاذة انطٛة 

 انظانح

 كراتح إثشائٙ: ذهخٛض قظح 

Search for information about the pros 
and cons of learning languages. 

 ذذسٚة انطانثاخ ػهٗ االخرثاساخ انذٔنٛح + اخرثاس 

 االحذ
 طفٙ

 04إنٗ طفحح  04يٍ طفحح 
 65األَاقح ال ذكهف ياال ص

Bridge to success C.BK Page ( 113   ) 
 978حم ذًاسٍٚ  ص  

 ٔاجة
 

 66انثحث ػٍ يؼاَٙ انًفشداخ ص
Bridge to success W.BK Page ( 96   ) 

 984  ص  ًاسٍٚذ حم

 االثٍُٛ

 طفٙ
 

 54-67االَاقح ال ذكهف يال ص
Bridge to success C.BK Page ( 114   ) 

 984   ص  ذًاسٍٚ حم

 ٔاجة
 

 56ص
Bridge to success W.BK Page (  97 ) 

 986   ص  ذًاسٍٚ حم

 انثالثاء
 طفٙ

 04إنٗ طفحح 00يٍ طفحح 
 56ص

Bridge to success C.BK Page (   115 ) 
 646  ص  ذًاسٍٚ حم

 ٔاجة
ذؼذ يطٕٚح تؼُٕاٌ قًٛح االَساٌ فٙ جْٕشِ ال فٙ  

 يظٓشِ

Bridge to success W.BK Page (   98 ) 
 646   ص  ذًاسٍٚ حم

 666   ص  ذًاسٍٚ حم Bridge to success C.BK Page (  116  ) انغشس االتٛغ تُٛفغ فٙ انٕٛو االسٕد56ص  طفٙ االستؼاء

 ٔاجة
 

 56ث ػٍ يؼاَٙ انًفشداخ صانثح
Bridge to success W.BK Page (  99  ) 

 969   ص  ذًاسٍٚ حم

 انخًٛس
 طفٙ

 15إنٗ انظفحح 04يٍ انظفحح 
 انغشس 56-55ص

Bridge to success C.BK Page (  117  ) 
  966  ص  ذًاسٍٚ حم

 ٔاجة
 

 64-57ص
Bridge to success W.BK Page ( 101   ) 

 665   ص  ذًاسٍٚ حم
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 ( ب ) الثامن9  الصف والشعبةتابع 

 

 انرظًٛى ٔانركُٕنٕجٛا انرشتٛح األخالقٛح انذساساخ االجرًاػٛح انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

أٌ ٚحذد انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد   -

 انرٙ ٚحراجٓا انجسى .
 أٌ ٚسرُرج انطؼاو انظحٙ -

 ذسركشف َشٕء انذٔنح انؼثاسٛح
نحكى انرشأس٘ فٙ دٔنح ذثٍٛ آثاس ا -

 اإلياساخ.

To be able to create a simple app 
with Blippit  

 االحذ
 اخرثاس قظٛش فٙ انٕحذج انخايسح طفٙ

طفٙ: ذقاسٌ تٍٛ انؼظشٍٚ انؼثاسٍٛٛ األٔل ٔ 

 انثاَٙ.

 

 64ال طفٙ:  ذطٛق أَشطح انذسس ص  

طفٙ : ذقذو ػشع ػٍ أثش انشٕسٖ فٙ ذشسٛخ  

 دػائى انذٔنح.

 

ال طفٙ: ذثحث فٙ أًْٛح انرشأس  فٙ َشش  األيٍ 

 ٔاالسرقشاس .
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 يٍ كراب انُشاؽ 97حم ص  ٔاجة

 االثٍُٛ
 دسس نًارا ذرُأل انطؼاو ؟ طفٙ

 ػًم يطٕٚاخ أٔ نٕحاخ نهًجًٕػاخ انغزائٛح انسد ٔاجة

 انثالثاء

 نغزائٛح انسددسس انًجًٕػاخ ا طفٙ

 يٍ كراب انرًاسٍٚ 66حم ص  ٔاجة

 االستؼاء
 ذكًهح دسس انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد طفٙ

 يشاجؼح انذسس ٔاجة

 انخًٛس
 دسس انطؼاو انظحٙ طفٙ

 يٍ كراب انرًاسٍٚ 69حم ص  ٔاجة
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 الخطة االسبوعية

  7/2/2019الى          2/2019/  3لالسبوع من 9                                             (  ج )الثامن   9الصف والشعبة
   

 انشٚاػٛاخ English انهغح انؼشتٛح انرشتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 ٕوـــانــٛ

 ٚثٍٛ آداب انسفش فٙ اإلسالو 

 ٕٚػح آداب انسفش 

 ٚسرُثؾ ثًشاخ انرؤدب تآداب انسفش

غ األدػٛح انًؤثٕس ًّ  ج فٙ انسفش  ٚس

 

 ذحذد انفكش انشئٛسح نهُض

 ذفسش انًظطهحاخ انؼهًٛح

To talk about different languages. 
To read about different languages. 
To talk about the pros and cons of 
learning languages. 
To listen for information. 

 انرؼشف ػهٗ ذًثٛم انُقاؽ تؼذ انرًذٚذ 

 انرطاتق ٔانرشاتّ ذحذٚذ 

 اٚجاد انقٛاساخ انًجٕٓنح يٍ انرشاتّ 

 

On point unit 8 page: 106:107 

اثشائٗ قشاءج :ذقشأ )حُٕ انثٛد (نهكاذة انطٛة 

 انظانح

 كراتح إثشائٙ: ذهخٛض قظح 

Search for information about the pros 
and cons of learning languages. 

 ٗ االخرثاساخ انذٔنٛح + اخرثاس ذذسٚة انطانثاخ ػه

 االحذ
 طفٙ

 04إنٗ طفحح  04يٍ طفحح 
 65األَاقح ال ذكهف ياال ص

Bridge to success C.BK Page ( 113   ) 
 978حم ذًاسٍٚ  ص  

 ٔاجة
 

 66انثحث ػٍ يؼاَٙ انًفشداخ ص
Bridge to success W.BK Page ( 96   ) 

 984  ص  ذًاسٍٚ حم

 االثٍُٛ

 طفٙ
 

 54-67قح ال ذكهف يال صاالَا
Bridge to success C.BK Page ( 114   ) 

 984   ص  ذًاسٍٚ حم

 ٔاجة
 

 56ص
Bridge to success W.BK Page (  97 ) 

 986   ص  ذًاسٍٚ حم

 انثالثاء
 طفٙ

 04إنٗ طفحح 00يٍ طفحح 
 56ص

Bridge to success C.BK Page (   115 ) 
 646  ص  ذًاسٍٚ حم

 ٔاجة
ٕٚح تؼُٕاٌ قًٛح االَساٌ فٙ جْٕشِ ال فٙ ذؼذ يط 

 يظٓشِ

Bridge to success W.BK Page (   98 ) 
 646   ص  ذًاسٍٚ حم

 666   ص  ذًاسٍٚ حم Bridge to success C.BK Page (  116  ) انغشس االتٛغ تُٛفغ فٙ انٕٛو االسٕد56ص  طفٙ االستؼاء

 ٔاجة
 

 56انثحث ػٍ يؼاَٙ انًفشداخ ص
Bridge to success W.BK Page (  99  ) 

 969   ص  ذًاسٍٚ حم

 انخًٛس
 طفٙ

 15إنٗ انظفحح 04يٍ انظفحح 
 انغشس 56-55ص

Bridge to success C.BK Page (  117  ) 
  966  ص  ذًاسٍٚ حم

 ٔاجة
 

 64-57ص
Bridge to success W.BK Page ( 101   ) 

 665   ص  ذًاسٍٚ حم
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 ( )ج الثامن9  الصف والشعبةتابع 

 

 انرظًٛى ٔانركُٕنٕجٛا انرشتٛح األخالقٛح انذساساخ االجرًاػٛح انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

أٌ ٚحذد انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد   -

 انرٙ ٚحراجٓا انجسى .
 أٌ ٚسرُرج انطؼاو انظحٙ -

 ذسركشف َشٕء انذٔنح انؼثاسٛح
ذثٍٛ آثاس انحكى انرشأس٘ فٙ دٔنح  -

 اإلياساخ.

To be able to create a simple app 
with Blippit  

 االحذ
 اخرثاس قظٛش فٙ انٕحذج انخايسح طفٙ

طفٙ: ذقاسٌ تٍٛ انؼظشٍٚ انؼثاسٍٛٛ األٔل ٔ 

 انثاَٙ.

 

 64ال طفٙ:  ذطٛق أَشطح انذسس ص  

طفٙ : ذقذو ػشع ػٍ أثش انشٕسٖ فٙ ذشسٛخ  

 دػائى انذٔنح.

 

َشش  األيٍ  ال طفٙ: ذثحث فٙ أًْٛح انرشأس  فٙ

 ٔاالسرقشاس .
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 يٍ كراب انُشاؽ 97حم ص  ٔاجة

 االثٍُٛ
 دسس نًارا ذرُأل انطؼاو ؟ طفٙ

 ػًم يطٕٚاخ أٔ نٕحاخ نهًجًٕػاخ انغزائٛح انسد ٔاجة

 انثالثاء

 دسس انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد طفٙ

 كراب انرًاسٍٚيٍ  66حم ص  ٔاجة

 االستؼاء
 ذكًهح دسس انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد طفٙ

 يشاجؼح انذسس ٔاجة

 انخًٛس
 دسس انطؼاو انظحٙ طفٙ

 يٍ كراب انرًاسٍٚ 69حم ص  ٔاجة
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 الخطة االسبوعية
  7/ 2/  6448إلــى         3/  2/  6448لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثامن9  لصف والشعبةا
   

 انشٚاػٛاخ English انهغح انؼشتٛح انرشتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٚثٍٛ فٕائذ انسفش فٙ اإلسالو  -
 ٕٚػح آداب انسفش  -
 ٚسرُثؾ ثًشاخ انرؤدب تآداب انسفش -

 أٌ ٚحهم انشخظٛاخ يٍ خالل أفكاسْا ٔأفؼانٓا -

 أٌ ٚحهم انُض نرحذٚذ ٔجٓح َظش انكاذة -

ٌ ٚحذد انفكش انشئٛسح نهُض تؼذ ذحهٛهّ أ -

 انًؼهٕياخ انٕاسدج

To identify the benefits of 
learning languages. 

 6اخرثاس قظٛش  -
 ًٚثم ذغٛٛش األتؼاد فٙ انًسرٕٖ االحذاثٙ -
 ٚحذد األشكال انًرطاتقح تاسرخذاو انرحٕٚالخ -
 ٚكرة ػثاساخ انرطاتق فٙ األشكال انًرطاتقح -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 46 & 48 

انحظح اإلثشائٛح: انقشائٛح: أٌ ٚقشأ قشاءج حشج يٍ 

 كراب تانهغح انؼشتٛح ٚخراسِ انطانة.

 انكراتٛح:أٌ ٚكرة يقاال ػٍ انرٓشب يٍ انذساسح

Writing : Search  for information 
to write a paragraph about 
Arabish 

 Searching about انحظح اإلثشائٛح:
properties of Similar Polygons 

 

 االحذ
 96كراب انطانة ص  حفُح ذًشدسس  94حم َشاؽ أفكش ٔأسرُرج ص  طفٙ

Bridge to Success 

Course book Page : 112 
 حم ذؤكذ يٍ فًٓك ٔذًشٍٚ يٕجّ 

 984انٗ  977يٍ طفحح سقى 

 66ص  4حم َشاؽ حٕل انقاسئ سقى  99حم َشاؽ أذؼأٌ ٔأخطؾ ص  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page.83 
 984ٚحم ذًاسٍٚ راذٛح طفحح سقى 

 االثٍُٛ
 96كراب انطانة ص  حفُح ذًشدسس  96حم َشاؽ أذؼأٌ ٔأتٍٛ ص  طفٙ

Bridge to Success 

Course book Page :114 
 986حم يٓاساخ انرفكٛش انؼهٛا طفحح سقى 

 66ص  6َشاؽ حٕل انقاسئ سقى حم  96حم َشاؽ أَظى يفاًْٛٙ ص  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :84 
 986ٚحم ذًشٍٚ اػافٙ طفحح سقى 

 انثالثاء
 96كراب انطانة ص  حفُح ذًشدسس  95حم َشاؽ أَقذ ٔأػهم ص  طفٙ

Bridge to Success 

Course book Page : 115 
 حم ذؤكذ يٍ فًٓك ٔذًشٍٚ يٕجّ

 646انٗ  644يٍ طفحح سقى  

 66ص  9حم َشاؽ حٕل انقاسئ سقى  64ص  6حم َشاؽ سقى  ٔاجة
Prepare On Point  Pages : 46 & 

48 
 646ٚحم ذًاسٍٚ راذٛح طفحح سقى 

 األستؼاء
 649حم يٓاساخ انرفكٛش انؼهٛا طفحح سقى  On Point  Pages : 46 & 48  يُاقشح أدٔاخ َظة انفؼم انًؼاسع  طفٙ

 76َشاؽ ص   ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page : 86 
 646ٚحم ذًشٍٚ اػافٙ طفحح سقى 

 انخًٛس
 666حم ذًاسٍٚ راذٛح طفحح سقى  write a paragraph about Arabish 76_75َشاؽ ص  طفٙ

 666ٚحم اخرثاس َظف انٕحذج طفحح سقى  Complete the writing _   ٔاجة



 

 
QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الثامن9  الصف والشعبةتابع 
 

 انرظًٛى ٔانركُٕنٕجٛا انرشتٛح األخالقٛح انذساساخ االجرًاػٛح انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

أٌ ٚحذد انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد   -

 انرٙ ٚحراجٓا انجسى .
 أٌ ٚسرُرج انطؼاو انظحٙ  -

 ٚرؼشف انًفاْٛى انٕاسدج تانذسس 

 ٚسرُرج دٔس انشثاب فٙ يسٛشج انرًُٛح 

 اسٛح انرٙ ٕٚػح انرطٕساخ األس

ؽشأخ ػهٗ َظاو حكى انشٕسٖ فٙ 

دٔنح اإلياساخ ػهٗ انًسرٍٕٚٛ 

 انًحهٙ ٔانٕؽُٙ .

Apps( Past , Present and future) 

 االحذ
 اخرثاس قظٛش فٙ انٕحذج انخايسح  طفٙ

 قشاءج انفقشاخ انٕاسدج فٙ دسس صاٚذ ٔحهى انشثاب 

 66حم ذقٕٚى انذسس ص 

 46حم ص 

 سٙ .يٍ انكراب انًذس 49حم ص 

- The future of apps 
- Developing apps 

Activity 6 p 29 

 يٍ كراب انُشاؽ 97حم ص  ٔاجة

 االثٍُٛ
 دسس نًارا ذرُأل انطؼاو ؟ طفٙ

 ػًم يطٕٚاخ أٔ نٕحاخ نهًجًٕػاخ انغزائٛح انسد  ٔاجة

 انثالثاء
 دسس انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد طفٙ

 رًاسٍٚيٍ كراب ان 66حم ص  ٔاجة

 األستؼاء
 ذكًهح دسس انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد طفٙ

 يشاجؼح انذسس  ٔاجة

 انخًٛس
 دسس انطؼاو انظحٙ طفٙ

 يٍ كراب انرًاسٍٚ 69حم ص  ٔاجة

 



 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  7/ 2/  6448إلــى         3/  2/  6448لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الثامن9  الصف والشعبة
   

 انشٚاػٛاخ English انهغح انؼشتٛح انرشتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٚثٍٛ فٕائذ انسفش فٙ اإلسالو  -
 ٕٚػح آداب انسفش  -
 ٚسرُثؾ ثًشاخ انرؤدب تآداب انسفش      -

 أٌ ٚحهم انشخظٛاخ يٍ خالل أفكاسْا ٔأفؼانٓا -

 أٌ ٚحهم انُض نرحذٚذ ٔجٓح َظش انكاذة -

أٌ ٚحذد انفكش انشئٛسح نهُض تؼذ ذحهٛهّ  -

 انًؼهٕياخ انٕاسدج

To identify the benefits of 
learning languages. 

 6اخرثاس قظٛش  -
 ًٚثم ذغٛٛش األتؼاد فٙ انًسرٕٖ االحذاثٙ -
 ٚحذد األشكال انًرطاتقح تاسرخذاو انرحٕٚالخ -
 ٚكرة ػثاساخ انرطاتق فٙ األشكال انًرطاتقح -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 46 & 48 

انحظح اإلثشائٛح: انقشائٛح: أٌ ٚقشأ قشاءج حشج يٍ 

 كراب تانهغح انؼشتٛح ٚخراسِ انطانة.

 انكراتٛح:أٌ ٚكرة يقاال ػٍ انرٓشب يٍ انذساسح

Writing : Search  for information 
to write a paragraph about 
Arabish 

 Searching about انحظح اإلثشائٛح:
properties of Similar Polygons 

 

 االحذ
 96كراب انطانة ص  حفُح ذًشدسس   طفٙ

Bridge to Success 

Course book Page : 112 
 حم ذؤكذ يٍ فًٓك ٔذًشٍٚ يٕجّ 

 984انٗ  977يٍ طفحح سقى 

 66ص  4حم َشاؽ حٕل انقاسئ سقى   ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page.83 
 984ًاسٍٚ راذٛح طفحح سقى ٚحم ذ

 االثٍُٛ
 96كراب انطانة ص  حفُح ذًشدسس  94حم َشاؽ أفكش ٔأسرُرج ص  طفٙ

Bridge to Success 

Course book Page :114 
 986حم يٓاساخ انرفكٛش انؼهٛا طفحح سقى 

 66ص  6حم َشاؽ حٕل انقاسئ سقى  99حم َشاؽ أذؼأٌ ٔأخطؾ ص  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :84 
 986ٚحم ذًشٍٚ اػافٙ طفحح سقى 

 انثالثاء
 96كراب انطانة ص  حفُح ذًشدسس  96حم َشاؽ أذؼأٌ ٔأتٍٛ ص  طفٙ

Bridge to Success 

Course book Page : 115 
 حم ذؤكذ يٍ فًٓك ٔذًشٍٚ يٕجّ

 646انٗ  644يٍ طفحح سقى  

 66ص  9قاسئ سقى حم َشاؽ حٕل ان 96حم َشاؽ أَظى يفاًْٛٙ ص  ٔاجة
Prepare On Point  Pages : 46 & 

48 
 646ٚحم ذًاسٍٚ راذٛح طفحح سقى 

 األستؼاء
 649حم يٓاساخ انرفكٛش انؼهٛا طفحح سقى  On Point  Pages : 46 & 48  69كراب انطانة ص األَاقح ال ذكهف ياال دسس  95حم َشاؽ أَقذ ٔأػهم ص  طفٙ

 56ص  6اؽ سقى حم َش 64ص  6حم َشاؽ سقى  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page : 86 
 646ٚحم ذًشٍٚ اػافٙ طفحح سقى 

 انخًٛس
 666حم ذًاسٍٚ راذٛح طفحح سقى  write a paragraph about Arabish 69كراب انطانة ص األَاقح ال ذكهف ياال دسس   طفٙ

 666َظف انٕحذج طفحح سقى ٚحم اخرثاس  Complete the writing 56ص  5حم َشاؽ سقى   ٔاجة



 

 
QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثامن9  الصف والشعبةتابع 
 

 انرظًٛى ٔانركُٕنٕجٛا انرشتٛح األخالقٛح انذساساخ االجرًاػٛح انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

أٌ ٚحذد انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد   -

 انرٙ ٚحراجٓا انجسى .
 أٌ ٚسرُرج انطؼاو انظحٙ -

  تانذسس اسدجانٕ انًفاْٛى ٚرؼشف

 انرًُٛح يسٛشج فٙ انشثاب دٔس ٚسرُرج

  ٕٙٚػح انرطٕساخ األساسٛح انر

ؽشأخ ػهٗ َظاو حكى انشٕسٖ فٙ 

دٔنح اإلياساخ ػهٗ انًسرٍٕٚٛ 

 انًحهٙ ٔانٕؽُٙ .

Apps( Past , Present and future) 

 االحذ
 اخرثاس قظٛش فٙ انٕحذج انخايسح  طفٙ

  انشثاب ٔحهى ذصاٚ دسس فٙ انٕاسدج انفقشاخ قشاءج

 66 ص انذسس ذقٕٚى حم

 46حم ص 

 . يٍ انكراب انًذسسٙ 49حم ص 

- The future of apps 
- Developing apps 

Activity 6 p 29 

 يٍ كراب انُشاؽ 97حم ص  ٔاجة

 االثٍُٛ
 دسس نًارا ذرُأل انطؼاو ؟ طفٙ

 ػًم يطٕٚاخ أٔ نٕحاخ نهًجًٕػاخ انغزائٛح انسد  ٔاجة

 الثاءانث
 دسس انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد طفٙ

 يٍ كراب انرًاسٍٚ 66حم ص  ٔاجة

 األستؼاء
 ذكًهح دسس انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد طفٙ

 يشاجؼح انذسس  ٔاجة

 انخًٛس
 دسس انطؼاو انظحٙ طفٙ

 يٍ كراب انرًاسٍٚ 69حم ص  ٔاجة

 



 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  7/ 2/  6448إلــى         3/  2/  6448لألســـبـوع مــن  

 ( و ) الثامن9  الصف والشعبة
   

 انشٚاػٛاخ English انهغح انؼشتٛح انرشتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٚثٍٛ فٕائذ انسفش فٙ اإلسالو  -
 ٕٚػح آداب انسفش  -
 ٚسرُثؾ ثًشاخ انرؤدب تآداب انسفش      -

 يٍ خالل أفكاسْا ٔأفؼانٓا أٌ ٚحهم انشخظٛاخ -

 أٌ ٚحهم انُض نرحذٚذ ٔجٓح َظش انكاذة -

أٌ ٚحذد انفكش انشئٛسح نهُض تؼذ ذحهٛهّ  -

 انًؼهٕياخ انٕاسدج

To identify the benefits of 
learning languages. 

 6اخرثاس قظٛش  -
 ًٚثم ذغٛٛش األتؼاد فٙ انًسرٕٖ االحذاثٙ -
 نرحٕٚالخٚحذد األشكال انًرطاتقح تاسرخذاو ا -
 ٚكرة ػثاساخ انرطاتق فٙ األشكال انًرطاتقح -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 46 & 48 

انحظح اإلثشائٛح: انقشائٛح: أٌ ٚقشأ قشاءج حشج يٍ 

 كراب تانهغح انؼشتٛح ٚخراسِ انطانة.

 انكراتٛح:أٌ ٚكرة يقاال ػٍ انرٓشب يٍ انذساسح

Writing : Search  for information 
to write a paragraph about 
Arabish 

 Searching about انحظح اإلثشائٛح:
properties of Similar Polygons 

 

 االحذ
 96كراب انطانة ص  حفُح ذًشدسس  94حم َشاؽ أفكش ٔأسرُرج ص  طفٙ

Bridge to Success 

Course book Page : 112 
 حم ذؤكذ يٍ فًٓك ٔذًشٍٚ يٕجّ 

 984انٗ  977يٍ طفحح سقى 

 66ص  4حم َشاؽ حٕل انقاسئ سقى  99حم َشاؽ أذؼأٌ ٔأخطؾ ص  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page.83 
 984ٚحم ذًاسٍٚ راذٛح طفحح سقى 

 االثٍُٛ
 96كراب انطانة ص  حفُح ذًشدسس  96حم َشاؽ أذؼأٌ ٔأتٍٛ ص  طفٙ

Bridge to Success 

Course book Page :114 
 986اخ انرفكٛش انؼهٛا طفحح سقى حم يٓاس

 66ص  6حم َشاؽ حٕل انقاسئ سقى  96حم َشاؽ أَظى يفاًْٛٙ ص  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :84 
 986ٚحم ذًشٍٚ اػافٙ طفحح سقى 

 انثالثاء
 96كراب انطانة ص  حفُح ذًشدسس  95حم َشاؽ أَقذ ٔأػهم ص  طفٙ

Bridge to Success 

Course book Page : 115 
 حم ذؤكذ يٍ فًٓك ٔذًشٍٚ يٕجّ

 646انٗ  644يٍ طفحح سقى  

 66ص  9حم َشاؽ حٕل انقاسئ سقى  64ص  6حم َشاؽ سقى  ٔاجة
Prepare On Point  Pages : 46 & 

48 
 646ٚحم ذًاسٍٚ راذٛح طفحح سقى 

 األستؼاء
 649حم يٓاساخ انرفكٛش انؼهٛا طفحح سقى  On Point  Pages : 46 & 48  69كراب انطانة ص األَاقح ال ذكهف ياال دسس   طفٙ

 56ص  6حم َشاؽ سقى   ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page : 86 
 646ٚحم ذًشٍٚ اػافٙ طفحح سقى 

 انخًٛس
 666ى حم ذًاسٍٚ راذٛح طفحح سق write a paragraph about Arabish 69كراب انطانة ص األَاقح ال ذكهف ياال دسس   طفٙ

 666ٚحم اخرثاس َظف انٕحذج طفحح سقى  Complete the writing 56ص  5حم َشاؽ سقى   ٔاجة



 

 
QM-119-F3 

kh 

   ( ) و الثامن9  الصف والشعبةتابع 
 

 انرظًٛى ٔانركُٕنٕجٛا انرشتٛح األخالقٛح انذساساخ االجرًاػٛح انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

سد  أٌ ٚحذد انًجًٕػاخ انغزائٛح ان -

 انرٙ ٚحراجٓا انجسى .
 أٌ ٚسرُرج انطؼاو انظحٙ -

  تانذسس انٕاسدج انًفاْٛى ٚرؼشف

 انرًُٛح يسٛشج فٙ انشثاب دٔس ٚسرُرج

  ٕٚػح انرطٕساخ األساسٛح انرٙ ؽشأخ

ػهٗ َظاو حكى انشٕسٖ فٙ دٔنح 

اإلياساخ ػهٗ انًسرٍٕٚٛ انًحهٙ 

 ٔانٕؽُٙ .

Apps( Past , Present and future) 

 االحذ
 اخرثاس قظٛش فٙ انٕحذج انخايسح  فٙط

  انشثاب ٔحهى صاٚذ دسس فٙ انٕاسدج انفقشاخ قشاءج

 66 ص انذسس ذقٕٚى حم

 46حم ص 

 يٍ انكراب انًذسسٙ . 49حم ص 

- The future of apps 
- Developing apps 

Activity 6 p 29 

 يٍ كراب انُشاؽ 97حم ص  ٔاجة

 االثٍُٛ
 و ؟دسس نًارا ذرُأل انطؼا طفٙ

 ػًم يطٕٚاخ أٔ نٕحاخ نهًجًٕػاخ انغزائٛح انسد  ٔاجة

 انثالثاء
 دسس انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد طفٙ

 يٍ كراب انرًاسٍٚ 66حم ص  ٔاجة

 األستؼاء
 ذكًهح دسس انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد طفٙ

 يشاجؼح انذسس  ٔاجة

 انخًٛس
 دسس انطؼاو انظحٙ طفٙ

 يٍ كراب انرًاسٍٚ 69حم ص  ٔاجة

 
 



 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  7/ 2/  6448إلــى         3/  2/  6448لألســـبـوع مــن  

 ز ( ) الثامن9  الصف والشعبة
   

 انشٚاػٛاخ English انهغح انؼشتٛح انرشتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٚثٍٛ فٕائذ انسفش فٙ اإلسالو  -
 اب انسفش ٕٚػح آد -
ٚسرُثؾ ثًشاخ انرؤدب تآداب انسفش      -  

 أٌ ٚحهم انشخظٛاخ يٍ خالل أفكاسْا ٔأفؼانٓا -

 أٌ ٚحهم انُض نرحذٚذ ٔجٓح َظش انكاذة -

أٌ ٚحذد انفكش انشئٛسح نهُض تؼذ ذحهٛهّ  -

 انًؼهٕياخ انٕاسدج

To identify the benefits of 
learning languages. 

 6اخرثاس قظٛش  -
 ذغٛٛش األتؼاد فٙ انًسرٕٖ االحذاثًٙٚثم  -
 ٚحذد األشكال انًرطاتقح تاسرخذاو انرحٕٚالخ -
 ٚكرة ػثاساخ انرطاتق فٙ األشكال انًرطاتقح -

Reading :Prepare On Point  
Pages : 46 & 48 

انحظح اإلثشائٛح: انقشائٛح: أٌ ٚقشأ قشاءج حشج يٍ 

 كراب تانهغح انؼشتٛح ٚخراسِ انطانة.

 تٛح:أٌ ٚكرة يقاال ػٍ انرٓشب يٍ انذساسحانكرا

Writing : Search  for information 
to write a paragraph about 
Arabish 

 Searching about انحظح اإلثشائٛح:
properties of Similar Polygons 

 

 االحذ
 96كراب انطانة ص  حفُح ذًشدسس   طفٙ

Bridge to Success 

Course book Page : 112 
 حم ذؤكذ يٍ فًٓك ٔذًشٍٚ يٕجّ 

 984انٗ  977يٍ طفحح سقى 

 66ص  4حم َشاؽ حٕل انقاسئ سقى   ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page.83 
 984ٚحم ذًاسٍٚ راذٛح طفحح سقى 

 االثٍُٛ
 96كراب انطانة ص  حفُح ذًشدسس  94حم َشاؽ أفكش ٔأسرُرج ص  طفٙ

Bridge to Success 

Course book Page :114 
 986حم يٓاساخ انرفكٛش انؼهٛا طفحح سقى 

 66ص  6حم َشاؽ حٕل انقاسئ سقى  99حم َشاؽ أذؼأٌ ٔأخطؾ ص  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page :84 
 986ٚحم ذًشٍٚ اػافٙ طفحح سقى 

 انثالثاء
 96كراب انطانة ص  حفُح ذًشدسس  96حم َشاؽ أذؼأٌ ٔأتٍٛ ص  طفٙ

Bridge to Success 

Course book Page : 115 
 حم ذؤكذ يٍ فًٓك ٔذًشٍٚ يٕجّ

 646انٗ  644يٍ طفحح سقى  

 66ص  9حم َشاؽ حٕل انقاسئ سقى  96حم َشاؽ أَظى يفاًْٛٙ ص  ٔاجة
Prepare On Point  Pages : 46 & 

48 
 646ٚحم ذًاسٍٚ راذٛح طفحح سقى 

 األستؼاء
 649حم يٓاساخ انرفكٛش انؼهٛا طفحح سقى  On Point  Pages : 46 & 48  69كراب انطانة ص َاقح ال ذكهف ياال األدسس  95حم َشاؽ أَقذ ٔأػهم ص  طفٙ

 56ص  6حم َشاؽ سقى  64ص  6حم َشاؽ سقى  ٔاجة
Bridge to Success 

Work book Page : 86 
 646ٚحم ذًشٍٚ اػافٙ طفحح سقى 

 انخًٛس
 666حم ذًاسٍٚ راذٛح طفحح سقى  write a paragraph about Arabish 69انطانة ص كراب األَاقح ال ذكهف ياال دسس   طفٙ

 666ٚحم اخرثاس َظف انٕحذج طفحح سقى  Complete the writing 56ص  5حم َشاؽ سقى   ٔاجة



 

 
QM-119-F3 

kh 

 ز ( ) الثامن9  الصف والشعبةتابع 
 

 كُٕنٕجٛاانرظًٛى ٔانر انرشتٛح األخالقٛح انذساساخ االجرًاػٛح انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

أٌ ٚحذد انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد   -

 انرٙ ٚحراجٓا انجسى .
 أٌ ٚسرُرج انطؼاو انظحٙ -

  تانذسس انٕاسدج انًفاْٛى ٚرؼشف

 انرًُٛح يسٛشج فٙ انشثاب دٔس ٚسرُرج

  ٕٚػح انرطٕساخ األساسٛح انرٙ ؽشأخ

ػهٗ َظاو حكى انشٕسٖ فٙ دٔنح 

سرٍٕٚٛ انًحهٙ اإلياساخ ػهٗ انً

 ٔانٕؽُٙ .

Apps( Past , Present and future) 

 االحذ
 اخرثاس قظٛش فٙ انٕحذج انخايسح  طفٙ

  انشثاب ٔحهى صاٚذ دسس فٙ انٕاسدج انفقشاخ قشاءج

 66 ص انذسس ذقٕٚى حم

 46حم ص 

 يٍ انكراب انًذسسٙ . 49حم ص 

- The future of apps 
- Developing apps 
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 يٍ كراب انُشاؽ 97حم ص  اجةٔ

 االثٍُٛ
 دسس نًارا ذرُأل انطؼاو ؟ طفٙ

 ػًم يطٕٚاخ أٔ نٕحاخ نهًجًٕػاخ انغزائٛح انسد  ٔاجة

 انثالثاء
 دسس انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد طفٙ

 يٍ كراب انرًاسٍٚ 66حم ص  ٔاجة

 األستؼاء
 ذكًهح دسس انًجًٕػاخ انغزائٛح انسد طفٙ

 يشاجؼح انذسس  ٔاجة

 انخًٛس
 دسس انطؼاو انظحٙ طفٙ

 يٍ كراب انرًاسٍٚ 69حم ص  ٔاجة

 
 
 

 


