المدرسة الدولية الخاصة
International Private School
الخطة االسبوعية
الصف  /الثامن A-B-C
التاريخ 52 _10-2020/الى29_10_2020

اللغة العربية
نص شعري  :الحجر
الصغير .

أن يحدد المتعلم الفكرة تلخيص النص
الشعري.
الرئيسة للنص.
أن يفس المتعلم
المفردات الجديدة

بوابة التعليم الذكي

المتابعة /الواجبات /
التقييمات
حل اسئله التدريب
الرابع والخامس ص
111

المادة الدراسيىة

التربية اإلسالمية
الوحدة األولى
درس :نعمة األمن .

أن يشرح مفهوم األمن عقد مناقسة حوارية
ويستنتج أهميته للفرد عبر البوابة التعليمية
والمجتمع  .ويبين دور عن تعريف األمن
اإلسالم في تحقيق أمن وأهميته والدور الذي
قام به اإلسالم
المجتمعات .
أن يُبدي إستعداداً بأن للمحافظة على أمن
المجتمعات .
يحافظ على أمن بلده

-1عرض تقديمي( بور
بوينت) للدرس
-5الكتاب المدرسي
-3المنصة التعليمية
()LMS

أن يعدّ ورقةً بحثيةً عن
الخدمات التي توفرها
خدمة األمين التي
أطلقتها القيادة العامة
لشرطة دبي .

الرياضيات
المعلمة :خولة

الرياضيات

نواتج التعلم

الوحدة :3المعادالت ذات
المتغيرين

الدرس  :6كتابة
المعادالت الخطية
الدرس :7حل أنظمة
المعادالت باستخدام
التمثيل البياني
الدرس :8حل أنظمة
المعادالت جبريا
تمثيل
العالقات_العالقات
_الدوال

األنشطة  /المهمات

مصادر التعلم

تمارين تمرين موجه تعلم االلكتروني:
لكل درس تحل داخل منصة ألف المنصة
الحصة من قبل الطلبة برنامج التيمز الكتاب
المدرسي وعرض
تفاعليا
تقديمي
تمارين منصة ألف

تمارين Lms

الكتاب المدرسي
_ Lms

ا /علي صالح
اللغة اإلنجليزية
Unit 2 (local
) community
lessons( 10-11-12)13-

Learning
outcomes: By the
end of the lesson,
learners will be
able to .

� talk about
their personal
response to a

SKILLS AND
UNDERSTANDING
Learning
objectives:
Speaking: To talk
about a poem.
To discuss the
elements in a
poem.

Course book
Workbook
Lms
Ppt
Videos

حل أوراق العمل
حل تمارين الكتاب
ص 222:من 1الى 8
ص 532:من  1الى
11
ص 542من 1الى 11

من خالل _Lmsحل
تمارين ص 525تمرين
1و3و 2وص583
تمرين 5و4و6
/ص 523تمرين
1و3و2
Workbook
activities from
page 31 - 35
Some worksheets
on the school
website.
تميز

رؤيتنا :إعداد طلبة منتمين ومسؤولين ومنتجين لمجتمع عالمي.
في التعلم والتعليم منذ عام 7891
هاتف 03-7674844 :
العين-الصاروج-االمارات العربية المتحدة
الفيس بوك (المدرسة الدولية الخاصة)
الموقع اإللكترونيwww.ips.ae :

المدرسة الدولية الخاصة

International Private School
Reading: To read poem
a poem and
� discuss and
answer questions
recognise
about it.
To read in order
elements in a
to derive meaning poem.
from context.
� talk about a
poem; discuss
To read for
comprehension.
the elements
in a poem
� relate a poem
to their own life
� discriminate
between nouns,
verbs and
adjectives.
العلوم
التفاعالت الكيميائية والمعادالت
الكيميائية

أنواع التفاعالت
الكيميائية
الدراسات اإلجتماعية

التربية األخالقية

حل اسئلة الدرس
*التعرف على أنواع
التفاعالت الكيميائية

ملخصات وشروحات
على منصة lms

حل اسئلة الدرس

*التمييز بين انواع
التفاعالت

تابع البيت متوحد :
يناقش العوامل التي
حققت الوحدة الوطنية
في اإلمارات العربية
=:
يوضح الفئات
المجتمعية التي ننتمي
إليها

حل النشاط ص

الكتاب المدرسي
برنامج التيمز منصة
التعلم الذكي

المنصة  -الورتال

تحليل الصور ص
15-11

علوم الكمبيوتر

Revision on Unit 1&2

.Answer Worksheet

تربية بدنية

التعرف على كرة القدم
وقوانينها

مناقشات شفهية عبر
Teams

Student book
Activity book
PPt

بوابة التعلم عبر LMS

Recap Unit 1& 2

اسئلة نقاشية عن كرة القدم

مديرة المدرسة  /د .أزهار الشاطر
تميز

رؤيتنا :إعداد طلبة منتمين ومسؤولين ومنتجين لمجتمع عالمي.
في التعلم والتعليم منذ عام 7891
هاتف 03-7674844 :
العين-الصاروج-االمارات العربية المتحدة
الفيس بوك (المدرسة الدولية الخاصة)
الموقع اإللكترونيwww.ips.ae :

