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    3/  6 /   2021إ لــى        30/  5/  2021لألســـبـوع مــن : الخطة االسبوعية

 )ا(ثامنالوالشعبة :الصف 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

عنوان الدرس : العلم نور / نواتج  

التعلم : أن تبين فضل العلم /  أن  

 تستنتج أهمية العلم في حياة المسلم 

 يميز الطالب التشبيه المجمل. -1

 يكتب نًصا إقناعيًا . -2

To review U9 -10 grammar and vocabulary. 

Ex: 1 in the C. book page: 183. :Reading 

 Ex: 6 in the C. book page: 186  Writing: 

 كتابة المجموعات بثالث طرق مختلفة 

 ايجاد المجموعات الجزئية والعمليات عليها  

 ايجاد االتحاد والتقاطع والفرووق بين المجموعات  

 

حل نشاط أبادر ألتعلم وأنشطة   صفي االحد

  خالل منصة أالتمهيد للدرس من 

 مناقشة التشبيه المجمل والمفصل              

 

Bridge to Success Books Ex: 2 page: 
174 C.book  

 853حل تمارين  ص 

حل نشاط أقرأ وأوضح  صفحة رقم   واجب

145 

 :Bridge to Success Books Ex: 4 page                  54أنشطة الكتاب ص 
142 W. book 

 855تمارين  صحل 

حل أنشطة منصة أ واستكمال شرح  صفي االثنين

  الدرس 

 :Bridge to Success Books Ex: 3 page مناقشة مفهوم النص اإلقناعي            
172 C. book 

 856حل تمارين  ص

حل أنشطة ااطالب بالكتاب ص   واجب

152 

قراءة النص اإلقناعي ) القراءة نور للعقل  

 وراحة    للقلب(    

Bridge to Success Books Ex: 3 page: 
144 W. book 

 866حل تمارين  ص

 :Bridge to Success Books Ex: 3 page مناقشة خطوات كتابة النص اإلقناعي    صفي الثالثاء
170 C. book 

 867حل تمارين  ص

 :Bridge to Success Books Ex: 1 page التخطيط لكتابة النص                 واجب
149 W. book 

 868حل تمارين  ص

 :Bridge to Success Books Ex: 3- 4 page مناقشة التخطيط وإبداء المالحظات           صفي األربعاء
179 C. book 

 877حل تمارين  ص

اإلقناعي)هل الوطن ضرورة  كتابة النص   واجب

 ؟   )ملحة

Bridge to Success Books Ex: 5 page: 
152 W. book 

 878حل تمارين  ص

 Bridge to Success Books Ex: 2 page:183 مناقشة الطالب فيما كتبوا   صفي الخميس
C. book 

 883حل تمارين  ص

 واجب
 

 :Bridge to Success Books Ex: 1- 2 page التعديل وفق المالحظات                  
155 W. book 

 884حل تمارين  ص
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 )ا( ثامن ال :   الصف والشعبةتابع 

 

 Design and technology الدراسات االجتماعية  علوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

القديمةأن  تستنتج جيولوجية الحياة    
ان تفسر سبب االنقراض الجماعى بالعصر  

 البرمى 

 

 

 في اوروبا يستنتج عوامل قيام النهضة 

Using widgets 

and functions 

 

 الحياة القديمة صفي االحد

، العامة في أوروبا قبل عصر النهضة ةصفي. يصف الحال  

 

الصفي. يتعرف على قصص ومعلومات الشخصيات من رواد  

 النهضة 

Create programs that 
implement and 
control a graphical 
user interface using 
widgets and 
functions. 

 

 

قارن بين اقسام الحياة القديمة من حيث العصور  واجب

 والجيولوجيا

 االنقراض العظيم صفي االثنين

 ما سبب االنقراض العظيم بالعصر البرمى واجب

 انقراض الماموث صفي الثالثاء

 ما االدلة التى تسير الى عدم تكيف الماموث واجب

  التاريخ الجيولوجى صفي األربعاء

  ما الموقصود بالتاريخ الجيولوجى واجب

 اكتب تقرير عن كيفية حساب التاريخ الجيولوجى

  ادلة ماضى االرض صفي الخميس

 واجب
 تشير الى قدم االرضعدد االدلة التى 
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   3/  6 /   2021إ لــى        30/  5/  2021لألســـبـوع مــن  :الخطة االسبوعية
 (ب)الثامنوالشعبة :الصف 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

عنوان الدرس : العلم نور / نواتج  

التعلم : أن تبين فضل العلم /  أن  

 تستنتج أهمية العلم في حياة المسلم 

 يميز الطالب التشبيه المجمل. -1

 يكتب نًصا إقناعيًا . -2

To review U9 -10 grammar and vocabulary. 

Ex: 1 in the C. book page: 183. :Reading 

 Ex: 6 in the C. book page: 186  Writing: 

 كتابة المجموعات بثالث طرق مختلفة 

 ايجاد المجموعات الجزئية والعمليات عليها  

 ايجاد االتحاد والتقاطع والفرووق بين المجموعات  

 

حل نشاط أبادر ألتعلم وأنشطة   صفي االحد

  خالل منصة أالتمهيد للدرس من 

 مناقشة التشبيه المجمل والمفصل              

 

Bridge to Success Books Ex: 2 page: 
174 C.book  

 853حل تمارين  ص 

حل نشاط أقرأ وأوضح  صفحة رقم   واجب

145 

 :Bridge to Success Books Ex: 4 page                  54أنشطة الكتاب ص 
142 W. book 

 855تمارين  صحل 

حل أنشطة منصة أ واستكمال شرح  صفي االثنين

  الدرس 

 :Bridge to Success Books Ex: 3 page مناقشة مفهوم النص اإلقناعي            
172 C. book 

 856حل تمارين  ص

حل أنشطة ااطالب بالكتاب ص   واجب

152 

قراءة النص اإلقناعي ) القراءة نور للعقل  

 وراحة    للقلب(    

Bridge to Success Books Ex: 3 page: 
144 W. book 

 866حل تمارين  ص

 :Bridge to Success Books Ex: 3 page مناقشة خطوات كتابة النص اإلقناعي    صفي الثالثاء
170 C. book 

 867حل تمارين  ص

 :Bridge to Success Books Ex: 1 page التخطيط لكتابة النص                 واجب
149 W. book 

 868حل تمارين  ص

 :Bridge to Success Books Ex: 3- 4 page مناقشة التخطيط وإبداء المالحظات           صفي األربعاء
179 C. book 

 877حل تمارين  ص

اإلقناعي)هل الوطن ضرورة  كتابة النص   واجب

 ؟   )ملحة

Bridge to Success Books Ex: 5 page: 
152 W. book 

 878حل تمارين  ص

 Bridge to Success Books Ex: 2 page:183 مناقشة الطالب فيما كتبوا   صفي الخميس
C. book 

 883حل تمارين  ص

 واجب
 

 :Bridge to Success Books Ex: 1- 2 page التعديل وفق المالحظات                  
155 W. book 

 884حل تمارين  ص
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 ( ب )الثامن  :   الصف والشعبةتابع 

 Design and technology الدراسات االجتماعية  علوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

القديمةأن  تستنتج جيولوجية الحياة    
ان تفسر سبب االنقراض الجماعى بالعصر  

 البرمى 

 

 

 في اوروبا يستنتج عوامل قيام النهضة 
Using widgets 

and functions 

 

 الحياة القديمة صفي االحد

، العامة في أوروبا قبل عصر النهضة ةصفي. يصف الحال  

 

الصفي. يتعرف على قصص ومعلومات الشخصيات من رواد  

 النهضة 

Create programs that 
implement and 
control a graphical 
user interface using 
widgets and 
functions. 

 

 

قارن بين اقسام الحياة القديمة من حيث العصور  واجب

 والجيولوجيا

 االنقراض العظيم صفي االثنين

 ما سبب االنقراض العظيم بالعصر البرمى واجب

 انقراض الماموث صفي الثالثاء

 ما االدلة التى تسير الى عدم تكيف الماموث واجب

  التاريخ الجيولوجى صفي األربعاء

  ما الموقصود بالتاريخ الجيولوجى واجب

 اكتب تقرير عن كيفية حساب التاريخ الجيولوجى

 الخميس

 

 

 

  ادلة ماضى االرض صفي

 واجب
 التى تشير الى قدم االرضعدد االدلة 

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 3/  6 /   2021إ لــى        30/  5/  2021لألســـبـوع مــن : الخطة االسبوعية

 (ج)الثامنوالشعبة :الصف 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

عنوان الدرس : العلم نور / نواتج  

التعلم : أن تبين فضل العلم /  أن  

 تستنتج أهمية العلم في حياة المسلم 

 يميز الطالب التشبيه المجمل. -1

 يكتب نًصا إقناعيًا . -2

To review U9 -10 grammar and vocabulary. 

Ex: 1 in the C. book page: 183. :Reading 

 Ex: 6 in the C. book page: 186  Writing: 

 كتابة المجموعات بثالث طرق مختلفة 

 ايجاد المجموعات الجزئية والعمليات عليها  

 ايجاد االتحاد والتقاطع والفرووق بين المجموعات  

 

حل نشاط أبادر ألتعلم وأنشطة   صفي االحد

  خالل منصة أالتمهيد للدرس من 

 مناقشة التشبيه المجمل والمفصل              

 

Bridge to Success Books Ex: 2 page: 
174 C.book  

 853حل تمارين  ص 

حل نشاط أقرأ وأوضح  صفحة رقم   واجب

145 

 :Bridge to Success Books Ex: 4 page                  54أنشطة الكتاب ص 
142 W. book 

 855تمارين  صحل 

حل أنشطة منصة أ واستكمال شرح  صفي االثنين

  الدرس 

 :Bridge to Success Books Ex: 3 page مناقشة مفهوم النص اإلقناعي            
172 C. book 

 856حل تمارين  ص

حل أنشطة ااطالب بالكتاب ص   واجب

152 

قراءة النص اإلقناعي ) القراءة نور للعقل  

 وراحة    للقلب(    

Bridge to Success Books Ex: 3 page: 
144 W. book 

 866حل تمارين  ص

 :Bridge to Success Books Ex: 3 page مناقشة خطوات كتابة النص اإلقناعي    صفي الثالثاء
170 C. book 

 867حل تمارين  ص

 :Bridge to Success Books Ex: 1 page التخطيط لكتابة النص                 واجب
149 W. book 

 868حل تمارين  ص

 :Bridge to Success Books Ex: 3- 4 page مناقشة التخطيط وإبداء المالحظات           صفي األربعاء
179 C. book 

 877حل تمارين  ص

اإلقناعي)هل الوطن ضرورة  كتابة النص   واجب

 ؟   )ملحة

Bridge to Success Books Ex: 5 page: 
152 W. book 

 878حل تمارين  ص

 Bridge to Success Books Ex: 2 page:183 مناقشة الطالب فيما كتبوا   صفي الخميس
C. book 

 883حل تمارين  ص

 واجب
 

 :Bridge to Success Books Ex: 1- 2 page التعديل وفق المالحظات                  
155 W. book 

 884حل تمارين  ص
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 ( ج )الثامن  :   الصف والشعبةتابع 

 Design and technology الدراسات االجتماعية  علوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

القديمةأن  تستنتج جيولوجية الحياة    
ان تفسر سبب االنقراض الجماعى بالعصر  

 البرمى 

 

 

 في اوروبا يستنتج عوامل قيام النهضة 
Using widgets 

and functions 

 

 الحياة القديمة صفي االحد

، العامة في أوروبا قبل عصر النهضة ةصفي. يصف الحال  

 

الصفي. يتعرف على قصص ومعلومات الشخصيات من رواد  

 النهضة 

Create programs that 
implement and 
control a graphical 
user interface using 
widgets and 
functions. 

 

 

قارن بين اقسام الحياة القديمة من حيث العصور  واجب

 والجيولوجيا

 االنقراض العظيم صفي االثنين

 ما سبب االنقراض العظيم بالعصر البرمى واجب

 انقراض الماموث صفي الثالثاء

 ما االدلة التى تسير الى عدم تكيف الماموث واجب

  التاريخ الجيولوجى صفي األربعاء

  ما الموقصود بالتاريخ الجيولوجى واجب

 اكتب تقرير عن كيفية حساب التاريخ الجيولوجى

 الخميس

 

 

 

  ادلة ماضى االرض صفي

 واجب
 التى تشير الى قدم االرضعدد االدلة 
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 6/  3/   2021إلــى       5/   30/   2021مــن   لألســـبـوعالخطة االسبوعية:

     الصف والشعبة : ثامن ) د (

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة  

 نواتج التعلم          
 
 

 الــيـــوم

 (83-55سورة يس )
 اآليات الكريمة ما تدل عليهيستنتج من 

يحلل األحداث في الرواية ) الفصول :صيد 
 ، أثر ، امض ، عواء (

يحلل صفات الشخصيات الواردة في 
 الفصول 

To read an advertisement seeking 
applicants. 

To complete a spider diagram with 
information from a text. 

To discuss personal qualities and 
abilities to be a good athlete.  

 يعرف متممة المجموعة
 يوجد كافة المجموعات الجزئية للمجموعة
يوجد التقاطعات واالتحادات والفروق بين 

 المجموعات
 يستخدم قوانين دي مورجان

Reading: Prepare and read On Point - 
Pages  (59 - 63) 

Writing: Search the internet to get 
information to write a paragraph about 

your favorite sport. 

 االحد

 صفي
بالتعاون مع زمالئه يشرح اآليات الكريمة شرحا 

 إجماليا
قراءة الفصل )صيد  ( وتحليل األفكار  

 الواردة فيه 
Bridge to Success   l :10    CB: P. 175  الى جرب  866رقم من صفحة  1يحل جرب هذا

 868صفحة رقم  5هذا 

 حل أنشطة الفصل  124حل نشاط أتأمل وأوضح ص  واجب
Bridge to Success   l :10   WB: P. 149  الى جرب  869من صفحة رقم  6يحل جرب هذا

 872صفحة رقم  10هذا 

 االثنين
 873حل مجموعة التمارين صفحة رقم  Bridge to Success   l :11    CB: P. 176 قراءة الفصل ) أثر ( وتحليل األفكار   صفي

 874يحل مجموعة التمارين صفحة رقم  Bridge to Success   l :11   WB: P. 150 حل أنشطة الفصل   واجب

 الثالثاء

 األفكار ) الفصل امض (تحليل  126حل نشاط أتلو وأجيب ص  صفي
Bridge to Success   l :12    CB: P. 177  الى جرب  877من صفحة رقم  1يحل جرب هذا

 880صفحة رقم  6هذا 

 حل أنشطة الفصل  حل نشاط أنظم مفاهيمي واجب
Prepare and read On Point - Pages (56 - 

58) 
الى جرب  869من صفحة رقم  7يحل جرب هذا 
 883صفحة رقم  10هذا 

 األربعاء

 تحليل األفكار ) الفصل عواء (  صفي
 

On Point - Reading - Pages (56/ 58) 
 885حل مجموعة التمارين صفحة رقم 

 حل أنشطة الدرس   واجب

Search the internet to get information 
to write a paragraph about your 

favorite sport.  
 886يحل مجموعة التمارين صفحة رقم 

 الخميس

 200أسئلة عامة عن الرواية صفحة   صفي
Write a paragraph about your favorite 

sport.  
 يحل مراجعات عامة واختبارات سابقة

 كتابة من هو الذئب الحقيقي   واجب
Complete writing the paragraph 

 يحل تدريبات على االختبارات
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    تابع الصف والشعبة : ثامن ) د (

 Computer Science الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية العلوم المادة

 نواتج التعلم               
 
 

 الــيـــوم

 
 

أن يعدد األحداث الجيولوجية الكبرى التي طرأت خالل حقبة 
 الحياة القديمة  

 أن يبحث عن األدلة األحفورية خالل هذه الحقبة
 

 الّدرُس الّثالث: الّثورُة الّصناعيُة الّرابعُة 

 *يتعرُف المفاهيَم والمصطلحاَت الواردَة في الّدرِس.
ِة العالميِة عبَر *يتتّبُع مراحلَ تطّوِر الّثوراِت الّصناعي

 الّتاريِخ.
 *يحّدُد المقصوَد بمفهوِم الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة.

 *يستخلُص ممّيزاِت الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة.
 *يمّيُز بيَن إيجابياِت وسلبياِت الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة.
تبّني *يقّدُر جهوَد دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة في مجاِل 

 تكنولوجيا الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة.

Advanced Programming with a GUI 
and Hardware 

 االحد

 التقويم الثاني في مادة العلـــــــــوم صفي

 حل  التطبيقات واألنشطة على منصة الف   
Graphical user interfaces 

Hardware 
Smart home mini-project 

 373إلى ص  334من ص  10الوحدة  واجب

 االثنين

 حقبة الحياة القديمة صفي

 واجب
رسم أو تصميم نموذج مقياس الزمن الجيولوجي ويرسل 

 قناة العلــــــوم Teamsعلى 

 الثالثاء

 حقبة الحياة القديمة صفي

 واجب
 Teamsكتابة تقرير عن الديناصورات    ويرسل على 

 قناة العلــــــوم

 األربعاء

 حقبة الحياة الوسطى + حقبة الحياة الحديثة صفي

  واجب

 الخميس

 مراجعة شاملة قبل امتحانات نهاية العام صفي

  واجب
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 6/  3/  2021إلــى       5/   30/    2021مــن   لألســـبـوعالخطة االسبوعية: 

 

     الصف والشعبة : ثامن ) هـ (

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة  

 نواتج التعلم           
 
 

 الــيـــوم

 (83-55سورة يس )
 يستنتج من اآليات الكريمة ما تدل عليه

 
 لطالب التشبيه المجمل من المفصل يميز ا -1
 يكتب نُصا إقناعًيا . -2
 

To read an advertisement seeking 
applicants. 

To complete a spider diagram with 
information from a text. 

To discuss personal qualities and abilities 
to be a good athlete.  

 يعرف متممة المجموعة
 يوجد كافة المجموعات الجزئية للمجموعة
يوجد التقاطعات واالتحادات والفروق بين 

 المجموعات
 يستخدم قوانين دي مورجان

Reading: Prepare and read On Point - 
Pages  (59 - 63) 

Writing: Search the internet to get 
information to write a paragraph  about 

your favorite sport 

 االحد

 صفي
بالتعاون مع زمالئه يشرح اآليات الكريمة شرحا 

 إجماليا
 مناقشة التشبيه المجمل والمفصل 

Bridge to Success   l :10    CB: P. 175  الى جرب  866من صفحة رقم  1يحل جرب هذا
 868صفحة رقم  5هذا 

 54أنشطة الكتاب ص  124حل نشاط أتأمل وأوضح ص  واجب
Bridge to Success   l :10   WB: P. 149  جرب الى  869من صفحة رقم  6يحل جرب هذا

 872صفحة رقم  10هذا 

 االثنين

 873حل مجموعة التمارين صفحة رقم  Bridge to Success   l :11    CB: P. 176 مناقشة مفهوم النص اإلقناعي  صفي

  واجب
قراءة النص اإلقناعي ) القراءة نور للعقل 

 وراحة للقلب(
Bridge to Success   l :11   WB: P. 150 

 874التمارين صفحة رقم يحل مجموعة 

 الثالثاء

 مناقشة خطوات كتابة النص اإلقناعي 126حل نشاط أتلو وأجيب ص  صفي
Bridge to Success   l :12    CB: P. 177  الى جرب  877من صفحة رقم  1يحل جرب هذا

 880صفحة رقم  6هذا 

 التخطيط لكتابة النص حل نشاط أنظم مفاهيمي واجب
Prepare and read On Point - Pages (56 - 58)  الى جرب  869من صفحة رقم  7يحل جرب هذا

 883صفحة رقم  10هذا 

 األربعاء

 885حل مجموعة التمارين صفحة رقم  On Point- Reading - Pages (56/ 58) مناقشة التخطيط وإبداء المالحظات  صفي

  واجب
كتابة النص اإلقناعي)هل الوطن ضرورة 

 ملحة؟(

Search the internet to get information to 
write a paragraph about your favorite 

sport.  
 886يحل مجموعة التمارين صفحة رقم 

 الخميس
 مناقشة الطالب فيما كتبوا  صفي

Write a paragraph about your favorite 
sport.  

 يحل مراجعات عامة واختبارات سابقة

 التعديل وفق المالحظات  واجب
Complete writing the paragraph 

 يحل تدريبات على االختبارات

 

 



 

QM-119-F3 

kh 

       تابع الصف والشعبة : ثامن ) هـ (

 Computer Science الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية  العلوم  المادة 

 نواتج التعلم 
 
 

 الــيـــوم

 
 

الكبرى التي طرأت خالل  أن يعدد األحداث الجيولوجية 
 حقبة الحياة القديمة 

 أن يبحث عن األدلة األحفورية خالل هذه الحقبة 
 

 الّدرُس الّثالث: الّثورُة الّصناعيُة الّرابعُة  

 *يتعرُف المفاهيَم والمصطلحاَت الواردَة في الّدرِس. 
*يتتّبُع مراحلَ تطّوِر الّثوراِت الّصناعيِة العالميِة عبَر  

 الّتاريِخ. 
 *يحّدُد المقصوَد بمفهوِم الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة. 

 *يستخلُص ممّيزاِت الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة. 
*يمّيُز بيَن إيجابياِت وسلبياِت الّثورِة الّصناعيِة  

 الّرابعِة. 
*يقّدُر جهوَد دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة في مجاِل  

 تكنولوجيا الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة. تبّني 

Advanced Programming with a 
GUI and Hardware 

 االحد 

 التقويم الثاني في مادة العلـــــــــوم صفي 

 حل  التطبيقات واألنشطة على منصة الف    
Graphical user interfaces 

Hardware 
Smart home mini-project 

 373إلى ص   334 من ص  10الوحدة  واجب 

 االثنين 

 حقبة الحياة القديمة  صفي 

 واجب 
رسم أو تصميم نموذج مقياس الزمن الجيولوجي  

 قناة العلــــــوم   Teamsويرسل على 

 الثالثاء 

 حقبة الحياة القديمة  صفي 

 واجب 
كتابة تقرير عن الديناصورات    ويرسل على  

Teams  قناة العلــــــوم 

 األربعاء 

 حقبة الحياة الوسطى + حقبة الحياة الحديثة  صفي 

  واجب 

 الخميس 

 مراجعة شاملة قبل امتحانات نهاية العام  صفي 

  واجب 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 6/  3/   2021إلــى       5/   30/   2021مــن   لألســـبـوعالخطة االسبوعية:

 

 الصف والشعبة : ثامن ) و (

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة  

 نواتج التعلم            
 
 

 الــيـــوم

 (83-55سورة يس )
 يستنتج من اآليات الكريمة ما تدل عليه

 لطالب التشبيه المجمل من المفصل يميز ا -1
 يكتب نُصا إقناعًيا . -2
 

To read an advertisement seeking 
applicants. 

To complete a spider diagram with 
information from a text. 

To discuss personal qualities and abilities 
to be a good athlete.  

 يعرف متممة المجموعة
 يوجد كافة المجموعات الجزئية للمجموعة
يوجد التقاطعات واالتحادات والفروق بين 

 المجموعات
 يستخدم قوانين دي مورجان

Reading: Prepare and read On Point - 
Pages  (59 - 63) 

Writing: Search the internet to get 
information to write a paragraph  about 

your favorite sport 

 االحد

 صفي
بالتعاون مع زمالئه يشرح اآليات الكريمة شرحا 

 إجماليا
 مناقشة التشبيه المجمل والمفصل

Bridge to Success   l :10    CB: P. 175  الى جرب  866من صفحة رقم  1يحل جرب هذا
 868صفحة رقم  5هذا 

 54أنشطة الكتاب ص  124حل نشاط أتأمل وأوضح ص  واجب
Bridge to Success   l :10   WB: P. 149  الى جرب  869من صفحة رقم  6يحل جرب هذا

 872صفحة رقم  10هذا 

 االثنين

 873حل مجموعة التمارين صفحة رقم  Bridge to Success   l :11    CB: P. 176 مناقشة مفهوم النص اإلقناعي  صفي

  واجب
قراءة النص اإلقناعي ) القراءة نور للعقل 

 وراحة للقلب(
Bridge to Success   l :11   WB: P. 150 

 874يحل مجموعة التمارين صفحة رقم 

 الثالثاء

 مناقشة خطوات كتابة النص اإلقناعي 126نشاط أتلو وأجيب ص حل  صفي
Bridge to Success   l :12    CB: P. 177  الى جرب  877من صفحة رقم  1يحل جرب هذا

 880صفحة رقم  6هذا 

 التخطيط لكتابة النص حل نشاط أنظم مفاهيمي واجب
Prepare and read On Point - Pages (56 - 

58) 
الى جرب  869من صفحة رقم  7هذا يحل جرب 

 883صفحة رقم  10هذا 

 األربعاء

 مناقشة التخطيط وإبداء المالحظات  صفي
 

On Point - Reading - Pages (56/ 58) 
 885حل مجموعة التمارين صفحة رقم 

  واجب
كتابة النص اإلقناعي)هل الوطن ضرورة 

 ملحة؟(

Search the internet to get information to 
write a paragraph about your favorite 

sport.  
 886يحل مجموعة التمارين صفحة رقم 

 الخميس
 مناقشة الطالب فيما كتبوا  صفي

Write a paragraph about your favorite 
sport.  

 يحل مراجعات عامة واختبارات سابقة

 التعديل وفق المالحظات  واجب
Complete writing the paragraph 

 يحل تدريبات على االختبارات

 



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة : ثامن ) و (

 Computer Science الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية العلوم المادة

 نواتج التعلم             
 
 

 الــيـــوم

 
 

أن يعدد األحداث الجيولوجية الكبرى التي طرأت خالل حقبة 
 الحياة القديمة  

 أن يبحث عن األدلة األحفورية خالل هذه الحقبة
 

 الّدرُس الّثالث: الّثورُة الّصناعيُة الّرابعُة 

 *يتعرُف المفاهيَم والمصطلحاَت الواردَة في الّدرِس.
الّصناعيِة العالميِة عبَر *يتتّبُع مراحلَ تطّوِر الّثوراِت 

 الّتاريِخ.
 *يحّدُد المقصوَد بمفهوِم الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة.

 *يستخلُص ممّيزاِت الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة.
 *يمّيُز بيَن إيجابياِت وسلبياِت الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة.

ي مجاِل تبّني *يقّدُر جهوَد دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة ف
 تكنولوجيا الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة.

Advanced Programming with a GUI 
and Hardware 

 االحد

 التقويم الثاني في مادة العلـــــــــوم صفي

 حل  التطبيقات واألنشطة على منصة الف   
Graphical user interfaces 

Hardware 
Smart home mini-project 

 373إلى ص  334من ص  10الوحدة  واجب

 االثنين

 حقبة الحياة القديمة صفي

 واجب
رسم أو تصميم نموذج مقياس الزمن الجيولوجي ويرسل 

 قناة العلــــــوم Teamsعلى 

 الثالثاء

 حقبة الحياة القديمة صفي

 واجب
 Teamsكتابة تقرير عن الديناصورات    ويرسل على 

 قناة العلــــــوم

 األربعاء

 حقبة الحياة الوسطى + حقبة الحياة الحديثة صفي

  واجب

 الخميس

 مراجعة شاملة قبل امتحانات نهاية العام صفي

  واجب

 
 
 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 6/  3/   2021إلــى       5/   30/   2021مــن   لألســـبـوعالخطة االسبوعية:

 الصف والشعبة : ثامن ) ز (

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة  

 نواتج التعلم            
 
 

 الــيـــوم

 يوضح دالئل وحدانيته تعالى .
يشرح األدلة العقلية في الرد على منكري البعث  

 بعد الموت . 
 يقرأ الحديث الشريف قراءة سليمة معبرة .

 يبين فضل صلة الرحم في االسالم . 
  يوضح دور صلة الرحم في بناء مجتمع مترابط

  يستنبط ثواب صلة الرحم في الدنيا واآلخرة.

 أن يميز الطالب أنواع التشبيه 
 أن يكتب نصا إقناعيا موظفا التشبيه 

 أن يحلل المادة المسموعة 

To read an advertisement seeking 
applicants. 

To complete a spider diagram with 
information from a text. 

To discuss personal qualities and abilities 
to be a good athlete.  

 يعرف متممة المجموعة
 يوجد كافة المجموعات الجزئية للمجموعة
يوجد التقاطعات واالتحادات والفروق بين 

 المجموعات
 يستخدم قوانين دي مورجان

Reading: Prepare and read On Point - 
Pages  (59 - 63 

Writing: Search the internet to get 
information to write a paragraph  about 

your favorite sport 

 االحد

 أنواع التشبيه   صفي
Bridge to Success   l :10    CB: P. 175  الى جرب  866من صفحة رقم  1يحل جرب هذا

 868صفحة رقم  5هذا 

 حل أنشطة منصة ألف   واجب
Bridge to Success   l :10   WB: P. 149  الى جرب  869من صفحة رقم  6يحل جرب هذا

 872صفحة رقم  10هذا 

 االثنين
 التشبيه المجمل والمفصل   صفي

Bridge to Success   l :11    CB: P. 176 
 873حل مجموعة التمارين صفحة رقم 

 حل األنشطة على منصة ألف   واجب
Bridge to Success   l :11   WB: P. 150 

 874يحل مجموعة التمارين صفحة رقم 

 الثالثاء

 صفي
األدلة العقلية للرد على منكرى  –تسميع اآليات 

 البعث 
 أنشطة حول التشبيه المجمل والمفصل 

Bridge to Success   l :12    CB: P. 177  الى جرب  877من صفحة رقم  1يحل جرب هذا
 880صفحة رقم  6هذا 

  تأشيرة الخروج بمنصة ألف واجب
Prepare and read On Point - Pages (56 - 58)  الى جرب  869من صفحة رقم  7هذا يحل جرب

 883صفحة رقم  10هذا 

 األربعاء

 صفي
قراءة الحديث والمفردات + فضل صلة الرحم 

 ودورها  فى بناء مجتمع مترابط 
 كتابة نص إقناعي 

On Point - Reading - Pages (56/ 58) 
 885حل مجموعة التمارين صفحة رقم 

  حفظ الحديث واجب

Search the internet to get information to 
write a paragraph about your favorite 

sport.  
 886يحل مجموعة التمارين صفحة رقم 

 الخميس
 مراجعة عامة   صفي

Write a paragraph about your favorite 
sport.  

 يحل مراجعات عامة واختبارات سابقة

   واجب
Complete writing the paragraph 

 يحل تدريبات على االختبارات

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة : ثامن ) ز (

 Computer Science الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية العلوم المادة

 نواتج التعلم                
 
 

 الــيـــوم 

 
 
أن يعدد األحداث الجيولوجية الكبرى التي طرأت  -

 خالل حقبة الحياة القديمة   
 أن يبحث عن األدلة األحفورية خالل هذه الحقبة -
 

 الّدرُس الّثالث: الّثورُة الّصناعيُة الّرابعُة  
 *يتعرُف المفاهيَم والمصطلحاَت الواردَة في الّدرِس.

 الّثوراِت الّصناعيِة العالميِة عبَر الّتاريِخ.*يتتّبُع مراحلَ تطّوِر 
 *يحّدُد المقصوَد بمفهوِم الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة.

 *يستخلُص ممّيزاِت الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة.
 *يمّيُز بيَن إيجابياِت وسلبياِت الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة.

لمّتحدِة في مجاِل تبّني *يقّدُر جهوَد دولِة اإلماراِت العربّيِة ا
 تكنولوجيا الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة.

Advanced Programming with a 
GUI and Hardware 

 االحد

 التقويم الثاني في مادة العلـــــــــوم صفي

 حل  التطبيقات واألنشطة على منصة الف   
Graphical user interfaces 

Hardware 
Smart home mini-project 

 373إلى ص  334من ص  10الوحدة  واجب

 االثنين

 حقبة الحياة القديمة صفي

 واجب
رسم أو تصميم نموذج مقياس الزمن الجيولوجي ويرسل على  

Teams  قناة العلــــــوم 

 الثالثاء

 حقبة الحياة القديمة صفي

 واجب
قناة   Teamsكتابة تقرير عن الديناصورات    ويرسل على 

 العلــــــوم 

 األربعاء

 حقبة الحياة الوسطى + حقبة الحياة الحديثة صفي

  واجب

 الخميس

 مراجعة شاملة قبل امتحانات نهاية العام  صفي

  واجب

 

 


