
 

ّخطّ   األولةّالص ف 

 

 22/9/2019أسبوع  اإلمالء األسبوعي يوم األحد من كل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :البريدّاإللكترونيللت واصلّعبرّ

  mazzam@aaess.sch.aeالمعلمة منال عزام :                                                     akghazal@aaess.sch.ae:المعلمة أماني

 Aallhyani@aaess.sch.ae المعلم أنس :                                            hmomani@aaess.sch.ae: هدايةالمعلمة 

                                                  

 الواجبات المحتوى داخل الصف المجال اليوم
 األحد

9/15 

 
 اإلمالء 

 دال()حرف ال
ّ/ تنفيذ األمالء

ّاالثنين

 9/16 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 (ّراء)حرف ال

 الّراءف على حرف عرّ التّ 
 لفظاً وشكالً 

 
/ 

ّّالثالثاء

9/17 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 )حرف الراء(
 الّراءف على أشكال حرف تعرّ 

 
 التّدرب على اإلمالء األسبوعي

 األربعاء

       9/18 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 )حرف الراء(

القصيرة الّراء ف على أصوات حرف عرّ التّ 
)الّصفوف الّتي لديها حصة لغة  ويلةوالطّ 

 عربية(

 
/ 

 الخميس

         19/9 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 )حرف الراء(

القصيرة الّراء عرف على أصوات حرف التّ 
)الّصفوف الّتي لديها حصة لغة ويلةوالطّ 

ّعربية(

 
 (2+1ُكتيب التدريبات الصفحة )

 22/9يُسلّم الواجب يوم األحد

 

 ُر      رو          ا ر   ر  
    ر   ـــر

 دار    بُرج    
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ّخطّ   الثانيةّالص ف 

 

 

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 :البريدّاإللكترونيللت واصلّعبرّ

 akghazal@aaess.sch.ae:المعلمة أمانيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ    Ihassan@aaess.sch.ae@aaess.sch.aeّّإسراء:  المعل مة

     Aallhyani@aaess.sch.ae المعلم أنس :                                             sshehadeh@aaess.sch.ae: المعلمة سمية

 الواجبات المحتوى داخل الصف المجال اليوم

 األحد

9/15 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 (باء)حرف ال

فال  باءلحرف اعلى  تعرُّ
 وشكالً لفظاً 

 40+ ص 32درب على قراءة صالتّ 

ّاالثنين

 9/16 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 ( باء)حرف ا ال

فال الباء أصوات حرف على  تعرُّ
 القصيرة والطويلة

ُم من مخيِّّلتي بيتًا جمياًل لبوبي البومة الحكيمة  أَُصّمِّ
على ورقة خارجية وأحضره إلى صفي لعرضه في سبورة 

  22/9يُسلّم الواجب يوم األحد الصَّف

ّّالثالثاء

9/17 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 ( تنوين الضم)

تنوين الضم التعرف على صوت 
 وشكله.

/ 

 األربعاء

18/9 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 )التعبير(
 كلمات وصفية

 39تدريبات كتاب الطالب ص

 22/9األحديُسلّم الواجب يوم 

 الخميس

19/9 

 
 / تنفيذ اإلمالء اإلمالء األسبوعي

 (9/26موعد اإلمالء يوم الخميس )

 ِعن ب. –ِكتاب  –بُْرج  -
 

ع  ب ط   -  .ةت ْلع ُب بوبي م 
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ّخطّ   الثالثةّالص ف 

 

 

 

 

 

وعلى ( كلمة في الدّقيقة 50 اقرأ)األهل الكرام نودّ أن نشير إلى أّن يوم الخميس من كل أسبوع سوف تعقد مسابقة : ملحوظة

 . الّصف، سوف تُسلّم شهادة لمن يجتاز المسابقة الّطالب الّراغبين في االشتراك تسجيل أسمائهم لدى معلّم

ّ

ّ

ّ

 :اإللكترونيالبريدّللت واصلّعبرّ

   sshehadeh@aaess.sch.aeالمعلمة سمية: Ihassan@aaess.sch.ae@aaess.sch.aeّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإسراء:  المعل مةّ

 akghazal@aaess.sch.ae:المعلمة أماني

 الواجبات المحتوى المجال اليوم

 األحد

15/9 

الن صوصّ

 األدبي ة

 متابعة تحليل قّصة: )مسعودة الّسلحفاة(

 التّدّرب على تحليل بنية القّصة.
 / 

 االثنين

16/9 

الن صوصّ

 األدبي ة

ءة  أحداث قّصة مسعودة مناقشة  وقرا

 الّسلحفاة
 / 

 الثالثاء

17/9 

الن صوصّ

 األدبي ة

 حّل أنشطة كتاب النّشاط

 لقّصة مسعودة
شاط ص

ّ
 10، ص8حّل كتاب الن

 األربعاء

18/9 
 كتابة فقرة كتابة

اكتب فقرة مكّونة من )عنوان وجملة رئيسة وتفاصيل وجملة خاتمة( عن مكان 

وضيحّية، وبخٍط 
ّ
، احرص عىل دعم فقرتك بالّرسوم الت ن ي مدينة العي 

 تحّبه فن

 بطاقة خارجّية ملّونة. كلمة عىل   20 واضح وجميل فيما ال يقّل عن 

 22/9يُسلّم الواجب يوم األحد 

 الخميس

19/9 

 تطبيق قاعدة الاّلم القمريّة  اإلمالء

 والاّلم الّشمسيّة

 ورقة عمل

 : محتوىّاإلمالءّوالقراءةّّللص فّالث الث

 (26/ 9) موعدّاإلمالءّيومّالخميسّ(تطبيقّمهارةّالت نوين)

ل   حول          
ز   منز

 
  ،حقل   أحمد

 
 فيه ن
 
 خ

 
، وعن

 
 ب  ور  ل  باسق

 
ا،مان

ً
 ، يصحو صباح

. و  بٍّ
 
سقيه  بح

 
 ي
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ّخطّ   الرابعةّالص ف 

 

 

 

 

 

 

 

وعلى ( الدّقيقةكلمة في  60 اقرأ)األهل الكرام نودّ أن نشير إلى أّن يوم الخميس من كل أسبوع سوف تعقد مسابقة : ملحوظة

 . الّصف، سوف تُسلّم شهادة لمن يجتاز المسابقة الّطالب الّراغبين في االشتراك تسجيل أسمائهم لدى معلّم

 

 

ّ

 :البريدّاإللكترونيللت واصلّعبرّ

 hmomani@aaess.sch.aeالمعلمة هداية :                               Aallhyani@aaess.sch.ae المعلم أنس :

 الواجبات المحتوى المجال اليوم

 األحد

15/9 

النّصوص 

 األدبيّة

عندما فقد الملك متابعة أحداث قّصة 

 أحالمه

 كتاب الطالب  

 8كتاب النّشاط الّصفحة 

 22/9يُسلّم الواجب يوم األحد 

 االثنين

16/9 

النّصوص 

 األدبيّة

عندما فقد الملك متابعة أحداث قّصة 

 أحالمه

 كتاب الطالب  
 / 

 الثالثاء

17/9 

النّصوص 

 األدبيّة

 عندما فقد الملك أحالمهمتابعة قّصة 

شاط الصفحات 
ّ
 10+ 9كتاب الن

 

 / 

 األربعاء

 التعبير 18/9
 كتابة فقرة

 ) ُحلمي الجميل (

اكتب فقرة من خمسة أسطر عن حلمك في الحياة في بطاقٍة ملونٍة بخطك 

 الجميل 

 22/9يُسلّم الواجب يوم األحد 

 الخميس

19/9 

 همزة القطع وهمزة الوصل      اإلمالء

 إمالء المهارة 

 / 

 : محتوىّاإلمالءّوالقراءةّّللص فّالرابع

 (26/ 9) الخميسيومّموعدّاإلمالءّّ(همزةّالقطعّوهمزةّالوصلّتطبيقّمهارةّ)

 

يروىّأنّملًكاّعظيًماّاْستيقَظّيوًماّمنّنومهّوهوّفيّغايةّاالنزعاجّوالقلق،ّفقدّاكتشَفّأن هُّ

 ُمنذُّوقٍتّطويٍلّلمّيعْدّيرىّأحالًماّ.
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ّالخامس ّخطةّالص ف 

 

وعلى ( كلمة في الدّقيقة 70 اقرأ)األهل الكرام نودّ أن نشير إلى أّن يوم الخميس من كل أسبوع سوف تعقد مسابقة : ملحوظة

 . الّصف، سوف تُسلّم شهادة لمن يجتاز المسابقة الّطالب الّراغبين في االشتراك تسجيل أسمائهم لدى معلّم

 

 

 

 

ّ:البريدّاإللكترونيللت واصلّعبرّ

   sshehadeh@aaess.sch.aeالمعلمة سمية: Ihassan@aaess.sch.ae@aaess.sch.aeّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإسراء:  المعل مة

 hmomani@aaess.sch.aeالمعلمة هداية :                                          

 الواجبات المحتوى  المجال اليوم

 األحد
15/9  

 القراءة األدبيّة 
 ) أمير الجمل الّصغير (

 / كتاب الّطالب  15ص 
 درس تتمة مناقشة 

 الجمل الّصغير () أمير 
 / كتاب الّطالب 15ص  

ف  الجمل من الحيوانات البريّة في اإلمارات، صّمم مطويّة تعّرِّ
 فيها صفات الجمل والبيئة الّتي يعيش فيها.

سوف نزيّن بمطويّتك سبورة الّصّف؛ لذلك لتكن مطويّتك 
 مميّزة مثلك.

 
  يسلم الواجب يوم األحد 9/22 

 االثنين
16/9 

 

 القراءة األدبيّة 
 ) أمير الجمل الّصغير (

 / كتاب الّطالب 15ص 

 تتمة قراءة و مناقشة وتحليل درس
 ) أمير الجمل الّصغير ( 

/ 

 الثالثاء
17/9 

 القراءة األدبيّة 
 ) أمير الجمل الّصغير (

 / كتاب الّطالب 15ص 

 تتمة قراءة و مناقشة وتحليل درس 
 أمير الجمل الّصغير () 

 

/ 

 األربعاء
18/9  

 تعبير

 
 النَّصُّ الوصفي

 

ارسم الّشخصيّة الرئيسة في قصة ) أمير الجمل الّصغير ( 
 وصفها بثالث جمل.

  يسلم الواجب يوم األحد9/22 
 

 الخميس

19/9 
 

 إمالء
الحروف الّتي تُلفظ وال تُكتب والّتي 

 تُكتب وال تُلفظ 
/ 

 (كتب والّتي تُكتب وال تُلفظالحروف الّتي تُلفظ وال تُ   ) : المهارة  26/9الخامس/ موعد اإلمالء يوم الخميس محتوى اإلمالء للص ف  المستوى

يٍَة، ومن أولئك : خالد بن الَوليد وعمرو بن العاص . و جالِّ  هؤالءالعََرُب أولو بُطولٍَة وَشجاَعٍة وتَضحِّ وفّقّهم هللا  الّرِّ

يَةِّ الَخنساُء الّتي قّدمَ  جوا النّاَس من الظُّلُماتِّ إلى النّور . ومن أوالتِّ التّضحِّ  .مِّ ربعة فِّداًء لإلسالالَدها األْت أولِّيُخرِّ
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ّالس ادس ّخطةّالصَّف 

ّ

 

وعلى ( كلمة في الدّقيقة 70 اقرأ)األهل الكرام نودّ أن نشير إلى أّن يوم الخميس من كل أسبوع سوف تعقد مسابقة : ملحوظة

 . الّصف، سوف تُسلّم شهادة لمن يجتاز المسابقة أسمائهم لدى معلّمالّطالب الّراغبين في االشتراك تسجيل 

ّ

ّ

ّ

ّ:البريدّاإللكترونيللت واصلّعبرّ

   sshehadeh@aaess.sch.aeالمعلمة سمية: Ihassan@aaess.sch.ae@aaess.sch.aeّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإسراء:  المعل مة

 hmomani@aaess.sch.aeالمعلمة هداية :                                          

 الواجبات المحتوى داخل الصف المجال اليوم

 األحد
15/9 

 قراءة أدبية : شعر
 14ص حبيبي يا رسول هللا

 هللا(تتمة مناقشة أبيات قصيدة )حبيبي يا رسول 
 15ص 

 ( بطريقتك 9-8-7اشرح البيت ) 

 22/9يسلم الواجب يوم األحد 

 االثنين

16/9 
 قراءة أدبية : شعر

 حل تدريبات درس  14ص حبيبي يا رسول هللا
 حبيبي يا رسول هللا 

 

اختر اسم أحد الّصحابة الّذي مّر معك في األبيات 
 واكتب عنه فيما ال يقل عن خمسة أسطر.

  االستعانة بشبكة المعلوماتية.يمكنك 
 أرجو تنفيذ الواجب على ورقة خارجية.  

 22/9يسلم الواجب يوم األحد 

 الثالثاء
17/9 

 قراءة أدبية : شعر
 14ص حبيبي يا رسول هللا

 تتمة حل تدريبات درس حبيبي يا رسول هللا 
 + التعرف على ) الّطباق و الجناس (

/ 

 األربعاء
18/9 

 النَّّص التَّفسيري تعبير : النًّّص التّفسيري
 رسم مخطط لنّصٍ تفسيري ٍّ 

/ 

 الخميس

19/9 
 إمالء

 / فة الهمزة المتطّرِّ 

 محتوى اإلمالء للص ف الس ادس/ موعد اإلمالء يوم الخميس 9/26  المهارة : ) الهمزة المتطرفة + الهمزة المتوسطة (

 من علٍَّة. ذوا دواًء إاّل خ  أ  حاًرا، وال تَ  عام  الطَّ  ذروا أن  َتشربوا ماًء بارًدا إذا كانَ ح  م، واِ ؤوِسك  كم، فإنَّها تاٌج على ر  لى ِصَحتِ ظوا عَ أيُّها اأَلِصحاء حافِ 
حة، وصفاء  الباِل .واع   نِبئ عن مرٍض َيجب  م داواته،عرتم بألٍم، ألنَّ األلَم ي  إذا شَ  باءَ عوا األطِ راجِ  تداَل في كلِّ شيٍء سرُّ حفظ الصِّ  لموا أنَّ االع 
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