
 

  األول ف  خطة الص          

 

ل لعام )  (2019-2018امتحانات نهاية الفصل الدراسي األو 
 

 

 

     

 

 

 

 

        

 

 

 نجم/ نجمة الّصف لهذا األسبوع        

 

                

 

 1Fمالك أحمد          1Bمحمد عكاشة      E 1علي الخوري   1A            لين شاهين

 

 

 

 الّدروس المقّررة المجال اليوم والتّاريخ

 19/11 االثنين

 

 

- 

                   

 مراجعة المهارات السابقة  

 20/11 الثالثاء

 

 .(ت  -ز –ب  –ع  –ج  –س  –ر  -د) الحروف التالية:  المعارف

 (44+ 41+ 37+  32+31+28+27+22+21+15+ 12  )من الكتاب الصفحات التالية:

 11/ 21األربعاء

 

 االستماع+

 التّحدث 

 كلمات وعلى الطالب معرفة الصورة المناسبة لها -
 وعائلته بلغة صحيحة وواضحة بما اليزيد عن دقيقتين.أن يَتَحدََّث الطالب عن نفسه  -

  جاَع  . -زايد   -تاَب     -َسَجَد   اإلمالء+ القراءة 22/11 الخميس

 ) أسبوع ما بعد االختبارات ( األولمحتوى اإلمالء والقراءة  للّصف 

  (11 /92 ) الخميس موعد اإلمالء يوم

 َرحَ جَ   -َسبََح    -َحَرَس  



 

 

 الثاني ف  خطة الص                       

 

ل لعام )  (2019-2018امتحانات  نهاية الفصل الدراسي األو 
 الّدروس المقّررة المجال اليوم والتّاريخ

 11/ 19االثنين

 

 الصفحاتمن كتاب الطالب: المعارف
(20+32+35+49+56+61+88+91+100+103). 

 جمل . -أن يعبِّّر عن االصورة التي أمامه بكلمات  التّعبير 20/11الثالثاء

 21/11األربعاء

 

 نص خارجي. - التّحدث االستماع +
بلغة واضحة وصحيحة  أن يتحذث الطالب عن يوم العَلَم وما قاَم بهِّ في ذلك اليوم -

 َوبما اليزيد عن دقيقتين.

 َصباُح الَخير.قاَل َحلزون:                + القراءةاإلمالء 22/11الخميس

                  

 

 

 

 

 

 

     سيُختبر طالب المستوى األخضر في كلماٍت إضافيّة باإلضافة إلى الفقرة المحّددة. -ملحوظة :              

 

 نجم/ نجمة الّصف لهذا األسبوع          

 

 2Aأحمد سالمات         2Dمحمد يزن      2Cحمدة الظاهري             2Fنايل الّشامسي                    

 

 

 

 

 محتوى اإلمالء والقراءة  للّصف الثّاني ) أسبوع ما بعد االختبارات ( المستوى

 (11 /26موعد اإلمالء يوم اإلثنين )

 
 األحمر

 أَكَل خّشون الَخوخ

 
+  األزرق

 األخضر

 أَكَل خّشون الَخوخ
 ثُمَّ قال : ما ألذَّ الُخضار .

 



 

                                                                       الث الث ف  خطة الص  

ل لعام )  (2019-2018اختبارات نهاية  الفصل الدراسي األو 

اليوم 

 والتّاريخ

 الّدروس المقّررة  المجال

  االثنين

11/19 
 المعارف

 .(16(،كتاب الن شاط )ص63: ص58درس الس لحفاة . كتاب الط الب: )ص -1

 (. 40:42االفعل الماضي والفعل المضارع: كتاب الن شاط )ص -2

 الثالثاء

11/20 

 اإلمالء

 + القراءة

نيا وهي  وعلى عْكِس األطفاِل ال ذين يَبكوَن دائًما عنَد والدتِهم، َخَرجْت )جميلةُ( إلى هذه الد 

 تَْضَحُك.

 األربعاء

 11/21 

 

 التّعبير 

  فقرة( سيأتي موضوٌع واحٌد من هذه الموضوعات:)كتابة 

لة   .47لماذا نتعل م(. يُرجى مراجعة شبكة المعايير في كتاب الن شاط ص:  –)هوايتي المفض 

  الخميس

11/22 

 

 التّحدث 

تحد ث عن جمال االبتسامة وفوائدها ذاكًرا موقًفا مررَت به وجعلك تبتسم، فيما ال يزيد عن 

بلغة عربي ة سليمة وصوت واضحٍ مع االستشهاد من الحديث الش ريف أو القرآن  ،دقيقة

 الكريم.

 األحد

25/11 

 نص خارجي. االستماع

 عمكم لنا يسهم في تميّز طاّلبنا.يُرجى تخصيص عشر دقائق يوميًا لتدريب الّطالب على القراءة واإلمالء الخارجي، د -األهل الكرام:   

-https://www.youtube.com/watch?v=w-Wxلسماع قّصة تكشيرة والتّدرب على قراءتها اتّبع الّرابط :  -
iWbAVg    

 
 محتوى اإلمالء للّصف الثالث ) أسبوع ما بعد االختبارات ( المستوى

 التّمييز بين األصوات المتشابهة   )التاء والطاء( المهارة:
 (11 /26موعد اإلمالء يوم االثنين )

 .فَِشلَْت كلُّ محاوالِت الّسيد برُطم   األحمر

 

 األخضر +األزرق

لجعِل جميلةَ تَُكّشُر، بْل كانْت حركاتُه  فَِشلَْت كلُّ محاوالِت الّسيد برُطم  

 تَزيُدها بَْهَجةً.

              

 

 

 :  نجم/ نجمة الّصف لهذا األسبوع  

 3E لينة عبد ربه -     3D لطيفة رافع    -  3Cسلمى بنات  -3B   عبد العزيز الحساني              



 

 

 الرابع ف  خطة الص  

ل لعام )                            (2019-2018امتحانات نهاية الفصل الدراسي األو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 ة باإلضافة إلى الفقرة المحّددةسيُختبر طالب المستوى األخضر في كلماٍت إضافيّ  -ملحوظة : 

 نجم / نجمة الصف هذا األسبوع :           

 البيتم، كالرا   4A, نور الهدى محمد     4D،  إلياس عيسى      4Aزايد القضماني            

اليوم 

 والتّاريخ

 الّدروس المقّررة                     المجال

  االثنين

19/11 

 

 المعارف 

 (   93  ← 76كتاب الّطالب ص )     -درس ) األقدام الطائرة (      – 1

 (  32+     31كتاب النّشاط ص )     -                                      

النّحو ) الجملة االسمية والجملة الفعلية ( أقسام الجملة االسمية والفعلية                    – 2

 .التحويل من جملة فعلية إلى جملة أسمية  –أنواع األفعال  –

  ، ( 19 – 18كتاب النّشاط  ص )   -(    63+   62+ 61كتاب الطالب ص) 

 أقسام الكلمة االسم والفعل والحرف باإلضافة إلى ما تّم دراسته من مهارات سابقة مثل) 
 (أقسام الفعل -حروف الجرّ  -
 (66+  44كتاب النّشاط ص )  –(  الوصلهمزة القطع وهمزة القواعد اإلمالئية ) – 3

 الثالثاء

 20/11 
 
القراءة        

 واإلمالء 

ْيُك ُمْعِلناً قُدوَم   ِعندَ الفجِر ، بَدَأْت أشعّةُ الّشمِس تَْدُخُل َعْبَر النَّافذّة، َوصاَح الدِّ

يْوٍم َجديٍد ، استَْسلََمِت الثِّعالُب للنَّوِم بَعدَ أّْن زاَل األلُم . اْبتَسَمْت أْرنوبَةُ ، وقالْت : 

 ناموا أخيًرا .

   قَْد كانت ليلةً حافلةً ، سنأخذُ قِْسًطا من الّراحِة تنفَّس القردُ الّصعَداَء وقَاَل : لَ 

 األربعاء
 21/11 

 
 التّعبير

سيأتي واحد من الموضوعات التالية ، أرجو التدرب عليها ) فقرة عن يوم من أيامي 
 الجميلة  ، فقرة عن وصف مدينة العين ( 

  الخميس

22/11 
  -مراعيًا سالمة اللّغة وجمال اإللقاء   -يزيد عن دقيقتْين  تحّدث فيما ال     التحدث    

                           احتفال يوم العلم في مدرستك .عن 

  األحد 

25/11       

 نّص خارجي                                  االستماع

 محتوى اإلمالء          26/11 االثنينموعد اإلمالء األسبوعي يوم              المستوى

تَحُدُث الفُصوُل األَْربَعَةُ نَتيجةَ َدَوراِن األَرِض َحْوَل الشَّمِس ، َوهذا الدَّوراُن يَُؤّدي إلى  األحمر

 .  اْختالِف زاويِة سقوِط أَِشعَِّة الشَّْمِس ِمْن أَماِكَن أْخرى

 

 األخضر +األزرق

األَْربَعَةُ نَتيجةَ َدَوراِن األَرِض َحْوَل الشَّمِس ، َوهذا الدَّوراُن يَُؤّدي إلى تَحُدُث الفُصوُل 

اْختالِف زاويِة سقوِط أَِشعَِّة الشَّْمِس ِمْن أَماِكَن أْخرى، َوهكذا تَْستَْقبُِل األَماِكَن األْكثَُر 

 . عيدةِ َعْنهاقُربًا ِمَن الشَّْمِس َضْوًءا َوَحرارةً أَكثِر ِمَن األَماِكِن البَ 



 

 الخامس ف  خطة الص                       

     

 الّدروس المقّررة المجال اليوم والتّاريخ

   االثنين

19/11 

 

 المعارف

 –2باإلضافة إلى نّص خارجي    –(  36+35+34كتاب النّشاط ص )   -درس ) بيتنا القديم (  – 1

( األسئلة )  43( ص )  2+  1( األسئلة ) 42النّحو ) ضمائر الرفع المتّصلة (  كتاب النّشاط ص ) 

باإلضافة إلى ما تّم دراسته من مهارات سابقة مثل) (  153+  152كتاب الّطالب ص )  - (  1+3

 فتر اللغة العربيةواالستعانة بد -  الجملة الفعليّة ( –أقسام الفعل  -حروف الجرّ  -الجملة االسميّة 

 67قواعد إمالئية / كتاب النّشاط ص  – 3

 الثالثاء

20/11   

القراءة       
 واإلمالء

فاِت  الحميدِة، وهي لَْيَسْت َمقصورةً على َرد ِ األموال ألصحابِها، وإن ما تَشمُل إضافةً  األمانةُ ِصفَةٌ من الص ِ

يَُؤد ي عمله بإتقان، ويَْسهُر على راحِة الَمرضى، واْلُمعَل ُِم إلى ذلك جوانَِب كثيرٍة من الَحياِة، فالط بيُب 

بِه.  األمين ال ذي يبذُُل قصارى ُجهِده في تعليم الط الب، ويتأث ُر إذا َرأى ثمرة ُجهوده واضحة في ُطال 

 كتابة نّص معلوماتّي يحّدده الٌمعلِّّم التّعبير 21/11األربعاء

 الخميس
22/11 

 

 

 التّحّدث

ْف إحساسك ومن كان معك ، وكيف انتهت ُمغامرة قُمَت بهاعن تحّدث فيما اليزيد عن دقيقتْين  ، صِّ
مع ذكر األدلة و الشواهد   ُمغامرتك، مراعيًا سالمة اللّغة وجمال اإللقاء. مع استخدام التّعبيرات المجازيّة

 المناسبة.

 نّص خارجيّ  االستماع 25/11األحد

              
 

 

 

 

 

 

             : نجم/ نجمة الّصف لهذا األسبوع  

 

 5Bأحمد ماهر                           5Cشيماء نمر           5Bأفنان شحادة                     

 

 

 

 

 

 محتوى اإلمالء للّصف الخامس ) أسبوع ما بعد االختبارات (/ مهارة التّنوين المستوى
 (11 /26موعد اإلمالء يوم اإلثنين )

 
 األحمر

ها في الن ْحلَةُ َحَشَرةٌ عجيبَةٌ ، تَعيُش في َجماعاٍت ُمتعاِونٍَة . َوِللنَْحلَِة أَْربَعةُ أْجنَِحٍة َخفيفٍة حريري ٍة تَْسبَُح بِ 

ِ الس    .ماِء . َوهَي تَنتَِقُل ِمْن ثَمَرٍة إلى ثََمرةٍ َجو 

 
 األخضر+ األزرق

ها في الن ْحلَةُ َحَشَرةٌ عجيبَةٌ ، تَعيُش في َجماعاٍت ُمتعاِونٍَة . َوِللنَْحلَِة أَْربَعةُ أْجنَِحٍة َخفيفٍة حريري ٍة تَْسبَُح بِ 

ِ الس ماِء . َوهَي تَنتَِقُل ِمْن ثَمَرٍة إلى ثََمرٍة ، وِمْن َزْهرٍة إلى زهرٍة ، ثُم  تُْخِرُج لنا َعَساًل ُحْلًوا ُمْختِلفًا  َجو 

تَهُ . ِة و الط اقِة ، َو يَْحَفَظ ِصح  دهُ بالقو  ِ  ألوانه فيِه ِشفاٌء للن اِس . هذا الِغذاُء يحتاُجهُ اإلنساُن ِليَُزو 



 

 

                                                                         الس ادس ف  خطة الص  

     

 

 
 

 

 

 

 

 المهارة )الهمزة بأنواعها( 2018-11-26محتوى اإلمالء للّصف  السادس  المستوى

ديِق؟  األحمر داقِة والصَّ قاَل الطَّالُب الفَتى أِلْستاِذِه الشَّْيخِ : أَقَرأَت يا َسيِّدي ما َكتََب ابُن الُمقَفَّعِ َعن الصَّ
 يا بُنَيَّ واْنتَفَْعُت بِه.فَقاَل األُْستاذُ الشَّْيُخ : نَعَم، قرأْتُهُ 

ديِق؟  األخضرواألزرق  داقِة والصَّ قاَل الطَّالُب الفَتى أِلْستاِذِه الشَّْيخِ : أَقَرأَت يا َسيِّدي ما َكتََب ابُن الُمقَفَّعِ َعن الصَّ
 فَقاَل األُْستاذُ الشَّْيُخ : نَعَم، قرأْتُهُ يا بُنَيَّ واْنتَفَْعُت بِه.

ديِق م  ، إنَّهُ لْم يُبالْغ قَطٌّ، نْ فَقاَل الطَّالُب الفَتى: أَلْم يُباِلغ فيما أَْوَجَب للصَّ ؟ فَقاَل: يا بُنَيَّ  ُحقوق 
ديُق يَفي إذا َغَدَر النَّاُس، ويَْصفو إذا تََكدََّر العَْيشُ   .فالصَّ

                  

 :  نجم/ نجمة الّصف لهذا األسبوع  

                   

 6Aمريم نبيل   -             6Cعّمار قمبر –        6Aوليد عابدين                             

 الّدروس المقّررة المجال اليوم والتّاريخ

 االثنين

11/19 
 المعارف

 ( 116إلى    111السيرة الغيرية ص : )-1

( باإلضافة إلى ما تم  دراسته من مهارات سابقة 75-76-80الجملة وأغراضها: )  – 2

 :مثل

مير المتصل -الجملة الفعلية وإعرابها –) الجملة االسمي ة وإعرابها   –أنواع الخبر  –الض 

واإلنشائي ، التركيب جملة كان وإعرابها، جملة إن  وإعرابها، األسلوب الخبري 

 والجملة....( مع االستعانة بدفتر الصف.
 الثالثاء

 11/20 
 التّعبير

 

 كتابة قصة كاملة العناصر يحد دها المعلم.

 األربعاء

 11/21 
 التحّدث

لو كنت في زمنه ، وأتيحت لك  -رحمه هللا–أنت من جيل لم يعش تحت ظل الشيخ زايد 

ماذا ستقول له؟ وما السؤال الذي تود  أن تسأله إياه؟ وكيف :فرصة لقائه لمدة دقيقتين

 تشكره على كل ما قد مه لدولة اإلمارات العربية المتحدة وشعبها) الوافد والمقيم( 

ملحوظة : اجتهد أن تتحدث باللغة العربية الفصيحة. مدلال على ما تقول ياألدلة والشواهد 

 المناسبة.
  الخميس

11/22 

+  اإلمالء
 استماع

تتضمن مهارات سابقة مثل: التنوين، األلف اللينة، عالمات الت رقيم، همزة الوصل وهمزة 

 القطع، الش د ة، الهمزة المتوسطة ، الهمزة المتطرفة....(المحتوى مرفق مع الخطة

 استماع نص خارجي نص خارجي. 

 السادس. فللص  و القراءة اإلمالء اختبار محتوى 
 

َ شَ نَ  هِ ِض رْ أَ  وقَ فَ  ،ٍس فْ نَ  ل ِ لى كُ عَ  زيزٌ عَ  ،هِ نائِ بْ أَ  نْ مِ  ردٍ فَ  ل ِ لى كُ إِ  بيبٌ حَ  نُ طَ وَ الْ   وا،غذ  تَ  هِ راتِ يْ خَ  نْ مِ وَ  عاشوا، هِ مائِ سَ  تَ حْ تَ وَ  ،هُ نـــاؤُ بْ أَ  أ

ما ل  كُ  هِ نِ طَ وِ  لىإِ  ءُ رْ مَ الْ  ن  حِ هذا يَ لِ  .قاءِ دِ صْ واأْلَ  لِ هْ اأْلَ طوا بِ بَ تَ رْ اِ هِ بوعِ رُ  نَ يْ بَ وَ  ،ياةِ حَ الْ  فاسَ نْ سوا أَ ف  نَ تَ  هِ سيمِ نَ  نْ مِ وَ  وا،و  تَ رْ اِ هِ مائِ بِ وَ 

 نُ طَ وَ الْ  ظل  يَ لِ  ،ماءُ الد ِ  لُ ذَ بْ تُ  هِ بيلِ فــــي سَ وَ  ،حياةُ الْ  هونُ تَ  وطنِ الْ  لِ جْ أَ  نْ مِ وَ . مسافاتِ الْ  تِ ما طالَ هْ مَ  ليهِ إِ  عودُ و يَ لَ  د  ويَ وَ  ،هُ نْ د عَ ـَ ـعُ بَ 

 .ُحًراا زيزً عَ 


