
األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

قمم الحياة العالميةمدارس
(2) تمهيدي : الصف  (                                 15) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع الثاني 24}م 2020/ 12/ 10الخميس إلى {هـ 1442ربيع الثاني20}م 2020/ 6/12من األحد 

.  125ص ( َف َر َش -َع َص َر ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.( َف َت َح –َع َب َد : ) إمالء منظور

.127ص،126صكتابة : واجب 

مع حفظ نشيد الحرف 121، 120ص ( َف ) كتابة حرف :اللغة العربية 

.122كتابة ص: واجب (                  َف ) وسرد حكاية حرف 

لة نقل المواد الجافة والسائنشاط 

:  النشاط فوائد *

.  كيالتناسق الحر.    * التركيز زيادة *

دللتحكم باليالعضلي التدريب *

أنشطة 

منتسوري

. 123ص ( َف َت َح -َف ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.على الحروف السابقة : إمالء اختباري .124كتابة ص: واجب 

.الزكاة : رواد اإليمان 

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

.117صكتابة : واجب (                  َع ) وسرد حكاية حرف 

.الصدق : آداب دينية 

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

.119صكتابة : واجب 

(3: 1) حفظ سورة الكافرون : القرآن 



مع حفظ نشيد الحرف 121، 120ص ( َف ) كتابة حرف :اللغة العربية 

.122صكتابة : واجب (        َف ) وسرد حكاية حرف 

.الصدق : آداب دينية 

األحد

.123ص ( َف َت َح –َف ) كتابة الحروف : اللغة العربية 

.124صكتابة : واجب 

(3: 1) حفظ سورة الكافرون : القرآن 

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
.     131ص ( َب َل َع –َل ) الحروف كتابة :اللغة العربية 

.132صكتابة : واجب 

.( َف َر َش –َع َص َر ) : منظورإمالء 

.125ص ( َف َر َش –َع َص َر ) كتابة الحروف : اللغة العربية 

.127، 126صكتابة : واجب 

.على الحروف السابقة : اختباري إمالء 

حفظ نشيد الحرف مع 129، 128ص ( َل ) كتابة حرف :اللغة العربية 

.130صكتابة : واجب .       ( َل ) وسرد حكاية حرف 

.الزكاة : رواد اإليمان 

قمم الحياة العالميةمدارس
(مكثف ) تمهيدي : الصف  (                                 15) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع الثاني 24}م 2020/ 12/ 10الخميس إلى {هـ 1442ربيع الثاني20}م 2020/ 6/12من األحد 

لة نقل المواد الجافة والسائنشاط 

:  النشاط فوائد *

.  كيالتناسق الحر.    * التركيز زيادة *

دللتحكم باليالعضلي التدريب *

أنشطة 

منتسوري



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

.من أوراق العمل 5ص: واجب .من أوراق العمل 4، 3صوحل 

.للمراجعة على الهاء المربوطة والتاء المربوطة : اختباري إمالء 

.الصدق: دينية آداب 

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

أوجه شرح الدرس وشرح( التاء المفتوحة والتاء المربوطة ) :اللغة العربية 

.  الشبه واالختالف بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة 

الدرسمراجعة شرح ( التاء المفتوحة والتاء المربوطة ) :اللغة العربية 

.  لإلمالء المنظور االستعداد : واجب .                        64صوكتابة 

(.    الصالة إقامة -الوضوء ) : اإليمان رواد 

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

.من أوراق العمل 7ص: واجب .من أوراق العمل 6صوحل 

(.8: 1) التكاثر سورة حفظ : القرآن 

ة   وكتابشرح الدرس ( التاء المفتوحة والتاء المربوطة : ) اللغة العربية 

.                        65ص

(.َذَهبَْت فَاِطَمةُ ِلِزيَاَرة َخالَتَِها : ) إمالء منظور 

قمم الحياة العالميةمدارس
(3) تمهيدي : الصف  (                                 15) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع الثاني 24}م 2020/ 12/ 10الخميس إلى {هـ 1442ربيع الثاني20}م 2020/ 6/12من األحد 

لة نقل المواد الجافة والسائنشاط 

:  النشاط فوائد *

.  كيالتناسق الحر.    * التركيز زيادة *

دللتحكم باليالعضلي التدريب *

أنشطة 

منتسوري


