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

.على الحروف السابقة : اختباري إمالء .84كتابة ص: واجب 

معنى هللا ربنا ؟ ما : دينية آداب 

األحد

.87وحل ص 85ص ( َس َك َب –َر َق َد ) الحروف كتابة :اللغة العربية 

(4: 1) الناس سورة حفظ : القرآن . 86صكتابة : واجب 
االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
حفظ نشيد الحرف مع 95، 94ص ( َخ ) كتابة حرف :اللغة العربية 

.96صكتابة : واجب ( َخ ) وسرد حكاية حرف 

قمم الحياة العالميةمدارس
(2) تمهيدي : الصف  (                                 12) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع الثاني 3}م 2020/ 11/ 19الخميس إلى {هـ 1442ربيع أول 29}م 2020/ 15/11من األحد 

مع حفظ نشيد الحرف 89، 88ص ( َش ) كتابة حرف :اللغة العربية 

.  90صكتابة : واجب ( َش ) وسرد حكاية حرف 

.أركان اإلسالم : رواد اإليمان 

.93، وحل ص91ص( َش َر َح -شَ ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

مطابقة الحروف والكلمات نشاط (َس َك َب –َش َك رَ ): منظور إمالء .         92صكتابة : واجب 

: النشاط فوائد *

.تعزيز التركيز البصري 

.دقة المالحظة 

مراجعة الحروف الهجائية والكلمات التي تم 
.دراستها 

أنشطة 

منتسوري



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

.على الحروف السابقة : اختباري إمالء .84كتابة ص: واجب 

معنى هللا ربنا ؟ ما : دينية آداب 

األحد

.87وحل ص 85ص ( َس َك َب –َر َق َد ) الحروف كتابة :اللغة العربية 

(4: 1) الناس سورة حفظ : القرآن . 86صكتابة : واجب 
االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
حفظ نشيد الحرف مع 95، 94ص ( َخ ) كتابة حرف :اللغة العربية 

.96صكتابة : واجب ( َخ ) وسرد حكاية حرف 

قمم الحياة العالميةمدارس
(مكثف ) تمهيدي : الصف  (                                 12) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع الثاني 3}م 2020/ 11/ 19الخميس إلى {هـ 1442ربيع أول 29}م 2020/ 15/11من األحد 

مع حفظ نشيد الحرف 89، 88ص ( َش ) كتابة حرف :اللغة العربية 

.  90صكتابة : واجب ( َش ) وسرد حكاية حرف 

.أركان اإلسالم : رواد اإليمان 

.93، وحل ص91ص( َش َر َح -شَ ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

مطابقة الحروف والكلمات نشاط (َس َك َب –َش َك رَ ): منظور إمالء .         92صكتابة : واجب 

: النشاط فوائد *

.تعزيز التركيز البصري 

.دقة المالحظة 

مراجعة الحروف الهجائية والكلمات التي تم 
.دراستها 

أنشطة 

منتسوري



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

.من أوراق العمل 5حل ص: واجب .                  العمل 

معنى هللا ربنا ؟ ما: دينية آداب (. أُْختِي تَُذاِكُر َدْرَسَها : ) إمالء منظور 
األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

.51صالدرس وكتابة  مراجعة شرح ( المد بالواو):اللغة العربية 

(يُذاِكُر َمْحُموُد ُدُروَسهُ : ) إمالء منظور .52ص: واجب 

. آداب الطعام : رواد اإليمان 

قمم الحياة العالميةمدارس
(3) تمهيدي : الصف  (                                 12) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع الثاني 3}م 2020/ 11/ 19الخميس إلى {هـ 1442ربيع أول 29}م 2020/ 15/11من األحد 

مطابقة الحروف والكلمات نشاط 

: النشاط فوائد *

.تعزيز التركيز البصري 

.دقة المالحظة 

مراجعة الحروف الهجائية والكلمات التي تم 
.دراستها 

أنشطة 

منتسوري

.53صالدرس وكتابة  مراجعة شرح ( المد بالواو):اللغة العربية 

.54ص: واجب 

للمراجعة على أنواع المد : إمالء اختباري 

.49شرح الدرس وكتابة  ص( المد بالواو):اللغة العربية 

.50ص: واجب 

(3: 1) حفظ سورة العصر : القرآن 

.55صالدرس وكتابة  مراجعة شرح ( المد بالواو):اللغة العربية 

.56ص: واجب 

للمراجعة على أنواع المد : إمالء اختباري 


