
األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

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

{هـ 1442جمادى اآلخرة21}م 2021/ 2/ 4الخميس إلى {هـ 1442جمادى اآلخرة17}31/1/2021من األحد 

.  30ص ( هـَ َد َم –هـَ ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.31صكتابة : واجب 

.مراجعة على الحروف السابقة : إمالء اختباري 

لكترونية اإلباستخدام األلعاب مراجعة على الحروف السابقة : اللغة العربية 

.مراجعة الحروف السابقة: واجب 

.مراجعة على الحروف السابقة : إمالء اختباري 

أنشطة 

منتسوري

حفظ نشيد الحرف وسرد مع 28، 27ص( هـَ ) حرف كتابة :اللغة العربية 

.29صكتابة : واجب . ( هـَ ) حكاية حرف 

.سورة الناس : رواد اإليمان 

مع حفظ نشيد الحرف وسرد 23، 22ص( َن ) كتابة حرف :اللغة العربية 

.24كتابة ص: واجب .                ( َن ) حكاية حرف 

.التعاون : آداب دينية 

.25ص ( َن َج َح  –َن ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.26صكتابة : واجب .مراجعة الحروف السابقة : إمالء اختباري 

(6: 1) سورة الكافرون تقييم حفظ : القرآن 

(اللعب التخيلي ) نشاط 

:  النشاط فوائد *

.تحقيق متعة التعلم باللعب  *

.  تعزيز حاسة اللمس *
.زيادة التركيز  * 



نشيد الحرف وسرد حفظ 154، 153ص( َو ) كتابة حرف :اللغة العربية 

.155صكتابة : واجب ( .            وَ ) حكاية حرف 

.التعاون : دينية آداب 
األحد

. 156ص( َو َج َد –وَ ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.157صكتابة : واجب 

.مراجعة على الحروف السابقة : إمالء اختباري 
االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

وحفظ نشيد الحرف 160، 159ص ( َز ) كتابة حرف :اللغة العربية 

.161كتابة ص: واجب ( .         َز ) وسرد حكاية حرف 

.سورة الناس : اإليمان رواد 

. 162ص( َز َر َع –َز ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.مراجعة على الحروف السابقة : إمالء اختباري .163كتابة ص: واجب 

.  ترونيةاإللكاأللعاب مراجعة على الحروف السابقة باستخدام :اللغة العربية 

.مراجعة على الحروف السابقة : إمالء اختباري . 158صكتابة : واجب 

( 6: 1) تقييم حفظ سورة الكافرون : القرآن 

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

{هـ 1442جمادى اآلخرة21}م 2021/ 2/ 4الخميس إلى {هـ 1442جمادى اآلخرة17}31/1/2021من األحد 

أنشطة 

منتسوري

(اللعب التخيلي ) نشاط 

:  النشاط فوائد *

.تحقيق متعة التعلم باللعب  *

.  تعزيز حاسة اللمس *
.زيادة التركيز  * 



.من أوراق العمل 1مراجعة على تنوين الضم وكتابة ص: العربيةاللغة 

.من أوراق العمل 2صكتابة : واجب

(.ِكتَاٌب ُمِفيٌد –قََمٌر ُمنِيٌر ) : منظورإمالء 

.التعاون : دينية آداب 

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

.14شرح الدرس وقراءة ص( الكسر تنوين ) : اللغة العربية 

.االستعداد لإلمالء المنظور : واجب(.           الحج ) : اإليمان رواد 

.من أوراق العمل 5صمراجعة على تنوين الضم وكتابة : اللغة العربية 

.(  ا ُمِفيٌد َشْرُح أُْستَاذُنَ : ) إمالء منظور . من أوراق العمل6كتابة ص: واجب

(.11: 1) حفظ سورة القارعة : القرآن 

بةمراجعة شرح الدرس وكتا( الكسرتنوين ) مراجعة على :العربية اللغة 

.  16صكتابة : واجب. 15ص

(.بَاٌب ِمْن َحِديٍد : ) منظور إمالء 

.من أوراق العمل 3صمراجعة على تنوين الضم وكتابة : اللغة العربية

.من أوراق العمل 4صكتابة : واجب

(.ِديِكي َجِميٌل َوِصيَاُحهُ لَِطيٌف : ) إمالء منظور

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

{هـ 1442جمادى اآلخرة21}م 2021/ 2/ 4الخميس إلى {هـ 1442جمادى اآلخرة17}31/1/2021من األحد 

أنشطة 

منتسوري

(اللعب التخيلي ) نشاط 

:  النشاط فوائد *

.تحقيق متعة التعلم باللعب  *

.  تعزيز حاسة اللمس *
.زيادة التركيز  * 


