
من أوراق 10، 9مراجعة الحروف السابقة وحل ص : اللغة العربية 

(3: 1) حفظ سورة الفلق : القرآن .                     العمل 

ما هو أول واجب علينا ؟ : آداب دينية 

األحد

من أوراق 12، 11مراجعة الحروف السابقة وحل ص :  اللغة العربية 

.العمل 

.تقييم اللغة العربية على المنصة 
االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
.60ص ( َح  ر َث –َث َب َت ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.61كتابة ص: واجب 

.على الحروف السابقة : إمالء اختباري 

قمم الحياة العالميةمدارس
(2) تمهيدي : الصف  (                                 9) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع أول 12}م 2020/ 10/ 29إلى الخميس {  هـ 1442ربيع أول 8}م 2020/ 25/10من األحد 

مع حفظ نشيد الحرف 56، 55ص ( َث ) كتابة حرف :اللغة العربية 

( .َث ) وسرد حكاية حرف 

.على الحروف السابقة :إمالء اختباري .             57كتابة ص: واجب 

.59، 58ص ( َب َح َث –َث ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

(1) النظافة : رواد اإليمان 

الكتابة على الرمل(َث َب َت : ) إمالء منظور 

: فوائد النشاط *

. تطوير المهارات  الحركية 

.حيح يساعد في تعلم الكتابة بشكل ص

.الصبر على تنفيذ المطلوب 

أنشطة 

منتسوري

تقييم اللغة العربية 

(2020/ 10/ 26)يوم االثنين

على المنصة 



من أوراق 10، 9مراجعة الحروف السابقة وحل ص : اللغة العربية 

(3: 1) حفظ سورة الفلق : القرآن .                     العمل 

ما هو أول واجب علينا ؟ : آداب دينية 

األحد

من أوراق 12، 11مراجعة الحروف السابقة وحل ص :  اللغة العربية 

.العمل 

.تقييم اللغة العربية على المنصة 
االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
.60ص ( َح  ر َث –َث َب َت ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.61كتابة ص: واجب 

.على الحروف السابقة : إمالء اختباري 

قمم الحياة العالميةمدارس
(مكثف ) تمهيدي : الصف  (                                 9) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع أول 12}م 2020/ 10/ 29إلى الخميس {  هـ 1442ربيع أول 8}م 2020/ 25/10من األحد 

مع حفظ نشيد الحرف 56، 55ص ( َث ) كتابة حرف :اللغة العربية 

( .َث ) وسرد حكاية حرف 

.على الحروف السابقة :إمالء اختباري .             57كتابة ص: واجب 

.59، 58ص ( َب َح َث –َث ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

(1) النظافة : رواد اإليمان 

الكتابة على الرمل(َث َب َت : ) إمالء منظور 

: فوائد النشاط *

. تطوير المهارات  الحركية 

.حيح يساعد في تعلم الكتابة بشكل ص

.الصبر على تنفيذ المطلوب 

أنشطة 

منتسوري

تقييم اللغة العربية 

(2020/ 10/ 26)يوم االثنين

على المنصة 



.34مراجعة شرح الدرس وكتابة  ص( المد باأللف ):اللغة العربية 

.35كتابة ص: واجب 

.  إمالء اختباري 

من أوراق 6، 5مراجعة على ما سبق دراسته وحل ص : اللغة العربية 

.    العمل

ما هو أول واجب علينا ؟ : آداب دينية 
األحد

من أوراق 8، 7مراجعة على ما سبق دراسته وحل ص : اللغة العربية 

(.6: 1)حفظ سورة الُهمزة :القرآن .    العمل

.تقييم اللغة العربية على المنصة 
االثنين

.  شرح الدرس ( المد ) :  اللغة العربية 

.الدرس السادس : رواد اإليمان 
الثالثاء

األربعاء

الخميس

. 32شرح الدرس وكتابة  ص(  المد باأللف  ) :  اللغة العربية 

.33كتابة ص: واجب 

.إمالء اختباري 

قمم الحياة العالميةمدارس
(3) تمهيدي : الصف  (                                 9) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442ربيع أول 12}م 2020/ 10/ 29إلى الخميس {  هـ 1442ربيع أول 8}م 2020/ 25/10من األحد 

الكتابة على الرمل

: فوائد النشاط *

. تطوير المهارات  الحركية 

.حيح يساعد في تعلم الكتابة بشكل ص

.الصبر على تنفيذ المطلوب 

أنشطة 

منتسوري

تقييم اللغة العربية 

(2020/ 10/ 26)يوم االثنين

على المنصة 


