أولياء األمور الكرام ،طالبنا األعزاء ..........
خير وبرك ٍة وسعاد ٍة ،عا ًما نَبدؤُه بالعم ِل واالجتهادِ ،ونختمه
بقدوم
يُسعدنا أن نهنّئكم
ِ
ِ
ي الجدي ِد ُ 2020- 2019متمنينَ لَكم ك ّل ٍ
العام الدراس ّ
ِمار.
ِب ِ
قطف الث ّ ِ
يوم خميس ،على ْ
أن ت ُقدَّم األسبوع الّذي يليه.
سيواظب قِسم اللغة العربية هذا العام على إِرسال خط ٍة أسبوعي ٍة ك َّل ِ
جديدنا هذا العام :
يوم األربعاءِ ْ
من ك ِ ّل أسبوع للت َّعبير اإلنشائي ،ويوم الخميس لإلمالء .
 ت ّم تحدي ُد َِّف ،ودفتر آخر لإلمالء والتعبير ،ونرجو منكم كما عودتمونا دائ ًما المحافظةَ عليهما فَ ُهما َم ْر ِجٌ مهم
 سيت ُّم إرسا ُل دفتر للواجبات والص ّ ِلطالبنا.
مر لل ّ
طالب ،حرصًا
 سيكون هناك امتحان قصير أسبوعي في إحدى المهارات األربٌ ( إمالء – تعبير -قراءة -فهم واستيعاب)ٍ
كتقويم مست ِ
ي باستمرار .
منا على متابعة تحصيلهم العلم ّ
نرجو منكم عدم التردّد في التواصل معنا ألي استفسار.
أي ماد ٍة علمي ٍة قد يحتا ُجها ال ّ
طالب في
ّف؛ حتى نُ َ
مرفق مٌ الخطة البريد اإللكتروني لمعلمي الص ّ
س ّهل عليكم الت َّواصل معنا ،وليت َّم إرسال ّ
ّف.
حا ِل ت َغَ ُّيبه عن الص ّ
كما أنَّ بابَنا مفتوح لكم ك ّل يوم اثنين من الساعة  2:30وحتى  3:15لتقديم كل دعم تحتاجونه.
عام وأنتم بخير.
وك َّل ٍ
معلمو ومعلمات قسم اللغة العربية
مدرسة العين الناطقة باإلنجليزية

خطّةّالصفّاألول
اليوم

المجال

المحتوى داخل الصف

األحد
8/9

الواجبات

أساسيات القراءة والكتابة
(حرف الدال)

التعرف على حرف الدال
لفظا ً وشكل ً

/

أساسيات القراءة والكتابة
(حرف الدال)

التعرف على أشكال حرف الدال

/

أساسيات القراءة والكتابة
(حرف الدال)

التعرف على أصوات حرف الدال القصيرة
والطويلة

/

أساسيات القراءة والكتابة
(حرف الدال)

تطبيقات وتدريبات كتابية

االثنين ّ
9/9
الثالثاءّ ّ
10/9
األربعاء
11/9

/

الخميس
12/9

أساسيات القراءة والكتابة
(حرف الدال)

توظيف الحرف في كلمات مختلفة ّ

التدرب على اإلملء األسبوعي

اإلمالء األسبوعي يوم األحد من كل أسبوع 2019/9/15

َد دا
د ـــد
ُد ب قِرد

للتواصلّعبرّالبريدّاإللكتروني:
المعلمة أماني:akghazal@aaess.sch.ae

المعلمة نهادnsayoussef@aaess.sch.ae :

المعلمة منال عزام mazzam@aaess.sch.ae:
المعلمة هدايةhmomani@aaess.sch.ae :

المعلم أنس Aallhyani@aaess.sch.ae :

خطّةّالصفّالثاني
المجال

اليوم
األحد
8/9
االثنين ّ
9/9

أساسيات القراءة والكتابة
(حرف الهمزة)

تعرف حرف الهمزة
لفظا ً وشكل ً

أساسيات القراءة والكتابة
(حرف الهمزة)

تعرف أشكال حرف الهمزة

/

أساسيات القراءة والكتابة
(حرف الهمزة)

تعرف أصوات حرف الهمزة
القصيرة والطويلة

/

أساسيات القراءة والكتابة
(حرف الهمزة)

تطبيقات وتدريبات كتابية

أكتب في دفتري خمس كلمات تحوي حرف الهمزة بأشكاله
المختلفة.
يُسلّم الواجب يوم األحد 15/9

أساسيات القراءة والكتابة
(حرف الهمزة)

التعرف على صوت التنوين
وشكله.

/

الثالثاءّ ّ
10/9

المحتوى داخل الصف

األربعاء
11/9
الخميس
12/9

المستوى
األحمر
األزرق +
األخضر

الواجبات
التدرب على قراءة ص.20

موعد اإلمالء يوم الخميس ()19/9
أوشي أرنَب أب َيض.
أوشي أرنَب أبيَض
أسود.
ذَيلُهُ َ
 +نصّخارجيّ( للمستوىّاألخضر)

ّ
ّ
للتواصلّعبرّالبريدّاإللكتروني:
المعلمة إسراءIhassan@aaess.sch.ae@aaess.sch.aeّّ :
المعلمة سميةsshehadeh@aaess.sch.ae :

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمعلمة أماني:akghazal@aaess.sch.ae
المعلم أنس Aallhyani@aaess.sch.ae :

خطّةّالصفّالثالث
المجال

اليوم

الواجبات

المحتوى

األحد
النّصوص
األدبيّة

صة:
التّهيئة والمناقشة لمفردات ق ّ
(مسعودة السّلحفاة)

االثنين

النّصوص
األدبيّة

صة مسعودة
مناقشة وقراءة أحداث ق ّ
السّلحفاة ص18:14

الثالثاء

النّصوص
األدبيّة

صة مسعودة
مناقشة وقراءة أحداث ق ّ
السّلحفاة ص22:20

كتابة

كتابة فقرة

8/9

ابحث عن معاني المفردات التّالية ( :رقائق – قضمت) من المعجم المدرسي آخر
ّ
بخطك الجميل الواضح مع كتابة العنوان
كتاب الطّالب ،وسجّلهما في دفترك
والتّاريخ.
يُسلّم الواجب يوم األحد 15/9

9/9

10/9
األربعاء

/

/

/

11/9
الخميس
12/9

اإلمالء

شرح وتطبيق قاعدة ّ
صة مسعودة السّلحفاة خمس كلمات تبدأ بالم شمسيّة وخمس كلمات
الالم القمريّة والّالم استخرج من ق ّ
ال ّ
ّ
تبدأ بالم قمريّة وصنّفها في جدول في دفترك مع كتابة العنوان والتاريخ.
شمسيّة
يُسلّم الواجب يوم األحد 15/9

المستوى

محتوىّاإلمالءّوالقراءةّّللصفّالثالث:
(تطبيقّمهارةّالالمّالقمريةّوالالمّالشمسية)ّموعدّاإلمالءّيومّالخميس ()19/9

األحمر

عّندّماّتّنّتشرّّالسّحّبّّ،ويشّتدّّالبرّدّ.

األزرقّ+
األخضر

عّندّماّتّنّتشرّّالسّحّبّّ،ويشّتدّّالبرّدّّ،وينّزلّّالمّطرّّ،يّغّلقّّالتّجارّّمّتاجرّهم.
 +نصّخارجيّ( للمستوىّاألخضر)

ملحوظة :األهل الكرام نودّ أن نشير إلى ّ
أن يوم الخميس من كل أسبوع سوف تعقد مسابقة (اقرأ  50كلمة في الدّقيقة) وعلى
ّ
صف ،سوف تُسلّم شهادة لمن يجتاز المسابقة.
الراغبين في االشتراك تسجيل أسمائهم لدى معلّم ال ّ
الطالب ّ
ّ
للتواصلّعبرّالبريدّاإللكترونيّ :
ّالمعلمة إسراءّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّIhassan@aaess.sch.ae@aaess.sch.ae ّّ :المعلمة سميةsshehadeh@aaess.sch.ae :
المعلمة أماني:akghazal@aaess.sch.ae

خطّةّالصفّالرابع
اليوم

المجال

األحد

النّصوص
األدبيّة

االثنين

النّصوص
األدبيّة

صة عندما فقد
متابعة أحداث ق ّ
الملك أحالمه)

الثالثاء

النّصوص
األدبيّة

صة عندما فقد
متابعة أحداث ق ّ
الملك أحالمه )

التعبير

كتابة فقرة

8/9

9/9

10/9
األربعاء

الواجبات

المحتوى

مرت معك في الدّرس واكتب معانيها ث ّم ّ
وظفها
التّهيئة والمناقشة لقصة( :عندما فقد اختر خمس مفردات جديدة ّ
ّ
في جمل مفيدة من إنشائك في دفترك
)
أحالمه
الملك
يسلم الواجب يوم األحد 9/15
/

/

/

11/9
الخميس

اإلمالء

همزة القطع وهمزة الوصل

12/9

المستوى

استخرج من درس ( عندما فقد الملك أحلمه ) خمس كلمات تبدأ بهمزة
وصل وخمس كلمات تبدأ بهمزة قطع وصنّفها في جدول في دفترك
يسلم الواجب يوم األحد 9/15

محتوىّاإلمالءّوالقراءةّّللصفّالرابع:
( تطبيقّمهارةّهمزةّالقطعّوهمزةّالوصلّ)ّموعدّاإلمالءّيومّالخميس ()19/9

األحمر

لكيّيمنعّالوزيرّالحزنّعنّمليكهّاقترحّأنّيمنعّالناسّمنّالتحدثّعنّأحالمهمّ.

األزرقّ+
األخضر

ق ا
ّبدالّ
لكيّيمنعّالوزيرّالحزنّعنّمليكهّاقترحّأنّيمنعّالناسّمنّالتحدثّعنّأحالمهمّ،وأنّيكتبوهاّفيّأورا ٍ
منّذلكّ.
 +نصّخارجيّ( للمستوىّاألخضر)

ملحوظة :األهل الكرام نودّ أن نشير إلى ّ
أن يوم الخميس من كل أسبوع سوف تعقد مسابقة (اقرأ  60كلمة في الدّقيقة) وعلى
ّ
صف ،سوف تُسلّم شهادة لمن يجتاز المسابقة.
الراغبين في االشتراك تسجيل أسمائهم لدى معلّم ال ّ
الطالب ّ
ّ
للتواصلّعبرّالبريدّاإللكتروني:
المعلم أنس Aallhyani@aaess.sch.ae :

المعلمة هداية hmomani@aaess.sch.ae :

خطةّالصفّالخامس ّ
المجال

المحتوى

الواجبات

األحد
9/8

القراءة األدبيّة
صغير )
( أمير الجمل ال ّ
ّ
ص  / 15كتاب الطالب

التهيئة والتطبيق لدرس
صغير )
( أمير الجمل ال ّ
ص  / 15كتاب ّ
الطالب

مرت معك في الدّرس واكتب
اختر خمس مفردات جديدة ّ
معانيها ث ّم ّ
وظفها في جمل مفيدة من إنشائك
يسلم الواجب يوم األحد 9/15

االثنين
9/9

القراءة األدبيّة
صغير )
( أمير الجمل ال ّ
ص  / 15كتاب الطّالب
القراءة األدبيّة
صغير )
( أمير الجمل ال ّ
ص  / 15كتاب الطّالب

تتمة قراءة و مناقشة وتحليل درس
صغير )
( أمير الجمل ال ّ

/

الثالثاء
9/10
األربعاء
9/11
الخميس
9/12

المستوى

تعبير

إملء

تتمة قراءة و مناقشة وتحليل درس
صغير )
( أمير الجمل ال ّ
النص الوصفي
قراءة ص 57 – 56
كتاب الطّالب ومناقشتها
مراجعة مهارة وصل بداية الكلمات
بالحروف.

/

/
صغير ) خمس كلمات
استخرج من درس ( أمير الجمل ال ّ
توصل بدايتها بالحروف
يسلم الواجب يوم األحد 9/15

محتوى اإلمالء للصّف الخامس /موعد اإلمالء يوم الخميس  9/19المهارة  ( :وصل بداية الكلمات بالحروف )

األحمر

عاش العال ُم الكيميائي ُمحمد بن الجين ،ال ُملقب بالرماح في القرن السابع الهجري ،وكان معروفا
ب ُحبّه للفُروسية ولفنون القتال.

األزرق

عاش العال ُم الكيميائي ُمحمد بن الجين ،ال ُملقب بالرماح في القرن السابع الهجري ،وكان معروفا
ب ُحبّه للفُروسية ولفنون القتال ،وأفادتهُ دراست ُه للكيمياء وا ّ
طالعه على ُكتب العُلماء للتوصل إلى
اكتشاف التركيبات الكيميائية  + .نصّخارجيّ( للمستوىّاألخضر)

واألخضر

ملحوظة :األهل الكرام نودّ أن نشير إلى ّ
أن يوم الخميس من كل أسبوع سوف تعقد مسابقة (اقرأ  70كلمة في الدّقيقة) وعلى
ّ
صف ،سوف تُسلّم شهادة لمن يجتاز المسابقة.
الراغبين في االشتراك تسجيل أسمائهم لدى معلّم ال ّ
الطالب ّ
للتواصلّعبرّالبريدّاإللكترونيّ :
المعلمة إسراءّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ Ihassan@aaess.sch.ae@aaess.sch.ae :المعلمة سميةsshehadeh@aaess.sch.ae :

المعلمة هداية hmomani@aaess.sch.ae :

صفّالسادس ّ
خطةّال َّ
المحتوى داخل الصف

الواجبات

اليوم

المجال

قراءة وتحديد الفكر الرئيسة من األبيات
( )15....1شعر :حبيبي يا رسول هللا
ص14

استخرج معاني الكلمات اآلتية من المعجم ،ث ّم ّ
وظفها
ذبّ ،
الزاد ،حِ يلَة،
في جمل مفيدة من إنشائك (الع َ َ
اإلعصار)
يسلم الواجب يوم األحد 9/15

األحد
9/8

قراءة أدبية  :شعر
حبيبي يا رسول هللا ص17

االثنين
9/9

قراءة أدبية  :شعر
حبيبي يا رسول هللا ص17

الثالثاء
9/10

قراءة أدبية  :شعر
حبيبي يا رسول هللا ص17

قراءة وتحديد الفكر الرئيسة من األبيات
( )25......16شعر :حبيبي يا رسول هللا
ص14
قراءة وتحديد الفكر الرئيسة من األبيات
( )38......26شعر :حبيبي يا رسول هللا
ص14

األربعاء
9/11

تعبير  :النًّصّ التّفسيري

النصّ التفسيري
قراءة صفحة (  )85-84ومناقشتها

الخميس
9/12

إملء
المتطرفة
الهمزة
ِّ

/

/
/
استخرج من قصيدة (حبيبي يارسول هللا) خمس
كلمات فيها همزة متطرفة.
يسلم الواجب يوم األحد 9/15

ّ
المستوى

سادس /موعد اإلمالء يوم الخميس  9/19المهارة  ( :الهمزة المتطرفة  +الهمزة المتوسطة )
محتوى اإلمالء للصّف ال ّ

األحمر

الوطنُ حبيبٌ إلى كُ ّل فر ٍد من أبنائه ،ع ٌ
زيز على كُ ّل نف ٍس ،فوق أرضه نشأ أبنـــاؤُ هُ ،وتحت سمائه عاشوا ،ومن
خيراته تغذّوا ،وبمائه ارتووا ومن نسيمه تنفسوا.

األزرق

الوطنُ حبيبٌ إلى كُ ّل فر ٍد من أبنائه ،ع ٌ
زيز على كُ ّل نف ٍس ،فوق أرضه نشأ أبنـــاؤُ هُ ،وتحت سمائه عاشوا ،ومن
خيراته تغذّوا ،وبمائه ارتووا ومن نسيمه تنفسوا أنفاس الحياة ،وبين ُربوعه ارتبطوا باألهل واألصدقاء؛ لهذا
يحن المر ُء إلى وطنه كُلما بـعُـد عنهُ ،ويود لو يعود إليه مهما طالت المسافات.

واألخضر

 +نصّخارجيّ( للمستوىّاألخضر)

ملحوظة :األهل الكرام نودّ أن نشير إلى ّ
أن يوم الخميس من كل أسبوع سوف تعقد مسابقة (اقرأ  70كلمة في الدّقيقة) وعلى
ّ
صف ،سوف تُسلّم شهادة لمن يجتاز المسابقة.
الراغبين في االشتراك تسجيل أسمائهم لدى معلّم ال ّ
الطالب ّ

ّ
للتواصلّعبرّالبريدّاإللكترونيّ :
المعلمة إسراءّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ Ihassan@aaess.sch.ae@aaess.sch.ae :المعلمة سميةsshehadeh@aaess.sch.ae :
المعلمة هداية hmomani@aaess.sch.ae :

