
 

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 الصف الثامن اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/8                   

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

https://almanahj.com/ae/8                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة المدارس الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/8     

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

https://almanahj.com/ae/grade8                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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The weekly lesson plan for Umm Al-Arab School 

     

           

 
 

 ادة الم

Subject 

 

 الدروس الصفية 
Lessons 

 

 القراءة الصفية 

Reading 

 

 الكتابة الصفية 

Writing 

 

 الواجبات المنزلية

Homework 

 التقييمات

Assessment 

التربية 
االسالمية 
 Isla

m
ic 

S
tu

d
ies 

 

إكمال الواجب على  إكمال حل الدروس في منصة ألف قراءة أسئلة منصة ألف  مراجعة دروس التربية اإلسالمية 
LMS 

تسميع حديث  
ترويع  حرمة 

 اإلنسان

اللغة  
العربية 

 A
ra

b
ic

 

 قصيدة النهر المتجمد 
قراءة القصيدة    قراءة معبرة  

 lmsاختبار في  أنشطة الكتاب وألف أنشطة البادلت وألف وبطالقة 

اللغة االنجليزية 
 

E
n

g
lish

 

Completion of Alef lessons 

Read and identify specific 

information in simple 

extended texts on familiar 

and concrete topics. 

 

Read and identify specific 

information in simple 

extended texts on familiar 

and concrete topics. 

 

 

Write simple texts on 

familiar and concrete 

topics. 

 

Write simple, structured 

paragraphs that contain a 

topic sentence and 

supporting details. 

 

All work on LMS 

and Alef lessons 

need to be 

completed 

Speaking exam: 

Larner need to 

familiarise 

themselves with 

unit 6, 7 and 8 

of course book. 

 

LMS:  

Skills check 1 

and 2 

MAze test 1 and 

الدراسات   2
االجتماعية 
S

o
cia

l 

S
tu

d
ies 

 

شكيل الهوية الوطنية )األمارات  ت
 تاريخنا(

الكتاب المدرسي والعرض  
الختبار علي منصةا  تأشيرة الخروج حل أنشطة الف   التقديمي من كالس روم   

lms 

M
ath

 

Revision of Term 2 work. 

 

All notes taken in class. 

Revision from textbook for 

Term 2 

Taking notes on revision 

work done in class 
All ALEF lessons 

and EXIT tickets 
ALEKS and 

Date: March 21-25Grade : 8 Week: 12 
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ALEF lessons 108 to 151. 

Textbook chapters 5,6,7 

The online textbook can be 

found on Al Diwan from the  

Ministry of Education and 

also in LMS  

 

must be completed 

now. 

ALEF lesson 108 to 

151 

ALEF 

completion 

All work for the 

term due now.  

  Final date for 

late submission 

is Thursday,  

18 March  2021 

 

D
T

I 

Complete the final project. 

Complete the Final Exam 
- - - 

Final project  
/40 

Final Exam /10 

On LMS 

 

 

S
cien

ce
 

 

Chapter 8 
Inheritance and adaptations. 

Wonderful and interesting work!! Be 

sure not to miss it! You are going to 

love it!! 

Chapter 8 in textbook 
Available on al Diwan and 

google classroom.  

Please make sure you have 

your notebook and keep 

on making notes ,as this is 

important for term3 exam 

from the MOE 

Finish all alef up to 

number 84 .This is 

a mark for your 

shahada. 

Finish ALL 

assessments 

that is not done 

yet .All is 

important for 

your shahada. 

 

M
o
ra

l  

 االنتهاء من المهمة علي منصة  الكتاب المدرسي  التنمر األلكتروني  استكمال درس              

lms 
  ال يوجد تقيمات 

 

 

C
h

in
ese

 

 

 

Learn Chinese Culture 

Watching videos 

and reading 

materials 

nearpod  nearpod 
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H
P

E
 Unit-2 

Volleyball 
 

Volleyball 
Project 

LMS 

 

(Health 4 life) 

 

Quizzes 

LMS 

 

V
isu

a
l A

rts

 درس الخداع  البصري  

  

القدرة على استخدام االدوات الفنية أو البرامج الرقمية و أسس 
 في إنتاج أعمال فنية مبتكرة يتحقق فيها الخداع البصري  التصميم 

LMS     االنتهاء من رفع
 lmsالمهام على بوابة 

LMS 

 

Um Al Arab Contact Information 

• Instagram: @umm_alarab 

• Telegram: @umalarab1 

• Twitter: @umalarab_school 

• Phone Number: 024119467 

• Website: http://ummalarabschool.com 

http://ummalarabschool.com/

