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 هـ 1442 ولللفصل الدراسي األ

ب

 معلم الصف :
 محمد الخالدي أ . نايف بن

 قائد المدرسة :
 أ . ظافر بن سعيد العمري



 بالجدول الدراسي للصف األول / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 السادسة
6:20 – 7:55 

 الخامسة
5:40 – 6:15 

 الرابعة
5:00 – 5:35 

 الثالثة
4:20 – 4:55 

 الثانية
3:40 - 4:15 

 األولى
3 – 3:35 

 

 األحد      

 االثنني      

 الثالثاء      

 األربعاء      

 اخلميس      

 السادسة
6:20 – 7:55 

 الخامسة
5:40 – 6:15 

 الرابعة
5:00 – 5:35 

 الثالثة
4:20 – 4:55 

 الثانية
3:40 - 4:15 

 األولى
3 – 3:35 

 

 األحد      

 االثنني      

 الثالثاء      

 األربعاء      

 اخلميس      

 معلم الصف : أ. 



 1 (  ولاألسبوع )   األ خطة
 االبتدائياألول لصف ل  هــ 15/1/1442 إلى الخميس : هــ 11/1/1442 : تابعة األسبوعية من األحدالم        

 

 

حفظ الدرس  تنفيذ الواجب المنزلي الواجب موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات المهاراتوإتقان 

  قرآن

 األحد

 

 نصة مدرستيعلى ممتابعتهم تهيئة الطالب و  •

   

    االثنين

    الثالثاء

    5 - 1حفظ اآليات  5 -1الفاتحة سورة  األربعاء

    7-6حفظ اآليات  7-6سورة الفاتحة  الخميس

 لغتي

 األحد

 نصة مدرستيعلى ممتابعتهم تهيئة الطالب و  •

 

 

*  متابعة الطالب و تدريبه 
على امساك القلم بالشكل 

 الصحيح  . 

  االثنين

  الثالثاء

  . ) كتاب التهيئة و االستعداد ( األولى ةالمجموع األربعاء

  . ) كتاب التهيئة و االستعداد ( األولىالمجموعة  الخميس

      الثالثاء التوحيد

     تعظيم القرآن الكريم ربعاءاأل الفقه

 الرياضيات
 

     

     التصنيف وفق خاصية واحدة

     

 خلوقات الحيةملا العلوم

    

    

 مالحظات املعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 

 مالحظات ويل امر الطالب

 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 



 2 (  ثانياألسبوع )   ال خطة
 االبتدائياألول لصف ل  هــ 22/1/1442 إلى الخميس : هــ 18/1/1442 : تابعة األسبوعية من األحدالم        

 

حفظ الدرس  تنفيذ الواجب المنزلي الواجب موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات المهاراتوإتقان 

  قرآن

    5 - 1حفظ اآليات  5 -1الفاتحة سورة  دحاأل

      5 -1تسميع اآليات  االثنين

    7-6حفظ اآليات  7-6سورة الفاتحة  الثالثاء

    حفظ السورة كاملة 7-6اآليات تسميع  األربعاء

    تقويم نهائي للسورة الخميس

 لغتي

  . ) كتاب التهيئة و االستعداد (المجموعة األولى  األحد

 

*  متابعة الطالب و تدريبه 
على امساك القلم بالشكل 

 الصحيح  . 

  . ) كتاب التهيئة و االستعداد ( األولىالمجموعة  االثنين

  . ) كتاب التهيئة و االستعداد ( ثانيةالمجموعة ال الثالثاء

  . ) كتاب التهيئة و االستعداد (ثانية المجموعة ال األربعاء

  . ) كتاب التهيئة و االستعداد ( ثالثةلمجموعة الا الخميس

     ما يجب على المسلم معرفته الثالثاء التوحيد

     تعظيم القرآن الكريم ربعاءاأل الفقه و السلوك

 الرياضيات
 

     التصنيف وفق خاصية واحدة

     أحل المسألة

اجعة اختبار منتصف الفصل + مر التصنيف وفق أكثر من خاصية
    تراكمية

 العلوم
     المخلوقات الحية

     المخلوقات الحية

 مالحظات املعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 

 مالحظات ويل امر الطالب

 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 



 ثانيجنم األسبوع ال             
 

 3 (  لثثااألسبوع )   ال خطة                         
 للصف األول االبتدائي هــ  29/1/1442هــ  إلى الخميس : 25/1/1442ن األحد : مالمتابعة األسبوعية         

حفظ الدرس  الواجبتنفيذ  المنزلي الواجب موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات وإتقان المهارات

 قرآن

    3-1حفظ اآليات  3 -1سورة الناس  األحد

     3 -1تسميع سورة الناس  االثنين

    6-4حفظ اآليات  6 - 4الناس سورة  الثالثاء

    حفظ السورة كاملة 6 -4تسميع سورة الناس  األربعاء

    نهائي للسورةتقويم  الخميس

 لغتي

  . ) كتاب التهيئة و االستعداد ( الثالثةالمجموعة  األحد

 

*  متابعة الطالب و تدريبه 
على امساك القلم بالشكل 

 الصحيح  .

  . ) كتاب التهيئة و االستعداد ( رابعةلالمجموعة ا االثنين

  . التهيئة و االستعداد ( ) كتاب خامسةلاالمجموعة  الثالثاء

  . ) كتاب التهيئة و االستعداد ( سادسةلالمجموعة ا األربعاء

  . ) كتاب التهيئة و االستعداد ( بعةسالالمجموعة ا الخميس

     ما يجب على المسلم معرفته الثالثاء التوحيد

     تعظيم القرآن الكريم ربعاءاأل الفقه و السلوك

 الرياضيات
 

     يساوي

     أكثر من و أقل من 

    اختبار الفصل + اختبار تراكمي هيا بنا نلعب

 العلوم
     النباتات و أجزاؤها

     النباتات و أجزاؤها

 مالحظات املعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 مالحظات ويل امر الطالب
 

................................................................................................................... 

 



 لثثاجنم األسبوع ال        
 

 4 (  رابعاألسبوع )   ال خطة                    
 للصف األول االبتدائي هــ  7/2/1442هــ  إلى الخميس : 3/2/1442المتابعة األسبوعية من األحد :         

حفظ الدرس  تنفيذ الواجب المنزلي جبالوا موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات وإتقان المهارات

 قرآن

    ... دام عزك يا وطن  إجازة اليوم الوطني • األحد

    ... دام عزك يا وطن  إجازة اليوم الوطني • االثنين

    3-1حفظ اآليات  3-1سورة الفلق  الثالثاء

 األربعاء
  3 – 1تسميع اآليات 

 5-4الفلق  + سورة 
    5-4حفظ اآليات 

    تقويم نهائي للسورة الخميس

 لغتي

  ... دام عزك يا وطن  إجازة اليوم الوطني • األحد

 

*  متابعة الطالب و تدريبه 
على امساك القلم بالشكل 

 الصحيح  .

  ... دام عزك يا وطن  إجازة اليوم الوطني • االثنين

  . تاب التهيئة و االستعداد () كلثامنة المجموعة ا الثالثاء

  . ) كتاب التهيئة و االستعداد ( لتاسعةالمجموعة ا األربعاء

  . ) كتاب التهيئة و االستعداد ( لعاشرةالمجموعة ا الخميس

     هللا الخالق لثالثاء التوحيد

     صلى هللا عليه و سلممن سيرة نبينا محمد  األربعاء الفقه و السلوك

 اضياتالري
 

     3-2-1األعداد 

     و كتابتها 3-2-1قراءة  األعداد 

اختبار منتصف الفصل + مراجعة    5-4العددان 
    تراكمية 

 العلوم
     النياتات و أجزاؤها

     نمو النباتات

 مالحظات املعلم

 

.................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 



 رابعجنم األسبوع ال        
 

 5 ( امساألسبوع )   اخل خطة                    
 للصف األول االبتدائي هــ  14/2/1442هــ  إلى الخميس : 10/2/1442المتابعة األسبوعية من األحد :         

حفظ الدرس  الواجبتنفيذ  لمنزليا الواجب موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات هاراتوإتقان الم

 قرآن

    2-1حفظ اآليات  2-1االخالص سورة  األحد

     2-1تسميع اآليات  االثنين

    4-3حفظ اآليات  4-3اإلخالص سورة  الثالثاء

    حفظ السورة كاملة 4-3اآليات تسميع  األربعاء

    لسورةلتقويم نهائي  الخميس

 لغتي

  حفظ نشيد الدعاء )أسرتي (وحدة األولى مدخل ال األحد
 

*  متابعة الطالب و تدريبه على 
كتابة الحرف و الكلمات بالشكل 
الصحيح ، مراعياً الكتابة على 

، مع تدريبه على القراءة السطر 
 كلمات اإلمالء المنظور .و 

   الميمتسميع نشيد الدعاء + حرف  االثنين

   (م ) حرف الـ  الثالثاء

  مذكرة لغتي ( )  ( م) حرف الـ عة اجمر  األربعاء

   + إمالء منظور(  متقويم نهائي لحرف الـ )  الخميس

     الخالق هللا الثالثاء التوحيد

     صلى هللا عليه و سلممن سيرة نبينا محمد  ربعاءاأل الفقه و السلوك

 الرياضيات
 

     و كتابتهما 5-4ن قراءة العددي

     ( وكتابته0)قراءة العدد صفر 

    اختبار الفصل + تراكمي هيا بنا نلعب 

 العلوم
     ما أهمية الزهرة ؟

     نمو النباتات

 َمَدحَ  - قَلَم   -َجَمل    - ِمْلح   كلمات اإلمالء املنظور

 مالحظات املعلم

 

.................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 



 امسجنم األسبوع اخل        
 

 6 ( سادساألسبوع )   ال خطة                    
 للصف األول االبتدائي هــ  21/2/1442هــ  إلى الخميس : 17/2/1442األحد : ة األسبوعية من المتابع        

 

حفظ الدرس  الواجبتنفيذ  المنزلي الواجب موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات وإتقان المهارات

 قرآن

    3-1حفظ اآليات  3-1المسد سورة  األحد

     3-1ات اآلي تسميع االثنين

    5-4حفظ اآليات  5-4المسد سورة  الثالثاء

    حفظ السورة كاملة 5-4اآليات تسميع  األربعاء

    تقويم نهائي للسورة الخميس

 لغتي

   ( ب ) باءحرف ال األحد

 
*  متابعة الطالب و تدريبه على 
كتابة الحرف و الكلمات بالشكل 
ى الصحيح ، مراعياً الكتابة عل

، مع تدريبه على القراءة السطر 
 كلمات اإلمالء المنظور .و 

  ) مذكرة لغتي ( ( ب) حرف الـ  االثنين

   ( ل)  المحرف ال الثالثاء

  ) مذكرة لغتي ( ( ل) حرف الـ  األربعاء

   + إمالء منظور(  ل،  بالـ )  يتقويم نهائي لحرف الخميس

     زق ار هللا ال الثالثاء التوحيد

الم ربعاءاأل الفقه و السلوك      السَّ

 الرياضيات
 

     فوق ، تحت

     أعلى ، أوسط ، أسفل 

    الفصلاختبار منتصف  قبل ، بعد  

 العلوم
      تعيش النباتات في أماكن كثيرة

     تعيش النباتات في أماكن كثيرة

 بَلَح - بَ لَعِ  -َجبَل   -بَاب   كلمات اإلمالء املنظور

 مالحظات املعلم

 

.................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 



 سادسجنم األسبوع ال        
 

 7 ( بعسااألسبوع )   ال خطة                    
 للصف األول االبتدائي هــ  28/2/1442هــ  إلى الخميس : 24/2/1442المتابعة األسبوعية من األحد :         

 

 

ظ الدرس فح الواجبتنفيذ  المنزلي الواجب موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات وإتقان المهارات

 قرآن

    السورة كاملةحفظ  3-1النصر سورة  األحد

    حفظ السورة كاملة 3-1سورة النصر  االثنين

    حفظ السورة كاملة 3-1سورة النصر  الثالثاء

    مراجعة حفظ السورة األربعاء

    لسورة لتقويم نهائي  الخميس

 لغتي

   ف الدال ) د (رح األحد

 
*  متابعة الطالب و تدريبه على 
كتابة الحرف و الكلمات بالشكل 
الصحيح ، مراعياً الكتابة على 

، مع تدريبه على القراءة السطر 
 و كلمات اإلمالء المنظور .

  ) مذكرة لغتي ( ) د (حرف الـ  االثنين

   ) ن (حرف النون  الثالثاء

  ) مذكرة لغتي ( ( ) نحرف الـ  األربعاء

   + إمالء منظورتقويم نهائي لحرفي الـ ) د ، ن (  الخميس

     حل تدريبات هللا الرازق  الثالثاء التوحيد

الم ربعاءاأل الفقه و السلوك      حل تدريبات السَّ

 الرياضيات
 

     تحديد األنماط

     إنشاء األنماط 

    ار الفصل + تراكميتباخ المسألة + هيا بنا نلعبأحل 

 العلوم
     أنواع الحيوانات 

     ما الثدييات ؟ و ما الطيور ؟

 ِعنَب   –نَْحل   -  أََسد   –د ْرج  كلمات اإلمالء املنظور

 مالحظات املعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

 



 بعساجنم األسبوع ال        
 

 8 ( ثامناألسبوع )   ال خطة                    
 للصف األول االبتدائي ــ ه 5/3/1442هــ  إلى الخميس : 1/3/1442المتابعة األسبوعية من األحد :         

حفظ الدرس  تنفيذ الواجب المنزلي الواجب موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات وإتقان المهارات

 قرآن

    3-1اآليات حفظ  3-1 كافرونالسورة  األحد

     3-1آليات اتسميع  االثنين

    6-4اآليات حفظ  6-4 الكافرونسورة  الثالثاء

    حفظ السورة كاملة 6-4آليات اتسميع  األربعاء

     رةسو لتقويم نهائي ل الخميس

 لغتي

   حرف الراء األحد

 
*  متابعة الطالب و تدريبه على 
كتابة الحرف و الكلمات بالشكل 

اً الكتابة على الصحيح ، مراعي
، مع تدريبه على القراءة السطر 
 كلمات اإلمالء المنظور .و 

  ) مذكرة لغتي (  حرف الـ ) ر ( االثنين

   حرف الـ ) ر ( الثالثاء

  + إمالء منظورتقويم نهائي لحرف الـ ) ر (  األربعاء

   1تجميعي تقويم  الخميس

     المطرهللا الذي ينزل  الثالثاء التوحيد

     بر الوالدين ربعاءاأل الفقه و السلوك

 الرياضيات
 

     مقدمة و تهيئة 

     8,7,6األعداد 

     و كتابتها 8,7,6 قراءة  األعداد

 العلوم
      أنواع الحيوانات

     أنواع الحيوانات 

 َزاَرَ  -تَْمٌر  –َدَرَس  –َرأٌْس  كلمات اإلمالء املنظور

 ات املعلممالحظ

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 



 ثامناألسبوع الجنم    
 

 9 ( تاسعاألسبوع )   ال خطة             
 للصف األول االبتدائي هــ  12/3/1442هــ  إلى الخميس : 8/3/1442المتابعة األسبوعية من األحد :         

 

حفظ الدرس  الواجبتنفيذ  المنزلي الواجب موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات وإتقان المهارات

 قرآن

    3-1اآليات حفظ  3-1 كوثرالسورة  األحد

    3-1حفظ اآليات  3-1سورة الكوثر  االثنين

    3-1حفظ اآليات  3-1سورة الكوثر  الثالثاء

    مراجعة حفظ السورة األربعاء

     رةسو لتقويم نهائي ل الخميس

 لغتي

   مدخل وحدة ) مدرستي ( األحد

 
تابعة الطالب و تدريبه على *  م

كتابة الحرف و الكلمات بالشكل 
الصحيح ، مراعياً الكتابة على 

، مع تدريبه على القراءة السطر 
 كلمات اإلمالء المنظور .و 

  حفظ نشيد مدرستي  نص االستماع + نشيد مدرستي االثنين

   (ص )  صادحرف التسميع النشيد +  الثالثاء

  ) مذكرة لغتي ( ( ) صالـ حرف  األربعاء

   + إمالء منظور(  ص تقويم نهائي لحرف الـ )  الخميس

     الذي ينزل المطر هللا الثالثاء التوحيد

     حل تدريبات بر الوالدين األحد الفقه و السلوك

 الرياضيات
 

     10,9العددان 

     و كتابتهما 10,9قراءة العددين 

    تبار منتصف الفصلاخ أحل المسألة

 العلوم
      الحيوانات و حاجاتها

     الحيوانات و حاجاتها 

 َصبَرَ  - قَفَص   –بََصل   –َصْقر    كلمات اإلمالء املنظور

 مالحظات املعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 



 تاسعجنم األسبوع ال        
 

 10 (عاشر الاألسبوع )  خطة                    
 للصف األول االبتدائي هــ  19/3/1442هــ  إلى الخميس : 15/3/1442المتابعة األسبوعية من األحد :         

 

حفظ الدرس  الواجبتنفيذ  المنزلي الواجب موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات وإتقان المهارات

 قرآن

    3-1حفظ اآليات  3-1سورة الماعون  األحد

     3-1تسميع اآليات  االثنين

    7-4حفظ اآليات  7-4سورة الماعون  الثالثاء

    حفظ السورة كاملة 7-4تسميع اآليات  األربعاء

     رةسو لتقويم نهائي ل الخميس

 لغتي

   ( ف)  لفاءحرف ا األحد

 
*  متابعة الطالب و تدريبه على 
كتابة الحرف و الكلمات بالشكل 
الصحيح ، مراعياً الكتابة على 

القراءة  ، مع تدريبه علىالسطر 
 كلمات اإلمالء المنظور .و 

  ) مذكرة لغتي ( ( فحرف الـ )  االثنين

   ( س)  سينحرف ال الثالثاء

  ) مذكرة لغتي ( ( س) حرف الـ  األربعاء

   + إمالء منظور(  س،  فالـ )  يتقويم نهائي لحرف الخميس

     المنعمهللا  الثالثاء التوحيد

     حل تدريبات بر الوالدين األربعاء الفقه و السلوك

 الرياضيات
 

     10مقارنة االعداد حتى 

     10ترتيب االعداد حتى 

    اختبار الفصل + تراكمي العد الترتيبي + هيا بنا نلعب

 العلوم
     قراءة علمية + مراجعة

     مواطن على اليابسة

  ْسر  نَ   -س ور  -َحْفل   -فَْصل    كلمات اإلمالء املنظور

 مالحظات املعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 



 عاشرجنم األسبوع ال        
 

 11 (عشر ادي احلاألسبوع )  خطة                        
 للصف األول االبتدائي هــ  26/3/1442هــ  إلى الخميس : 22/3/1442المتابعة األسبوعية من األحد :         

 

حفظ الدرس  الواجبذ تنفي المنزلي الواجب موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات وإتقان المهارات

 قرآن

    2-1اآليات حفظ  2-1 قريشسورة  األحد

     2-1آليات اتسميع  االثنين

    4-3اآليات حفظ  4-3 قريشسورة  الثالثاء

    حفظ السورة كاملة 4-3آليات اتسميع  األربعاء

     رةسو لتقويم نهائي ل الخميس

 لغتي

   ( ق)  قافحرف ال ألحدا

 
*  متابعة الطالب و تدريبه على 
كتابة الحرف و الكلمات بالشكل 
الصحيح ، مراعياً الكتابة على 

، مع تدريبه على القراءة السطر 
 كلمات اإلمالء المنظور .و 

  ) مذكرة لغتي ( ( قحرف الـ )  االثنين

   ( ت) ـ حرف ال الثالثاء

  ) مذكرة لغتي ( (ت ) حرف الـ مراجعة  األربعاء

   + إمالء منظور(  تق ، الـ )  يتقويم نهائي لحرف الخميس

     منعم هللا الحل تدريبات  الثالثاء التوحيد

     حق المعلم األربعاء الفقه و السلوك

 الرياضيات
 

     12,11العددان 

     15,14,13األعداد 

     17،16العددان 

 العلوم
     مواطن على اليابسة

     مواطن على اليابسة

 ت وت  -تَاج   –بَْرق  –قََرأَ  كلمات اإلمالء املنظور

 مالحظات املعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 



 ادي عشرجنم األسبوع احل        
 

 12 (ثاني عشر الخطة األسبوع )                      
 للصف األول االبتدائي هــ  4/4/1442هــ  إلى الخميس : 29/3/1442المتابعة األسبوعية من األحد :         

حفظ الدرس  تنفيذ الواجب المنزلي الواجب موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات وإتقان المهارات

 قرآن

    2-1اآليات حفظ  2-1 لفيل اسورة  األحد

     2-1آليات اتسميع  االثنين

    5-3اآليات حفظ  5-3الفيل سورة  الثالثاء

    حفظ السورة كاملة 5-3آليات اتسميع  األربعاء

    رةسو لتقويم نهائي ل الخميس

 لغتي

   حرف الحاء ) ح ( األحد
 

*  متابعة الطالب و تدريبه على 
كتابة الحرف و الكلمات بالشكل 
الصحيح ، مراعياً الكتابة على 

، مع تدريبه على القراءة السطر 
 .كلمات اإلمالء المنظور و 

  ) مذكرة لغتي ( حرف الـ ) ح ( االثنين

   حرف الـ ) ح ( الثالثاء

  تقويم نهائي لحرف الـ ) ح ( + إمالء منظور األربعاء

  2 تقويم تجميعي الخميس

     هللا  أحب الثالثاء التوحيد

     حق المعلم ربعاءاأل الفقه و السلوك

 الرياضيات
 

    صف الفصل + تراكمياختبار منت أحل المسالة

     20,19,18األعداد 

     20مقارنة األعداد حتى 

 العلوم
     مواطن في الماء

     مواطن في الماء

 َشَرحَ  - فَِرحَ  –لَِحَق  -َحَمَل   كلمات اإلمالء املنظور

 مالحظات املعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 



 ي عشرثانجنم األسبوع ال         
 

 13 (ر عش لثثاالاألسبوع )  خطة                       
 للصف األول االبتدائي هــ  11/4/1442هــ  إلى الخميس : 7/4/1442المتابعة األسبوعية من األحد :         

حفظ الدرس  تنفيذ الواجب المنزلي الواجب موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات وإتقان المهارات

 قرآن

    4-1 حفظ اآليات 4-1سورة اله مزة  األحد

     4-1تسميع اآليات  االثنين

    9-5حفظ اآليات  9-5سورة اله مزة  الثالثاء

    حفظ السورة كاملة 9-5تسميع اآليات  األربعاء

     رةسو لتقويم نهائي ل الخميس

 لغتي

   مدخل وحدة ) مدينتي ( األحد

 
*  متابعة الطالب و تدريبه على 

شكل كتابة الحرف و الكلمات بال
الصحيح ، مراعياً الكتابة على 

، مع تدريبه على القراءة السطر 
 كلمات اإلمالء المنظور .و 

   نص االستماع + نشيد بالدي االثنين

  ) مذكرة لغتي ( ( أ)  لفاأل حرف  الثالثاء

   ( أ) حرف الـ  األربعاء

   + إمالء منظور(  أتقويم نهائي لحرف الـ )  الخميس

     أحب هللاحل تدريبات  الثالثاء توحيدال

     حل تدريبات حق المعلم ربعاءاأل الفقه و السلوك

 الرياضيات
 

     20ترتيب األعداد حتى 

    الفصل + تراكمياختبار  هيا بنا نلعب

     قصص الجمع

 العلوم
     موارد األرض

     موارد األرض

 َدَعاـ  قََرأَ  –فَأْس   -أََسد   كلمات اإلمالء املنظور

 مالحظات املعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 



 عشر لثثاجنم األسبوع ال                                                                      
 

 14 (عشر  رابعالاألسبوع )  خطة                      
 األول االبتدائيللصف  هــ  18/4/1442هــ  إلى الخميس : 14/4/1442المتابعة األسبوعية من األحد :         

حفظ الدرس  تنفيذ الواجب المنزلي الواجب موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات وإتقان المهارات

 قرآن

    3-1اآليات حفظ  3-1رعصلاسورة  األحد

     3-1يات اآلتسميع  االثنين

     مراجعة حفظ السورة الثالثاء

    حفظ السورة كاملة السورةمراجعة حفظ  األربعاء

     رةسو لتقويم نهائي ل الخميس

 لغتي

   ( ط)  طاءال حرف األحد

 
*  متابعة الطالب و تدريبه على 
كتابة الحرف و الكلمات بالشكل 
الصحيح ، مراعياً الكتابة على 

، مع تدريبه على القراءة السطر 
 كلمات اإلمالء المنظور .و 

  ) مذكرة لغتي ( ( طحرف الـ )  االثنين

   ( ز)  زاءالحرف  الثالثاء

  ) مذكرة لغتي ( ( ز) حرف الـ  األربعاء

   + إمالء منظور(  ز،  طالـ )  يتقويم نهائي لحرف الخميس

     أعبد هللا الثالثاء التوحيد

     آداب قضاء الحاجة ربعاءاأل الفقه و السلوك

 الرياضيات
 

     تمثيل الجمع

     جمل الجمع

    منتصف الفصلاختبار  ( 0الجمع إلى صفر ) 

 العلوم
     موارد األرض

     موارد األرض االستفادة من 

ز –َزْمَزم  –َمَطر   –بَط   كلمات اإلمالء املنظور    أَر 

 مالحظات املعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 



 عشر رابعجنم األسبوع ال        
 

 15 (عشر  امساخلاألسبوع )  خطة                       
 للصف األول االبتدائي هــ  25/4/1442هــ  إلى الخميس : 21/4/1442المتابعة األسبوعية من األحد :         

حفظ الدرس  تنفيذ الواجب المنزلي الواجب موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات وإتقان المهارات

 قرآن

    4-1اآليات حفظ  4-1 تكاثرالسورة  األحد

     4-1يات اآلتسميع  االثنين

    8-5حفظ اآليات   8 -5التكاثر سورة  الثالثاء

    حفظ السورة كاملة 8 -5تسميع اآليات  األربعاء

     رةسو لنهائي لتقويم  الخميس

 لغتي

   ( و)  واوال حرف األحد

 
*  متابعة الطالب و تدريبه على 
كتابة الحرف و الكلمات بالشكل 
الصحيح ، مراعياً الكتابة على 

، مع تدريبه على القراءة السطر 
 كلمات اإلمالء المنظور .و 

  ) مذكرة لغتي ( ( وحرف الـ )  االثنين

   ( ج)  جيمـالحرف  الثالثاء

  ) مذكرة لغتي ( ( ج) حرف الـ مراجعة  األربعاء

   + إمالء منظور(  و ، جالـ )  يتقويم نهائي لحرف الخميس

     أعبد هللا الثالثاء التوحيد

     آداب قضاء الحاجة ربعاءاأل الفقه و السلوك

 الرياضيات
 

     أحل المسألة

     6,5,4تكوين األعداد 

     9,8,7تكوين األعداد 

 العلوم
     االستفادة من موارد األرض

     المحافظة على موارد األرض

  ثَْلج   –فِْجل   -َدْلو   -َولَد   كلمات اإلمالء املنظور

 مالحظات املعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 



 عشر امسجنم األسبوع اخل
 

 16 (عشر  سادسالاألسبوع )  خطة                
 للصف األول االبتدائي هــ  2/5/1442هــ  إلى الخميس : 26/4/1442المتابعة األسبوعية من األحد :         

حفظ الدرس  الواجبتنفيذ  المنزلي الواجب موضوع الدرس أو التقييم اليوم المـــادة
 مالحظات وإتقان المهارات

 قرآن

    5-1اآليات حفظ  5-1القارعة سورة  األحد

     5-1يات اآلتسميع  االثنين

    11-6حفظ اآليات  11-6القارعة سورة  الثالثاء

    حفظ السورة كاملة 11-6تسميع اآليات  األربعاء

     رةسو لتقويم نهائي ل الخميس

 لغتي

ين ال حرف األحد    ( ش) ش ِّ

 
*  متابعة الطالب و تدريبه على 
كتابة الحرف و الكلمات بالشكل 
الصحيح ، مراعياً الكتابة على 

، مع تدريبه على القراءة السطر 
 كلمات اإلمالء المنظور .و 

  ) مذكرة لغتي ( ( شحرف الـ )  االثنين

   ( ش)  ـالحرف  الثالثاء

  + إمالء منظورتقويم نهائي لحرف الـ ) ش (  األربعاء

   3تجميعي تقويم  الخميس

     حل تدريبات أعبد هللا الثالثاء التوحيد

     حل تدريبات آداب قضاء الحاجة ربعاءاأل الفقه و السلوك

 الرياضيات
 

     12،11،10تكوين األعداد 

     الجمع الرأسي

    اختبار الفصل + تراكمي نلعبهيا بنا 

 العلوم
      كيف نحافظ على الموارد ؟

     مراجعة

 فََراش -ِريش  -ي َشاِهد   -َشْمس  كلمات اإلمالء املنظور

 مالحظات املعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 



 


