
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/1ministry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة التربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/1ministry2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade1                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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  ) ٩ األسبوع  (
  هـ١٤٤١/  ٧/  ٢٤خميس ـإلى  ال  ٧/  ٢٠ من األحد 

  اليومية المهام
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد 

التأكد أن   مع التركيز على األخطاءدرس (الخروف و الذئب) قراءة  القراءة
الطالب قد حل 
كل الدرس في 

  الكتاب 

  الرابعالمقطع   الثالثالمقطع   الثانيالمقطع   المقطع األول الكتابة

  منظور اإلمالء
  عدة مرات ثم يمأل عليهيقرأ المطلوب 

  اختباري
  يتم اإلمالء عليه بال أن يقرأه قبل اإلمالء

  ١٤٦صفحة   ١٤١صفحة 
  

  األسبوعية المهام
  الفقه  القرآن

  تعليم الصالة إلى الركوع  تسميع سورة التين
  )في الدفتر مسائل(حل  الرياضيات
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  يستخرج الطالب من نص (الخروف و الذئب)

  مد ياء  مد واو  مد ألف  ألف مقصورة  مفتوحةتاء 
          

  ياء آخر الكلمة   تنوين كسر  تنوين فتح  هاء مربوطة  مربوطةتاء 
          

  سكون  شدة  ال شمسية  قمريةال 
          

  
لمهم أن ال يخرج الطالب عن و ا ،و بإذن هللا ال تطول  متعبة لألهلفترة التعليق 

، و سيكون هناك تكريم مميز لمن  أخيراً للطالبأجواء الدراسة ، و المصلحة أوالً و 
 ، و رزقكم من خيري الدنيا و اآلخرة أعانكم هللا و سهل أمركم،  يتفاعل

 الخطة األسبوعية


