
.74مراجعة الحروف السابقة وكتابة ص:اللغة العربية 

.على الحروف السابقة : إمالء اختباري 

؟ معنى ال إله إال هللا ما : دينية آداب 

األحد

مع حفظ نشيد الحرف 76، 75ص ( َد ) كتابة حرف :  اللغة العربية 

(  َد ) وسرد حكاية حرف 

(5: 1) سورة الفلق تقييم حفظ : القرآن . 77صكتابة : واجب 

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
.83ص ( َح َس َب –َس ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.84صكتابة : واجب 

.على الحروف السابقة : إمالء اختباري 

قمم الحياة العالميةمدارس
(2) تمهيدي : الصف  (                                 11) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442أول ربيع 26}م 2020/ 11/ 12إلى الخميس {  هـ 1442ربيع أول 22}م 2020/ 8/11من األحد 

.78ص( َب َد أَ –َد )الحروف كتابة :اللغة العربية 

.دعاء قضاء الحاجة : اإليمان رواد 

(َب َح َث -َب َد أَ : ) إمالء منظور .        79صكتابة : واجب 

حفظ نشيد الحرف مع 81، 80ص ( َس ) كتابة حرف :اللغة العربية 

( َس ) وسرد حكاية حرف 

.             82صكتابة : واجب 

المطابقة نشاط 

: النشاط فوائد *

.تعزيز التركيز البصري 

.دقة المالحظة 

.اط معرفة أسماء األشكال المستخدمة في  النش

أنشطة 

منتسوري



.74مراجعة الحروف السابقة وكتابة ص:اللغة العربية 

.على الحروف السابقة : إمالء اختباري 

؟ معنى ال إله إال هللا ما : دينية آداب 

األحد

مع حفظ نشيد الحرف 76، 75ص ( َد ) كتابة حرف :  اللغة العربية 

(  َد ) وسرد حكاية حرف 

(5: 1) سورة الفلق تقييم حفظ : القرآن . 77صكتابة : واجب 

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
.83ص ( َح َس َب –َس ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.84صكتابة : واجب 

.على الحروف السابقة : إمالء اختباري 

قمم الحياة العالميةمدارس
(مكثف ) تمهيدي : الصف  (                                 11) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442أول ربيع 26}م 2020/ 11/ 12إلى الخميس {  هـ 1442ربيع أول 22}م 2020/ 8/11من األحد 

.78ص( َب َد أَ –َد )الحروف كتابة :اللغة العربية 

.دعاء قضاء الحاجة : اإليمان رواد 

(َب َح َث -َب َد أَ : ) إمالء منظور .        79صكتابة : واجب 

حفظ نشيد الحرف مع 81، 80ص ( َس ) كتابة حرف :اللغة العربية 

( َس ) وسرد حكاية حرف 

.             82صكتابة : واجب 

المطابقة نشاط 

: النشاط فوائد *

.تعزيز التركيز البصري 

.دقة المالحظة 

.اط معرفة أسماء األشكال المستخدمة في  النش

أنشطة 

منتسوري



أوراق من 4صمراجعة على المد باأللف والمد بالياء وحل :اللغة العربية 

.من أوراق العمل 5صحل : واجب .                            العمل 

(.  أُْختِي تَُذاِكُر َدْرَسَها : ) منظور إمالء 

.45صمراجعة شرح الدرس وكتابة  ( بالياء المد ):اللغة العربية 

.46صكتابة : واجب 

ما معنى ال إله إال هللا ؟ : آداب دينية 
األحد

.47صمراجعة شرح الدرس وكتابة  ( بالياء المد ):اللغة العربية 

(قَِصيُر –َطِويُل : ) منظور إمالء .48ص: واجب 

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

.من أوراق العمل 1مراجعة على المد باأللف والمد بالياء وحل ص: اللغة العربية 

.االستعداد لإلمالء المنظور : واجب 

.باأللف والمد بالياء اختباري على المد إمالء ( . 1) النظافة : رواد اإليمان 
الثالثاء

األربعاء

الخميس

.أوراق العمل من 2صعلى المد باأللف والمد بالياء وحل مراجعة : اللغة العربية 

.من أوراق العمل 3حل ص: واجب 

(أَُساِعُد ِجيَرانِي أَنَا : ) إمالء منظور 

المطابقة نشاط 

: النشاط فوائد *

.تعزيز التركيز البصري 

.دقة المالحظة 

.اط معرفة أسماء األشكال المستخدمة في  النش

أنشطة 

منتسوري

قمم الحياة العالميةمدارس
(3) تمهيدي : الصف  (                                 11) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442أول ربيع 26}م 2020/ 11/ 12إلى الخميس {  هـ 1442ربيع أول 22}م 2020/ 8/11من األحد 


