
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

1/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا *

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

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

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

https://www.almanahj.com/sa/1curriculum1                   

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

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

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 األول الفصل الدراسي               هـ 1442/ د(             العام الدراسي    1ابتدائية عبدالرحمن بن ُغنم           فصل ) 
 

 
 ....... .............. .................................................................... اسم الطالب: 

 

 

 ouladalإنستقرام:   oula7791اليوتيوب:  oula7791سناب شات:  suliman1500@د( تويتر :  / 1حسابات فصل )

 هـ1442/   3/    15       :األحد من يوم 
 هـ1442 /  3  / 19  إلى يوم الخميس: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     العنزيبن عجاج معلم الصف: سليمان 

  العاشر األسبوع 
 الواجبات  الصفحة موضوع الدرس اليوم  المادة

ريم 
الك
ن 
قرآ
ال

 

 تدريب على الحفظ   الفيل سورة  األحد
 تدريب على الحفظ   الفيل سورة  االثنين 

 تسميع   الفيل سورة  الثالثاء

 تدريب على الحفظ   ( 3-1الهمزة ) سورة  األربعاء 
 تدريب على الحفظ   ( 3-1الهمزة ) سورة  الخميس

 لغتي

   21ص    )حروفي ومهارات(  كراسة واجب: 105 - 102 (  تحرف )   األحد
 22ص    )حروفي ومهارات(  كراسة واجب: 109 - 106 (  تحرف )   - تابع  االثنين 

 23ص  واجب: كراسة )حروفي ومهارات(   113 - 110 (  ح حرف )   الثالثاء

 24ص  واجب: كراسة )حروفي ومهارات(   117 - 114 (  ح حرف )   - تابع  األربعاء 

  120-118 التقويم التجميعي  الخميس

  38 احترام المعلم االثنين  الفقه 

  24 هللا المنعم  األربعاء  التوحيد

 ملحوظات وتوجيهات: 
 : تنبيهات           
 هـ. 1442/ 3/ 15 األحد(، مطلوب يوم 21ص كراسة )حروفي ومهارات( ) ❖

 هـ. 16/3/1442  االثنين(، مطلوب يوم 22ص كراسة )حروفي ومهارات( ) ❖

 هـ. 1442/ 3/ 17 الثالثاء(، مطلوب يوم 23ص كراسة )حروفي ومهارات( ) ❖

 هـ. 18/3/1442  األربعاء(، مطلوب يوم 24ص كراسة )حروفي ومهارات( ) ❖

 ر جميع الواجبات وتُرفع على )منصة مدرستي( في خانة )الواجبات(.و  *مهم: تُص      

 الثامنة  السابعة الصالة  الخامسة الرابعة الثالثة الصالة  األولى الحصة

 الزمن
 إلى  من

3:36 
 إلى  من إلى  من إلى  من

5:39 
 إلى  من إلى  من

3 3:35 3:51 4:26 4:27 5:02 5:03 5:38 5:54 6:26 6:30 7:05 
 لغتي األحد

 

 لغتي بدنية قرآن 

 

 لغتي علوم 
 فقه بدنية لغتي قرآن  فنية لغتي االثنين
 قرآن  علوم  رياضيات  لغتي لغتي قرآن  الثالثاء 
 توحيد  قرآن  لغتي قرآن  لغتي رياضيات  األربعاء
 لغتي لغتي فنية بدنية قرآن  رياضيات  الخميس


