
 م 2017/    11/  10إلى  2017/  11/  5أ من الثامن  والواجبات للصفالخطة األسبوعية للدروس 

 الخميس  األربعاء الثالثاء االثنين االحد  اليوم   والتاريخ

  المادة

      الخطة النحو

      الواجبات

المطالعة 

 والنصوص

      الخطة

      الواجبات

اإلمالء 

 والخط

 اختبار تحدث الخطة

 
 اختبار استماع

 

 اختبار القراءة من أجل الفهم

 

 مقال / سعادة من نوع آخر -تابع  مقال / سعادة من نوع آخر

 

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ الواجبات

 

 ــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــ

 

 أسئلة الدرس

 

اللغة 

 اإلنجليزية

 Revision for the الخطة

exam 

Revision for the exam 

 

Revision for the exam 

 

Revision for the 

exam 

 

Revision for the exam 

 

      

     انواع التفاعالت الكيميائية الخطة العلوم

      اسئلة الكتاب الواجبات

      الخطة الرياضيات

      الواجبات

 الحديث السابق تابع     فضل التعاون على الخير الخطة الحديث

      الواجبات

   هجرة الرسول إلى المدينة   الخطة السيرة



 

  

      الواجبات 

 الفقه

 

 األنكحة الفاسدة   األنكحة الفاسدة األنكحة الفاسدة الخطة

 نكاح الشغار   نكاح المتعة نكاح السر الواجبات

الطمع في الدنيا سبب زوال   الخطة التفسير

  النعيم

   

      الواجبات

   اختبار تكويني -الوحي اإللهي    الخطة التوحيد

      الواجبات

التنمية البشرية في دولة     الخطة االجتماعيات

  االمارات

  

   حل انشطة الكتاب المدرسي   الواجبات



 م 2017/    11/  10إلى  2017/  11/  5أ من الخطة األسبوعية للدروس والواجبات للصف الثامن 

 الخميس  األربعاء الثالثاء االثنين االحد  اليوم   والتاريخ

  المادة

      الخطة النحو

      الواجبات

المطالعة 

 والنصوص

      الخطة

      الواجبات

اإلمالء 

 والخط

 اختبار تحدث الخطة

 
 اختبار استماع

 

 اختبار القراءة من أجل الفهم

 

 مقال / سعادة من نوع آخر -تابع  نوع آخر مقال / سعادة من

 

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ الواجبات

 

 ــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــ

 

 أسئلة الدرس

 

اللغة 

 اإلنجليزية

 Revision for the الخطة

exam 

Revision for the exam 

 

Revision for the exam 

 

Revision for the 

exam 

 

Revision for the exam 

 

      

     انواع التفاعالت الكيميائية الخطة العلوم

      اسئلة الكتاب الواجبات

      الخطة الرياضيات

      الواجبات

 تابع الحديث السابق     فضل التعاون على الخير الخطة الحديث

      الواجبات

   هجرة الرسول إلى المدينة   الخطة السيرة



 

  

      الواجبات 

 الفقه

 

 األنكحة الفاسدة   األنكحة الفاسدة األنكحة الفاسدة الخطة

 نكاح الشغار   نكاح المتعة نكاح السر الواجبات

الطمع في الدنيا سبب زوال   الخطة التفسير

  النعيم

   

      الواجبات

   اختبار تكويني -الوحي اإللهي    الخطة التوحيد

      الواجبات

التنمية البشرية في دولة     الخطة االجتماعيات

  االمارات

  

   حل انشطة الكتاب المدرسي   الواجبات



 


