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 23/   9  /  2021إ لــى         19/  9/   2021لألســـبـوع مــن  الخطة االسبوعية
                                )ا(الثامنوالشعبة :لصف 

 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 

  اإلخالص:  الرابع الدرس 

 أن تشرح مفهوم اإلخالص _  

 أن تبين فضائل اإلخالص  _ 

أن تستنتج العالمات الدالة على   

 اإلخالص  

 

تحدد الطالبة المعنى اإلجمالي للنص 

األدبي موضحة الفكر الرئيسة والجزئية  

 والتفاصيل المساندة فيه  
 تحلل النصوص في سياقاتها المختلفة 

 

To describe  -Learning Objectives: 
the services provided by shops in 
the town  

*To read short letter from  -: Reading
a penpal and work out the meaning 
of new vocabulary from context 

*To plan and write a  Writing 
personal letter. *To correct a  letter 

 

  نواتج التعلم

  حل المعادالت باستخدام المعامالت النسبية

  حل المعادالت المكونة من خطوتين 

   كتابة المعادالت المكونة من خطوتين

 التمارين الموجه من درس حل المعادالت باستخدام المعامالت النسبية  Course book page 12 Activity 1-2-3-4 )إلى شباب بالدي ) شعر    حل نشاط أبادر ألتعلم صفي االحد

حل المعادالت باستخدام المعامالت حل التمارين الذاتية من درس  Work book page 10 Activity 1-2  أدبيانثر األبيات نثرا  34حل نشاط أفكر و أعدد بالكتاب ص واجب

 النسبية

 )إلى شباب بالدي ) شعر  حل نشاط أتعاون وأقارن صفي االثنين

 

Course book page 14 Activity 1 

 

المعادالت باستخدام حل تمارين المهارات التفكير العليا من درس حل 

  المعامالت النسبية

 Work book page 10 Activity 3  توظيف مفردات النص في جمل حياتية 37حل نشاط أفكر وأنقد بالكتاب ص : واجب

 

  حل تمارين موجه من درس حل المعادالت المكونة من خطوتين

 )إلى شباب بالدي ) شعر 38 ص حل نشاط  أتعاون واستنبط  صفي الثالثاء

 

Course book page 15 Activity 2-3 

 

  حل تمارين ذاتية موجه من درس حل المعادالت المكونة من خطوتين

 حل المعادالت المكونة من خطوتينتمارين مهارات التفكير من درس  Work book page 11 Activity 4-5  كتابة فقرة عن أهمية الشباب في المجتمع  واجب

 )إلى شباب بالدي ) شعر  صفي األربعاء

 

Course book page 15Activity 4-5 حل تمارين موجه  من درس كتابة المعادالت المكونة من خطوتين   

 Work book page 11 Activity 6 35إجابة النشاط صفحة   واجب

 

 المعادالت المكونة من خطوتينحل تمارين ذاتية من درس كتابة 

 خطوتين  تمارين مهارات التفكير ادرس كتابة المعادالت المكونة من  Course book page 16 Activity 1-2 )إلى شباب بالدي ) شعر  صفي الخميس

  واجب
 Work book page 12 Activity 1  خطوتينحل تمارين    اضافية  من درس كتابة المعادالت المكونة من 
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 )ا(  الثامن:   الصف والشعبةتابع 

 المادة
 Design and technology الدراسات االجتماعية علوم

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 
  كيف ترتبط طاقة االلكترون ببعده عن  النواة
لماذا تكتسب الذرات الكترونات او تفقدها او  

  تساهم بها 

-   

 والمصطلحات الواردة بالدرسيتعرف المفاهيم  -

يتعرف مفهوم الوحدة الوطنية وعوامل الوحدة  -

 الوطنية 

 

ALGORITHMS AND 

PROGRAMMING 

  الجدول الدوري صفي االحد

 أوال :عوامل الوحدة الوطنية 

ثانيا: جهود ِ دولة ِ اإلمارات ّ العربية ّ المتحدة  في تحقيق ِ  

 الوحدة   الوطنيِة 

58-48واجب :ص  

 

 

 

 

 

•Use different data types , 

operators and variables in 

Python 

 

أكتب رسالة لصديقك تشرح له الجدول الدوري.  واجب

  ارفق الرسالة بملفك الخاص على برنامج  تيمز

 ارتباط الذرات صفي االثنين

صمم جدول مقارنة حول انواع الروابط الكيميائية  واجب

 ؟

 التمثيل النقطي  صفي الثالثاء

أكتب معادلة تفاعل عنصري الصوديوم والكلور  واجب

  باستخدام التمثيل النقطي

  الغازات النبيلة صفي األربعاء

وقم  18تخيل نفسك احد عناصر المجموعة  واجب

بالتعبير عن نفسك ,متضمنا الخصائص 

    واالستخدامات   

  االلكترونات ومستويات الطاقة صفي الخميس

 واجب
 51حل اسئلة الدرس االول ص 
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 23/   9  /  2021إ لــى         19/  9/   2021لألســـبـوع مــن  الخطة االسبوعية
                                  (ب) الثامن والشعبة :صف ال

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 

  اإلخالص:  الرابع الدرس 

أن تشرح مفهوم اإلخالص _ أن  

تبين فضائل اإلخالص  _ أن  

تستنتج العالمات الدالة على  

 اإلخالص  

تحدد الطالبة المعنى اإلجمالي للنص 

األدبي موضحة الفكر الرئيسة والجزئية  

 والتفاصيل المساندة فيه  
 تحلل النصوص في سياقاتها المختلفة 

 

To describe  -Learning Objectives: 
the services provided by shops in 
the town  

*To read short letter from  -: Reading
a penpal and work out the meaning 
of new vocabulary from context 

*To plan and write a  Writing 
personal letter. *To correct a  letter 

  نواتج التعلم

  المعامالت النسبيةحل المعادالت باستخدام 

  حل المعادالت المكونة من خطوتين 

   كتابة المعادالت المكونة من خطوتين

 التمارين الموجه من درس حل المعادالت باستخدام المعامالت النسبية  Course book page 12 Activity 1-2-3-4 )إلى شباب بالدي ) شعر    حل نشاط أبادر ألتعلم صفي االحد

حل المعادالت باستخدام المعامالت حل التمارين الذاتية من درس  Work book page 10 Activity 1-2  نثر األبيات نثرا أدبيا 34حل نشاط أفكر و أعدد بالكتاب ص واجب

 النسبية

 )إلى شباب بالدي ) شعر  أتعاون وأقارنحل نشاط  صفي االثنين

 

Course book page 14 Activity 1 

 

حل تمارين المهارات التفكير العليا من درس حل المعادالت باستخدام 

  المعامالت النسبية

 Work book page 10 Activity 3  توظيف مفردات النص في جمل حياتية 37حل نشاط أفكر وأنقد بالكتاب ص : واجب

 

  حل تمارين موجه من درس حل المعادالت المكونة من خطوتين

 )إلى شباب بالدي ) شعر 38 ص حل نشاط  أتعاون واستنبط  صفي الثالثاء

 

Course book page 15 Activity 2-3 

 

  حل تمارين ذاتية موجه من درس حل المعادالت المكونة من خطوتين

 تمارين مهارات التفكير من درس حل المعادالت المكونة من خطوتين Work book page 11 Activity 4-5  أهمية الشباب في المجتمعكتابة فقرة عن   واجب

 )إلى شباب بالدي ) شعر  صفي األربعاء

 

Course book page 15Activity 4-5 حل تمارين موجه  من درس كتابة المعادالت المكونة من خطوتين   

 Work book page 11 Activity 6 35إجابة النشاط صفحة   واجب

 

 حل تمارين ذاتية من درس كتابة المعادالت المكونة من خطوتين

 خطوتين  تمارين مهارات التفكير ادرس كتابة المعادالت المكونة من  Course book page 16 Activity 1-2 )إلى شباب بالدي ) شعر  صفي الخميس

  واجب
 Work book page 12 Activity 1 حل تمارين    اضافية  من درس كتابة المعادالت المكونة من خطوتين 
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 (ب )  الثامن :   الصف والشعبةتابع 

 

 المادة
 Design and technology الدراسات االجتماعية علوم

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 
  كيف ترتبط طاقة االلكترون ببعده عن  النواة
لماذا تكتسب الذرات الكترونات او تفقدها او  

  تساهم بها 

-  

 يتعرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالدرس -

يتعرف مفهوم الوحدة الوطنية وعوامل الوحدة  -

 الوطنية 

 

ALGORITHMS AND 

PROGRAMMING 

  الجدول الدوري صفي االحد

 أوال :عوامل الوحدة الوطنية 

ثانيا: جهود ِ دولة ِ اإلمارات ّ العربية ّ المتحدة  في تحقيق ِ  

 الوحدة   الوطنيِة 

58-48واجب :ص  

 

 

 

 

 

•Use different data types , 

operators and variables in 

Python 

 

أكتب رسالة لصديقك تشرح له الجدول الدوري.  واجب

  ارفق الرسالة بملفك الخاص على برنامج  تيمز

 ارتباط الذرات صفي االثنين

صمم جدول مقارنة حول انواع الروابط الكيميائية  واجب

 ؟

 التمثيل النقطي  صفي الثالثاء

أكتب معادلة تفاعل عنصري الصوديوم والكلور  واجب

  باستخدام التمثيل النقطي

  الغازات النبيلة صفي األربعاء

وقم  18تخيل نفسك احد عناصر المجموعة  واجب

بالتعبير عن نفسك ,متضمنا الخصائص 

    واالستخدامات   

  االلكترونات ومستويات الطاقة صفي الخميس

 واجب
 51حل اسئلة الدرس االول ص 
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 23/   9  /  2021إ لــى         19/  9/   2021لألســـبـوع مــن  الخطة االسبوعية
                                  (ج) الثامن والشعبة :الصف 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 

  اإلخالص:  الرابع الدرس 

أن تشرح مفهوم اإلخالص _ أن  

تبين فضائل اإلخالص  _ أن  

تستنتج العالمات الدالة على  

 اإلخالص  

تحدد الطالبة المعنى اإلجمالي للنص 

األدبي موضحة الفكر الرئيسة والجزئية  

 والتفاصيل المساندة فيه  
 تحلل النصوص في سياقاتها المختلفة 

 

To describe -Learning Objectives: 
the services provided by shops in 
the town  

*To read short letter from  -: Reading
a penpal and work out the meaning 
of new vocabulary from context 

*To plan and write a  Writing 
personal letter. *To correct a  letter 

  نواتج التعلم

  المعامالت النسبيةحل المعادالت باستخدام 

  حل المعادالت المكونة من خطوتين 

   كتابة المعادالت المكونة من خطوتين

 التمارين الموجه من درس حل المعادالت باستخدام المعامالت النسبية  Course book page 12 Activity 1-2-3-4 )إلى شباب بالدي ) شعر    حل نشاط أبادر ألتعلم صفي االحد

حل المعادالت باستخدام المعامالت حل التمارين الذاتية من درس  Work book page 10 Activity 1-2  نثر األبيات نثرا أدبيا 34حل نشاط أفكر و أعدد بالكتاب ص واجب

 النسبية

 )إلى شباب بالدي ) شعر  أتعاون وأقارنحل نشاط  صفي االثنين

 

Course book page 14 Activity 1 

 

حل تمارين المهارات التفكير العليا من درس حل المعادالت باستخدام 

  المعامالت النسبية

 Work book page 10 Activity 3  توظيف مفردات النص في جمل حياتية 37حل نشاط أفكر وأنقد بالكتاب ص : واجب

 

  حل تمارين موجه من درس حل المعادالت المكونة من خطوتين

 )إلى شباب بالدي ) شعر 38 ص حل نشاط  أتعاون واستنبط  صفي الثالثاء

 

Course book page 15 Activity 2-3 

 

  حل تمارين ذاتية موجه من درس حل المعادالت المكونة من خطوتين

 تمارين مهارات التفكير من درس حل المعادالت المكونة من خطوتين Work book page 11 Activity 4-5  أهمية الشباب في المجتمعكتابة فقرة عن   واجب

 )إلى شباب بالدي ) شعر  صفي األربعاء

 

Course book page 15Activity 4-5 حل تمارين موجه  من درس كتابة المعادالت المكونة من خطوتين   

 Work book page 11 Activity 6 35إجابة النشاط صفحة   واجب

 

 حل تمارين ذاتية من درس كتابة المعادالت المكونة من خطوتين

 خطوتين  تمارين مهارات التفكير ادرس كتابة المعادالت المكونة من  Course book page 16 Activity 1-2 )إلى شباب بالدي ) شعر  صفي الخميس

  واجب
 Work book page 12 Activity 1 حل تمارين    اضافية  من درس كتابة المعادالت المكونة من خطوتين 
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 ( ج)  الثامن :   الصف والشعبةتابع 

 المادة
 Design and technology الدراسات االجتماعية علوم

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 
  كيف ترتبط طاقة االلكترون ببعده عن  النواة
لماذا تكتسب الذرات الكترونات او تفقدها او  

  تساهم بها 

-   

 يتعرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالدرس -

 يتعرف مفهوم الوحدة الوطنية وعوامل الوحدة الوطنية  -

 

ALGORITHMS AND 

PROGRAMMING 

  الجدول الدوري صفي االحد

 أوال :عوامل الوحدة الوطنية 

ثانيا: جهود ِ دولة ِ اإلمارات ّ العربية ّ المتحدة  في تحقيق ِ  

 الوحدة   الوطنيِة 

58-48واجب :ص   

 

 

 

 

 

•Use different data types , 

operators and variables in 

Python 

 

أكتب رسالة لصديقك تشرح له الجدول الدوري.  واجب

  ارفق الرسالة بملفك الخاص على برنامج  تيمز

 ارتباط الذرات صفي االثنين

صمم جدول مقارنة حول انواع الروابط الكيميائية  واجب

 ؟

 التمثيل النقطي  صفي الثالثاء

أكتب معادلة تفاعل عنصري الصوديوم والكلور  واجب

  باستخدام التمثيل النقطي

  الغازات النبيلة صفي األربعاء

وقم  18تخيل نفسك احد عناصر المجموعة  واجب

بالتعبير عن نفسك ,متضمنا الخصائص 

    واالستخدامات   

  االلكترونات ومستويات الطاقة صفي الخميس

 واجب
 51حل اسئلة الدرس االول ص 
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   23/    09/  2021إلــى                19/ 09/  2021مــن    :الخطة االسبوعية
     (د )  الثامن  : الصف والشعبة 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة  

 نواتج التعلم           
 
 

 الــيـــوم

 اإلخالص               
يستنتج العالمات الدالة على 

 اإلخالص 

 :نواتج التعلم 
 .ينتج جمالا تتضمن حاالا -1
 .يحدد المعنى اإلجمالي للنص -2
 .بحلل النصوص في سياقاتها  -3

To  read for details. 

To talk about communication.  

To write a paragraph about different ways 

of communication in the UAE •  يقدر الجذر التربيعي 
 يقدر الجذر التكعيبي •
 يقارن بين األعداد الحقيقيهاا •

Reading :On point - Read and prepare 

pages 8- 9) 

Writing: Search for information to 
write about the advantages and 
disadvantages of  online learning  

 االحد
 مناقشة الفرق بين الحال والنعت  قراءة مقدمة الدرس أبادر ألتعلم صفي

BtS- C.B - Page 17  حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 84و  83صفحة رقم 

 112أنشطة الكتاب ص  35حل أفكر وأنقد  ص             واجب
BtS - W. B - Page 18 

 85يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االثنين
 تكليف الطالب بإنتاج جمل تتضمن الحال  بأنواعها   صفي

BtS- C.B - Page 18 
 86حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 113أنشطة الكتاب ص   واجب
BtS - W. B - Page 19 

 87يحل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الثالثاء
 صفي

التعاون مع زمالئه يعطي عدداا من ب

 األعمال الصالحة
الطالب حول تجاربهم في الحياة وماذا مناقشة 

 استفادوا منها ؟

BtS- C.B - Page 19  حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 
 92و  90صفحة رقم 

 45ص( من تجارب الحياة ) قراءة نص  36حل نشاط أتعاون وأقارن ص  واجب
BtS - W. B - Page 20 

 93يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 األربعاء
 مناقشة المعنى اإلجمالي للنص   صفي

BtS- C.B - Page 20 
 94حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 46أنشطة الكتاب ص   واجب
BtS - W. B - Page 21 

 95يحل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الخميس

 مناقشو الفكرة الرئيسة والفكر الفرعية للنص 38يقرأ نشاط أتعاون واستنبط ص صفي
BtS- C.B - Page 21  يحل تمارين على االختبار ومراجعة شاملة صفحة

 88رقم 

 48-47أنشطة الكتاب ص  40حل أنظم مفاهيمي ص واجب
BtS - W. B - Page 22  يحل تمارين على االختبار ومراجعة شاملة صفحة

 96رقم 
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       (د ) الثامن  : تابع الصف والشعبة 

 Design and Technology االجتماعية والتربية االخالقيةالدراسات  العلوم المادة

 نواتج التعلم               
 
 

 الــيـــوم

 يسلسل تحوالت الطاقة في بعض األجهزة المنزلية 

 يشرح كيفية عمل منظم الحرارة  يستنتج مفهوم أجهزة التسخين مع اعطاء امثلة عليها 

 
 

 التنمية البشرية  -الدرس الثانى 
 

يناقش أبرز جهود صاحب السمو رئيس الدولة  في مجاالت 

 .التنمية البشرية 
 .يبدي رأيه فيما توصل إليه اآلخرون من تفسيرات 

Algorithms and Programming 

 االحد

 درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

 حل األنشطة  بالكتاب المدرسي
 الدرس الثانى التنمية البشرية  

Prepare a solution from the 
decomposed parts of a problem to 

facilitate the design,  
 
 

implementation and review of a 
program. 

 واجب
كتابة تقرير عن تحوالت الطاقة الحرارية في أجهزة 

 Teamsالتسخين ويرسل على ملف الطالب في قناة العلوم 

 االثنين

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

  واجب

 الثالثاء

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

  واجب

 األربعاء

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

 واجب
عمل رسم تخطيطي أو تصميم نموذج أو مجسم يوضح آلية 

 Teamsويرسل على ملف الطالب في قناة العلوم عمل الثالجة 

 الخميس

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

  واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

   23/    09/  2021إلــى                19/ 09/  2021مــن   :الخطة االسبوعية  
  (هـ )  الثامن  : الصف والشعبة 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة  

 نواتج التعلم           
 
 

 الــيـــوم

 اإلخالص               
يستنتج العالمات الدالة على 

 اإلخالص 

 :نواتج التعلم 
 .ينتج جمالا تتضمن حاالا -1
 .يحدد المعنى اإلجمالي للنص -2
 .بحلل النصوص في سياقاتها  -3

To  read for details  

To talk about communication  

To write a paragraph about different ways of 

communication in the UAE •  يقدر الجذر التربيعي 
 يقدر الجذر التكعيبي •
 يقارن بين األعداد الحقيقيه •

Reading : On point - Read and prepare 

pages (8- 9) 

Writing: Search for information to write 
about the advantages and disadvantages of 
online learning  

 االحد
 مناقشة الفرق بين الحال والنعت  قراءة مقدمة الدرس أبادر  ألتعلم صفي

BtS- C.B - Page 17  حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 84و  83صفحة رقم 

 BtS - W. B - Page 18 112أنشطة الكتاب ص  35حل أفكر وأنقد ص             واجب
 85يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االثنين

 تكليف الطالب بإنتاج جمل تتضمن الحال  بأنواعها   صفي
BtS- C.B - Page 18 

 86حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 113أنشطة الكتاب ص   واجب
BtS - W. B - Page 19 

 87يحل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الثالثاء

 صفي
التعاون مع زمالئه يعطي عدداا من ب

 األعمال الصالحة
مناقشة الطالب حول تجاربهم في الحياة وماذا 

 استفادوا منها ؟

BtS- C.B - Page 19  حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 92و  90صفحة رقم 

 45ص( من تجارب الحياة ) قراءة نص  36حل نشاط أتعاون وأقارن ص  واجب
BtS - W. B - Page 20 

 93يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 األربعاء

 مناقشة المعنى اإلجمالي للنص   صفي
BtS- C.B - Page 20 

 94حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 46أنشطة الكتاب ص   واجب
BtS - W. B - Page 21 

 95يحل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الخميس

 مناقشو الفكرة الرئيسة والفكر الفرعية للنص 38يقرأ نشاط أتعاون واستنبط ص صفي
BtS- C.B - Page 21  يحل تمارين على االختبار ومراجعة شاملة صفحة

 88رقم 

 48-47أنشطة الكتاب ص  40حل أنظم مفاهيمي ص واجب
Page 22 -W. B  - BtS  يحل تمارين على االختبار ومراجعة شاملة صفحة

 96رقم 



 

QM-119-F3 
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       (هـ ) الثامن  : تابع الصف والشعبة 

 Design and Technology الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية العلوم المادة

 نواتج التعلم                
 
 

 الــيـــوم

 األجهزة المنزلية يسلسل تحوالت الطاقة في بعض 

يستنتج مفهوم أجهزة التسخين مع إعطاء أمثلة  

 عليها 

 يشرح كيفية عمل منظم الحرارة 

 التنمية البشرية  -الدرس الثانى 
يناقش أبرز جهود صاحب السمو رئيس الدولة  في مجاالت 

 .التنمية البشرية 
 .يبدي رأيه فيما توصل إليه اآلخرون من تفسيرات 

Algorithms and Programming 

 االحد

 درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

 حل األنشطة  بالكتاب المدرسي
 الدرس الثانى التنمية البشرية  

Prepare a solution from the decomposed 
parts of a problem to facilitate the design. 

 
 
 

implementation and review of a program. 

 واجب
كتابة تقرير عن تحوالت الطاقة الحرارية في أجهزة 

 Teamsالتسخين ويرسل على ملف الطالب في قناة العلوم 

 االثنين

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

  واجب

 الثالثاء

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

  واجب

 األربعاء

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

 واجب
عمل رسم تخطيطي أو تصميم نموذج أو مجسم يوضح آلية 

 Teamsويرسل على ملف الطالب في قناة العلوم عمل الثالجة 

 الخميس

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

 واجب
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kh 

   23/    09/  2021إلــى                19/ 09/  2021مــن    :الخطة االسبوعية
 (و )  الثامن  : الصف والشعبة 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة  

 نواتج التعلم           
 
 

 الــيـــوم

 حديث إنما األعمال بالنيات
 يستنبط دالالت الحديث الشريف

 :نواتج التعلم 
 .ينتج جمالا تتضمن حاالا -1
 .يحدد المعنى اإلجمالي للنص -2
 .بحلل النصوص في سياقاتها  -3

To  read for details  

To talk about communication  

To write a paragraph about different 

ways of communication in the UAE •  يقدر الجذر التربيعي 
 يقدر الجذر التكعيبي •
 بين األعداد الحقيقيهيقارن  •

Reading: On point - Read and prepare 

pages (8- 9) 

Writing: Search for information to 
write about the advantages and 
disadvantages of online learning  

 االحد
 مناقشة الفرق بين الحال والنعت  قراءة الحديث الشريف قراءة نموذجية صفي

BtS- C.B - Page 17  حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 84و  83صفحة رقم 

 112أنشطة الكتاب ص  31وأتأمل صحل نشاط أعلل  واجب
BtS - W. B - Page 18 

 85يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االثنين

 تكليف الطالب بإنتاج جمل تتضمن الحال  بأنواعها   صفي
BtS- C.B - Page 18 

 86حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 113أنشطة الكتاب ص   واجب
BtS - W. B - Page 19 

 87يحل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الثالثاء

 بالتعاون مع زمالئه يحل نشاط أتعاون وأعبر صفي
مناقشة الطالب حول تجاربهم في الحياة وماذا استفادوا 

 منها ؟

BtS- C.B - Page 19  حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 92و  90صفحة رقم 

 45ص( من تجارب الحياة ) قراءة نص  33حل نشاط احلل وانقد ص واجب
BtS - W. B - Page 20 

 93يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 األربعاء

 مناقشة المعنى اإلجمالي للنص   صفي
BtS- C.B - Page 20 

 94حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 46أنشطة الكتاب ص   واجب
BtS - W. B - Page 21 

 95يحل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الخميس

 مناقشو الفكرة الرئيسة والفكر الفرعية للنص 34مناقشة فقرة  أقرأ واكتشف ص  صفي
BtS- C.B - Page 21  يحل تمارين على االختبار ومراجعة شاملة صفحة

 88رقم 

 48-47أنشطة الكتاب ص  36حل أنشطة الدرس ص واجب
BtS - W. B - Page 22  يحل تمارين على االختبار ومراجعة شاملة صفحة

 96رقم 



 

QM-119-F3 

kh 

 

 ( و ) الثامن  : تابع الصف والشعبة  

 Design and Technology الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية العلوم المادة

 نواتج التعلم               
 
 

 الــيـــوم

 األجهزة المنزلية يسلسل تحوالت الطاقة في بعض 

 يشرح كيفية عمل منظم الحرارة  يستنتج مفهوم أجهزة التسخين مع اعطاء امثلة عليها 

 البيت متوحد

 .يحدد مفهوم الوحدة الوطنية  ❖

 .يستنتج العوامل التي حققت الوحدة الوطنية ❖

يناقش ويثمن جهود اآلباء المؤسسين تجاه  ❖

 .الوحدة الوطنية 

Algorithms and Programming 

 االحد

 درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

مناقشة الطالب حول العوامل التي حققت :  صفي  

 .الوحدة الوطنية في دولة اإلمارات 
 

 lmsحل الواجبات على المنصة : واجب 

Prepare a solution from the 
decomposed parts of a problem to 

facilitate the design,  
 
 
 

implementation and review of a 
program. 

 واجب
كتابة تقرير عن تحوالت الطاقة الحرارية في أجهزة 

 Teamsالتسخين ويرسل على ملف الطالب في قناة العلوم 

 االثنين

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

  واجب

 الثالثاء

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

  واجب

 األربعاء

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

 واجب
عمل رسم تخطيطي أو تصميم نموذج أو مجسم يوضح آلية 

 Teamsويرسل على ملف الطالب في قناة العلوم عمل الثالجة 

 الخميس

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

  واجب
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kh 

   23/    09/  2021إلــى                19/ 09/  2021مــن    :الخطة االسبوعية
 ( ز )    الثامن: الصف والشعبة 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة  

 نواتج التعلم            
 
 

 الــيـــوم

 حديث إنما األعمال بالنيات
 يستنبط دالالت الحديث الشريف

 :نواتج التعلم 
 .ينتج جمالا تتضمن حاالا -1
 .يحدد المعنى اإلجمالي للنص -2
 .بحلل النصوص في سياقاتها  -3

To  read for details  

To talk about communication  

To write a paragraph about different ways of 

communication in UAE •  يقدر الجذر التربيعي 
 يقدر الجذر التكعيبي •
 Reading: On point - Read and prepare األعداد الحقيقيهيقارن بين  •

pages (8- 9) 

Writing: To search for information to 
write about online learning  

 االحد

 مناقشة الفرق بين الحال والنعت  قراءة الحديث الشريف قراءة نموذجية صفي
BtS- C.B - Page 17  حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 84و  83صفحة رقم 

 112أنشطة الكتاب ص  31حل نشاط أعلل وأتأمل ص واجب
BtS - W. B - Page 18 

 85يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االثنين
 تكليف الطالب بإنتاج جمل تتضمن الحال  بأنواعها   صفي

BtS- C.B - Page 18 
 86حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 113أنشطة الكتاب ص   واجب
BtS - W. B - Page 19 

 87يحل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الثالثاء

 بالتعاون مع زمالئه يحل نشاط أتعاون وأعبر صفي
مناقشة الطالب حول تجاربهم في الحياة وماذا استفادوا 

 منها ؟

BtS- C.B - Page 19  حل تأكد من فهمك وتمرين موجه 

 92و  90صفحة رقم 

 45ص( من تجارب الحياة ) قراءة نص  33حل نشاط احلل وانقد ص واجب
BtS - W. B - Page 20 

 93يحل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 األربعاء
 مناقشة المعنى اإلجمالي للنص   صفي

BtS- C.B - Page 20 
 94حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 95يحل تمرين اضافي صفحة رقم  BtS - W. B - Page 21 46أنشطة الكتاب ص   واجب

 الخميس

 مناقشو الفكرة الرئيسة والفكر الفرعية للنص 34مناقشة فقرة  أقرأ واكتشف ص  صفي
BtS- C.B - Page 21  يحل تمارين على االختبار ومراجعة شاملة

 88صفحة رقم 

 48-47أنشطة الكتاب ص  36حل أنشطة الدرس ص واجب
BtS - W. B - Page 22  يحل تمارين على االختبار ومراجعة شاملة

 96صفحة رقم 
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 (  ز ) الثامن  : تابع الصف والشعبة         

 Design and Technology والتربية االخالقيةالدراسات االجتماعية  العلوم المادة

 نواتج التعلم               
 
 

 الــيـــوم

 يسلسل تحوالت الطاقة في بعض األجهزة المنزلية 

 يشرح كيفية عمل منظم الحرارة  يستنتج مفهوم أجهزة التسخين مع اعطاء امثلة عليها 
 

 البيت متوحد

 .يحدد مفهوم الوحدة الوطنية  ❖

 .يستنتج العوامل التي حققت الوحدة الوطنية ❖

يناقش ويثمن جهود اآلباء المؤسسين تجاه  ❖

 .الوحدة الوطنية 

Algorithms and Programming 

 االحد

 درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

مناقشة الطالب حول العوامل التي حققت :  صفي  

 .الوحدة الوطنية في دولة اإلمارات 
 

 lmsحل الواجبات على المنصة : واجب 

Prepare a solution from the 
decomposed parts of a problem to 

facilitate the design,  
 
 
 

implementation and review of a 
program. 

 واجب
كتابة تقرير عن تحوالت الطاقة الحرارية في أجهزة 

 Teamsالتسخين ويرسل على ملف الطالب في قناة العلوم 

 االثنين

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

  واجب

 الثالثاء

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

  واجب

 األربعاء

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

 واجب
عمل رسم تخطيطي أو تصميم نموذج أو مجسم يوضح آلية 

 Teamsويرسل على ملف الطالب في قناة العلوم عمل الثالجة 

 الخميس

 تكملة درس استخدام الطاقة الحرارية   صفي

  واجب

 

 


