
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الحلقة الثانية اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/                   

* للحصول على جميع أوراق الحلقة الثانية في مادة الدوام ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/school_hours                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الحلقة الثانية في مادة الدوام الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/school_hours1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الحلقة الثانية اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة غليلة للتعليم األساسي للبنين ح2 اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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سع�د أحمد ر�اع الش�ي ..مدير المدرسة 

ن غل�لةمدرسة  2حللتعل�م األسا�ي للبنني

المشاركة والتواصل

االستئذان عند الخروج 
من المنصة

ح المعلم االنصات ل�ش

ام بالحضور ض االل�ت

عند ال�الم..رفع ال�د 

ام بالسلوك�ات  ض االل�ت
اال�جاب�ة

ن  ن التعلم الهجني قوانني
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