
سلوكيات
رمضان
RAMADAN
Behavior

تابع سلوك طفلك واجمع بين المتعة والتربية!

Follow up with your child’s behavior
& combine education with fun!



ممتاز
Excellent

جيد جد�
Very Good

جيد
Good

طور نفسك
Improve Yourself

لتقييم ا�داء النهائي لهذا ا�سبوع
احسب مجموع نقاط كل لون، و اللون الحائز على 

أكبر عدد من النقاط يكون هو الناتج النهائي 
لتقييم ا�داء ا�سبوعي

To rate this week's final performance
Calculate the total points for each 
color, and the color with the higher 

points is the final weekly performance.

التقييم النهائي
Final

Performance
Evaluation 

اسبوع اول
Week 1

المهمة
Task

احد
Sunday

ا�ثنين
Monday

الثالثاء
Tuesday

اربعاء
Wednesday

الخميس
Thursday

الجمعة
Friday

السبت
Saturday

 الجدول اسبوعي
Weekly Schedule(............-............)/............/2020



نشاط 1
Activity 1

لون واستمتع!
Color & enjoy!



ممتاز
Excellent

جيد جد�
Very Good

جيد
Good

طور نفسك
Improve Yourself

لتقييم ا�داء النهائي لهذا ا�سبوع
احسب مجموع نقاط كل لون، و اللون الحائز على 

أكبر عدد من النقاط يكون هو الناتج النهائي 
لتقييم ا�داء ا�سبوعي

To rate this week's final performance
Calculate the total points for each 
color, and the color with the higher 

points is the final weekly performance.

التقييم النهائي
Final

Performance
Evaluation 

اسبوع الثاني
Week 2

المهمة
Task

احد
Sunday

ا�ثنين
Monday

الثالثاء
Tuesday

اربعاء
Wednesday

الخميس
Thursday

الجمعة
Friday

السبت
Saturday

 الجدول اسبوعي
Weekly Schedule(............-............)/............/2020



نشاط 2
Activity 2

اصنع فانوس� وشاركه معنا
خالل وسم #إدارة ـ سالمة _  الطفل

Make a lantern & share it 
with us 

#ChildSafetyDepartment



ممتاز
Excellent

جيد جد�
Very Good

جيد
Good

طور نفسك
Improve Yourself

لتقييم ا�داء النهائي لهذا ا�سبوع
احسب مجموع نقاط كل لون، و اللون الحائز على 

أكبر عدد من النقاط يكون هو الناتج النهائي 
لتقييم ا�داء ا�سبوعي

To rate this week's final performance
Calculate the total points for each 
color, and the color with the higher 

points is the final weekly performance.

التقييم النهائي
Final

Performance
Evaluation 

اسبوع الثالث
Week 3

المهمة
Task

احد
Sunday

ا�ثنين
Monday

الثالثاء
Tuesday

اربعاء
Wednesday

الخميس
Thursday

الجمعة
Friday

السبت
Saturday

 الجدول اسبوعي
Weekly Schedule(............-............)/............/2020



نشاط 3
Activity 3

ساعد سالم 
وسالمة 

للوصول إلى 
المسجد

Help Salem 
& Salama 
find their 

way to the 
Masjid



ممتاز
Excellent

جيد جد�
Very Good

جيد
Good

طور نفسك
Improve Yourself

لتقييم ا�داء النهائي لهذا ا�سبوع
احسب مجموع نقاط كل لون، و اللون الحائز على 

أكبر عدد من النقاط يكون هو الناتج النهائي 
لتقييم ا�داء ا�سبوعي

To rate this week's final performance
Calculate the total points for each 
color, and the color with the higher 

points is the final weekly performance.

التقييم النهائي
Final

Performance
Evaluation 

اسبوع الرابع
Week 4

المهمة
Task

احد
Sunday

ا�ثنين
Monday

الثالثاء
Tuesday

اربعاء
Wednesday

الخميس
Thursday

الجمعة
Friday

السبت
Saturday

 الجدول اسبوعي
Weekly Schedule(............-............)/............/2020



نشاط 4
Activity 4

زّين المسجد!
Decorate your Masjid!



 حل الواجبات المدرسية
Doing homework

ترتيب ا�لعاب
Organizing Toys 

ممارسة النشاطات في حديقة المنزل
Enjoying outdoor activities

 قراءة الكتب
Reading books

النوم مبكر�
Sleeping early

صالة الجماعة في المنزل
Praying together at home

الرسم والتلوين
Drawing and coloring 

 تناول الوجبات الصحية
Eating healthy

 ترتيب غرفة النوم
Tidying the room

 ممارسة الرياضة
Doing physical activities 

 مساعدة الوالدين
Helping parents 

 طاعة الوالدين
Obeying parents

 مساعدة ا�خوة
Helping siblings

 الصالة في وقتها
Praying

اكتساب عادة جيدة
Gaining a good habit

 االلتزام بالحصص المدرسية
Commitment to school classes

االستحمام
Showering 

المحافظة على الطاقة
Conserving energy 

استخدام ا�لفاظ الجيدة
Using good words 

اللعب مع ا�خوة بلطف
Playing nicely

 االلتزام بالوقت المحدد للعب با�جهزة ا¬لكترونية
Using electronic devices with time limit

الحوار بأدب مع الوالدين
Communicating nicely with parents 

 االعتناء بالحديقة
Gardening

اكتساب معلومة جديدة
Gaining new information

 حفظ ا±يات القرآنية
Memorizing Quran

 إعداد الوجبة المفضلة مع الوالدين
Cooking a meal with parents

 كتابة اليوميات
Writing diaries

الصيام
Fasting

 كتابة قصة
Writing a story 

 ممارسة الهواية المفضلة
Practicing a hobby

 إليكم بعض المهام المختلفة، بإمكانكم قصها ولصقها في الجدول اسبوعي
Here are some different tasks, you can cut and paste them in the weekly schedule

يمكن طباعة هذه الصفحة كل أسبوع الستخدامها في الجدول
You can print this page weekly to use it in the schedule



نتمنى لكم أوقات´ ممتعة مع 
أبنائكم في شهر رمضان! 

كل عام وأنتم بخير

We wish you a blessed 
Ramadan with your 

children!

Ramadan Kareem

ChildSafetyUAE


