
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/8math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/ae/8math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/ae/grade8                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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  التوزيع الزمني للخطة الفصلية 
 م  2018-2019عام لل الثانيالفصل الدراسي 

 الرياضيات

 درس (24)    العام - الثامن : الصف            ول اال : الفصل

عدد 
 األسبوع الدرسعنوان  الحصص

 األعداد النسبية   2

 1األسبوع 

 القوى واألسس  2

 ضرب أحاديات الحد وقسمتها   3

 القوى األسية ألحاديات الحد   2

 استقصاء حل المسائل : الخطة ذات الخطوات االربع  2

 2 األسبوع
 األسس السالبة   2

 الترميز العلمي   3

 الحساب باستخدام الترميز العلمي   2

 3األسبوع 

1 
: تقنية الحاسبة البيانية الترميز العلمي باستخدام  1مختبر االستكشاف 

 التقنية الحديثة  

 الجذور   2
 : جذور المربعات غير الكاملة  2مختبر االستكشاف  1

 تقدير الجذور   2

 مقارنة االعداد الحقيقية   2

األسبوع 
4

 

 

 حل المعادالت باستخدام المعامالت النسبية   3

 : حل المعادالت المكونة من خطوتين  1مختبر االستكشاف  1
 حل المعادالت المكونة من خطوتين   2

 كتابة المعادالت المكونة من خطوتين   2

ا
ألسبوع 

5
 استقصاء حل المسائل : الحل برتيب عكسي   1 

 : المعادالت التي تحتوي على متغيرات في كل طرف 2مختبر االستكشاف  1

 حل المعادالت التي تحتوي على متغيرات في كل طرف   2

 حل المعادالت المكونة من عدة خطوات   2



عدد 
 األسبوع الدرسعنوان  الحصص

 معدل التغير الثابت   2

األسبوع 
6 

 تقنية التمثيل البياني : معدل التغير:  1مختبر االستكشاف  1

 الميل   3

 y = mxالمعادالت بصيغة  2

 صيغة الميل و المقطع   2

األسبوع 
 : مثلثات الميل  2مختبر االستكشاف  1 7

 تمثيل خط مستقيم بيانيا باستخدام التقطعات   2

 استقصاء حل المسائل : التخمين والتحقق و المراجعة   1

 كتابة المعادالت الخطية   2

 : تقنية الحاسبة البيانية : تمثيل السلوك الخطي  3مختبر االستكشاف  1

االسبوع 
 : تقنية الحاسبة البيانية : أنظمة المعادالت  4مختبر االستكشاف  1 8

 حل أنظمة المعادالت باستخدام التمثيل البياني   2

 حل أنظمة المعادالت جبريا   3
 : تحليل أنظمة المعادالت  5مختبر االستكشاف  1

 
 

 

عدد 
 األسبوع الدرسعنوان  الحصص

 تمثيل العالقات   2

 9األسبوع 
 

 العالقات  2

 : العالقات والدوال  1مختبر االستكشاف  1

 الدوال  3

 الدوال الخطية   2

األسبوع 
1

0
 

 

 استقصاء حل المسائل : رسم جدول   1

 مقارنة خواص الدوال   2

 تكوين الدوال   3



عدد 
 األسبوع الدرسعنوان  الحصص

 الدوال الخطية و الدوال غير الخطية   3

 11االسبوع 

 الدوال التربيعية   3

1 
: تقنية التمثيل البياني : مجموعات الدوال الغير  2مختبر االستكشاف 

 الخطية   
 مراجعه 1

 اليوم الوطني   -اجازة يوم الشهيد  5

 التمثيالت البيانه النوعية  2 12االسبوع 

 مهنة القرن الحادي والعشرين   1
 

 ( 12/12/2019إلى 5/12/2019) م  2019 – 2020للعام الدراسي األول الفصل الدراسي نهاية امتحانات 


