
 

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 أخبار اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

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

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة الدوام الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/34     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade34                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 إرشادات استخدام المنصات التعلٌمٌة اإللزامٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (تفعٌل المنصات التعلٌمٌة اإللزامٌة خالل إجازة الشتاء)

 :الصفوف المستهدفة
 من الصف األول

 إلى الصف السابع 
 

 :المواد التً ٌجب تفعٌلها
 اللغة العربٌة

 ٌمكنكم الدخول إلى المنصات وتفعٌلها خالل اإلجازة الشتوٌة عن طرٌق الدخول إلى بوابة التعلم الذكً واختٌار المنصة المراد تفعٌلها

 :الصفوف المستهدفة
 من الصف األول 
 إلى الصف السادس

 
 :المواد التً ٌجب تفعٌلها

 الرٌاضٌات

منصة 
MADRASA LEARNETIC 

 :الصفوف المستهدفة
 من األول إلى الثامن -
 من الصف التاسع  -
 إلى الثانً عشر  

 (لمسارالعاما)    
 :المواد التً ٌجب تفعٌلها

الرٌاضٌات ومواد العلوم 
 واللغة العربٌة

 :الصفوف المستهدفة
 من الصف التاسع
 إلى الحادي عشر

 (المسار المتقدم)
 :المواد التً ٌجب تفعٌلها

 الرٌاضٌات

 :الصفوف المستهدفة
 من الصف األول-
 إلى الثانً عشر     

 (المسار العام والمتقدم) -
 :المواد التً ٌجب تفعٌلها
 الرٌاضٌات ومواد العلوم

 Matific NAHLA WAمنصة 

NAHIL 
ALEKS 

INTERACTIVE 

LEARNING 

OBJECTS 

(LMS course) 
(LMS course) 



 المنصات التعلٌمٌة اإللزامٌة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(تفعٌل المنصات التعلٌمٌة اإللزامٌة خالل إجازة الشتاء)  

 التركٌز على مهارات التعلم
 األساسٌة فً مواد 

 Aالمجموعة  
 –اللغة العربٌة )
  –اللغة اإلنجلٌزٌة  

 (المواد العلمٌة –الرٌاضٌات 

 الهدف

 خالل اإلجازة الشتوٌة
 20/12/2020من 
 31/12/2020إلى 

 الفترة
 الزمنٌة

الدخول إلى المنصات التعلٌمٌة 
 إلزامً لجمٌع الطلبة

 الحضور

 :طلبة الصفوف
 من الصف األول

 إلى الصف الثانً عشر

 المستهدفون

 استخدام المنصات التعلٌمٌة 
 سٌؤدي إلى تحسٌن درجة

 الطالب فً نهاٌة العام

 النتٌجة

 LEARNETIC 
 ALEXS 
 MADRASA 
 MATIFIC 
 NAHLA WA NAHIL 

المنصات 
 التعلٌمٌة

مختصٌن فً وزارة التربٌة والتعلٌممن قبل سٌتم مراقبة دخول الطلبة على المنصات   


