
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف خطة األسبوع السادس

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

الملف خطة األسبوع السادس

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

المزيد من الملفات بحسب الصف األول والمادة المدارس في الفصل الثاني
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 الخطة االسبوعية للدروس والواجبات اليومية
 ((  السادساألسبوع ))  

 هـ 1443/  6/  17هـ    إلى   1443/  6/  13الفترة من 
 مالحظات مهمة الواجب المنزلي موضوع الدرس المادة اليوم
 األحد
13/6 

   جيًدا اآلياتحفظ  الهمزةسورة عة مراج قرآن
 (  عحرف ) الثانيرس الد   لغتي

 ( 5-4-3-2-1مكون )
 قراءة الكلمات وجمل  

        قراءة بصرية

 قراءة الجمل 
 والتعرف على موقع الحرف 

 وحل ورقة العمل 
 قراءة الحرف بالحركات 

 القصيرة والمد  
 (ععمل مطوية لحرف )

 

تدريب الطالبة على رسم الرجاء 
 الحرف جيدا مع الحركات القصيرة 
 الفتحة والضمة والكسرة والمد
 مع قراءة الحرف بالحركات والمد

 ( ع  مَ  ،  عَ ــُع , )َعـ , ــِعــ , 
 )َعا / ُعو / ِعيـ ( 

 االثنين
14/6 

  جيًدا  اآلياتحفظ     2 - 1 العصرسورة  قرآن 
الذكر عند دخول الخالء   فقه

 والخروج منه
  تطبيق وحفظ ما تم تعلمه

 (  عحرف )تابع  لغتي
 والكلمات  ( كتابة الحرف 6)  

 راءة الجمل وكتابةق / 7
 الحرف المشدد وحركته 

 

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

 ( ع  مَ  ،  عَ ــُع , )َعـ , ــِعــ , 
 )َعا / ُعو / ِعيـ ( 

تدريب الطالبة على رسم الرجاء 
 ا مع الحركات  الحرف جيدً 

 مع قراءة الحرف بالحركات الثالثة  
 امالء الكلمات التالية :

مُ ،ُُُعَمرُُ)) ُ((َزَرعَُ،َُُُُمعَُُُُ،ُمَعلِّ
 الثالثاء

15/6 
  جيًدا اآلياتحفظ      3 آية العصرسورة  قرآن 
  تطبيق وحفظ ما تم تعلمه ي اإلسالم دين توحيد
   صحيحة صعود السلم بطريقة  بدنية
 (  عحرف )تابع  لغتي

ي تمع وأحاكي فواًزا ف (أس8)
 نطق المقطع الساكن 
 إنجازاتي + إثرائي

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

 ( ع  مَ  ،  عَ ــُع , )َعـ , ــِعــ , 
 )َعا / ُعو / ِعيـ ( 

تدريب الطالبة على رسم الرجاء 
 ا مع الحركات  الحرف جيدً 

 مع قراءة الحرف بالحركات الثالثة  
ُحرف )ع( بكل أشكالهامالء 

 األربعاء
16/6 

  جيًدا  اآلياتحفظ  اآلياتتسميع  قرآن
   صعود السلم  تابع  بدنية
 (  ك حرف ) الثالثرس الد   لغتي

 ( 5-4-3-2-1مكون )
 قراءة الكلمات وجمل  

        قراءة بصرية

 قراءة الجمل 
 والتعرف على موقع الحرف 

 وحل ورقة العمل 
 قراءة الحرف بالحركات 

 القصيرة والمد  
 (كعمل مطوية لحرف )

تدريب الطالبة على رسم الرجاء 
 الحرف جيدا مع الحركات القصيرة 
 الفتحة والضمة والكسرة والمد
 مع قراءة الحرف بالحركات والمد

 ( ، لَك   كُ  –ـُك  -ـِكـ  -)َكـ 
 ِكيـ (  –ُكو  –) َكا 

 الخميس
17/6 

   صعود السلم  تابع  بدنية
 (  كحرف )تابع  لغتي

 رسمأقرأ الكلمات ثم أ(  6) 
 المقطع الساكن  ة حولئردا
 والكلمات  كتابة الحرف (7)

 إنجازاتي + إثرائي

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

 
 ( ، لَك   كُ  –ـُك  -ـِكـ  -)َكـ 

 ِكيـ (  –ُكو  –) َكا 

تدريب الطالبة على رسم الرجاء 
 الحرف جيدا مع الحركات  

 مع قراءة الحرف بالحركات الثالثة  
 امالء الكلمات التالية :

َُسُ،ََُرِكَبُُ،َرةُ كُُ))  (( ،ِسَواك َُمك 
ُ

 

 

 

 

 

 َكـَرزُ  ـَلـمُ عَُ


