
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف خطة األسبوع التاسع للدروس والواجبات المنزلية

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف األول ⇦ المدارس ⇦ الفصل األول

الملف خطة األسبوع التاسع للدروس والواجبات المنزلية

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف األول ⇦ المدارس ⇦ الفصل األول

المزيد من الملفات بحسب الصف األول والمادة المدارس في الفصل األول

الخطة الدرسية لألسبوع الثاني 1

خطة األسبوع الثامن من األحد 11/3 حتى الخميس 15/3/1443
هـ

2
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 الخطة االسبوعية للدروس والواجبات اليومية
 ((  التاسعاألسبوع ))  

 هـ 1443/  3/  22هـ    إلى   1443/  3/  18الفترة من 
 مالحظات مهمة الواجب المنزلي موضوع الدرس المادة اليوم
 األحد
18/3 

   جيًدا اآلياتحفظ  ( 3 - 1)    الكافرونسورة  قرآن
 (  رحرف )  السادسالدرس  لغتي

 
 قراءة كلمات وجمل 

 قراءة بصرية 
 

 (  5-4-3-2-1مكون ) 

 تدريب الطالبة على قراءة الحرف 
 قراءة صحيحة بالحركات 

 ( رلحرف )
 

 (  ) َر , ــِر , ـُر , رُ  
 ِريـ (  –ُرو  –) َرا 

 تدريب الطالبة على الرجاء 
 قراءة الحرف بالحركات الثالث  

 ( ) َر , ــِر , ـُر , رُ 
 

 وبالمد )الحركات الطويلة( 
 ِريـ (  –ُرو  –) َرا 

 االثنين
19/3 

  جيًدا  اآلياتحفظ  تسميع اآليات قرآن 
  تطبيق وحفظ ما تعلمته السالم رد فقه
 ( رحرف )تابع  لغتي

 
 ( 6مكون ) 

 (  ركتابة حرف ) 
 (  7المكون ) 

 ثم أكمل الحرف الناقص  اقرأ
   كلمةثم أكتب ال

ريب الطالبة على كتابة الحرف تد
 بجميع أشكاله 

 (رعمل مطوية لحرف )
 

 ( ) َر , ــِر , ـُر , رُ 
 ِريـ (  –ُرو  –) َرا 

تدريب الطالبة على رسم الرجاء 
الحرف جيدا مع الحركات القصيرة 

  الفتحة والضمة والكسرة والمد
  مع قراءة الحرف بالحركات 

 : االثنينإمالء الكلمات التالية يوم 

              (( ـْمـرَ ن ََ–َْملَ رَ )) 
 الثالثاء

20/3 
  جيًدا اآلياتحفظ  تسميع اآليات قرآن 
  تطبيق وحفظ ما تعلمته (  هللا الذي ينزل المطر)  توحيد
   الجلوس الصحيح بدنية
 ( رحرف )تابع  لغتي

 
 إنجازاتي
 إثرائي

ريب الطالبة على كتابة الحرف تد
 بجميع أشكاله مع تدريبها على االمالء 

 والتقويم وإمالء الحرف 
 ( ) َر , ــِر , ـُر , رُ 

 ِريـ (  –ُرو  –) َرا 

تدريب الطالبة على رسم الرجاء 
الحرف جيدا مع الحركات القصيرة 

 الفتحة والضمة والكسرة 
  والمد

 وتقويم كتابة الحرف              
 األربعاء

21/3 
  جيًدا  اآلياتحفظ  تسميع اآليات قرآن
     نخفض على الركبةاالتزان الم بدنية
 ( 1التقويم التجميعي ) لغتي

 للوحدة االولى  
 ) م / ب / ل / د / ن / ر (

+ 
 ) اختبار ختامي (

ف و ريب الطالبة على كتابة الحرتد
 بجميع أشكاله مع تدريبها على االمالء 

 غيب والقراءة غيب  
 
 

تدريب الطالبة على رسم الرجاء 
ف جيدا مع الحركات القصيرة والحر

الفتحة والضمة      والطويلة
              والكسرة والمد

               ف بالحركات ومع قراءة الحر 
 الخميس

22/3 
   الركبة والقدم على  االتزان بدنية
  مدرستيوحدة  لغتي 

 
 

 )مدخل الوحدة( 

  اف بجميع أشكالهوالحر مراجعة
 ت  الطالبامع 

 
 ( 67ص  مدرستي حديقتي ) نشيدحفظ 

 مراجعةعلى التأكيد الرجاء 
 السابقة  فوالحر

   ابجميع أشكاله مع الطالبة
 وكتابةً  طقًان

 ديقتي حفظ نشيد مدرستي ح
            

 

 

  


