
 

 
 

  الخطة األسبوعیة للصف األول

Grade One Weekly Plan (1 A )    

 من  تاریخ  6 / 7/ 1441 هــ  إلى 10/ 7/ 1441هـ

 یبدأ طالب الصف األول في الفصل الدراسي الثاني بوحدة االستقصاء الرابعة وهي: كیف ننظم أنفسنا ومن خالل هذه الوحدة ، سیقوم الطالب بتطویر
 المهارات والمواقف والمعرفة والتفكیر بأنفسهم وطرح األسئلة لیصبحوا متعلمین مدى الحیاة.

 كیف ننظم أنفسنا

 (بحث في عالقة األنظمة التي صنعها اإلنسان بالمجتمعات وهیكل المنظمات ووظیفتها وصناعة القرارات االجتماعیة والنشاطات االقتصادیة وتأثیرها على
 البشر والبیئة)

  الفكرة المركزیة
 المجتمعات توفر خدمات تسهل حیاة األفراد

 خطوط البحث
 1- سمات المجتمع ( الشكل )

 2- الخدمات المطلوبة لدعم المجتمع (السببیة )
 3- أفكار لخدمة المجتمع (االرتباط )



 الخط الثالث: وضع أفكار لخدمة المجتمع :
 التطویر و التجدید في األفكار المقترحة لخدمة المجتمع
 (1/ كیف یمكن أن یكون المجتمع أفضل؟( مفاهیمي

 2/ ماهي الخدمات التي یحتاجها األفراد في كل مجتمع بصورة أساسیة ؟ (معرفي)
 3/ اقترحي اسم منظمة جدیدة  غیر موجودة في العالم تقدم خدمات للمجتمع وحددي اسمها وشعارها ( مفاهیمي)

 4/ مكونة منظمة صغیرة خططي لفكرة متكاملة مع فریقِك لتحسین مظهر الحدیقة العامة بمنطقتِك و اقترحي خطوات تنفیذها ( مهمة )
 5/ اقترحي قائمة بأفكار خدمیة تعتقدین أننا نحتاجها لیكون مجتمعنا أفضل.

 6/ لو اقترحت منظمة مجتمعیة جدیدة ولم ُتقبل من المحیط، كیف ستتصرفین تجاه ذلك؟( التمسك بتحقیق األهداف)
 7/هل من الممكن أن تبقى منظمة إذا لم یستفید منها أفراد المجتمع ؟ ( جدلي)

 8/ من أین تعلم اإلنسان في الحضارة أو الثقافة اإلسالمیة طریقة وضع القوانین ؟ و التركیز على الدستور اإلسالمي بالقرآن المنزل و مستوى التفصیل والدقة في القوانین السماویة
 التي أنزلها اهللا لسعادة اإلنسان وحیاته الكریمة
 - خواطر 8.5 | الحلقة 14 - التربیة قبل التعلیم

https://www.youtube.com/watch?v=F2H3FaVHJck 
  وضع أمثلة ومشاهدة فیدیوهات عن مجتمعات متقدمة مثل الیابان الصین

 4/ لو كان بیتكم منظمة اجتماعیة، اختاري لها شعاًرا واسًما وقسمي المهام بین األفراد( ورقة عمل )
 العمل:  التحضیر والتهیئة إلى تشجیر حدیقة المدینة :

 تقوم المعلمة بمناقشة الطالب من أجل الوصول لمطلب مهم وهو تشجیر حدیقة المدینة و اختیار اسم لمنظمة یمثلها الصف و تحدید ضعار لها وذلك في حصة الفن وبعدها یتم لبس
  الشعار في بطاقات و تحدید موعد الرحلة

  ( نشاط ) :  القیام بحملة تشجیر حدیقة المدینة
 ( نشاط) :  القیام برحلة إلى إحدى المنظمات ( الدفاع المدني )

 ( نشاط ) :  التبرع باأللعاب ألحد الجمعیات الخیریة
 الواجب المنزلي: ما هي الخدمة التي ترغبین في اضافتها للمدرسة؟ ضِع اقتراحك في صندوق االقتراحات بالمدرسة

 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F2H3FaVHJck


 

 

 

 األحد الواجب المنزلي

 لغتي تابع حرف (غ)  + امالء األصوات + االمالء المنظور+االمالء المنسوخ 

-Practice book:36 
-Read Fluency passage and 
record WCPM: passage 8 

Unit 6:We love the beach (Reading) 
Language book:52-53 
Practice book:36 
beach-sea-crab-shell-picnic-basket 

English 

 تربیة أسریة الحلیب( یمكن لكل أمیرة إحضار علبة الحلیب الخاصة بها و االستمتاع بشربها أثناء الدرس) 

Homework : practice at home Unit 3                Lesson : printing file 

Vocabulary: print 

 حاسب

 القرآن الكریم سورة القدر 

 

 

 األثنین الواجب المنزلي

 
 تابع حرف(غ) + تقییم القراءة+ امالء 

 لغتي



-Practice book:38 
-Read Fluency passage and 
record WCPM: passage 8 

Unit 6:We love the beach 
Reading &  understanding  
Language book:54 

English 

 علوم مراجعة الفصل السابع+تقییم 

 القرآن الكریم سورة القدر 

 

 

 الثالثاء الواجب المنزلي

 لغتي مدخل حرف (ظ)+امالء خارجي 

 ریاضیات  

-Read Fluency passage and 
record WCPM: passage 8 

Unit 6:We love the beach 
Language book:55 (working with words) 

English 

 الفصل الثامن : تغیرات المادة 
 الدرس األول:المادة تتغیر

 علوم

 القرآن الكریم سورة القدر 

 

 

 األربعاء الواجب المنزلي



 لغتي  تابع حرف(ظ)  + امالء األصوات+االمالء المنسوخ+االمالء المنظور 

 ریاضیات  

 صغیرتي استعدي لإلمالء یوم الخمیس :
She has got a green fish. 

I have got a red crab. 
- Practice book:40 
-Read Fluency passage and 
record WCPM: passage 8 

Unit 6:On the beach 
Grammar : Language book:56 
She-he>>has got    -      I-you>>have got 
For example: 
She has got a shell 
I have got a rock 

English 

 صحتي  

 القرآن الكریم  سورة القدر 

 

 الخمیس الواجب المنزلي

 
 لغتي تابع حرف(ظ) +  امالء

 ریاضیات  

Practice book: 39 
-Pick a story of your interest 
and fill the Reading log 

Unit 6:We love the beach 
Sentence building  - Language book:55 
Pronouns: start with capital letters  (Ex. Tilly- Ben- Sam) 

English 

 Action Drama 



 فنیة الرجاء احضار الكراسة +مریلة الفن 

 القرآن الكریم تقییم سورة القدر 

 

 فعالیات األسبوع حملة تشجیر في حدیقة سیهات

 

 

 



 

 


