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 وزارة التعليم
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

 إدارة االشراف التربوي -الشؤون التعليمية  
 (قسم الصفوف األولية)





 

 عام



 
 الثامن  األسبوع"( بنات –بنين "تعليم عام )األسبوعية للصف األول االبتدائي الخطة 

 هـ1442/ 3/ 5هـ إلى 1442/ 3/ 1للفترة من 
  
 

 اليوم المادة
 الموضوع

 3الكوثر آية سورة -1 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة
 3ـ1معيار سورة الكوثر من تثبيت -2

 3ـ1معيار سورة الكوثر من تثبيت -3
 2ـ 1الماعون من سورة -4
 4ـ 3الماعون من سورة -5
 4-3تثبيت المعيار سورة   -6

 4ـ1سورة الماعون من مراجعة -7

القرآن الكريم
 األحد 

 حفظ السور المطلوبة بصورة صحيحة-
 االنطالق في الحفظ-

 التعرف إلى أماكن السور التي يقرؤها-

 3حفظ سورة الكوثر آية 
 3ـ1مراجعة سورة الكوثر من  االثنين
 2ـ 1حفظ سورة الماعون من  الثالثاء
 4ـ 3حفظ سورة الماعون من  األربعاء
 4ـ1مراجعة سورة الماعون من  الخميس

 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

التوحيد 
 األحد 

 /الدرس الرابع
 بيان ان هللا هو المنعم مع التمثيل والدليل هللا المنعم

 25ص 2-1نشاط 
 26ص2 – 1األسئلة 

ما يراه المعلم مناسباً من الواجبات إلتقان )  -2
 (المعايير والمهارات

 

 االثنين
 الثالثاء
 األربعاء
 الخميس

 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

الفقه
 

 األحد

 السالم
 (رد السالم ) الدرس الثاني 

 تطبيق تحية االسالم/ 6
 محبة تحية االسالم/ 7

 2التقويم 
 30-29-28-27ص 

ما يراه المعلم مناسباً من الواجبات )  -2
 (إلتقان المعايير والمهارات

 االثنين
 الثالثاء
 األربعاء
 الخميس



 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

لغتي
 

 األحد

 (:ص) حرف ( 1)الدرس (  مدرستي) تابع وحدة 
 .أالحظ الصور وأقرأ( 3) مكون : الحصة األولى

 .أقرأ الكلمات ثم اجرد الحرف ( 4) مكون : الحصة الثانية
 (المد ) أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل ( 5) مكون 

 .يعبر شفهياً عن احداث قصة مصورة -1
قراءة جمل تشمل على الكلمات الممتثلة للحروف المستهدفة قراءة  -2

 .بصرية
نطق الحروف التي درسها بأصواتها القصيرة والطويلة والساكنة  -3

 .نطقاً سليماً 

تدريب الطالبات على قراءة  -1
 ً  .الكلمات بصريا

ما يراه المعلم مناسباً من )  -2
 (الواجبات إلتقان المعايير والمهارات

 االثنين
 .أالحظ الحرف وأكتبه( 6)مكون : الحصة األولى 

 . أحاكي فواًزا وأتحدث عن الصور بإستخدام جمل اسمية ( 7) مكون 
 .إثرائي –إنجازاتي : الحصة الثانية 

 .يكتب كلمات من الذاكرة القريبة والبعيدة -1
 .تحليل كلمة درست جميع حروفها -2

 .كتابة الحروف المستهدفة -3

كتابة األسطر الثالثة االخيرة ص  -1
76  . 

تدريب الطالبات على قراءة  -2
 ً  .الكلمات بصريا

ما يراه المعلم مناسباً من )  -3
 (الواجبات إلتقان المعايير والمهارات

  

 الثالثاء

 (:ف) حرف ( 2)الدرس (  مدرستي) وحدة 
 .أسمي الحرف وألونه( 1)مكون : الحصة األولى

 .أالحظ الصور وأتحدث ثم استمع( 2)مكون : الحصة الثانية
 .أالحظ الصور وأقرأ( 3) مكون : الحصة الثالثة 

 .يسمي الحروف الهجائية التي درسها -1
 .يستنتج المعنى العام للنص المسموع-2
 .يعبر شفهياً عن أحداث قصة مصورة -3

 .يربط األسماء المسموعة بالصور  -4
 .يصوغ أسئلة  تذكرية عما استمع إليه -5

قراءة جمل تشمل على الكلمات الممتثلة للحروف المستهدفة قراءة  -6
 .بصرية

 80تلوين السطر األخير ص  -1
تدريب الطالبات على قراءة   -2

 ً  .الكلمات بصريا
ما يراه المعلم مناسباً من )  -3

 (الواجبات إلتقان المعايير والمهارات
  

 األربعاء
 .أقرأ الكلمات ثم اجرد الحرف ( 4) مكون : الحصة األولى 

 (المد ) أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل ( 5) مكون 
 .أالحظ الحرف وأكتبه( 6: )الحصة الثانية 

نطق الحروف التي درسها بأصواتها القصيرة والطويلة والساكنة  -1
 .نطقاً سليماً 

يرسم الحروف التي درسها رسماً صحيحاً بأشكالها وحركاتها  -2
 .المختلفة 

 .يكتب كلمات من الذاكرة القريبة والبعيدة -3
 .تحليل كلمة درست جميع حروفها -4

 .كتابة الحروف المستهدفة -5

كتابة األسطر الثالثة االخيرة ص  -1
84 . 

ما يراه المعلم مناسباً من )  -2
 (الواجبات إلتقان المعايير والمهارات

 الخميس
 .أقرأ و أالحظ الحرف الملون مع عالمته( 7) مكون : الحصة األولى 
 (.ال) أحاكي فواًزا بإستخدام أسلوب النفي ( 8) مكون 

 .إثرائي –إنجازاتي : الحصة الثانية 

نطق الحروف التي درسها بأصواتها القصيرة والطويلة والساكنة  -1 
 .نطقاً سليماً 

 .يعلق على صورة من محيطه -2
 .يعبر شفهياً عن احداث قصة مصورة -3

 .  يبدي رأيه ويناقش في موضوع يناسب سنه  في جملة واحدة -4

تدريب الطالبات على قراءة  -1
 ً  .الكلمات بصريا

ما يراه المعلم مناسباً من )  -2
 (الواجبات إلتقان المعايير والمهارات

  



 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

ت
ضيا

ريا
 

أسفلأعلى ، أوسط ، * األحد  

فوق ، تحت ، أعلى ، أوسط ، ) استعمال المفردات *
لوصف أو تحديد مواضع األشياء بعضها ( أسفل

.بالنسبة إلى بعض   

* 

51صــــ  6، 5حل التمارين *  

وما يراه المعلم مناسبًا من الواجبات *
 إلتقان المعايير و المهارات

قبل وبعد* االثنين  
 

وصف ترتيب الحوادث واألشياء واألماكن باستعمال 
 .قبل و بعد

 

 53صـــــ6،  5حل التمارين *
* 

عمل تساعد على تثبيت أوراق 
 المهارات و المعايير

تحديد األنماط * الثالثاء  .تحديد أنماط األشياء وتوسيعها وإنشاؤها* 

  57صــــ 6،  5حل التمارين  *

يطلب من الطالب إنشاء نماط ثنائي *
 من موجودات المنزل 

أو ما يراه المعلم مناسبًا إلتقان *
 المهارات و المعايير

 األربعاء
 الخميس



 تحفيظ



 
 الثامن األسبوع"( بنات –بنين "تحفيظ تعليم )األسبوعية للصف األول االبتدائي الخطة 

 هـ1442/ 3/ 5هـ إلى 1442/ 3/ 1للفترة من 
  
 

 اليوم المادة
 الموضوع

 3-1تثبيت مهارة سورة الكوثر /1 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة
 2 – 1سورة الماعون  من /2

 تثبيت معيار/3
 5 – 4سورة الماعون  من /4

 تثبيت معيار/5
 7 – 6سورة الماعون  من /6

 تثبيت معيار/7
 2 – 1سورة قريش آية /8

 تثبيت معيار/9
 4 – 3سورة قريش آية /10

 تثبيت معيار/11
 

القرآن الكريم
 

 األحد

 حفظ السور المطلوبة بصورة صحيحة-
 االنطالق في الحفظ-

 يقرؤهاالتعرف إلى أماكن السور التي -

 3ـ1حفظ سورة الماعون من 
 7ـ 4حفظ سورة الماعون من  االثنين
 7ـ1مراجعة سورة الماعون من  الثالثاء
 2ـ1حفظ سورة قريش من  األربعاء

 4ـ3حفظ سورة قريش من  الخميس

 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

التوحيد 
 األحد 

 /الدرس الرابع
 بيان ان هللا هو المنعم مع التمثيل والدليل هللا المنعم

 25ص 2-1نشاط 
 26ص2 – 1األسئلة 

ما يراه المعلم مناسباً من الواجبات إلتقان )  -2
 (المعايير والمهارات

 

 االثنين
 الثالثاء
 األربعاء
 الخميس

 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

الفقه
 

 األحد

 السالم
 (رد السالم ) الدرس الثاني 

 تطبيق تحية االسالم/ 6
 محبة تحية االسالم/ 7

 2التقويم 
 30-29-28-27ص 

ما يراه المعلم مناسباً من الواجبات )  -2
 (إلتقان المعايير والمهارات

 االثنين
 الثالثاء
 األربعاء
 الخميس



 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

لغتي
 

 األحد

 (:ص) حرف ( 1)الدرس (  مدرستي) تابع وحدة 
 .أالحظ الصور وأقرأ( 3) مكون : الحصة األولى

 .أقرأ الكلمات ثم اجرد الحرف ( 4) مكون : الحصة الثانية
 (المد ) أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل ( 5) مكون 

 .يعبر شفهياً عن احداث قصة مصورة -1
قراءة جمل تشمل على الكلمات الممتثلة للحروف المستهدفة قراءة  -2

 .بصرية
نطق الحروف التي درسها بأصواتها القصيرة والطويلة والساكنة  -3

 .نطقاً سليماً 

تدريب الطالبات على قراءة  -1
 ً  .الكلمات بصريا

ما يراه المعلم مناسباً من )  -2
الواجبات إلتقان المعايير 

 (والمهارات

 االثنين
 .أالحظ الحرف وأكتبه( 6)مكون : الحصة األولى 

 . جمل اسمية  بإستخدامواتحدث عن الصور  فواًزاأحاكي ( 7) مكون 
 .إثرائي –إنجازاتي : الحصة الثانية 

 .يكتب كلمات من الذاكرة القريبة والبعيدة -1
 .تحليل كلمة درست جميع حروفها -2

 .كتابة الحروف المستهدفة -3

كتابة األسطر الثالثة االخيرة  -1
 .  76ص 

تدريب الطالبات على قراءة  -2
 ً  .الكلمات بصريا

ما يراه المعلم مناسباً من )  -3
الواجبات إلتقان المعايير 

 (والمهارات
  

 الثالثاء

 (:ف) حرف ( 2)الدرس (  مدرستي) وحدة 
 .أسمي الحرف وألونه( 1)مكون : الحصة األولى

 .أالحظ الصور وأتحدث ثم استمع( 2)مكون : الحصة الثانية
 .أالحظ الصور وأقرأ( 3) مكون 

 .يسمي الحروف الهجائية التي درسها -1
 .يستنتج المعنى العام للنص المسموع-2
 .يعبر شفهياً عن احداث قصة مصورة -3

 .يربط األسماء المسموعة بالصور  -4
 .عما استمع إليه تذكريةيصوغ أسئلة   -5

قراءة جمل تشمل على الكلمات الممتثلة للحروف المستهدفة قراءة  -6
 .بصرية

 80تلوين السطر األخير ص  -1
تدريب الطالبات على قراءة   -2

 ً  .الكلمات بصريا
ما يراه المعلم مناسباً من )  -3

الواجبات إلتقان المعايير 
 (والمهارات

  

 األربعاء
 .أقرأ الكلمات ثم اجرد الحرف ( 4) مكون : الحصة األولى 

 (المد ) أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل ( 5) مكون 
 .أالحظ الحرف وأكتبه( 6: )الحصة الثانية 

نطق الحروف التي درسها بأصواتها القصيرة والطويلة والساكنة  -1
 .نطقاً سليماً 

يرسم الحروف التي درسها رسماً صحيحاً بأشكالها وحركاتها  -2
 .المختلفة 

 .يكتب كلمات من الذاكرة القريبة والبعيدة -3
 .تحليل كلمة درست جميع حروفها -4

 .كتابة الحروف المستهدفة -5

كتابة األسطر الثالثة االخيرة  -1
 . 84ص 

ما يراه المعلم مناسباً من )  -2
الواجبات إلتقان المعايير 

 (والمهارات

 الخميس
 .أقرأ و أالحظ الحرف الملون مع عالمته( 7) مكون : الحصة األولى 
 (.ال) أحاكي فواًزا بإستخدام أسلوب النفي ( 8) مكون 

 .إثرائي –إنجازاتي : الحصة الثانية 

نطق الحروف التي درسها بأصواتها القصيرة والطويلة  -1 -1
 .والساكنة نطقاً سليماً 

 .يعلق على صورة من محيطه -2
 .يعبر شفهياً عن احداث قصة مصورة -3

 .  يبدي رأيه ويناقش في موضوع يناسب سنه  في جملة واحدة -4

تدريب الطالبات على قراءة  -1
 ً  .الكلمات بصريا

ما يراه المعلم مناسباً من )  -2
الواجبات إلتقان المعايير 

 (والمهارات
  



 
 
 
 

    

 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

ضيات
ريا

 

أسفلأعلى ، أوسط ، * األحد  

(  فوق ، تحت ، أعلى ، أوسط ، أسفل) استعمال المفردات *
.لوصف أو تحديد مواضع األشياء بعضها بالنسبة إلى بعض   

* 

51صــــ  6، 5حل التمارين *  

وما يراه المعلم مناسبًا من الواجبات *
 إلتقان المعايير و المهارات

قبل وبعد* االثنين  
 

وصف ترتيب الحوادث واألشياء واألماكن باستعمال قبل و 
 .بعد
 

 53صـــــ6،  5حل التمارين *
* 

عمل تساعد على تثبيت المهارات و أوراق 
 المعايير

تحديد األنماط * الثالثاء  .تحديد أنماط األشياء وتوسيعها وإنشاؤها* 

  57صــــ 6،  5حل التمارين  *

يطلب من الطالب إنشاء نماط ثنائي من *
 موجودات المنزل 

أو ما يراه المعلم مناسبًا إلتقان المهارات *
 و المعايير

 األربعاء
 الخميس



 عام



 الثامن   األسبوع "( بنات –بنين "تعليم عام )الثاني االبتدائي ..الخطة األسبوعية للصف 
 هـ1442/ 3/ 5هـ إلى 1442/ 3/ 1من للفترة 

 اليوم المادة
 الموضوع

 سورة الفجر الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة
 18إلى آية  17من آية  -1
 20إلى آية  19من آية  -2
 22إلى آية  21من آية  -3
 24إلى آية  23من آية  -4
 26إلى آية  25من آية   -5

 28إلى آية  27من آية -6
 30إلى آية  29من آية -7

 

القرآن الكريم
 

 األحد

 حفظ السور المطلوبة بصورة صحيحة-
 االنطالق في الحفظ-

 يقرؤهاالتعرف إلى أماكن السور التي -

 19ـ 17حفظ سورة الفجر من 
 22ـ 20حفظ سورة الفجر من  االثنين
 24ـ 23حفظ سورة الفجر من  الثالثاء
 26-25سورة الفجر من آية حفظ األربعاء

 30-27حفظ سورة الفجر من آية  الخميس

 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

التوحيد 
 األحد 

 الوحدة الثانية 
 ذكر معنى العبادة ودليلها وامثلتها العبادة/ الدرس الثاني

 2 – 1نشاط 
ما يراه المعلم مناسبا من الواجبات 20ص 

 إلتقان المعايير والمهارات
 

 االثنين
 الثالثاء
 األربعاء
 الخميس

 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

الفقه
 

 األحد

 الوحدة الثانية
 /  الدرس الثاني 

 اذكار العطاس والنوم

المحافظة على آداب العطاس والنوم وحفظ األذكار الشرعية عند 
 العطاس والنوم

 28ص  1نشاط 
 التقويم 

1 – 2 
ما يراه المعلم مناسبا من 30 - 29ص

 الواجبات إلتقان المعايير والمهارات
 

 االثنين
 الثالثاء
 األربعاء

 الخميس



. 
  . 
 
. 
 
 

 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

تي
لغ

 

 األحد

 الحصة األولى
  
  
  

 الحصة الثانية

 الوحدة الثالثة
 وطني السعودية

 نشاطات التهيئة-
  
  

 نص االستماع-
 (أالحظ وأستنتج)

  
 يتذكر أحداثا سمعها وشخصيات/1
 (إيجابية وسلبية)يصف السلوكيات فيما استمع إليه/2
 (رفض-قبول  –استحسان ) يصف انطباعه تجاه النص/3
 يستنتج المعنى العام للنص المسموع/4

ما يراه المعلم مناسبا من الواجبات إلتقان المعايير 
 والمهارات

 االثنين

  
 الحصة الثالثة

  
  
  
  

 الحصة الرابعة
  

 نص االستماع-
 (أستمع وأجيب)

  
  
  

 أنشد
 (وطني السعودية)

  

 –كيف  –أين  –من )يجيب عن أسئلة تذكرية فيما استمع إليه تبدأ بـ / 1
 (لماذا

  
  

  
 استظهار النشيد/ 2

 حفظ النشيد وأداؤه أداًء تعبيريا-

ما يراه المعلم مناسبا من الواجبات إلتقان المعايير 
 والمهارات

  
  

 الثالثاء

  
  

 الحصة الخامسة
  

  
 /  النص القرائي

 مدينتان مقدستان

  
 كلمة( 80-70)يقرأ نصا مضبوطا بالشكل عدد كلماته /1

 يلون صوته وفق مقتضيات المعنى / 2
 يكتشف القيم الواردة في النص/3

 .قراءة النص قراءة صحيحة -
 .اقترح عنواناً أخر للنص -

  

 األربعاء

 الحصة السادسة
  
  

 الحصة السابعة

 الفهم واالستيعاب
 أجيب-
 أنمي لغتي-

  
 األداء القرائي

 أقرأ وأالحظ-         
 أحلل-             

 (كم -لماذا –كيف  –أين  –من )يجيب عن أسئلة تذكرية تبدأ بـ/1
 يكتشف داللة الكلمة الجديدة من خالل الترادف والتضاد/ 2

  
 يلون صوتياً األساليب اللغوية التي درسها/3
 يقرأ كلمات تحوي ظواهر صوتية/ 4
 يحلل الكلمات إلى مقاطع وحروف/5
  

 ما معنى الكلمات اآلتية
 (يفد –مقدسة )

 :حللي الكلمات التالية إلى مقاطع وحروف
 (يوم  –مكتب  –نهار ) 

  
ما يراه المعلم مناسبا من الواجبات إلتقان المعايير 

 والمهارات

 الخميس

 الحصة الثامنة
  

  
  
  

  
 الحصة التاسعة

 التراكيب اللغوية
 أستخرج من النص-

  
  
  

 أكتب-

 يستخدم التنوين/ 1
  
 .ينسخ نصوصا قصيرة في حدود سطرين إلى ثالثة مضبوطة بالشكل/2
الشمسية والقمرية، ( ال)يكتب من ذاكرته القريبة والبعيدة كلمات تحوي / 3

 .تضعيفا، تنوينا، أصوات مد
 ـ 

  

ما يراه المعلم مناسبا من الواجبات إلتقان المعايير 
 والمهارات



 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

ت
ضيا

ريا
 

حقائق  الجمع والطرح المترابطة واستعمالها في جمل  تكوين المفقودة األعداد األحد
 الجمع والطرح

 57ص (14-13-12) تمارين
ما يراه المعلم من الواجبات إلتقان ) 

 (المعايير والمهارات

 المترابطة الحقائق االثنين
حقائق  الجمع والطرح المترابطة واستعمالها في جمل  تكوين

 الجمع والطرح
 

 77صـ( 8) تمرين
ما يراه المعلم من الواجبات إلتقان ) 

 (المعايير والمهارات

 الحقائق المترابطة /تابع الثالثاء
تكوين حقائق  الجمع والطرح المترابطة واستعمالها في جمل 

 الجمع والطرح
 

ما يراه المعلم من )  79صـ ( 17) تمرين
 (الواجبات إلتقان المعايير والمهارات

 تمثيل البيانات وقراءتها : الرابع  الفصل األربعاء
يراه المعلم من ما 85صـ ( 9-8)  تمارين البيانات وتنظيمها باستعمال اشارات العد جمع جدول االشارات+ التهيئة 

 (الواجبات إلتقان المعايير والمهارات

 البيانات بالصور واألعمدة من جدول االشارات تمثيل بالصور التمثيل الخميس

 87صـ( -7-6-5) تمارين
يراه المعلم من الواجبات إلتقان المعايير 

 (والمهارات
 



 تحفيظ



الثامن األسبوع "( بنات –بنين » تحفيظتعليم )الثاني االبتدائي ..الخطة األسبوعية للصف 
 هـ1442/ 3/ 5هـ إلى 1442/ 3/ 1من للفترة 

 الحفظ التالوة الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة
القرآن الكريم

 

سورة المعارج من  آية  /1 األحد
 (10)إلى( 9)

 (24)إلى(18)سورة النازعات من  آية  /1
 ـتثبيت مهارة 2

 السور المطلوبة بصورة صحيحة
 االنطالق في الحفظ-

 يقرؤهاالتعرف إلى أماكن السور التي -

 (10)إلى( 9)سورة المعارج من  آية  /
حفظ سورة النازعات من  آية  

 (24)إلى(18)

سورة المعارج من  آية  /2 االثنين
 (15)إلى( 11)

 (33)إلى(25)سورة النازعات من  آية  /ـ3
 ـتثبيت مهارة4

 (15)إلى( 11)سورة المعارج من  آية  
 (33)إلى(25)حفظ سورة النازعات من  آية  

) سورة المعارج من  آية  /3 الثالثاء
 (18)إلى( 16

 (39ـ  34)سورة النازعات من  آية  /5
 ـتثبيت مهارة6

 (18)إلى( 16) سورة المعارج من  آية  
 (39ـ  34)حفظ سورة النازعات من  آية  

سورة المعارج من  آية  /4 األربعاء
 (20)إلى( 19)

(46)إلى(40)سورة النازعات من  آية  /7   

تثبيت مهارة/ 8  

  

 (20)إلى( 19)سورة المعارج من  آية  
حفظ سورة النازعات من  آية  

 (46)إلى(40)

 الخميس
سورة المعارج من  آية  /5

 (25)إلى( 21)
  

 (8)إلى(1)سورة النبأ من  آية  /9
 تثبيت مهارة/ 10

 (25)إلى( 21)سورة المعارج من  آية  
 (8)إلى(1)حفظ سورة النبأ من  آية  

 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

التوحيد 
 األحد 

 الوحدة الثانية 
 ذكر معنى العبادة ودليلها وامثلتها العبادة/ الدرس الثاني

 2 – 1نشاط 
ما يراه المعلم مناسبا من الواجبات 20ص 

 إلتقان المعايير والمهارات
 

 االثنين
 الثالثاء
 األربعاء
 الخميس



. 

 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

الفقه
 

 األحد

 الوحدة الثانية
 /  الدرس الثاني 

 اذكار العطاس والنوم

المحافظة على آداب العطاس والنوم وحفظ األذكار الشرعية عند العطاس 
 والنوم

 28ص  1نشاط 
 التقويم 

1 – 2 
ما يراه المعلم مناسبا من الواجبات 30 - 29ص

 إلتقان المعايير والمهارات
 

 االثنين
 الثالثاء
 األربعاء

 الخميس

 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

تي
لغ

 

 األحد

  
 الحصة األولى

  
  
  

 الحصة الثانية

 الوحدة الثالثة
 وطني السعودية

 نشاطات التهيئة-
  

 نص االستماع-
  

 (أالحظ وأستنتج)
  

 يتذكر أحداثا سمعها وشخصيات/1
 (إيجابية وسلبية)يصف السلوكيات فيما استمع إليه/2
 (رفض –استحسان ) يصف انطباعه تجاه النص/3

 يستنتج المعنى العام للنص المسموع ـ /4

ما يراه المعلم مناسبا من الواجبات إلتقان 
  -المعايير والمهارات 

 االثنين

  
 الحصة الثالثة

  
  
  

 الحصة الرابعة

 نص االستماع-
  

 (أستمع وأجيب)
  

          
 أنشد    

 (وطني السعودية)
  

 (لماذا –كيف  –أين  –من )يجيب عن أسئلة تذكرية فيما استمع إليه تبدأ بـ / 1
  
  
  

 استظهار النشيد/ 2

 حفظ النشيد وأداؤه أداًء تعبيريا-
  

ما يراه المعلم مناسبا من الواجبات إلتقان 
 المعايير والمهارات

 الحصة الخامسة الثالثاء
 /  النص القرائي

 مدينتان مقدستان

 كلمة( 80-70)يقرأ نصا مضبوطا بالشكل عدد كلماته /1
 يلون صوته وفق مقتضيات المعنى / 2

 يكتشف القيم الواردة في النص/3

 .قراءة النص قراءة صحيحة
 .اقترح عنواناً أخر للنص -

 الحصة السادسة األربعاء
 الفهم واالستيعاب

 أجيب-
 أنمي لغتي-

 (كم -لماذا –كيف  –أين  –من )تبدأ بـ تذكريةيجيب عن أسئلة /
  
  

 يكتشف داللة الكلمة الجديدة من خالل الترادف والتضاد/ 2
  

 ما معنى الكلمات اآلتية
 (يفد –مقدسة )

  
  

ما يراه المعلم مناسبا من الواجبات إلتقان 
 المعايير والمهارات

 الحصة السابعة الخميس

 األداء القرائي
 أقرأ وأالحظ-         

 أحلل-             
  

      
  

 ـ يلّون صوتيا األساليب اللغوية التي درسها/ 1
 يقرأ كلمات تحوي ظواهر صوتية/ 2
 يحلل الكلمات إلى مقاطع وحروف/3

  
  

 :حللي الكلمات التالية إلى مقاطع وحروف
 (يوم  –مكتب  –نهار ) 

ما يراه المعلم مناسبا من الواجبات إلتقان 
 المعايير والمهارات



 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

ضيات
ريا

 
حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة  (أخكن وأتحقق)المسألة  أحل األحد

 الخطوات االربع مع اتباع

 73صـ( 16-15) تمارين
ما يراه المعلم من الواجبات إلتقان ) 

 (المعايير والمهارات

 المفقودة األعداد االثنين
حقائق  الجمع والطرح المترابطة واستعمالها في جميع  تكوين

 الجمع والطرح
 

   75صـ (14-13-12) تمري
ما يراه المعلم من الواجبات إلتقان )  

 (المعايير والمهارات

 الثالثاء

 تمثيل البيانات وقراءتها : الرابع  الفصل األربعاء
يراه المعلم من ما 85صـ ( 9-8) تمرين البيانات وتنظيمها باستعمال اشارات العد جمع جدول االشارات+ التهيئة 

 (الواجبات إلتقان المعايير والمهارات

 الخميس



 عام



 الثامناألسبوع "( بنات –بنين "تعليم عام )االبتدائي .الثالث .الخطة األسبوعية للصف 
 هـ1442/ 3/ 5هـ إلى 1442/ 3/ 1من للفترة 

 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة
القرآن الكريم

 

 األحد

 تابع سورة نوح
 23آية 21من آية -1 
 25إلى آية 24من آية  -2
 28إلى آية 26من آية  -3

 (28-21)تثبيت المعيار سورة نوح   -4
 5إلى آية  1سورة المعارج من آية  تالوة -5
 40إلى آية  36سورة النبأ حفظ من آية --6

 (40-)1المعيار سورة النبأ  تثبيت-7

 حفظ السور المطلوبة بصورة صحيحة
 االنطالق في الحفظ-

 يقرؤهاالتعرف إلى أماكن السور التي -

 (23-21) نوح من  تالوة سورة  

 (25-24)  تالوة سورة نوح  االثنين

 (28-26) نوح  تالوة سورة الثالثاء
 (40-36)حفظ سورة النبأ  

 (5-1)سورة  المعارج  تالوة األربعاء

 (40-1)0مراجعة سورة النبأ  الخميس



 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

التوحيد 
 

 األحد

 الوحده الثانية 
 بيان معنى الصالة ودليلها ووجوب اإلخالص في ادائها إقام الصالة/ الدرس الرابع 

  2 – 1نشاط 
 23ص 
 3-2-1األسئلة 
 24ص

ما يراه المعلم من الواجبات إلتقان المعايير 
 (والمهارات

 

 االثنين

 الثالثاء

 األربعاء

 الخميس

 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

الفقه
 

 األحد

 /الوحدة الثانية 
 مكانة الصالة/  الدرس األول 

  

 .بيان مكانة الصالة وحكمها/ 5
 .معرفة صالة الجماعة في المسجد وفضلها/ 6

  2 – 1نشاط 
 23 - 22ص 

 3-2-1التقويم 
 24ص

ما يراه المعلم من الواجبات إلتقان 
 (المعايير والمهارات

 االثنين

 الثالثاء

 األربعاء

 الخميس



 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

لغتي
 

 األحد

  
  

 األولى
  
  

  
 اخالق المسلم( 3)الوحدة 

 نشاطات التهيئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1-2)

  
  

 يتذكر احداثا وشخصيات فيما استمع اليه

 الباركودالرجوع الى 
 (انجز مشروعي)

 مرحليا طوال الفترة الزمنية المخصصة للوحدة
  
  

 الباركودالرجوع الى 

  
  
  

 الثانية

  
  
  

 نص االستماع
 اجمل هدية

 أالحظ وأستنتج-1

 االثنين

  
  

 الثالثة
  

  
 أستمع وأجيب -2

 اجمل هدية
  
  

 يجيب عن أسئلة تعليلية فيما استمع اليه
  

 الرجوع الى الباركود
 اقترح عنوانا للنص المسموع

  
 الرابعة

  
 النشيد

 المسلم الصغير/أنشد
 حفظ النشيد يستظهر النشيد المقرر

 الثالثاء

 النص القرائي الخامسة
 قراءة النص كلمة مع مراعاة صحة الوقف وسالمة الوصل(150-100)يقرأ نص مشكوال (التعاون)

 اقترح عنوان اخر للنص

 السادسة
 الفهم واالستيعاب

 (أجيب)
 (أنمي لغتي)

 (ماذالو-لماذا-كيف)يجيب على أسئلة تعليلية 
 المعايير التقانالمعلم مناسبا  مايراه يكشف داللة الكلمات الجديدة من خالل الترادف

   األربعاء
 السابعة

 األداء القرائي
 أقرأ وأالحظ

 الحرف(/القمرية)ال(الشمسية)ال ولغوية صوتيه ظواهر على يحوي نصا يقرأ
 معبر بصوت القراءة/الممدود الحرف/المضعف

  
 المعايير التقانة مناسباً  من الواجبات /ما يراه المعلم 

 الخميس

 الثامنة
  

 التراكيب اللغوية
 أستخرج/أوال
 أكمل/ثانيا

 المطلوب النص من يستخرج /1
همزة /تنوين كسر/تنوين ضم)يكمل عبارات قصيرة من مكتسباته حسب السياق/ 2

 المعايير التقانة مناسباً  من الواجبات /ما يراه المعلم  /همزة وصل/قطع

 نسخ ثالث اسطر من النص القرائي
 (الباركود)الرجوع الى كتاب االمالء والخط في بوابة عين 

 أكتب/ثالثا          التاسعة المعايير التقانة من الواجبات مناسباً /ما يراه المعلم 
  

 اسطر ثالثة الى سطرين حدود في قصيرة نصوصا ينسخ  
كلمة من الذاكرة القريبة امالء منظور ومن ( 30-20)يكتب نصوصا في حدود 

 الذاكرة البعيدة امالء اختباري
  



 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

ضيات
ريا

 

 لحل المسألة ( الجمع والطرح)تحديد العملية المناسبة  العملية المناسبة  تحديد األحد

 99صـ ( 5)تمارين 
ة مناسباً  من /ما يراه المعلم )

 (الواجبات إلتقان المعايير
     

 تحديد العملية المناسبة / تابع  االثنين
 

 لحل المسألة ( الجمع والطرح)تحديد العملية المناسبة 
 

   99صـ( 6)تمرين 
ة مناسباً  من /ما يراه المعلم )99

 (الواجبات إلتقان المعايير
 

 (1)الضرب ( 4)الفصل   الثالثاء
 استعمل النماذج الكتشاف معنى الضرب:الدرس  فكرة الضرب استكشف معنى+ تهيئة 

   108صـ  ( 10)تمرين  
ة مناسباً  من /ما يراه المعلم )

 (الواجبات إلتقان المعايير
 

 الشبكات ايجاد ناتج الضرب باستعمال الشبكات وعملية الضرب  األربعاء

 111صـ( 10)تمرين 
ة مناسباً  من الواجبات /ما يراه المعلم 

 (إلتقان المعايير
 

 ايجاد ناتج الضرب باستعمال الشبكات الشبكات  وعملية الضرب/تابع  الخميس
 

 111صـ(12)تمرين 
ة مناسباً  من الواجبات /ما يراه المعلم 

 (إلتقان المعايير
 



 تحفيظ



 الثامناألسبوع "( بنات –بنين "تعليم تحفيظ )االبتدائي . الثالث. الخطة األسبوعية للصف
 هـ1442/ 3/ 5هـ إلى 1442/ 3/ 1من للفترة 

 اليوم المادة
 الموضوع

 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة
 الحفظ التالوة

القرآن الكريم
 

تالوة سورة الرحمن من /1 األحد
(1-6) 

 3-1حفظ سورة الصف /1
 تثبيت اآليات/2

 التأدب مع كتاب هللا
تالوة السور المقررة من المصحف تالوة صحيحة    حفظ  

 السورة المطلوبة في المقرر بصورة صحيحة 
 االنطالق وعدم التردد في القراءة

 تحسين الصوت بالقراءة
تالوة السور المقررة من المصحف تالوة صحيحة   حفظ 

 السورة المطلوبة في المقرر بصورة صحيحة 
 االنطالق وعدم التردد في القراءة

 تحسين الصوت بالقراءة
تالوة السور المقررة من المصحف تالوة صحيحة    حفظ 

 السورة المطلوبة في المقرر بصورة صحيحة 
 االنطالق وعدم التردد في القراءة

 تحسين الصوت بالقراءة

 (6-1)تالوة سورة  الرحمن  
 ((3-1)حفظ سورة الصف من آية 

-7)تالوة سورة الرحمن /2 االثنين
12) 

 6-4حفظ سورة الصف /3
 تثبيت اآليات/4

 (12-7)تالوة سورة الرحمن 
 ( 6-4)حفظ سورة الصف من آية 

تالوة سورة الرحمن  /3 الثالثاء
(13_18) 

 9 -7حفظ سورة الصف  /5
 تثبيت اآليات/6

 ح(18-13)تالوة سورة الرحمن من آية 
 (9-7)فظ سورة الصف من آية 

-19)تالوة سورة الرحمن /4 األربعاء
28) 

 12-10حفظ سورة الصف /7
 تثبيت اآليات/8

 (28-19)تالوة سورة الرحمن من أية 
 (12-10)حفظ سورة الصف من آية 

 تثبيت المعيار/ 5 الخميس
(1-28) 

 (12-1)تثبيت اآليات/9
 (2-1)حفظ سورة الممتحنة 10

   

 (28-1)تالوة سورة الرحمن من آية 
 (2-1)حفظ سورة الممتحنة من آية 



 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

التوحيد 
 

 األحد

 الوحده الثانية 
 بيان معنى الصالة ودليلها ووجوب اإلخالص في ادائها إقام الصالة/ الدرس الرابع 

  2 – 1نشاط 
 23ص 
 3-2-1األسئلة 
 24ص

ما يراه المعلم من الواجبات إلتقان المعايير 
 (والمهارات

 

 االثنين

 الثالثاء

 األربعاء

 الخميس

 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

الفقه
 

 األحد

 /الوحدة الثانية 
 مكانة الصالة/  الدرس األول 

  

 .بيان مكانة الصالة وحكمها/ 5
 .معرفة صالة الجماعة في المسجد وفضلها/ 6

  2 – 1نشاط 
 23 - 22ص 

 3-2-1التقويم 
 24ص

ما يراه المعلم من الواجبات إلتقان 
 (المعايير والمهارات

 االثنين

 الثالثاء

 األربعاء

 الخميس



 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة
لغتي
 

 الحصة االولى األحد
 الحصة الثانية

 أعبر/ التعبير 
 التقويم التجميعي

 
 يرتب جمال قصيرة لبناء نصا مترابطا -

 -مراجعة المكتسبات السابقة
  

ة مناسبا /المعلم  مايراه
 التقانمن الواجبات 
 المعايير

 الحصة الثالثة االثنين
 التقويم التجميعي الحصة الرابعة

 
  

 مراجعة المكتسبات السابقة-

ة مناسبا /المعلم  مايراه
 التقانمن الواجبات 
 المعايير

 (  اخالق المسلم )  الوحدة الثالثة  الحصة  الخامسة الثالثاء
 -مراجعة المكتسبات السابقة نشاطات التهيئة

 الباركودالرجوع الى 
 (انجز مشروعي) 

مرحليا طوال الفترة 
الزمنية المخصصة 

 للوحدة

اقترح عنوانا اخر للنص  يتذكر احداثا وشخصيات فيما استمع اليه (اجمل هدية ) نص االستماع  الحصة السادسة األربعاء
 المسموع

 الباركودالرجوع الى  فيما استمع اليه تحليلةيجيب عن أسئلة  (اجمل هدية ) استمع واجيب   الحصة السابعة الخميس



 الواجبات والتكليفات المهارات والكفايات المستهدفة الموضوع اليوم المادة

ضيات
ريا

 

 األحد
 (1)الضرب ( 4)الفصل  

 استكشف معنى الضرب+ تهيئة 
 

 استعمل النماذج الكتشاف عنى الضرب:فكرة الدرس 
 

   108صـ  ( 10)تمرين  
ة مناسباً  من /ما يراه المعلم )

 (الواجبات إلتقان المعايير
  

 الشبكات  وعملية الضرب  االثنين
 

 ايجاد ناتج الضرب باستعمال الشبكات
 

 111صـ( 10)تمرين 
ة مناسباً  من الواجبات /ما يراه المعلم 

 (إلتقان المعايير
 

 الشبكات  وعملية الضرب/تابع الثالثاء
 

 ايجاد ناتج الضرب باستعمال الشبكات
 

 111صـ(12)تمرين 
ة مناسباً  من الواجبات /ما يراه المعلم 

 (إلتقان المعايير
 

 األربعاء

 الخميس




