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 واجثاته انذرس يادج انحصح انٍوو

 
 
 االحذ
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   َشاط األونى

  التٌمم فقه انثاٍَح

  حضة انخطح انًرفقح science انثانثح

  حضة انخطح انًرفقح math انراتؼح

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انخايضح

  شواطئ من بالديانُص انقرائً  لغتي انضادصح

  24الى  22سورة نوح من  قراٌ انضاتؼح

  شواطئ من بالديانُص انقرائً تابع  نغتً انثايُح

    انحصح انٍوو

 
 

 االثٍٍُ
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  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH األونى

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انثاٍَح

  انًرفقححضة انخطح  math انثانثح

  انراتؼح

 قرآٌ
 22الى  25 سورة نوح من

 

  ملزمة اإلمالء إيالء انخايضح

  الفهم واالستٌعاب ) أجٌب + أنمً لغتً ( لغتً انضادصح

  أخطار االسالك الكهربائٌة أسرٌة انضاتؼح

  ( 5 – 3 – 1) ص اختبار الفترة االولى , نظري وعملً  حاصة انثايُح

    انحصح انٍوو

 
 
 
 

 انثالثاء
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  اآلداء القرائً أقرأ واألحظ لغتي األونى
  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انثاٍَح

  صورج انُثأيراجؼح  قراٌ انثانثح

  كراسة الخط خظ انراتؼح

  حضة انخطح انًرفقح math انخايضح

  حضة انخطح انًرفقح فًُ انضادصح

  انًرفقححضة انخطح  science انضاتؼح

  تطبٌق معاٌٌر اللغة العربٌة يؼاٌٍر انثايُح

    انحصح انٍوو

 
 

 األرتؼاء
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  مراجعة سورة النبأ قرآن األونى

  انتراكٍة انهغوٌح أصتخرج لغتي انثاٍَح

  حضة انخطح انًرفقح science انثانثح

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انراتؼح

 انخايضح
  االنتزاو تانزي انًذرصًانرجاء  رٌاضح

   رٌاضح انضادصح

  انتراكٍة انهغوٌح أصتخرج نغتً انضاتؼح

  حضة انخطح انًرفقح math انثايُح

    انحصح انٍوو

 
 

 انخًٍش
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  شهادة أن محمد رسول هللا توحيد األونى

  التراكٌب اللغوٌة أستخدم نغتً انثاٍَح
 أحول   اللغوٌةالتراكٌب  نغتً انثانثح

 

  حضة انخطح انًرفقح social انراتؼح

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انخايضح

  حضة انخطح انًرفقح Math انضادصح

  حضة انخطح انًرفقح Math انضاتؼح

  مراجعة لما سبق من اآلٌات قرآٌ انثايُح

 انًًهكح انؼرتٍح انضؼودٌح
 اإلدارج انؼايح نهتؼهٍى تًحافظح جذج

 ػانًً انًًتغيذارس 
رٌاض أطفال ـ اتتذائً ـ يتوصظ -حضاَح   

 

 تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي حيوي طموح.

 

 انًًهكح انؼرتٍح انضؼودٌح
 اإلدارج انؼايح نهتؼهٍى تًحافظح جذج

    يذارس ػانًً انًًتغشركح 
 متوسطرٌاض أطفال ـ ابتدائً ـ  -حضانة 


