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 21/  10/   2021إلــى         17/  10/  2021مــن :الخطة االسبوعية  
 ( أ) ثامنال   :والشعبةالصف 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

  الوحدة الثانية : الدرس الثانى : التقرب إلى هللا تعالى

تقرأ الحديث قراءة سليمة معبرة / أن  نواتج التعلم : أن 

تبين منزلة المؤمنين المتقين عند هللا تعالى / أن تستنتج  

الطرق الموصلة إلى محبة هللا تعالى / أن توضح عالمات  

  محبة هللا تعالى للمؤمن التقي

نواتج التعلم : يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة في نهاية  
 : الحصة على

  يز وتعربه إعرابا صحيحاأن تحدد معنى التمي 
  أن تمييز بين التمييز والحال

  أن تكّون جمل تحتوي على التمييز

To talk about the information in a text. 

 To recognize new vocabulary. 

To write short definitions/descriptions. 

Reading: On Point – Prepare and read Pages (25-26)  

 

Write a short paragraph as a response for the big   Writing:

question about online generation. 

 االحد

 صفي
قراءة الحديث الشريف قراءة  سليمة معبرة / شرح  

  الحديث
 Bridge to Success Coursebook   /   Page 28   نحو التمييز

 116إجابة النشاط ص   76حل نشاط  أقرأ وأبين بالكتاب صفحة  واجب
Bridge to Success Workbook / Page 27 

 االثنين

 Bridge to Success Coursebook   /   Page 29  نحو التمييز 76حل نشاط أتلو وأصف يالكتاب صفحة  صفي

 78حل نشاط أتمعن وأجيب  بالكتاب صفحة   واجب
 117إجابة النشاط ص 

 
Bridge to Success Workbook / Page 28 

 الثالثاء
 صفي

ونشاط    78حل نشاط أتعاون وأربط بالكتاب صفحة رقم 

 79أتعاون وأوضح صفحة 
 Bridge to Success Coursebook   /   Page 30  نحو التمييز

  كتابة جمل تحتوي على الحال   80أنشظة الطالب صفحة  حل  واجب
Bridge to Success Workbook / Page 29 

 األربعاء
 Bridge to Success Coursebook   /   Page 31  نحو التمييز  صفي

  واجب
 Bridge to Success Workbook / Page 30  كتابة جمل تحتوي على التمييز

 الخميس
  صفي

 واجب
 الشريفالنبويالمولدرسميةعطلة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ) ثامنلا :والشعبةالصف تابع 

 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية و التربية 

 االخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم

 
 

 ومـــالــي

 على دائما  الكيميائية التفاعالت احتواء يفسر ان
 . الطاقة فى تغيرا

 والتفاعل للحرارة الطارد التفاعل بين  تقارن  ان
 .  الماص

 سرعة فى تؤثر  ان يمكن التى  العوامل  تعدد أن
 . الكيميائى  التفاعل

 : نواتج التعلم

  تمثيل الخط المستقيم بيانيا باستخدام التقاطعات 

  المعادالت الخطيةكتابة 

  حل انظمة المعادالت باستخدام التمثيل البياني

 

 الدراسات االجتماعية 

 يتعرف أهمية دراسة السكان 

يتعرف العوامل المؤثرة في نمو وتوزيع  
 السكان 

 

 

Embedded Systems 

 االحد
 صفي

 تغيرا على دائما  الكيميائية التفاعالت احتواء يفسر ان
 . الطاقة فى
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Develop the 
software program 

for an 

embedded system. 
 
 

 ما الذى يحدث للطاقة الكيميائية أثناء التفاعالت ؟ واجب
 213حل التمارين  الذاتية ص 

 االثنين

 صفي
 والتفاعل للحرارة الطارد التفاعل بين تقارن ان

 .  الماص
 

 214حل  تمارين مهارات التفكير العليا ص 

 واجب
لتوضيح الفرق بين   107ص  9استخدم الشكل 

 التفاعالت الطاردة والماصة  بمفهومك ؟
 224حل التمارين الموجه ص 

 الثالثاء
 صفي

التنشيط من الرسوم أن يتعرف على كيفية تحديد طاقة 

  البيانية

 225حل التمارين الذاتية ص 

 واجب
للمقارنة بين انواع التفاعالت  10الحظ الشكل رقم  

  من حيث طاقة التنشيط

 226حل مهارات التفكير العليا ص  

 األربعاء
 صفي

 التفاعل سرعة فى تؤثر ان يمكن التى العوامل تعدد أن
 . الكيميائى

 

 236التمارين الموجه ص حل 

 واجب
 237حل تمارين الذتية ص  عدد امثلة على االنزيمات الطبيعية وعملها ؟

 الخميس
  صفي

 واجب

 الشريفالنبويالمولدرسميةعطلة



 

QM-119-F3 

kh 

 21/  10/   2021إلــى         17/  10/  2021مــن   :الخطة االسبوعية  
 ( ب ) ثامنال :والشعبةالصف 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

  الوحدة الثانية : الدرس الثانى : التقرب إلى هللا تعالى

نواتج التعلم : أن تقرأ الحديث قراءة سليمة معبرة / أن  

تبين منزلة المؤمنين المتقين عند هللا تعالى / أن تستنتج  

الطرق الموصلة إلى محبة هللا تعالى / أن توضح عالمات  

  محبة هللا تعالى للمؤمن التقي

نواتج التعلم : يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة في نهاية  
 : الحصة على

  أن تحدد معنى التمييز وتعربه إعرابا صحيحا
  تمييز بين التمييز والحالأن 

  أن تكّون جمل تحتوي على التمييز

To talk about the information in a text. 

 To recognize new vocabulary. 

To write short definitions/descriptions. 

Reading: On Point – Prepare and read Pages (25-26)  

 

Write a short paragraph as a response for the big   Writing:

question about online generation. 

 االحد

 صفي
قراءة الحديث الشريف قراءة  سليمة معبرة / شرح  

  الحديث
 Bridge to Success Coursebook   /   Page 28   نحو التمييز

 116إجابة النشاط ص   76حل نشاط  أقرأ وأبين بالكتاب صفحة  واجب
Bridge to Success Workbook / Page 27 

 االثنين

 Bridge to Success Coursebook   /   Page 29  نحو التمييز 76حل نشاط أتلو وأصف يالكتاب صفحة  صفي

 78حل نشاط أتمعن وأجيب  بالكتاب صفحة   واجب
 117إجابة النشاط ص 

 
Bridge to Success Workbook / Page 28 

 الثالثاء
 صفي

ونشاط    78حل نشاط أتعاون وأربط بالكتاب صفحة رقم 

 79أتعاون وأوضح صفحة 
 Bridge to Success Coursebook   /   Page 30  نحو التمييز

  كتابة جمل تحتوي على الحال   80حل أنشظة الطالب صفحة   واجب
Bridge to Success Workbook / Page 29 

 األربعاء
 Bridge to Success Coursebook   /   Page 31  نحو التمييز  صفي

  واجب
 Bridge to Success Workbook / Page 30  كتابة جمل تحتوي على التمييز

 الخميس
  صفي

 واجب

 
  
 

 الشريفالنبويالمولدرسميةعطلة



 

QM-119-F3 

kh 

 (ب)ثامنال :والشعبةالصف تابع 

 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية و التربية 

 االخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم

 
 

 ومـــالــي

 على دائما  الكيميائية التفاعالت احتواء يفسر ان
 . الطاقة فى تغيرا

 والتفاعل للحرارة الطارد التفاعل بين  تقارن  ان
 .  الماص

 سرعة فى تؤثر  ان يمكن التى  العوامل  تعدد أن
 . الكيميائى  التفاعل

 : نواتج التعلم

  تمثيل الخط المستقيم بيانيا باستخدام التقاطعات 

  المعادالت الخطيةكتابة 

  حل انظمة المعادالت باستخدام التمثيل البياني

 

 الدراسات االجتماعية 

 يتعرف أهمية دراسة السكان 

يتعرف العوامل المؤثرة في نمو وتوزيع  
 السكان 

 

 

Embedded Systems 

 االحد
 صفي

 تغيرا على دائما  الكيميائية التفاعالت احتواء يفسر ان
 . الطاقة فى
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Develop the 
software program 

for an 

embedded system. 
 
 

 

 

 

 ما الذى يحدث للطاقة الكيميائية أثناء التفاعالت ؟ واجب
 213حل التمارين  الذاتية ص 

 االثنين

 صفي
 والتفاعل للحرارة الطارد التفاعل بين تقارن ان

 .  الماص
 

 214حل  تمارين مهارات التفكير العليا ص 

 واجب
لتوضيح الفرق بين   107ص  9استخدم الشكل 

 التفاعالت الطاردة والماصة  بمفهومك ؟
 224حل التمارين الموجه ص 

 الثالثاء
 صفي

تحديد طاقة التنشيط من الرسوم أن يتعرف على كيفية 

  البيانية

 225حل التمارين الذاتية ص 

 واجب
للمقارنة بين انواع التفاعالت  10الحظ الشكل رقم  

  من حيث طاقة التنشيط

 226حل مهارات التفكير العليا ص  

 األربعاء
 صفي

 التفاعل سرعة فى تؤثر ان يمكن التى العوامل تعدد أن
 . الكيميائى

 

 236حل التمارين الموجه ص 

 واجب
 237حل تمارين الذتية ص  عدد امثلة على االنزيمات الطبيعية وعملها ؟

 الخميس
  صفي

 واجب

 الشريفالنبويالمولدرسميةعطلة



 

QM-119-F3 

kh 

 21/  10/   2021إلــى         17/  10/  2021مــن :الخطة االسبوعية  
 (ج ) ثامنال   :والشعبةالصف 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

  الوحدة الثانية : الدرس الثانى : التقرب إلى هللا تعالى

نواتج التعلم : أن تقرأ الحديث قراءة سليمة معبرة / أن  

المؤمنين المتقين عند هللا تعالى / أن تستنتج  تبين منزلة 

الطرق الموصلة إلى محبة هللا تعالى / أن توضح عالمات  

  محبة هللا تعالى للمؤمن التقي

نواتج التعلم : يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة في نهاية  
 : الحصة على

  أن تحدد معنى التمييز وتعربه إعرابا صحيحا
  الحالأن تمييز بين التمييز و

  أن تكّون جمل تحتوي على التمييز

To talk about the information in a text. 

 To recognize new vocabulary. 

To write short definitions/descriptions. 

Reading: On Point – Prepare and read Pages (25-26)  

 

Write a short paragraph as a response for the big   Writing:

question about online generation. 

 االحد

 صفي
قراءة الحديث الشريف قراءة  سليمة معبرة / شرح  

  الحديث
 Bridge to Success Coursebook   /   Page 28   نحو التمييز

 116إجابة النشاط ص   76حل نشاط  أقرأ وأبين بالكتاب صفحة  واجب
Bridge to Success Workbook / Page 27 

 االثنين

 Bridge to Success Coursebook   /   Page 29  نحو التمييز 76حل نشاط أتلو وأصف يالكتاب صفحة  صفي

 78حل نشاط أتمعن وأجيب  بالكتاب صفحة   واجب
 117إجابة النشاط ص 

 
Bridge to Success Workbook / Page 28 

 الثالثاء
 صفي

ونشاط    78حل نشاط أتعاون وأربط بالكتاب صفحة رقم 

 79أتعاون وأوضح صفحة 
 Bridge to Success Coursebook   /   Page 30  نحو التمييز

  كتابة جمل تحتوي على الحال   80حل أنشظة الطالب صفحة   واجب
Bridge to Success Workbook / Page 29 

 األربعاء
 Bridge to Success Coursebook   /   Page 31  نحو التمييز  صفي

  واجب
 Bridge to Success Workbook / Page 30  كتابة جمل تحتوي على التمييز

 الخميس
  صفي

 واجب

  
 

 الشريفالنبويالمولدرسميةعطلة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج) ثامنال  :والشعبةالصف  تابع  

 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية و التربية 

 االخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم

 
 

 ومـــالــي

 على دائما  الكيميائية التفاعالت احتواء يفسر ان
 . الطاقة فى تغيرا

 والتفاعل للحرارة الطارد التفاعل بين  تقارن  ان
 .  الماص

 سرعة فى تؤثر  ان يمكن التى  العوامل  تعدد أن
 . الكيميائى  التفاعل

 : نواتج التعلم

  تمثيل الخط المستقيم بيانيا باستخدام التقاطعات 

  المعادالت الخطيةكتابة 

  حل انظمة المعادالت باستخدام التمثيل البياني

 

 الدراسات االجتماعية 

 يتعرف أهمية دراسة السكان 

يتعرف العوامل المؤثرة في نمو وتوزيع  
 السكان 

 

 

Embedded Systems 

 االحد
 صفي

 تغيرا على دائما  الكيميائية التفاعالت احتواء يفسر ان
 . الطاقة فى
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Develop the 
software program 

for an 

embedded system. 
 
 

 ما الذى يحدث للطاقة الكيميائية أثناء التفاعالت ؟ واجب
 213حل التمارين  الذاتية ص 

 االثنين

 صفي
 والتفاعل للحرارة الطارد التفاعل بين تقارن ان

 .  الماص
 

 214حل  تمارين مهارات التفكير العليا ص 

 واجب
لتوضيح الفرق بين   107ص  9استخدم الشكل 

 التفاعالت الطاردة والماصة  بمفهومك ؟
 224حل التمارين الموجه ص 

 الثالثاء
 صفي

التنشيط من الرسوم أن يتعرف على كيفية تحديد طاقة 

  البيانية

 225حل التمارين الذاتية ص 

 واجب
للمقارنة بين انواع التفاعالت  10الحظ الشكل رقم  

  من حيث طاقة التنشيط

 226حل مهارات التفكير العليا ص  

 األربعاء
 صفي

 التفاعل سرعة فى تؤثر ان يمكن التى العوامل تعدد أن
 . الكيميائى

 

 236التمارين الموجه ص حل 

 واجب
 237حل تمارين الذتية ص  عدد امثلة على االنزيمات الطبيعية وعملها ؟

 الخميس
  صفي

 واجب

 الشريفالنبويالمولدرسميةعطلة



 

QM-119-F3 
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 21  / 10/   2021إلــى               17/ 10/  2021مــن  :الخطة األسبوعية 
     الصف والشعبة : الثامن  ) د (

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة  

 نواتج التعلم               
 
 

 الــيـــوم 

 التقرب إلى هللا تعالى)حديث (
 يستنتج دالالت الحديث الشريف

 

 نواتج التعلم :
 الطالب المعنى اإلجمالي للنص .يبين  -1

 يحلل النص في سياقاته المختلفة .
يحدد الفكرة الرئيسة بعد تحليل المعلومات -3

 الصريحة .

To read for details. 

To  recognise places of historical importance 

.  

To write a paragraph about the  places of 
historical importance 

 دلة بصيغة الميل والمقطعيكتب معا -
 yيفسر التقاطع مع المحور الرأسي  -
يحدد التقاطعات مع المحور األفقي  -

 والرأسي
يفسر التقاطعات مع المحور األفقي  -

 والرأسي

Reading ::On point - Read and prepare 
pages 16-17 

 

Writing :  Search for information to write 
a paragraph about a place of historical 
importance.  

 االحد

 صفي
قراءة الحديث الشريف داخل الصف مع تصحيح 

 األقران
 مناقشة حول منزلة الشهيد عند هللا . 

BtS- C.B - Page 34  200يحل تأكد من فهمك وتمرين موجه من صفحة رقم  
 202رقم الى صفحة 

 واجب
كتابة الحديث على ورقة خارجية بخطوط وألوان 

 متعددة للتسهيل على الحفظ
 قراءة نص ) الشهيد ( مع تفسير الكلمات الصعبة

BtS - W. B - Page 34 
 203حل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االثنين

 مناقشة المعنى اإلجمالي للنص   صفي
BtS- C.B - Page 35 

 204التفكير العليا صفحة رقم يحل مهارات 

 115أنشطة الكتاب ص   واجب
BtS - W. B - Page 35 

 205حل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الثالثاء

 صفي
بالتعاون مع زمالئه يحل تمرين أتلو واصف 

 76ص
 مناقشة الفكرة الرئيسة والفكر الفرعية

BtS- C.B - Page 36  210صفحة رقم يحل تأكد من فهمك وتمرين موجه من  
 212الى صفحة رقم 

 116أنشطة الكتاب ص  77يتدرب على حل تمرين أتفكر وأقارن ص واجب
BtS - W. B - Page 36 

 213حل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 األربعاء

 مناقشة النص المعلوماتي )أدمغتنا تحب القصص (   صفي
BtS- C.B - Page 37 

 214رقم يحل مهارات التفكير العليا صفحة 

 145أنشطة الكتاب ص   واجب
BtS - W. B - Page 37 

 215حل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الخميس

 الشريف النبوي المولد/رسمية عطلة صفي
 

 واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

    تابع الصف والشعبة : الثامن  ) د (    

 Design and Technology الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية العلوم المادة

 نواتج التعلم                
 
 

 الــيـــوم 

أن يكتشف ما يحدث للكتلة الكلية في التفاعل  -
 الكيميائي

أن  يميز بين أنواع التفاعالت الكيميائية  -
 المختلفة 

أن يوضح أوجه االختالف بين التفاعل الماص  -
 و التفاعل الطارد للحرارة 

 سكان العالم 
 يتعرف أهمية دراسة السكان. 

 يستنتج العوامل المؤثرة في نمو السكان 

يفسر الخرائط واألشكال لدعم االستنتاجات في 

 قضايا تتعلق بتركيب السكان وتوزيعهم. 

Embedded 
Systems 

 

 االحد

 وزن المعادالت الكيميائية صفي

 سكان العالم -عنوان الدرس  
 واجب صفي 

بم تفسر انخفاض نسبة الوفيات في دولة  
 اإلمارات العربية المتحدة .

 
 حل التطبيقات واألنشطة بالكتاب المدرسي 

Develop the software 
program for an 
embedded system. 

 

 واجب

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulatio
equations-chemical-ns/balancing 

الضغط على الرابط والتدريب على وزن المعادالت  وارسال  
 نتيجتك على الشات الخاص في التيميز

 االثنين

 االختبار التكويني األول في مادة العلــــــوم صفي

 واجب
(  + حل 39إلى  6مقرر االختبار من كتاب الطالب ص) 
  LMSالواجبات ومتابعة الدروس في منصة 

 الثالثاء

 أنواع التفاعالت الكيميائية صفي

 واجب

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulatio
equations-chemical-ns/balancing 

الضغط على الرابط والتدريب على وزن المعادالت  وارسال  
 نتيجتك على الشات الخاص في التيميز

 األربعاء

 تكملة درس انواع التفاعالت الكيميائية صفي

  واجب

 الخميس

 صفي

 

 واجب

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/balancing-chemical-equations
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/balancing-chemical-equations
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/balancing-chemical-equations
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/balancing-chemical-equations


 

QM-119-F3 

kh 

 21  / 10/   2021إلــى               17/ 10/  2021مــن  :الخطة األسبوعية 
  الصف والشعبة : الثامن  ) هـ ( 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة  

 نواتج التعلم               
 
 

 الــيـــوم 

 التقرب إلى هللا تعالى)حديث (
 يستنتج دالالت الحديث الشريف

 نواتج التعلم :
 يبين الطالب المعنى اإلجمالي للنص . -1

 يحلل النص في سياقاته المختلفة .
يحدد الفكرة الرئيسة بعد تحليل المعلومات -3

 الصريحة .

To read for details. 

To  recognise places of historical importance .  

To write a paragraph about the  places of 
historical importance 

 يكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع -
 yيفسر التقاطع مع المحور الرأسي  -
يحدد التقاطعات مع المحور األفقي  -

 والرأسي
التقاطعات مع المحور األفقي يفسر  -

 والرأسي

Reading :On point - Read and prepare 
pages 16-17 

 

Writing :  Search for information to write a 
paragraph about a place of historical 
importance.  

 

 االحد

 صفي
قراءة الحديث الشريف داخل الصف مع تصحيح 

 األقران
 مناقشة حول منزلة الشهيد عند هللا . 

BtS- C.B - Page 30  200يحل تأكد من فهمك وتمرين موجه من صفحة رقم  
 202رقم الى صفحة 

 واجب
كتابة الحديث على ورقة خارجية بخطوط وألوان 

 متعددة للتسهيل على الحفظ
 قراءة نص ) الشهيد ( مع تفسير الكلمات الصعبة

BtS - W. B - Page 30 
 203حل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االثنين

 مناقشة المعنى اإلجمالي للنص   صفي
BtS- C.B - Page 31 

 204التفكير العليا صفحة رقم يحل مهارات 

 115أنشطة الكتاب ص   واجب
BtS - W. B - Page 31 

 205حل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الثالثاء

 صفي
بالتعاون مع زمالئه يحل تمرين أتلو واصف 

 76ص
 مناقشة الفكرة الرئيسة والفكر الفرعية

BtS- C.B - Page 32  210صفحة رقم يحل تأكد من فهمك وتمرين موجه من  
 212الى صفحة رقم 

 116أنشطة الكتاب ص  77يتدرب على حل تمرين أتفكر وأقارن ص واجب
BtS - W. B - Page 32 

 213حل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 األربعاء

 مناقشة النص المعلوماتي )أدمغتنا تحب القصص (   صفي
BtS- C.B - Page 33 

 214رقم يحل مهارات التفكير العليا صفحة 

 145أنشطة الكتاب ص   واجب
BtS - W. B - Page 33 

 215حل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الخميس

 الشريف النبوي المولد/رسمية عطلة صفي
 

 واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

       والشعبة : الثامن  ) هـ (تابع الصف 

 Design and Technology الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية العلوم المادة

 نواتج التعلم                
 
 

 الــيـــوم 

أن يكتشف ما يحدث للكتلة الكلية في التفاعل  -
 الكيميائي

أن  يميز بين أنواع التفاعالت الكيميائية  -
 المختلفة 

أن يوضح أوجه االختالف بين التفاعل الماص  -
 و التفاعل الطارد للحرارة 

 سكان العالم 
 يتعرف أهمية دراسة السكان. 

 يستنتج العوامل المؤثرة في نمو السكان 

يفسر الخرائط واألشكال لدعم االستنتاجات في 

 قضايا تتعلق بتركيب السكان وتوزيعهم. 

 

Embedded 
Systems 

 

 االحد

 وزن المعادالت الكيميائية صفي

 سكان العالم -عنوان الدرس  
 واجب صفي 

بم تفسر انخفاض نسبة الوفيات في دولة  
 اإلمارات العربية المتحدة .

 
 حل التطبيقات واألنشطة بالكتاب المدرسي 

Develop the software 
program for an 
embedded system. 

 واجب

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulatio
equations-chemical-ns/balancing 

الضغط على الرابط والتدريب على وزن المعادالت  وارسال  
 نتيجتك على الشات الخاص في التيميز

 االثنين

 االختبار التكويني األول في مادة العلــــــوم صفي

 واجب
(  + حل 39إلى  6مقرر االختبار من كتاب الطالب ص) 
  LMSالواجبات ومتابعة الدروس في منصة 

 الثالثاء

 أنواع التفاعالت الكيميائية صفي

 واجب

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulatio
equations-chemical-ns/balancing 

الضغط على الرابط والتدريب على وزن المعادالت  وارسال  
 نتيجتك على الشات الخاص في التيميز

 األربعاء

 تكملة درس انواع التفاعالت الكيميائية صفي

  واجب

 الخميس

 صفي

 

 واجب

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/balancing-chemical-equations
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/balancing-chemical-equations
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/balancing-chemical-equations
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/balancing-chemical-equations


 

QM-119-F3 

kh 

 21  / 10/   2021إلــى               17/ 10/  2021مــن  :الخطة األسبوعية 
 الصف والشعبة : الثامن  ) و (

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة  

 نواتج التعلم               
 
 

 الــيـــوم 

 التقرب إلى هللا تعالى)حديث ( 
 يستنتج دالالت الحديث الشريف 

 

 أن يحدد الطالب الفكرة المحورية في النص 
 أن يحلل الطالب العناصر الفنية للقصة القصيرة 

 أن يقترح نهاية بديلة لقصة مقروءة 

To read for details. 

To  recognise places of historical importance .  

To write a paragraph about the  places of 
historical importance 

 يكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع -
 yيفسر التقاطع مع المحور الرأسي  -
يحدد التقاطعات مع المحور األفقي  -

 والرأسي
يفسر التقاطعات مع المحور األفقي  -

 والرأسي

Reading :On point - Read and prepare 
pages 16-17 

 

Writing :  Search for information to write a 
paragraph about a place of historical 
importance.  

 

 االحد

 تابع قصة مسافر بالدرجة الثالثة   قراءة الحديث الشريف داخل الصف مع تصحيح األقران صفي
BtS- C.B - Page 30  200يحل تأكد من فهمك وتمرين موجه من صفحة رقم  

 202الى صفحة رقم 

 تلخيص القصة كتابيا  80ص  1حل أنشطة الطالب سؤال رقم  واجب
BtS - W. B - Page 30 

 203حل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االثنين

 حل أنشطة حول قصة مسافر بالدرجة الثالثة   صفي
BtS- C.B - Page 31 

 204يحل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

   واجب
BtS - W. B - Page 31 

 205حل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الثالثاء

   121قراءة قصيدة الحجر الصغير ص  76بالتعاون مع زمالئه يحل تمرين أتلو واصف ص صفي
BtS- C.B - Page 32  210يحل تأكد من فهمك وتمرين موجه من صفحة رقم  

 212الى صفحة رقم 

 واجب على المنصة  80ص  2حل أنشطة الطالب سؤال رقم  واجب
BtS - W. B - Page 32 

 213حل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 األربعاء

 مناقشة أفكار قصيدة الحجر الصغير   صفي
BtS- C.B - Page 33 

 214يحل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

   واجب
BtS - W. B - Page 33 

 215حل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الخميس

 الشريف النبوي المولد/رسمية عطلة صفي
 

 واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الثامن  ) و (تابع الصف والشعبة : 

 Design and Technology الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية العلوم المادة

 نواتج التعلم               
 
 

 الــيـــوم 

أن يكتشف ما يحدث للكتلة الكلية في التفاعل  -
 الكيميائي

أن  يميز بين أنواع التفاعالت الكيميائية  -
 المختلفة 

أن يوضح أوجه االختالف بين التفاعل الماص  -
 و التفاعل الطارد للحرارة 

 الدراسات االجتماعية ) سكان العالم ( 
 يتعرف أهمية دراسة السكان .  .1
 يستنتج العوامل المؤثرة في نمو وتوزيع السكان .  .2

Embedded 
Systems 

 

 االحد

 وزن المعادالت الكيميائية صفي

 صفي : يتعرف الطالب أهمية دراسة علم السكان . 
 

 LMSواجب : حل الواجبات على المنصة 

Develop the software 
program for an 
embedded system. 

 واجب

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulatio
equations-chemical-ns/balancing 

الضغط على الرابط والتدريب على وزن المعادالت  وارسال  
 نتيجتك على الشات الخاص في التيميز

 االثنين

 االختبار التكويني األول في مادة العلــــــوم صفي

 واجب
(  + حل 39إلى  6مقرر االختبار من كتاب الطالب ص) 
  LMSالواجبات ومتابعة الدروس في منصة 

 الثالثاء

 أنواع التفاعالت الكيميائية صفي

 واجب

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulatio
equations-chemical-ns/balancing 

الضغط على الرابط والتدريب على وزن المعادالت  وارسال  
 نتيجتك على الشات الخاص في التيميز

 األربعاء

 تكملة درس انواع التفاعالت الكيميائية صفي

  واجب

 الخميس

 صفي

 

 واجب

 

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/balancing-chemical-equations
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/balancing-chemical-equations
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/balancing-chemical-equations
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/balancing-chemical-equations


 

QM-119-F3 

kh 

 21  / 10/   2021إلــى               17/ 10/  2021مــن  :الخطة األسبوعية 
 الصف والشعبة : الثامن  ) ز (

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة  

 نواتج التعلم              
 
 

 الــيـــوم 

 التقرب إلى هللا تعالى)حديث (
 يستنتج دالالت الحديث الشريف

 

 أن يحدد الطالب الفكرة المحورية في النص 
 أن يحلل الطالب العناصر الفنية للقصة القصيرة 

 أن يقترح نهاية بديلة لقصة مقروءة 

To read for details. 

To  recognise places of historical importance .  

To write a paragraph about the  places of 
historical importance 

 يكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع -
 yيفسر التقاطع مع المحور الرأسي  -
يحدد التقاطعات مع المحور األفقي  -

 والرأسي
يفسر التقاطعات مع المحور األفقي  -

 والرأسي

Reading :On point - Read and prepare 
pages 16-17 

 

Writing :  Search for information to write a 
paragraph about a place of historical 
importance.  

 

 االحد

 صفي
قراءة الحديث الشريف داخل الصف مع تصحيح 

 األقران
 تابع قصة مسافر بالدرجة الثالثة  

BtS- C.B - Page 30 
  200يحل تأكد من فهمك وتمرين موجه من صفحة رقم 

 202الى صفحة رقم 

 تلخيص القصة كتابيا  80ص  1حل أنشطة الطالب سؤال رقم  واجب
BtS - W. B - Page 30 

 203حل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 االثنين

 حل أنشطة حول قصة مسافر بالدرجة الثالثة   صفي
BtS- C.B - Page 31 

 204يحل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

   واجب
BtS - W. B - Page 31 

 205حل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الثالثاء

 صفي
بالتعاون مع زمالئه يحل تمرين أتلو واصف 

 76ص
 121قراءة قصيدة الحجر الصغير  ص 

BtS- C.B - Page 32  210يحل تأكد من فهمك وتمرين موجه من صفحة رقم  
 212الى صفحة رقم 

 واجب على المنصة  80ص  2حل أنشطة الطالب سؤال رقم  واجب
BtS - W. B - Page 32 

 213حل تمارين ذاتية صفحة رقم 

 األربعاء

 مناقشة أفكار قصيدة الحجر الصغير   صفي
BtS- C.B - Page 33 

 214مهارات التفكير العليا صفحة رقم يحل 

   واجب
BtS - W. B - Page 33 

 215حل تمرين اضافي صفحة رقم 

 الخميس

 الشريف النبوي المولد/رسمية عطلة صفي
 

 واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة : الثامن  ) ز (

 Design and Technology الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية العلوم المادة

 التعلمنواتج                 
 
 

 الــيـــوم 

أن يكتشف ما يحدث للكتلة الكلية في التفاعل  -
 الكيميائي

أن  يميز بين أنواع التفاعالت الكيميائية  -
 المختلفة 

أن يوضح أوجه االختالف بين التفاعل الماص  -
 و التفاعل الطارد للحرارة 

 الدراسات االجتماعية ) سكان العالم ( 
 يتعرف أهمية دراسة السكان .  .3
 يستنتج العوامل المؤثرة في نمو وتوزيع السكان .  .4

Embedded 
Systems 

 

 االحد

 وزن المعادالت الكيميائية صفي

 صفي : يتعرف الطالب أهمية دراسة علم السكان . 
 

 LMSواجب : حل الواجبات على المنصة 

Develop the software 
program for an 
embedded system. 

 واجب

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulatio
equations-chemical-ns/balancing 

الضغط على الرابط والتدريب على وزن المعادالت  وارسال  
 نتيجتك على الشات الخاص في التيميز

 االثنين

 االختبار التكويني األول في مادة العلــــــوم صفي

 واجب
(  + حل 39إلى  6مقرر االختبار من كتاب الطالب ص) 
  LMSالواجبات ومتابعة الدروس في منصة 

 الثالثاء

 أنواع التفاعالت الكيميائية صفي

 واجب

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulatio
equations-chemical-ns/balancing 

الضغط على الرابط والتدريب على وزن المعادالت  وارسال  
 نتيجتك على الشات الخاص في التيميز

 األربعاء

 تكملة درس انواع التفاعالت الكيميائية صفي

  واجب

 الخميس

 صفي

 

 واجب

 

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/balancing-chemical-equations
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/balancing-chemical-equations
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/balancing-chemical-equations
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