
األحد

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

.على الحروف السابقة : إمالء اختباري .106صكتابة : واجب 

(6: 1) الناس سورة تقييم حفظ : القرآن 

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

قمم الحياة العالميةمدارس
(2) تمهيدي : الصف  (                                 14) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع الثاني 17}م 2020/ 12/ 3الخميس إلى {هـ 1442ربيع الثاني13}م 2020/ 29/11من األحد 

مع حفظ نشيد 108، 107ص ( َض ) كتابة حرف :اللغة العربية 

.  109صكتابة : واجب (        َض ) الحرف وسرد حكاية حرف 

.الوضوء وإقامة الصالة  : رواد اإليمان 

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

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

( َش َخ دَ –َش َب َك : )منظور إمالء .             ُحب العلم : آداب دينية 

.114، ص110ص ( َق َر َض –َض ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.111صكتابة : واجب 

نقل المواد السائلة نشاط 

: النشاط فوائد *

.كيالتناسق الحر.     * التركيز زيادة *

للتحكم باليدالعضلي التدريب *

أنشطة 

منتسوري

.112ص ( َض َر َب –َذ َك َر ) كتابة الحروف : اللغة العربية 

.113صكتابة : واجب 

.على الحروف السابقة : إمالء اختباري 



مع حفظ نشيد 108، 107ص ( َض ) كتابة حرف :اللغة العربية 

.109صكتابة : واجب (        َض ) الحرف وسرد حكاية حرف 

.ُحب العلم : آداب دينية 

األحد

.114، ص110ص ( َق َر َض –َض ) كتابة الحروف : اللغة العربية 

.111كتابة ص: واجب 

(6: 1) تقييم حفظ سورة الناس : القرآن 

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
.     118ص ( َع َب َد –َع ) الحروف كتابة :اللغة العربية 

.119صكتابة : واجب 

(َع َر ضَ –َش َك َر ): إمالء منظور 

.112ص ( َض َر َب –َذ َك َر ) كتابة الحروف : اللغة العربية 

.على الحروف السابقة : اختباري إمالء .113كتابة ص: واجب 

.الوضوء وإقامة الصالة  : اإليمان رواد 

مع حفظ نشيد الحرف 116، 115ص ( َع ) كتابة حرف :اللغة العربية 

.117صكتابة : واجب (        َع ) وسرد حكاية حرف 

نقل المواد السائلة نشاط 

: النشاط فوائد *

.كيالتناسق الحر.     * التركيز زيادة *

للتحكم باليدالعضلي التدريب *

أنشطة 

منتسوري

قمم الحياة العالميةمدارس
(مكثف ) تمهيدي : الصف  (                                 14) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع الثاني 17}م 2020/ 12/ 3الخميس إلى {هـ 1442ربيع الثاني13}م 2020/ 29/11من األحد 



.من أوراق العمل7مراجعة على أنواع المد وحل صاللغة العربية 

. من أوراق العمل 8ص: واجب 

.للمراجعة على أنواع المد : اختباري إمالء 

.ُحب العلم : دينية آداب 

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

مراجعة شرح الدرس ( الهاء المربوطة والتاء المربوطة ) :اللغة العربية 

.  60ص: واجب .                         59وكتابة ص

.للمراجعة على الهاء المربوطة : اختباري إمالء 

مراجعة شرح الدرس( الهاء المربوطة والتاء المربوطة ) :اللغة العربية 

.  االستعداد لإلمالء المنظور :واجب .           61وكتابة 

(.    الشهادتان ) اإلسالم أركان : اإليمان رواد 

.شرح الدرس  ( الهاء المربوطة والتاء المربوطة ) : اللغة العربية 

(.5: 1) التكاثر سورة حفظ : القرآن 

مراجعة شرح الدرس ( الهاء المربوطة والتاء المربوطة : ) اللغة العربية 

.من أوراق العمل 2ص: واجب .من أوراق العمل 1وحل ص

(َرَسَمْت َهالَةُ فِي َدْفتَِرَها : ) منظور إمالء 

قمم الحياة العالميةمدارس
(3) تمهيدي : الصف  (                                 14) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع الثاني 17}م 2020/ 12/ 3الخميس إلى {هـ 1442ربيع الثاني13}م 2020/ 29/11من األحد 

نقل المواد السائلة نشاط 

: النشاط فوائد *

.كيالتناسق الحر.     * التركيز زيادة *

للتحكم باليدالعضلي التدريب *

أنشطة 

منتسوري


