مدرسة الرابطة – المستوى اللول  -مجموعة اللخلص
الخطة السبوعية  :السبوع 4 - 3
الدهداف التعليمية:
اللغة العربية:التعرف على حرف الفاء ) ألول فـ  ،لوسط ـفـ  ،ألخر الكلمة ـف  /ف(.
التعرف على الصوت القصير لحرف الفاء ) الفتحة فف  ،الضمة ف
ف  ،الكسرة
ف( ،الصوت الطويل مع ) اللف ف ا  ،الوالو ف و ،الياء في( .
ف

التعرف تنوين الفتح لو تنوين الضم لوتنوين الكسر ) ففا  ،فف،
التعرف على صوت حرف الفاء مع السكون ) ف
ف(

ف (.
ف

صافر فحاررا.
مثال :الفطفقفس ف
نشيد ألخوتي ،صفحة 57

https://www.youtube.com/watch?v=0wJI5fcKnaw
https://www.youtube.com/watch?v=jGe4qfIbmxk
https://www.youtube.com/watch?v=-pKCT-GeWP4
https://www.youtube.com/watch?v=2_77DNMmf9o

التعرف على التضعيف ) الشدة ف
ف(
التربية السلمية :أن يتعرف الطالب أن ال سبحانه لوتعالى يرزق العباد جميعفا مهما
كثر عدددهم لويرزق الواحد منهم رزقفا لوفيراف ل حدلود له.
أعزائي الدهالي:
في درس اللغة العربية) :افلفخفري ف
ف لو الفرفبيفع(
المحور :من مظادهر الطبيعة.
القيم اللخلقية :مظادهر قدرة ال تعالى.
الصيغ التعبيرية لو البناءات اللغوية:
الجملة السمية مع كان /كانت  ،صار /صارت

مواد تعليمية إلكترلونية:

https://www.youtube.com/watch?v=H4mones2wVI

مصطلحات جديدة

كلمات الملء

افلفخفريفف الفرفبيفع

ف فمي  -لففف
فيفدفرفس فعففيفف
ففي ففرفنفسا

أففلوفرافق ا ف ف
لفشفجافر
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ملحظة:

التربية السلمية
ال الرازق ،نشيد أمي لوأبي صفحة 61

الرجاء إحضار المقلمة لوفيها قلم الرصاص لوالممحاة لواللوان

ول ننسى الكتاب المدرسي ،دفتر و ملف الواجبات
الحذاء الداخلي
أعزائي الدهالي :اجتماع ألولياء المور سيكون إن شاء ال دهذا السبت
يوجد كنتينة في دهذا اليوم ،لولكن ل ننسى علبة الماء
الموافق  21يناير 2017
للفتيات  :الرجاء إحضار ملبس الصلة.
الواجب المنزلي  -السبوع 4
اليوم
النثنين
2017 - 01 / 23
الثلنثاء
2017 - 01 / 24
الربعاء
2017 - 01 / 25
الخميس
2017 - 01 / 26
الجمعة
2017 - 01 / 27

الواجب
مشادهدة الرلوابط المذكورة في العلى .التدرب على نشيد ألخوتي ،نشيد أمي لو أبي.
صفحة  50لو  51من كتاب القراءة لو التمارين
صفحة  51، 50لو  52من كتاب القراءة لو التمارين
التمارين في دفتر الواجب
كتاب التربية السلمية الصفحات  42لو 61
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