
األحد

.97ص ( َخ َر َج –َخ ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.على الحروف السابقة : إمالء اختباري .98كتابة ص: واجب 

(6: 1) الناس سورة حفظ : القرآن 

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

قمم الحياة العالميةمدارس
(2) تمهيدي : الصف  (                                 13) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع الثاني 10}م 2020/ 11/ 26الخميس إلى {هـ 1442ربيع الثاني6}م 2020/ 22/11من األحد 

وحل 99ص ( َخ َد َش –َش َب َك ) الحروف كتابة :اللغة العربية 

.101ص 

.الشهادتان : اإليمان رواد .            100كتابة ص: واجب 

نقل المواد الصلبة والجافة نشاط 

: النشاط فوائد *

.كيالتناسق الحر.     * التركيز زيادة *

للتحكم باليدالعضلي التدريب *

أنشطة 

منتسوري

.                          عليمية على الحروف السابقة باستخدام األلعاب التمراجعة :اللغة العربية 

.مراجعة الحروف السابقة : واجب 

الصالة على النبي ؟ : آداب دينية 

.                          تعليمية على الحروف السابقة باستخدام األلعاب المراجعة : اللغة العربية 

.االستعداد لإلمالء المنظور : واجب 

مع حفظ نشيد الحرف 103، 102ص ( َذ ) كتابة حرف : اللغة العربية 

.    104كتابة ص: واجب (        َذ ) وسرد حكاية حرف 

(َخ َد َش –َش َب َك : )إمالء منظور 



.97ص ( َخ َر َج –َخ ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.على الحروف السابقة : اختباري إمالء .98صكتابة : واجب 

الصالة على النبي ؟ : دينية آداب 

األحد

.101وحل ص 99ص ( َخ َد َش –َش َب َك ) الحروف كتابة :اللغة العربية 

(6: 1) الناس سورة حفظ : القرآن . 100صكتابة : واجب 
االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
.     105ص ( أَ َخ َذ –َذ ) الحروف كتابة :اللغة العربية 

.106صكتابة : واجب 

على الحروف السابقة باستخدام األلعاب مراجعة :اللغة العربية 

.االستعداد لإلمالء المنظور : واجب .                          التعليمية 

.الشهادتان : رواد اإليمان 

حفظ نشيد الحرف مع 103، 102ص ( ذَ ) كتابة حرف : اللغة العربية 

.    104صكتابة : واجب (        َذ ) وسرد حكاية حرف 

(َخ َد َش –َش َب َك ): منظور إمالء 
نقل المواد الصلبة والجافة نشاط 

: النشاط فوائد *

.كيالتناسق الحر.     * التركيز زيادة *

للتحكم باليدالعضلي التدريب *

أنشطة 

منتسوري

قمم الحياة العالميةمدارس
(مكثف ) تمهيدي : الصف  (                                 13) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع الثاني 10}م 2020/ 11/ 26الخميس إلى {هـ 1442ربيع الثاني6}م 2020/ 22/11من األحد 



.                        مية على ما سيق دراسته باستخدام األلعاب التعليمراجعة :اللغة العربية 

.االستعداد لإلمالء المنظور : واجب 

الصالة على النبي ؟ : دينية آداب 
األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

.من أوراق العمل5ص،4صمراجعة على أنواع المد وحل :اللغة العربية 

للمراجعة على أنواع المد : إمالء اختباري . من أوراق العمل 6ص: واجب 

.أركان اإلسالم : اإليمان رواد 

.مية مراجعة على أنواع المد باستخدام األلعاب التعلي:اللغة العربية 

.أركان اإلسالم : رواد اإليمان 

.من أوراق العمل2،ص1مراجعة على أنواع المد وحل ص: اللغة العربية 

(ََضان أُْختِي تَُصوُم َرمَ ) : إمالء منظور .    من أوراق العمل 3ص: واجب 

(3: 1) تقييم حفظ سورة العصر : القرآن 

.أوراق العملمن 7صمراجعة على أنواع المد وحل اللغة العربية 

. من أوراق العمل 8ص: واجب 

للمراجعة على أنواع المد : اختباري إمالء 

قمم الحياة العالميةمدارس
(3) تمهيدي : الصف  (                                 13) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع الثاني 10}م 2020/ 11/ 26الخميس إلى {هـ 1442ربيع الثاني6}م 2020/ 22/11من األحد 

نقل المواد الصلبة والجافة نشاط 

: النشاط فوائد *

.كيالتناسق الحر.     * التركيز زيادة *

للتحكم باليدالعضلي التدريب *

أنشطة 

منتسوري


