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السعوديةاململكة العربية   

 وزارة التعليم

 وكالة التعليم العام

  اإلدارة العامة لإلشراف التربوي 

 
 
 
 

 خطة 
   التعليمي  مراكز الدعمافتتاح 

 في إدارات التعليم 
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افتتاح مراكز الدعم التعليمي الصيفية في اإلدارات التعليمية خالل فترة الصيف، لتوفير الدعم والتدريس للطالب عن بعد     
 عبر منصة مدرستي حيث يتم متابعتها من قبل اللجنة اإلشرافية للتعليم عن بعد في كل إدارة تعليم. 

 السياسات:
 هـ.11/1442/-3ية نفيذ الخطة اإلجرائية خالل الفترة الصيفت •

 تستهدف الخطة اإلجرائية طالب التعليم العام في املرحلتين االبتدائية واملتوسطة. •

يطبق خيار التعليم الحضـــــورم ويوم واحد في ا(ســـــبواء تـــــمن إجرالات دعم تعليم الطالب وفق تنزيم ي  ق االحترا ات   •
 الصحية.

طـالـف فـرك ر،  100يميـة إاا بل  عـدد الطالب والطـالبـات الرا بين ويفتتح مراكز الـدعم التعليمي الصـــــــــــــيفيـة في اإلدارة التعل •
 طالبة فرك رء في كل قطاا والبنين، البناتء. 100

ي دد عدد مراكز الدعم التعليمي الصــــيفية االفتراتــــية وعن بعدء عبر منصــــة مدرســــتي وفق معيار ة عددية للطالب  •
 .ةلكل مرحلة دراسي طالف/ طالبةء 500الرا بين ومدرسة لكل 

 يكلف لكل مركز مدير مدرسة ومساعد إدارم ومسجل بيانات. ▪

يكلف املعلمون واملعلمات في كل تخصـــــــت من التخصـــــــصـــــــات التاليةي وقرين كر م، ل ة عر ية، ر اتـــــــيات،   ▪
 حصة.  24علومء ب يث ال يز د نصاب املعلم من الحصت عن 

ل ة عر ية، ر اتـيات،    ،تر ية إسـالمية دارة مدرسـية،  إو  في كل تخصـت من التخـصصـات اةتيةي  تر وم   يكلف مشـرف •
 في كل إدارة تعليمية ملتابعة أدال مراكز الدعم التعليمية.  تكليف مشرف تر وم  ء باإلتافة إلىعلوم

 تدرس تمن الخطة اإلجرائية مواد ال رين الكر م والل ة العر ية والر اتيات والعلوم وفق اةتيي •

 استهداف املهارات ا(ساسية في هذه املواد. ▪

 تعز ز مهارات الفهم ال رائي في هذه املواد. ▪

 ، ....ء.TIMSS  ،PISA  ،PIRLSتنمية مهارات الطالب الجتيا  االختبارات الدولية والت صيلية و ▪

يطبق اختبـــار قبلي للطالب امللت  ين في ا(ســـــــــــــبوا ا(ول من التطبيق واختبـــار بعـــدم في اهـــايـــة فترة التطبيق ل يـــاس  •
 املهارات ا(ساسية في املواد املستهدفة.

 

 في مراكز الدعم الصيفية:الضوابط املتعلقة بالحضور  
 تطبيق يلية االحترا ات الصحية. •

 التركد من مراعاة اةتيي •

 جاهز ة املباني وفق االشتراطات الصحية ونزافة وتع يم املباني املدرسية بشكل منتزمء. ▪

 .تجهيز املدارس برجهزة كمبيوتر وأنترنت لدعم عمليات التعلم ▪

 واملساندة للطلبة، ت ديدًا الطلبة من اوم اإلعاقة.التركد من ت ديم كافة خدمات الدعم  ▪
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 توفير املع مات واملنزفات وصابون أيدم ومناديل ورقية، أجهزة قياس درجة الحرارة، والكمامات، ال فا اتء. ▪

 الف ت الدورم للكشف عن فيروس كورونا ملنسوبي املدرسة، وت ديد منط ة الفر  الصحي للحضور اليومي. ▪

ــــمان ت  ق التباع ▪ د االجتماعي داخل الفصـــــول ومرافق املدرســـــة وتنزيم دخول وخرول الطالب والطالبات من  تـ
 املدرسةء.

 رفع ت ر ر من قبل اإلدارات التعليمية املطب ة عن سير ونتائج التطبيق. ▪

 آلية تنفيذ الدروس:

عد  • ــــطة.  ينفذ التدريس للمواد املســــــــتهدفة وفق الجدول الدرامــــــــمي املعتمد للتعليم عن ب  ـــ للمرحلتين االبتدائية واملتوسـ
 ءي1حسف الجداول ا(سبوعية املصممة في ملحق و

 فتراتية. أعداد منفذم الدروس في الفصول اال ي دد  ▪

 دقي ةء في التعليم عن بعد. 35ي دد  من الحصة الدراسية بـ و ▪

 تخصت مدة خمس دقائق بين الحصت في التعليم عن بعد. ▪

 الة في التعليم عن بعد.تخصت مدد لالستراحة وأوقات الص  ▪

 يكلف منفذم الدروس الطالب بتكليفات وواجبات و تم متابعتهم في الك وت ديم الت ذية الراجعة لهم. ▪
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الجداول ا(سبوعية    

ء املرحلة االبتدائيةو  
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 ه 1442(/ 12/ 11-10/4الجداول الدراسية خالل الفترة ) 
 ي )األسبوع األول( للصف األول االبتدائ

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 قرآن كريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

املهارة  
 األساسية 

استعمال قطع العد للحصول  
 على مكونات

،  11،  10،  9، 8،  7، 6، 5، 4و 
 ء  12

ي ارن بين املخلوقات  
الحية وا(شيال ال ير حية  

 و صنفها 

نطق الحروف التي درسها  
برصواتها ال صيرة والطو لة  

 والساكنة نط ا سليما 

استعمال قطع العد للحصول  
  8، 7،  6، 5، 4على مكونات و 

 ء  12، 11،  10، 9،

 مراجعة سورة

 الفات ة

 قرآن كريم  لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

املهارة  
 األساسية 

ي ارن بين املخلوقات الحية 
 وا(شيال ال ير حية و صنفها 

نطق الحروف التي درسها  
برصواتها ال صيرة 

والطو لة والساكنة نط ا  
 سليما

استعمال قطع العد  
            للحصول على مكونات

  10،  9، 8،  7، 6، 5، 4و 
 ء  12، 11،

نطق الحروف التي درسها  
برصواتها ال صيرة والطو لة  

 والساكنة نط ا سليما 

 مراجعة سورة
 الناس
 الفلق 

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الثالثاء

املهارة  
 األساسية 

نطق الحروف التي درسها  
والطو لة  برصواتها ال صيرة 

 الساكنة نط ا سليما و 

استعمال قطع العد  
  للحصول على مكونات  

  10،  9، 8،  7،  6، 5، 4و
 ء  12، 11،

يوضح ما ت تال إليه  
 النباتات لتعيش وتنمو 

نطق الحروف التي درسها  
برصواتها ال صيرة والطو لة  

 والساكنة نط ا سليما 

 مراجعة سورة
 خالصاإل 

 قرآن كريم  لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  األربعاء

املهارة  
 األساسية 

استعمال قطع العد للحصول  
  9،  8، 7،  6، 5،  4على مكونات  و 

 ء  12، 11، 10،

يتعرف أجزال النبات مثل 
ا(وراق والسي ان  

 والجذور 

نطق الحروف التي درسها  
الطو لة  برصواتها ال صيرة و 
 سليماو الساكنة نط ا 

نطق الحروف التي درسها  
برصواتها ال صيرة والطو لة  

 والساكنة نط ا سليم 

 مراجعة سورة
 املسد

 قرآن كريم  علوم رياضيات  لغة عربية  علوم الخميس

املهارة  
 األساسية 

يتعرف أجزال النبات مثل 
 ا(وراق والسي ان والجذور 

نطق الحروف التي درسها  
برصواتها ال صيرة و 

الطو لة و الساكنة نط ا 
 سليم

استعمال قطع العد  
 مكونات  للحصول على 

  10،  9، 8،  7،  6، 5، 4و
 ء  12، 11،

 يصف وظائف أجزال النبات
 مراجعة سورة

 النصر 
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 ( الثاني)األسبوع ي ئلصف األول االبتداا 

 
 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 قرآن كريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات   األحد 

 املهارة  

 األساسية 

 100ى إل1عّد ا(عداد من 
بالترتيف على لوحة املئة 

قرالتها و كتابتها بطرق  و 
 مختلفة

يصف وظائف أجزال  
 النبات

يكتف الحروف  
الهجائية التي درسها في  

املختلفة من أشكالها 
 الذاكرة ال ر بة 

 100ى إل1عّد ا(عداد من 
بالترتيف على لوحة املئة 

قرالتها و كتابتها بطرق  و 
 مختلفة

 مراجعة سورة 
 الكافرون 

 قرآن كريم  لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

 املهارة  

 األساسية 

 يصف دورة حياة نبات 

يكتف الحروف  
الهجائية التي درسها  

أشكالها املختلفة في 
 من الذاكرة ال ر بة

إلى 1عّد ا(عداد من 
بالترتيف على  100

لوحة املئة و قرالتها و  
 كتابتها بطرق مختلفة 

يكتف الحروف الهجائية  
التي درسها في أشكالها  
املختلفة من الذاكرة  

 ال ر بة

 مراجعة سورة 
 الكوثر 

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الثالثاء

 املهارة  

 األساسية 

يكتف الحروف الهجائية  
التي درسها في أشكالها  
املختلفة من الذاكرة  

 ال ر بة

إلى 1عّد ا(عداد من 
بالترتيف على  100

لوحة املئة وقرالتها  
 وكتابتها بطرق مختلفة

يوضح كيف تنمو  
 النباتات من البذور 

يكتف الحروف الهجائية  
أشكالها  التي درسها في 

املختلفة من الذاكرة  
 ال ر بة

 مراجعة سورة 
 املاعون 

 قرآن كريم  لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات   األربعاء

 املهارة  

 األساسية 

 100إلى 1عّد ا(عداد من 
بالترتيف على لوحة املئة 
وقرالتها و كتابتها بطرق  

 مختلفة

يوضح كيف تنمو  
 النباتات من البذور 

الحروف  يكتف 
الهجائية التي درسها في  
أشكالها املختلفة من 

 الذاكرة البعيدة

يكتف الحروف الهجائية  
التي درسها في أشكالها  
املختلفة من الذاكرة  

 البعيدة

 مراجعة سورة 
 قريش 

 قرآن كريم  علوم رياضيات  لغة عربية  علوم الخميس

 املهارة  

 األساسية 

 يصف مواطن اليابسة 

يكتف الحروف  
الهجائية التي درسها  
في أشكالها املختلفة 
 من الذاكرة البعيدة

إلى 1عّد ا(عداد من 
بالترتيف على  100

لوحة املئة و قرالتها  
 وكتابتها بطرق مختلفة

 يصف مواطن املياه 
 مراجعة سورة 

 الفيل 
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 )األسبوع الثالث( ي ئلصف األول االبتداا

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 قرآن كريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

 املهارة  

 األساسية 

ء  100م ارنة ا(عداد تمن و
باستعمال الرمو  و> ، < ، =ء  

 وترتيبها

يتعرف املوارد الطبيعية  
 و صفها 

يكتف الحروف  
الهجائية التي درسها في  
أشكالها املختلفة من 

البعيدةالذاكرة   

م ارنة ا(عداد تمن 
ء باستعمال الرمو  100و

 و> ، < ، = ء وترتيبها

 مراجعة سورة 

 الهمزة

 قرآن كريم  لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

 املهارة  

 األساسية 

يتعرف املوارد الطبيعية  
 و صفها 

يكتف الحروف الهجائية  
التي درسها في أشكالها  

الذاكرة  املختلفة من 
 البعيدة

م ارنة ا(عداد تمن 
ء باستعمال 100و

الرمو  و> ، < ، = ء  
 وترتيبها

يكتف الحروف الهجائية  
التي درسها في أشكالها  
املختلفة من الذاكرة  

 البعيدة

 مراجعة سورة 

 العصر

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الثالثاء

 املهارة  

 األساسية 

الحروف الهجائية التي  يكتف 
درسها في أشكالها املختلفة 

 من الذاكرة البعيدة

م ارنة ا(عداد تمن 
ء باستعمال الرمو  100و

 و> ، < ، = ء وترتيبها

يشرح أهمية املال  
 والهوال كموارد طبيعية 

يكتف الحروف الهجائية  
التي درسها في أشكالها  
املختلفة من الذاكرة  

 البعيدة

 مراجعة سورة 
 ثرالتكا

 قرآن كريم  لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  األربعاء

 املهارة  

 األساسية 

ء  100م ارنة ا(عداد تمن و
باستعمال الرمو  و> ، < ، =ء  

 وترتيبها

يصف كيف ن افظ  
على املوارد بإعادة  

االستخدام والترشيد  
 والتدو ر

يكتف الحروف  
الهجائية التي درسها في  

املختلفة من أشكالها 
 الذاكرة البعيدة

يكتف الحروف الهجائية  
التي درسها في أشكالها  
املختلفة من الذاكرة  

 البعيدة

 مراجعة سورة 
 ال ارعة 

 قرآن كريم  علوم رياضيات  لغة عربية  علوم الخميس

 املهارة  

 األساسية 

يصف كيف ن افظ على  
املوارد بإعادة االستخدام  

 والترشيد والتدو ر 

الحروف الهجائية  يكتف 
التي درسها في أشكالها  
املختلفة من الذاكرة  

 البعيدة

م ارنة ا(عداد تمن 
ء باستعمال 100و

الرمو  و> ، < ، = ء  
 وترتيبها

يصف كيف يت ير  
الط س مع ت ير 

 الفصول 

 مراجعة سورة 
 العاديات
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 ( األسبوع الرابع ) لصف األول االبتدائي ا

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 
 قرآن كريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

 املهارة  
 األساسية 

إيجاد ناتج الجمع ب 
العد التصاعدم، و

 استعمال خط االعدادء

يصف كيف يت ير  
الط س مع ت ير 

 الفصول 

يكتف الحروف  
الهجائية التي درسها  
في أشكالها املختلفة 

 الذاكرة البعيدةمن 

إيجاد ناتج الجمع ب 
العد التصاعدم، و

ل خط  استعما
 عدادء.ا( 

 مراجعة سورة 
 العاديات

 قرآن كريم  لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

 املهارة  
 األساسية 

ي دد بعض خصائت  
 املادة

يكتف الحروف  
الهجائية التي درسها في  
أشكالها املختلفة من 

 البعيدةالذاكرة 

إيجاد ناتج الجمع ب 
و العد التصاعدم، 

استعمال خط  
 االعدادء

يكتف الحروف  
الهجائية التي درسها في  
أشكالها املختلفة من 

 الذاكرة البعيدة

 مراجعة سورة 
 الزلزلة

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

يكتف كلمات سبق له  
حروفها جميعها  دراسة 

مع الحركة ال صيرة  
والطو لة من الذاكرة 

 ال ر بة

الجمع ب إيجاد ناتج 
العد التصاعدم، و

 استعمال خط االعدادء

ي دد بعض  
 خصائت املادة

يكتف كلمات سبق له  
دراسة حروفها جميعها  

مع الحركة ال صيرة  
والطو لة من الذاكرة 

 ال ر بة

 مراجعة سورة 
 البينة

 قرآن كريم  لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

ع ب إيجاد ناتج الجم
العد التصاعدم، و

 استعمال خط االعدادء

ي دد خصائت املواد 
 الصلبة 

يكتف كلمات سبق  
له دراسة حروفها  

جميعها مع الحركة  
ال صيرة والطو لة 
 من الذاكرة ال ر بة

يكتف كلمات سبق له  
دراسة حروفها جميعها  

مع الحركة ال صيرة  
والطو لة من الذاكرة 

 ال ر بة

 مراجعة سورة 
 البينة

 قرآن كريم  علوم رياضيات  لغة عربية  علوم الخميس

 املهارة 
 األساسية 

ي دد خصائت املواد 
 الصلبة 

يكتف كلمات سبق له  
دراسة حروفها جميعها  

مع الحركة ال صيرة  
الذاكرة والطو لة من 

 ال ر بة

إيجاد ناتج الجمع ب 
و العد التصاعدم، 

استعمال خط  
 االعدادء

ي دد خصائت 
 السوائل وال ا ات 

 مراجعة سورة 

 البينة
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 ( األسبوع الخامس) الصف األول االبتدائي 

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 
 قرآن كريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

 املهارة  
 األساسية 

إيجاد ناتج الطرح بـ و العد 
التنا لي، استعمال خط  

 االعدادء

ي دد خصائت السوائل  
 وال ا ات

يكتف كلمات سبق  
له دراسة حروفها  

جميعها مع الحركة  
ال صيرة والطو لة 
 من الذاكرة ال ر بة

 يجاد ناتج الطرح بـ و العد
التنا لي، استعمال خط  

 االعدادء.

 مراجعة سورة 

 ال در 

 قرآن كريم  لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

 املهارة  
 األساسية 

يصف موقع الشميل 
 بالنسبة إلى أشيال أخرى 

يكتف كلمات سبق له  
دراسة حروفها جميعها  

مع الحركة ال صيرة  
والطو لة من الذاكرة 

 ال ر بة

إيجاد ناتج الطرح بـ و  
العد التنا لي، 
استعمال خط  

 االعدادء

يكتف كلمات سبق له دراسة  
حروفها جميعها مع الحركة  

ال صيرة والطو لة من الذاكرة 
 ال ر بة

 مراجعة سورة 

 العلق 

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الثالثاء

 املهارة 
األساسية   

ظواهر ينسخ كلمات فيها 
 ل و ة

وتال مر وطة , ومفتوحة  
,الهال، أل الشمسية  

وال مر ة , التضعيف ,  
 التنو ن , املد ...ء 

إيجاد ناتج الطرح بـ والعد 
التنا لي، استعمال خط  

 االعدادء

يصف موقع الشميل 
بالنسبة إلى أشيال 

 أخرى 

 ينسخ كلمات فيها ظواهر ل و ة
ومفتوحة ,الهال،   وتال مر وطة ,

أل الشمسية وال مر ة , 
 التضعيف , التنو ن , املد ...ء 

 مراجعة سورة 

 العلق 

 قرآن كريم  لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  األربعاء

 املهارة 
األساسية   

إيجاد ناتج الطرح بـ و العد 
التنا لي، استعمال خط  

 االعدادء.

ي دد بعض أنواا ال وى  
والسحف، الدفع،  

 الجاابية ،االحتكاك ء 

ينسخ كلمات فيها  
 ظواهر ل و ة
وتال مر وطة ,  

ومفتوحة ,الهال، أل  
الشمسية وال مر ة , 
التضعيف , التنو ن  

 , املد ...ء 

 ينسخ كلمات فيها ظواهر ل و ة
وتال مر وطة , ومفتوحة ,الهال،  

أل الشمسية وال مر ة , 
التنو ن , املد ...ء  التضعيف ,  

 مراجعة سورة 

 العلق 

 قرآن كريم  علوم رياضيات  لغة عربية  علوم الخميس

 املهارة 
األساسية   

ي دد بعض أنواا ال وى  
والسحف، الدفع، الجاابية 

 ،االحتكاك ء

ينسخ كلمات فيها ظواهر 
 ل و ة
ومفتوحة   وتال مر وطة ,

,الهال، أل الشمسية  
وال مر ة , التضعيف ,  

 التنو ن , املد ...ء 

إيجاد ناتج الطرح بـ  
والعد التنا لي، 
استعمال خط  

 االعدادء

يصف كيف ت ير ال وى 
 املختلفة حركة ا(شيال 

 مراجعة سورة 

 التين
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 ( األسبوع السادس) الصف األول االبتدائي 

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 
 قرآن كريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات   األحد 

 املهارة  
 األساسية 

إيجاد ناتج الطرح من  
،  8، 7، 6، 5، 4ا(عدادو

 ء. 12،  11،  10، 9

يصف كيف ت ير ال وى  
 املختلفة حركة ا(شيال 

ي لل الجمل إلى  
كلمات وت ليل  

الكلمات إلى م اطع  
وت ليل امل اطع إلى  

 أصوات  

إيجاد ناتج الطرح من  
،  8، 7، 6، 5، 4ا(عدادو

 ء 12،  11،  10، 9

 مراجعة سورة

 التين

 قرآن كريم  لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

 املهارة  
 األساسية 

يصف مصادر مختلفة  
 والحرارةللطاقة 

ي لل الجمل إلى كلمات  
وت ليل الكلمات إلى  

م اطع وت ليل امل اطع إلى  
 أصوات  

إيجاد ناتج الطرح من  
،  7، 6، 5، 4ا(عدادو

 ء12، 11، 10، 9، 8

ي لل الجمل إلى كلمات  
وت ليل الكلمات إلى  

م اطع وت ليل امل اطع  
 إلى أصوات  

 مراجعة سورة

 الشرح

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

ي لل الجمل إلى كلمات  
وت ليل الكلمات إلى  

م اطع وت ليل امل اطع  
 إلى أصوات  

إيجاد ناتج الطرح من  
،  8، 7، 6، 5، 4ا(عدادو

 ء. 12،  11،  10، 9

يصف مصادر  
مختلفة للطاقة  

 والحرارة

ي لل الجمل إلى كلمات  
وت ليل الكلمات إلى  

م اطع وت ليل امل اطع  
 إلى أصوات  

 مراجعة سورة

 الشرح

 قرآن كريم  لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات   األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

إيجاد ناتج الطرح من  
،  8، 7، 6، 5، 4ا(عدادو

 ء 12،  11،  10، 9

يوضح أن الضول يمر من  
خالل بعض ا(شيال دون  

  يرها

ي لل الجمل إلى  
كلمات وت ليل  

الكلمات إلى م اطع  
وت ليل امل اطع إلى  

 أصوات

 مراجعة كافة املهارات
 مراجعة سورة

 الضحى

 قرآن كريم  علوم رياضيات  لغة عربية  علوم الخميس

 املهارة 
 األساسية 

يستنتج أن الصوت  
 ينشر عن اهتزا  ا(شيال 

 مراجعة كافة املهارات

إيجاد ناتج الطرح  
،  5، 4من ا(عدادو

6 ،7 ،8 ،9 ،10  ،
 ء 12، 11

يستنتج أن الصوت  
اهتزا  ينشر عن 

 ا(شيال 

 مراجعة سورة 

 الضحى
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 ه 1442(/ 12/ 11-10/4الجداول الدراسية خالل الفترة ) 
 ( األسبوع األول )  لصف الثاني االبتدائيل

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 قرآن كريم علوم رياضيات  لغة عربية علوم األحد 

 املهارة  

 األساسية 

البذور و بين  يصف 
جزل النبات الذم 

 يكواها

ا مشكوال عدد  ي رأ نصًّ
 ء 80-70كلماته و

ت ديد ال يمة املنزلية  
لرقم في عدد تمن 

 ء. 1000و

يتعرف على  مراحل دورة 
 حياة النبات

 مراجعة سورة 

 الليل 

 قرآن كريم رياضيات  لغة عربية علوم رياضيات  االثنين

 املهارة  

 األساسية 

ال يمة املنزلية  ت ديد 
لرقم في عدد تمن 

 ء. 1000و

يتعرف على  مراحل دورة 
 حياة النبات

ا مشكوال عدد  ي رأ نصًّ
 ء 80-70كلماته و

ت ديد ال يمة املنزلية  
لرقم في عدد تمن 

 ء. 1000و

 مراجعة سورة 
 الليل 

 قرآن كريم لغة عربية رياضيات  لغة عربية علوم الثالثاء

 املهارة  

 األساسية 

الحيوانات يصف 
 و صنفها و  ارن بينها 

ا مشكوال عدد  ي رأ نصًّ
 ء 80-70كلماته و

قرالة ا(عداد تمن  
ء و  1000العددو

 كتابتها بطرق مختلفة. 

ا مشكوال عدد  ي رأ نصًّ
 ء 80-70كلماته و

 مراجعة سورة 
 الشمس

 قرآن كريم لغة عربية علوم رياضيات  لغة عربية األربعاء

 املهارة  

 األساسية 

ا مشكوال عدد ي رأ  نصًّ
 ء 80-70كلماته و

قرالة ا(عداد تمن  
ء و كتابتها  1000العددو

 بطرق مختلفة. 

يصف الحيوانات 
 و صنفها و  ارن بينها 

ا مشكوال عدد  ي رأ نصًّ
 ء 80-70كلماته و

 مراجعة سورة 
 الشمس

 قرآن كريم لغة عربية لغة عربية علوم رياضيات  الخميس

 املهارة  

 األساسية 

قرالة ا(عداد تمن  
ء و كتابتها  1000العددو

 بطرق مختلفة. 

يصف دورات حياة  
 الحيوانات و  ارن بينها 

ا مشكوال عدد  ي رأ نصًّ
 ء 80-70كلماته و

ا مشكوال عدد  ي رأ نصًّ
 ء 80-70كلماته و

 مراجعة سورتي
 الليل والشمس 
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 ( األسبوع الثاني)  الصف الثاني االبتدائي

الحصة اليوم/   الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  

 قرآن كريم  علوم رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة 
 األساسية 

يصف دورات حياة  
الحيوانات و  ارن  

 بينها

يكتشف داللة الكلمات 
الجديدة من خالل  

 الترادف والتضاد 

ترتيف ا(عداد تمن  
 ء. 1000و

 يصف السلسلة ال ذائية
 مراجعة سورة 

 البلد

 قرآن كريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

 املهارة  
 األساسية 

ترتيف ا(عداد تمن  
 ء. 1000و

 يصف املواطن املختلفة
يكتشف داللة الكلمات 

الجديدة من خالل  
 الترادف والتضاد 

ترتيف ا(عداد تمن  
 ء. 1000و

 مراجعة سورة 

 البلد

 قرآن كريم  لغة عربية  رياضيات  عربية لغة  علوم الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

يصف املواطن  
 املختلفة 

يكتشف داللة الكلمات 
الجديدة من خالل  

 الترادف والتضاد 

تمثيل الكسر الدال على  
واحد من   أك ر من جزل

أجزال الكل املتطاب ة 
 قرالتها و 

يكتشف داللة الكلمات 
الجديدة من خالل  
 الترادف والتضاد 

 مراجعة سورة 

 الفجر 

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

يكتشف داللة 
الكلمات الجديدة من  

خالل الترادف 
 والتضاد 

تمثيل الكسر الدال  
على أك ر من جزل واحد 

من أجزال الكل  
 املتطاب ة و قرالتها 

يوضح كيف تعيش 
النباتات والحيوانات في 

 املواطن الجافة

يكتف نصوصا قصيرة في  
 ء كلمة  20 -10حدود و

 مراجعة سورة 

 الفجر 

 قرآن كريم  لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  الخميس

 املهارة 
 األساسية 

تمثيل الكسر الدال  
على أك ر من جزل  

واحد من أجزال الكل  
 املتطاب ة و قرالتها 

يوضح كيف تعيش 
النباتات والحيوانات في 

 املواطن الجافة

يكتف نصوصا قصيرة في  
 ء كلمة  20 -10حدود و

يكتف نصوصا قصيرة في  
 ء كلمة  20 -10حدود و

 مراجعة سورة 

 الفجر 
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 ( األسبوع الثالث)  الثاني االبتدائيالصف  

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 قرآن كريم  علوم رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة 
 األساسية 

ي ارن بين ال ابات املطيرة  
 وال ابات ا(خرى 

يكتف نصوصا قصيرة في  
 ء كلم  20 -10حدود و

جمع عددين أو ثالثة 
أعداد كل منها مكون  

أرقام على ا(ك ر   3من 
بإعادة التجميع أو  

 بدونه

ي ارن بين ال ابات 
 املطيرة وال ابات ا(خرى 

 مراجعة سورة 

 ال اشية 

 قرآن كريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

 املهارة  
 األساسية 

جمع عددين أو ثالثة 
أعداد كل منها مكون من  

ا(ك ر بإعادة  أرقام على  3
 التجميع أو بدونه 

يوضح ما الصخور وكيف  
 تستخدم ؟

يكتف نصوصا قصيرة  
 ء كلم  20 -10في حدود و

جمع عددين أو ثالثة 
أعداد كل منها مكون من  

أرقام على ا(ك ر   3
 بإعادة التجميع أو بدونه 

 مراجعة سورة 

 ال اشية 

 كريم قرآن  لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

 يفسر كيف تتكون التربة 
يكتف نصوصا قصيرة في  

 ء كلم  20 -10حدود و

جمع عددين أو ثالثة 
أعداد كل منها مكون  

أرقام على ا(ك ر   3من 
بإعادة التجميع أو  

 بدونه

يكتف نصوصا قصيرة في  
 ء كلم  20 -10حدود و

 مراجعة سورة 

 ا(على

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

يكتف نصوصا قصيرة في  
 ء كلمة  20 -10حدود و

جمع عددين أو ثالثة 
أعداد كل منها مكون من  

أرقام على ا(ك ر بإعادة   3
 التجميع أو بدونه 

يفسر كيف تتكون 
 التربة

يرتف كلمات  لبنال جملة 
 مفيدة 

 مراجعة سورة 

 ا(على

 قرآن كريم  لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  الخميس

 املهارة 
 األساسية 

جمع عددين أو ثالثة 
أعداد كل منها مكون من  

أرقام على ا(ك ر بإعادة   3
 التجميع أو بدونه 

يتوصل إلى أن دوران  
ا(رض حول نفسها  
 يسبف الليل والنهار 

يرتف كلمات  لبنال 
 جملة مفيدة 

لبنال جملة يرتف كلمات  
 مفيدة 

 مراجعة سورة 

 الطارق 

 
 
 
 
 



 

13 

 

 ( األسبوع الرابع )  الصف الثاني االبتدائي

 

 

 

 

 

 

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 قرآن كريم  علوم رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة  
 األساسية 

يتوصل إلى أن دوران  
ا(رض حول نفسها  

 والنهار يسبف الليل 

يرتف كلمات  لبنال 
 جملة مفيدة 

طرح عددين مكون كل 
أرقام على ا(ك ر   3منها من 

 بإعادة التجميع أو بدونه 

ير ط أنماط فصلية  
ب ركة ا(رض حول 

 الشمس

 مراجعة سورة 

 الطارق 

 قرآن كريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

 املهارة 
 األساسية 

طرح عددين مكون كل 
أرقام على  3منها من 

ا(ك ر بإعادة التجميع  
 أو بدونه. 

ير ط أنماط فصلية  
ب ركة ا(رض حول 

 الشمس

يرتف كلمات  لبنال جملة 
 مفيدة 

طرح عددين مكون كل 
أرقام على  3منها من 

ا(ك ر بإعادة التجميع أو  
 بدونه

 مراجعة سورة 

 البرول 

 قرآن كريم  لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

يالحظ ال مر وأطواره 
عند دورانه حول 

 ا(رض

يستنتج املعنى العام  ملا  
 ي رأ

طرح عددين مكون كل 
أرقام على ا(ك ر   3منها من 

 بإعادة التجميع أو بدونه 

يستنتج املعنى العام  ملا  
 ي رأ

 مراجعة سورة 

 البرول 

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

يستنتج املعنى العام   
 ملا ي رأ

طرح عددين مكون كل 
أرقام على  3منها من 

ا(ك ر بإعادة التجميع  
 أو بدونه

يالحظ ال مر وأطواره عند 
 دورانه حول ا(رض

يستنتج املعنى العام  ملا  
 ي رأ

 مراجعة سورة 

 االنش اق 

 قرآن كريم  لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  الخميس

 املهارة 
 األساسية 

طرح عددين مكون كل 
أرقام على  3منها من 

ا(ك ر بإعادة التجميع  
 أو بدونه

يوضح العالقة بين  
 الكواكف والشمس 

يستنتج املعنى العام  ملا  
 ي رأ

يكتف كلمات ت وم  
 ظواهر ل و ة درسها 

 مراجعة سورة 

 االنش اق 
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 ( األسبوع الخامس)  الثاني االبتدائيالصف  

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 
 قرآن كريم  علوم رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة  
 األساسية 

يصف كواكف النزام  
 الشمسمي 

يكتف كلمات 
ت وم ظواهر 
 ل و ة درسها 

 قرالة الساعة و بالساعات
الكاملة ، بنصف ساعة ،  
بربع ساعة ، (قرب خمس  

دقائق ء و كتابة الوقت 
 الذم تشير إليه الساعة. 

يصف كواكف النزام  
 الشمسمي 

 مراجعة سورة 

 املطففين 

 قرآن كريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

 املهارة  
 األساسية 

 قرالة الساعة و بالساعات
الكاملة ، بنصف ساعة ،  
بربع ساعة ، (قرب خمس  

دقائق ء و كتابة الوقت 
 الذم تشير إليه الساعة 

ي ارن بين خواص  
بعض املواد 

 الصلبة 

يستنتج املعنى العام للنت 
 املسموا 

قرالة الساعة و  
بالساعات الكاملة ، 
بنصف ساعة ، بربع 
ساعة ، (قرب خمس 

دقائق ء و كتابة الوقت 
ليه  الذم تشير إ
 الساعة.

 مراجعة سورة 

 املطففين 

 قرآن كريم  لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

ي ارن بين خواص بعض 
 املواد الصلبة 

يستنتج املعنى 
العام للنت 

 املسموا 

 قرالة الساعة و بالساعات
الكاملة ، بنصف ساعة ،  
بربع ساعة ، (قرب خمس  

دقائق ء و كتابة الوقت 
 الذم تشير إليه الساعة. 

يستنتج املعنى العام 
 للنت املسموا

 مراجعة سورة 

 االنفطار

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

يعلل انطباعه تجاه ما 
استمع إليه . واست سان ،  
قبول ، رفضء مما تتصف 
به شخصيات ال صة ، أو  
 ا(حداث الواردة في النت 

قرالة الساعة 
وبالساعات الكاملة  

بنصف ساعة ،   ،
بربع ساعة ، (قرب 
خمس دقائق ء و 

كتابة الوقت الذم 
 تشير إليه الساعة. 

ي ارن بين السوائل 
 وال ا ات

يعلل انطباعه تجاه ما 
استمع إليه .  

واست سان ، قبول ، 
رفضء مما تتصف به  
شخصيات ال صة ، أو  

ا(حداث الواردة في  
 النت

 مراجعة سورة 

 االنفطار
 

 قرآن كريم  لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  الخميس

 املهارة 
 األساسية 

 قرالة الساعة و بالساعات
الكاملة ، بنصف ساعة ،  
بربع ساعة ، (قرب خمس  

دقائق ء و كتابة الوقت 
 الذم تشير إليه الساعة 

ي دد ما إاا كان  
الت ير فيزيائيًا أو  

 كيميائيا 

يعلل انطباعه تجاه ما 
استمع إليه . واست سان ،  
قبول ، رفضء مما تتصف 
به شخصيات ال صة ، أو  
 ا(حداث الواردة في النت 

حول يصوغ أسئلة 
 موتوا قصير . 

 مراجعة سورة 

 التكور 
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 ( األسبوع السادس)  الصف الثاني االبتدائي

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 
 قرآن كريم علوم رياضيات  لغة عربية علوم األحد 

 املهارة  
 األساسية 

ي دد ما إاا كان الت ير  
 فيزيائيًا أو كيميائيا 

يصوغ أسئلة حول 
 موتوا قصير . 

قرالة البيانات املمثلة  
 بالصور و ا(عمدة. 

يتوصل إلى أن 
الحرارة ت ير حالة 

 املادة

 مراجعة سورة 

 التكو ر

 قرآن كريم رياضيات  لغة عربية علوم رياضيات  االثنين

 املهارة  
 األساسية 

قرالة البيانات املمثلة  
 بالصور و ا(عمدة

براها دفع يعرف ال وة 
 وسحف

يعبر شفهًيا عن أحداث 
 قصة مصورة 

قرالة البيانات  
املمثلة بالصور و  

 ا(عمدة

 مراجعة سورة 

 عبس 

 قرآن كريم لغة عربية رياضيات  لغة عربية علوم الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

يتوصل إلى أن 
امل ناطيسات تجذب  

بعض املواد وال تجذب 
 أخرى 

يعبر شفهًيا عن أحداث 
 مصورة قصة 

قرالة البيانات املمثلة  
 بالصور و ا(عمدة

ا مشكوال  ي رأ نصًّ
-70عدد كلماته و

 ء 80

 مراجعة سورة 

 عبس 

 قرآن كريم لغة عربية علوم رياضيات  لغة عربية األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

يكتشف داللة الكلمات 
الجديدة من خالل  
 الترادف والتضاد 

قرالة البيانات املمثلة  
 بالصور و ا(عمدة

ي دد قطبي امل ناطيس 
و وضح كيف تتفاعل 

 ا(قطاب معا 

يصوغ أسئلة حول 
 موتوا قصير . 

يعبر شفهًيا عن  
أحداث قصة 

 مصورة

 مراجعة سورة 

 النا عات

 قرآن كريم لغة عربية لغة عربية علوم رياضيات  الخميس

 املهارة 
 األساسية 

قرالة البيانات املمثلة  
 بالصور و ا(عمدة

يتعرف أن الشمس 
تزود ا(رض بالحرارة 

 والطاقة

يعلل انطباعه تجاه ما 
استمع إليه . واست سان ،  
قبول ، رفضء مما تتصف 
به شخصيات ال صة ، أو  
 ا(حداث الواردة في النت 

يكتف كلمات ت وم  
 ظواهر ل و ة درسها 

 

 مراجعة سورة 

 النا عات
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 هـ 1442(/ 12/ 11-10/4الجداول الدراسية خالل الفترة ) 

 ( األول )اأٍلسبوع  لصف الثالث االبتدائيل

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 قرآن كريم  لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

 املهارة  
 األساسية 

قرالة ا(عداد تمن  
ا(لوف عشرات 

 وكتابتها بطرق مختلفة. 

ير ط بين أجزال  
 النبات ووظائفها 

ي رأ نصا مشكوال عدد 
ء  100-150كلماته و

كلمة مع مراعاة صحة  
 الوقف وسالمة الوصل 

ي رأ نصا مشكوال عدد 
ء كلمة مع 100-150كلماته و

مراعاة صحة الوقف  
 وسالمة الوصل 

 مراجعة سورة 

 املدثر تالوة
 النبر  يف 

 قرآن كريم  علوم رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

 املهارة 
األساسية   

ير ط بين أجزال النبات  
 ووظائفها 

يرسم كلمات مهمو ة 
في أولها ووسطها  

 ويخرها 

قرالة ا(عداد تمن  
عشرات ا(لوف وكتابتها  

 بطرق مختلفة. 

يتعرف على دورات حياة  
 أنواا مختلفة من النباتات 

 مراجعة سورة 

 املدثر تالوة
 النبر  يف 

 قرآن كريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  الثالثاء

 املهارة 
األساسية   

قرالة ا(عداد تمن  
عشرات ا(لوف 

 وكتابتها بطرق مختلفة. 

يتعرف على دورات  
حياة أنواا مختلفة 

 من النباتات

يرسم كلمات مهمو ة في 
 أولها ووسطها ويخرها 

م ارنة ا(عداد تمن 
 عشرات ا(لوف وترتيبها

 مراجعة سورة 

 املزمل تالوة 
 النبر  يف 

 قرآن كريم  لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة 
األساسية   

ي ارن بين دورات حياة  
 حيوانات مختلفة

يرسم كلمات مهمو ة 
في أولها ووسطها  

 ويخرها 

م ارنة ا(عداد تمن 
 عشرات ا(لوف وترتيبها

كلمات مهمو ة في يرسم 
 أولها ووسطها ويخرها 

 مراجعة سورة 

 املزمل تالوة 
 النبر  يف 

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الخميس

 املهارة 
 األساسية 

يرسم عالمات الترقيم 
والن طتين، الفاصلة  

املن وطة، عالمة  
التعجفء في مواتعها  

 الصحي ة 

م ارنة ا(عداد تمن 
ا(لوف عشرات 

 وترتيبها.

ي ارن بين دورات حياة  
 حيوانات مختلفة

يرسم عالمات الترقيم 
والن طتين، الفاصلة  

املن وطة، عالمة التعجفء  
 في مواتعها الصحي ة 

 مراجعة سورة 

 الجن تالوة
 املرسالت  يف

 
 
 
 
 

 

 



 

17 

 

 ( الثانيسبوع األ )  لصف الثالث االبتدائيا

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 قرآن كريم  لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

 املهارة  
 األساسية 

جمع عددين مكون كل  
منهما من ثالثة  أرقام 

على ا(ك ر بإعادة  
 التجميع و دونه 

ي ارن بين املخلوقات 
 الحية وا(شيال ال ير حية 

يرسم عالمات الترقيم 
والن طتين، الفاصلة  

املن وطة، عالمة التعجفء  
 في مواتعها الصحي ة 

ي رأ نصا مشكوال عدد 
ء  100-150كلماته و

كلمة مع مراعاة صحة  
 الوقف وسالمة الوصل 

 مراجعة سورة 

 الجن تالوة
 املرسالت  يف

 قرآن كريم  علوم رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

 املهارة 
األساسية   

ي دد التكيفات التي 
املخلوق الحي من  تمكن 

 الب ال في بيئة معينة 

ي رأ نصا مشكوال عدد 
ء كلمة  100-150كلماته و

مع مراعاة صحة الوقف 
 وسالمة الوصل 

جمع عددين مكون كل  
منهما من ثالثة  أرقام على 

ا(ك ر بإعادة التجميع  
 و دونه

ي دد التكيفات التي 
تمكن املخلوق الحي من  

 الب ال في بيئة معينة 

ة نوح  مراجعة سور 
 تالوة

 املرسالت  يف

 قرآن كريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  الثالثاء

 املهارة 
األساسية   

طرح عددين مكون كل 
منهما من ثالثة أرقام  

على ا(ك ر بإعادة  
 التجميع و دونه 

يوضح كيف تتنافس 
املخلوقات الحية 

املختلفة على ال ذال واملال 
 واملروى 

عدد ي رأ نصا مشكوال 
ء كلمة  100-150كلماته و

مع مراعاة صحة الوقف 
 وسالمة الوصل 

طرح عددين مكون كل 
منهما من ثالثة أرقام  

على ا(ك ر بإعادة  
 التجميع و دونه 

 مراجعة سورة 

 نوح تالوة
 املرسالت  يف

 قرآن كريم  لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة 
األساسية   

تتنافس يوضح كيف 
املخلوقات الحية 

املختلفة على ال ذال 
 واملال واملروى 

ينسخ نصوصا قصيرة في 
حدود سطر ن إلى ثالثة 

 أسطر مشكولة

طرح عددين مكون كل 
منهما من ثالثة أرقام  على 

ا(ك ر بإعادة التجميع  
 و دونه

ينسخ نصوصا قصيرة في 
حدود سطر ن إلى ثالثة 

 أسطر مشكولة

 مراجعة سورة 

 املعارل تالوة 

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الخميس

 املهارة 
األساسية   

ينسخ نصوصا قصيرة في 
حدود سطر ن إلى ثالثة 

 أسطر مشكولة

طرح عددين مكون كل 
منهما من ثالثة أرقام  على 

ا(ك ر بإعادة التجميع  
 و دونه

يبين أثر ت يرات البيئة في  
 املخلوقات الحية

ينسخ نصوصا قصيرة في 
حدود سطر ن إلى ثالثة 

 أسطر مشكولة

 مراجعة سورة 

 املعارل تالوة 
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 ( الثالثسبوع األ )  لصف الثالث االبتدائيا

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 قرآن كريم  لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

 املهارة  
 األساسية 

إيجاد ناتج الضرب في 
 10،  5،   4،  2ا(عداد 

يبين أثر ت يرات البيئة  
 في املخلوقات الحية

يكتف نصوصا قصيرة في  
ء كلمة من  30-20حدود و

 الذاكرة ال ر بة 

يكتف نصوصا قصيرة في  
ء كلمة من  30-20حدود و

 الذاكرة ال ر بة 

 مراجعة سورة 
 الحاقة تالوة

 نسان  يف اإل
 قرآن كريم  علوم رياضيات  عربية لغة  علوم االثنين

 املهارة 
األساسية   

يبين أثر ت يرات البيئة في  
 املخلوقات الحية

يكتف نصوصا قصيرة  
ء  30-20في حدود و

كلمة من الذاكرة 
 ال ر بة

إيجاد ناتج الضرب في 
 10،  5،   4،  2ا(عداد 

يبين كيف ي ير اإلنسان  
 معالم سطح ا(رض

 مراجعة سورة 
 تالوةالحاقة 

 نسان  يف اإل

 قرآن كريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  الثالثاء

 املهارة 
األساسية   

إيجاد ناتج الضرب في 
 10،  5،   4،  2ا(عداد 

ي ارن أنواعًا مختلفة 
 من التربة 

يجيف عن أسئلة تعليلية  
مااا لو   -ملااا  -وكيف 

 حدثء 

إيجاد ناتج الضرب في 
 10،  5،   4،  2ا(عداد 

 مراجعة سورة 
 الت ر م تالوة

 نسان  يف اإل
 قرآن كريم  لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة 
األساسية   

ي ارن أنواعًا مختلفة من 
 التربة

يجيف عن أسئلة  
  -ملااا  -تعليلية وكيف 

 مااا لو حدثء 

إيجاد ناتج الضرب في 
 10،  5،   4،  2ا(عداد 

يجيف عن أسئلة تعليلية  
مااا لو   -ملااا  -وكيف 

 حدثء 

 مراجعة سورة 
 الت ر م تالوة

 نسان  يف اإل

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الخميس

 املهارة 
األساسية   

يلت ط توار خ وأحداثا  
ووقائع وأعالما وأماكن 

 املادة املسموعة من 

إيجاد ناتج الضرب في 
 10،  5،   4،  2ا(عداد 

يصف كيف تتكون  
 ا(حافير

يلت ط توار خ وأحداثا  
ووقائع وأعالما وأماكن 

 من املادة املسموعة 

 مراجعة سورة 
 الطالق تالوة
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 سبوع الرابع( األ )  لصف الثالث االبتدائيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 قرآن كريم لغة عربية لغة عربية علوم رياضيات  األحد 

 املهارة  
 األساسية 

إيجاد ناتج الضرب في 
 9،  8، 7، 6، 3ا(عداد 

يصف كيف تتكون  
 ا(حافير

يلت ط توار خ وأحداثا  
ووقائع وأعالما وأماكن 

 من املادة املسموعة 

يصوغ أسئلة حول 
 موتوا قصير 

 مراجعة سورة 
 الطالق تالوة

 قرآن كريم علوم رياضيات  لغة عربية علوم االثنين

 املهارة 
األساسية   

يصف كيف تتكون  
 ا(حافير

يصوغ أسئلة حول 
 موتوا قصير 

إيجاد ناتج الضرب في 
 9،  8، 7، 6، 3ا(عداد 

يذكر أمثلة على الوقود 
ا(حفورم ومصادر  

 الطاقة ا(خرى 

 مراجعة سورة 
 الت ابن تالوة

 قرآن كريم رياضيات  لغة عربية علوم رياضيات  الثالثاء
 املهارة 

األساسية   

إيجاد ناتج الضرب في 
 9،  8، 7، 6، 3ا(عداد 

يصف خصائت 
 الط س املختلفة

يصوغ أسئلة حول 
 موتوا قصير 

إيجاد ناتج الضرب في 
 9،  8، 7، 6، 3ا(عداد 

 مراجعة سورة 
 الت ابن تالوة

 قرآن كريم لغة عربية رياضيات  لغة عربية علوم األربعاء
 املهارة 

األساسية   

يصف خصائت 
 الط س املختلفة

يرتف جمال قصيرة 
 لبنال نت مترابط 

إيجاد ناتج الضرب في 
 9،  8، 7، 6، 3ا(عداد 

يرتف جمال قصيرة لبنال 
 نت مترابط

 مراجعة سورة 
 املناف ون تالوة

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الخميس

 املهارة 
 األساسية 

يرتف جمال قصيرة لبنال 
 نت مترابط

إيجاد ناتج الضرب 
،  7، 6، 3في ا(عداد 

8 ،9 

يوضح بعض خصائت 
املواد الصلبة والسائلة  

 وال ا  ة 
 ي ني نصا بجملة جديدة 

 مراجعة سورة 

 املناف ون تالوة



 

20 

 

 ( الخامسسبوع األ )  االبتدائيلصف الثالث ا

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 
 قرآن كريم  لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

 املهارة  
 األساسية 

ال سمة باستعمال 
العالقة بين ال سمة 

 والضرب

يعرف الت يرات 
الفيزيائية على أاها  

ت يرات الت دث ت ييرًا  
في تركيف املادة وهي  

 جزل من حياتن

ي ني نصا بجملة 
 جديدة 

ي ني نصا بجملة 
 جديدة 

 مراجعة سورة 

 الجمعة تالوة
 ال يامة  يف

 قرآن كريم  علوم رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

 املهارة  
 األساسية 

يصف الت يرات 
 الكيميائية 

يعبر شفهيًا عن أحداث 
 قصة مصورة 

ال سمة باستعمال 
العالقة بين 

 ال سمة والضرب 

يصف الت يرات 
 الكيميائية 

 مراجعة سورة 

 الجمعة تالوة
 ال يامة  يف

 قرآن كريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

ال سمة باستعمال 
العالقة بين ال سمة 

 والضرب

يستنتج أن الت يرات  
الكيميائية من م ومات 

 حياتنا

يعبر شفهيًا عن  
أحداث قصة 

 مصورة

ال سمة باستعمال 
العالقة بين ال سمة 

 والضرب

 مراجعة سورة 

 الصف تالوة
 ال يامة  يف

 قرآن كريم  لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

املوقع يصف كال من 
 والحركة و ر ط بينهما 

يعبر شفهيًا عن أحداث 
 قصة مصورة 

إيجاد الكسور 
 املتكافئة. 

يكتف نصوصا قصيرة  
ء   30-20في حدود و

كلمة من الذاكرة 
 البعيدة

 مراجعة سورة 

 الصف تالوة
 ال يامة  يف

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الخميس

 املهارة 
 األساسية 

نصوصا قصيرة  يكتف 
ء   30-20في حدود و

كلمة من الذاكرة 
 البعيدة

إيجاد الكسور 
 املتكافئة. 

يصف كال من  
املوقع والحركة 

 و ر ط بينهما 

يكتف نصوصا قصيرة  
ء   30-20في حدود و

كلمة من الذاكرة 
 البعيدة

 مراجعة سورة 

 املمت نة تالوة 
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 ( السادسسبوع األ )  لصف الثالث االبتدائيا

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 
 قرآن كريم  لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

 املهارة  
 األساسية 

 م ارنة الكسور وترتيبها.
يعرف السرعة 

مستخدمًا مفهومي 
 املسافة والزمن

يصنف الكلمات في 
تول الح ول  

 الداللية

يصنف الكلمات في 
 الدالليةتول الح ول 

 مراجعة سورة 

 املمت نة تالوة 

 قرآن كريم  علوم رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

 املهارة  
 األساسية 

يعرف ال وة مثل مثل  
الدفع والسحف والدفع  
مبينًا العالقة بينها و ين  

 الحركة 

يكتف أحداث قصة 
قصيرة مع مراعاة ترتيف 

 ا(حداث 

م ارنة الكسور  
 وترتيبها.

يعرف ال وة مثل مثل  
الدفع والسحف 

والدفع مبينًا العالقة 
 بينها و ين الحركة 

 مراجعة سورة 

 الحشر تالوة

 قرآن كريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

قرالة البيانات املمثلة  
بالرمو  وا(عمدة  

 وتفسيرها

يعرف بعض أنواا 
ال وى مثل االحتكاك 

والجاابية  
 وامل ناطيسية 

يكتف أحداث قصة 
قصيرة مع مراعاة  

 ترتيف ا(حداث 

قرالة البيانات املمثلة  
بالرمو  وا(عمدة  

 وتفسيرها

 مراجعة سورة 

 الحشر تالوة

 قرآن كريم  لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

يميز بين درجة الصوت  
 وعلوه

قصيرة  يكتف نصوصا 
ء   30-20في حدود و

كلمة من الذاكرة 
 البعيدة

قرالة البيانات  
املمثلة بالرمو  

 وا(عمدة وتفسيرها

يكتف أحداث قصة 
قصيرة مع مراعاة  

 ترتيف ا(حداث 

 مراجعة سورة 

 املجادلة تالوة

 قرآن كريم  لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الخميس

 املهارة 
 األساسية 

بجملة ي ني نصا 
 جديدة 

قرالة البيانات املمثلة  
بالرمو  وا(عمدة  

 وتفسيرها

يصف كيف نرى  
 ا(لوان 

ي رأ نصا مشكوال عدد 
ء  100-150كلماته و

كلمة مع مراعاة صحة  
 الوقف وسالمة الوصل 
تطبيق جميع املهارات 

 الساب ة عليه

 مراجعة سورة 

 املجادلة  تالوة
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 هـ  1442(/ 12/ 11-10/4الفترة ) الجداول الدراسية خالل 
 سبوع األول( األ ) لصف الرابع االبتدائي ل

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 
 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة  
 األساسية 

ي ارن بين الخلية  النباتية والخلية  
 الحيوانية 

تعدد الوظائف الحيو ة الخمس -
 للمخلوقات الحية 

 تصنف املخلوقات الحية-
تسمية أص ر تركيف في املخلوق  -

 الحي

فهم النت امل رول  
 واستيعابه

ت ديد ال يمة املنزلية  
لرقم في عدد تمن 

 املاليين. 

يتعرف على -
الحيوانات الف ار ة 

 والالف ار ة

تصنف املخلوقات  -
 الحية إلى ممالك

  سورةتالوة 
 ء1ي29الحديدو

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

 املهارة 
 األساسية 

ت ديد ال يمة املنزلية لرقم في 
 عدد تمن املاليين. 

يذكر سبف تسمية -
الحيوانات الالف ار ة بهذا 

 االسم مع التمثيل
تلخت خصائت -

 مجموعات الالف ار ة

الطالقة ال رائية 
وإ نال املخزون الل وم 

الترادف  ومثل 
 والتضادء 

قرالة ا(عداد تمن  
ملاليين وكتابتها  ا

بطرق مختلفة  
قياسية ، لفزية ،  و

 ت ليلية ء . 

تالوة سورة  
 ء 1ي50الواقعةو

 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

 يصف طوائف الف ار ات 
تعدد بعض أجهزة الحيوانات  -

 ووظائفها 

التعرف على الكلمة 
 والجملة وأنواعها

قرالة ا(عداد تمن  
املاليين وكتابتها بطرق  
مختلفة  و قياسية ،  
 لفزية ، ت ليلية ء . 

التعرف على املبتدأ 
 والخبر

  سورة
 ء 1ي29املدثرو

 حفظ 

 القران لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

 املبتدأ والخبر التعرف على 

حل مسائل ر اتية 
باستعمال استراتيجيات  

ومهارات مناسبة مع اتباا  
 الخطوات ا(ربع 

يتعرف على العوامل  
الحيو ة والالحيو ة في 

 النزام البيئي
ت ارن بين الجماعة  -

الحيو ة واملجتمع 
 الحيوم 

فهم النت املسموا  
 وت ليله

  سورةتالوة 
الواقعة 

 ء 51ي96و

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  الخميس

 املهارة 
 األساسية 

  م ارنة ا(عداد تمن املاليين 
 وترتيبها

يمثل لبعض ا(نزمة  
اليابسة ء –البيئية واملائية   

توضح كيفية انت ال -
 الطاقة في نزام بيئي

الرسم اإلمالئي  
الصحيح لهمزة الوصل  

 وال طع 

الرسم اإلمالئي  
الصحيح لهمزة  
 الوصل وال طع 

  سورةتالوة 
 ء 1ي40الرحمنو
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 ( الثانيسبوع األ ) الصف الرابع االبتدائي 
 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة  
 األساسية 

يعرف امل صود باملنط ة  
 الحيو ة

شرح العالقة بين  -
 املخلوقات في شبكة  ذائية 

تصف السالسل والشبكات  -
 ال ذائية

فهم النت امل رول  
 وت ليله ون ده

م ارنة ا(عداد تمن املاليين  
 وترتيبها

يتعرف على بعض  -
الخصائت 

املستخدمة في 
التعرف على املعادن  

 وتصنيفها 

  سورةتالوة 
 ء 41ي78الرحمنو

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

 املهارة 
 األساسية 

ت ر ف ا(عداد تمن  
 املاليين. 

يصنف الصخور  
حسف أنواعها مع 

 التمثيل 

فهم النت امل رول وترتيف 
 أحداثه ومعرفة م زى النت

ت ر ف ا(عداد 
 تمن املاليين. 

  ةتالوة سور 
 ء 1ي27ال مرو

 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

 يعرف مصادر املال الرئيسية. 
تعرف الجمل  

املثبتة واملنفية  
 واستخدامها 

حل مسائل ر اتية باستعمال  
ناسبة  استراتيجيات ومهارات م

مع اتباا الخطوات ا(ربع  
 الت دير أو اإلجابة الدقي ةءو

تعرف أنواا الفعل  
 واستخدامها 

سورة  
 ء 30ي56املدثرو

 حفظ 

 القران لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  األربعاء

املهارة  
 األساسية 

تعرف الفاعل وتمييزه 
 بالعالمات ا(صلية

جمع وطرح أعداد  
مكونة من عدة 

 أرقام

يفسر سبف تعاقف الليل  
 والنهار

توضح امل صود بدورة ا(رض  -
 اليومية 

تعرف أساليف 
النهي وا(مر  
 واستعمالها 

  ةتالوة سور 
 ء 28ي55ال مرو

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  الخميس

املهارة  
 األساسية 

جمع وطرح أعداد مكونة من  
 عدة أرقام 

يوضح امل صود  
بدورة ا(رض 

 السنو ة
تفسر سبف  -

حدوث الفصول 
 ا(ربعة

كتابة نصوص فيها همزة قطع  
 ووصل 

كتابة نصوص  
حذفت ا(لف من 
وسطها، والتمييز  

التال املفتوحة  بين 
 واملر وطة

  النجم ةتالوة سور 
 ء 1ي31و
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 ( الثالثسبوع األ ) الصف الرابع االبتدائي 
 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 القران  علوم رياضيات  لغة عربية علوم األحد 

 املهارة  
 األساسية 

ي ارن بين ظاهرتي  
 الخسوف والكسوف

- الشمسميتصف النزام   

يمبز بين النجم  -
 والكوكف

 فهم النت امل رول وت ليله 

حل مسائل ر اتية 
باستعمال استراتيجيات  

ومهارات مناسبة مع اتباا  
الخطوات ا(ربع و إنشال  

 جدولء 

 يصف الت ير الفيزيائي 
تذكر أمثلة على -

 الت يرات الفيزيائية
 

  ةتالوة سور 
 ء 32ي62النجمو

 القران  رياضيات  عربيةلغة  علوم رياضيات  االثنين

 املهارة 
 األساسية 

وصف االحتمال 
 بالكلمات وا(عداد 

يوضح أن ت ير حالة املادة  
 هو ت ير فيزيائي

توضح دالئل حدوث -
 الت ير الفيزيائي

فهم النت املسموا  
وت ليله وت ديد م زى 

 النت

وصف االحتمال 
 بالكلمات وا(عداد 

  الطور  ةتالوة سور 
 ء 1ي49و

 القران  لغة عربية رياضيات  لغة عربية علوم الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

يذكر أمثلة على 
 الت يرات الكيميائية 

توضح دالئل حدوث -
 الت ير الكيميائي 

تعرف االسم املفرد واملثنى 
 والجمع 

حل مسائل ر اتية 
باستعمال استراتيجيات  

ناسبة مع اتباا  ومهارات م
الخطوات ا(ربع  

 االستدالل املنط يءو

 تعرف املذكر واملؤنث
 وأسلوب النهي وا(مر 

 ء 1ي20و املزمل ةسور 
 حفظ 

 القران  لغة عربية علوم رياضيات  لغة عربية األربعاء

املهارة  
 األساسية 

كتابة كلمات فيها همزة  
 متطرفة

 

استعمال الح ائق 
ا(ساسية وا(نماط للضرب  

 , 100 , 10 ) في مضاعفات

 و 1000

يوضح امل صود بالكتلة  
 ووحدة قياسها 

توضح امل صود بالحجم  -
 ووحدة قياسه 

تعرف أنواا الجموا  
 واستعمالها 

 الذار ات ةتالوة سور 
 ء 1ي30و

 القران  لغة عربية لغة عربية علوم رياضيات  الخميس

املهارة  
 األساسية 

استعمال الح ائق 
ا(ساسية وا(نماط  

 ) مضاعفاتللضرب في 

 و 1000 , 100 , 10

 يصف طرق حساب الحجم
تصف عالقة الكتلة -

 بالحجم والكثافةء
ت دد وحدة قياس -

 الكثافة

كتابة الحروف بخط  
 النسخ

معرفة خصائت ال صة 
 وكتابتها 

ت الذار ا ةتالوة سور 
 ء 31ي60و
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 سبوع الرابع( األ ) لصف الرابع االبتدائي ا
 

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

املهارة  
 األساسية 

 يفسر الطفو وال مر
فهم النت امل رول  
وت ليله وت ديد 

 ا(فكار الرئيسة فيه

حل مسائل ر اتية 
باستعمال استراتيجيات  

ومهارات مناسبة مع اتباا  
ت ا(ربع وت دير  الخطوا

 ءمع ولية اإلجابة

يصف مااا ي دث للمادة 
 عند تسخينها

 تعرف التبخر-
تصف مااا ي دث للمادة -

 عند تبريدها

 تالوة سورة ق 
 ء 1ي22و

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

املهارة  
 األساسية 

ترب عدد من ثالثة أرقام 
على ا(ك ر في عدد من رقم 

واحد  بإعادة التجميع 
 و دونه

يعرف كال من 
املخلوط واملحلول  

 والسبائك

فهم النت امل رول  
 وت ليله وترتيف أحداثه 

ترب عدد من ثالثة أرقام 
على ا(ك ر في عدد من رقم 

واحد  بإعادة التجميع 
 و دونه

ق  ةتالوة سور   

 ء 23ي45و

 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم الثالثاء

املهارة  
 األساسية 

يوضح طرق فصل مكونات  
 املخلوط

تعرف االسم املجرور 
 واستعماله 

ترب عدد في مضاعفات 
 العشرة 

تعرف االسم املجرور 
 وعالمات الجر

 سورة الجن

ء 14ي1و  

 حفظ 
 القران لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  األربعاء

املهارة  
 األساسية 

كتابة ا(لف اللينةأواخر  
 ا(سمال وا(فعال

ترب عدد في 
 مضاعفات العشرة 

يعرف كل من الحركة 
 والسرعة

 ت سف السرعة 

تعرف اسم االستفهام  
 واستعماله 

  ةتالوة سور 
 ء 1ي18الحجراتو

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  الخميس

املهارة  
 األساسية 

حل مسائل ر اتية 
باستعمال استراتيجيات  

ومهارات مناسبة مع اتباا  
الخطوات ا(ربع و تمثيل 

 املسرلة ء

ير ط التسارا بت ير  
 السرعة واالتجاه

كتابة الجملة بخط  
 النسخ

 

كتابة ف رة من نت اات 
 م زى وقيمة 

 تالوة سوره الفتح 
 ء 1ي15و
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 ( الخامسسبوع األ ) الصف الرابع االبتدائي 
 

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 
 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة  
 األساسية 

يوضح امل صود  -
 بال صور الذاتي 

تعرف قوة الجاابية -
 ا(رتية 

فهم النت امل رول  
وتمييز ال يم الصر  ة  

 والضمنية 

ترب عدد من 
ثالثة أرقام على 

ا(ك ر في عدد من  
 رقمين 

 -يعرف قوة االحتكاك

ت دد العوامل املؤثرة  -
 في قوة االحتكاك 

تالوة سوره  
 ء 16ي29الفتحو

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

 املهارة  
 األساسية 

ترب عدد من ثالثة 
أرقام على ا(ك ر في  

 رقمينعدد من 

ي ارن بين ال وى املتزنة  
و ير املتزنة من حيث  
ترثيرها على االتجاه 

 وحركة الجسم

فهم النت امل رول  
وتمييز الح ائق من 

اةرال، وا(فكار 
 الرئيسة والفرعية

تعرف ووصف ا(شكال  
الثالثية ا(بعاد  

 . ومخططاتها 

تالوة سوره  
 ء 1ي19م مدو

 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

يستنتج نوا العالقة 
ال وىء  -بين والكتلة 

 والتسارا

تعرف املفعول به 
 واستعماله 

 

 

تعرف ووصف  
ا(شكال الثنائية  
 . ا(بعاد وتصنيفها

تعرف املفعول به 
 وإعرابه

سورة  
 ءحفظ 15ي28الجنو

 القران عربية لغة  علوم رياضيات  لغة عربية  األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

تعرف املفعول املطلق 
 واستعماله 

تعرف ووصف و الزوايا  
 . ، املثلثات ء وتصنيفها

ير ط بين الحرارة 
وحركة جز ئات 

 املادة

تعرف أنواا املعارف 
 وتمييزها 

تالوة سوره  
 ء 20ي38م مدو

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  الخميس

 املهارة 
 األساسية 

ت دير وإيجاد و م يط  
، مساحة ء املستطيل  

 واملربع 

يعدد طرق انت ال 
 الحرارة وتمثل لكل نوا

كتابة الجمل بخط  
 النسخ

رسم الهمزة املتطرفة  
 رسما صحي ا 

تالوة سوره االح اف 
 ء 1ي19و
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 ( السادسسبوع األ ) لصف الرابع االبتدائي ا
 

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 
 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة  
 األساسية 

يوضح كيف تتفاعل 
 الشحنات الكهر ائية 

فهم النت امل رول  
 وت ليله ون ده

تعرف الكسور 
االعتيادية وقرالتها  
وكتابتها وتمثيلها  
 . على خط ا(عداد

يعرف الكهر ال 
 الساكنة وتمثل لها 

تالوة سوره االح اف 
 ء 20ي35و

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

 املهارة  
 األساسية 

كتابة ا(عداد الكسر ة  
 والكسور  ير الفعلية . 

قارن بين التفري  
الكهر ائي والتيار  

 الكهر ائي

جودة الطالقة 
ال رائية في النت 

 امل رول

تعرف ا(عشار وا(جزال 
 . من مئة واستعمالها

تالوة سوره الجاثية  
 ء 1ي19و

 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

يوضح امل صود  
 بامل ناطيس

 تعرف أنواا املفاعيل

تعرف الكسور 
العشر ة ا(كبر من  

واحد وقرالتها  
وكتابتها وتمثيلها  
 على خط ا(عداد

 تعرف أنواا الجموا 
ء 14ي1سوره نوحو  

 حفظ 

 

 القران لغة عربية  علوم رياضيات  عربية لغة  األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

فهم النت الشعرم 
وتذوقه وت ديد م زى 

 النت

تعرف الكسور العشر ة  
ا(كبر من واحد  
وقرالتها وكتابتها  

وتمثيلها على خط 
 ا(عداد

يوضح امل صود  
بامل ناطيس 

 الكهر ائي

تعرف أسلوب 
 االستفهام واستعماله 

تالوة سوره  
 ء 20ي37الجاثيةو

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  الخميس

 املهارة 
 األساسية 

جمع وطرح كسر ن  
 . عشر ين 

ي ارن بين املحرك  
 واملولد الكهر ائي

كتابة الجمل بخط  
 النسخ

 

الرسم اإلمالئي  
لنصوص فيها همزة 
 وصل وقطع ومتطرفة 

ء 28ي15سورة نوحو  

 حفظ 
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 هـ  1442(/ 12/ 11-10/4الجداول الدراسية خالل الفترة ) 

 ( األول سبوع األ لصف الخامس االبتدائي ) ل
 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

 املهارة 
 األساسية 

ت ديد ال يمة املنزلية  
 لرقم تمن الباليين

 في الست املمالك يعدد

 رسم مع الحية املخلوقات

 إلحدى مبسط مخطط

 املمالك

 فهم النت امل رول وت ليله 
ت ديد ال يمة املنزلية  

 لرقم تمن الباليين
  سورةتالوة 
 ء 1ي18و الدخان 

 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

 املهارة  
 األساسية 

يفسر كيف ت وم 
النباتات  أوراق 

بعملية البنال  
 الضوئي

فهم النت امل رول وجودة  
 الطالقة ال رائية

الباليين   قرالة ا(عداد تمن
قياسية  و وكتابتها بطرق مختلفة

 ت ليليةء –لفزية  –

تعرف إستراتيجية  
 مساللة النت

  ةتالوة سور 
 ء 19ي39و الدخان 

 القران لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

تعرف املبتدأ والخبر  
 واستعماالتها 

قرالة ا(عداد تمن  
بطرق  الباليين وكتابتها 

لفزية   –قياسية و مختلفة
 ت ليليةء –

يصف تركيف كل من الجذور 
 والسي ان وا(وراق

 وظائفها  و بين

إعراب املبتدأ والخبر  
 بالعالمات الفرعية

  سورة املعارل
 ء 1ي14و

 حفظ 

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

امل ارنة بين ا(عداد  
 تمن الباليين

يشرح التكاثر الجنسمي 
والتكاثر الالجنسمي و  ارن  

 بينهما

تعرف جمع املذكر السالم  
 واستعماله 

تعرف أسلوب الندال 
 وأدواته

  ةور ستالوة 
 ء 40ي59و الدخان 

 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم الخميس

 املهارة 
 األساسية 

يصف مراحل 
الت ول الكامل  

 والت ول الناقت 

كتابة نت سردم من  
 ف رات متعددة

 تمثيل الكسور التي م اماتها 
ء وكتابتها على  100،1000، 10و 

 صور كسور عشر ة 

يوضح امل صود بكل من  
املوطن، اإلطار البيئي  
،التكافل التعايش،  

 تبادل املنفعة، التطفل

  ةتالوة سور 
 ء 1ي22و  الزخرف

 
  



 

29 

 

 الثاني( سبوع األ الصف الخامس االبتدائي ) 
 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

 املهارة 
 األساسية 

تمثيل الكسور التي م اماتها  
ء وكتابتها  100،1000، 10و 

 على صور كسور عشر ة

يبين مراحل دورة كل  
من املال والكر ون 

النيتروجين في  و 
 الطبيعة، وأهميتها 

فهم النت امل رول وت ديد 
أفكاره الرئيسة والفرعية 
 وجودة الطالقة ال رائية

امل ارنة بين الكسور 
 العشر ة وترتيبها

  تالوة سورة الزخرف
 ء 32ي45و

 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

 املهارة  
 األساسية 

يوضح كيف أن إعادة  
ن الدبال  التدو ر وتكو  

 يفيدان النزام البيئي

فهم النت املسموا  
 وت ديد م زى النت 

امل ارنة بين الكسور 
 العشر ة وترتيبها

املسموا  فهم النت 
 وت ديد م زى النت 

  تالوة سورة الزخرف
 ء 46ي67و

 القران لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

فهم النت الشعرم وتذوقه 
 وإل اله 

ت ر ف االعداد 
 والكسور العشر ة 

 يعرف طب ات ا(رض
تعرف الجموا 

وتصنيفها  
 واستعمالها 

ء 28ي15و سورة املعارل  

 حفظ 

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

عداد والكسور ت ر ف ا( 
 العشر ة 

يعدد العمليات املؤثرة  
 على سطح ا(رض

تعرف الفاعل وتمييزه 
 واستعماله 

تعرف عالمات رفع 
الفاعل ا(صلية 

 والفرعية

  تالوة سورة الزخرف
 ء 68ي89و

 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم الخميس

 املهارة 
 األساسية 

يناقش أسباب حدوث -
 الزال ل 

 يسمي جها  قياس الزال ل -

رسم الهمزة املتوسطة  
 رسما صحي ا 

ت دير نواتج الجمع والطرح 
والضرب وال سمة  
باستعمال الت ر ف 
 وا(عداد املتنا مة 

ي ارن بين أنواا  
 البراكين

تالوة سورة  
 ء 1ي16الشورىو
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 ( الثالثسبوع األ الصف الخامس االبتدائي ) 
 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

املهارة  
 األساسية 

ت دير نواتج الجمع 
والطرح والضرب 

وال سمة باستعمال 
الت ر ف وا(عداد  

 املتنا مة 

يناقش العالقة بين 
 التعر ة والترسيف

فهم النت امل رول  
وت ليله وت ديد 
ال يم الصر  ة 

 والضمنية 

جمع وطرح كسر ن  
عشر ين تمن أجزال  

 ا(لف 

 الشورى سورةتالوة 
 ء 17ي34و

 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

املهارة  
 األساسية 

 االحافير يوضح مفهوم 
جودة الطالقة ال رائية 

 وتمييزأفكار النت

جمع وطرح كسر ن  
عشر ين تمن أجزال  

 ا(لف 

فهم النت املسموا  
وت ليله وت ديد م زى 

 النت

 الشورى سورةتالوة 
 ء 35ي53و

 القران لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الثالثاء

املهارة  
 األساسية 

تعرف املفعول به 
 وعالماته واستعماله 

استعمال الح ائق 
ماط  ا(ساسية وا(ن

ل سمة  مضاعفات 
 ء اهنًيا 10،100،1000و

يميز بين موارد الطاقة  
املتجددة و ير  

 املتجددة

تعرف أسلوب التعجف 
 واستعماله 

  سورة املعارل
 ء 29ي44و

 حفظ 

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  األربعاء

املهارة  
 األساسية 

نواتج ال سمة ت دير 
باستعمال الت ر ف 
 وا(عداد املتنا مة 

يوضح ملااا يعد املال  
 والهوال من موارد ا(رض 

رسم الهمزة املتوسطة  
 رسما صحي ا 

رسم الهمزة املتوسطة  
 صحي اً  رسماً 

 فصلت سورةتالوة 
 ء 1ي27و

 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم الخميس

املهارة  
 األساسية 

يؤثر شكل يوضح كيف 
ا(رض وميل م ورها في 
اختالف درجات الحرارة 

 وتكون الر اح

 تعرف بنية النت

قسمة  عدد  من  
اريعة أرقام  على 

ا(ك ر على عدد من   
 رقم واحد 

يلخت كيف تؤثر الكتل 
والجبهات الهوائية في 

 الط س 

تالوة سورة  
 ء 28ي54فصلتو
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 الرابع( سبوع األ لصف الخامس االبتدائي ) ا
 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

املهارة  
 األساسية 

قسمة عدد من ثالثة أرقام 
على ا(ك ر على عدد من  

 رقمين 

يوضح كيف تتكون  
 العواصف

فهم النت امل رول  
وت ديد أفكاره الرئيسة 

الطالقة والفرعية وجودة 
 ال رائية

قسمة عدد من ثالثة 
أرقام على ا(ك ر على  

 عدد من رقمين

تالوة سورة  
 ء 1ي15 افرو

 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

املهارة  
 األساسية 

يلخت العوامل املؤثرة في  
 املناخ 

فهم النت امل رول  
وت ليله وترتيف 

 أحداثه 

إيجاد قيمة عبارة عددية   
باستعمال  ترتيف  

 العمليات

تعرف االسم املن وص 
 وامل صور واملمدود 

تالوة سورة  افر 
 ء 16ي29و

 القران لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الثالثاء

املهارة  
 األساسية 

تعرف أسلوب االستثنال 
 واستعماله 

معادالت  كتابة  وحل
الجمع والطرح 

 والضرب

يوضح بنية املادة  
 والعناصر والذرات.

تعرف أسلوب العطف 
 واستعماله 

سورة  
 ءحفظ1ي17الحاقهو

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  األربعاء

املهارة  
 األساسية 

تمثيل مواقف ال سمة  
باستعمال الكسور 

 االعتيادية 
 يسمي أجزال الذرة 

ا(فعال الخمسة  تعرف 
 واستعمالها 

رسم الهمزة املتوسطة  
 رسما صحي ا 

تالوة سورة  
 ء 30ي43 افرو

 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم الخميس

املهارة  
 األساسية 

يصف كيف تترتف  
العناصر في الجدول 

 الدورم.

كتابة جمل بخط  
 النسخ

كتابة الكسر  ير الفعلي 
بصورة عدد كسرم  

 والعكس 

خصائت يصف 
الفلزات والالفلزات  

 وأشباه الفلزات.

تالوة سوره  
 ء 44ي57 افرو
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 ( الخامسسبوع األ الصف الخامس االبتدائي ) 
 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

 املهارة  
 األساسية 

م ارنة الكسور  
الكسر ة وا(عداد 

 باستعمال خط ا(عداد

ي دد ما إاا كان  
العنصر فلز أو ال فلز 

 أو شبه فلز.

فهم النت امل رول  
وت ديد أفكاره  

الرئيسة والفرعية 
وجودة الطالقة 

 ال رائية

ت ر ف الكسور الى و  
 صفر ، نصف ، واحد ء

تالوة سوره  
 ء 58ي72 افرو

 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

 املهارة  
 األساسية 

يوضح أن ت يرات  
الحالة ت دث عند  

ن اط أو درجات حرارة 
 م ددة.

فهم النت الشعرم 
 وتذوقه وت ليل أسلو ه 

تمثيل البيانات بـ 
وا(عمدة , ا(عمدة 

املزدوجة ء  
 .وتفسيرها

فهم النت امل رول  
وت ديد م زى النت 

وأفكاره الرئيسة  
 والفرعية

 افر تالوة سوره 
 ء 63ي85و

 القران لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

التعرف على النعت 
 واستعماله 

ت ديد إمكانية وقوا  
حدث، ووصف 

االحتمال باستعمال 
 .الكسور 

يعـرف أن املركبـات  
تتكـون مـن 

عنصر ـن أو أك ر،  
وهي تختلف في 
خصائصها عن  

خصائت العناصر 
 املكونة لها

التعرف على إعراب 
 النعت

ء 37ي18سورة الحاقهو  

 حفظ 

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  األربعاء
 املهارة 

 األساسية 
ت ديد ا(عداد ا(ولية 

 .وا(عداد  ير ا(ولية 
يتعرف مؤشرات حدوث 

 تفاعل كيميائي. 
التعرف على أسلوب 

 الترجي والتمني 
املتوسطة  رسم الهمزة 

 رسما صحي ا 
تالوة سوره  

 ء 1ي13الزمرو

 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم الخميس
 املهارة 

 األساسية 
 يعرف الش ل والطاقة

التعرف على بنية النت 
 السيرةء -والوصفي

كتابة كسر مكافئ 
 .لكسر معطى

يوضح العالقة بين  
 الش ل والطاقة 

تالوة سوره  
 ء 14ي26الزمرو
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 ( السادسسبوع األ الصف الخامس االبتدائي ) 

 
 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

 املهارة  
 األساسية 

امل ارنة بين الكسور 
باستعمال امل امات 

 املشتركة. 

يشير الى بعض مكونات  
االلة البسيطة وال وة 

الناتجة، ال وة املبذولة 
،اراا امل اومة ،اراا  

ال وة ،ن طة االرتكا  ء 
من خالل النماال 

 والصور 

فهم النت امل رول  
وت ديد أفكاره  

الرئيسة والفرعية 
وجودة الطالقة 

 ال رائية

  جمع وطرح كسور و لها
امل ام نفسه ،  اات  
 م امات مختلفةء.

تالوة سوره الزمر 
 ء 27ي38و

 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم االثنين

 املهارة  
 األساسية 

يتعرف على أنواا 
 اةالت البسيطة. 

 

فهم النت امل رول  
ور ط ف راته وترتيف 

 أحداثه 

تعرف مفردات  
أساسية في  

 الهندسة وتسميتها. 

النت املسموا  فهم 
وتمييز ال يم الصر  ة  

 والضمنية 

تالوة سوره الزمر 
 ء 39ي50و

 القران لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

تعرف إستراتيجية وتع  
 أسئلة على النت 

تعرف صفات  ا(شكال 
و الر اعية ، الثالثية  

 ا(بعادء.

ي سف كال من 
ال وة وطول اراا  
ال وة وطول اراا  
امل اومة في اةالت 

 البسيطة .

التعرف على أسلوب 
 التوكيد واستعماله 

ء 52ي38سوره الحاقهو  

 حفظ 

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

تسمية الن اط على  
املستوى اإلحداثي 

 وتمثيلها. 

ي دد خصائت 
الصوت و ضمنها التردد  

وحدة الصوت ، 
والصدى ، والتضا ط  

 ،والتخلخل 

رسم الهمزة 
املتوسطة رسما  

 صحي ا 

كتابة جمل بخط  
 النسخ

تالوة سورة  
 ء 51ي63الزمرو

 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم الخميس

 املهارة 
 األساسية 

ي دد خصائت 
الصوت و ضمنها التردد  

وحدة الصوت ، 
والصدى ، والتضا ط  

 ،والتخلخل 

 كتابة نت سيرة  يرية 
إيجاد م يط  

 مضلع.

يعـرف أن املركبـات  
تتكـون مـن عنصر ـن أو 
أك ر، وهي تختلف في 

خصائصها عن  
خصائت العناصر 

 املكونة لها

تالوة سورة  
 ء 64ي75الزمرو
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 هـ  1442(/ 12/ 11-10/4الدراسية خالل الفترة ) الجداول  
 ( بوع األول األسللصف السادس االبتدائي ) 

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة األساسية

يوضح أن الخاليا هي  -
الوحدات البنائية ا(ساسية  

املخلوقات الحيةفي جميع   

فهم النت امل رول  
 وت ليله ون ده

ت ليل عدد إلى عوامله  
 ا(ولية . 

فهم النت الشعرم 
 وتذوقه وإل اله

 ء 1ي29تالوة سورة صو

 القران لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  االثنين

 املهارة األساسية
جودة الطالقة ال رائية 

 وت ديد أفكار النت امل رول
ت ليل عدد إلى عوامله  

 ا(ولية 

يوضح كيف تؤدم  -
الخاليا ،وا(نسجة ، 

وا(عضال ، وا(جهزة معًا  
 وظائف الحياة ا(ساسية 

تعرف أسلوب املدح 
وأسلوب الذم 

 واستعمالها 
 ء 30ي58تالوة سورة صو

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  الثالثاء

 املهارة األساسية
ت ليل عدد إلى عوامله ا(ولية 

. 

يميز بين الخاليا 
النباتية والخاليا  

 الحيوانية 

التعرف على اسم كان 
وأخواتها وخبرها وإعرابها  

بالعالمات ا(صلية 
 والفرعية

التعرف على اسم كان 
وأخواتها وخبرها وإعرابها  

بالعالمات ا(صلية 
 والفرعية

ء 16ي1سورة ال لمو  

 حفظ 

 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة األساسية
يصف عمليتي البنال الضوئي  

 و التنفس في الخاليا

رسم همزة الوصل 
وال طع وابن رسما 

 صحي ا 

إيجاد قيمة عبارة عددية  
باستعمال ترتيف  

 العمليات.

ي ارن بين طرائق تكاثر 
 املخلوقات الحية

 ء 59ي88تالوة سورة صو

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  الخميس

 املهارة األساسية
إيجاد قيمة عبارة عددية  

 باستعمال ترتيف العمليات. 

يصف كيفية انت ال 
الصفات من جيل إلى  

 يخر
 كتابة جمل بخط النسخ 

تكو ن جدول الدالة، 
 وإيجاد قاعدتها. 

تالوة سورة  
 ء 1ي47الصافاتو
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 )األسبوع الثاني(  االبتدائيلصف السادس ا

 

 

  

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

املهارة  
 األساسية 

يعرف الصفات السائدة و -
 الصفات املتن ية 

 

فهم النت امل رول  
 وت ليله ون ده

تكو ن جدول الدالة، 
 قاعدتها. وإيجاد 

فهم النت وتذوق 
ا(ساليف البال ية  

 والجمالية

تالوة سورة  
 ء 48ي92الصافاتو

 القران لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  االثنين

املهارة  
 األساسية 

فهم النت املسموا  
وت ديد م زى النت 

 وأفكاره 

تكو ن جدول الدالة، 
 وإيجاد قاعدتها. 

ي ارن بين الصفات -
السائدة و الصفات  

 املتن ية 

تعّرف إستراتيجيات  
- ال رالةي التصفح 

 والتمشيط 

تالوة سورة  
 ء 93ي138الصافاتو

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  الثالثاء

املهارة  
 األساسية 

و املتوسط   إيجاد  وتفسير
الحسابي ، الوسيط ،  

املنوال ،املدى ء ملجموعة   
 من البيانات. 

يصف عمليات التكاثر 
 في النبات

تعرف اسم إن وأخواتها  
وخبرها واستعمالهما  
بالعالمات ا(صلية 

 والفرعية

تعرف اسم إن وأخواتها  
وخبرها واستعمالهما  
بالعالمات ا(صلية 

 والفرعية

ء 33ي17وسورة ال لم   

 حفظ 

 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم األربعاء

املهارة  
 األساسية 

يوضح كيف تعيش 
املخلوقات الحية الدقي ة 

 وكيف تتكاثر 

رسم الهمزة املتوسطة  
واملتطرفة رسما  

 صحي ا 

املتوسط  إيجاد  وتفسير و
حسابي ، الوسيط ،  ال

ء ملجموعة   املنوال ،املدى
 من البيانات. 

كيف تؤدم االجهزة  ي دد 
في الحيوانات عمليات 

الهضم واالخرال 
 والتنفس والدوران 

تالوة سورة  
 ء 139ي182الصافاتو

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  الخميس

املهارة  
 األساسية 

و املتوسط   إيجاد  وتفسير
الحسابي ، الوسيط ،  

املنوال ،املدى ء ملجموعة   
 من البيانات. 

ي ارن بين أجهزة  
الهضم واالخرال 

والتنفس والدوران في 
الف ار ات  

 والالف ار ات 

تعرف بنية النت 
 الحوارم وكتابته 

كتابة الكسور العشر ة  
بصي  مختلفة و لفزية  

 ،قياسية ، ت ليلية ء. 

 تالوة سورة يس
 ء 1ي27و
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 األسبوع الثالث( لصف السادس االبتدائي ) ا
 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 القران  لغة عربية رياضيات  لغة عربية علوم األحد 

 املهارة األساسية

ي ارن بين أجهزة الهضم  
واالخرال والتنفس والدوران 

 في الف ار ات والالف ار ات 

امل رول  فهم النت 
وتمييز العنوان الجيد  

وا(فكار الرئيسة  
 والفرعية

كتابة الكسور العشر ة  
بصي  مختلفة و لفزية  

 ،قياسية ، ت ليلية ء. 

فهم النت واكتشاف 
ال يم الصر  ة 

 والضمنية في النت 
 ء 28ي54تالوة سورة يسو

 القران  لغة عربية علوم رياضيات  لغة عربية االثنين

 األساسيةاملهارة 
ت ليل النت امل رول وتمييز  

 الح ائق من اةرال
م ارنة الكسور  
 العشر ة وترتيبها.

يلخت وظائف االجهزة  
الهيكلية والعضلية  
والعصبية وال دة  

 الصمال 

التعرف على اسم اةلة 
 واستعماله 

 ء 55ي83تالوة سورة يسو

 القران  لغة عربية لغة عربية علوم رياضيات  الثالثاء

 املهارة األساسية
م ارنة الكسور العشر ة 

 وترتيبها.

يلخت وظائف 
االجهزة الهيكلية 

والعضلية والعصبية  
 وال دة الصمال

رفع الفعل املضارا 
 ب سف نوعه

رفع الفعل املضارا 
 ب سف نوعه

سورة  
 ءحفظ34ي52ال لمو

 القران  علوم رياضيات  لغة عربية علوم األربعاء

 املهارة األساسية

كيف ي رك الجها   يصف 
الهيكلي والجها  العضلي معًا  

 الجسم 

رسم الهمزة املتوسطة  
واملتطرفة رسما  

 صحي ا 
 ت ر ف الكسور العشر ة .

ي ارن بين دور كل من 
املنتجات واملستهالكات، 

واملحّلالت في النزام  
 البيئي. 

 ء 1ي23تالوة سورة فاطرو

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  الخميس

 ت ر ف الكسور العشر ة . املهارة األساسية

يصف كيف تنت ل 
الطاقة في السالسل  
ال ذائية والشبكات  

 ال ذائية.

 كتابة جمل بخط النسخ 
جمع الكسور العشر ة 

 وطرحها . 
تالوة سورة  

 ء 24ي45فاطرو
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 األسبوع الرابع( لصف السادس االبتدائي ) ا

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة األساسية
يتعرف كيف تستخدم التربة  

 ، وطرق تلوثها. 

فهم النت امل رول وإثرال  
املخزون الل وم والتضاد  

 والترادفء 

جمع الكسور  
 العشر ة وطرحها . 

فهم النت املسموا  
الرئيسة وت ديد أفكاره 

 والفرعية وم زى النت

 تالوة سورة سبر 
 ء 1ي13و

 القران لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  االثنين

 املهارة األساسية
تعرف أسلوب الشرط 

 واستعماله 

إيجاد ناتج  ترب كسر  
عشرم في وعدد كلي ،   

 كسر عشرمء. 

يصف املمارسات  
املستخدمة في 

الحفاظ على اليابسة 
 والهوال. واملال 

رسم ا(لف اللينة يخر 
ا(سمال وا(فعال 

 والحروف رسما صحي ا 

تالوة سورة  
 ء 14ي26سبرو

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  الثالثاء

 املهارة األساسية

إيجاد ناتج  ترب كسر  
عشرم في وعدد كلي ،  كسر  

 عشرمء. 

يوضح املصادر البديلة  
وطرائق ت ليل  للطاقة ،

التلوث الناتج عن الوقود  
 ا(حفورم.

تعرف املصدر 
 واستعماله 

رفع الفعل املضارا 
 وعالماته

سورة  
 ءحفظ 1ي11امللكو

 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة األساسية

يكتشف العالقة بين حركة  
ا(رض حول م ورها وحول 

م ورها وحول الشمس 
والزواهر الناتجة عن كل 

 حركة منهما. 

تعرف بنية النت 
 اإلرشادم

إيجاد ناتج  قسمة  
كسر عشرم على 
وعدد كلي ،  كسر  

 عشرمء. 

يصنف الحاالت املختلفة  
 للمادة.

تالوة سورة  
 ء 27ي40سبرو

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  الخميس

 املهارة األساسية
كسر   إيجاد ناتج  قسمة

عشرم على وعدد كلي ،  كسر  
 عشرمء. 

يوضح امل صود باملحاليل 
 والذائبية 

كتابة جمل بخط  
 النسخ

كتابة الكسور االعتيادية  
 في أبسط صورة . 

تالوة سوره  
 ء 41ي54سبرو
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 األسبوع الخامس( لصف السادس االبتدائي ) ا

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 
 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة  
 األساسية 

يصف ثالثة أنواا من  
 التفاعالت الكيميائية 

فهم النت امل رول  
وتمييز العنوان الجيد  

 وخصائت العنوان 

كتابة الكسور  
االعتيادية في أبسط  

 صورة . 

فهم النت الشعرم 
وإل اله وتذوق 

 ا(ساليف البال ية 

تالوة سوره  
 ء 1ي14ا(حزابو

 القران لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  االثنين

 املهارة  
 األساسية 

جودة الطالقة ال رائية 
وت ديد أفكار النت 

 الرئيسة 

م ارنة الكسور  
 االعتيادية  وترتيبها . 

يصف تو يع 
العناصر في الجدول 

 الدورم

التعرف على تنو ن 
االسم امل صور 

 واملن وص واملمدود 

تالوة سوره  
 ء 15ي29ا(حزابو

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

م ارنة الكسور  
 االعتيادية  وترتيبها . 

يوضح كيف يكشف 
 عن االحماض وال واعد 

نصف الفعل  
املضارا ب سف  

 نوعه

نصف الفعل املضارا 
 ب سف نوعه

سوره  
 ءحفظ 12ي20امللكو

 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

يبين العالقة بين كًل  
مني املوقع والحركة،  
والسرعة، والسرعة 

 املتجهة والتسارا. 

إمالل نصوص فيها 
همزات وصل وقطع  
ومتطرفة وألف لينة  

 أواخر الكلمات 

جمع وطرح أعداد  
 كسر ة

العالقة بين كًل  يبين 
مني املوقع والحركة،  
والسرعة، والسرعة 

 املتجهة والتسارا. 

تالوة سوره  
 ء 30ي43ا(حزابو

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  الخميس

 املهارة 
 األساسية 

جمع وطرح أعداد  
 كسر ة

يوضح امل صود بكل من  
ال وى املتزنة وال وى  

  ير املتزنة. 

كتابة ف رة بخط 
 النسخ

قسمة  ا(عداد 
 الكسر ة

تالوة سوره  
 ء 44ي58ا(حزابو
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 األسبوع السادس( لصف السادس االبتدائي ) ا
 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 القران لغة عربية  رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة  
 األساسية 

يوضح أثر الجاابية  
 واالحتكاك في الحركة

فهم النت امل رول  
وت ديد الفكرة الرئيسة 
للنت وال يم الصر  ة 

 والضمنية 

قسمة  ا(عداد 
 الكسر ة

فهم النت املسموا  
 وت ديد م زى النت 

تالوة سوره  
 ء 59ي73ا(حزابو

 القران لغة عربية  علوم رياضيات  لغة عربية  االثنين

 املهارة  
 األساسية 

امل رول  فهم النت 
 وتعرف بنية التلخيت

 حل التناسف
يتعرف قوانين  

نيوتن الثالثة في 
 الحركة. 

تعرف اسم املكان  
 والزمان واستعمالها 

تالوة سوره  
 ء 1ي10السجدةو

 القران لغة عربية  لغة عربية  علوم رياضيات  الثالثاء

 املهارة 
 األساسية 

ت و ل النسف املئو ة 
إلى كسور عشر ة 

 والعكس 

قوانين نيوتن  يتعرف 
 الثالثة في الحركة. 

جزم الفعل املضارا 
 ب سف نوعه

جزم الفعل املضارا 
 ب سف نوعه

سورة  
 ءحفظ 21ي30امللكو

 القران علوم رياضيات  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة 
 األساسية 

يوضح تكون الكهر ال  
الساكنة والتجااب بين  

 جسمين مشحونين

تعرف بعض الكلمات 
 البصر ة

إيجاد احتمال 
حادثة بسيطة  

 وتفسيره . 

يصف ا(نواا املختلفة 
 للدوائر الكهر ائية.

تالوة سورة  
 ء 11ي19السجدهو

 القران رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  الخميس

 املهارة 
 األساسية 

إيجاد قياسات  وايا  
الشكل الر اعي  

 املجهولة

يصف ا(نواا املختلفة 
 الكهر ائية.للدوائر 

ت ديم العرض  
الشفهي لكتاب أو  

 نت

إيجاد مساحة ، سطح  
 املنشور الر اعي 

تالوة سوره  
 ء 20ي30السجدةو
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لجداول ا(سبوعية ا   
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 هـ  1442(/ 12/ 11-10/4الجداول الدراسية خالل الفترة ) 
 األول( )األسبوع  للصف األول املتوسط

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 علوم القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة األساسية

 ي ارن بين النزر ات •

 وال وانين 

ي دد بعض املهارات التي •
 يستخدمها العلمال

ت ليل النت امل رول 
 واملسموا ون ده

حل مسائل ر اتية 
باستعمال 

استراتيجيات ومهارات  
مناسبة مع اتباا  
 .الخطوات ا(ربعة

 تالوة سورة ال صت

 ء  17/ 1و 

يوضح امل صود  •
 بالفرتية

يميز االختالف بين  •
 املالحزة واالستنتال 

 القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

*استعمال ال وى وا(سس املهارة األساسية  

من يعرف كل •
 السرعة والتسارا 

ي سف كال من •
املسافة والسرعة 

 والتسارا

جودة الطالقة 
 ال رائية

حساب قيمة عبارة 
عددية باستعمال  

 *ترتيف العمليات

 تالوة سورة ال صت

 ء  35/ 18و 

 رياضيات  علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  الثالثاء

 املهارة األساسية

التمييز بين ا(سمال من  
التعر ف والتنكير  حيث 

 والتذكير والترنيث

 حفظ سورة الت ر م

ء1/6  ) 

إيجاد قيم عبارات  
 جبرية بسيطة 

ي سف التسارا 
مستخدما ال انون  
الثاني لنيوتن في  

 الحركة 

كتابة معادالت وحلها  
 اهنًيا 

 رياضيات  لغة عربية  القرآن الكريم  علوم رياضيات  األربعاء

 املهارة األساسية

خصائت استعمال 
اإلبدال والتجميع والتو يع  
وخاصية العنصر املحايد 

 لحل املسائل 

يوضح ال انون الثالث 
 لنيوتن في الحركة 

 تالوة سورة ال صت
36/50 ء  ) 

استخدام فعل ا(مر 
 في موتعه املناسف 

*إنشال جدول دالة   

 علوم رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  الخميس

األساسيةاملهارة   

 تالوة سورة ال صت
ء51/69  ) 

يعرف امل صود 
 بالش ل 

الطالقة عند املشاركة  
 وإبدال الرأم

قرالة ا(عداد 
الصحي ة وكتابتها  

وإيجاد ال يمة  
 املطل ة لعدد ما.

يصنف املواد بنال على  
 خواصها الفيزيائية 
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 )األسبوع األول(  لصف الثاني املتوسطا

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

 ترب ا(عداد النسبية املهارة األساسية

يوضح خطوات  
 الطرائق العلمية

ت ليل النت امل رول 
 أو املسموا ون ده 

 تالوة سورة النور 
 ء 1/13و 

قسمة ا(عداد 
 النسبية 

 القرآن الكريم  رياضيات  علوم رياضيات  لغة عربية  االثنين

 املهارة األساسية
جودة مهارة الطالقة 
 ال رائية وتمثل املعنى

جمع ا(عداد و النسبية 
الكسر ة ء اات  –

 امل امات 
املختلفة ء   -و املتشابهة 

 وطرحها 

ي ارن بين املت يرات 
والثوابت في التجارب  

 العلمية

حل املسائل باستعمال 
استراتيجية و الب ث  

 عن نمط ء 

 تالوة سورة النور 
ء 26/ 14و   

 رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  رياضيات  الثالثاء

 املهارة األساسية

إيجاد الجذور 
التربيعية للمربعات 

 الكاملة 

 حفظ سورة املناف ون 

ء 1/11و   

يوضح كيفية تبط  
التجر ة  املت يرات أثنال 
 العلمية

معرفة ا(سمال  
 الخمسة وإعرابها 

استعمال الجذور 
التربيعية لحل  

 املعادالت
 علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة األساسية

يصف أنواعًا مختلفة 
 من املحاليل 

التمييز بين الزروف  
 عند استخدامها 

 تالوة سورة النور 
ء 40/ 27و   

حل املسائل باستعمال 
استراتيجية و استعمال  

 أشكال فن ء

ي ارن بين خصائت  
 ا(حماض وال واعد 

 علوم رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية
 تالوة سورة املؤمنون 

ء 1/19و   

ير ط حاالت املادة 
الثالث بترتيف 

 الجسيمات في كل منها 

كتابة ال صة وفق 
 خصائصها 

استعمال نزر ة  
فيثا ورس في وإيجاد  

  –الطول املجهول 
ت ديد املثلث ال ائم  

 الزاو ةء 

ي ارن بين الطاقة  
الحرار ة ودرجة  

 الحرارة
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 )األسبوع األول(  لصف الثالث املتوسط ا

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 رياضيات  القرآن الكريم  علوم رياضيات  لغة عربية  األحد 

 املهارة األساسية
فهم النت امل رول  

 وت ليله ون ده

حل معادالت اات  
 مت ير واحد

يختبر خطوات حل 
 املشكلة بطر  ة علمية

 تالوة سورة مر م 
ء  1/16و   

حل معادالت اات  
 مت يرين  

 القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات   االثنين

األساسيةاملهارة   

حل معادالت  
باستعمال الجمع أو 

 الطرح   

يوضح كيفية بنال  
االست صال املصمم  

 جيدا

رسم خرائط اهنية  
 للنت امل رول

حل معادالت  
باستعمال الضرب أو  

 ال سمه  

 تالوة سورة مر م 
ء 17/32و   

 علوم رياضيات  لغة عربية  القرآن الكريم  علوم الثالثاء

 املهارة األساسية

ي ارن بين املوجات  
ا(ولية والثانو ة  

 والسط ية

حفظ سورة 
 الحجرات 

ء  9/ 1و   

التعرف على التمييز  
 واستخدامه

حل املعادالت   
 املتعدده الخطوات  

يصف كيف تنتج  
 البراكين مواد مختلفة 

 علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة األساسية

كيفية تكون  ي ارن بين 
ا(شكال الثالثة من 

 البراكين

الرسم الصحيح  
لأللف اللينة يخر 

 ا(فعال 

 تالوة سورة مر م 
ء 33/49و   

 تمثيل العالقات 
يفسر أن جميع املواد 

 تتكون من ارات 

 رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية
 تالوة سورة مر م 

ء 50/65و   

تفسير التمثيالت  
 البيانية للعالقات   

يصف تركيف نواة  
 الذرة 

كتابة الكلمات بخط  
 الرقعة 

ت ديد ماإاا كانت 
 العالقة تمثل  

 داله أم ال 
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 )األسبوع الثاني(  لصف األول املتوسطا

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 علوم القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة األساسية

يصنف املادة تبعا  
 لخواصها الكيميائية 

ت ليل النت امل رول 
 أو املسموا ون ده 

م ارنة ا(عداد 
 الصحي ة وترتيبها. 

 تالوة سورة ال صت
( 70/88  ) 

يصنف خصائت •
 املادة

 يتعرف مكونات املادة•
 القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

 املهارة األساسية

تمثيل ن اط في 
 املستوى اإلحداثي

 يتعرف مكونات الذرة 
جودة الطالقة 

 ال رائية
جمع ا(عداد 
 الصحي ة. 

 تالوة سورة النمل 

 ء  19/ 1و 
 رياضيات  علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  الثالثاء

 املهارة األساسية

الرسم اإلمالئي  
 الصحيح لهمزة ال طع

 حفظ سورة الت ر م

ء7/12 ) 

طرح ا(عداد  
 الصحي ة. 

يصف العالقة بين 
العناصر والجدول 

 الدورم

ترب ا(عداد 
 الصحي ة. 

 رياضيات  لغة عربية  القرآن الكريم  علوم رياضيات  األربعاء

 املهارة األساسية

حل مسائل باستعمال 
استراتيجية والب ث  

 عن نمطء 

امل صود بكل  يوضح 
من الكتلة الذر ة 

 والعدد الذرم 

 تالوة سورة النمل 
20/37 ء  ) 

استخدام أسلوب  
االستفهام في موتعه  

 املناسف 

قسمة ا(عداد 
 الصحي ة. 

 علوم رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية

 تالوة سورة النمل 
( 38/55  ) 

ي ارن بين كل من  
والالفلزات  الفلزات 

 وأشباه الفلزات

الكتابة الصحي ة  
لخط الرقعة وعالمات 

 الترقيم

كتابة العبارات الجبرية  
 *واملعادالت 

ي دد الفرق بين 
 املعدن والصخر
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 )األسبوع الثاني(  لصف الثاني املتوسطا

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم رياضيات   األحد 

 املهارة األساسية

حل مسائل باستعمال 
 نزر ة فيثا ورس 

ير ط ت ير الطاقة  
الحرار ة بت ير حاالت 

 املادة

فهم النت املسموا  
 ون ده 

 تالوة سورة املؤمنون 
 ء 38/ 20و  

 إيجاد معدل الت ير
 السالف ء  –و املوجف 

 القرآن الكريم  رياضيات  علوم رياضيات  عربية لغة  االثنين

 * كتابة التناسف وحله تمييز الفاعل وإعرابه  املهارة األساسية
يعرف الض ط 

 والعوامل املؤثرة عليه 
حل املسائل باستعمال 
 استراتيجية و الرسم ء 

 تالوة سورة املؤمنون  
 ء 59/ 39و 

 رياضيات  عربية لغة  علوم القرآن الكريم  رياضيات  الثالثاء

 املهارة األساسية

إيجاد ال ياسات 
الناقصة في املضلعات 

 املتشابهة 

حفظ سورة       
 الجمعة 

 ء 11/ 1و 

يفسر طفو بعض  
ا(جسام وان مار 

 بعضها اةخر

الرسم اإلمالئي  
الصحيح للهمزة  
 املتوسطة على يال

استعمال املثلثات  
 املتشابهة لحل املسائل 

ت دير  و استعمال
استعمال  –الزل 

 ال ياس ال ير مباشر ء 
 علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة األساسية

يصف انت ال الض ط 
 عبر املوائع

استخدام إستراتيجية  
ال رالة املتعم ة 

 وا(سئلةء 

 تالوة سورة املؤمنون 
 ء 78/ 60و  

حل املسائل باستعمال 
استراتيجية و الت  ق 
 من مع ولية اإلجابة ء

يميز بين الطاقة  
 الحركية وطاقة الوتع

 علوم رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية

 تالوة سورة املؤمنون 
ء 96/ 79و   

يطبق قانون حفظ 
الطاقة على ت والت  

 الطاقة

إستراتيجية  استخدام 
كتابة وتنزيم وتركيزي  

 أسلوب امل ارنةء

حل مسائل باستعمال 
املعادلة املئو ة و إيجاد  

إيجاد النسبة  –الجزل 
 إيجاد الكل ء –املئو ة 

يطبق قانون حفظ 
الطاقة على ت والت  

 الطاقة
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 )األسبوع الثاني(  لصف الثالث املتوسط ا

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 رياضيات  القرآن الكريم  علوم رياضيات  لغة عربية  األحد 

 املهارة األساسية

فهم النت الشعرم 
وتذوقه وإبدال الرأم 

 فيه

 إيجاد قيم الدالة
يوضح كيفية تنزيم  

 الجدول الدورم 
 تالوة سورة مر م 

ء 66/81و   

ت ديد املعادالت  
الخطية وت ديد 

م طعها السيني و  
 الصادم    

 القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

 املهارة األساسية

تمثيل املعادالت 
 الخطية بيانيا    

يصنف العناصر إلى  
مجموعات بنال على 

 تشابه خصائصها 

استخدام  
إستراتيجيات التركيز  

والتعلي ات  والفهم 
 وامللحوظاتء

حل املعادالت الخطية 
 بيانياً 

 تالوة سورة مر م 
ء 82/98و   

 علوم رياضيات  لغة عربية  القرآن الكريم  علوم الثالثاء

 املهارة األساسية

ي دد كيف ترتف 
اإللكترونات داخل  

 الذرة 

حفظ سورة 
 الحجرات 

ء   18/ 10و   

تمييز املستثنى  
واستخدامه  

صحي ا استخداما   

استعمال معدل الت ير  
 لحل املسائل    

ي ارن بين أعداد  
اإللكترونات التي  

تستوعبها مستو ات 
 الطاقة في الذرة 

 علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة األساسية

ير ط بين ترتيف 
اإللكترونات في ارة  
العنصر وموقعها في  

 الجدول الدورم 

ا(لف اللينة رسم 
رسما صحي ا يخر  

 ا(فعال الثالثية

 تالوة سورة الكهف  
ء   15/ 1و   

 ايجاد ميل املست يم    
ي ارن بين الروابط  
ا(يونية والروابط  

 التساهمية

 رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية

 تالوة سورة الكهف  
ء  16/30و   

املتتابعه تعر ف 
* الحسابية   

يميز بين الجزئ  
 واملركف 

توظيف إستراتيجيات 
الكتابة والرسوم  

 التوتي يةء 

كتابة معادلة املست يم  
بصي ه امليل و امل طع  

 وتمثيلها بيانيا ً 
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 ثالث( )األسبوع ال لصف األول املتوسطا

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 علوم القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة األساسية

يصف الخصائت 
املستخدمة في ت ديد  

 املعادن

ت ليل النت امل رول 
 أو املسموا ون ده 

حل معادالت الجمع 
 والطرح . 

 تالوة سورة النمل 
 ( 56/72  ) 

يصف أن باطن ا(رض  
 م سم إلى طب ات 

عربية لغة  علوم رياضيات  االثنين  القرآن الكريم  رياضيات  

 حل معادالت الضرب  املهارة األساسية

يوضح كيف تكونت •
 التربة

 ي دد عوامل التعر ة•

جودة الطالقة 
 ال رائية

حل املسائل 
 باستراتيجية  
 والحل عكسًياء

 تالوة سورة النمل  

 ء  88/ 73و 

 رياضيات  علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  الثالثاء

 املهارة األساسية

التمييز بين أنواا  
 الجموا

  حفظ سورة الطالق  

1/6 ء  ) 

حل معادالت اات  
 خطوتين

يصف مكونات ال الف  
 الجوم 

إيجاد مساحة 
 املستطيل
* وم يطه    

 رياضيات  لغة عربية  القرآن الكريم  علوم رياضيات  األربعاء

 املهارة األساسية

تمثيل البيانات  
 لتوتيح العالقات

كيف تسبف يصف 
الطاقة دورة املال في  

 الطبيعة 

  حفظ سورة الطالق  

( 7/12  ) 

استخدام أساليف  
الندال استخداما 

 صحي ا 

كتابة النسبة على  
صورة كسر بربسط  

صورة وت ديد النسف  
* املتكافئة   

 علوم رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية

مراجعة سورتي  
 الت ر م والطالق 

يوضح دوران ا(رض  
حول م ورها، وحول  

 الشمس

الرسم اإلمالئي  
الصحيح (نواا التال  

 أواخر الكلمات 

الت و ل بين الوحدات  
املترية للطول والسعة 

 والكتلة

يفسر سبف حدوث 
الفصول السنو ة على  

 ا(رض
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 ثالث( )األسبوع ال لصف الثاني املتوسطا

الحصة اليوم/   الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  

 رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم رياضيات   األحد 

 إيجاد الت ير املئوم  املهارة األساسية
ي دد مكونات الدم  

 ووظائفه 

ت ليل النت الشعرم  
 وتذوقه

 تالوة سورة املؤمنون  
 ء 118/ 97و 

  –البيع  إيجاد و ثمن
ثمن البيع بعد الخصم 

 ء

 القرآن الكريم  رياضيات  علوم رياضيات  لغة عربية  االثنين

 املهارة األساسية

تمييز املفعول به 
 واستخدامه

ت ديد العالقات بين 
الزوايا الناتجة عن  

قطع مست يم 
 ملست يمين متوا  ين

ي دد وظيفة الدورة  
الرئو ة والدورة 

 الجسمية

الزاو ة  إيجاد قياس 
املجهولة باستعمال  
 العالقات بين الزوايا

 تالوة سورة الحج  
ء  19/ 1و   

 رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  رياضيات   الثالثاء

 املهارة األساسية

حل املسائل باستعمال 
استراتيجية و التبرير  

 املنط ي ء

 تالوة سورة الحج  
ء  39/ 20و   

ي ارن بين الشرايين  
وا(وردة والشعيرات 

 الدمو ة

تمييز الفعل الصحيح  
 واملعتل بر منته الثالثة 

إيجاد مجموا قياسات 
 وايا مضلع وقياس  

الزاو ة الداخلية 
 ملضلع منزم

 علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة األساسية

يصف وظائف الجها   
 اللمفاوم 

الرسم اإلمالئي  
الصحيح للهمزة  

 املتطرفة

 تالوة سورة الحج  
ء  58/ 40و   

إيجاد ال ياسات 
الناقصة في املضلعات 

 املتطاب ة

ي ارن بين املناعة  
الطبيعية واملناعة  

 االصطناعية 

 علوم رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية

 تالوة سورة الحج 
ء 78/ 59و   

يميز بين الهضم  
امليكانيكي والهضم  

 الكيميائي 

ت و ل النصوص 
 الحوار ة إلى سردية

إيجاد ال ياسات 
الناقصة في املضلعات 

 املتطاب ة

يشرح كيف تتم عملية  
تبادل ا(كسجين وثاني  

أكسيد الكر ون في 
 الرئتين وا(نسجة 
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 ثالث( )األسبوع ال لصف الثالث املتوسط ا

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 رياضيات  القرآن الكريم  علوم رياضيات  لغة عربية  األحد 

 املهارة األساسية

فهم النت املسموا  
 وتذوقه ون ده

كتابة معادلة مست يم  
علم ميله و ن طه يمر  

بها بصي ه امليل و  
 امل طع 

يميز بين الرابطة  
ال طبية والرابطة  ير  

 ال طبية 

 تالوة سورة الكهف  
ء 31/45و   

كتابة معادلة املست يم  
املار بن طه معطاه و  

يو ام مست يمًا 
 معلوما ً

 القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات   االثنين

 املهارة األساسية

كتابة معادلة   
املست يم املار بن طه  

معطاه و يعامد 
 مست يمًا معلوما ً

التفاعل ي دد إن كان 
 الكيميائي ي دث أم ال 

جودة الطالقة 
 ال رائية، إل ال خطبة 

حل متباينات خطية  
باستعمال الجمع أو 

* الطرح   

 تالوة سورة الكهف  
ء 46/60و   

 علوم رياضيات  لغة عربية  القرآن الكريم  علوم الثالثاء

 املهارة األساسية

يكتف معادلة كيميائية  
 مو ونة 

 تالوة سورة الكهف  
ء  61/75و   

تمييز صي  املبال ة  
 واستخدامها 

حل متباينات خطية  
باستعمال الضرب أو  

  *ال سمه 

يكتف معادلة كيميائية  
 مو ونة 

 علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة األساسية

يوضح قانون حفظ 
 الكتلة

الرسم اإلمالئي لبعض  
الكلمات املوصولة 

 خًطا

 تالوة سورة الكهف  
ء 76/90و   

حل متباينات خطية  
تتضمن أك ر من  

 عمليه واحده

يوضح وظيفة النفااية  
االختيار ة لل شال  

 البال مي
 رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات   القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية

 تالوة سورة الكهف  
ء 91/110و   

حل متباينات مركبة  
ت توم أداتي الر ط و و  

أو ء وتمثيل  –
 مجموعه حلها بيانيا 

يوضح كيف ت وم  
عمليتا البنال الضوئي  

والتنفس الخلوم  
بتخز ن الطاقة 

 وإطالقها

مهارات التواصل  
الشفهيي الحوار 

 وعرض الرأم

حل متباينات ال يمة  
 املطل ة

و >  ،   < ء وتمثيلها   
 بيانيا
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 األول املتوسط )األسبوع الرابع( صف  ال

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 علوم القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 يناقش نزر ة الخلية املهارة األساسية
ال رالة السليمة 
 املتمثلة للمعنى

إيجاد النسبة املئو ة  
 من عدد

  تالوة سورة ل مان 
( 1/11 ) 

يوضح وظائف أجزال  
 الخلية املختلفة

 القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

 املهارة األساسية

ت دير النسبة املئو ة  
باستعمال الكسور 
االعتيادية والكسور  

*العشر ة   

يوضح الفرق بين كل  
من النسيج والعضو 

 والجها 

إكساب عادات ال رالة 
املطالعة السريعة في 

 الحرة 

حل مسائل باستعمال 
استراتيجية وت ديد  

 *مع ولية اإلجابةء 

 تالوة سورة ل مان  
 ء 22/ 12و 

 رياضيات  علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  الثالثاء

 املهارة األساسية

معرفة حروف الجر 
 وعملها في ا(سمال 

  سورة الت ابن

( 1/9  حفظ (

حل مسائل باستعمال 
 التناسف املئوم 

ي دد بعض أجزال 
الخلية النباتية  

 والخلية الحيوانية 

حل مسائل تطبي ية  
 على النسبة املئو ة

 رياضيات  لغة عربية  القرآن الكريم  علوم رياضيات  األربعاء

 املهارة األساسية

وصف مجموعة من  
البيانات باستعمال  
املتوسط الحسابي،  
والوسيط، واملنوال،  

 واملدى. 

ي دد خصائت 
 الحيوانات

  تالوة سورة ل مان 
( 23/34 ) 

ت ديد ف رات النت  
ا(ساسية والفرعية  
وخصائت عنوان  

 النت

عرض البيانات 
وت ليلها باستعمال  
التمثيل با(عمدة 

 *  .واملدرل التكرارم 

 علوم رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية

  تالوة سورة الروم
ء1/15 ) 

يميز بين الف ار ات  
 والالف ار ات 

الرسم اإلمالئي  
للكلمات املبدولة 
بوالء بعد دخول  
 حروف الجر عليها

ت ليل التمثيل 
بالخطوط وشكل 

االنتشار للتوصل إلى  
 تنبؤات واستنتاجات 

ي ارن بين جها   
الدوران املفتوح وجها   

 الدوران امل لق
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 الصف الثاني املتوسط )األسبوع الرابع( 

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم رياضيات   األحد 

 املهارة األساسية

إيجاد مساحات و شكل 
املنط ة   –مركف 

 * املزللة ء

ي ارن الجها  العصبي  
املركزم بالجها   
 العصبي الطرفي

ت ليل النت امل رول 
 ون ده  

 تالوة سورة الشعرال  
 ء  28/ 1و 

حل املسائل باستعمال 
 استراتيجية  

 و حل مسرلة أبسط ء

 القرآن الكريم  رياضيات  علوم رياضيات  لغة عربية  االثنين

 املهارة األساسية

تمييز نائف الفاعل 
 واستخدامه

ت ديد العالقات في 
ا(شكال الثالثية 

   ا(بعاد

يصف التركيف  
ا(ساممي للخاليا 

 العصبية

ت ليل الرسوم في 
ا(شكال الثالثية 

 ا(بعاد

 تالوة سورة الشعرال 
ء  56/ 29و    

 رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  رياضيات   الثالثاء

 املهارة األساسية

إيجاد حجم املنشور 
 وا(سطوانة 

 حفظ  سورة الصف 

ء  14/  1و  

يتعرف على الوظيفة  
الرئيسة للجها  

 العضلي

معرفة ال يم الصر  ة 
 والضمنية في النت  

إيجاد حجم الجسم 
 املركف 

عربية لغة  علوم األربعاء  علوم رياضيات  القرآن الكريم  

 املهارة األساسية

ي دد الوظائف 
الخمس للجها  
 الهيكلي العزمي 

رسم الهمزة املمدودة  
في أول الكلمة ووسطها  

 رسما صحي ا 

 تالوة سورة الشعرال  
ء  84/ 57و   

إيجاد حجم الهرم  
 واملخروط

 ي دد وظائف الجلد 

عربية لغة  علوم القرآن الكريم  الخميس  علوم رياضيات  

 املهارة األساسية

 تالوة سورة الشعرال 
ء  112/ 85و   

يتعرف كيف تعمل 
 الهرمونات

 ترتيف أحداث ال صة

إيجاد املساحة 
الجانبية واملساحة 

الكلية لسطح منشور  
 وأسطوانة 

ي دد أنواا ال دد 
الصم املختلفة وترثير  
 الهرمونات التي تفر ها 
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 الثالث املتوسط )األسبوع الرابع( الصف  

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 رياضيات  القرآن الكريم  علوم رياضيات  لغة عربية  األحد 

 املهارة األساسية

فهم النت امل رول وت ديد 
أفكاره الرئيسة والفرعية 

وال يم الصر  ة 
 والضمنية 

ترب وحيدات 
 الحد  

يوضح أهمية االن سام  
 املتساوم 

 تالوة سورة ا(نبيال
ء   18/ 1و    

تبسيط عبارات 
 تتضمن وحيدات الحد

 القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات   االثنين

قسمة وحيدتي الحد   املهارة األساسية  

يوضح أهمية  
االن سام املنصف  
 في التكاثر الجنسمي 

مبادئ  معرفة 
 التلخيت

تبسيط عبارات 
ت توم أسسًا سالبة  

 أو صفر ة

 تالوة سورة ا(نبيال  
ء  36/ 19و   

 علوم رياضيات  لغة عربية  القرآن الكريم  علوم الثالثاء

 املهارة األساسية

  DNA يتعرف أجزال جزئ •
 يوضح كيف يتضاعف•

DNA 

حفظ سورة 
 املجادلة 

ء   11/  1و   

مفهوم اسمي الزمان  
 واملكان واستخدامهما 

جمع كثيرات الحدود   
 و طرحها 

 

 RNA يصف تركيف

ووظائفه وأنواعه  
 املختلفة 

 علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة األساسية

يوضح امل صود بكل من  
املسافة والسرعة 
 والسرعة املتجهة 

كتابة الكلمات 
 املفصولة خًطا

 تالوة سورة ا(نبيال  
ء  54/ 37و   

ترب وحيدة حد في  
* كثيرة حدود   

ي ارن بين املسافة  
 واإل احة

 علوم رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية

 تالوة سورة ا(نبيال  
ء  72/ 55و   

ايجاد مربع مجموا 
حدم ومربع الفرق 

 بينهما

يتوقع كيفية ترثير  
 التسارا في الحركة 

كتابة امل ال وفق  
 عناصره ا(دبية 

ايجاد ناتج ترب 
مجموا حدم في الفرق 

 بينهما 
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 الصف األول املتوسط )األسبوع الخامس( 

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 علوم القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

األساسيةاملهارة   

يوضح الفرق بين  
الحيوانات املت يرة درجة  

الحرارة والحيوانات الثابتة  
 درجة الحرارة

تذّوق النت 
 امل رول أو املسموا 

حل مسائل باستعمال 
  استراتيجية

 (التمثيل البياني)

 تالوة سورة الروم 
ء 16/30و  

يسمي خصائت •
 ثالثة طوائف لألسماك 
يصف كيف تكيفت •
البرمائيات للعيش في  

 املال وعلى اليابسة 

 القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

 إيجاد احتمال وقوا حادثة  املهارة األساسية

ي دد التكيفات 
التي تساعد  

الزواحف على 
العيش على  

 اليابسة

تمييز الح ائق من  
اةرال في النصوص  

 املختلفة 
 إيجاد فضال العينة 

 تالوة سورة الروم 
ء 45/ 31و    

 رياضيات  علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  الثالثاء

 تمييز الضمائر وأنواعها  املهارة األساسية
 سورة الت ابن  

ء حفظ 18/ 10و   

استعمال عملية  
الضرب إليجاد عدد  

 النواتج املمكنة 

يصف تكيفات الطيور  
التي تساعدها على  

 الطيران

الزوايا املت ابلة  ت ديد 
 * .بالرأس

 رياضيات  لغة عربية  القرآن الكريم  علوم رياضيات  األربعاء

 تصنيف الزوايا املتجاورة  املهارة األساسية
ي دد الخصائت 

املشتركة بين جميع  
 الثدييات

 تالوة سورة الروم  
ء 60/ 46و   

معرفة املعرب من  
 املبني من ا(سمال 

املتتامة ت ديد الزوايا 
والزوايا املتكاملة،  

وإيجاد قياس الزاو ة  
 .املجهولة

 علوم رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية

  تالوة سورة العنكبوت
ء1/13  ) 

يوضح كيف  
تتفاعل مكونات  
النزام البيئي  

 بعضها مع بعض

تنزيم ندوة أو حل ة 
 ن اش وإبدال الرأم فيها 

إنشال قطاعات دائر ة 
 وتفسيرها

يصف العالقات بين 
 املخلوقات الحية
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 الصف الثاني املتوسط )األسبوع الخامس( 

 

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم رياضيات  األحد 

 املهارة األساسية

الجانبية إيجاد املساحة 
واملساحة الكلية لسطح 

 الهرم 

ي دد الخصائت 
العامة لجميع 

 النباتات

تذوق النت الشعرم 
 ومهارات إل ائه 

 تالوة سورة الشعرال 
ء  140/ 113و   

حل معادالت اات  
 خطوتين

  –و بمعامالت سالبة 
بتجميع حدود  

 متشابهة ء 

الكريم القرآن  رياضيات  علوم رياضيات  لغة عربية  االثنين  

 املهارة األساسية

مفهوم املفعول املطلق  
 واستخدامه

حل معادالت  
تتضمن مت يرات  

 في طرفيها 

يوضح تركيف ووظيفة  
كل من الجذور  
 والساق وا(وراق

حل املسائل باستعمال 
 استراتيجية 

 و التخمين والت  ق ء

 تالوة سورة الشعرال 
ء  168/ 141و   

الكريم القرآن  رياضيات  الثالثاء  رياضيات  لغة عربية  علوم 

 املهارة األساسية

 كتابة املتباينات باستعمال

 ء  ≤،   ≥و > ، < ، 

حفظ سورة 
 املمت نة 

ء 13/ 1و   

ي دد أوجه الشبه 
واالختالف في النباتات 
اوات الفل ة والنباتات 

 اوات الفل تين 

معرفة ا(فكار الرئيسة  
من ا(فكار الجزئية في  

وترتيبهاالنت   

 تمثيل املتباينات بيانيا 

 علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة األساسية

ي ارن بين املوارد الطبيعية  
املتجددة واملوارد  ير  

 املتجددة

رسم ا(لف اللينة 
يخر الكلمات رسما 

 صحي ا 

 تالوة سورة الشعرال 
ء  196/ 169و   

حل املتباينات 
 باستعمال

  -الطرح  -و الجمع 
ال سمة ء -الضرب   

ي دد بدائل الوقود 
 ا(حفورم املستخدمة 

 علوم رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية

 تالوة سورة الشعرال 
ء  227/ 197و   

يصف ثالث طرائق 
تنت ل بها الطاقة 

 الحرار ة

وصف املشاهدات 
الرسم  اليومية ومعرفة 

 الكار كاتورم 

إيجاد الحد النوني في 
 متتابعة حسابية 

يفسر كيف تن ل 
 موجات الطاقة
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 الصف الثالث املتوسط )األسبوع الخامس( 

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 رياضيات  القرآن الكريم  علوم رياضيات  لغة عربية  األحد 

 املهارة األساسية

ت ليل النت املسموا 
 وت ديد م زى النت 

ت ليل وحيدة  
 الحد الى عواملها *

يعرف الزخم وكمية  
 الحركةء 

 تالوة سورة ا(نبيال
ء  90/ 73و   

استعمال خاصية  
التو يع في كثيرات 

 الحدود

 القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

 املهارة األساسية

تر يعية على حل معادالت 
 الصورة

0+ ب س =   2أ س   

يميز بين ال وى 
املتزنة وال وة 

 املحصلة

ت ديد أفكار النت  
امل رول وتمييز ا(فكار 
 الح ي ية من الخيالية 

ت ليل ثالثية حدود  
 على الصورة

+ ب س  + جـ 2أ س   

 تالوة سورة ا(نبيال
ء  112/ 91و   

عربية لغة  القرآن الكريم  علوم الثالثاء  علوم رياضيات  

 املهارة األساسية

يذكر نت ال انون ا(ول  
 لنيوتن

حفظ سورة 
 املجادلة

ء 22/  12و   

التعرف على النعت 
 واستخدامه

حل املعادالت على  
+ ب   2الصورة  أ س 

0س  + جـ  =   

يفسر كيفية ترثير  
 االحتكاك في الحركة

 علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة األساسية

يشرح نت ال انون الثاني 
 لنيوتن

رسم الكلمات  
املحذوف بعض  

أحرفها، والتفر ق  
بين واو الجماعة  

وواو الجمع  
 السالم 

 تالوة سورة طه  
ء  18/  1و   

ت ليل ثنائية حد على  
 صورة فرق بين مربعين

 

يفسر أهمية اتجاه 
 ال وة 

 رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات   القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية

 تالوة سورة طه  
ء  37/  19و   

حل معادالت  
باستعمال الفرق 

 بين مربعين

ي دد العالقة بين 
ال وى التي تؤثر بها  
بعض ا(جسام في  

 بعض 

خصائت كتابة  
 التوثيق العلمي 

ت ليل ثالثية الحدود 
التي على صورة مربع 

 كامل  
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 الصف األول املتوسط )األسبوع السادس( 

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 علوم القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم األحد 

 املهارة األساسية

يصف املكونات الحية 
و ير الحية في النزام  

 البيئي

ت ليل النت 
امل رول وتذوقه  

 ون ده 

التعرف على املثلثات 
 وتصنيفها. * 

 تالوة سورة العنكبوت 
 ( 14/27  ) 

يوضح كيف ت صل 
املخلوقات الحية على 
الطاقة التي ت تال  

 إليها

 القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية  علوم رياضيات  االثنين

 املهارة األساسية

حل مسائل باستعمال 
استراتيجية والتبرير  

 املنط يء 

يصف كيف تنت ل 
الطاقة في النزام  

 البيئي

صيا ة ا(سئلة حول 
ف رات من النت 

 وتمييز العنوان الجيد 

رسم ا(شكال الر اعية 
وتصنيفها وإيجاد  

 قياس الزاو ة املجهول 

 تالوة سورة العنكبوت  
ء  40/ 28و   

 رياضيات  علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  الثالثاء

 املهارة األساسية

إعراب الفعل املضارا رفعا 
 ونصبا وجزما

 سورة الت ابن

 مراجعة

( 1/18  ) حفظ   

ت ديد ا(شكال  
املتشابهة وإيجاد  

الطول املجهول في  
 شكلين متشابهين

يصف كيف تصنف  
 املوارد

إيجاد مساحة املثلث 
 وشبة املن رف. 

 رياضيات  لغة عربية  القرآن الكريم  علوم رياضيات  األربعاء

 إيجاد م يط الدائرة املهارة األساسية
يوضح كيفية  
املحافزة على  

 املوارد

  تالوة سورة العنكبوت
( 41/55 ) 

تمييز ا(سمال  
 املوصولة واستخدامها 

   .إيجاد مساحة الدائرة

 علوم رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية

  تالوة سورة العنكبوت
( 56/69  ) 

يوضح كاًل من  
ترشيد استخدام  
املوارد الطبيعية،  

وإعادة استخدامها  
 وتدو رها

كتابة الهمزة املتوسطة  
 على الواو

حل مسائل باستعمال 
استراتيجية وحل 

 مسرلة أبسطء

يصف ا(نواا املختلفة 
 للتلوث 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

 املتوسط )األسبوع السادس( الصف الثاني 

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم رياضيات   األحد 

 املهارة األساسية

إيجاد ميل املست يم 
 –باستعمال و الرسم 

اإلحداثيات ء  –الجداول   

يميز بين املوجات 
الطولية  

واملستعرتة  
 والكهروم ناطيسية 

فهم النت امل رول أو  
املسموا وتذوقه  

 ون ده 

 تالوة سورة الفرقان 
ء  25/ 1و   

حل املسائل باستعمال 
 استراتيجية  

 و إنشال نموال ء 

 القرآن الكريم  رياضيات  علوم رياضيات  لغة عربية  االثنين

 املهارة األساسية

تمييز املفعول (جله 
 واستخدامه

حل املسائل 
باستخدام الت ير  

 الطردم

يصف العالقة بين 
 علو الصوت وشدته

حل املسائل باستعمال 
 استراتيجية  

 و إنشال جدول ء

 تالوة سورة الفرقان 
ء 51/ 26و   

 رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  رياضيات   الثالثاء

 املهارة األساسية

عرض البيانات وتمثيلها  
باستعمال املدرل التكرارم  

 وتفسيرها  

تالوة سورة  
 الفرقان  

ء  77/ 52و   

يصف انعكاس 
املوجات وانكسارها  

 وحيودها

التعرف على أساليف  
املدح والذم 
 واستخدامها 

املئو ة   تمثيل و النسف
البيانات ء  –

بال طاعات الدائر ة 
 * وتفسيرها 

 علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية  علوم األربعاء

 املهارة األساسية

يصف كيف تتولد موجات 
 الصوت

استخدام ا(سمال  
املن وصة  

وامل صورة وكتابتها  
 كتابة صحي ة 

 تالوة سورة النور  
ء  52/ 41و  

إيجاد م اييس النزعة 
املركز ة واملدى  

ملجموعة من البيانات  
* 

يفسر كيفية انت ال 
موجات الصوت عبر  

 املواد 

 علوم رياضيات  لغة عربية  علوم القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية

 تالوة سورة النور 
ء 64/ 53و  

يعرف خصائت 
 موجات الضول

كتابة الحروف بخط  
 الرقعة كتابة صحي ة 

إيجاد م اييس  
التشتت ملجموعة من 

 البيانات

يصف الطيف  
 الكهروم ناطيسمي
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 الصف الثالث املتوسط )األسبوع السادس( 

 الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  األولى  اليوم/ الحصة 

 رياضيات  القرآن الكريم  علوم رياضيات  لغة عربية األحد 

 املهارة األساسية

وترتيف فهم النت امل رول 
 ا(حداث فيه

حل معادالت    
تتضمن مربعات 

 كاملة 

يصف كيف ي دث 
 التفري  الكهر ائي 

 تالوة سورة طه  
ء  57/  38و   

حل املعادالت  
   *التربيعية بيانيا ً 

 القرآن الكريم  رياضيات  لغة عربية علوم رياضيات   االثنين

 املهارة األساسية

حل معادالت تر يعية  
باستعمال ال انون العام  

* 

ير ط العالقة بين 
الجهد الكهر ائي 
وم دار الطاقة 

التي ين لها التيار  
 الكهر ائي

معرفة اإلستراتيجيات 
 الخمس للتركيز والفهم

استعمال املميز  
لت ديد عدد حلول  

   *معادلة تر يعية 

 تالوة سورة طه  
ء  76/  58و   

 علوم رياضيات  لغة عربية القرآن الكريم  علوم الثالثاء

 املهارة األساسية

يصف البطار ة وكيف  
 تولد تيارا كهر ائيا 

 تالوة سورة طه  
ء  94/  77و   

معرفة العطف 
 وحروفه

استعمال خاصية  
ترب الجذور 

التربيعية في تبسيط  
 العبارات الجذر ة 

يوضح امل اومة  
 الكهر ائية 

 علوم رياضيات  القرآن الكريم  لغة عربية علوم األربعاء

 املهارة األساسية

يوضح العالقة بين الجهد  
الكهر ائي وامل اومة 
الكهر ائية في دائرة  

 كهر ائية 

معرفة حال العدد 
املعدودمع   

 تالوة سورة طه 
ء   113/  95و    

جمع العبارات الجذر ة 
 وطرحها      

 

يستكشف الفرق بين 
التوصيل على التوالي 
 والتوصيل على التوا م 

 رياضيات  لغة عربية علوم رياضيات   القرآن الكريم  الخميس

 املهارة األساسية

 تالوة سورة طه  
ء  135/  114و   

ترب العبارات 
 الجذر ة 

ير ط بين سلوك  
امل انط واملجاالت  

 امل ناطيسية 

خصائت كتابة  
 املذكرات اليومية 

*حل معادالت جذر ة    

 

 

 

 

 


