
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

 

الملف الخطة األسبوعية للصف الثامن األسبوع األول لمدرسة الشعلة الخاصة

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف الثامن ⇦ المدارس ⇦ الفصل الثاني

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الثامن

روابط مواد الصف الثامن على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الثامن والمادة المدارس في الفصل الثاني

الخطة االسبوعية (االسبوع 12) 1

الخطة االسبوعية 2
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إعداد جيل متعلم يساهم في تقدم دولة اإلمارات  : رؤيتنا 
 ةكرائد ملشروع نهضة عربية شامل

رتقاء تفعيل دور املدرسة كمؤسسة اجتماعية شاملة تعمل على اإل : رسالتنا
 بمستوى األداء التربوي والتعليمي وغرس قيم املواطنة واملسؤولية واملبادرة

عجمان  -  مدرسة الشعلة الخاصة  
 

 الثامن الصف:  (07- 01-2022إلى   03-01- 2022من )  2022/ 2021 ( 1)األسبوع  الثاني الخطة األسبوعية / الفصل الدراسي 

 اليوم          
 الجمعة  الخميس  األربعاء الثالثاء اإلثنين  المادة   

 أوراق عمل عالجية   العربيةاللغة 
 نص معلوماتي 

 تتمة أوراق العمل العالجية  

 نص شعري 

 تتمة أوراق العمل العالجية  
 تتمة النصوص حولنا  النصوص حولنا   مهارات نحوية + بالغية 

  Quizرابط الكتروني  `   الواجبات 

Course book 
Revision 

Reading Skill Grammar 

Vocabulary 

Revision  

Reading Skill Grammar & Vocabulary 

Unit 6 

 Lesson 1 

At the theatre Speaking & 

Reading Skills Vocabulary 

Unit 6    

Lesson 2 

At the Theatre 

Speaking, Reading & listening 

Skills 

Unit 6    

Lesson 3 

At the Theatre 

Reading & listening Skills 

 

Workbook  Interactive worksheet   
Reading comprehension 

worksheet 

Homework      

   ةعداد الحقيقي حل تمارين على األ الرياضيات
حل تمارين على حل المعادالت ذات  

 متغير 
 المستقيمات  المستقيمات  حل تمارين عىل الدوال  

 1,2,3رقم   375الواجب : ص     ورقة عمل   ورقة عمل  الواجبات 

مراجعة مهارات االمتحان  علوم
 الوزاي للفصل االول

 مراجعة مهارات المقارنة  مراجعة مهارات االستنتاج
 المرايا 

 ) الضوء والرؤية ( 

 المرايا 

 ) المرايا المستوية (

  حل ورقة العمل    الواجبات 
حل الواجب علي البوابة  

 LMSااللكترونية  
 

 

 

 

 

 

 الدرس الثالث في األسبوع الدرس الثاني في األسبوع  الدرس األول في األسبوع املادة 

 حل األنشطة وتسميع اآليات  شرح درس : قصة مؤمن آل يس  شرح األهداف الرئيسية لسورة يس  التربية اإلسالمية

 واجب إلكتروني   ات الواجب
 

 االجتماعيات 
ي ) آداب الزيارة  

السنع اإلمارات 
 والضيافة ( 

 تابع الدولة األموية   الدولة األموية  

 ورقة عمل     الواجبات 

Design Technology Cyber Safety Cyber Safety Cyber Safety 


