
 رؤيتنا

 

 

 

 

 انًًهكح انؼرتٍح انضؼودٌح
 اإلدارج انؼايح نهتؼهٍى تًحافظح جذج

 يذارس ػانًً انًًتغ
رٌاض أطفال ـ اتتذائً ـ يتوصظ -حضاَح   

 

 انًًهكح انؼرتٍح انضؼودٌح تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي حيوي طموح.
 اإلدارج انؼايح نهتؼهٍى تًحافظح جذج

 ػانًً انًًتغ يذارسشركح 
 متوسطرياض أطفال ـ ابتدائي ـ  -حضانة 

  

 االصثوع انراتغ ػشر:  انفصم : ثانث / تُاخ3/84 انى 0441/3/82هـ

 

 

 

 

 واجثاته انذرس يادج انحصح انٍوو

 
 
 االحذ

42/3 

  قصة نبي َشاط األونى
   َشاط انثاٍَح

  حضة انخطح انًرفقح science انثانثح

  حضة انخطح انًرفقح math انراتؼح

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انخايضح
  مؤشرات ومعايير اللغة العربية فنون اللغة انضادصح

  71-8سورة الملك من قراٌ انضاتؼح

  مراحعة ماسبق فقــه انثايُح

 حفظ ستة ابيات(  الواجب) صديق الحاسوب(-) أنشد  أستمع وأجيب( -) نص االستماع نغتً انتاصؼح 

    انحصح انٍوو

 
 

 االثٍٍُ
42/3 

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH األونى

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انثاٍَح
  كيف اتصرف إذا انقطع زر من ثوبي اسرية انثانثح

  حضة انخطح انًرفقح math انراتؼح

 القمرية(-الشمسيةإمالء منظور ال)  كراسة االمالء إيالء انخايضح
 قرأة النص -771نسخ ص أجيب(-النص القرائي)أجهزة االتصال الحديثة لغتي انضادصح

  33-78سورة الملك من قرآن انضاتؼح

  حضة انخطح انًرفقح math انثايُح

  Educational programs حاصة انتاصؼح

    انحصح انٍوو

 
 
 
 

 انثالثاء
42/3 

  أقرأ وأالحظ(-القرائي)أنمي لغتيالنص  لغتي األونى

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انثاٍَح

  حضة انخطح انًرفقح فًُ انثانثح

  حضة انخطح انًرفقح فًُ انراتؼح

  حضة انخطح انًرفقح math انخايضح

  مراجعة سورةالمرسالت كاملة قراٌ انضادصح

  حضة انخطح انًرفقح science انضاتؼح

 الشين( احضار شفاف -كتابة حرف )السين الشين( -كراسة الخط)حرف  السين خط انثايُح

    انحصح انٍوو
 
 
 
 

 األرتؼاء
41/3 

أستخرج من النص الكلمات التالية) ثالثة كلمات فيها حرف مضعف_ ثالث  تابع النص القرائي)أستخرج أستخدم لغتــي األونى
 كلمات فيها حرف مد(

  حضة انخطح انًرفقح science انثاٍَح

  حضة انخطح انًرفقح math انثانثح

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انراتؼح

 انخايضح
  انرجاء االنتزاو تانزي انًذرصً رٌاضح

  الرجاء األلتزام بالزي المدرسي رٌاضح انضادصح

  أحول وأعبر)تابع النص القرائي نغتً انضاتؼح

  مراجعة+تقييم سورة المرسالت قرآن انثايُح

    انحصح انٍوو

 
 

 انخًٍش
48/3 

  مراجعة ماسبق توحيد األونى

 741الواجب نسخ ص  الهاتف المحمولالنص القرائي  نغتً انثاٍَح

  أجيب نغتً انثانثح

  حضة انخطح انًرفقح social انراتؼح

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انخايضح

  تابع أجيب لغتـــي انضادصح
  حضة انخطح انًرفقح math انضاتؼح

  تقييم سورة المرسالت قرآٌ انثايُح
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