
 

 رؤيتنا

 

 

              االصثىع انضاتغ:  انفصم : ثانث / تُاخ /41انى4114/6/46هـ 
 

 قائذج انًرحهح االتتذائيح :  أ/رَذا انزايهي                                   4533553050نالصتفضار االتصال /              َزيهح انؼاضي رائذج انصف  : أ / 

 AlamiAmomtieصُاب /   AlamiAmomtieاَضتغراو /            AlamiAlmomtie:           تىيتر/ AlamiAlmomtieنهتىاصم / فيش تىك

 واجثاته انذرس يادج انحصح انيىو

 
 
 االحذ

21/6 

  قصة نبي  َشاط األونى

   َشاط انثاَيح

  حضة انخطح انًرفقح science انثانثح

  اختثار  math انراتؼح

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انخايضح

  أداب المجالس  فقة انضادصح

  5-2سورة الصف من  قراٌ انضاتؼح

 قراءة النص في المنزله جيًدا النص القرائي عامل النظافة                لغتي انثايُح

 48نسخ ص                                تابع النص القرائي نغتي انتاصؼح 

    انحصح انيىو

 
 

 االثُيٍ
21/6 

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH األونى

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انثاَيح

  حسب الخطة المرفقة math انثانثح

 (7-6)47ص 77 ص السادسة الوحدة الى  7 ص من الخامسة الوحدة في تقييم لغتي انراتؼح
  أنمي لغتي+النص القرائي   انُص انقرائي  ػايم انُظافح أجية نغتي انخايضح

  حسب الخطة المرفقة math انضادصح

  22-6سورة الصف من قرآن انضاتؼح

 مطلوب )قلم رصاص +الوان خشبية(ارجو توفير األدوات  َقىط انًضجذ مهارات انثايُح

                                 project               حاصة انتاصؼح

    انحصح انيىو

 
 
 
 

 انثالثاء
28/6 

  اإليمان بالكتب   توحيد األونى

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انثاَيح

  حسب الخطة المرفقة فُي انثانثح

  حضة انخطح انًرفقح فُي انراتؼح

  حضة انخطح انًرفقح math انخايضح

  حسب الخطة المرفقة science انضادصح

  28-21سورة الصف من  قرآن انضاتؼح

                                  تابع االنص القرائي أقرأ وأالحظ لغتي انثايُح

 حفظ وكتابة ست كلمات                        أقرأ وأالحظ + الكلمات البصرية لغتي انتاصؼح

    انحصح انيىو

 
 
 
 

 األرتؼاء
25/6 

   اختبار    ENG األونى

  النص القرائي )أساخرج(                    لغتي انثاَيح

حولي الجملة التالية إلى جملة شرط باستخدام إْن)زرع محمد الخير وحصد  تابع النص )أستخدم( لغتي انثانثح
 األجر

  حضة انخطح انًرفقح science انراتؼح

 انخايضح
  نظارة -مايو إسالمي–قبعة ) صثاحح رياضح

  نظارة -مايو إسالمي –سباحة) قبعة  رياضح انضادصح

  حسب  الخطة المرفقة math انضاتؼح

 انثايُح
 

 مراجعة سورة االنسان                       قرآن
 

  قراءة قصة من المكتبة  مكتبة انتاصؼح 

    انحصح انيىو

 
 

 انخًيش
26/6 

  تقييم سورة االنسان قرآن األونى

  تابع النص القرائي أحول نغتي انثاَيح

  تابع النص القرائي أعبر  نغتي انثانثح

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انراتؼح

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انخايضح

  حسب الخطة المرفقة                        math انضادصح

  انشطائر أسرية    انضاتؼح

  حسب الخطة المرفقة social انثايُح

 ورقة_ كراسة الخط شفاف (  87كراسة اإلمالء) دفتر  خط -إمالء نغتي انتاصؼح

 انًًهكح انؼرتيح انضؼىديح
 اإلدارج انؼايح نهتؼهيى تًحافظح جذج

 يذارس ػانًي انًًتغ
رياض أطفال ـ اتتذائي ـ يتىصظ -حضاَح   

 

 تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي حيوي طموح.

 

 انًًهكح انؼرتيح انضؼىديح
 اإلدارج انؼايح نهتؼهيى تًحافظح جذج

 يذارس ػانًي انًًتغشركح 
 متوسطرياض أطفال ـ ابتدائي ـ  -حضانة 


