الخطة األسبوعية للصف الثامن
للفترة من يوم األحد  2018/10/14إلى يوم الخميس 2018/10/18
اليوم األول
English

واجب

Support
Students
الرياضيات
واجب
Support
Students
اللغة العربية
واجب

Support
Students

Unit2, lesson1 & 2,
speaking and
vocabulary
Do activity 1, on page
21, in the workbook
Do activity 1, on page
21, in the workbook
حل المعادالت باستخدام
المعادالتالنسبية ص 111
ص  117من  20الى 28
ص  117من  20الى 26
االدمان على االنترنت
أن يحدد الطالب المعنى األجمالي
للنص موضحا الفكرة الرئيسة
أن يفسرالمفردات الجديدة وفق
السياق
يستنبط الدالالت التعبيرية
لمفردات النص
أن يحدد الطالب المعنى األجمالي
للنص موضحا الفكرة الرئيسة
أن يفسرالمفردات الجديدة وفق
السياق
يستنبط الدالالت التعبيرية
لمفردات النص

اليوم الثاني
Unit 2, lesson 3,
reading
Do activity 3 & 4, on
page 22, in the
workbook
Do activity 3 & 4, on
page 22, in the
workbook
حل المعادالت المكونة من خطوتين
ص 121
ص  127من  19الى 25
ص  127من  19الى 23
الدمان على االنترنت

اليوم الثالث
Unit2, lesson4 listening
& writing

اليوم الرابع
Unit2, lesson 5
reading

اليوم الخامس
Writing ‘town or
’country

do activity 1, on page
23, in the workbook
do activity 1, on page
23, in the workbook
كتابة المعادالت المكونة في خطوتين
ص  135من 17-16-15
ص  135من -16-15

حل المعادالت التي تحتوي على
متغيرات في كل طرف ص 115
ص  149سؤال 6-5

تكملة درس حل المعادالت التي
تحتوي على متغيرات في كل طرف

ص  149سؤال 6-5

الدمان على االنترنت

أمال ذهبت مع الريح ( كتابة )

أمال ذهبت مع الريح ( كتابة )

متابعة الدرس تحديد االفكار

حل التمارين

تدريب الطالب على معاير الكتابة
السليمة

تكليف الطالب بكتابة نص يطابق
معاير النص السردي

متابعة الدرس تحديد االفكار

حل التمارين

تدريب الطالب على معاير الكتابة
السليمة

تكليف الطالب بكتابة نص يطابق
معاير النص السردي

العلوم

Support
Students
التربية
اإلسالمية بنات
بنين
Support
Students
الدراسات
االجتماعية
Support
Students
اخالقية
Support
Students

مؤشرات حدوث التفاعالت
الكيميائية ()1

مؤشرات حدوث التفاعالت
الكيميائية ()2

انواع التفاعالت ()1

انواع التفاعالت ()2

مراجعة وحل تمارين

الكسب الطيب
ص54

الكسب الطيب
ص53

الكسب الطيب
ص50

الكسب الطيب
أنشطة الطالب ص54

الكسب الطيب
ص53

الكسب الطيب
ص50

تابع الجزر االمارتية المحتلة ص 99-57
تابع الجزر االمارتية المحتلة ص 99-57
االشارة بالموافق البناءة ص 94-91
االشارة بالموافق البناءة ص 94-91

