
مع حفظ نشيد الحرف 51، 50ص ( َح ) كتابة حرف : اللغة العربية 

.52ص: واجب ( .َح ) وسرد حكاية حرف 

ما هي مخلوقات هللا ؟ : آداب دينية 

األحد

( .                        َح َر َق ) : إمالء منظور .       53كتابة الحروف ص : اللغة العربية 

.مراجعة على سورتي الفاتحة واإلخالص : القرآن .                54ص: واجب 

(آداب الطعام -هللا الخالق –آداب االستماع للقرآن الكريم –تحية اإلسالم : )رواد اإليمان 

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
.من أوراق العمل 7مراجعة الحروف السابقة وحل ص :اللغة العربية 

.  من أوراق العمل  8حل ص : واجب

.إمالء على الحروف السابقة 

قمم الحياة العالميةمدارس
(2) تمهيدي : الصف  (                                 8) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع أول 5}م 2020/ 10/ 22إلى الخميس {  هـ 1442ربيع أول 1}م 2020/ 18/10من األحد 

أنشطة متنوعة للحواس الخمس 

:فوائد أنشطة الحواس الخمس 

.لها أن يتعرف الطالب على أعضاء الحواس الخمس ويدرك أهميتها وفض*

.أن يعرف الطالب وظائف أعضاء الحواس الخمس *

.ا أن يدرك الطالب أن الحواس الخمس من النعم التي أنعم هللا بها علين*

.تعزيز الفضول وحب التعلم عند الطالب *

أنشطة منتسوري

االستعداد

للتقييم 

.من أوراق العمل 2، 1مراجعة الحروف السابقة وحل ص :اللغة العربية 

.على الحروف السابقة إمالء. من أوراق العمل  3حل ص : واجب 

.تقييم ما تم دراسته في القرآن الكريم ورواد اإليمان

.من أوراق العمل 5، 4مراجعة الحروف السابقة وحل ص:اللغة العربية 

. من أوراق العمل  ص 6حل : واجب

.على الحروف السابقة إمالء 



مع حفظ نشيد الحرف 51، 50ص ( َح ) كتابة حرف : اللغة العربية 

.52ص: واجب ( .َح ) وسرد حكاية حرف 

ما هي مخلوقات هللا ؟ : آداب دينية 
األحد

( .                       َح َر َق ) : إمالء منظور .       53كتابة الحروف ص : اللغة العربية 

.مراجعة على سورتي الفاتحة واإلخالص : القرآن .    54ص: واجب 

(آداب الطعام-هللا الخالق –آداب االستماع للقرآن الكريم –تحية اإلسالم ): رواد اإليمان 

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

من أوراق العمل 5، 4مراجعة الحروف السابقة وحل ص :اللغة العربية 

.  من أوراق العمل  6حل ص : واجب

.على الحروف السابقة إمالء 

.من أوراق العمل 7مراجعة الحروف السابقة وحل  ص:اللغة العربية 

. من أوراق العمل  8حل ص: واجب

.إمالء على الحروف السابقة 

قمم الحياة العالميةمدارس
(مكثف ) تمهيدي : الصف  (                                 8) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع أول 5}م 2020/ 10/ 22إلى الخميس {  هـ 1442ربيع أول 1}م 2020/ 18/10من األحد 

من أوراق العمل 2، 1مراجعة الحروف السابقة وحل ص :اللغة العربية 

.على الحروف السابقة إمالء. من أوراق العمل  3حل ص: واجب 

أنشطة متنوعة للحواس الخمس .تقييم ما تم دراسته في القرآن الكريم ورواد اإليمان

:فوائد أنشطة الحواس الخمس 

.لها أن يتعرف الطالب على أعضاء الحواس الخمس ويدرك أهميتها وفض*

.أن يعرف الطالب وظائف أعضاء الحواس الخمس *

.ا أن يدرك الطالب أن الحواس الخمس من النعم التي أنعم هللا بها علين*

.تعزيز الفضول وحب التعلم عند الطالب *

أنشطة منتسوري

االستعداد

للتقييم 



.                           من أوراق العمل2، 1مراجعة على ما سبق دراسته وحل ص:اللغة العربية 

.  من أوراق العمل 3ص: واجب 

. إمالء اختباري 

.                           25شرح الدرس وكتابة ص( الهاء المربوطة ) : اللغة العربية 

ما هي مخلوقات هللا ؟ : آداب دينية .   26ص: واجب
األحد

.   27مراجعة الشرح وكتابة ص( الهاء المربوطة ) : اللغة العربية 

.مراجعة حفظ سورة الفيل :القرآن . االستعداد لإلمالء المنظور : واجب 

(سورة اإلخالص–هللا الخالق –آداب االستماع للقرآن الكريم –تحية اإلسالم ):رواد اإليمان 

االثنين

.  28مراجعة الشرح وكتابة ص( الهاء المربوطة ) :  اللغة العربية 

.االستعداد لإلمالء المنظور : واجب 

. (    أَْحَمُد يَْلعَُب َمَع أُْختِِه :  ) إمالء منظور 
الثالثاء

األربعاء

الخميس

.29مراجعة الشرح وكتابة ص( الهاء المربوطة ) :  اللغة العربية 

. ( أَْكَرُم يَْحِمُل َولََدهُ ) : إمالء منظور 

قمم الحياة العالميةمدارس
(3) تمهيدي : الصف  (                                 8) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع أول 5}م 2020/ 10/ 22إلى الخميس {  هـ 1442ربيع أول 1}م 2020/ 18/10من األحد 

أنشطة متنوعة للحواس الخمس 

:فوائد أنشطة الحواس الخمس 

.لها أن يتعرف الطالب على أعضاء الحواس الخمس ويدرك أهميتها وفض*

.أن يعرف الطالب وظائف أعضاء الحواس الخمس *

.ا أن يدرك الطالب أن الحواس الخمس من النعم التي أنعم هللا بها علين*

.تعزيز الفضول وحب التعلم عند الطالب *

أنشطة منتسوري

االستعداد

للتقييم 

.تقييم ما تم دراسته في القرآن الكريم ورواد اإليمان


