
 

 

 

 

 

 

  .......... طالبنا األعزاءأولياء األمور الكرام، 

واالجتهاِد، ونختمه ُمتمنيَن لَكم كّل خيٍر وبركٍة وسعادٍة، عاًما نَبدُؤه بالعمِل  2020- 2019يُسعدنا أن نهنّئكم بقدوِم العاِم الدراسّي الجديِد 

 بِقطِف الثِّماِر.

 سيواظب قِسم اللغة العربية هذا العام على إِرسال خطٍة أسبوعيٍة كلَّ يوِم خميس، على أْن تُقدَّم األسبوع الّذي يليه. 

 جديدنا هذا العام :

 تّم تحديُد يوِم األربعاِء مْن كّلِ أسبوع للتَّعبير اإلنشائي، ويوم الخميس لإلمالء . -

، ودفتر آخر لإلمالء والتعبير، ونرجو منكم كما عودتمونا دائًما المحافظةَ عليهما فَُهما َمرْ  - ّفِ ٌ  مهم  سيتمُّ إرساُل دفتر للواجبات والصَّ ِج

 لطالبنا.

مِر للطاّلب، حرًصا فهم واستيعاب( كتقويٍم مست -قراءة -تعبير –سيكون هناك امتحان  قصير  أسبوعي  في إحدى المهارات األربٌ ) إمالء  -

 منا على متابعة تحصيلهم العلمّي باستمرار .

 نرجو منكم عدم الترّدد في التواصل معنا ألي استفسار. 

لّطالب في امرفق مٌ الخطة البريد اإللكتروني لمعلمي الّصّف؛ حتى نَُسّهل عليكم التَّواصل معنا، وليتمَّ إرسال أّي مادٍة علميٍة  قد يحتاُجها  

غَيُّبه عن الّصّف.حاِل تَ   

لتقديم كل دعم تحتاجونه.  3:15وحتى  2:30كما أنَّ بابَنا مفتوح لكم كّل يوم اثنين من الساعة   

   وكلَّ عاٍم وأنتم بخير.

 معلمو ومعلمات قسم اللغة العربية

ليزيةمدرسة العين الناطقة باإلنج  

 

 

 

 

 

 



 

ّخطّ   األولةّالص ف 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :البريدّاإللكترونيللت واصلّعبرّ

                       nsayoussef@aaess.sch.ae   المعلمة نهاد:                                                     :akghazal@aaess.sch.aeالمعلمة أماني

  mazzam@aaess.sch.aeالمعلمة منال عزام :  

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

                                                  

 الواجبات المحتوى داخل الصف المجال اليوم
 األحد

9 /8 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 )حرف الدال(

 الدالالتعرف على حرف 
 / لفظاً وشكلً 

ّاالثنين

 9 /9 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 )حرف الدال(
 الدالتعرف على أشكال حرف ال

 

/ 

ّّالثالثاء

9 /10 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 )حرف الدال(

القصيرة الدال التعرف على أصوات حرف 
 والطويلة

 
/ 

 األربعاء

11/9 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 )حرف الدال(
 تطبيقات وتدريبات كتابية

 

/ 

 الخميس

12/9 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 )حرف الدال(
ّتوظيف الحرف في كلمات مختلفة

 
 التدرب على اإلملء األسبوعي

 

 َد   دا 
 د   ـــد   

 ُد ب    قِرد

mailto:akghazal@aaess.sch.ae
mailto:nsayoussef@aaess.sch.ae
mailto:hmomani@aaess.sch.ae
mailto:Aallhyani@aaess.sch.ae


 

ّخطّ   الثانيةّالص ف 

 

 

 

 

ّ

ّ

 :البريدّاإللكترونيللت واصلّعبرّ

 :akghazal@aaess.sch.aeالمعلمة 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 /8 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 )حرف الهمزة(

 لهمزةف حرف اتعر  
 لفظاً وشكلً 

 .20التدرب على قراءة ص

ّاالثنين

 9 /9 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 )حرف الهمزة(
 / الهمزةف أشكال حرف تعر  

ّّالثالثاء

9 /10 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 )حرف الهمزة(

ف الهمزة أصوات حرف  تعر 
 القصيرة والطويلة

/ 

 األربعاء

11/9 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 )حرف الهمزة(
 تطبيقات وتدريبات كتابية

أكتب في دفتري خمس كلمات تحوي حرف الهمزة بأشكاله 
 المختلفة.

 15/9يُسلّم الواجب يوم األحد 

 الخميس

12/9 

 
 أساسيات القراءة والكتابة 

 )حرف الهمزة(

التعرف على صوت التنوين 
 وشكله.

/ 

 (9/19موعد اإلمالء يوم الخميس ) المستوى
 

 األحمر
 أوشي أرنَب  أبيَض.

 
+  األزرق
 األخضر

 أوشي أرنَب  أبيَض
 ذَيلُهُ أسَود.

 +ّ ّخارجي   (للمستوىّاألخضر) نص 

mailto:Ihassan@aaess.sch.ae@aaess.sch.aeakghazal
mailto:akghazal@aaess.sch.ae
mailto:sshehadeh@aaess.sch.ae
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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

ّ

ّ:البريدّاإللكترونيللت واصلّعبرّ

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

 :akghazal@aaess.sch.aeالمعلمة أماني

 الواجبات المحتوى المجال اليوم

 األحد

النّصوص  8/9

 األدبيّة

: التّهيئة والمناقشة لمفردات قّصة

 (مسعودة الّسلحفاة)

من المعجم المدرسي آخر ( قضمت –رقائق : ) ابحث عن معاني المفردات التّالية

كتاب الطّالب، وسّجلهما في دفترك بخّطك الجميل الواضح مع كتابة العنوان 

 . والتّاريخ

 15/9يُسلّم الواجب يوم األحد 

 االثنين

9/9 

النّصوص 

 األدبيّة

مناقشة  وقراءة أحداث قّصة مسعودة 

 18: 14الّسلحفاة ص
 / 

 الثالثاء

10/9 

النّصوص 

 األدبيّة

مناقشة  وقراءة أحداث قّصة مسعودة 

 22: 20الّسلحفاة ص
 / 

 األربعاء

11/9 
 / كتابة فقرة كتابة

 الخميس

12/9 

شرح وتطبيق قاعدة الاّلم القمريّة والاّلم  اإلمالء

 الّشمسيّة

شمسيّة وخمس كلمات  بالم تبدأكلمات  خمساستخرج من قّصة مسعودة الّسلحفاة 

 . الم قمريّة وصنّفها في جدول في دفترك مع كتابة العنوان والتّاريختبدأ ب

 15/9يُسلّم الواجب يوم األحد 

 : محتوىّاإلمالءّوالقراءةّّللص فّالث الث المستوى

م) مّالش مسي ةّتطبيقّمهارةّالال   (19/ 9) الخميسيومّموعدّاإلمالءّّ(القمري ةّوالال 

 . دّ البرّ ّتدّ ،ّويشّ بّ حّ السّ ّتشرّ نّ ماّت ّندّ عّ  األحمر

+ ّاألزرق

 األخضر
 . همتاجرّ مّ ّجارّ الت ّّقّ لغّ ،ّي ّطرّ المّ ّزلّ ،ّوينّ دّ البرّ ّتدّ ،ّويشّ بّ حّ السّ ّتشرّ نّ ماّت ّندّ عّ 

 +ّ ّخارجي   (للمستوىّاألخضر) نص 

mailto:Ihassan@aaess.sch.ae@aaess.sch.aeakghazal
mailto:sshehadeh@aaess.sch.ae
mailto:akghazal@aaess.sch.ae


 

ّخطّ   الرابعةّالص ف 

 

 

وعلى ( كلمة في الدّقيقة 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 لدى معلّمالّطالب الّراغبين في االشتراك تسجيل أسمائهم 

ّ

 :البريدّاإللكترونيللت واصلّعبرّ

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

 

 الواجبات المحتوى المجال اليوم

 األحد

8/9 

النّصوص 

 األدبيّة

عندما فقد : )التّهيئة والمناقشة لقّصة

 (الملك أحالمه

ها وظّفاختر خمس مفردات جديدة مّرت معك في الّدرس واكتب معانيها ثّم 
 في جمل مفيدة من إنشائك في دفترك

 15/9يسلم الواجب يوم األحد  

 االثنين

9/9 

النّصوص 

 األدبيّة

متابعة  أحداث قّصة  عندما فقد 

 (الملك أحالمه
 / 

 الثالثاء

10/9 

النّصوص 

 األدبيّة

متابعة  أحداث قّصة  عندما فقد 

 (الملك أحالمه 
 / 

 األربعاء

11/9 
 / كتابة فقرة التعبير

 الخميس

12/9 

تبدأ بهمزة ( خمس كلمات  عندما فقد الملك أحلمهاستخرج من درس )  همزة القطع وهمزة الوصل اإلمالء
 وصل وخمس كلمات تبدأ بهمزة قطع وصنّفها في جدول في دفترك

 يسلم الواجب يوم األحد 9/15 
 

 : محتوىّاإلمالءّوالقراءةّّللص فّالرابع المستوى

 (19/ 9) الخميسيومّموعدّاإلمالءّّ(همزةّالقطعّوهمزةّالوصلّتطبيقّمهارةّ )

ّأنّيمنعّ األحمر ّاقترح  ّمليكه  ّعن  زن  ّالح  ّالوزير  ّّالن اسلكيّيمنع  ّع نّأحالمهم   . منّالت حدث 

+ ّاألزرق

 األخضر
ّأنّيمنعّ ّاقترح  ّمليكه  ّعن  زن  ّالح  ّالوزير  ّّالن اسلكيّيمنع  ّع نّأحالمهم ،ّوأنّيكتبوهاّفيّأوراٍقّبدالا منّالت حدث 

ّ  . منّذلك 

 +ّ ّخارجي   (للمستوىّاألخضر) نص 

mailto:Aallhyani@aaess.sch.ae
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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 

 األحد

8/9  
 القراءة األدبيّة 

 ) أمير الجمل الّصغير (

 / كتاب الطّالب  15ص 

 التهيئة والتطبيق لدرس 
 ) أمير الجمل الّصغير (

 / كتاب الّطالب 15ص  

خمس مفردات جديدة مّرت معك في الّدرس واكتب اختر 
 معانيها ثّم وّظفها في جمل مفيدة من إنشائك

  يسلم الواجب يوم األحد 9/15 

 االثنين

9/9 
 

 القراءة األدبيّة 
 ) أمير الجمل الّصغير (

 / كتاب الطّالب 15ص 

 تتمة قراءة و مناقشة وتحليل درس
 ) أمير الجمل الّصغير ( 

/ 

 الثالثاء

10/9 
 القراءة األدبيّة 

 ) أمير الجمل الّصغير (

 / كتاب الطّالب 15ص 

 تتمة قراءة و مناقشة وتحليل درس 
 ) أمير الجمل الّصغير (

 
/ 

 األربعاء

11/9  
 تعبير

 

 الوصفي ص  الن  
   57 – 56قراءة ص 

 كتاب الطّالب ومناقشتها 

/ 
 

 الخميس

12/9 
 

 إملء
الكلمات مراجعة مهارة وصل بداية 

 .بالحروف

استخرج من درس ) أمير الجمل الّصغير ( خمس كلمات   
 توصل بدايتها بالحروف 

 يسلم الواجب يوم األحد 9/15 
 

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

ا عروف  م   كان  جري، و  ه  ع ال  اب  رن الس  ق  ماح في ال  الر  ب ب  لق  حمد بن الجين، المُ الكيميائي مُ  عالمُ ال   عاش   األحمر

 .تالالق   فنون  ة ول  روسي  فُ ل  ل   ه  بّ  حُ ب  

  األزرق

 واألخضر

ا عروف  م   كان  جري، و  ه  ع ال  اب  رن الس  ق  ماح في ال  الر  ب ب  لق  حمد بن الجين، المُ الكيميائي مُ  عالمُ ال   عاش  

إلى  ل  وص  لماء للت  تب العُ ه على كُ الع  ّط  وا   لكيمياء  ه ل  تُ راس  د   تهُ فاد  أ  تال، و  الق   فنون  ة ول  روسي  فُ ل  ل   ه  بّ  حُ ب  

ّ+   . ة  الكيميائي   ركيبات  الت   اكتشاف   ّخارجي   (للمستوىّاألخضر) نص 
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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 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.aeهداية :  المعلمة                                         

 الواجبات المحتوى داخل الصف المجال اليوم

 األحد

8/9 
 قراءة أدبية : شعر

 17ص حبيبي يا رسول هللا
 قراءة وتحديد الفكر الرئيسة من األبيات

 رسول هللا( شعر: حبيبي يا 15....1)

 14ص

استخرج معاني الكلمات اآلتية من المعجم، ثّم وّظفها 
في جمل مفيدة من إنشائك )العَذَب، الّزاد، ِحيلَة، 

 اإلعصار(

 15/9يسلم الواجب يوم األحد 

 االثنين

9/9 
 قراءة أدبية : شعر

 17ص حبيبي يا رسول هللا
 قراءة وتحديد الفكر الرئيسة من األبيات

 شعر: حبيبي يا رسول هللا( 25......16)

 14ص

/ 

 الثالثاء

10/9 
 قراءة أدبية : شعر

 17ص حبيبي يا رسول هللا
 قراءة وتحديد الفكر الرئيسة من األبيات

 ( شعر: حبيبي يا رسول هللا38......26)

 14ص

/ 

 األربعاء

11/9 
 الن ّص الت فسيري تعبير : النًّّص التّفسيري

 ( ومناقشتها85-84قراءة صفحة ) 
/ 

 الخميس

12/9 
 إملء

 فة الهمزة المتطرِّ 

ن قصيدة )حبيبي يارسول هللا( خمس استخرج م
 .كلمات فيها همزة متطرفة

 15/9يسلم الواجب يوم األحد 

 ( + الهمزة المتوسطة الهمزة المتطرفة ) : المهارة  19/9الّسادس/ موعد اإلمالء يوم الخميس محتوى اإلمالء للّصف  المستوى

، ع زيٌز ع لى كُّل  ن ف ٍس، األحمر ن  أ ب نائ ه  بيٌب إ لى كُّل  ف رٍد م  ط ُن ح  ه  ن ش أ  أ ب نـــاُؤهُ، ال و  ض  ت  س مائ ه  عاشوا، ف وق  أ ر  ت ح  ن   و  م  و 

ي رات ه  ت غذّوا، وا خ  ت و  ب مائ ه  ا ر  ه  ت ن ف سوا  و  ن  ن سيم  م   .و 

  األزرق

 واألخضر

، ع زيٌز ع لى كُّل  ن ف ٍس، ن  أ ب نائ ه  بيٌب إ لى كُّل  ف رٍد م  ط ُن ح  ه  ن ش أ  أ ب نـــاُؤهُ، ال و  ض  ت  س مائ ه  عاشوا، ف وق  أ ر  ت ح  ن   و  م  و 

ي رات ه  ت غذّوا، وا خ  ت و  ب مائ ه  ا ر  ياة ،  و  ه  ت ن ف سوا أ ن فاس  ال ح  ن  ن سيم  م  ب ي ن  رُ  و  قاء  و  د  ت ب طوا ب األ  ه ل  واأل  ص  ه  ا ر  ل هذا ؛ بوع 

ُء إ لى ر  ن  ال م  عُـ د ع ن هُ، ي ح  ط ن ه  كُل ما بـ  ي ود   و  ما طال ت  ال مسافات   و  ه   . ل و ي عود إ ليه  م 
  +ّ ّخارجي   (للمستوىّاألخضر) نص 
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