
 مدارس قمم الحياة العالمية
 (2)الصف: تمهيدي     ( 4الخطة األسبوعية ) 

 ]هــ 1443 صفر 14[م 21/9/2021 إلى الثالثاء ]هــ 1443 صفر 12[م 19/9/2021من األحد 

             

 نشطة منتسوريأ                                                                                                                                                                   

  

 (  2نشاط )                                                                                                                           

 األلوان فصل                                                                                                                                                                                 

 فوائد النشاط                                                                                                                                

 .تقوية المالحظة -

زيادة الذكاء  -

 البصري والحسي.

 

 

 
 

 األحد

 األثنين

 الثالثاء

 األربعاء

 الخميس

 مع حفظ نشيد الحرف وسرد 13ص  (َر  )اللغة العربية : كتابة حرف  

 (14ص )واجب : ( َر  )حكاية حرف 

  

 . 16 ص : واجب . 15 ص ) رَ   /قَ  ( حرف كتابة : العربية اللغة

 ) رَ  قَ  ( الحرفين على : إمالء

 ( 7:  1)    الفاتحة سورة وحفظ والبسملة االستعاذة : القرآن
  

  

 مع حفظ نشيد الحرف وسرد 17ص  (أَ )اللغة العربية : كتابة حرف 

 . (أَ  )حكاية حرف 

 

 الوطني اليوم إجازة

 الوطني اليوم إجازة

  



 مدارس قمم الحياة العالمية
 مكثفالصف: تمهيدي     ( 4الخطة األسبوعية ) 

 ]هــ 1443 صفر 14[م 21/9/2021 ثالثاءإلى ال ]هــ 1443 صفر 12[م 19/9/2021من األحد 

                                                                                                                               

 

 نشطة منتسوريأ                                                                                                                                                                   

  

 (  2نشاط )                                                                                                                           

 فصل األلوان                                                                                                                                                                                 

 فوائد النشاط                                                                                                                                

 .تقوية المالحظة -

زيادة الذكاء  -

 البصري والحسي.

 

 
       

 األحد

 األثنين

 الثالثاء

 األربعاء

 الخميس

 مع حفظ نشيد الحرف وسرد 13ص  (َر  )اللغة العربية : كتابة حرف  

 (14ص )واجب : ( َر  )حكاية حرف 

  

 . 16 ص : واجب . 15 ص ) رَ   /قَ  ( حرف كتابة : العربية اللغة

 ) رَ  قَ  ( الحرفين على : إمالء

 ( 7:  1)    الفاتحة سورة وحفظ والبسملة االستعاذة : القرآن
  

  

 مع حفظ نشيد الحرف وسرد 17ص  (أَ )اللغة العربية : كتابة حرف 

 . (أَ  )حكاية حرف 

 

 الوطني اليوم إجازة

 الوطني اليوم إجازة

  



 مدارس قمم الحياة العالمية
 (3)الصف: تمهيدي     ( 4الخطة األسبوعية ) 

 ]هــ 1443 صفر 14[م 21/9/2021 ثالثاءإلى ال ]هــ 1443 صفر 12[م 19/9/2021من األحد 

           

 

                                                                                                                                                                    

 نشطة منتسوريأ                                                                                                                                                             

 

  (  2نشاط ) 

 فصل األلوان                                                                                                                                                                                 

 النشاطفوائد                                                                                                                                 

 .تقوية المالحظة -

زيادة الذكاء  -

 البصري والحسي.

 

        

 األحد

 األثنين

  الثالثاء

 األربعاء

 الخميس

   .  أوراق العملاللغة العربية : مراجعة على الفتح وكتابة 

  

 . أوراق العملمراجعة على الكسر وكتابة اللغة العربية : 

  
 

 . العمل أوراقاللغة العربية : كتابة 

  (َرَكَع َو َسَجَد  )إمالء : 

  

 

  

 مع حفظ نشيد الحرف وسرد 17ص  (أَ )اللغة العربية : كتابة حرف 

 . (أَ  )حكاية حرف 

 

 الوطني اليوم إجازة

 الوطني اليوم إجازة

   

 الوطني اليوم إجازة

  

 الوطني اليوم إجازة 


