
 

 األول ف  خطة الص   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81/81/8181 الخميس موعد اإلمالء والقراءة  يوم 

 

 َب   ُب   ِب    باب   دُب                                    
 

 

 : نجم / نجمة الصف لهذا األسبوع

 1C    مريان التو                                        

   1E عبارةيوسف                                                 

     1B   ليث عاشور                                            

 1D    أواب حسن                                       

 

 

 

 الواجبات المحتوى داخل الصف المحتوى اليوم
 األحد

81/81/8181 
 حرف الباء

ف على حرف الباء) ب(   التعرُّ

  (A+B+Cللشعب ) لفًظا َوشكًل  

 االثنين

81/81/8181 
ف على حرف الباء) ب حرف الباء  (  لفًظاالتعرُّ

  ( D+E+F َوشكلً   للشعب  ) 

 الثالثاء

81/81/8181 
 حرف  الباء حرف الباء

ف على أشكاِل الَحْرِف حسب   التعرُّ

 موقعِه في الكلمة

 

 األربعاء

81/81/8181 
 حرف الباء حرف الباء

الت عرف على الحرف مع حركاته القصيرة 

 والمد  الطويل

 عمل في الدفترورقة 

 12/21يَُسلَّم الواجب يوم األحد

 الخميس
81/81/8181 

 

 إملء

 

 مراجعة الحرف + إملء بحرف الباء

 

           

ب على قراءة الكلمات   التدرُّ

 )أقرأ( 12وأصوات الحرف ص 



 

 

 الثاني ف  خطة الص                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيُختبر طالب المستوى  -ملحوظة : 

إضافيّة باإلضافة إلى األخضر في كلماٍت 

   الفقرة المحدّدة.

 

 

 

 

  

 

     2B  الريم الحجازي  :نجم / نجمة الصف لهذا األسبوع

    2Fشيخة الكتبي                                          

  8A دة يابيسان الحم                                       

 8E   ةدايتسنيم الحم                                      

 الواجبات المحتوى داخل الصف المحتوى اليوم
 األحد

 حرف الجيم 81/81/8181
ف على حرف الجيم        )ج(   التعرُّ

 .لفظاً َوشكلً          

ة الحرف  ب على قراءة قص   التدر 

 27ص  

 االثنين
81/81/8181 

 إملء
  تنفيذ اإلملء

 الثالثاء
81/81/8181 

 حرف الجيم
ف على أشكاِل الَحْرِف  حرف الجيم التعرُّ

 حسب موقعِه في الكلمة.

 

 األربعاء

81/81/8181 
مَع حركاتِه القصيرِة  حرف الجيم حرف الجيم

 َوالطَّويلة 

 )الوعي الصَّوتي( 

 27+ ص21من كتاب الطالب ص

 الخميس

81/81/8181 
 حرف الجيم

الحروف في كتابة كلمات توظيف 

 وعبارات إنشائية

  

 محتوى اإلمالء والقراءة  للّصف الثّاني المستوى
 (88/81موعد اإلمالء يوم اإلثنين )

 
 األحمر

 ُجبن  -جا    جو   جي   َجَزر  

 
األزرق + 

 األخضر

 
 .ِجذعَ  -ُجبن    -جا    جو   جي   َجَزر  



 

 

 

 

                                                                                                        

 الثالث ف  خطة الص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  سيُختبر طالب المستوى ملحوظة 

األخضر في كلماٍت إضافيّة باإلضافة للفقرة 

 المحدّدة.

تخصيص وقت يومي  األهل الكرام : يُرجى

لب على القراءة دقائق( لتدريب الطا 81)

 . دمتم عونًا لنا. واإلمالء

 

  

 3Bدان إبراهيم             :نجم / نجمة الصف لهذا األسبوع

 3Dمالك حيدر                                  

 3L  خالد وليد                                                   

 الواجبات المحتوى داخل الصف المحتوى اليوم

 األحد
 القراءة األدبي ة 81/81/8181

 )حل أنشطة درس : مسعودة الس لحفاة(

 22كتاب الن شاط ص رقم 
 (21ط ص)كتاب الن شا
 12/21يُسل م الواجب يوم األحد 

 االثنين
81/81/8181 

 إملء
م الش مسي ة(  إملء ) الل 

 

 الثالثاء
81/81/8181 

 اعرف لغتك
 ) حل أنشطة درس :االسم(

 21كتاب الن شاط ص 
 ( 11 ، 21كتاب الن شاط ص )

 12/21يُسل م الواجب يوم األحد 

 األربعاء
81/81/8181 

 القواعد اإلملئي ة
 )حل أنشطة درس: الت نوين(

 (11،17ص)

مع ذكر  أنواع الت نوينعلى الدفتر كتابة 

 .مثال 
 12/21يُسل م الواجب يوم األحد 

 الخميس

81/81/8181 
 الكتابة

 كتابة فقرة

 
 

 محتوى اإلملء والقراءة  للص ف الث الث )المد الط ويل( المستوى

 (11/21االثنين ) موعد اإلملء يوم

 .َجديد . فيِه ُدُروس   ُسعود ِعْنَدُه ِكتاب   األحمر
+ األزرق

 ألخضرا
 .ُسعود ِعْنَدُه ِكتاب  َجديد ، فيِه ُدُروس  َوِقَصص  َوَلُه ِغالف  



 

  

 

 

 

                                          

                                          

ابع ف  خطة الص                      الر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحوظة : يتّم إعطاء المستوى األخضر 

 إضافة للنّص المقرر عليه.جملة خارجيّة 

 

 

 

 

 

 الواجبات المحتوى داخل الصف المحتوى اليوم

 األحد

14/10/8181 
 عندما فقدَ الملُك أحلمهُ 

 

كتاب النشاط     )عندما فقدَ الملُك أحلمهُ )

 ( 21+  1ص) 

 ( 1كتاب النشاط ) ص 

 21-12يُسلم الواجب يوم األحد 

 االثنين

81/81/8181 
 إملء ) أنواع التنوين (

 
 تنفيذ اإلملء

                 

 الثالثاء
81/81/8181 

 

 ( عندما فقدَ الملُك أحلمهُ ) عندما فقدَ الملُك أحلمهُ 

                   ( 22كتاب النشاط ص ) 

 األربعاء
81/81/8181 

 سمية والجملة الفعليةالجملة اإل

 (21كتاب النشاط  ص ) 
 ( 21كتاب النشاط ) ص         

 21-12األحد يُسلم الواجب يوم 

 

 الخميس

81/81/8181  

 

من عد ة  الت عبير/ كتابة نص  

 فقرات
 ورقة عمل                 كتابة الفقرة األولى

 محتوى اإلمالء األسبوعي ) التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء  (                                                المستوى
 88/81موعد اإلمالء األسبوعي يوم االثنين    

هُ في الحقوِل الخضراءِ قُْمُت يزيارةِ جدَّتي في القريِة ، ذاَت يوٍم ، َخَرجِعندما  األحمر   سُت ، وجلُت أتنزَّ
 .تَحَت شجرةِ الجوزِ 

 األزرق+
 األخضر

هُ في الحقوِل الخضراِء ، وجلسُت  ِعندما قُْمُت يزيارةِ جدَّتي في القريِة ، ذاتَ  يوٍم ، َخَرجُت أتنزَّ
.ةِ الجوِز الكبيرةِ تَحَت شجر  ، إنهُ جوٌّ سحريٌّ



 

      4B يلي ضاهرإ : نجم / نجمة الصف لهذا األسبوع

 4Cسالمة المهيري                                        

 4A           شفق زينو                                        

 1D  سالمة الكتبي                                      

                                         

 

                                                                                                          

 الخامس ف  خطة الص  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 إضافة للنّص المقرر عليه.جمالً خارجيّة ملحوظة : يتّم إعطاء المستوى األخضر 

   

 

 

 

 : نجم / نجمة الصف لهذا األسبوع               

     5Dخالد خالد                                                                                                                                                                                      

 الواجبات المحتوى داخل الّصف المحتوى اليوم
 األحد

 حوت على الش اطئ 41/41/8142
 درس ) حوت على الش اطئ ( 

 كتاب الط الب

 ( 71+  71كتاب الن شاط ص ) 

يُسل م الواجب يوم األحد 

12/21/1121 

 االثنين
41/41/8142 

الهمزة المتوسطة 

 تنفيذ اإلملء - على األلف والواو

  11كتاب الن شاط ص 

يُسل م الواجب يوم األحد 

12/21/1121 

 الثالثاء

41/41/8142 
 الش اطئحوت على 

  13كتاب النّشاط ص  

 األربعاء

41/41/8142 
 أنواع الخبر

 ورقة عمل 13كتاب النّشاط ص 

 الخميس
42/41/8142 

الت عبير/ كتابة نص  

 معلوماتي  
  12كتاب النّشاط ص 

 ( الهمزة المتوسطة على األلف)   88/81/8181االثنين موعد اإلمالء األسبوعي يوم  المستوى

، َوِمن وِسِهم، َواْمتألْت به قُلوبُهم، حتّى تَأَّصَل في نُفَر اْلعََرُب بِالجوِد واْلَكرمِ اْشتَه األحمر 

 .عن حاِلهم، فَسألُهم ةً َجماعةٌ في الّطريقِ رّ قابَلَهُ مَ ، أْشَهِرِهم حاتُِم الّطائي

 األزرق+
 األخضر

َوِمن ، ِم، حتّى تَأَّصَل في نُفوِسِهم، َواْمتألْت به قُلوبُهماْشتَهَر اْلعََرُب بِالجوِد واْلَكر

: هْل ِمن ةً َجماعةٌ في الّطريِق، فَسألُهم عن حاِلهم، فقالوارّ ، قابَلَهُ مَ أْشَهِرِهم حاتُِم الّطائي

 عن الّطعاِم َوإِْبلي أماَمُكم ؟ تسألونَ َطعام ؟ فأجابَُهم : 



 

 5B  محمد ملكاوي                              

 5D     باسل علي                                                                                                                                                                        

   

 

 

 

                                                                                                               

  الس ادس ف  خطة الص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطالب أن يستطيع ملحوظة: 

كلَّ عمل بدأ به في في البيت يُْكِمَل 

 يكمله . الّصّف ولم 

 

 

 الواجبات المحتوى داخل الصف المحتوى اليوم

 األحد
81/81/8181 

 الكريمآيات من القرآن 

 12ص 

 حل تمارين الدرس

  على الكتاب 

 االثنين
81/81/8181 

 إملء

 الهمزة المتطرفة
 تنفيذ اإلملء+ الهمزة المتطرفة

 

 الثالثاء
81/81/8181 

 التركيب والجملة 
 مناقشة درس التركيب والجملة 

 91ص 

استخرج من قصيدة أخلق كريمة التراكيب 

  على الدفتر والجمل وصنفها في جدول

 21-12يوم األحد 

 األربعاء
81/81/8181 

 التركيب والجملة
 حل تمارين درس التركيب والجملة 

 21ص 

 من الكتاب(  22)حل صفحة 

 21-12يسلم الواجب يوم األحد 

 الخميس

81/81/8181 
 تعبير

 قصة
 إكمال القصة التي بدأنا كتابتها في الصف

 21-12يسلم الواجب يوم األحد 

 +  الهمزة المتطرفةالمهارة الهمزة المتوسطة  81-88السادس موعد اإلمالء محتوى اإلمالء للّصف  المستوى

ْحذروا أْن َتشربوا ماًء بارًدا إذا كاَن فإنَّها تاٌج على ُرؤوِسُكم، وا حاِفظوا َعلى ِصَحِتكم، :اأَلِصحاءأيُّها  األحمر
 .عرتم بألم  إذا شَ  باءَ عوا األطِ راجِ ، َتْأُخذوا دواًء إالا من علَّة   الطَّعاُم حاًرا، وال

 +األزرق
 األخضر

 ذروا أْن َتشربوا ماًء بارًدا إذا كانَ م، واحْ ؤوِسكُ فإنَّها تاٌج على رُ كم، لى ِصَحتِ ظوا عَ حافِ  :أيُّها اأَلِصحاء
نِبئ عن مرض  عرتم بألم ، ألنَّ األلَم يُ إذا شَ  باءَ عوا األطِ راجِ  ، من علَّة  ذوا دواًء إالا خُ أْ حاًرا، وال تَ  عامُ الطَّ 

 .َيجُب ُمداواته



 

 : نجم / نجمة الصف لهذا األسبوع

         6Aليان ديوب                                        

  6C يوسف أبو القمر                                                

 6Bسلطان الظاهري                                             

                                       


