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 واجثاته انذرس يادج انحصح انيوو

 
 
 االحذ

42/7 

  دفتر إمالء –كراسة الخط  -إمالء منظور  خط -إمالء  األونى
  نجمة االسبوع َشاط انثاَيح

  حضة انخطح انًرفقح science انثانثح

  حضة انخطح انًرفقح math انراتؼح

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انخايضح
  البرنامج اليومي  فقة انضادصح

  3-1سورة المجادلة من  قراٌ انضاتؼح

 تسميع النشيد                                 الوحدة الثامنة)فوائد البحار                لغتي انثايُح

 قراءة النص جيدا         -نسخ                       تابع فوائد البحار  نغتي انتاصؼح 

    انحصح انيوو

 
 

 االثُيٍ
      
42/7 

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH األونى

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انثاَيح
  حسب الخطة المرفقة math انثانثح

 (4) 127ص                                      أنمي لغتي +تاتغ َص انقرائي ) اجية  لغتي انراتؼح
  تعليم المفردات  معايير انخايضح

  حسب الخطة المرفقة math انضادصح

  6-2سورة المجادلة من  قرآن انضاتؼح

 /أرجوا توفير االدواتملونة +أوراق + صمغ  + مقص مطلوب )قلم رصاص  تهويٍ تاالوراق  مهارات انثايُح

  ( unit3-4اختبار نهائي )                       حاصة انتاصؼح

    انحصح انيوو

 
 
 
 

 انثالثاء
46/7 

  االحسان 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

  9-7سورة المجادلة من  قرآن انضاتؼح

  النص القرائي)أقرأ واالحظ لغتي انثايُح

  الكلمات البصرية -تابع النص) أستخرج لغتي انتاصؼح

    انحصح انيوو

 
 
 
 

 األرتؼاء
47\7 

  حسب الخطة المرفقة ENG األونى

  تابع النص)أستخدم لغتي انثاَيح

  معايير)المفردات لغتي انثانثح

  انًرفقححضة انخطح  science انراتؼح

 انخايضح
  نظارة -مايو إسالمي–قبعة ) صثاحح رياضح

  نظارة -مايو إسالمي –سباحة) قبعة  رياضح انضادصح

  حسب  الخطة المرفقة math انضاتؼح

 انثايُح
 

 42-42سورة القيامة من   قرآن
 

  حسب الخطة المرفقة مكتبة انتاصؼح 

    انحصح انيوو

 
 

 انخًيش
42\7 

  32-49سورة القيامة  من  قرآن األونى

 يدرس -تشارك -تنوع   الى ماضي وضعيها في جمله المضارعحولي  أحول نغتي انثاَيح

  أعبر نغتي انثانثح

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انراتؼح

  حضة انخطح انًرفقح ENGLISH انخايضح

  حسب الخطة المرفقة math انضادصح

  انخطح حضة social انضاتؼح

  تطثيقاخ ػايح اسرية  انثايُح 

 انًًهكح انؼرتيح انضؼوديح تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي حيوي طموح.
 اإلدارج انؼايح نهتؼهيى تًحافظح جذج

 يذارس ػانًي انًًتغشركح 
 متوسطرياض أطفال ـ ابتدائي ـ  -حضانة 


