
مع حفظ نشيد الحرف 63، 62ص ( َج ) كتابة حرف :اللغة العربية 

( .َج ) وسرد حكاية حرف 

ما أعظم أركان اإلسالم ؟ : آداب دينية .           64كتابة ص: واجب 

األحد

.65ص( َج َر َح –َج ) كتابة الحروف :  اللغة العربية 

(َح َر َث : ) إمالء منظور .                  66كتابة ص: واجب 

(5: 1) حفظ سورة الفلق : القرآن 

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
.72ص ( َق َر َص –َح َج َب ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.73كتابة ص: واجب 

.على الحروف السابقة : إمالء اختباري 

قمم الحياة العالميةمدارس
(2) تمهيدي : الصف  (                                 10) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع أول 19}م 2020/ 11/ 5إلى الخميس {  هـ 1442ربيع أول 15}م 2020/ 1/11من األحد 

مع حفظ نشيد الحرف وسرد 67،68( َص ) كتابة حرف :اللغة العربية 

(2) النظافة : رواد اإليمان ( .                  َص ) حكاية حرف 

.             69كتابة ص: واجب 

.70ص( َص َب َر –َص ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.             71كتابة ص: واجب 

(َب َت َر –َج َر َح : ) إمالء منظور 
اللضمنشاط 

: فوائد النشاط *

.  التحكم في عضالت اليد

.االعتماد على النفس 

.زيادة التركيز واالنتباه 

أنشطة 

منتسوري



مع حفظ نشيد الحرف 63، 62ص ( َج ) كتابة حرف :اللغة العربية 

( .َج ) وسرد حكاية حرف 

ما أعظم أركان اإلسالم ؟ : آداب دينية .           64كتابة ص: واجب 

األحد

.65ص( َج َر َح –َج ) كتابة الحروف :  اللغة العربية 

(َح َر َث : ) إمالء منظور .                  66كتابة ص: واجب 

(5: 1) حفظ سورة الفلق : القرآن 

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
.72ص ( َق َر َص –َح َج َب ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.73كتابة ص: واجب 

.على الحروف السابقة : إمالء اختباري 

قمم الحياة العالميةمدارس
(مكثف ) تمهيدي : الصف  (                                 10) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع أول 19}م 2020/ 11/ 5إلى الخميس {  هـ 1442ربيع أول 15}م 2020/ 1/11من األحد 

مع حفظ نشيد الحرف وسرد 67،68( َص ) كتابة حرف :اللغة العربية 

(2) النظافة : رواد اإليمان ( .                  َص ) حكاية حرف 

.             69كتابة ص: واجب 

.70ص( َص َب َر –َص ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.             71كتابة ص: واجب 

(َب َت َر –َج َر َح : ) إمالء منظور 
اللضمنشاط 

: فوائد النشاط *

.  التحكم في عضالت اليد

.االعتماد على النفس 

.زيادة التركيز واالنتباه 

أنشطة 

منتسوري



.  43مراجعة شرح الدرس وكتابة  ص(  المد بالياء  ) :اللغة العربية 

.44كتابة ص: واجب 

(. تَِطيُر –تَِسيُر : ) إمالء منظور 

.36مراجعة شرح الدرس وكتابة  ص( المد باأللف ):اللغة العربية 

.37كتابة ص: واجب 

ما أعظم أركان اإلسالم ؟: آداب دينية 
األحد

.38مراجعة شرح الدرس وكتابة  ص( المد باأللف ):اللغة العربية 

(َحاَكَم –َحافََظ : ) إمالء منظور .39كتابة ص: واجب 

(.9: 1)حفظ سورة الُهمزة :القرآن 
االثنين

.40مراجعة وحل ص( المد  باأللف ) :  اللغة العربية 

.االستعداد لإلمالء المنظور : واجب 

.إمالء اختباري على المد باأللف. أدعية االستيقاظ والنوم : رواد اإليمان 
الثالثاء

األربعاء

الخميس

.  41شرح الدرس وكتابة  ص(  المد بالياء  ) :  اللغة العربية 

.42كتابة ص: واجب 

(.َزاَر ُحَساُم َصاِحبَهُ : ) إمالءمنظور

قمم الحياة العالميةمدارس
(3) تمهيدي : الصف  (                                 10) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع أول 19}م 2020/ 11/ 5إلى الخميس {  هـ 1442ربيع أول 15}م 2020/ 1/11من األحد 

اللضمنشاط 

: فوائد النشاط *

.  التحكم في عضالت اليد

.االعتماد على النفس 

.زيادة التركيز واالنتباه 

أنشطة 

منتسوري


