الرؤية :المساهمة في بناء جيل واع متميز خلقا ً وعلماً،وطني االنتماء عالمي التفكير.

Vision: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century
skills, seeking excellence through supreme educational system.

ِر َسا َل ُت َنـــا :نحن في مدرسة الشروق نؤمن بأن جميع األفراد قادرون على تحقيق إمكاناتهم في بيئة آمنة
ودامجة لجميع فئات الطلبة ،تقدر قيمة الطالب وتشجعه .ومن خالل التنوع في استراتيجيات التدريس
وتفريد التعلم ،نستطيع تحفيز الطلبة ليصبحوا أفرا ًدا مسؤولين ومنتجين ،يتقبلون ويتكيفون مع متطلبات
المواطنة العالمية.

Mission: At APS we believe that all individuals can fulfil their potential in an inclusive and
safe environment in which each student is valued and encouraged. Through diversity of
instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive,
and adaptive to global citizenship.

الخطة االسبوعية – Weekly Plan
الصف – :Grade
م
.No

الثامن – 8

االسبوع – :Week

10

المادة الدراسية
Subject

المحتوى الذي سيتم تغطيته خالل هذا االسبوع
Content to be covered

.1

اللغة العربية
Language Arabic

نص معلوماتي من أجل نمط عيش صحي)
يحدد الفكر الرئيسة واألفكار الجزئية.
يحلل النص المعلوماتي موضحا المعلومات الصريحة
والضمنية.
يفسر المصطلحات العلمية بالنص
كتابة تقرير بحثي وفق المعايير.
أرجو االهتمام بالقراءة على منصة أقرأ بالعربية.

من – :From

31.10.2021

الواجبات المدرسية
Homework’s

تاريخ تسليم الواجبات المدرسية
Submission Date

ملحوظة :يوم اإلثنين  1/11/2021اختبار قصير

المادة االمتحانية
نص شعري يوم الشهيد
قصة مسافر بالدرجة الثالثة
نحو :الحال والتمييز
بالغة :التشبيه
مع المهارات النحوية واإلمالئية السابق
دراستها

.2

الدراسات اإلسالمية
Islamic Studies

الوحدة الثانية
الدرس الرابع :الصلوات ذات األسباب (الخسوف
واالستسقاء واالستخارة)
الدرس الخامس :الشفاء بنت عبد هللا العدويه

حل تدريبات الكتاب ومتابعة منصة ألف

.3

اللغة االنجليزية
English Language

Unit 3 (The Culture & Traditions of the
)UAE
Sunday: Reading & Vocabulary
Monday: Reading & Grammar
(Abstract nouns).& qualifiers
Tuesday:Listening & Writing

Note :
Note: Scholastic accounts were shared
via students’ gmail. Kindly, log in to
activate your accounts and take the
)pro test. (Thanks in advanced
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إلى – :To

04.11.2021

الخميس 2021\11\4
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الرؤية :المساهمة في بناء جيل واع متميز خلقا ً وعلماً،وطني االنتماء عالمي التفكير.
ِر َسا َل ُت َنـــا :نحن في مدرسة الشروق نؤمن بأن جميع األفراد قادرون على تحقيق إمكاناتهم في بيئة آمنة
ودامجة لجميع فئات الطلبة ،تقدر قيمة الطالب وتشجعه .ومن خالل التنوع في استراتيجيات التدريس
وتفريد التعلم ،نستطيع تحفيز الطلبة ليصبحوا أفرا ًدا مسؤولين ومنتجين ،يتقبلون ويتكيفون مع متطلبات
المواطنة العالمية.

)Wednesday: Writing (informative Essay
Thursday: Second assessment
)(Reading comprehension Maze
.4

الرياضيات
Mathematics

.5

العلوم
Science

.6

الدراسات االجتماعية
Social Studies

النمو الحضري ()1
النمو الحضري ()2

.7

التربية األخالقية
Moral Education

ومضات من فكر (حكومة المستقبل )

.8

التصميم والتكنولوجيا
Design & Technology

.9

اإلرشاد النفسي
Counselling

.10

مالحظات إضافية
Additional remarks
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Vision: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century
skills, seeking excellence through supreme educational system.
Mission: At APS we believe that all individuals can fulfil their potential in an inclusive and
safe environment in which each student is valued and encouraged. Through diversity of
instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive,
and adaptive to global citizenship.

Assigned pages in the workbook

مقارنة خصائص الدوال
بناء الدوال
الدوال الخطية والغير خطية
الدوال التربيعية

اختبار التقويم الثالث يوم االربعاء 2021-11-3
فى الوحدة الرابعة ماعدا أخر ثالث دروس في
الوحدة دروس اإلمتحان هى ( تمثيل العالقات +
العالقات  +الدوال  +الدوال الخطية  +مقارنة
خصائص الدوال  +بناء الدوال )

آخر موعد إلنجاز الواجبات على منصة LMS
الخميس 4/11/2021

درس الشحنات الكهربائية والقوى الكهربائية

اختبار يوم الثالثاء الموافق 221-11-2بالوحدة
الثانية والثالثة لمادة العلوم

-

من خالل برنامج بادليت

يوم الخميس 2021-11-4

1.embedded system
2.microcontroller and minicomputer
3.programing libraries of hardware

Activites 3,4,5

thursday 4/11/2021

بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد
حفظه هللا سيتم رفع العلم الساعة الحادية
عشر يوم األربعاء الموافق الثالث من نوفمبر
لذلك نرجو منكم ارسال أعالم صغيره مع
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Vision: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century
skills, seeking excellence through supreme educational system.
Mission: At APS we believe that all individuals can fulfil their potential in an inclusive and
safe environment in which each student is valued and encouraged. Through diversity of
instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive,
and adaptive to global citizenship.

.وطني االنتماء عالمي التفكير،ً المساهمة في بناء جيل واع متميز خلقا ً وعلما:الرؤية
 نحن في مدرسة الشروق نؤمن بأن جميع األفراد قادرون على تحقيق إمكاناتهم في بيئة آمنة:ِر َسا َل ُت َنـــا
 ومن خالل التنوع في استراتيجيات التدريس. تقدر قيمة الطالب وتشجعه،ودامجة لجميع فئات الطلبة
 يتقبلون ويتكيفون مع متطلبات، نستطيع تحفيز الطلبة ليصبحوا أفرا ًدا مسؤولين ومنتجين،وتفريد التعلم
.المواطنة العالمية

الطالب وارتداء المالبس الوطنية وكل عام
..ودولة االمارات وحكامها وشعبها بألف خير
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