
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/1                   

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

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

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

        

                  https://www.almanahj.com/sa/1management2                   

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

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

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 1144/  6  /  5  إلى 1414/  6  /  1من  االسبوعيةالخطة جدول 
 

 

 المالحظات(لكتابة وإحضارها مذكرة الواجبات بشكل يومي على  التوقيعبد من )ال

 المهارات  الواجبات   المواد  األيام

حد 
األ

وم 
ي

 

 االنطالق في الحفظ        7 – 1حفظ سورة العاديات  قرآن

 نطق الحرف بالصوت القصير والطويل حرف ) ض ( لغتي

 بيان معنى اإلسالم مع الدليل اإلسالم ديني توحيد

 توضيح مفهوم الطقس  الطقس من حولنا    علوم 
 

ين
الثن

م ا
يو

 

 قراءة اآليات بصورة صحيحة   11 – 8تالوة سورة العاديات  قران

 رسم الحرف بأشكاله المختلفة حرف ) ض ( لغتي

 تكوين األعداد       أحل المسألة          رياضيات
 

ثاء 
ثال

 ال
وم

ي
 

 قراءة اآليات بصورة صحيحة                                     11 – 8تالوة سورة العاديات  قرآن

 نطق الحرف بالصوت القصير والطويل حرف ) ع ( لغتي

 إيجاد ناتج الطرح من األعداد           6،   5،  4الطرح من األعداد  رياضيات
 

عاء 
رب

األ
وم 

ي
 

 االنطالق في الحفظ                                            11 – 8حفظ سورة العاديات  قرآن

 رسم الحرف بأشكاله المختلفة حرف ) ع ( لغتي

 إيجاد ناتج الطرح من األعداد         9،   8،   7الطرح من األعداد  رياضيات

 تعداد الفصول األربعة  الفصول األربعة    علوم
 

س
خمي

م ال
يو

 

 قراءة اآليات بصورة صحيحة    حفظ سورة العاديات كاملة  قرآن

 يكتب كلمات من الذاكرة القريبة تقويم  لغتي

       معرفة حكم الطهارة       الطهارة فقه

 
 
 
 
 
 
 
 

 الرجاء مراجعة الحروف مع الطالب *                          :مالحظـــة

 صحيحة  السابقة بصورةالسور  * حفظ                               

                                  

 
 معايير لغتي: 

 المختلفة   والطويلة والساكنة نطقاً سليماً القصيرة  ابأصواته التي درسها فوالحر نطق •

 حاً بأشكالها وحركاتها المختلفة  يرسم الحروف التي درسها رسماً صحي •

 لها المختلفة من الذاكرة القريبة والبعيدةالتي درسها في أشكاوالكلمات يكتب الحروف  •

 يكتب كلمات سبق له دراسة حروفها مع الحركة القصيرة والطويلة من الذاكرة القريبة والبعيدة •

 
 
 

 الغامدي زعبد العزيمعلم الصف /                                                           

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم       

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

 مدرسة عمير بن وهب االبتدائية


