
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السعودٌة العربٌةالمملكة 
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 مهارات المواد

 للمرحلة االبتدابٌة

 لفتراتجمٌع ا

 

   



 

 هـ1440-1439 األول الصؾ القرآن الكرٌم اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 حفظ السور المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة الفترة األولى

 2 االنطالق فً الحفظ ... الفترة األولى

 3 التعرؾ إلى أماكن السور التً ٌقرإها الفترة األولى

 4 ة .تحسٌن الصوت بالقراء الفترة األولى

 5 التؤدب مع كتاب هللا .. الفترة األولى

 1 حفظ السور المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة الفترة الثانٌة

 2 االنطالق فً الحفظ ... الفترة الثانٌة

 3 التعرؾ إلى أماكن السور التً ٌقرإها الفترة الثانٌة

 4 تحسٌن الصوت بالقراءة . الفترة الثانٌة

 5 لتؤدب مع كتاب هللا ..ا الفترة الثانٌة

 1 حفظ السور المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة الفترة الثالثة

 2 االنطالق فً الحفظ ... الفترة الثالثة

 3 التعرؾ إلى أماكن السور التً ٌقرإها الفترة الثالثة

 4 تحسٌن الصوت بالقراءة . الفترة الثالثة

 5 التؤدب مع كتاب هللا .. الفترة الثالثة

 1 حفظ السور المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة الفترة الرابعة

 2 االنطالق فً الحفظ ... الفترة الرابعة

 3 التعرؾ إلى أماكن السور التً ٌقرإها الفترة الرابعة

 4 تحسٌن الصوت بالقراءة . الفترة الرابعة

 5 التؤدب مع كتاب هللا .. الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هـ1440-1439 األول الصؾ التوحٌد دةاسم الما

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 بٌان ما ٌجب على المسلم معرفته. الفترة األولى

 2 بٌان أن هللا الخالق مع التمثٌل والدلٌل. الفترة األولى

 3 بٌان أن هللا الرزاق مع التمثٌل. الفترة األولى

 4 لسماء مع الدلٌل.بٌان أن هللا ٌنزل المطر من ا الفترة األولى

 5 بٌان أن هللا هو المنعم مع التمثٌل والدلٌل. الفترة الثانٌة

 6 ذكر أسباب محبة هللا مع الدلٌل. الفترة الثانٌة

 7 بٌان الحكمة من خلق الخلق مع التمثٌل والدلٌل. الفترة الثانٌة

 8 بٌان معنى اإلسالم ودلٌله. الفترة الثالثة

 9 أن دٌن اإلسالم هو الدٌن الحق. بٌان الفترة الثالثة

 10 بٌان أن كل دٌن ؼٌر اإلسالم فهو باطل مع الدلٌل. الفترة الثالثة

 11 ذكر أركان اإلسالم مع الدلٌل. الفترة الثالثة

 12 بٌان محبة دٌن اإلسالم مع الدلٌل. الفترة الثالثة

 13 رسل والحكمة من إرساله مع الدلٌل.بٌان اسم النبً صلى هللا علٌه وسلم ،ولمن أ الفترة الرابعة

 14 بٌان ما أنزل على النبً صلى هللا علٌه وسلم مع الدلٌل. الفترة الرابعة

 15 بٌان محبة النبً صلى هللا علٌه وسلم وطاعته ، وجزاء من طاعه وعقاب من عصاه مع الدلٌل. الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هـ1440-1439 األول الصؾ الفقه اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 احترام القرآن وتعظٌمه. الفترة األولى

 2 تطبٌق اآلداب الشرعٌة مع القرآن الكرٌم الفترة األولى

 3 ذكر اسم والد النبً صلى هللا علٌه وسلم ووالدته ومكان وسنة مولده الفترة األولى

 4 ه وسلم )أمانته ـ صدقه ـ شجاعته(بٌان بعض صفات النبً صلى هللا علٌ الفترة األولى

 5 الحرص على االقتداء بنبٌنا صلى هللا علٌه وسلم. الفترة األولى

 6 تطبٌق تحٌة اإلسالم الفترة األولى

 7 محبة تحٌة اإلسالم الفترة األولى

 8 ذكر الدلٌل على وجوب بر الوالدٌن الفترة الثانٌة

 9 تطبٌق حقوق الوالدٌن الفترة الثانٌة

 10 تطبٌق حقوق المعلم الفترة الثانٌة

 11 تطبٌق آداب قضاء الحاجة الفترة الثانٌة

 12 حفظ األذكار الشرعٌة عند دخول الخالء والخروج منه الفترة الثانٌة

 13 الحرص على التنزه من النجاسات الفترة الثانٌة

 14 معرفة حكم الطهارة الفترة الثالثة

 15 ٌن االستنجاء واالستجمارالتفرٌق ب الفترة الثالثة

 16 معرفة أن الوضوء وإزالة النجاسة من الطهارة التً أمرنا بها هللا الفترة الثالثة

 17 بٌان المواضع التً تجب إزالة النجاسة عنها عند الصالة الفترة الثالثة

 18 الوضوء بالماء الطهور قبل الصالة ببٌان وجو الفترة الثالثة

 19 بٌان أن اإلسالم ٌدعو إلى النظافة وذكر أمثلة على ذلك الفترة الثالثة

 20 ذكر صفة الوضوء وتطبٌقه تطبًٌقا صحًٌحا الفترة الثالثة

 21 حفظ الدعاء الوارد بعد االنتهاء الوضوء الفترة الثالثة

 22 معرفة مكانة الصالة فً اإلسالم الفترة الرابعة

 23 ً الٌوم واللٌلة، وعدد ركعات كل صالةذكر الصلوات المفروضة ف الفترة الرابعة

 24 بٌان جزاء المحافظة على الصلوات الخمس الفترة الرابعة

 25 ذكر صفة الصالة وتطبٌقها تطبًٌقا صحًٌحا الفترة الرابعة

 26 تشهد األول واألخٌرحفظ  دعاء االستفتاح واألذكار المشروعة فً الركوع والسجود والجلسة بٌن السجدتٌن والجلوس لل الفترة الرابعة

 27 معرفة مبطالت الصالة الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 



 

 هـ1440-1439 األول الصؾ لؽتً اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 نطق الحروؾ التً درسها بؤصواتها القصٌرة و الطوٌلة و الساكنة نطقا سلٌما .. الفترة األولى

 2 رسها رسما صحٌحا بؤشكالها وحركاتها المختلفةٌرسم الحروؾ التً د الفترة األولى

 3 ٌسمً الحروؾ الهجابٌة التً درسها الفترة األولى

 4 ٌعبر شفهٌا عن أحداث قصة مصورة .. الفترة األولى

 5 ٌسمً الحركات القصٌرة و الطوٌلة الفترة األولى

 6 ٌستنتج المعنى العام للنص المسموع .. الفترة األولى

 7 ٌستظهر ستة  أبٌات من األناشٌد القصٌرة ولىالفترة األ

 9 ٌعلق على صورة من محٌطه . الفترة األولى

 10 ٌكتب الحروؾ الهجابٌة التً درسها فً أشكالها المختلفة  من الذاكرة القرٌبة الفترة األولى

 11 لبعٌدة.ٌكتب الحروؾ الهجابٌة التً درسها فً أشكالها المختلفة  من الذاكرة ا الفترة األولى

 12 ٌربط األسماء المسموعة بالصور . الفترة األولى

 13 ٌكتب كلمات سبق له دراسة حروفها جمٌعها مع الحركة القصٌرة والطوٌلة من الذاكرة القرٌبة. الفترة األولى

 14 ٌوزع نظرة على المستمعٌن. .. الفترة األولى

 17 .ٌصوغ أسبلة تذكرٌة عما استمع إلٌه الفترة األولى

 18 ٌبدي رأٌه وٌناقش فً موضوع ٌناسب سنه فً جملة واحدة الفترة األولى

 19 ٌصؾ الشخصٌات واألحداث فٌما استمع إلٌه )شخصٌات ربٌسة ، شخصٌات ثانوٌة ، شخصٌات شرٌرة ، شخصٌات خٌرة ( الفترة األولى

 31 البعٌدة. .ٌكتب كلمات بصرٌة ) هذا . هذه ( من الذاكرة القرٌبة و الفترة األولى

 34 ٌرتب كلمات لبناء جملة مفٌدة الفترة األولى

 1 نطق الحروؾ التً درسها بؤصواتها القصٌرة و الطوٌلة و الساكنة نطقا سلٌما .. الفترة الثانٌة

 2 ٌرسم الحروؾ التً درسها رسما صحٌحا بؤشكالها وحركاتها المختلفة الفترة الثانٌة

 3 ؾ الهجابٌة التً درسهاٌسمً الحرو الفترة الثانٌة

 4 ٌعبر شفهٌا عن أحداث قصة مصورة .. الفترة الثانٌة

 5 ٌسمً الحركات القصٌرة و الطوٌلة الفترة الثانٌة

 6 ٌستنتج المعنى العام للنص المسموع .. الفترة الثانٌة

 7 ٌستظهر ستة  أبٌات من األناشٌد القصٌرة الفترة الثانٌة

 9 لى صورة من محٌطه .ٌعلق ع الفترة الثانٌة

 10 ٌكتب الحروؾ الهجابٌة التً درسها فً أشكالها المختلفة  من الذاكرة القرٌبة الفترة الثانٌة

 11 ٌكتب الحروؾ الهجابٌة التً درسها فً أشكالها المختلفة  من الذاكرة البعٌدة. الفترة الثانٌة

 12 ٌربط األسماء المسموعة بالصور . الفترة الثانٌة

 13 ٌكتب كلمات سبق له دراسة حروفها جمٌعها مع الحركة القصٌرة والطوٌلة من الذاكرة القرٌبة. لفترة الثانٌةا

 14 ٌوزع نظرة على المستمعٌن. .. الفترة الثانٌة

 15 ٌصؾ مشاهداته الٌومٌة فً حدود عشر كلمات الفترة الثانٌة

 16 مربوطة ، ومفتوحة ، الهاء، أل الشمسٌة والقمرٌة ، التضعٌؾ ، التنوٌن ، المد ...(.ٌنسخ كلمات فٌها ظواهر لؽوٌة )تاء  الفترة الثانٌة

 17 ٌصوغ أسبلة تذكرٌة عما استمع إلٌه. الفترة الثانٌة

 18 ٌبدي رأٌه وٌناقش فً موضوع ٌناسب سنه فً جملة واحدة الفترة الثانٌة

 19 ه )شخصٌات ربٌسة ، شخصٌات ثانوٌة ، شخصٌات شرٌرة ، شخصٌات خٌرة (ٌصؾ الشخصٌات واألحداث فٌما استمع إلٌ الفترة الثانٌة

 31 ٌكتب كلمات بصرٌة ) هذا . هذه ( من الذاكرة القرٌبة والبعٌدة. . الفترة الثانٌة

 34 ٌرتب كلمات لبناء جملة مفٌدة الفترة الثانٌة



 1 لة و الساكنة نطقا سلٌما ..نطق الحروؾ التً درسها بؤصواتها القصٌرة و الطوٌ الفترة الثالثة

 2 ٌرسم الحروؾ التً درسها رسما صحٌحا بؤشكالها وحركاتها المختلفة الفترة الثالثة

 3 ٌسمً الحروؾ الهجابٌة التً درسها الفترة الثالثة

 4 ٌعبر شفهٌا عن أحداث قصة مصورة .. الفترة الثالثة

 5 ٌسمً الحركات القصٌرة و الطوٌلة الفترة الثالثة

 6 ٌستنتج المعنى العام للنص المسموع .. الفترة الثالثة

 7 ٌستظهر ستة  أبٌات من األناشٌد القصٌرة الفترة الثالثة

 9 ٌعلق على صورة من محٌطه . الفترة الثالثة

 10 ٌكتب الحروؾ الهجابٌة التً درسها فً أشكالها المختلفة  من الذاكرة القرٌبة الفترة الثالثة

 11 ٌكتب الحروؾ الهجابٌة التً درسها فً أشكالها المختلفة  من الذاكرة البعٌدة. ثالثةالفترة ال

 12 ٌربط األسماء المسموعة بالصور . الفترة الثالثة

 13 ٌكتب كلمات سبق له دراسة حروفها جمٌعها مع الحركة القصٌرة والطوٌلة من الذاكرة القرٌبة. الفترة الثالثة

 14 نظرة على المستمعٌن. .. ٌوزع الفترة الثالثة

 15 ٌصؾ مشاهداته الٌومٌة فً حدود عشر كلمات الفترة الثالثة

 16 ٌنسخ كلمات فٌها ظواهر لؽوٌة )تاء مربوطة ، ومفتوحة ، الهاء، أل الشمسٌة والقمرٌة ، التضعٌؾ ، التنوٌن ، المد ...(. الفترة الثالثة

 17 تمع إلٌه.ٌصوغ أسبلة تذكرٌة عما اس الفترة الثالثة

 18 ٌبدي رأٌه وٌناقش فً موضوع ٌناسب سنه فً جملة واحدة الفترة الثالثة

 19 ٌصؾ الشخصٌات واألحداث فٌما استمع إلٌه )شخصٌات ربٌسة ، شخصٌات ثانوٌة ، شخصٌات شرٌرة ، شخصٌات خٌرة ( الفترة الثالثة

 20 ٌقرأ  كلمات بصرٌة ) هذا . هذه ( . الفترة الثالثة

 21 ٌحكً حكاٌة قصٌرة استمع إلٌها مراعٌا تسلسل أحداثها وترابطها .. فترة الثالثةال

 22 ٌنسخ جمال فً حدود كلمتٌن أو ثالث كلمات .. الفترة الثالثة

 24 ٌكتب كلمات فٌها ظواهر لؽوٌة درسها من الذاكرة القرٌبة . الفترة الثالثة

 34 ٌرتب كلمات لبناء جملة مفٌدة الفترة الثالثة

 1 نطق الحروؾ التً درسها بؤصواتها القصٌرة و الطوٌلة و الساكنة نطقا سلٌما .. الفترة الرابعة

 4 ٌعبر شفهٌا عن أحداث قصة مصورة .. الفترة الرابعة

 6 ٌستنتج المعنى العام للنص المسموع .. الفترة الرابعة

 7 ٌستظهر ستة  أبٌات من األناشٌد القصٌرة الفترة الرابعة

 8 ٌجٌب عن أسبلة تذكرٌة حول النص المقروء. .. الفترة الرابعة

 9 ٌعلق على صورة من محٌطه . الفترة الرابعة

 12 ٌربط األسماء المسموعة بالصور . الفترة الرابعة

 14 ٌوزع نظرة على المستمعٌن. .. الفترة الرابعة

 15 ٌصؾ مشاهداته الٌومٌة فً حدود عشر كلمات الفترة الرابعة

 16 ٌنسخ كلمات فٌها ظواهر لؽوٌة )تاء مربوطة ، ومفتوحة ، الهاء، أل الشمسٌة والقمرٌة ، التضعٌؾ ، التنوٌن ، المد ...(. الفترة الرابعة

 17 ٌصوغ أسبلة تذكرٌة عما استمع إلٌه. الفترة الرابعة

 18 ٌبدي رأٌه وٌناقش فً موضوع ٌناسب سنه فً جملة واحدة الفترة الرابعة

 19 ٌصؾ الشخصٌات واألحداث فٌما استمع إلٌه )شخصٌات ربٌسة ، شخصٌات ثانوٌة ، شخصٌات شرٌرة ، شخصٌات خٌرة ( الفترة الرابعة

 20 ٌقرأ  كلمات بصرٌة ) هذا . هذه ( . الفترة الرابعة

 21 ٌحكً حكاٌة قصٌرة استمع إلٌها مراعٌا تسلسل أحداثها وترابطها .. الفترة الرابعة

 22 ٌنسخ جمال فً حدود كلمتٌن أو ثالث كلمات .. رة الرابعةالفت

 23 ٌستنتج المعنى العام للمقروء. . الفترة الرابعة

 24 ٌكتب كلمات فٌها ظواهر لؽوٌة درسها من الذاكرة القرٌبة . الفترة الرابعة

 25 ٌقرأ جمال ومقاطع قراءة مسترسلة. الفترة الرابعة

 26 ل إلى كلمات وتحلٌل الكلمات إلى مقاطع وتحلٌل المقاطع إلى أصوات .ٌحلل الجم الفترة الرابعة



 27 ٌكتب جمال من الذاكرة القرٌبة الفترة الرابعة

 28 ٌكتب جمال من الذاكرة البعٌدة. الفترة الرابعة

 29 كلمة( 40-20ٌقرأ نصا مشكوال عدد كلماته من)  الفترة الرابعة

 30 كلمات الجدٌدة من خالل الترادؾ .ٌكتشؾ داللة ال الفترة الرابعة

 32 ٌتوقع مضمون النص من العنوان أو الصور المصاحبة له ... الفترة الرابعة

 33 ٌرسم عالمات الترقٌم )النقطة  ،الفاصلة ، عالمة االستفهام ( . الفترة الرابعة

 34 ٌرتب كلمات لبناء جملة مفٌدة الفترة الرابعة

 35 ال  لبناء نص مترابط.ٌرتب جم الفترة الرابعة

 36 ٌمأل بطاقة تعرٌؾ بنفسه تتضمن اسمه الثالثً ومدرسته ، و فصله الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 األول الصؾ الرٌاضٌات اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 تصنٌؾ مجموعة من األشٌاء وفق خاصٌة واحدة أو أكثر. الفترة األولى

 2 حل مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع . . الفترة األولى

 3 استعمال التقابل لتحدٌد  ) المجموعات التً فٌها العدد نفسه من األشٌاء ، المجموعة األكثر أو األقل من األخرى (. الفترة األولى

 4 ( وقراءتها وكتابتها وتمٌٌزها باستعمال أشٌاء ملموسة و رسوم توضٌحٌة.20عدد )عد األعداد ضمن ال الفترة األولى

 5 استعمال المفردات ) فوق ، تحت ، أعلى ، أوسط ، أسفل( لوصؾ أو تحدٌد مواضع األشٌاء بعضها بالنسبة إلى بعض . الفترة األولى

 6 قبل و بعد.وصؾ ترتٌب الحوادث واألشٌاء واألماكن باستعمال  الفترة األولى

 7 تحدٌد أنماط األشٌاء وتوسٌعها وإنشاإها. الفترة األولى

 2 حل مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع . . الفترة الثانٌة

 4 ة و رسوم توضٌحٌة.( وقراءتها وكتابتها وتمٌٌزها باستعمال أشٌاء ملموس20عد األعداد ضمن العدد ) الفترة الثانٌة

 8 ( وترتٌبها باستعمال خط األعداد . . 20مقارنة األعداد ضمن العدد )  الفترة الثانٌة

 9 استعمال األعداد الترتٌبٌة حتى العاشر لوصؾ موقع شًء فً صؾ. .. الفترة الثانٌة

 10 استعمال قطع العد لتمثٌل قصص الجمع وقصص الطرح. الفترة الثانٌة

 11 كتابة جمل ) الجمع باستعمال إشارتً الجمع والمساواة ، الطرح باستعمال إشارتً الطرح والمساواة (. لثانٌةالفترة ا

 12 إٌجاد ناتج )الجمع إلى الصفر ، طرح الصفر أو الكل ( .. الفترة الثانٌة

 13 (. . 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4استعمال قطع العد للحصول على مجموع ٌساوي )  الفترة الثانٌة

 14 ( أفقٌاً و رأسٌاً.12كتابة حقابق الجمع وحقابق الطرح ضمن العدد ) الفترة الثانٌة

 2 حل مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع . . الفترة الثالثة

 11 واة ، الطرح باستعمال إشارتً الطرح والمساواة (.كتابة جمل ) الجمع باستعمال إشارتً الجمع والمسا الفترة الثالثة

 12 إٌجاد ناتج )الجمع إلى الصفر ، طرح الصفر أو الكل ( .. الفترة الثالثة

 15 (. 12،  11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4إٌجاد ناتج الطرح من األعداد )  الفترة الثالثة

 16 استعمال خط األعداد (. إٌجاد ناتج الجمع بـ )العد التصاعدي ، الفترة الثالثة

 17 إٌجاد ناتج الطرح بـ ) العد التنازلً ، استعمال خط األعداد (. الفترة الثالثة

 18 ( .100العد بالعشرات حتى ) الفترة الثالثة

 19 بالترتٌب على لوحة المبة وقراءتها وكتابتها بطرق مختلفة . .. 100الى 1عد األعداد من  الفترة الثالثة

 20 (.100العد قفزٌاً )اثنٌنات ، خمسات ، عشرات ( حتى ) رة الثالثةالفت

 21 مقارنة األشٌاء حسب )الطول ، الوزن ، السعة ( وترتٌبها . الفترة الثالثة

 22 قٌاس األطوال باستعمال وحدات ؼٌر قٌاسٌة . الفترة الثالثة

 2 ات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع . .حل مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهار الفترة الرابعة

 19 بالترتٌب على لوحة المبة وقراءتها وكتابتها بطرق مختلفة . .. 100الى 1عد األعداد من  الفترة الرابعة

 23 ( باستعمال المجموعة من عشرة .100تقدٌر عدد مجموعة من األشٌاء ضمن ) الفترة الرابعة

 24 ( باستعمال الرموز )> ، < ، = ( وترتٌبها. .100ضمن ) مقارنة األعداد الفترة الرابعة

 25 تعرؾ المجسمات ) الكرة ، المخروط ، المكعب ، األسطوانة (. الفترة الرابعة

 26 تصنٌؾ المجسمات وفق كونها  تتدحرج أوتتراص أوتنزلق . . الفترة الرابعة

 27 لمستوٌة.عمل تقابل بٌن سطوح المجسمات واألشكال ا الفترة الرابعة

 28 تعرؾ األشكال المستوٌة )المثلث ، المستطٌل ، المربع ، الدابرة( ووصفها . الفترة الرابعة

 29 تعرؾ األجزاء المتطابقة فً شكل والتعبٌر عن الجزء الواحد منها بـ ) النصؾ ، الثلث ، الربع (. الفترة الرابعة

 30 رٌاالت ( لتحدٌد قٌم مجموعات مختلفة من النقود  . 10رٌاالت ،  5واحد ، عد أوراق نقدٌة من الفبات )لاير الفترة الرابعة

 31 تمثٌل مبلػ من المال بطرابق مختلفة . الفترة الرابعة

 32 مقارنة قٌم النقود بؤسعار السلع. .. الفترة الرابعة



 هـ1440-1439 األول الصؾ العلوم اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 تطبٌق الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء بصورة مبسطة فً تعلم العلوم. األولىالفترة 

 2 المقارنة بٌن المخلوقات الحٌة واألشٌاء ؼٌر الحٌة وتصنٌفها. الفترة األولى

 3 أجزاء النبات .استنتاج األجزاء الربٌسة للنبات من خالل قراءة مجموعة من الصور مع ذكر وظٌفة واحدة ألحد  الفترة األولى

 4 تحدٌد أهمٌة األزهار والثمار للنبات. الفترة األولى

 5 تصنٌؾ بذور متنوعة فً مجموعات حسب صفاتها ) اللون، النوع، الحجم...(. الفترة األولى

 6 ترتٌب دورة حٌاة نبات الفاصولٌا من خالل قراءة الصور. الفترة األولى

 7 تات فً بٌبات مختلفة.المقارنة بٌن النبا الفترة األولى

 8 تصنٌؾ الحٌوانات حسب أنواعها   )ثدٌٌات  ، طٌور، زواحؾ ، برمابٌات ،أسماك ،حشرات(. الفترة األولى

 9 تحدٌد ما تحتاجه المخلوقات الحٌة لتعٌش وتنمو. الفترة األولى

 10 الربط بٌن شكل أسنان الحٌوان ونوع الطعام الذي ٌتناوله. الفترة األولى

 1 تطبٌق الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء بصورة مبسطة فً تعلم العلوم. لفترة الثانٌةا

 11 تسمٌة المكان الذي تعٌش فٌه المخلوقات الحٌة. الفترة الثانٌة

 12 انات المتوفرة.وصؾ مواطن الٌابسة من خالل قراءة مجموعة من الصور وعمل نموذج لموطن بٌبً بما ٌتناسب مع اإلمك الفترة الثانٌة

 13 وصؾ أحد المواطن المابٌة وعمل ملصق له. الفترة الثانٌة

 14 تعداد بعض موارد األرض الطبٌعٌة. الفترة الثانٌة

 15 ذكر بعض االستخدامات للموارد الطبٌعٌة . الفترة الثانٌة

 16 استنتاج مفهوم التلوث من خالل قراءة مجموعة من الصور. الفترة الثانٌة

 17 تطبٌق بعض طرق المحافظة على الموارد الطبٌعٌة فً البٌبة المحلٌة. الفترة الثانٌة

 1 تطبٌق الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء بصورة مبسطة فً تعلم العلوم. الفترة الثالثة

 18 توضٌح مفهوم الطقس. الفترة الثالثة

 19 طقس.تعداد األدوات المختلفة لقٌاس ال الفترة الثالثة

 20 تعداد الفصول األربعة مع ذكر مظهر واحد من مظاهرها. الفترة الثالثة

 21 ذكر مفهوم المادة. الفترة الثالثة

 22 تعداد حاالت المادة. الفترة الثالثة

 24 تصنٌؾ بعض المواد الصلبة بحسب خصابصها. . الفترة الثالثة

 25 سابلة والمادة الؽازٌة بالقٌام  ببعض التجارب العملٌة.المقارنة بٌن خصابص المادة ال الفترة الثالثة

 1 تطبٌق الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء بصورة مبسطة فً تعلم العلوم. الفترة الرابعة

 23 ترتٌب مجموعة من األجسام حسب كتلتها من األصؽر إلى األكبر باستخدام المٌزان. الفترة الرابعة

 26 ستنتاج أن المادة تتؽٌر بإجراء تطبٌق عملً.ا الفترة الرابعة

 27 توضٌح مفهوم المخلوط. الفترة الرابعة

 28 فصل مكونات مخلوط ما. الفترة الرابعة

 29 التعبٌر عن مفهوم الحركة. الفترة الرابعة

 30 تعداد بعض أنواع القوى )السحب، الدفع، الجاذبٌة، االحتكاك(. الفترة الرابعة

 31 توضٌح مفهوم الطاقة رابعةالفترة ال

 32 ذكر بعض أشكال الطاقة. الفترة الرابعة

 33 تعداد بعض مصادر الحرارة. الفترة الرابعة

 34 استنتاج مفهوم الضوء من خالل مجموعة من الصور. الفترة الرابعة

 35 التمثٌل لبعض مصادر الضوء. الفترة الرابعة

 36 لصوت.استنتاج سبب حدوث ا الفترة الرابعة



 هـ1440-1439 األول الصؾ التربٌة الفنٌة اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 التتحدث باختصار على بداٌات الفنون فً الرسم و الطباعة. الفترة األولى

 2 وصؾ المنتج الفنً من حٌث ) الخط ، الشكل ، اللون ( الفترة األولى

 3 ة فً المنتج الفنً من حٌث عناصره وألوانهمناقشة القٌم الجمالٌ الفترة األولى

 4 إنتاج موضوعات من البٌبة باستخدام احد الفنون )الرسم ، الزخرفة ، الطباعة(. الفترة األولى

 5 ذكر نبذة مختصرة عن تطور األلوان. الفترة الثانٌة

 6 تعداد بعض استخدامات اإلنسان لأللوان فً حٌاته. الفترة الثانٌة

 7 التحدث عن التؤثٌرات اللونٌة فً األعمال المنتجة. لثانٌةالفترة ا

 8 إنتاج موضوعات متنوعة باستخدام ألوان مختلفة. الفترة الثانٌة

 9 تسمٌة بعض الخامات المستخدمة من الموارد الطبٌعٌة و الصناعٌة. الفترة الثانٌة

 10 ث القٌمة الفنٌة.وصؾ األعمال المنتجة بالصلصال أو الورق من حٌ الفترة الثانٌة

 11 التحدث باختصار عن  كٌفٌة استفادة اإلنسان من بعض الموارد الطبٌعٌة و الصناعٌة فً الحٌاة الٌومٌة . الفترة الثانٌة

 12 تنفٌذ عمل فنً باستخدام خامة الطٌنة أو الخامات المستهلكة. الفترة الثانٌة

 13 المستخدمة فً  التربٌة الفنٌة وأسالٌب التعامل معها. التحدث باختصار عن بعض الخامات الفترة الثالثة

 14 وصؾ أحد األعمال الزخرفٌة المنتجة من حٌث القٌم الفنٌة. الفترة الثالثة

 15 التحدث عن القٌم الجمالٌة فً األعمال المنتجة . الفترة الثالثة

 16 )أقالم ملونة، طٌن ، ألوان طباعة(.التعبٌر بالخط والشكل باستخدام الخامات المختلفة  الفترة الثالثة

 17 ذكر مسمٌات األلوان وضرب  مثال علٌها من الطبٌعة. الفترة الرابعة

 18 وصؾ المالمس فً األعمال الفنٌة مع ذكر مثال علٌها. الفترة الرابعة

 19 التحدث عن بعض  القٌم الجمالٌة فً بعض األعمال المنتجة. الفترة الرابعة

 20 إنتاج أعمال فنٌة بمالمس لونٌة مختلفة. ابعةالفترة الر

 21 ذكر بعض الخامات البٌبٌة المناسبة الستخدامها كخامات فنٌة. الفترة الرابعة

 22 التمٌٌز بٌن العمل المسطح والمجسم. الفترة الرابعة

 23 التحدث باختصار عن  دور الفن فً خدمة البٌبة الفترة الرابعة

 24 ٌل أعمال فنٌة بخامات متوفرة )طٌن صناعً ، ورق(.تشك الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 األول الصؾ التربٌة البدنٌة اسم المادة
 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 قٌاس مستوى اللٌاقة القلبٌة التنفسٌة الفترة األولى

 2 قٌاس مستوى القوة العضلٌة الفترة األولى

 3 قوة عضالت البطن وتحملهاقٌاس مستوى  الفترة األولى

 4 قٌاس مستوى المرونة المفصلٌة الفترة األولى

 5 قٌاس مستوى التركٌب الجسمً) مإشر كتلة الجسم( الفترة األولى

 6 ٌمارس المهارات الحركٌة األساسٌة لتنمٌة عنصر التوافق أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة األولى

 7 وؾ الصحٌح أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة.ٌطبق الوق الفترة األولى

 8 ٌطبق المشً الصحٌح أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة األولى

 9 ٌطبق االتزان المنخفض على الركبة والساق والقدم والٌدٌن الصحٌح أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة األولى

 10 ن من الثبات والحركة الصحٌح أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة.ٌطبق دحرجة الكرة بالٌدٌ الفترة األولى

 11 ٌمارس المهارات الحركٌة األساسٌة لتنمٌة عنصر السرعة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثانٌة

 12 ٌطبق الجلوس الصحٌح أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثانٌة

 13 ي الصحٌح أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة.ٌطبق الجر الفترة الثانٌة

 14 ٌطبق االتزان على القدم والركبة والٌدٌن الصحٌح أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثانٌة

 15 ٌطبق دحرجة الكرة بٌد واحدة من الثبات فً جمٌع االتجاهات أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثانٌة

 16 ٌمارس المهارات الحركٌة األساسٌة لتنمٌة عنصر الرشاقة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. نٌةالفترة الثا

 17 ٌطبق حركة الذراع من مفصل الكتؾ الصحٌح أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثانٌة

 18 مشاركته فً أنشطة الوحدة.ٌطبق الوثب الصحٌح فً المكان مع التحرك فً جمٌع االتجاهات أثناء  الفترة الثانٌة

 19 ٌمارس المهارات الحركٌة األساسٌة لتنمٌة عنصر المرونة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثالثة

 20 ٌطبق حركة الرجل من مفصل الفخذ أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثالثة

 21 شاركته فً أنشطة الوحدة.ٌطبق صعود السلم الصحٌح أثناء م الفترة الثالثة

 22 ٌطبق الوقوؾ باتزان فوق قاعدة ثابتة الصحٌح أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثالثة

 23 ٌطبق لقؾ الكرة الصحٌح أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثالثة

 24 شاركته فً أنشطة الوحدة.ٌمارس نشاطا بدنٌا ٌنمً عنصر القوة العضلٌة أثناء م الفترة الثالثة

 25 ٌطبق اللؾ حول المحور الطولً للجسم الصحٌح أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثالثة

 26 ٌطبق الزحؾ على األرض معتمداً على الرجلٌن والذراعٌن الصحٌح فً أنشطة الوحدة. الفترة الثالثة

 27 زان وانسٌابٌة الصحٌح أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة.ٌطبق المشً على خط مستقٌم بات الفترة الثالثة

 28 ٌطبق ركل الكرة الثابتة الصحٌح أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثالثة

 29 ٌطبق االهتزاز الصحٌح لبعض أجزاء جسمه أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الرابعة

 30 ٌح لألمام من المشً أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة.ٌطبق االنزالق الصح الفترة الرابعة

 31 ٌطبق االتزان الصحٌح باالستناد بالظهر على الحابط أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الرابعة

 32 ٌطبق اإلٌقاؾ الصحٌح الكرة بؤي جزء من أجزاء الجسم أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الرابعة

 33 ٌطبق االرتكاز الصحٌح لبعض أجزاء جسمه أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. ة الرابعةالفتر

 34 ٌطبق  العدو الصحٌح أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الرابعة

 35 ٌطبق الوقوؾ الصحٌح على قاعدة ثابتة بقدم واحدة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الرابعة

 36 تقوٌم مستوى اللٌاقة القلبٌة التنفسٌة رابعةالفترة ال

 37 تقوٌم مستوى القوة العضلٌة الفترة الرابعة

 38 تقوٌم مستوى قوة عضالت البطن وتحملها الفترة الرابعة

 39 تقوٌم مستوى المرونة المفصلٌة الفترة الرابعة

 40 تقوٌم مستوى التركٌب الجسمً) مإشر كتلة الجسم( الفترة الرابعة



 هـ1440-1439 الثانً االبتدابً الصؾ القرآن الكرٌم اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 حفظ السور المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة الفترة األولى

 2 االنطالق فً الحفظ . الفترة األولى

 3 التعرؾ إلى أماكن السور التً ٌقرإها الفترة األولى

 4 لصوت بالقراءة .تحسٌن ا الفترة األولى

 5 التؤدب مع كتاب هللا تعالى الفترة األولى

 1 حفظ السور المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة الفترة الثانٌة

 2 االنطالق فً الحفظ . الفترة الثانٌة

 3 التعرؾ إلى أماكن السور التً ٌقرإها الفترة الثانٌة

 4 تحسٌن الصوت بالقراءة . الفترة الثانٌة

 5 التؤدب مع كتاب هللا تعالى ترة الثانٌةالف

 1 حفظ السور المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة الفترة الثالثة

 2 االنطالق فً الحفظ . الفترة الثالثة

 3 التعرؾ إلى أماكن السور التً ٌقرإها الفترة الثالثة

 4 تحسٌن الصوت بالقراءة . الفترة الثالثة

 5 كتاب هللا تعالى التؤدب مع الفترة الثالثة

 1 حفظ السور المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة الفترة الرابعة

 2 االنطالق فً الحفظ . الفترة الرابعة

 3 التعرؾ إلى أماكن السور التً ٌقرإها الفترة الرابعة

 4 تحسٌن الصوت بالقراءة . الفترة الرابعة

 5 التؤدب مع كتاب هللا تعالى الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الثانً االبتدابً الصؾ التوحٌد اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 بٌان معانً هللا الواحد ودلٌله. الفترة األولى

 2 بٌان معانً هللا الرحمن الرحٌم ودلٌله. الفترة األولى

 3 بٌان معانً هللا السمٌع البصٌر ودلٌله. الفترة األولى

 4 ذكر لماذا خلقنا هللا مع الدلٌل. ولىالفترة األ

 5 بٌان أن عبادة هللا شرؾ عظٌم. الفترة الثانٌة

 6 ذكر معنى العبادة ودلٌلها وأمثلتها. الفترة الثانٌة

 7 بٌان أعظم ما أمر هللا به مع الدلٌل. الفترة الثانٌة

 8 بٌان أعظم ما نهى هللا عنه مع الدلٌل. الفترة الثانٌة

 9 الحرص على عبادة هللا واجتناب الشرك. الثالثةالفترة 

 10 بٌان نسب النبً صلى هللا علٌه وسلم، ومولده، وصفاته ،وبعثته، وهجرته، ووفاته، وفضله مع الدلٌل. الفترة الثالثة

 11 بٌان صفات الرسول صلى هللا علٌه وسلم مع الدلٌل. الفترة الثالثة

 12 لى هللا علٌه وسلم ، وما تتضمنه، مع الدلٌل.بٌان دعوة النبً ص الفترة الثالثة

 13 ذكر الحكمة من إرسال محمد صلى هللا علٌه وسلم مع الدلٌل. الفترة الثالثة

 14 بٌان وجوب محبة النبً صلى هللا علٌه وسلم ودلٌلها وثمرتها. الفترة الرابعة

 15 اعته مع التمثٌل.ذكر محبة الصحابة للنبً صلى هللا علٌه وسلم وط الفترة الرابعة

 16 بٌان حقوق النبً صلى هللا علٌه وسلم. الفترة الرابعة

 17 بٌان ما ٌجب على المسلم نحو القرآن العظٌم مع الدلٌل. الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الثانً االبتدابً الصؾ الفقه اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 آداب المصافحة ، والسالم ، والتبسم ، والحدٌث ، واحترام الكبٌرٌطبق  الفترة األولى

 2 ٌحافظ على النظام، وٌطبق آداب الصحبة، والتعامل مع الخدم والعمال، ومشاركة األقارب فً األفراح الفترة األولى

 3 مرضى والدعاء لهمالحرص على مساعدة المحتاجٌن والضعفاء ، واإلحسان إلى الجٌران ، وزٌارة ال الفترة األولى

 4 حفظ األذكار الشرعٌة عند دخول المسجد والمنزل والخالء والخروج منها الفترة األولى

 5 المحافظة على آداب العطاس والنوم، وحفظ األذكار الشرعٌة عند العطاس والنوم الفترة األولى

 6 تطبٌق آداب النظافة فً البدن . الفترة الثانٌة

 7 بٌق آداب النظافة فً المالبس والمكانتط الفترة الثانٌة

 8 التؤدب بآداب األكل والشرب. . الفترة الثانٌة

 9 المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. . الفترة الثانٌة

 10 المحافظة على البٌبة . . الفترة الثانٌة

 11 االقتصاد فً استعمال الماء والكهرباء. . الفترة الثانٌة

 12 ذكر فروض الوضوء. الثةالفترة الث

 13 عدم اإلسراؾ فً استخدام الماء فً أثناء الوضوء. الفترة الثالثة

 14 التفرٌق بٌن الترتٌب والمواالة فً الوضوء. . الفترة الثالثة

ا بصورة صحٌحة. .. الفترة الثالثة ًٌ  15 تطبٌق  الوضوء عمل

 16 ذكر نواقض الوضوء الفترة الثالثة

 17 المحافظة على الصلوات الخمس فً المسجد . لثةالفترة الثا

 18 معرفة أن الصالة هً الركن الثانً من أركان اإلسالم والدلٌل على ذلك . الفترة الرابعة

ل حفظ  دعاء االستفتاح واألذكار المشروعة فً الركوع والرفع منه، والسجود والجلسة بٌن السجدتٌن والجلوس للتشهد األو الفترة الرابعة
 واألخٌر
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 20 تطبٌق صفة الصالة تطبًٌقا صحًٌحا الفترة الرابعة

 21 ذكر األعضاء السبعة التً ٌجب السجود علٌها الفترة الرابعة

 22 التمٌٌز بٌن التشهد األول والتشهد األخٌر الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الثانً االبتدابً الصؾ لؽتً اسم المادة

 

 الترتٌب هارةالم الفترة

 1 ٌوزع نظره على المستمعٌن الفترة األولى

 2 ٌرفع صوته بما ٌناسب الحضور . الفترة األولى

ا مشكوال عدد كلماته ) الفترة األولى  3 (80-70ٌقرأ نّصً

 4 ٌرسم كلمات مضبوطة بالشكل الفترة األولى

 5 استظهار األناشٌد المقررة الفترة األولى

 6 شؾ داللة الكلمات الجدٌدة من خالل الترادؾ والتضاد .ٌكت الفترة األولى

 11 ٌنسخ نصوصا قصٌرة فً حدود سطرٌن إلى ثالثة أسطر مشكولة الفترة األولى

 12 ٌكتب كلمات تحوي ظواهر لؽوٌة درسها. الفترة األولى

 13 ٌصوغ أسبلة تذكرٌة حول المسموع الفترة األولى

 14 كرٌة حول المسموع.ٌجٌب عن أسبلة تذ الفترة األولى

 15 ( كلمة. 20 -10ٌكتب نصوصا قصٌرة فً حدود ) الفترة األولى

 16 ٌستنتج المعنى العام للنص المسموع الفترة األولى

 17 ٌبدي رأٌه وٌناقش  فً موضوع ٌناسب سنه فً جملة واحدة الفترة األولى

 18 ٌعٌد تنظٌم مفردات جملة . الفترة األولى

 19 ٌعلق على صورة من محٌطه ىالفترة األول

 20 ٌرتب كلمات  لبناء جملة مفٌدة. الفترة األولى

 21 ٌلون صوته وفق مقتضٌات المعنى .. الفترة األولى

 22 ٌكمل عبارات قصٌرة بكلمات من مكتسباته بحسب السٌاق . الفترة األولى

 24 ٌكتشؾ القٌم الواردة فً النص الفترة األولى

 26 ٌرتب الكلمات مكوًنا جمالً فً ضوء أسالٌب تعلمها. الفترة األولى

 27 ٌستنتج المعنى العام  لما ٌقرأ الفترة األولى

 28 ٌصوغ أسبلة حول موضوع قصٌر .. الفترة األولى

 29 ٌصؾ مشاهداته الٌومٌة فً حدود عشر كلمات الفترة األولى

 30 ٌعٌد تنظٌم جمل نص قصٌر . الفترة األولى

 31 ٌؽنً النص بجملة جدٌدة. ولىالفترة األ

ًٌا عن أحداث قصة مصورة الفترة األولى  34 ٌعبر شفه

 1 ٌوزع نظره على المستمعٌن الفترة الثانٌة

 2 ٌرفع صوته بما ٌناسب الحضور . الفترة الثانٌة

ا مشكوال عدد كلماته ) الفترة الثانٌة  3 (80-70ٌقرأ نّصً

 4 ة بالشكلٌرسم كلمات مضبوط الفترة الثانٌة

 5 استظهار األناشٌد المقررة الفترة الثانٌة

 6 ٌكتشؾ داللة الكلمات الجدٌدة من خالل الترادؾ والتضاد . الفترة الثانٌة

 7 ٌرسم كلمات تحوي ظواهر لؽوٌة درسها )التنوٌن ، الهمزة المتوسطة ...( الفترة الثانٌة

 9 ، مناسبات  وطنٌة   ، نجاح ، فوز . .ٌهنا فً مناسبات سعٌدة : أعٌاد  الفترة الثانٌة

 10 ٌواسً فً مواقؾ حزٌنة : وفاة ، فشل ، رسوب ، خسارة . .. الفترة الثانٌة

 11 ٌنسخ نصوصا قصٌرة فً حدود سطرٌن إلى ثالثة أسطر مشكولة الفترة الثانٌة

 12 ٌكتب كلمات تحوي ظواهر لؽوٌة درسها. الفترة الثانٌة

 13 غ أسبلة تذكرٌة حول المسموعٌصو الفترة الثانٌة

 14 ٌجٌب عن أسبلة تذكرٌة حول المسموع. الفترة الثانٌة



 15 ( كلمة. 20 -10ٌكتب نصوصا قصٌرة فً حدود ) الفترة الثانٌة

 16 ٌستنتج المعنى العام للنص المسموع الفترة الثانٌة

 17 واحدةٌبدي رأٌه وٌناقش  فً موضوع ٌناسب سنه فً جملة  الفترة الثانٌة

 18 ٌعٌد تنظٌم مفردات جملة . الفترة الثانٌة

 19 ٌعلق على صورة من محٌطه الفترة الثانٌة

 20 ٌرتب كلمات  لبناء جملة مفٌدة. الفترة الثانٌة

 21 ٌلون صوته وفق مقتضٌات المعنى .. الفترة الثانٌة

 22 ٌاق .ٌكمل عبارات قصٌرة بكلمات من مكتسباته بحسب الس الفترة الثانٌة

 24 ٌكتشؾ القٌم الواردة فً النص الفترة الثانٌة

 25 ٌعلل انطباعه تجاه ما استمع إلٌه . )استحسان ، قبول ، رفض( مما تتصؾ به شخصٌات القصة ، أو األحداث الواردة فً النص الفترة الثانٌة

 26 ٌرتب الكلمات مكوًنا جمالً فً ضوء أسالٌب تعلمها. الفترة الثانٌة

 27 ٌستنتج المعنى العام  لما ٌقرأ فترة الثانٌةال

 28 ٌصوغ أسبلة حول موضوع قصٌر .. الفترة الثانٌة

 29 ٌصؾ مشاهداته الٌومٌة فً حدود عشر كلمات الفترة الثانٌة

 30 ٌعٌد تنظٌم جمل نص قصٌر . الفترة الثانٌة

 31 ٌؽنً النص بجملة جدٌدة. الفترة الثانٌة

ا تسلسل أحداثها وترابطهاٌح الفترة الثانٌة ًٌ  32 كً قصة قصٌرة استمع إلٌها مراع

ًٌا عن أحداث قصة مصورة الفترة الثانٌة  34 ٌعبر شفه

 1 ٌوزع نظره على المستمعٌن الفترة الثالثة

 2 ٌرفع صوته بما ٌناسب الحضور . الفترة الثالثة

ا مشكوال عدد كلماته ) الفترة الثالثة  3 (80-70ٌقرأ نّصً

 4 ٌرسم كلمات مضبوطة بالشكل فترة الثالثةال

 5 استظهار األناشٌد المقررة الفترة الثالثة

 6 ٌكتشؾ داللة الكلمات الجدٌدة من خالل الترادؾ والتضاد . الفترة الثالثة

 7 ٌرسم كلمات تحوي ظواهر لؽوٌة درسها )التنوٌن ، الهمزة المتوسطة ...( الفترة الثالثة

 9 هنا فً مناسبات سعٌدة : أعٌاد ، مناسبات  وطنٌة   ، نجاح ، فوز . .ٌ الفترة الثالثة

 10 ٌواسً فً مواقؾ حزٌنة : وفاة ، فشل ، رسوب ، خسارة . .. الفترة الثالثة

 11 ٌنسخ نصوصا قصٌرة فً حدود سطرٌن إلى ثالثة أسطر مشكولة الفترة الثالثة

 12 درسها.ٌكتب كلمات تحوي ظواهر لؽوٌة  الفترة الثالثة

 13 ٌصوغ أسبلة تذكرٌة حول المسموع الفترة الثالثة

 14 ٌجٌب عن أسبلة تذكرٌة حول المسموع. الفترة الثالثة

 15 ( كلمة. 20 -10ٌكتب نصوصا قصٌرة فً حدود ) الفترة الثالثة

 16 ٌستنتج المعنى العام للنص المسموع الفترة الثالثة

 17 فً موضوع ٌناسب سنه فً جملة واحدة  ٌبدي رأٌه وٌناقش الفترة الثالثة

 18 ٌعٌد تنظٌم مفردات جملة . الفترة الثالثة

 19 ٌعلق على صورة من محٌطه الفترة الثالثة

 20 ٌرتب كلمات  لبناء جملة مفٌدة. الفترة الثالثة

 21 ٌلون صوته وفق مقتضٌات المعنى .. الفترة الثالثة

 22 ة بكلمات من مكتسباته بحسب السٌاق .ٌكمل عبارات قصٌر الفترة الثالثة

ا ترتٌب أحداثها الفترة الثالثة ًٌ  23 ٌكتب عن بعض الصور التً تشكل قصة قصٌرة مراع

 24 ٌكتشؾ القٌم الواردة فً النص الفترة الثالثة

 25 القصة ، أو األحداث الواردة فً النصٌعلل انطباعه تجاه ما استمع إلٌه . )استحسان ، قبول ، رفض( مما تتصؾ به شخصٌات  الفترة الثالثة

 26 ٌرتب الكلمات مكوًنا جمالً فً ضوء أسالٌب تعلمها. الفترة الثالثة



 27 ٌستنتج المعنى العام  لما ٌقرأ الفترة الثالثة

 28 ٌصوغ أسبلة حول موضوع قصٌر .. الفترة الثالثة

 29 ٌصؾ مشاهداته الٌومٌة فً حدود عشر كلمات الفترة الثالثة

 30 ٌعٌد تنظٌم جمل نص قصٌر . الفترة الثالثة

 31 ٌؽنً النص بجملة جدٌدة. الفترة الثالثة

ا تسلسل أحداثها وترابطها الفترة الثالثة ًٌ  32 ٌحكً قصة قصٌرة استمع إلٌها مراع

ًٌا عن أحداث قصة مصورة الفترة الثالثة  34 ٌعبر شفه

 1 ٌوزع نظره على المستمعٌن الفترة الرابعة

 2 ٌرفع صوته بما ٌناسب الحضور . الفترة الرابعة

ا مشكوال عدد كلماته ) الفترة الرابعة  3 (80-70ٌقرأ نّصً

 4 ٌرسم كلمات مضبوطة بالشكل الفترة الرابعة

 5 استظهار األناشٌد المقررة الفترة الرابعة

 6 اد .ٌكتشؾ داللة الكلمات الجدٌدة من خالل الترادؾ والتض الفترة الرابعة

 7 ٌرسم كلمات تحوي ظواهر لؽوٌة درسها )التنوٌن ، الهمزة المتوسطة ...( الفترة الرابعة

 8 ٌرسم عالمات الترقٌم )النقطتٌن ، الفاصلة المنقوطة ، عالمة التعجب ( . الفترة الرابعة

 9 . ٌهنا فً مناسبات سعٌدة : أعٌاد ، مناسبات  وطنٌة   ، نجاح ، فوز . الفترة الرابعة

 10 ٌواسً فً مواقؾ حزٌنة : وفاة ، فشل ، رسوب ، خسارة . .. الفترة الرابعة

 11 ٌنسخ نصوصا قصٌرة فً حدود سطرٌن إلى ثالثة أسطر مشكولة الفترة الرابعة

 12 ٌكتب كلمات تحوي ظواهر لؽوٌة درسها. الفترة الرابعة

 13 ٌصوغ أسبلة تذكرٌة حول المسموع الفترة الرابعة

 14 ٌجٌب عن أسبلة تذكرٌة حول المسموع. فترة الرابعةال

 15 ( كلمة. 20 -10ٌكتب نصوصا قصٌرة فً حدود ) الفترة الرابعة

 16 ٌستنتج المعنى العام للنص المسموع الفترة الرابعة

 17 ٌبدي رأٌه وٌناقش  فً موضوع ٌناسب سنه فً جملة واحدة الفترة الرابعة

 18 ٌم مفردات جملة .ٌعٌد تنظ الفترة الرابعة

 19 ٌعلق على صورة من محٌطه الفترة الرابعة

 20 ٌرتب كلمات  لبناء جملة مفٌدة. الفترة الرابعة

 21 ٌلون صوته وفق مقتضٌات المعنى .. الفترة الرابعة

 22 ٌكمل عبارات قصٌرة بكلمات من مكتسباته بحسب السٌاق . الفترة الرابعة

ا ترتٌب أحداثهاٌكتب عن  الفترة الرابعة ًٌ  23 بعض الصور التً تشكل قصة قصٌرة مراع

 24 ٌكتشؾ القٌم الواردة فً النص الفترة الرابعة

 25 ٌعلل انطباعه تجاه ما استمع إلٌه . )استحسان ، قبول ، رفض( مما تتصؾ به شخصٌات القصة ، أو األحداث الواردة فً النص الفترة الرابعة

 26 لمات مكوًنا جمالً فً ضوء أسالٌب تعلمها.ٌرتب الك الفترة الرابعة

 27 ٌستنتج المعنى العام  لما ٌقرأ الفترة الرابعة

 28 ٌصوغ أسبلة حول موضوع قصٌر .. الفترة الرابعة

 29 ٌصؾ مشاهداته الٌومٌة فً حدود عشر كلمات الفترة الرابعة

 30 ٌعٌد تنظٌم جمل نص قصٌر . الفترة الرابعة

 31 ٌؽنً النص بجملة جدٌدة. ةالفترة الرابع

ا تسلسل أحداثها وترابطها الفترة الرابعة ًٌ  32 ٌحكً قصة قصٌرة استمع إلٌها مراع

 33 ٌمأل بطاقة تعرٌؾ بنفسه  تتضمن  اسمه الثالثً ومدرسته وفصله ومدٌنته والحً الذي ٌسكن به . الفترة الرابعة

ًٌا عن أحداث قصة مصور الفترة الرابعة  34 ةٌعبر شفه

 



 هـ1440-1439 الثانً االبتدابً الصؾ الرٌاضٌات اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 ( .1000تحدٌد القٌمة المنزلٌة لرقم فً عدد ضمن ) الفترة األولى

 2 حل مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع . . الفترة األولى

 3 ( وكتابتها بطرق مختلفة. ...1000قراءة األعداد ضمن العدد ) األولىالفترة 

 4 ( باستعمال المجموعة من عشرة100تقدٌر عدد مجموعة من األشٌاء ضمن ) الفترة األولى

 5 ( . ..1000ترتٌب األعداد ضمن ) الفترة األولى

 6 ( . ..1000(  ضمن العدد )  المقارنة بٌن عددٌن باستعمال اإلشارات ) < ،> ، = الفترة األولى

 7 تحدٌد األنماط ووصفها وتكوٌنها بالعد القفزي على لوحة المبة . الفترة األولى

إٌجاد ناتج الجمع بـ )استعمال خاصٌة اإلبدال ، استعمال خاصٌة الجمع مع الصفر،العد التصاعدي على خط األعداد، استعمال حقابق  الفترة األولى
 تكوٌن العدد عشرة( . جمع العدد ونفسه ،

8 

 9 جمع ثالثة أعداد بإعادة ترتٌبها . الفترة األولى

إٌجاد ناتج الطرح بـ )العد التنازلً على خط األعداد ، استعمال خاصٌتً طرح الصفر وطرح الكل ، استعمال حقابق جمع العدد  الفترة األولى
 ونفسه ، استعمال حقابق الجمع( .

10 

 11 مجموعة حقابق الجمع والطرح المترابطة واستعمالها فً جمل الجمع والطرح .تكوٌن  الفترة األولى

 33 ( . .1000اكتشاؾ األنماط العددٌة وإٌجاد األعداد الفردٌة والزوجٌة فً أنماط األعداد ضمن العدد ) الفترة األولى

 2 باع الخطوات األربع . .حل مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع ات الفترة الثانٌة

 12 جمع البٌانات وتنظٌمها باستعمال إشارات العد. الفترة الثانٌة

 13 تمثٌل البٌانات بالصور واألعمدة من جدول اإلشارات . الفترة الثانٌة

 14 قراءة البٌانات الممثلة بالصور واألعمدة . الفترة الثانٌة

 15 دث المستحٌل .تحدٌد الحدث األكٌد والح الفترة الثانٌة

 16 وصؾ الحوادث وفق إمكانٌة وقوعها . الفترة الثانٌة

 18 جمع عددٌن أو ثالثة أعداد كل منها مكون من ثالثة أرقام على األكثر بإعادة التجمٌع و بدونه . الفترة الثانٌة

 19 تقدٌر ناتج جمع أو طرح عددٌن بالتقرٌب . . الفترة الثانٌة

 20 أرقام على األكثر بإعادة التجمٌع و بدونه. 3عددٌن مكون كل منهما من  طرح الفترة الثانٌة

 21 التحقق من صحة ناتج الطرح باستعمال الجمع . .. الفترة الثانٌة

 2 حل مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع . . الفترة الثالثة

 5 ( . ..1000عداد ضمن )ترتٌب األ الفترة الثالثة

لاير ( لتحدٌد قٌمتها وللحكم على إمكانٌة شراء  50رٌاالت ، 10رٌاالت ،  5عد مجموعة من األوراق النقدٌة ذات الفبات ) لاير ،  الفترة الثالثة
 شًء ما .

22 

 23 ( لاير.100استعمال أوراًقاً نقدٌة مختلفة القٌمة لتكوٌن )  الفترة الثالثة

 24 ترتٌب األعمال الٌومٌة حسب وقت حدوثها . لثالثةالفترة ا

 25 قراءة الساعة )بالساعات الكاملة ، بنصؾ الساعة ، بربع الساعة، ألقرب خمس دقابق ( وكتابة الوقت الذي تشٌر إلٌه الساعة . الفترة الثالثة

 26 تقدٌر الزمن ووصؾ األحداث بالثوانً والدقابق والساعات . الفترة الثالثة

 27 ( وقراءتها وكتابتها. 12تمثٌل كسور الوحدة )المقامات أقل أو تساوي  الفترة الثالثة

 28 تمثٌل الكسر الدال على أكثر من جزء واحد من أجزاء الكل المتطابقة وقراءته الفترة الثالثة

 29 التعبٌر عن الكل باستعمال الكسور . الفترة الثالثة

 30 كسري وحدة.المقارنة بٌن  الفترة الثالثة

 31 التعبٌر بالكسور عن شًء واحد أو أكثر من األشٌاء المتماثلة ضمن مجموعة . الفترة الثالثة

 32 كتابة األعداد كمبات وعشرات وآحاد وتمثٌلها . الفترة الثالثة

الهرم ( عن ؼٌرها من األشكال الهندسٌة  تمٌٌز المجسمات )المكعب ، الكرة ، المخروط ، األسطوانة ، متوازي المستطٌالت ، الفترة الثالثة
 ووصفها بحسب عدد األوجه والرإوس واألحرؾ فٌها .

34 

 2 حل مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع . . الفترة الرابعة

 17 الطرح . . جمع )العشرات،المبات( وطرحها باستعمال حقابق الجمع وحقابق الفترة الرابعة



تمٌٌز األشكال الهندسٌة المستوٌة )المربع ، المستطٌل ، المثلث ، الدابرة ، شبه المنحرؾ ، السداسً ( ووصفها حسب عدد  الفترة الرابعة
 أضالعها ورإوسها .

35 

 36 المقارنة بٌن شكلٌن مستوٌٌن وبٌن مجسمٌن . الفترة الرابعة

 37 جدٌدة بتركٌب أشكال أو بفصل بعضها عن بعض . تكوٌن أشكال هندسٌة الفترة الرابعة

 38 قٌاس الطول وتقدٌره باستعمال ) وحدات ؼٌر قٌاسٌة ، مسطرة السنتمترات ( الفترة الرابعة

 39 المقارنة بٌن مساحات أشكال مختلفة وترتٌبها . الفترة الرابعة

 40 استعمال نماذج مربعة الشكل إلٌجاد المساحة . الفترة الرابعة

 41 قٌاس السعة وتقدٌرها باستعمال )وحدات ؼٌر قٌاسٌة ، المللترات واللترات ( الفترة الرابعة

 42 قٌاس الوزن وتقدٌره باستعمال )وحدات ؼٌر قٌاسٌة ، الجرامات والكٌلو جرامات ( الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الثانً االبتدابً الصؾ العلوم اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 تطبٌق الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء فً دراسة العلوم بصورة مبسطة . الفترة األولى

 2 تفسٌر اعتبار النباتات مخلوقات حٌة الفترة األولى

 3 تعداد حاجات النباتات الفترة األولى

 4 وصؾ مبسط للبذرة مع بٌان مصدرها الفترة األولى

 5 ترتٌب مجموعة صور لمراحل دورة حٌاة نبات ما لفترة األولىا

 6 تصنٌؾ الحٌوانات والمقارنة بٌنها تبعاً لصفاتها الجسمٌة من خالل قراءة الصور الفترة األولى

 7 ترتٌب مراحل دورة حٌاة حٌوان ما من خالل الصور الفترة األولى

 8 مختلفٌن من خالل الصورالمقارنة بٌن دورة حٌاة حٌوانٌن  الفترة األولى

 1 تطبٌق الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء فً دراسة العلوم بصورة مبسطة . الفترة الثانٌة

 9 توضٌح كٌفٌة استخدام بعض الحٌوانات لمواطنها الفترة الثانٌة

 10 توضٌح كٌفٌة استخدام بعض النباتات لموطنها الفترة الثانٌة

 11 ٌن سلسلة ؼذابٌة فً موطن ما بترتٌب مجموعة من الصورتكو الفترة الثانٌة

 12 تحدٌد الفرٌسة والمفترس فً السلسلة الؽذابٌة الفترة الثانٌة

 13 تعداد بعض أنواع المواطن الفترة الثانٌة

 14 التمثٌل لبعض المخلوقات الحٌة التً تعٌش فً مواطن مختلفة . الفترة الثانٌة

 15 بعض أشكال الٌابسةتسمٌة  الفترة الثانٌة

 16 تعداد بعض مصادر الماء على األرض الفترة الثانٌة

 17 تقدٌم كتابة حول ترشٌد استهالك الماء الفترة الثانٌة

 18 معرفة مفهوم ) الصخور ، المعادن ( الفترة الثانٌة

 19 تعداد بعض األنواع المختلفة من التربة . الفترة الثانٌة

 1 ٌق الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء فً دراسة العلوم بصورة مبسطة .تطب الفترة الثالثة

 20 ذكر سبب حدوث اللٌل والنهار الفترة الثالثة

 21 عمل نموذج بسٌط ٌوضح حركة الشمس فً السماء الفترة الثالثة

 22 المقارنة بٌن خصابص الفصول األربعة من خالل قراءة الصور الفترة الثالثة

 23 ذكر سبب حدوث الفصول األربعة . ترة الثالثةالف

 24 ترتٌب أطوار القمر من خالل مجموعة من الصور الفترة الثالثة

 25 تعداد مكونات  النظام الشمسً الفترة الثالثة

 26 المقارنة بٌن خواص بعض المواد الصلبة من خالل قراءة الصور الفترة الثالثة

 27 باستخدام أدوات القٌاس. قٌاس جسم صلب الفترة الثالثة

 28 تحدٌد بعض خواص السوابل والؽازات من خالل مقارنة عٌنات مختلفة . الفترة الثالثة

 29 تصنٌؾ التؽٌرات إلى فٌزٌابٌة وكٌمٌابٌة من خالل قراءة مجموعة من الصور . الفترة الثالثة

 1 فً دراسة العلوم بصورة مبسطة . تطبٌق الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء الفترة الرابعة

 30 استنتاج أن التسخٌن والتبرٌد ٌؽٌران حالة المادة عملٌاً  الفترة الرابعة

 31 التطبٌق العملً ألنواع القوى )الدفع، السحب، الجاذبٌة، االحتكاك ( الفترة الرابعة

 32 تصنٌؾ األجسام من حٌث انجذابها للمؽناطٌس من عدمه . الفترة الرابعة

 33 تحدٌد قطبً المؽناطٌس وكٌؾ ٌحدث التجاذب والتنافر بٌنهما الفترة الرابعة

 34 معرفة مفهوم الحرارة . الفترة الرابعة

 35 المقارنة بٌن درجات الحرارة لمواد مختلفة باستخدام مقٌاس الحرارة الفترة الرابعة

 36 ة(التمثٌل ألشكال الكهرباء )المتحركة، الساكن الفترة الرابعة



 37 ذكر بعض استخدامات الكهرباء الفترة الرابعة

 38 عمل نموذج لدابرة كهربابٌة بسٌطة الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الثانً االبتدابً الصؾ التربٌة الفنٌة اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 تارٌخٌة لتحدٌد الشكل الخارجً فً الرسمالتحدث باختصار عن البداٌات ال الفترة األولى

 2 مناقشة أعمال فنٌة متنوعة من حٌث القٌم الفنٌة . الفترة األولى

 3 توضٌح بعض أسباب اهتمام الناس بالفنون و األعمال الفنٌة المرسومة . الفترة األولى

 4 طبٌعً أو فن شعبً التعبٌر بالخطوط وألوان الباستٌل لمنظر من البٌبة أو عنصر الفترة األولى

 5 ذكر  الزخارؾ اإلسالمٌة من حٌث أنواعها. الفترة األولى

 6 تصنٌؾ أنواع الزخارؾ إلى نباتٌة وهندسٌة. الفترة األولى

 7 وصؾ القٌم الجمالٌة للتكرار فً الزخرفة . الفترة األولى

 8 ملونة .إنتاج عمل فنً زخرفً بالتكرار لعنصر واحد باألقالم ال الفترة األولى

 9 التحدث باختصار عن المبادئ األولٌة فً مجال النسٌج ودوره فً حٌاة اإلنسان. الفترة الثانٌة

 10 وصؾ القطع الشعبٌة  المنسوجة  من حٌث القٌم الفنٌة. الفترة الثانٌة

 11 التحدث باختصار عن الجمال و المنفعة فً النسٌج الشعبً . الفترة الثانٌة

 12 انتاج عمل نسجً باستخدام بعض األدوات المناسبة . ةالفترة الثانٌ

 13 ذكر نبذة مختصرة عن الطباعة بالقالب فً بعض الحضارات المختلفة الفترة الثانٌة

 14 الحكم على بعض  األعمال الطباعٌة المنتجة من حٌث القٌم الفنٌة. الفترة الثانٌة

 15 المطبوعة  .استكشاؾ القٌم الجمالٌة للقطع  الفترة الثانٌة

 16 إعداد قالب طباعً بسٌط ألحد األشكال الطبٌعٌة او الهندسٌة، و الطباعة بها بلون واحد. الفترة الثانٌة

 17 التحدث باختصار عن استخدامات األلوان من حولنا و عالقتها بالضوء . الفترة الثالثة

 18 حٌث القٌم الفنٌة . إبداء الرأي فً األعمال اللونٌة المنتجة من الفترة الثالثة

 19 تذوق القٌم اللونٌة الجمالٌة فً  بعض لوحات الفنانٌن التشكٌلٌن . الفترة الثالثة

 20 رسم موضوعات محددة باستخدام المجموعات اللونٌة ) الحارة و الباردة و المحاٌدة(. الفترة الثالثة

 21 فً الفنون اإلسالمٌة الزخرفٌة.التحدث باختصار عن  أهمٌة ودور  التكرار  الفترة الثالثة

 22 وصؾ الوحدات الزخرفٌة فً العمل المنتج من حٌث القٌم الفنٌة الفترة الثالثة

 23 تذوق القٌم الجمالٌة للتكرار فً اإلطارات الزخرفٌة . الفترة الثالثة

 24 رسم تكوٌنات مبتكرة لإلطارات الزخرفٌة باستخدام الحرؾ . الفترة الثالثة

 25 التحدث باختصار عن تارٌخ صناعة  الورق و العلب الكرتونٌة. ترة الرابعةالف

 26 وصؾ العمل الفنً المنتج بخامة الورق من حٌث القٌم الفنٌة . الفترة الرابعة

 27 مناقشة أسباب اهتمام الناس بالفنون و األعمال الفنٌة المرسومة . الفترة الرابعة

 28 مالً أو نفعً باستخدام الخامات الكرتونٌة المستهلكةإنتاج مجسم ج الفترة الرابعة

 29 ذكر نبذة تارٌخٌة مختصرة عن حرفة الخزؾ من حٌث أدواته و جوانبه النفعٌة . الفترة الرابعة

 30 وصؾ العمل الخزفً من حٌث القٌم الفنٌة. الفترة الرابعة

 31 ً .توضٌح بعض  الجوانب النفعٌة للفخار التراث الفترة الرابعة

 32 إنتاج عمل فنً مجسم او مسطح بالطٌن الطبٌعً أو الصناعً . الفترة الرابعة

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الثانً االبتدابً الصؾ التربٌة البدنٌة اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 قٌاس مستوى اللٌاقة القلبٌة التنفسٌة الفترة األولى

 2 العضلٌة قٌاس مستوى القوة الفترة األولى

 3 قٌاس مستوى قوة عضالت البطن وتحملها الفترة األولى

 4 قٌاس مستوى المرونة المفصلٌة الفترة األولى

 5 قٌاس مستوى التركٌب الجسمً ) مإشر كتلة الجسم( الفترة األولى

 6 بدنً. ٌمارس المهارات األساسٌة المحددة لتنمٌة الرشاقة أثناء مشاركته فً أي نشاط الفترة األولى

 7 ٌتمكن من االنزالق الصحٌح من الجري فً خط :  مستقٌم/ متعرج / منحنً أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة األولى

 8 ٌتمكن من سحب المقاومات بطرٌقة صحٌحة وآمنة وفعالة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة األولى

 9 س التربٌع والذراعان ممتدتان أماماً أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة.ٌطبق الوقوؾ من وضع جلو الفترة األولى

 10 ٌمرر الكرة بطرٌقة صحٌحة بٌدٌن وبٌد واحدة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة األولى

 11 فً أنشطة الوحدة. ٌمارس المهارات الحركٌة األساسٌة المحددة لتنمٌة التوافق العصبً العضلً أثناء مشاركته الفترة الثانٌة

 12 ٌحجل بطرٌقة صحٌحة إلى : األمام / الخلؾ / بشكل متعرج أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثانٌة

 13 ٌدفع األشٌاء بطرٌقة صحٌحة وآمنة وفعالة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثانٌة

 14 ات أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة.ٌطبق المٌزان األمامً من الثب الفترة الثانٌة

 15 ٌركل كرة متحركة بالقدم أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثانٌة

 16 ٌمارس المهارات األساسٌة المحددة لتنمٌة القدرة العضلٌة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثانٌة

مختلفة بطرٌقة وآمنة باستخدام الجسم كله، الٌدٌن والرجلٌن،الرجلٌن وٌد واحدة ،الٌدٌن ورجل  ٌطبق القفز لتجاوز ارتفاعات الفترة الثانٌة
 واحدة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة.
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 18 ٌطبق تقوس الجسم أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثانٌة

 19 حدة.ٌطبق المٌزان الخلفً أثناء مشاركته فً أنشطة الو الفترة الثانٌة

 20 ٌطبق تثبٌت كرة القدم بؤجزاء مختلفة : ) بالساقٌن، وبالساق الواحدة،بؤسفل القدم ( أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثانٌة

 21 ٌطبق الهبوط بقدم واحدة من ارتفاعات منخفضة بطرٌقة آمنة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثالثة

 22 ٌطبق رفع أثقاالً مناسبة لقدراته بطرٌقة آمنة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثالثة

 23 ٌطبق الوقوؾ على الكتفٌن أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثالثة

 24 ٌطبق تمرٌر الكرة بالقدم أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثالثة

 25 األساسٌة المحددة لتنمٌة المرونة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. ٌطبق المهارات الفترة الثالثة

 26 ٌطبق التعلق على العارضة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثالثة

 27 ٌطبق الدوران حول المحور العرضً للجسم أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثالثة

 28 نصفاً على الركبة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. ٌطبق االتزان الفترة الثالثة

 29 ٌطبق إرسال الكرة بالٌد أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الثالثة

 30 ٌطبق الهبوط بالقدمٌن من ارتفاعات منخفضة بطرٌقة آمنة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الرابعة

 31 الً مناسبة لقدراته بطرٌقة آمنة أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة.ٌطبق حمل أثقا الفترة الرابعة

 32 ٌطبق الوقوؾ على الرأس نصفا أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الرابعة

 33 ٌطبق احتضان الكرة بالقدم أثناء مشاركته فً أنشطة الوحدة. الفترة الرابعة

 34 لبٌة التنفسٌةتقوٌم مستوى اللٌاقة الق الفترة الرابعة

 35 تقوٌم مستوى القوة العضلٌة الفترة الرابعة

 36 تقوٌم مستوى قوة عضالت البطن وتحملها الفترة الرابعة

 37 تقوٌم مستوى المرونة المفصلٌة الفترة الرابعة

 38 تقوٌم مستوى التركٌب الجسمً) مإشر كتلة الجسم( الفترة الرابعة

 



 هـ1440-1439 الثالث االبتدابً الصؾ القرآن الكرٌم اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 تالوة السور المقررة من المصحؾ تالوة صحٌحة الفترة األولى

 2 حفظ السور المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة الفترة األولى

 3 االنطالق وعدم التردد فً القراءة . الفترة األولى

 4 كن السور التً ٌقرإهاالتعرؾ إلى أما الفترة األولى

 5 تحسٌن الصوت بالقراءة الفترة األولى

 6 التؤدب مع كتاب هللا ... الفترة األولى

 1 تالوة السور المقررة من المصحؾ تالوة صحٌحة الفترة الثانٌة

 2 حفظ السور المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة الفترة الثانٌة

 3 د فً القراءة .االنطالق وعدم الترد الفترة الثانٌة

 4 التعرؾ إلى أماكن السور التً ٌقرإها الفترة الثانٌة

 5 تحسٌن الصوت بالقراءة الفترة الثانٌة

 6 التؤدب مع كتاب هللا ... الفترة الثانٌة

 1 تالوة السور المقررة من المصحؾ تالوة صحٌحة الفترة الثالثة

 2 بصورة صحٌحةحفظ السور المطلوبة فً المقرر  الفترة الثالثة

 3 االنطالق وعدم التردد فً القراءة . الفترة الثالثة

 4 التعرؾ إلى أماكن السور التً ٌقرإها الفترة الثالثة

 5 تحسٌن الصوت بالقراءة الفترة الثالثة

 6 التؤدب مع كتاب هللا ... الفترة الثالثة

 1 ةتالوة السور المقررة من المصحؾ تالوة صحٌح الفترة الرابعة

 2 حفظ السور المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة الفترة الرابعة

 3 االنطالق وعدم التردد فً القراءة . الفترة الرابعة

 4 التعرؾ إلى أماكن السور التً ٌقرإها الفترة الرابعة

 5 تحسٌن الصوت بالقراءة الفترة الرابعة

 6 التؤدب مع كتاب هللا ... الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الثالث االبتدابً الصؾ توحٌد اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 ذكر مراتب الدٌن، ومعانٌها. الفترة األولى

 2 بٌان أركان اإلسالم ومعانٌها ودلٌلها. الفترة األولى

 3 بٌان معنى شهادة أن ال إله إال هللا ودلٌلها. الفترة األولى

 4 ن معنى شهادة أن محمداً رسول هللا ودلٌلها وما تتضمنه.بٌا الفترة األولى

 5 بٌان معنى الصالة ودلٌلها ووجوب اإلخالص فً أدابها. الفترة الثانٌة

 6 بٌان معنى الزكاة ودلٌلها ووجوب اإلخالص فً إخراجها. الفترة الثانٌة

 7 بٌان معنى الصٌام ودلٌله ووجوب اإلخالص فٌه. الفترة الثانٌة

 8 بٌان معنى الحج ودلٌله ووجوب اإلخالص فٌه، وإدراك فضله. فترة الثانٌةال

 9 إدراك أن القٌام بؤركان اإلسالم من عالمات اإلٌمان. الفترة الثالثة

 10 ذكر أركان اإلٌمان الستة ودلٌلها. الفترة الثالثة

 11 بٌان معنى اإلٌمان باهلل ، وجزاء اإلٌمان به ودلٌله. الفترة الثالثة

 13 بٌان معنى اإلٌمان بالمالبكة ودلٌله وأهم األعمال التً ٌقومون بها. الفترة الثالثة

 14 بٌان معنى اإلٌمان بالكتب ودلٌله وأمثلتها. الفترة الثالثة

 15 إدراك منزلة القرآن العظٌم الفترة الثالثة

 16 ل ومهمتهم مع الدلٌلبٌان معنى اإلٌمان بالرسل ودلٌلة وأسماء بعض الرس الفترة الرابعة

 17 بٌان معنى اإلٌمان بالٌوم اآلخر ودلٌله. الفترة الرابعة

 18 ذكر االستعداد للٌوم اآلخر بعمل الصالحات واجتناب المحرمات. الفترة الرابعة

 19 بٌان معنى اإلٌمان بالقدر خٌره وشره ودلٌله، وثمرته. الفترة الرابعة

 20 حسان ودلٌله وأثره. .بٌان معنى اإل الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الثالث االبتدابً الصؾ فقـــه اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 ذكر آداب قضاء الحاجة الفترة األولى

 2 بٌان معنى االستنجاء واالستجمار والفرق بٌنهما الفترة األولى

 3 تجمار بها واألشٌاء التً ٌحرم االستجمار بها، وشروط جواز االقتصار على االستجمارذكر األشٌاء التً ٌجوز االس الفترة األولى

 4 بٌان األشٌاء التً تجب إزالة النجاسة عنها عند الصالة مع الدلٌل الفترة األولى

 5 بٌان معنى التٌمم وصفته ودلٌله والحاالت التً ٌشرع فٌها التٌمم الفترة األولى

 6 ق التٌمم بصفة صحٌحة .تطبٌ الفترة األولى

 7 بٌان مكانة الصالة وحكمها . الفترة الثانٌة

 8 معرفة حكم صالة الجماعة فً المسجد وفضلها .. الفترة الثانٌة

 9 ذكر شروط الصالة ... الفترة الثانٌة

 10 بٌان حد عورة الرجل وحد عورة المرأة فً الصالة .. الفترة الثانٌة

 11 أوقات الصلوات المفروضة . تحدٌد الفترة الثانٌة

 12 معرفة المراد بالقبلة وتحدٌد جهتها .. الفترة الثانٌة

 13 توضٌح أحكام وآداب دخول المساجد والبقاء فٌها .. الفترة الثانٌة

 14 حفظ األذكار الشرعٌة عند دخول المسجد والخروج منه .. الفترة الثانٌة

 15 عة وحكمها مع الدلٌلبٌان فضل صالة الجما الفترة الثانٌة

 16 حفظ آٌة الكرسً الفترة الثالثة

 17 بٌان فضل آٌة الكرسً، ومعانً المفردات فٌها الفترة الثالثة

 18 ذكر المواضع التً ٌستحب فٌها قراءة آٌة الكرسً الفترة الثالثة

 19 بٌان أن دعاء هللا تعالى وحده عبادة وطاعة الفترة الثالثة

 20 تطبٌق آداب الدعاء .. ةالفترة الثالث

 21 تطبٌق آداب المزاح .. الفترة الثالثة

 22 مراعاة آداب المجلس . الفترة الثالثة

 23 حفظ كفارة المجلس الفترة الثالثة

 24 االلتزام بآداب الكالم الفترة الرابعة

 25 االلتزام بآداب اللباس الفترة الرابعة

 26 اظ من النوم ..حفظ دعاء االستٌق الفترة الرابعة

 27 الحرص على أداء صالة الجماعة الفترة الرابعة

 28 بٌان البرنامج الٌومً للمسلم .. الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الثالث االبتدابً الصؾ لؽتً اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 ٌرسم كلمات مهموزة فً أولها ووسطها وآخرها الفترة األولى

 2 ٌوزع النظر على المستمعٌن الفترة األولى

 3 ٌرسم عالمات الترقٌم )النقطتٌن ، الفاصلة المنقوطة ، عالمة التعجب ( فً مواضعها الصحٌحة الفترة األولى

 4 ٌرفع الصوت بما ٌناسب الحضور الفترة األولى

 5 ٌتجنب مقاطعة المتحدث الفترة األولى

 6 ( كلمة مع مراعاة صحة الوقؾ وسالمة الوصل150-100 عدد كلماته )ٌقرأ نصا مشكوال الفترة األولى

 7 ٌستظهر األناشٌد المقررة الفترة األولى

 8 ٌنسخ نصوصا قصٌرة فً حدود سطرٌن إلى ثالثة أسطر مشكولة الفترة األولى

 9 ٌتذكر أحداثا وشخصٌات فٌما استمع إلٌه الفترة األولى

 10 ( كلمة من الذاكرة القرٌبة30-20ٌرة فً حدود ) ٌكتب نصوصا قص الفترة األولى

 12 ٌصنؾ الكلمات فً ضوء الحقول الداللٌة الفترة األولى

 13 ٌعٌد ترتٌب مفردات جملة الفترة األولى

 14 ماذا لو حدث ( -لماذا  -ٌجٌب عن أسبلة تعلٌلٌة ) كٌؾ  الفترة األولى

 16 مكتسباته حسب السٌاقٌكمل عبارات قصٌرة بكلمات من  الفترة األولى

 17 ٌلتقط توارٌخ وأحداثا ووقابع وأعالما وأماكن من المادة المسموعة الفترة األولى

 18 ٌكتب أحداث قصة قصٌرة مع مراعاة ترتٌب األحداث الفترة األولى

 20 ٌصوغ أسبلة حول موضوع قصٌر الفترة األولى

 21 ٌرتب جمال قصٌرة لبناء نص مترابط الفترة األولى

 22 ٌؽنً نصا بجملة جدٌدة الفترة األولى

 23 ٌربط بٌن الكلمات والجمل بحروؾ العطؾ: )الواو/ الفاء/ ثم( الفترة األولى

 24 ٌلون الصوت وفق مقتضٌات المعنى الفترة األولى

 25 ٌعرض أفكار النص الذي استمع إلٌه الفترة األولى

 26 تسلسل أحداثها وترابطها ٌسرد حكاٌة قصٌرة مع مراعاة الفترة األولى

 27 ٌعبر شفهٌاً عن أحداث قصة مصورة الفترة األولى

 1 ٌرسم كلمات مهموزة فً أولها ووسطها وآخرها الفترة الثانٌة

 2 ٌوزع النظر على المستمعٌن الفترة الثانٌة

 3 ب ( فً مواضعها الصحٌحةٌرسم عالمات الترقٌم )النقطتٌن ، الفاصلة المنقوطة ، عالمة التعج الفترة الثانٌة

 4 ٌرفع الصوت بما ٌناسب الحضور الفترة الثانٌة

 5 ٌتجنب مقاطعة المتحدث الفترة الثانٌة

 6 ( كلمة مع مراعاة صحة الوقؾ وسالمة الوصل150-100ٌقرأ نصا مشكوال عدد كلماته ) الفترة الثانٌة

 7 ٌستظهر األناشٌد المقررة الفترة الثانٌة

 8 ٌنسخ نصوصا قصٌرة فً حدود سطرٌن إلى ثالثة أسطر مشكولة انٌةالفترة الث

 9 ٌتذكر أحداثا وشخصٌات فٌما استمع إلٌه الفترة الثانٌة

 10 ( كلمة من الذاكرة القرٌبة30-20ٌكتب نصوصا قصٌرة فً حدود )  الفترة الثانٌة

 12 ٌصنؾ الكلمات فً ضوء الحقول الداللٌة الفترة الثانٌة

 13 ٌعٌد ترتٌب مفردات جملة لثانٌةالفترة ا

 14 ماذا لو حدث ( -لماذا  -ٌجٌب عن أسبلة تعلٌلٌة ) كٌؾ  الفترة الثانٌة

 16 ٌكمل عبارات قصٌرة بكلمات من مكتسباته حسب السٌاق الفترة الثانٌة

 17 ٌلتقط توارٌخ وأحداثا ووقابع وأعالما وأماكن من المادة المسموعة الفترة الثانٌة



 18 ٌكتب أحداث قصة قصٌرة مع مراعاة ترتٌب األحداث ترة الثانٌةالف

 19 ٌرسم خارطة معرفٌة لنصوص تنطوي على أحداث .. الفترة الثانٌة

 20 ٌصوغ أسبلة حول موضوع قصٌر الفترة الثانٌة

 21 ٌرتب جمال قصٌرة لبناء نص مترابط الفترة الثانٌة

 22 ٌؽنً نصا بجملة جدٌدة الفترة الثانٌة

 23 ٌربط بٌن الكلمات والجمل بحروؾ العطؾ: )الواو/ الفاء/ ثم( الفترة الثانٌة

 24 ٌلون الصوت وفق مقتضٌات المعنى الفترة الثانٌة

 25 ٌعرض أفكار النص الذي استمع إلٌه الفترة الثانٌة

 26 ٌسرد حكاٌة قصٌرة مع مراعاة تسلسل أحداثها وترابطها الفترة الثانٌة

 27 ٌعبر شفهٌاً عن أحداث قصة مصورة ثانٌةالفترة ال

 1 ٌرسم كلمات مهموزة فً أولها ووسطها وآخرها الفترة الثالثة

 2 ٌوزع النظر على المستمعٌن الفترة الثالثة

 3 ٌرسم عالمات الترقٌم )النقطتٌن ، الفاصلة المنقوطة ، عالمة التعجب ( فً مواضعها الصحٌحة الفترة الثالثة

 4 ٌرفع الصوت بما ٌناسب الحضور الثةالفترة الث

 5 ٌتجنب مقاطعة المتحدث الفترة الثالثة

 6 ( كلمة مع مراعاة صحة الوقؾ وسالمة الوصل150-100ٌقرأ نصا مشكوال عدد كلماته ) الفترة الثالثة

 7 ٌستظهر األناشٌد المقررة الفترة الثالثة

 8 إلى ثالثة أسطر مشكولةٌنسخ نصوصا قصٌرة فً حدود سطرٌن  الفترة الثالثة

 9 ٌتذكر أحداثا وشخصٌات فٌما استمع إلٌه الفترة الثالثة

 10 ( كلمة من الذاكرة القرٌبة30-20ٌكتب نصوصا قصٌرة فً حدود )  الفترة الثالثة

 11 ( كلمة من الذاكرة البعٌدة .30-20ٌكتب نصوصا قصٌرة فً حدود )  الفترة الثالثة

 12 الكلمات فً ضوء الحقول الداللٌةٌصنؾ  الفترة الثالثة

 13 ٌعٌد ترتٌب مفردات جملة الفترة الثالثة

 14 ماذا لو حدث ( -لماذا  -ٌجٌب عن أسبلة تعلٌلٌة ) كٌؾ  الفترة الثالثة

 16 ٌكمل عبارات قصٌرة بكلمات من مكتسباته حسب السٌاق الفترة الثالثة

 17 ع وأعالما وأماكن من المادة المسموعةٌلتقط توارٌخ وأحداثا ووقاب الفترة الثالثة

 18 ٌكتب أحداث قصة قصٌرة مع مراعاة ترتٌب األحداث الفترة الثالثة

 19 ٌرسم خارطة معرفٌة لنصوص تنطوي على أحداث .. الفترة الثالثة

 20 ٌصوغ أسبلة حول موضوع قصٌر الفترة الثالثة

 21 طٌرتب جمال قصٌرة لبناء نص متراب الفترة الثالثة

 22 ٌؽنً نصا بجملة جدٌدة الفترة الثالثة

 23 ٌربط بٌن الكلمات والجمل بحروؾ العطؾ: )الواو/ الفاء/ ثم( الفترة الثالثة

 24 ٌلون الصوت وفق مقتضٌات المعنى الفترة الثالثة

 25 ٌعرض أفكار النص الذي استمع إلٌه الفترة الثالثة

 26 مراعاة تسلسل أحداثها وترابطهاٌسرد حكاٌة قصٌرة مع  الفترة الثالثة

 27 ٌعبر شفهٌاً عن أحداث قصة مصورة الفترة الثالثة

 1 ٌرسم كلمات مهموزة فً أولها ووسطها وآخرها الفترة الرابعة

 2 ٌوزع النظر على المستمعٌن الفترة الرابعة

 3 ة التعجب ( فً مواضعها الصحٌحةٌرسم عالمات الترقٌم )النقطتٌن ، الفاصلة المنقوطة ، عالم الفترة الرابعة

 4 ٌرفع الصوت بما ٌناسب الحضور الفترة الرابعة

 5 ٌتجنب مقاطعة المتحدث الفترة الرابعة

 6 ( كلمة مع مراعاة صحة الوقؾ وسالمة الوصل150-100ٌقرأ نصا مشكوال عدد كلماته ) الفترة الرابعة

 7 ٌستظهر األناشٌد المقررة الفترة الرابعة



 8 ٌنسخ نصوصا قصٌرة فً حدود سطرٌن إلى ثالثة أسطر مشكولة ترة الرابعةالف

 9 ٌتذكر أحداثا وشخصٌات فٌما استمع إلٌه الفترة الرابعة

 10 ( كلمة من الذاكرة القرٌبة30-20ٌكتب نصوصا قصٌرة فً حدود )  الفترة الرابعة

 11 الذاكرة البعٌدة . ( كلمة من30-20ٌكتب نصوصا قصٌرة فً حدود )  الفترة الرابعة

 12 ٌصنؾ الكلمات فً ضوء الحقول الداللٌة الفترة الرابعة

 13 ٌعٌد ترتٌب مفردات جملة الفترة الرابعة

 14 ماذا لو حدث ( -لماذا  -ٌجٌب عن أسبلة تعلٌلٌة ) كٌؾ  الفترة الرابعة

 16 ٌكمل عبارات قصٌرة بكلمات من مكتسباته حسب السٌاق الفترة الرابعة

 17 ٌلتقط توارٌخ وأحداثا ووقابع وأعالما وأماكن من المادة المسموعة الفترة الرابعة

 18 ٌكتب أحداث قصة قصٌرة مع مراعاة ترتٌب األحداث الفترة الرابعة

 19 ٌرسم خارطة معرفٌة لنصوص تنطوي على أحداث .. الفترة الرابعة

 20 ٌصوغ أسبلة حول موضوع قصٌر الفترة الرابعة

 21 ٌرتب جمال قصٌرة لبناء نص مترابط فترة الرابعةال

 22 ٌؽنً نصا بجملة جدٌدة الفترة الرابعة

 23 ٌربط بٌن الكلمات والجمل بحروؾ العطؾ: )الواو/ الفاء/ ثم( الفترة الرابعة

 24 ٌلون الصوت وفق مقتضٌات المعنى الفترة الرابعة

 25 لٌهٌعرض أفكار النص الذي استمع إ الفترة الرابعة

 26 ٌسرد حكاٌة قصٌرة مع مراعاة تسلسل أحداثها وترابطها الفترة الرابعة

 27 ٌعبر شفهٌاً عن أحداث قصة مصورة الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الثالث االبتدابً الصؾ رٌاضٌات اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 وتوسٌعها .تحدٌد األنماط العددٌة  الفترة األولى

 2 حل مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع. . الفترة األولى

 3 تحدٌد القٌمة المنزلٌة لرقم فً عدد ضمن عشرات األلوؾ . الفترة األولى

 4 قراءة األعداد ضمن عشرات األلوؾ وكتابتها بطرق مختلفة . الفترة األولى

 5 مقارنة األعداد ضمن عشرات األلوؾ وترتٌبها . ة األولىالفتر

 6 تقرٌب األعداد إلى أقرب ) عشرة ، مبة ، ألؾ (  . الفترة األولى

 7 الجمع باستعمال  خصابص عملٌة الجمع )اإلبدال ، العنصر المحاٌد ، التجمٌع ( . الفترة األولى

 8 ل التقرٌب واألعداد المتناؼمة .تقدٌر نواتج الجمع والطرح باستعما الفترة األولى

 9 جمع عددٌن  مكون كل منهما من ثالثة أرقام على األكثر بإعادة التجمٌع وبدونه  . الفترة األولى

 10 استعمال التقدٌر للتؤكد من معقولٌة الجواب فً الجمع . . الفترة األولى

 2 ات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع. .حل مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهار الفترة الثانٌة

 11 طرح  عددٌن مكون كل منهما من ثالثة أرقام على األكثر بإعادة التجمٌع وبدونه  . الفترة الثانٌة

 12 تحدٌد العملٌة المناسبة )الجمع أو الطرح ( لحل المسؤلة . الفترة الثانٌة

 13 ت.إٌجاد ناتج الضرب باستعمال الشبكا الفترة الثانٌة

 14 ( 10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3، 2إٌجاد ناتج الضرب فً األعداد )  الفترة الثانٌة

 15 إٌجاد ناتج الضرب فً الصفر وفً الواحد . الفترة الثانٌة

 16 الضرب باستعمال الخاصٌة التجمٌعٌة لعملٌة الضرب. الفترة الثانٌة

 2 استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع. .حل مسابل رٌاضٌة باستعمال  الفترة الثالثة

 17 ربط القسمة بالطرح باستعمال النماذج . الفترة الثالثة

 18 القسمة باستعمال العالقة بٌن القسمة والضرب . الفترة الثالثة

 19 (10، 9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2إٌجاد ناتج القسمة على األعداد ) الفترة الثالثة

 20 استعمال قواعد القسمة للقسمة مع الصفر وعلى الواحد . الفترة الثالثة

 21 اختٌار وحدات الطول المناسبة لتقدٌر أطوال األشٌاء وقٌاسها . الفترة الثالثة

 22 حساب محٌط شكل . الفترة الثالثة

 23 إٌجاد مساحة شكل هندسً . الفترة الثالثة

 24 ة وقٌاسها .تقدٌر السع الفترة الثالثة

 25 تقدٌر الكتلة وقٌاسها . الفترة الثالثة

 26 تقدٌر الحجم وقٌاسه. الفترة الثالثة

 27 قراءة الساعة . الفترة الثالثة

 2 حل مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع. . الفترة الرابعة

 28 ووصؾ بعض المجسمات.تحدٌد وتصنٌؾ  الفترة الرابعة

 29 تسمٌة األشكال المستوٌة وتصنٌفها . الفترة الرابعة

 30 تحدٌد األنماط الهندسٌة واستعمالها  للتوقع و حل المسابل . الفترة الرابعة

 31 تحدٌد محاور التماثل فً شكل . الفترة الرابعة

 32 حة األعمدة .جمع بٌانات وتنظٌمها و تمثٌلها بالرموز ولو الفترة الرابعة

 33 قراءة البٌانات الممثلة بالرموز واألعمدة وتفسٌرها . الفترة الرابعة

 34 تحدٌد الحوادث )األكٌدة ،األكثر احتماال ، األقل احتماال ، المستحٌلة ( الفترة الرابعة

 35 كتابة الكسور )كؤجزاء من الكل ،كؤجزاء من مجموعة ( وقراءتها الفترة الرابعة

 37 مقارنة  الكسور وترتٌبها . رة الرابعةالفت



 هـ1440-1439 الثالث االبتدابً الصؾ علوم اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 تطبٌق الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء بصورة مبسطة فً تعلم العلوم .. الفترة األولى

 2 تعداد خصابص المخلوقات الحٌة الفترة األولى

 3 استنتاج حاجات المخلوقات الحٌة . ترة األولىالف

 4 تسمٌة الوحدة البنابٌة ألجسام المخلوقات الحٌة الفترة األولى

 5 رسم األجزاء األساسٌة للنبات رسما مبسطاً مع كتابة البٌانات على الرسم الفترة األولى

 6 ذكر وظٌفة كل جزء من األجزاء األساسٌة للنبات الفترة األولى

 7 تسمٌة العملٌة التً ٌصنع بها النبات ؼذاإه فترة األولىال

 8 تتبع دورة حٌاة نبات زهري من خالل الصور الفترة األولى

 9 استنتاج الفرق بٌن دورة حٌاة الضفدع والجمل من خالل قراءة مجموعة من الصور الفترة األولى

 10 تعداد مكونات النظام البٌبً الفترة األولى

 1 تطبٌق الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء بصورة مبسطة فً تعلم العلوم .. انٌةالفترة الث

 11 اإلشارة إلى المنتجات والمستهلكات والمحلالت فً صورة شبكة ؼذابٌة الفترة الثانٌة

 12 ذكر أهمٌة التكٌؾ للمخلوقات الحٌة الفترة الثانٌة

 13 المخلوقات الحٌةالتمثٌل لبعض التكٌفات فً  الفترة الثانٌة

 14 ذكر طرٌقة ٌؽٌر بها مخلوق حً بٌبته وسبب ذلك الفترة الثانٌة

 15 تعداد بعض الطرابق لحماٌة البٌبة الفترة الثانٌة

 16 استخدام منظم السبب والنتٌجة لتوضٌح استجابة المخلوقات الحٌة للمتؽٌرات فً البٌبة الفترة الثانٌة

 17 ن الزلزال والبركانالتمٌٌز بٌ الفترة الثانٌة

 18 ذكر أسباب حدوث التؽٌرات السرٌعة على سطح األرض الفترة الثانٌة

 19 تسمٌة العملٌات التً تحدُث تؽٌرات بطٌبة جداً على سطح األرض الفترة الثانٌة

 20 تعداد مكونات التربة الفترة الثانٌة

 21 ات مختلفةتصنٌؾ أنواع التربة من خالل مقارنة عٌن الفترة الثانٌة

 22 عمل نماذج )شبكة ؼذابٌة فً نظام بٌبً ما ، أُحفورة ( باستخدام خامات البٌبة الفترة الثانٌة

 23 التمثٌل لموارد طاقة متجددة وأخرى ؼٌر متجددة الفترة الثانٌة

 1 .تطبٌق الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء بصورة مبسطة فً تعلم العلوم . الفترة الثالثة

 24 معرفة مفهوم الطقس الفترة الثالثة

 25 تعداد العناصر التً تحدد حالة الطقس خالل الٌوم الفترة الثالثة

 26 توقع حالة الطقس من خالل عرض مصورات ألنواع ؼٌوم مختلفة الفترة الثالثة

 27 وصؾ حالة الماء من خالل تتبع مصًور لدورة الماء الفترة الثالثة

 28 معرفة مفهوم المناخ لثةالفترة الثا

 29 تفسٌر اختالؾ المناخات مابٌن مناطق المملكة المختلفة من خالل قراءة مجموعة من الصور الفترة الثالثة

 30 معرفة مفهوم المادة الفترة الثالثة

 31 قٌاس بعض صفات المادة كالطول والحجم والكتلة عملٌاً  الفترة الثالثة

 32 خواص حاالت المادة الثالث من حٌث الشكل والحجم استنتاج الفترة الثالثة

 33 تعٌٌن التؽٌر الفٌزٌابً من خالل قراءة مجموعة من الصور الفترة الثالثة

 34 تسمٌة بعض التؽٌرات الكٌمٌابٌة التً تحدث فً الحٌاة الٌومٌة الفترة الثالثة

 1 ء بصورة مبسطة فً تعلم العلوم ..تطبٌق الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلما الفترة الرابعة

 35 معرفة مفهوم الموقع الفترة الرابعة

 36 تسمٌة أنواع الحركة من خالل قراءة مجموعة من الصور الفترة الرابعة



 37 التمثٌل ألنواع القوى التً تإثر فً األجسام الفترة الرابعة

 38 تنفٌذ تجربة عملٌة إلحداث الصوت الفترة الرابعة

 39 ذكر بعض الطرابق للمحافظة على األذن رة الرابعةالفت

 40 معرفة مفهوم الضوء . الفترة الرابعة

 41 تصنٌؾ بعض األجسام من حٌث نفاذٌتها للضوء الفترة الرابعة

 42 تصمٌم تجربة بسٌطة توضح انكسار الضوء الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 لثالث االبتدابًا الصؾ التربٌة الفنٌة اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 التحدث باختصار عن البداٌات  التارٌخٌة للتصمٌم ) االسكتش أو  الكارٌكاتٌر الفترة األولى

 2 نقد بعض األعمال المنتجة )  االسكتشات أو الكاركتٌر ( من حٌث القٌم الفنٌة الفترة األولى

 3 القٌم الجمالٌة فً الموضوعات التعبٌرٌةالتحدث عن  الفترة األولى

 4 التعبٌر بالرسم )تصمٌم أو كارٌكاتٌر( عن قضاٌا تهم المتعلم فً المجتمع  أو قضاٌا تعالج بعض األخطاء الموجودة . الفترة األولى

 5 بٌان بعض الجوانب الفنٌة و الزخرفٌة للفن  البدابً و الفن الشعبً السعودي . الفترة األولى

 6 وصؾ الفن البدابً و الفن الشعبً السعودي  من حٌث أسالٌب الزخرفة . لفترة األولىا

 7 إدراك القٌم الجمالٌة فً الفنون البدابٌة أو فً التراث الشعبً السعودي . الفترة األولى

 8 التعبٌر بالرسم عن الزخارؾ الشعبٌة الفترة األولى

 9 ت الطباعة عند اإلنسان أو تارٌخ الجرافٌك .التحدث باختصار عن بداٌا الفترة الثانٌة

 10 وصؾ أثر الخامة الملمسٌة و األلوان على األعمال الطباعٌة المنتجة . الفترة الثانٌة

 11 مناقشة القٌم الجمالٌة فً األعمال الطباعٌة المنتجة . الفترة الثانٌة

 12 استخدام القالب .إنتاج تكوٌنات طباعٌة بسٌطة بؤكثر من لون ب الفترة الثانٌة

 13 التحدث باختصار عن بداٌات ظهور النسٌج من حٌث األدوات و الخامات الممكن استخدامها فً النسٌج . الفترة الثانٌة

 14 وصؾ األعمال النسٌجٌة المنتجة من حٌث القٌم الفنٌة الفترة الثانٌة

 15 المختلفة .مناقشة القٌم الجمالٌة فً األعمال  النسجٌة  الفترة الثانٌة

 16 تجهٌز النول و تسدٌته ، و النسج علٌه . الفترة الثانٌة

 17 التحدث عن بعض أعمال الفنانٌن المحلٌٌن و العالمٌٌن من حٌث استخدام اللون . الفترة الثالثة

 18 نقد بعض األعمال الفنٌة المنتجة من حٌث القٌم الفنٌة. الفترة الثالثة

 19 لقٌم الجمالٌة لبعض أعمال الفنانٌن المحلٌٌن و العالمٌٌن .تذوق ا الفترة الثالثة

 20 التعبٌر بالرسم عن  أحد موضوعات المجال مع مراعاة أسس التكوٌن  الفنً . الفترة الثالثة

 21 التحدث باختصار عن تطور الوحدة الزخرفٌة الهندسٌة عبر العصور . الفترة الثالثة

 22 حول العمل الزخرفً المنتج من حٌث القٌم الفنٌة .إبداء الرأي  الفترة الثالثة

 23 التحدث عن القٌم الجمالٌة الزخرفٌة فً األعمال المنتجة. الفترة الثالثة

 24 رسم وحدة هندسٌة و زخرفتها ، و تكرارها . الفترة الثالثة

 25 ً المدٌنة .التحدث باختصار عن مراحل تطور سكن اإلنسان و توزٌع المساكن ف الفترة الرابعة

 26 وصؾ األعمال الفنٌة المنتجة بالعلب الكرتونٌة من حٌث القٌم الفنٌة. . الفترة الرابعة

 27 التحدث عن القٌم الجمالٌة فً المساكن الكرتونٌة المنتجة . الفترة الرابعة

 28 ق الملون.تصمٌم مجسم لمسكن أو مدٌنة صؽٌرة من العلب الكرتونٌة المؽلفة بالور الفترة الرابعة

 29 التحدث باختصار عن تطور صناعة الفخار. الفترة الرابعة

 30 وصؾ األعمال الفخارٌة المنتجة و الحكم علٌها من حٌث القٌم الفنٌة . الفترة الرابعة

 31 التحدث عن األعمال الخزفٌة المنتجة من حٌث القٌم الجمالٌة الفترة الرابعة

 32 نفعٌة بالطٌن الصلصال وزخرفتها من الخارج . .إنتاج أشكال  الفترة الرابعة

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الثالث االبتدابً الصؾ التربٌة البدنٌة اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 قٌاس مستوى اللٌاقة القلبٌة التنفسٌة الفترة األولى

 2 قٌاس مستوى القوة العضلٌة الفترة األولى

 3 وى قوة عضالت البطن وتحملهاقٌاس مست الفترة األولى

 4 قٌاس مستوى المرونة المفصلٌة الفترة األولى

 5 قٌاس مستوى التركٌب الجسمً) مإشر كتلة الجسم( الفترة األولى

 6 ٌمارس المهارات الحركٌة األساسٌة لتنمٌة التوافق أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة. الفترة األولى

 7 الق بطرٌقة صحٌحة فً اتجاهً الخلؾ والجانب أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة.ٌطبق االنز الفترة األولى

 8 ٌطبق االرتكاز بطرٌقة صحٌحة على الظهر مع تؽٌٌر االتجاه أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة. الفترة األولى

 9 الوحدة.ٌطبق نقل األداة فوق الرأس بثبات واتزان أثناء مشاركته أنشطة هذه  الفترة األولى

 10 ٌطبق تنطٌط الكرة بالٌدٌن بطرٌقة صحٌحة على األرض أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة. الفترة األولى

 11 ٌمارس المهارات الحركٌة األساسٌة لتنمٌة الرشاقة أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة الفترة الثانٌة

 12 ت التالٌة: األمامً،والجانبً،والخلفً أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدةٌطبق السقوط بطرٌقة آمنة فً االتجاها الفترة الثانٌة

 13 ٌطبق االرتكاز على المقعدة مع الدوران حول مركز االرتكاز أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة الفترة الثانٌة

 14 ٌطبق الوقوؾ على الرأس أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة الفترة الثانٌة

 15 ٌطبق تنطٌط الكرة بالٌدٌن فً الهواء أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة لثانٌةالفترة ا

 16 ٌمارس المهارات األساسٌة لتنمٌة القوة أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة. الفترة الثانٌة

األفقً، التعلق المقلوب ( التعلق بالقبض  ٌطبق التعلق بطرٌقة آمنة وصحٌحة حسب المستوٌات التالٌة: ) التعلق الرأسً،التعلق الفترة الثانٌة
 لألمام ، التعلق بالفٌض المقلوب التعلق بالقبض المعكوس أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة.
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 18 ٌطبق الطعن على القدمٌن بالتبادل فً جمٌع االتجاهات أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة. الفترة الثانٌة

 19 ن الجانبً أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة.ٌطبق المٌزا الفترة الثانٌة

 20 ٌطبق رمً الكرة أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة. . الفترة الثانٌة

 21 ٌمارس المهارات الحركٌة األساسٌة لتنمٌة السرعة أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة. الفترة الثالثة

 22 ري جسمه الطولً والعرضً أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة.ٌطبق االلتفاؾ والدوران حول محو الفترة الثالثة

 23 ٌطبق مرجحة الذراعٌن من خلؾ وأمام الجسم أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة. الفترة الثالثة

 24 ٌطبق االتزان من وضع اإلقعاء نصفاً أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة. الفترة الثالثة

 25 طٌط الكرة بالرأس أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة.ٌطبق تن الفترة الثالثة

 26 ٌمارس المهارات الحركٌة األساسٌة لتنمٌة المرونة كؤحد عناصر اللٌاقة البدنٌة أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة الفترة الثالثة

 27 وعقل حابطٌة أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة ٌطبق التسلق بطرٌقة صحٌحة وآمنة بواسطة حبال معلقة، ساللم عامودٌة، الفترة الثالثة

 28 ٌطبق القوس المعكوس أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة. الفترة الثالثة

 29 ٌطبق الوقوؾ على قاعدة االتزان ) قاعدة ؼٌر ثابتة ( أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة الفترة الثالثة

 30 بت أو متحرك باستخدام ٌد واحدة أو القدم أثناء مشاركته أنشطة هذه الوحدة.ٌطبق التصوٌب على هدؾ ثا الفترة الثالثة

 31 ٌمارس لعبة تمهٌدٌة فً كرة القدم فً أنشطة هذه الوحدة. الفترة الرابعة

 32 ٌمارس لعبة تمهٌدٌة فً كرة الطابرة فً أنشطة هذه الوحدة. الفترة الرابعة

 33 ً كرة السلة فً أنشطة هذه الوحدة.ٌمارس لعبة تمهٌدٌة ف الفترة الرابعة

 34 ٌمارس لعبة تمهٌدٌة فً كرة الٌد فً أنشطة هذه الوحدة. الفترة الرابعة

 35 تقوٌم مستوى اللٌاقة القلبٌة التنفسٌة الفترة الرابعة

 36 تقوٌم مستوى القوة العضلٌة الفترة الرابعة

 37 لهاتقوٌم مستوى قوة عضالت البطن وتحم الفترة الرابعة

 38 تقوٌم مستوى المرونة المفصلٌة الفترة الرابعة

 39 تقوٌم مستوى التركٌب الجسمً) مإشر كتلة الجسم( الفترة الرابعة



 هـ1440-1439 الرابع االبتدابً الصؾ القرآن الكرٌم اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 حٌحةتالوة السور المقررة من المصحؾ تالوة ص الفترة األولى

 2 حفظ السور المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة الفترة األولى

 3 االنطالق وعدم التردد فً القراءة الفترة األولى

 4 التعرؾ إلى أماكن السور التً ٌقرإها الفترة األولى

 5 تحسٌن الصوت بالقراءة الفترة األولى

 6 التؤدب مع كتاب هللا .. الفترة األولى

 1 تالوة السور المقررة من المصحؾ تالوة صحٌحة نٌةالفترة الثا

 2 حفظ السور المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة الفترة الثانٌة

 3 االنطالق وعدم التردد فً القراءة الفترة الثانٌة

 4 التعرؾ إلى أماكن السور التً ٌقرإها الفترة الثانٌة

 5 تحسٌن الصوت بالقراءة الفترة الثانٌة

 6 التؤدب مع كتاب هللا .. الثانٌة الفترة

 1 تالوة السور المقررة من المصحؾ تالوة صحٌحة الفترة الثالثة

 2 حفظ السور المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة الفترة الثالثة

 3 االنطالق وعدم التردد فً القراءة الفترة الثالثة

 4 التعرؾ إلى أماكن السور التً ٌقرإها الفترة الثالثة

 5 تحسٌن الصوت بالقراءة الفترة الثالثة

 6 التؤدب مع كتاب هللا .. الفترة الثالثة

 1 تالوة السور المقررة من المصحؾ تالوة صحٌحة الفترة الرابعة

 2 حفظ السور المطلوبة فً المقرر بصورة صحٌحة الفترة الرابعة

 3 االنطالق وعدم التردد فً القراءة الفترة الرابعة

 4 التعرؾ إلى أماكن السور التً ٌقرإها الرابعة الفترة

 5 تحسٌن الصوت بالقراءة الفترة الرابعة

 6 التؤدب مع كتاب هللا .. الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الرابع االبتدابً الصؾ توحٌد اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 التمثٌل لكل نوعتعرٌؾ التوحٌد وذكر أنواعه مع  الفترة األولى

 2 بٌان أن اإلنسان ٌولد على الفطرة مع الدلٌل. الفترة األولى

 3 تعرٌؾ توحٌد الربوبٌة وإقرار المخلوقات به مع التمثٌل والدلٌل. الفترة األولى

 4 تعرٌؾ توحٌد األلوهٌة مع التمثٌل والدلٌل. الفترة األولى

 5 ع الدلٌل.بٌان أهمٌة توحٌد األلوهٌة م الفترة األولى

 6 بٌان موقؾ الكفار من توحٌد األلوهٌة مع الدلٌل. الفترة األولى

 7 بٌان حكم صرؾ العبادة لؽٌر هللا مع الدلٌل. الفترة الثانٌة

 8 تعرٌؾ العبادة وأركانها مع التمثٌل والدلٌل. الفترة الثانٌة

 9 بٌان وجوب اإلخالص فً العبادة مع الدلٌل. الفترة الثانٌة

 10 ذكر أنواع العبادة مع التمثٌل. لفترة الثانٌةا

 11 بٌان شروط قبول العبادة مع التمثٌل والدلٌل الفترة الثانٌة

 12 بٌان كٌفٌة تحول المباحات إلى عبادة مع التمثٌل. الفترة الثانٌة

 13 تعرٌؾ توحٌد األسماء والصفات وما نثبته هلل وننفٌه مع التمثٌل. الفترة الثالثة

 14 بٌان معنى أسماء هللا الحسنى مع التمثٌل والدلٌل. لفترة الثالثةا

 15 دعاء هللا بؤسمابه الحسنى. الفترة الثالثة

 16 بٌان معنى اسم الرحمن مع الدلٌل والتمثٌل على رحمته بعباده. الفترة الثالثة

 17 .بٌان معنى اسم القدٌر مع الدلٌل والتمثٌل على قدرة هللا الفترة الثالثة

 18 بٌان معنى اسم البصٌر مع الدلٌل والتمثٌل. الفترة الثالثة

 19 بٌان أثر اإلٌمان بؤسماء هللا وصفاته فً حٌاتنا. . الفترة الثالثة

 20 تعبٌد األسماء هلل سبحانه وتعالى. الفترة الثالثة

 21 بٌان أحكام الحلؾ بؤسماء هللا وصفاته. الفترة الثالثة

 22 تعرٌؾ الشرك وخطورته، والتوبة منه مع التمثٌل والدلٌل الفترة الرابعة

 23 بٌان أنواع الشرك وحكمها مع التمثٌل والدلٌل. الفترة الرابعة

 24 بٌان مظاهر الشرك مع التمثٌل والدلٌل الفترة الرابعة

 25 اجتناب الشرك ووسابله. الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 البتدابًالرابع ا الصؾ فقــــه اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 بٌان واجبنا تجاه نعمة الماء الفترة األولى

 2 عدم اإلسراؾ فً استعمال الماء الفترة األولى

 3 تعرٌؾ الماء الطهور وحكمه ومصادره واستعماالته الفترة األولى

 4 بٌان حكم الماء إذا خالطه شًء طاهر الفترة األولى

 5 تعرٌؾ الماء النجس وحكمه وأمثلته ة األولىالفتر

 6 ذكر المضار المترتبة على تنجٌس الماء .. الفترة األولى

 7 بٌان فضل الطهارة وما تحصل به . الفترة األولى

 8 ذكر آداب قضاء الحاجة . الفترة األولى

 9 المحافظة على دوارت المٌاه العامة الفترة األولى

 10 د العبادات التً ٌجب لها الوضوء ، والتً ٌسن لها الوضوءتعدا الفترة األولى

 11 بٌان فضل الوضوء وحكمه وشروطه. الفترة األولى

 12 توضٌح فروض الوضوء مع الدلٌل الفترة األولى

 13 التفرٌق بٌن الترتٌب والمواالة فً الوضوء الفترة األولى

 14 ذكر سنن الوضوء الفترة األولى

 15 تطبٌق الوضوء تطبٌقا صحٌحا. . الفترة األولى

 16 حفظ الذكر الوارد بعد الوضوء . الفترة األولى

 17 ذكر نواقض الوضوء .. الفترة األولى

 18 تعرٌؾ الخؾ والجورب وحكم المسح علٌهما وشروطه الفترة الثانٌة

 19 توضٌح مدة المسح على الخفٌن وصفته ومبطالته .. الفترة الثانٌة

 20 تطبٌق المسح على الخفٌن  تطبًٌقا صحًٌحا ثانٌةالفترة ال

 21 استنتاج الحكمة من مشروعٌة المسح على الخفٌن الفترة الثانٌة

 22 تطبٌق األدب الشرعً فً لبس الحذاء والجورب وخلعه الفترة الثانٌة

 23 نعرٌؾ التٌمم ودلٌله، وحاالته، وصفته، وشروطه، ومبطالته .. الفترة الثانٌة

 24 إدراك الحكمة من جواز التٌمم . ترة الثانٌةالف

 25 إدراك منزلة الصالة من الدٌن وثمرة المحافظة علٌه الفترة الثالثة

 26 المبادرة إلى الصالة عند سماع األذان الفترة الثالثة

 27 تحدٌد أوقات الصلوات المفروضة. الفترة الثالثة

 28 بٌان حكم صالة الجماعة .. الفترة الثالثة

 29 االستدالل على وجوب صالة الجماعة الفترة الثالثة

 30 المبادرة إلى قضاء الصالة الفابتة الفترة الثالثة

 31 ذكر حكم تؤخٌر الصالة عن وقتها مع دلٌله الفترة الثالثة

 32 تطبٌق آداب المسجد الفترة الثالثة

 33 لخروج منه . ..حفظ األذكار الشرعٌة عند دخول المسجد وا الفترة الثالثة

 34 ذكر أركان الصالة وواجباتها مع الدلٌل الفترة الرابعة

 35 التفرٌق بٌن الركن والواجب الفترة الرابعة

 36 إدراك منزلة الخشوع فً الصالة وتطبٌق األسباب المعٌنة علٌه الفترة الرابعة

 37 تطبٌق صفة الصالة تطبًٌقا صحًٌحا الفترة الرابعة

 38 استشعار آثار أداء الصالة فً سلوك المسلم رابعةالفترة ال

 39 بٌان فضل سورة الفاتحة الفترة الرابعة



 40 بٌان معنى االستعاذة والبسملة والفاتحة الفترة الرابعة

 41 حفظ األذكار الشرعٌة الواردة بعد الصالة الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 االبتدابً الرابع الصؾ حدٌث اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 حفظ ثمانٌة أحادٌث من األحادٌث المقررة )محددة فً كتاب الطالب( الفترة األولى

 2 التعرٌؾ بالصحابة األجالء رواة األحادٌث رضً هللا عنهم . الفترة األولى

 3 رةذكر معانً الكلمات فً األحادٌث النبوٌة المقر الفترة األولى

 4 استنباط الفوابد من األحادٌث المقررة الفترة األولى

 5 معرفة أسماء النبً صلى هللا علٌه وسلم  )محمد ـ أحمد ـ األمٌن ( الفترة األولى

 6 معرفة معانً أسماء النبً صلى هللا علٌه وسلم)محمد ـ أحمد ـ األمٌن( الفترة األولى

 7  علٌه وسلم الخلقٌة )لونه وطوله وأوصاؾ وجهه(ذكر أوصاؾ النبً صلى هللا الفترة األولى

 8 توضٌح معنى حدٌث )كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أحسن الناس وجًها ...( إلخ . الفترة األولى

 9 ذكر فضابل النبً صلى هللا علٌه وسلم الفترة األولى

 10 لنبٌه محمد صلى هللا علٌه وسلم .بٌان معنى الخلٌل، وذكر كٌفٌة معرفة هللا تعالى  الفترة األولى

 11 توضٌح معنى حدٌث )أنا سٌد ولد آدم ٌوم القٌامة ...( إلخ الفترة األولى

 1 حفظ ثمانٌة أحادٌث من األحادٌث المقررة )محددة فً كتاب الطالب( الفترة الثانٌة

 2 التعرٌؾ بالصحابة األجالء رواة األحادٌث رضً هللا عنهم . الفترة الثانٌة

 3 ذكر معانً الكلمات فً األحادٌث النبوٌة المقررة الفترة الثانٌة

 4 استنباط الفوابد من األحادٌث المقررة الفترة الثانٌة

 12 ذكر أشهر زوجات النبً صلى هللا علٌه وسلم . الفترة الثانٌة

 13 التعرٌؾ بخدٌجة رضً هللا عنها . الفترة الثانٌة

 14 بعابشة رضً هللا عنهاالتعرٌؾ  الفترة الثانٌة

 15 التعرٌؾ بحفصة رضً هللا عنها الفترة الثانٌة

 16 عد أوالد النبً صلى هللا علٌه وسلم ذكوًرا وإناًثا الفترة الثانٌة

 17 توضٌح حقوق أهل بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم . الفترة الثانٌة

 18 وسلم . معرفة أوصاؾ لباس النبً صلى هللا علٌه الفترة الثانٌة

 19 توضٌح معنى حدٌث )لعن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المتشبهٌن من الرجال بالنساء ...( إلخ الفترة الثانٌة

 20 بٌان كٌفٌة لبس النبً صلى هللا علٌه وسلم .. الفترة الثانٌة

 21 حفظ الدعاء الوارد عند لبس الثوب الجدٌد الفترة الثانٌة

 22 ٌح معنى حدٌث )كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌحب التٌمن ما استطاع فً شؤنه كله ...( إلخ .توض الفترة الثانٌة

 23 ذكر أمثلة على عناٌة النبً  صلى هللا علٌه وسلم بالنظافة الفترة الثانٌة

 24 توضٌح معنى حدٌث )من جاء منكم الجمعة فلٌؽتسل( الفترة الثانٌة

 25 حة النبً صلى هللا علٌه وسلمبٌان طٌب راب الفترة الثانٌة

 26 اجتناب الروابخ الخبٌثة الفترة الثانٌة

 1 حفظ ثمانٌة أحادٌث من األحادٌث المقررة )محددة فً كتاب الطالب( الفترة الثالثة

 2 التعرٌؾ بالصحابة األجالء رواة األحادٌث رضً هللا عنهم . الفترة الثالثة

 3 ات فً األحادٌث النبوٌة المقررةذكر معانً الكلم الفترة الثالثة

 4 استنباط الفوابد من األحادٌث المقررة الفترة الثالثة

 27 ذكر هدي النبً  صلى هللا علٌه وسلم فً تعامله مع أهله وخدمه الفترة الثالثة

 28 توضٌح معنى حدٌث )خٌركم خٌركم ألهله( وحدٌث )كان ٌكون فً مهنة أهله( الفترة الثالثة

 29 توضٌح معنى حدٌث )خدمت النبً صلى هللا علٌه وسلم عشر سنٌن ...( إلخ الثالثة الفترة

 30 ذكر هدي النبً صلى هللا علٌه  وسلم فً األكل والشرب الفترة الثالثة

 31 توضٌح معنى حدٌث )ٌا ؼالم سم هللا وكل بٌمٌنك ...( إلخ . الفترة الثالثة



 32 لنبً صلى هللا علٌه وسلم )نهى أن ٌتنفس فً اإلناء ...( إلختوضٌح معنى حدٌث أن ا الفترة الثالثة

 33 توضٌح معنى حدٌث )إن هللا لٌرضى عن العبد ٌؤكل األكلة فٌحمده علٌها ...( إلخ .. الفترة الثالثة

 34 إٌضاح صفة نوم النبً صلى هللا علٌه وسلم الفترة الثالثة

 35 حفظ أذكار النوم الفترة الثالثة

 36 توضٌح معنى حدٌث )كان إذا أوى إلى فراشه ...( إلخ . الثالثة الفترة

 1 حفظ ثمانٌة أحادٌث من األحادٌث المقررة )محددة فً كتاب الطالب( الفترة الرابعة

 2 التعرٌؾ بالصحابة األجالء رواة األحادٌث رضً هللا عنهم . الفترة الرابعة

 3 دٌث النبوٌة المقررةذكر معانً الكلمات فً األحا الفترة الرابعة

 4 استنباط الفوابد من األحادٌث المقررة الفترة الرابعة

 37 معرفة صفة سالم النبً صلى هللا علٌه وسلم ومواضعه واألجر المترتب علٌه . الفترة الرابعة

 38 إٌضاح آداب وصفة استبذان الرسول صلى هللا علٌه وسلم الفترة الرابعة

 39 معنى حدٌث )ال تدخلوا الجنة حتى تإمنوا ...( إلخ ..توضٌح  الفترة الرابعة

 40 توضٌح معنى حدٌث )االستبذان ثالًثا ...( إلخ الفترة الرابعة

 41 بٌان صفة كالم النبً صلى هللا علٌه وسلم واستماعه الفترة الرابعة

 42 .( إلخ ، وحدٌث )لم ٌكن النبً صلى هللا علٌه وسلم فاحًشا...( إلختوضٌح معنى حدٌث )لم ٌكن النبً صلى هللا علٌه وسلم سباًبا .. الفترة الرابعة

 43 إٌضاح صفة ضحك النبً صلى هللا علٌه وسلم الفترة الرابعة

 44 ذكر بعض القصص التً تدل على  مزاح النبً صلى هللا علٌه وسلم مع الكبار والصؽار الفترة الرابعة

 45 ال أقول إال حًقا ...( إلخ .توضٌح معنى حدٌث )إنً  الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الرابع االبتدابً الصؾ لؽـتً اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 تعرؾ وتصنٌؾ الكلمات إلى: اسم، فعل ، حرؾ . الفترة األولى

 2 تعرؾ ومحاكاة الجمل المثبتة .. الفترة األولى

 3 استعمال المبتدأ والخبر . )رفعها بالعالمة األصلٌة، الضمة( ..نعرؾ وتمٌٌز و الفترة األولى

 4 قراءة النصوص قراءة جهرٌة متسمة بجودة األداء وسالمة النطق وتلوٌن الصوت تبعا ألسالٌب المقروء . الفترة األولى

 5 تعرؾ وتصنٌؾ األسماء إلى:  المفرد ، المثنى ، الجمع . الفترة األولى

 6 تعرؾ ومحاكاة أسلوب النهً . الفترة األولى

 7 تعرؾ وتصنٌؾ األفعال إلى: ماض، مضارع، أمر . الفترة األولى

 8 تعرؾ ومحاكاة أسلوب النفً .. الفترة األولى

 11 قراءة فقرات أو نصوص  قراءة صامته بسرعة مناسبة مع الفهم . الفترة األولى

 16 ٌه حول النص المسموع .اإلجابة عن األسبلة التً  توجه إل الفترة األولى

 20 إعادة حكاٌة قصة قصٌرة مع مراعاة تسلل أحداثها وترابطها . الفترة األولى

 24 اكتشاؾ معانً الكلمات الجدٌدة  من خالل التضاد والترادؾ والسٌاق ... الفترة األولى

 25 التحدث بطالقة عن مشاهداته وأفكاره  بجمل مترابطة .. الفترة األولى

 28 كتابة ما ٌملى علٌه كتابة صحٌحة  مراعٌا الظواهر اإلمالبٌة التً درسها . ترة األولىالف

 30 اختٌار عنوان مناسب للنص المسموع . الفترة األولى

 31 استخدام المعجم المدرسً  )الفبابً( للوصول إلى معانً الكلمات .. الفترة األولى

 32 نقطة ، النقطتٌن ، الفاصلة ، عالمة التعجب ، عالمة االستفهام  فٌما ٌكتب ..توظٌؾ عالمات الترقٌم ) ال الفترة األولى

 33 كتابة الحروؾ المرتكزة على السطر والنازلة عنه كتابة صحٌحة الفترة األولى

 34 التفرٌق فً الكتابة بٌن الحروؾ المطموسة  وؼٌر المطموسة فً خط النسخ . الفترة األولى

 35 الص األفكار الربٌسٌة والفرعٌة .استخ الفترة األولى

 36 كتابة قصة قصٌرة استنادا إلى  صور تعرض علٌه الفترة األولى

 37 كتابة نص من فقرتٌن ربٌسٌتٌن  وجمل تفصٌلٌة بسٌطة . الفترة األولى

 40 إكمال خارطة معرفٌة لنصوص قصٌرة. الفترة األولى

 41 استظهار النصوص المقررة. الفترة األولى

 44 تعرؾ وتمٌٌز نوع الجمل ) االسمٌة والفعلٌة ( الفترة األولى

 45 كتابة  كلمات حذفت األلؾ من وسطها . الفترة األولى

 46 كتابة كلمات تحوي همزتً الوصل والقطع  . الفترة األولى

 47 كتابة كلمات مبدوءة بالالم ودخلت علٌها )ال( التعرٌؾ الفترة األولى

 2 تعرؾ ومحاكاة الجمل المثبتة .. الفترة الثانٌة

 4 قراءة النصوص قراءة جهرٌة متسمة بجودة األداء وسالمة النطق وتلوٌن الصوت تبعا ألسالٌب المقروء . الفترة الثانٌة

 6 تعرؾ ومحاكاة أسلوب النهً . الفترة الثانٌة

 8 تعرؾ ومحاكاة أسلوب النفً .. الفترة الثانٌة

 9 تتمٌز واستعمال الفاعل  ) بالعالمة األصلٌة " الضمة " ( ..تعرؾ و الفترة الثانٌة

 10 تعرؾ وتصنٌؾ األسماء إلى:  مذكر ، مإنث .. الفترة الثانٌة

 11 قراءة فقرات أو نصوص  قراءة صامته بسرعة مناسبة مع الفهم . الفترة الثانٌة

 13 تعرؾ ومحاكاة أسلوب األمر .. الفترة الثانٌة

 15 تعرؾ وتمٌٌز واستعمال المفعول به ) بالعالمة األصلٌة " الفتحة " ( ... ةالفترة الثانٌ

 16 اإلجابة عن األسبلة التً  توجه إلٌه حول النص المسموع . الفترة الثانٌة

 20 إعادة حكاٌة قصة قصٌرة مع مراعاة تسلل أحداثها وترابطها . الفترة الثانٌة



 24 ت الجدٌدة  من خالل التضاد والترادؾ والسٌاق ...اكتشاؾ معانً الكلما الفترة الثانٌة

 25 التحدث بطالقة عن مشاهداته وأفكاره  بجمل مترابطة .. الفترة الثانٌة

 27 تعرؾ واستعمال أسماء اإلشارة .. الفترة الثانٌة

 28 كتابة ما ٌملى علٌه كتابة صحٌحة  مراعٌا الظواهر اإلمالبٌة التً درسها . الفترة الثانٌة

 30 اختٌار عنوان مناسب للنص المسموع . الفترة الثانٌة

 31 استخدام المعجم المدرسً  )الفبابً( للوصول إلى معانً الكلمات .. الفترة الثانٌة

 32 توظٌؾ عالمات الترقٌم ) النقطة ، النقطتٌن ، الفاصلة ، عالمة التعجب ، عالمة االستفهام  فٌما ٌكتب .. الفترة الثانٌة

 33 كتابة الحروؾ المرتكزة على السطر والنازلة عنه كتابة صحٌحة لفترة الثانٌةا

 34 التفرٌق فً الكتابة بٌن الحروؾ المطموسة  وؼٌر المطموسة فً خط النسخ . الفترة الثانٌة

 35 استخالص األفكار الربٌسٌة والفرعٌة . الفترة الثانٌة

 36 إلى  صور تعرض علٌهكتابة قصة قصٌرة استنادا  الفترة الثانٌة

 39 كتابة بطاقة / رسالة ألؼراض متعددة ... الفترة الثانٌة

 40 إكمال خارطة معرفٌة لنصوص قصٌرة. الفترة الثانٌة

 41 استظهار النصوص المقررة. الفترة الثانٌة

 44 تعرؾ وتمٌٌز نوع الجمل ) االسمٌة والفعلٌة ( الفترة الثانٌة

 48 كلمات تحوي دخول الالم المكسورة على الكلمات المبدوءة بؤل كتابة الفترة الثانٌة

 49 التمٌٌز بٌن التاء المربوطة والمبسوطة فً الكتابة الفترة الثانٌة

 4 قراءة النصوص قراءة جهرٌة متسمة بجودة األداء وسالمة النطق وتلوٌن الصوت تبعا ألسالٌب المقروء . الفترة الثالثة

 6 رؾ ومحاكاة أسلوب النهً .تع الفترة الثالثة

 8 تعرؾ ومحاكاة أسلوب النفً .. الفترة الثالثة

 11 قراءة فقرات أو نصوص  قراءة صامته بسرعة مناسبة مع الفهم . الفترة الثالثة

 14 تعرؾ وتمٌٌز جمع التكسٌر الفترة الثالثة

 16 موع .اإلجابة عن األسبلة التً  توجه إلٌه حول النص المس الفترة الثالثة

 18 تعرؾ واستعمال الضمابر المنفصلة .. الفترة الثالثة

 20 إعادة حكاٌة قصة قصٌرة مع مراعاة تسلل أحداثها وترابطها . الفترة الثالثة

 21 تعرؾ ومحاكاة أسلوب الدعاء . الفترة الثالثة

 22 )الكسرة"( ..تعرؾ وتمٌٌز واستعمال المجرور  بحرؾ الجر بالعالمة األصلٌة الفترة الثالثة

 24 اكتشاؾ معانً الكلمات الجدٌدة  من خالل التضاد والترادؾ والسٌاق ... الفترة الثالثة

 25 التحدث بطالقة عن مشاهداته وأفكاره  بجمل مترابطة .. الفترة الثالثة

 26 رسم الهمزة المتطرفة .. الفترة الثالثة

 28 ٌحة  مراعٌا الظواهر اإلمالبٌة التً درسها .كتابة ما ٌملى علٌه كتابة صح الفترة الثالثة

 30 اختٌار عنوان مناسب للنص المسموع . الفترة الثالثة

 31 استخدام المعجم المدرسً  )الفبابً( للوصول إلى معانً الكلمات .. الفترة الثالثة

 32 لتعجب ، عالمة االستفهام  فٌما ٌكتب ..توظٌؾ عالمات الترقٌم ) النقطة ، النقطتٌن ، الفاصلة ، عالمة ا الفترة الثالثة

 33 كتابة الحروؾ المرتكزة على السطر والنازلة عنه كتابة صحٌحة الفترة الثالثة

 34 التفرٌق فً الكتابة بٌن الحروؾ المطموسة  وؼٌر المطموسة فً خط النسخ . الفترة الثالثة

 35 استخالص األفكار الربٌسٌة والفرعٌة . الفترة الثالثة

 36 كتابة قصة قصٌرة استنادا إلى  صور تعرض علٌه الفترة الثالثة

 40 إكمال خارطة معرفٌة لنصوص قصٌرة. الفترة الثالثة

 41 استظهار النصوص المقررة. الفترة الثالثة

 44 تعرؾ وتمٌٌز نوع الجمل ) االسمٌة والفعلٌة ( الفترة الثالثة

 50 ل المطلق)المإكد لفعله(ٌمٌز وٌستعمل المفعو الفترة الثالثة

 4 قراءة النصوص قراءة جهرٌة متسمة بجودة األداء وسالمة النطق وتلوٌن الصوت تبعا ألسالٌب المقروء . الفترة الرابعة



 6 تعرؾ ومحاكاة أسلوب النهً . الفترة الرابعة

 8 تعرؾ ومحاكاة أسلوب النفً .. الفترة الرابعة

 11 أو نصوص  قراءة صامته بسرعة مناسبة مع الفهم .قراءة فقرات  الفترة الرابعة

 12 رسم الكلمات المبدوءة بـ ) أل (  والمسبوقة بالباء والكاؾ والفاء ... الفترة الرابعة

 16 اإلجابة عن األسبلة التً  توجه إلٌه حول النص المسموع . الفترة الرابعة

 17 تعرؾ ومحاكاة أسلوب االستفهام . الفترة الرابعة

 19 تعرؾ واستعمال األسماء الموصولة .. الفترة الرابعة

 20 إعادة حكاٌة قصة قصٌرة مع مراعاة تسلل أحداثها وترابطها . الفترة الرابعة

 23 تعرؾ وتمٌٌز واستعمال الصفة )بالعالمات األصلٌة : الضمة ، الفتحة، الكسرة( ... الفترة الرابعة

 24 لمات الجدٌدة  من خالل التضاد والترادؾ والسٌاق ...اكتشاؾ معانً الك الفترة الرابعة

 25 التحدث بطالقة عن مشاهداته وأفكاره  بجمل مترابطة .. الفترة الرابعة

 28 كتابة ما ٌملى علٌه كتابة صحٌحة  مراعٌا الظواهر اإلمالبٌة التً درسها . الفترة الرابعة

 29 لمعطوؾ )بالعالمات األصلٌة : الضمة ، والفتحة ،والكسرة( ..تعرؾ وتمٌٌز واستعمال االسم ا الفترة الرابعة

 30 اختٌار عنوان مناسب للنص المسموع . الفترة الرابعة

 31 استخدام المعجم المدرسً  )الفبابً( للوصول إلى معانً الكلمات .. الفترة الرابعة

 32 اصلة ، عالمة التعجب ، عالمة االستفهام  فٌما ٌكتب ..توظٌؾ عالمات الترقٌم ) النقطة ، النقطتٌن ، الف الفترة الرابعة

 33 كتابة الحروؾ المرتكزة على السطر والنازلة عنه كتابة صحٌحة الفترة الرابعة

 34 التفرٌق فً الكتابة بٌن الحروؾ المطموسة  وؼٌر المطموسة فً خط النسخ . الفترة الرابعة

 35 ٌة والفرعٌة .استخالص األفكار الربٌس الفترة الرابعة

 36 كتابة قصة قصٌرة استنادا إلى  صور تعرض علٌه الفترة الرابعة

 38 ملء استمارة تسجٌل االنضمام إلى  جماعة مدرسٌة .. الفترة الرابعة

 40 إكمال خارطة معرفٌة لنصوص قصٌرة. الفترة الرابعة

 41 استظهار النصوص المقررة. الفترة الرابعة

 42 تعرؾ وتمٌٌز جمع المإنث السالم . الفترة الرابعة

 43 تعرؾ وتمٌٌز جمع المذكر السالم .. الفترة الرابعة

 44 تعرؾ وتمٌٌز نوع الجمل ) االسمٌة والفعلٌة ( الفترة الرابعة

 51 رسم األلؾ اللٌنة فً آخر الفعل رسًما صحًٌحا الفترة الرابعة

 52 والحرؾ رسًما صحًٌحا . رسم األلؾ اللٌنة فً آخر االسم الفترة الرابعة

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الرابع االبتدابً الصؾ رٌاضٌات اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 تحدٌد القٌمة المنزلٌة لرقم فً عدد ضمن المالٌٌن. الفترة األولى

 2 فظٌة ، تحلٌلٌة ( .قراءة األعداد ضمن المالٌٌن وكتابتها بطرق مختلفة  ) قٌاسٌة ، ل الفترة األولى

 3 حل مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع . .. الفترة األولى

 4 مقارنة األعداد ضمن المالٌٌن وترتٌبها. الفترة األولى

 5 تقرٌب األعداد ضمن المالٌٌن. الفترة األولى

 6 واعد الطرح فً جمع األعداد وطرحها .استعمال خصابص الجمع وق الفترة األولى

 7 تقدٌر نواتج الجمع والطرح والضرب والقسمة . .. الفترة األولى

 8 جمع وطرح أعداد مكونة من عدة أرقام . الفترة األولى

 9 تنظٌم البٌانات فً لوحة إشارات وجدول تكراري . الفترة األولى

 10 ٌرهاتمثٌل البٌانات بالنقاط وتفس الفترة األولى

 3 حل مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع . .. الفترة الثانٌة

 7 تقدٌر نواتج الجمع والطرح والضرب والقسمة . .. الفترة الثانٌة

 11 تفسٌر التمثٌل باألعمدة . الفترة الثانٌة

 12 بة ما .إٌجاد النواتج الممكنة لتجر الفترة الثانٌة

 13 وصؾ االحتمال بالكلمات واألعداد . الفترة الثانٌة

 14 تمثٌل ) الجمل ، العبارات ( العددٌة للجمع والطرح وكتابتها . الفترة الثانٌة

 15 البحث عن قاعدة من جدول وتطبٌقها لحل مسؤلة . الفترة الثانٌة

 16 رب ، القسمة ( إلنشاء جدول أو إكماله .استعمال عملٌات ) الجمع ، الطرح ، الض الفترة الثانٌة

 17 ( . 1000،  100،  10استعمال الحقابق األساسٌة واألنماط للضرب فً مضاعفات  )  الفترة الثانٌة

 18 ضرب عدد من ثالثة أرقام على األكثر فً عدد من رقمٌن على األكثر بإعادة التجمٌع وبدونه . الفترة الثانٌة

 3 مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع . .. حل الفترة الثالثة

 7 تقدٌر نواتج الجمع والطرح والضرب والقسمة . .. الفترة الثالثة

 19 إجراء عملٌة قسمة ٌكون الناتج فٌها من ثالثة أرقام على األكثر بباق وبدون باق. الفترة الثالثة

 20 ( ذهنٌاً. 100،  10ستعمال حقابق القسمة األساسٌة واألنماط لقسمة مضاعفات  ) ا الفترة الثالثة

 21 تعرؾ ووصؾ األشكال الثالثٌة األبعاد ومخططاتها . الفترة الثالثة

 22 تعرؾ ووصؾ األشكال الثنابٌة األبعاد وتصنٌفها . الفترة الثالثة

 23 وتصنٌفها . تعرؾ ووصؾ ) الزواٌا ، المثلثات ( الفترة الثالثة

 24 تمثٌل النقاط على خط األعداد . الفترة الثالثة

 25 استعمال األزواج المرتبة إلٌجاد النقاط على المستوى االحداثً وتسمٌتها . الفترة الثالثة

 26 تقدٌر وقٌاس ) الطول ، السعة ، الكتلة ، الحجم ( . الفترة الثالثة

 27 ، مساحة ( المستطٌل والمربع . تقدٌر وإٌجاد ) محٌط الفترة الثالثة

 28 حل مسابل حول الزمن تتضمن الوقت المستؽرق . الفترة الثالثة

 29 تعرؾ الكسور االعتٌادٌة وقراءتها وكتابتها وتمثٌلها على خط األعداد . الفترة الثالثة

 3 الخطوات األربع . .. حل مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الفترة الرابعة

 30 إٌجاد الكسور المكافبة لكسر . الفترة الرابعة

 31 المقارنة بٌن الكسور وترتٌبها . الفترة الرابعة

 32 كتابة األعداد الكسرٌة والكسور ؼٌر الفعلٌة . .. الفترة الرابعة

 33 تعرؾ األعشار واألجزاء من مبة واستعمالها . الفترة الرابعة

 34 تعرؾ الكسور العشرٌة األكبر من واحد وقراءتها وكتابتها وتمثٌلها على خط األعداد . الرابعةالفترة 



 35 مقارنة الكسور العشرٌة وترتٌبها . الفترة الرابعة

 36 إٌجاد الكسر العشري المكافا لكسر اعتٌادي . الفترة الرابعة

 37 دٌة واألعداد الكسرٌة وترتٌبها .مقارنة الكسور العشرٌة والكسور االعتٌا الفترة الرابعة

 38 تقرٌب الكسور العشرٌة . الفترة الرابعة

 39 تقدٌر ناتج جمع وطرح كسرٌن عشرٌٌن . الفترة الرابعة

 40 جمع وطرح كسرٌن عشرٌٌن . الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الرابع االبتدابً الصؾ علوم اسم المادة

 

 الترتٌب لمهارةا الفترة

 1 ممارسة الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء بصورة مبسطة. . الفترة األولى

 2 تحدٌد الوظابؾ األساسٌة للمخلوقات الحٌة. الفترة األولى

 3 تسمٌة أصؽر تركٌب فً المخلوق الحً مع المقارنة بٌن الخلٌة النباتٌة والخلٌة الحٌوانٌة. الفترة األولى

 4 تحدٌد العالقة بٌن النسٌج والعضو والجهاز. ة األولىالفتر

 5 تصنٌؾ المخلوقات الحٌة إلى ممالك. . الفترة األولى

 6 ذكر السبب فً تسمٌة الحٌوانات الالفقارٌة بهذا االسم مع التمثٌل. الفترة األولى

 7 التمثٌل لبعض الحٌوانات الفقارٌة. الفترة األولى

 8 عض أجهزة أجسام الحٌوانات ووظٌفة كل منها.تعداد ب الفترة األولى

 9 التمٌٌز بٌن العوامل الحٌوٌة والالحٌوٌة فً النظام البٌبً . الفترة األولى

 10 توضٌح مفهوم الموطن. الفترة األولى

 1 ممارسة الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء بصورة مبسطة. . الفترة الثانٌة

 11 ز بٌن المجتمعات الحٌوٌة والجماعات الحٌوٌة من خالل قراءة مجموعة من الصور.التمٌٌ الفترة الثانٌة

 12 التمثٌل لبعض األنظمة البٌبٌة )المابٌة والٌابسة(. الفترة الثانٌة

 13 توضٌح كٌفٌة انتقال الطاقة فً النظام البٌبً. الفترة الثانٌة

 14 ستهلكات والمحلالت.استنتاج العالقة بٌن المنتجات والم الفترة الثانٌة

 15 شرح العالقة بٌن المخلوقات فً شبكة ؼذابٌة من خالل قراءة مجموعة من الصور. الفترة الثانٌة

 16 تعداد األسباب المختلفة لتؽٌر األنظمة البٌبٌة. الفترة الثانٌة

 17 لنظام البٌبً.توضٌح بعض السلوكٌات التً ٌلجؤ لها الحٌوان عندما ٌحدث تؽٌر فً ا الفترة الثانٌة

 18 تعداد الخصابص المستخدمة فً التعرؾ على المعادن. الفترة الثانٌة

 19 تصنٌؾ الصخورحسب أنواعهامع التمثٌل. الفترة الثانٌة

 20 تعداد مصادر وجود الماء على األرض وكٌفٌة الحصول علٌه. الفترة الثانٌة

 1 خدمها العلماء بصورة مبسطة. .ممارسة الطرٌقة العلمٌة التً ٌست الفترة الثالثة

 21 تفسٌر بعض الظواهر الفلكٌة كتعاقب اللٌل والنهار وحدوث الفصول األربعة. الفترة الثالثة

 22 رسم مبسط ألطوار القمر و تسمٌتها. الفترة الثالثة

 23 رسم ظاهرة الخسوؾ والكسوؾ. الفترة الثالثة

 24 شمسً.توضٌح المقصود بالنظام ال الفترة الثالثة

 25 تعداد مكونات النظام الشمسً. الفترة الثالثة

ا. الفترة الثالثة ًٌ  26 قٌاس بعض صفات المادة مثل : )الطول ، المساحة ، الحجم ، الكثافة ، الكتلة ، الوزن( عمل

 27 استنتاج عملً بؤن التؽٌر الحاصل فً حالة المادة هو تؽٌر فٌزٌابً. الفترة الثالثة

 28 المقارنة بٌن التؽٌرات الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة للمادة مع التمثٌل. الثةالفترة الث

 29 التمٌٌز بٌن المخلوط والمحلول مع التمثٌل لكل منها. الفترة الثالثة

ا. الفترة الثالثة ًٌ  30 فصل مكونات أحد أنواع المخالٌط عمل

 31 لموقع، السرعة، التسارع(. .توضٌح العالقة بٌن القوة والحركة من حٌث: )ا الفترة الثالثة

 32 تعداد أنواع القوى المإثرة فً حركة األجسام. الفترة الثالثة

 33 استنتاج مفهوم الحرارة. . الفترة الثالثة

 34 تعداد طرق انتقال الحرارة فً المادة. .. الفترة الثالثة

 37 وصؾ المؽناطٌس مع تسمٌة المنطقة المحٌطة به. . الفترة الثالثة

 1 ممارسة الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء بصورة مبسطة. . الفترة الرابعة

 35 ذكر الفرق بٌن الكهرباء الساكنة والتٌار الكهربابً. الفترة الرابعة



 36 عمل نموذج لدابرة كهربابٌة بسٌطة بما ٌتناسب مع اإلمكانات المتوفرة. الفترة الرابعة

 38 وذج لمؽناطٌس كهربابً بما ٌتناسب مع اإلمكانات المتوفرة.عمل نم الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الرابع االبتدابً الصؾ اجتماعٌات اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 تعرٌؾ مفهوم األسرة وتحدٌد مكوناتها الفترة األولى

 2 الرحم ذكر أمثلة لبر الوالدٌن وصلة الفترة األولى

 3 تعرٌؾ مفهوم المجتمع وتحدٌد مكوناته الفترة األولى

 4 ذكر حقوق أفراد األسرة واألقارب والجٌران الفترة األولى

 5 استنتاج وظابؾ مرافق الحً وواجباته نحوها . الفترة األولى

 6 إعطاء صورا للتعامل الحسن مع اآلخرٌن .. الفترة األولى

 7 األرض .وصؾ شكل  الفترة األولى

 8 تحدٌد مكونات وأقسام سطح األرض الفترة األولى

 9 معرفة إشكال الٌابسة والماء . الفترة الثانٌة

 10 استنتاج سبب حدوث اللٌل والنهار .. الفترة الثانٌة

 11 تحدٌد الجهات األصلٌة والفرعٌة على الخارطة الفترة الثانٌة

 12 رتٌباً زمنٌاً .ترتٌب الفصول األربعة ت الفترة الثانٌة

 13 تعداد عناصر الخارطة الفترة الثانٌة

 14 قراءة رموز الخارطة الفترة الثانٌة

 15 معرفة خلق آدم علٌه السالم الفترة الثانٌة

 16 معرفة قصص األنبٌاء نوح وإبراهٌم وموسى وعٌسى علٌهم السالم مع أقوامهم الفترة الثانٌة

 17 إرسال األنبٌاء والرسل . ذكر الهدؾ من الفترة الثانٌة

 18 معرفة األعمال الٌدوٌة والحرؾ المهنٌة التً اشتؽل بها األنبٌاء علٌهم السالم . الفترة الثانٌة

 19 تحدٌد موقع مكة المكرمة وأهم مظاهرها الطبٌعٌة الفترة الثالثة

 20 تحدٌد مولد النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم ونسبه الفترة الثالثة

 21 وصؾ حٌاة النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم قبل البعثة فترة الثالثةال

 22 معرفة بعثة النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم الفترة الثالثة

 23 وصؾ مراحل دعوة النبً صل هللا علٌه وسلم فً مكة المكرمة الفترة الثالثة

 24 تعلٌل هجرة المسلمٌن من مكة المكرمة . الفترة الثالثة

 25 الثانٌة( -ذكر أحداث بٌعتً العقبة  )األولى  الفترة الثالثة

 26 تحدٌد موقع المدٌنة المنورة وأهم مظاهرها الطبٌعٌة . الفترة الرابعة

 27 وصؾ أحداث هجرة النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم إلى المدٌنة المنورة الفترة الرابعة

 28 ى هللا علٌه وسلم فً المدٌنة المنورةتعداد أعمال النبً محمد صل الفترة الرابعة

 29 معرفة ؼزوات النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم الفترة الرابعة

 30 إعطاء أمثلة على استشارة النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم ألصحابه الفترة الرابعة

 31 إعطاء أمثلة على حسن تعامله صلى هللا علٌه وسلم مع اآلخرٌن .. الفترة الرابعة

 32 وصؾ وفاة النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم الفترة الرابعة

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الرابع االبتدابً الصؾ E اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 Recognize and produce the sounds of the English alphabet. . 1 الفترة األولى

 Recognize and match sounds to letters.. . 5 الفترة األولى

 الفترة األولى
Participate verbally and non-verbally in short simple activities: greeting, giving and 

receiving commands and instructions. . 
6 

 Recognize intonation patterns of statements and questions..... . 7 الفترة األولى

 لىالفترة األو
Ask and respond to basic questions about personal information using verb to be (am, is, 

are),(have got) and wh. questions (what, where ،who, how. .) 
9 

 Recognize and use indefinite articles (a, an) using (this and that.... .) 10 الفترة األولى

 Recognize and apply subjective pronouns correctly (I, You, He ،She, It, We, They. .) 12 ولىالفترة األ

 Identify main colours ( red, blue, green, black, white, yellow .brown. ) 15 الفترة األولى

 Identify and talk about classroom objects .... 16 الفترة األولى

 األولى الفترة
Identify and talk about family members and friends and possession using possessive 

adjectives: (my, your, his, her, our, their..... ) 
17 

 Be willing to listen to short prepared digital and recoded materials. . 20 الفترة األولى

 Utter simple words and numbers (cardinal numbers 1-19... .) 21 الفترة األولى

 Read and match words to photos/drawings. . 24 الفترة األولى

 Recognize and apply the directionality in writing English (e.g .left/right, top/bottom.. .) 28 الفترة األولى

 Use lined paper correctly with headline, midline, and baseline.... . 29 الفترة األولى

 Write upper/lower case letters correctly.. . 31 الفترة األولى

 Use appropriate spacing between words and sentences... . 32 الفترة األولى

 Do controlled writing such as supplying missing letters and words... . 34 الفترة األولى

 Recognize and produce the sounds of the English alphabet. . 1 الفترة الثانٌة

 Recognize and match sounds to letters.. . 5 الفترة الثانٌة

 Recognize intonation patterns of statements and questions..... . 7 الفترة الثانٌة

 رة الثانٌةالفت
Ask and respond to basic questions about personal information using verb to be (am, is, 

are),(have got) and wh. questions (what, where ،who, how. .) 
9 

 Recognize and use indefinite articles (a, an) using (this and that.... .) 10 الفترة الثانٌة

 Recognize and apply subjective pronouns correctly (I, You, He ،She, It, We, They. .) 12 الفترة الثانٌة

 Talk about feelings in simple and short sentences. . 14 الفترة الثانٌة

 الفترة الثانٌة
Identify and talk about family members and friends and possession using possessive 

adjectives: (my, your, his, her, our, their..... ) 
17 

 Identify and talk about food, animals, clothes. 18 الفترة الثانٌة

 Be willing to listen to short prepared digital and recoded materials. . 20 الفترة الثانٌة

 Utter simple words and numbers (cardinal numbers 1-19... .) 21 الفترة الثانٌة

 Read and match words to photos/drawings. . 24 الفترة الثانٌة

 Write upper/lower case letters correctly.. . 31 الفترة الثانٌة

 Do controlled writing such as supplying missing letters and words... . 34 الفترة الثانٌة

 Recognize and differentiate between some English letters (b   &p ), (f  &v.... .) 3 الفترة الثالثة

 Recognize and produce only some English digraphs such as, (th ،sh, ch.... .) 4 الفترة الثالثة

 Recognize and match sounds to letters.. . 5 الفترة الثالثة

 الفترة الثالثة
Participate verbally and non-verbally in short simple activities: greeting, giving and 

receiving commands and instructions. . 
6 

 Recognize intonation patterns of statements and questions..... . 7 الفترة الثالثة



 الفترة الثالثة
Ask and respond to basic questions about personal information using verb to be (am, is, 

are),(have got) and wh. questions (what, where ،who, how. .) 
9 

 Recognize and apply regular plural formation using (these and those.... .) 11 الفترة الثالثة

 Recognize and apply subjective pronouns correctly (I, You, He ،She, It, We, They. .) 12 الفترة الثالثة

 Recognize prepositions of place (in, on.... ) 13 الفترة الثالثة

 Identify main colours ( red, blue, green, black, white, yellow .brown. ) 15 الفترة الثالثة

 Identify and talk about food, animals, clothes. 18 الفترة الثالثة

 Be willing to listen to short prepared digital and recoded materials. . 20 الفترة الثالثة

 Read aloud simple words and sentences... . 23 الفترة الثالثة

 Read and match words to photos/drawings. . 24 الفترة الثالثة

 Read and comprehend simple short sentences.. . 25 الفترة الثالثة

 Spell some simple sight words correctly.... . 26 الفترة الثالثة

 Be willing to read simple short illustrated stories. . 27 الفترة الثالثة

 Copy words, numbers and simple short sentences.. . 30 الفترة الثالثة

 Write guided short answers to written questions... . 33 الفترة الثالثة

 Do controlled writing such as supplying missing letters and words... . 34 الفترة الثالثة

 الفترة الثالثة
Recognize and apply the punctuation and capitalization assigned for this grade: ( 

capitalizing the beginning of names, sentences, questions and  the use of full stop and 
question mark.) 

35 

 الفترة الرابعة
Recognize short and only some long vowels: {long /a/ as in "cake ،"long /e/ as in "sea ،"

long /o/ as in "nose ،"and long /i/ as  "kite.... .}" 
2 

 Recognize and match sounds to letters.. . 5 الفترة الرابعة

 الفترة الرابعة
Participate verbally and non-verbally in short simple activities: greeting, giving and 

receiving commands and instructions. . 
6 

 Recognize intonation patterns of statements and questions..... . 7 الفترة الرابعة

 الفترة الرابعة
Ask and respond to simple assigned sentences in present tense form  with the verb (like) 

using first and second person singular and in affirmative, negative and interrogative 
statements and (Yes/No questions... .) 

8 

 الفترة الرابعة
Ask and respond to basic questions about personal information using verb to be (am, is, 

are),(have got) and wh. questions (what, where ،who, how. .) 
9 

 Identify and talk about food, animals, clothes. 18 الفترة الرابعة

 Talk about likes and dislikes... . 19 الفترة الرابعة

 Be willing to listen to short prepared digital and recoded materials. . 20 الفترة الرابعة

 Utter simple words and numbers (cardinal numbers 1-19... .) 21 الفترة الرابعة

 Read and count numbers in tens (10-100. .) 22 الفترة الرابعة

 Read aloud simple words and sentences... . 23 الفترة الرابعة

 Read and match words to photos/drawings. . 24 الفترة الرابعة

 Read and comprehend simple short sentences.. . 25 الفترة الرابعة

 Spell some simple sight words correctly.... . 26 الفترة الرابعة

 Be willing to read simple short illustrated stories. . 27 الفترة الرابعة

 Copy words, numbers and simple short sentences.. . 30 الفترة الرابعة

 Write guided short answers to written questions... . 33 الفترة الرابعة

 Do controlled writing such as supplying missing letters and words... . 34 الفترة الرابعة

 الفترة الرابعة
Recognize and apply the punctuation and capitalization assigned for this grade: ( 

capitalizing the beginning of names, sentences, questions and  the use of full stop and 
question mark.) 

35 

 

 



 هـ1440-1439 الرابع االبتدابً الصؾ تربٌة فنٌة اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 ذكر نبذة  مختصرة عن بداٌات الرسم. الفترة األولى

 2 ة من الطبٌعة الصامتة  من حٌث القٌمة الفنٌةتحلٌل صور أو أعمال فنٌة منتج الفترة األولى

 3 التحدث عن القٌم الجمالٌة فً االعمال المنتجة الفترة األولى

 4 إنتاج رسومات فنٌة بمراعاة عناصر التعبٌر الفنً  بؤقالم الرصاص أوالتحبٌر  أو الباستٌل الفترة األولى

 5 تصنٌؾ  أنواع الزخارؾ اإلسالمٌة الفترة األولى

 6 وصؾ الزخارؾ الهندسٌة  من حٌث العناصر الفنٌة  . الفترة األولى

 7 التحدث عن  بعض القٌم  الجمالٌة فً النماذج الزخرفٌة اإلسالمٌة. الفترة األولى

 8 رسم وحدة زخرفٌة هندسٌة ٌتحقق فٌها التماثل والتكرار . .. الفترة األولى

 9 ام الحبال الطٌنٌة فً تشكٌل األوانً .ذكر نبذة تارٌخٌة عن استخد الفترة الثانٌة

 10 استخدام المصطلحات الفنٌة فً التحدث عن العمل الخزفً . الفترة الثانٌة

 11 مناقشة  القٌم الجمالٌة والنفعٌة فً األعمال المنتجة الفترة الثانٌة

 12 انتاج عمل خزفً باستخدام الحبال الطٌنٌة وزخرفته . الفترة الثانٌة

 13 السعودٌة ( -الٌابانٌة –ذكر نبذة مبسطة عن تارٌخ الطباعة فً أحد الحضارات ) الصٌنٌة  الثانٌة الفترة

 14 التحدث عن القٌم الجمالٌة فً االعمال المنتجة بالطباعة . الفترة الثانٌة

 15 نقد األعمال المنتجة بالطباعة من خالل القٌم الفنٌة. الفترة الثانٌة

 16 داد قالب طباعً بسٌط واستخدامه على سطح مناسبإع الفترة الثانٌة

 17 ذكر نبذة مختصرة  تارٌخٌة عن بداٌات استخدام اإلنسان للنسٌج . الفترة الثانٌة

 18 وصؾ  بعض أنواع  التعاشٌق  النسٌجٌة الفترة الثانٌة

 19 تذوق القٌم الجمالٌة والنفعٌة فً النسٌج الشعبً . . الفترة الثانٌة

 20 انتاج عمل نسجً بسٌط وتوظٌفه نفعٌاً. الثانٌة الفترة

 21 توضٌح  بعض األسالٌب الفنٌة الحدٌثة. . الفترة الثالثة

 22 مناقشة القٌم التشكٌلٌة فً األعمال التعبٌرٌة المنتجة. الفترة الثالثة

 23 التحدث عن  القٌم الجمالٌة فً األعمال التعبٌرٌة الفترة الثالثة

 24 توظٌؾ خبرات الرسم والتلوٌن فً إنتاج تصمٌمات فنٌة أو نفعٌة . ثةالفترة الثال

 25 الكتابٌة ( -النباتٌة   -تمٌٌز أنواع الزخارؾ اإلسالمٌة ) الهندسٌة  الفترة الثالثة

 26 تحلٌل بعض المبادئ الفنٌة للتماثل الكلً. الفترة الثالثة

 27 ثل الكلً او المتعاكس فً العمل المنتج . .توضٌح جمالٌات التكرار فً التما الفترة الثالثة

 28 تكرار وحدة زخرفٌة  بطرٌقة متماثلة او متعاكسة الفترة الثالثة

 29 توضح باختصار دور الطباعة  فً نقل الموروث الثقافً فً المجتمعات والحضارات المختلفة الفترة الثالثة

 30 ها النماذج الطباعٌة المختلفةمناقشة القٌم الفنٌة التً تتمٌز ب الفترة الثالثة

 31 تذوق القٌم الجمالٌة فً االعمال الطباعٌة المنجزة . الفترة الثالثة

 32 اعداد قوالب اسطوانٌة او مركبة والطباعة بها . الفترة الثالثة

 33 ذكر نبذة تارٌخٌة مختصرة عن المعادن وأنواعها .. الفترة الرابعة

 34 مس فً أعمال المعادن المنتجة .وصؾ المال الفترة الرابعة

 35 التحدث عن جمالٌات العمل المنفذ بطرٌقة الضؽط على المعدن الفترة الرابعة

 36 انتاج عمل  فنً ) مسطح او مجسم ( بخامة المعدن باستخدام التقنٌات المختلفة . الفترة الرابعة

 37 ها.ذكر نبذة مختصرة عن خامة الخشب واستخدامات الفترة الرابعة

 38 إبداء الرأي فً األعمال الخشبٌة المنتجة من حٌث القٌم الفنٌة . الفترة الرابعة

 39 وصؾ جمال الكتلة فً  التكوٌنات  الخشبٌة المنتجة . الفترة الرابعة



 40 إنتاج تكوٌنات خشبٌة متنوعة مسطحة أو مجسمة . الفترة الرابعة

 41 خ فن طً الورق ) األورٌؽامً (.التحدث باختصار عن تارٌ الفترة الرابعة

 42 وصؾ خصابص وأسالٌب التشكٌل الفنً بالورق . . الفترة الرابعة

 43 التحدث عن القٌم الجمالٌة للتباٌن الملمسً فً العمل المنتج . الفترة الرابعة

 44 تنفٌذ تشكٌالت ورقٌة بطرٌقة الطً . .. الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الرابع االبتدابً الصؾ تربٌة بدنٌة المادةاسم 

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 قٌاس مستوى اللٌاقة القلبٌة التنفسٌة. الفترة األولى

 2 قٌاس مستوى القوة العضلٌة. الفترة األولى

 3 قٌاس مستوى قوة عضالت البطن وتحملها الفترة األولى

 4 رونة المفصلٌةقٌاس مستوى الم الفترة األولى

 5 قٌاس مستوى التركٌب الجسمً ) مإشر كتلة الجسم( الفترة األولى

 6 ٌطبق تمرٌر الكرة بوجه القدم الداخلً أثناء مشاركته فً نشاط كرة القدم الفترة األولى

 7 ٌطبق الجري بالكرة بوجه القدم األمامً أثناء مشاركته فً نشاط كرة القدم الفترة األولى

 8 ٌطبق كتم الكرة بؤسفل القدم أثناء مشاركته فً نشاط كرة القدم األولى الفترة

 9 تطبٌق التصوٌب بوجه القدم الداخلً أثناء مشاركته فً نشاط لكرة القدم الفترة األولى

 10 ٌطبق البدء العالً إثناء مشاركته فً نشاط العاب القوى الفترة الثانٌة

 11 مشاركته فً نشاط العاب القوىٌطبق الجري إثناء  الفترة الثانٌة

 12 ٌطبق الوثب الطوٌل بطرٌقة القرفصاء أثناء مشاركته فً نشاط العاب القوى الفترة الثانٌة

 13 ٌطبق استقبال الكرة من أسفل بالساعدٌن أثناء مشاركته فً نشاط الكرة الطابرة الفترة الثانٌة

 14 ثناء مشاركته فً نشاط الكرة الطابرةٌطبق اإلرسال المواجه من أسفل أ الفترة الثانٌة

 15 ٌطبق تمرٌر الكرة بالٌدٌن من فوق الرأس أثناء مشاركته فً نشاط كرة السلة الفترة الثالثة

 16 ٌطبق تمرٌر الكرة من األسفل ) الرافعة ( أثناء مشاركة فً نشاط الكرة السلة الفترة الثالثة

 17 وقوؾ والمشً والجري أثناء مشاركته فً نشاط كرة السلةٌطبق تنطٌط الكرة من ال الفترة الثالثة

 18 تطبٌق الدحرجة األمامٌة المتكورة أثناء مشاركته فً نشاط الجمباز الفترة الثالثة

 19 ٌطبق الدحرجة الخلفٌة المتكورة أثناء مشاركته فً نشاط الجمباز الفترة الثالثة

 20 ء مشاركته فً نشاط الجمبازٌطبق الوقوؾ على الرأس أثنا الفترة الثالثة

 21 ٌطبق المٌزان العالً األمامً والخلفً والجانبً أثناء مشاركته فً نشاط الجمباز الفترة الثالثة

 22 ٌطبق االقتراب و االرتقاء على سلم االرتقاء أثناء مشاركته فً نشاط الجمباز الفترة الثالثة

 23 من مستوى الكتؾ أثناء مشاركته فً نشاط لكرة الٌد ٌطبق تمرٌر الكرة بٌد واحدة الفترة الرابعة

 24 ٌطبق تمرٌر الكرة بالٌدٌن من أسفل إلى األمام والجانب واألعلى أثناء مشاركته فً نشاط لكرة الٌد الفترة الرابعة

 25 ٌطبق تنطٌط الكرة من الوقوؾ والمشً والجري أثناء مشاركته فً نشاط لكرة الٌد الفترة الرابعة

 26 تطبٌق مسك المضرب بطرٌقة صحٌحة أثناء مشاركته فً نشاط للتنس األرضً لفترة الرابعةا

 27 ٌطبق وقفه االستعداد الصحٌح أثناء مشاركته فً نشاط للتنس األرضً الفترة الرابعة

 28 ٌطبق الضربة األمامٌة بطرٌقة صحٌحة أثناء مشاركته فً نشاط للتنس األرضً الفترة الرابعة

 29 ٌطبق الضربة الخلفٌة بطرٌقة صحٌحة أثناء مشاركته فً نشاط التنس األرضً رة الرابعةالفت

 30 ٌطبق اإلرسال الصحٌح أثناء مشاركته فً نشاط للتنس األرضً الفترة الرابعة

 31 تقوٌم مستوى اللٌاقة القلبٌة التنفسٌة الفترة الرابعة

 32 تقوٌم مستوى القوة العضلٌة الفترة الرابعة

 33 تقوٌم مستوى قوة عضالت البطن وتحملها الفترة الرابعة

 34 تقوٌم مستوى المرونة المفصلٌة الفترة الرابعة

 35 تقوٌم مستوى التركٌب الجسمً) مإشر كتلة الجسم( الفترة الرابعة

 

 

 



 هـ1440-1439 الخامس االبتدابً الصؾ القرآن الكرٌم اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 تطبٌق آداب المصحؾ الشرٌؾ الفترة األولى

 2 تالوة اآلٌات المقررة تالوة صحٌحة الفترة األولى

 3 االنطالقة وعدم التردد فً القراءة . الفترة األولى

 4 الترتٌل وتحسٌن الصوت فً القراءة الفترة األولى

 5 حفظ السور المقررة مع سالمة النطق . الفترة األولى

 6 جودة الحفظ وعدم التتعتع فٌه ولىالفترة األ

 7 المراجعة المستمرة لجمٌع ما ُحفظ. الفترة األولى

 8 بٌان معنى التجوٌد وأهمٌته وفضله وفابدته الفترة األولى

 9 تعرٌؾ النون الساكنة والتنوٌن مع التمثٌل الفترة األولى

 10 ذكر أحكام النون الساكنة والتنوٌن الفترة األولى

 11 تعرٌؾ اإلظهار وذكر حروفه مع التمثٌل والتطبٌق لكل حرؾ األولى الفترة

 1 تطبٌق آداب المصحؾ الشرٌؾ الفترة الثانٌة

 2 تالوة اآلٌات المقررة تالوة صحٌحة الفترة الثانٌة

 3 االنطالقة وعدم التردد فً القراءة . الفترة الثانٌة

 4 ءةالترتٌل وتحسٌن الصوت فً القرا الفترة الثانٌة

 5 حفظ السور المقررة مع سالمة النطق . الفترة الثانٌة

 6 جودة الحفظ وعدم التتعتع فٌه الفترة الثانٌة

 7 المراجعة المستمرة لجمٌع ما ُحفظ. الفترة الثانٌة

 12 تعرٌؾ اإلدؼام وذكر حروفه مع التمثٌل والتطبٌق لكل حرؾ الفترة الثانٌة

 13 دؼام وحروؾ كل قسم مع التمثٌل والتطبٌقذكر أقسام اإل الفترة الثانٌة

 14 تعرٌؾ القلب وذكر حرفه مع التمثٌل والتطبٌق الفترة الثانٌة

 15 تعرٌؾ اإلخفاء وذكر حروفه مع التمثٌل والتطبٌق لكل حرؾ الفترة الثانٌة

 16 استخراج أمثلة على أحكام النون الساكنة والتنوٌن الفترة الثانٌة

 1 تطبٌق آداب المصحؾ الشرٌؾ الفترة الثالثة

 2 تالوة اآلٌات المقررة تالوة صحٌحة الفترة الثالثة

 3 االنطالقة وعدم التردد فً القراءة . الفترة الثالثة

 4 الترتٌل وتحسٌن الصوت فً القراءة الفترة الثالثة

 5 حفظ السور المقررة مع سالمة النطق . الفترة الثالثة

 6 لحفظ وعدم التتعتع فٌهجودة ا الفترة الثالثة

 7 المراجعة المستمرة لجمٌع ما ُحفظ. الفترة الثالثة

 17 تطبٌق آداب تالوة القرآن الكرٌم واالستماع إلٌه الفترة الثالثة

 18 تعرٌؾ المٌم الساكنة وذكر أحكامها الفترة الثالثة

 19 ٌقتعرٌؾ اإلخفاء الشفوي وذكر حرفه مع التمثٌل والتطب الفترة الثالثة

 20 تعرٌؾ اإلدؼام الصؽٌر  وذكر حرفه مع التمثٌل والتطبٌق الفترة الثالثة

 21 تعرٌؾ اإلظهار الشفوي وذكر حروفه مع التمثٌل والتطبٌق لكل حرؾ الفترة الثالثة

 1 تطبٌق آداب المصحؾ الشرٌؾ الفترة الرابعة

 2 تالوة اآلٌات المقررة تالوة صحٌحة الفترة الرابعة

 3 االنطالقة وعدم التردد فً القراءة . ة الرابعةالفتر

 4 الترتٌل وتحسٌن الصوت فً القراءة الفترة الرابعة



 5 حفظ السور المقررة مع سالمة النطق . الفترة الرابعة

 6 جودة الحفظ وعدم التتعتع فٌه الفترة الرابعة

 7 المراجعة المستمرة لجمٌع ما ُحفظ. الفترة الرابعة

 22 استخراج أمثلة على أحكام المٌم الساكنة لرابعةالفترة ا

 23 بٌان حكم النون والمٌم المشددتٌن مع التمثٌل والتطبٌق الفترة الرابعة

 24 استخراج أمثلة على أحكام النون والمٌم المشددتٌن الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الخامس االبتدابً الصؾ توحــٌد اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 تعرؾ العلم الذي ٌجب تعلمه، وما ٌعٌن على معرفته ودلٌله. الفترة األولى

 2 ٌدرك فضل العلم وأهمٌته ودلٌله. الفترة األولى

 3 ٌعمل بالعلم وما ٌتضمنه ودلٌله. الفترة األولى

 4 ٌعمل بالعلم وٌجتنب تركه. الفترة األولى

 5 رك األمر بالدعوة إلى التوحٌد وأهمٌته وفضله.ٌد الفترة األولى

 6 ٌعرؾ وجوب الصبر فً الدعوة وثمرة الصبر الفترة األولى

 7 ٌدرك من الخاسر والرابح وعظمة سورة العصر. الفترة األولى

 8 ٌتحل بالصبر فً الدعوة إلى هللا. الفترة األولى

 9 ر هللا به ونهى عنه.تعرؾ الحنٌفٌة ومعناها وأعظم ما أم الفترة األولى

 10 بٌان أن هللا ال ٌرضى أن ٌشرك به. الفترة األولى

 11 بٌان معرفة العبد ربه ) معرفة هللا تعالى (، معناه ودلٌله. الفترة األولى

 12 بٌان دالبل معرفة الرب ، وما ٌجب مع التمثٌل. الفترة األولى

 13 لتعرٌؾ العبادة وشروطها مع التمثٌ الفترة األولى

 14 بٌان الحكمة من خلق الخلق واستحقاق هللا للعبادة مع الدلٌل . الفترة الثانٌة

 15 بٌان جزاء من أشرك باهلل مع الدلٌل الفترة الثانٌة

 16 تعرٌؾ الدعاء ، وأمثلته ، وأهمٌته ، وحكم دعاء ؼٌره. الفترة الثانٌة

 17 ؽٌره ، مع التمثٌل والدلٌل.تعرٌؾ االستؽاثة ، وحكم االستؽاثة ب الفترة الثانٌة

 18 تعرٌؾ الخوؾ وأنواعه وما ٌساعد علٌه مع التمثٌل والدلٌل. الفترة الثانٌة

 19 تعرٌؾ الرجاء مع التمثٌل والدلٌل. الفترة الثانٌة

 20 تعرٌؾ التوكل وحكمه وأحكامه وثمرته مع التمثٌل والدلٌل الفترة الثانٌة

 21 اذة وأحكامها مع التمثٌل والدلٌلتعرٌؾ االستع الفترة الثانٌة

 22 تعرٌؾ االستعانة وأحكامها مع التمثٌل والدلٌل الفترة الثانٌة

 23 تعرٌؾ الخشوع واإلنابة مع التمثٌل والدلٌل الفترة الثانٌة

 24 تعرٌؾ الذبح وأحكامه مع التمثٌل والدلٌل الفترة الثانٌة

 25 لتمثٌل والدلٌل .تعرٌؾ النذر وأحكامه مع ا الفترة الثانٌة

 26 بٌان األصل الثانً ومعناه ، ومراتب الدٌن. الفترة الثالثة

 27 بٌان معنى اإلسالم وما ٌتضمنه مع التمثٌل. .. الفترة الثالثة

 28 ذكر أركان اإلسالم مع الدلٌل. الفترة الثالثة

 29 ذكر الدلٌل من السنة على مراتب الدٌن. الفترة الثالثة

 30 بٌان معنى شهادة أن ال إله إال هللا ، ودلٌلها، وأركانها ، واآلٌات التً توضحها. لثالثةالفترة ا

 31 بٌان معنى شهادة أن محمداً رسول هللا ، ودلٌلها، ومقتضاها مع الدلٌل. الفترة الثالثة

 32 بٌان خصال اإلٌمان مع الدلٌل. الفترة الثالثة

 33 ومعانٌها ودلٌلها.ذكر أركان اإلٌمان  الفترة الثالثة

 34 تعرٌؾ اإلحسان ودلٌله وركنه ودرجاته وفوابده . الفترة الثالثة

 35 بٌان نسب النبً صلى هللا علٌه وسلم ، ووالدته، وموت والده ، وصفاته قبل البعثة ، وزواجه وأوالده. الفترة الرابعة

 36 اإلسراء والمعراج وفرض الصالة، وهجرته.بٌان بعثته ونبوته وعموم رسالته، ودعوته ، و الفترة الرابعة

 37 ذكر حال النبً صلى هللا علٌه وسلم فً المدٌنة وسبب هجرته ورفٌق فً هجرته، وأعماله فً المدٌنة ، وؼزواته. الفترة الرابعة

 38 بٌان حجة الوداع ووفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم ، وبقاء دٌنه. الفترة الرابعة

 39 ذكر صفات النبً صلى هللا علٌه وسلم وأمثلته ودلٌله. الفترة الرابعة



 40 بٌان رحمته صلى هللا علٌه وسلم للعالمٌن. الفترة الرابعة

 41 ذكر نبوته صلى هللا علٌه وسلم ورسالته مع التمثٌل والدلٌل. الفترة الرابعة

 42 كمالها.بٌان كمال رسالة النبً صلى هللا علٌه وسلم وشمولها، و الفترة الرابعة

 43 بٌان عموم رسالة النبً صلى هللا علٌه وسلم ومعناها، والواجب نحوها مع الدلٌل. الفترة الرابعة

 44 بٌان أول الرسل وآخرهم وحقٌقة دعوتهم مع الدلٌل. الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الخامس االبتدابً الصؾ فقــه اسم المادة

 

 الترتٌب مهارةال الفترة

 1 معرفة أهم أحكام األذان الفترة األولى

 2 بٌان فضل األذان الفترة األولى

ا بصورة صحٌحة الفترة األولى ًٌ  3 تطبٌق األذان عمل

 4 ٌمٌز بٌن أذان الفجر وؼٌره الفترة األولى

 5 ذكر سنن األذان الفترة األولى

 6 .حفظ الذكر المشروع بعد األذان . الفترة األولى

 7 ذكر معانً جمل األذان الفترة األولى

 8 معرفة أهم أحكام اإلقامة الفترة األولى

 9 تطبٌق اإلقامة عملٌاً بطرٌقة صحصحة الفترة األولى

 10 ٌمٌز بٌن األذان واإلقامة الفترة األولى

 11 معرفة آداب المشً إلى الصالة وفضله الفترة األولى

 12 الشرعٌة عند الخروج من المنزل ودخول المسجد والخروج منهحفظ األذكار  الفترة األولى

 13 معرفة آداب انتظار الصالة وفضله الفترة األولى

 14 إٌضاح مكانة الصالة وأهمٌتها وأثرها الفترة األولى

 15 بٌان حكم الصالة وذكر من تجب علٌه الفترة الثانٌة

 16 وعقوبة المتهاون فٌها معرفة حكم ترك الصالة، ودلٌله، الفترة الثانٌة

ا بؤركانها وواجباتها وسننها الفترة الثانٌة ًٌ  17 تطبٌق الصالة عمل

 18 حفظ األذكار التً تقال فً الصالة والمواضع التً تقال فٌها الفترة الثانٌة

 19 ذكر سنن الصالة الفترة الثانٌة

 20 ذكر مكروهات الصالة الفترة الثانٌة

 21 فرٌق بٌن أركان الصالة وواجباتها وسننهاالت الفترة الثانٌة

 22 معرفة أهمٌة الخشوع فً الصالة واألسباب المعٌنة علٌه الفترة الثانٌة

 23 معرفة فضل صالة الجماعة وأهمٌتها وحكمها وأهم أحكامها الفترة الثالثة

 24 اذكر فوابد صالة الجماعة واألسباب المعٌنة على المحافظة علٌه الفترة الثالثة

 25 ذكر حكم صالة النافلة بعد إقامة الصالة الفترة الثالثة

 26 بٌان حكم سجود السهو وصفته وأسبابه الفترة الثالثة

 27 ذكر األسباب التً تقلل من وقوع السهو فً الصالة الفترة الثالثة

 28 ذكر األعذار المبٌحة للتخلؾ عن الجمعة والجماعة الفترة الثالثة

 29 بٌان حكم اإلتٌان إلى المسجد بالروابح الكرٌهة الثةالفترة الث

 30 بٌان صفة صالة المرٌض ودلٌله .. الفترة الثالثة

 31 بٌان صفة صالة المسافر . الفترة الثالثة

 32 معرفة حكم جمع المسافر للصالتٌن الفترة الثالثة

 33 معرفة ترتٌب األحق باإلمامة الفترة الرابعة

 34 معرفة أحكام اإلمامة ةالفترة الرابع

 35 بٌان موقؾ اإلمام من المؤموم فً الصالة الفترة الرابعة

 36 ذكر شروط صحة اقتداء المؤموم باإلمام الفترة الرابعة

 37 ذكر حاالت المؤموم مع اإلمام فً الصالة وتوضٌحها الفترة الرابعة

 38 فابتةمعرفة أهم أحكام صالة المسبوق وقضاء ال الفترة الرابعة

 39 معرفة أهمٌة صالة التطوع وأنواعها واألسباب المعٌنة على أدابها الفترة الرابعة



 40 ذكر عدد السنن الرواتب ووصؾ صالة الوتر وبٌان حكمها الفترة الرابعة

 41 معرفة األوقات المنهً عن الصالة فٌها الفترة الرابعة

 42 قات النهًمعرفة الصلوات الجابزة فً أو الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الخامس االبتدابً الصؾ حــدٌث اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 حفظ ثمانٌة أحادٌث من األحادٌث المقررة )محددة فً كتاب الطالب( الفترة األولى

 2 نهمالتعرٌؾ بالصحابة األجالء رواة األحادٌث رضً هللا ع الفترة األولى

 3 ذكر معانً الكلمات فً األحادٌث النبوٌة المقررة الفترة األولى

 4 استنباط الفوابد من األحادٌث المقررة الفترة األولى

 5 معرفة هدي النبً صلى هللا علٌه وسلم فً العبادة ومداومته على العمل الصالح الفترة األولى

 6 لم فً الذكرذكر هدي النبً صلى هللا علٌه وس الفترة األولى

 7 عد بعض فضابل الذكر الفترة األولى

 8 ذكر هدي النبً صلى هللا علٌه وسلم فً قراءة القرآن الكرٌم الفترة األولى

 9 بٌان فضل تالوة القرآن الكرٌم الفترة األولى

 10 ذكر هدى النبً صلى هللا علٌه وسلم فً الطهارة الفترة األولى

 11 لوضوء والدعاء الذي ٌقال بعدهبٌان فضل ا الفترة األولى

 1 حفظ ثمانٌة أحادٌث من األحادٌث المقررة )محددة فً كتاب الطالب( الفترة الثانٌة

 2 التعرٌؾ بالصحابة األجالء رواة األحادٌث رضً هللا عنهم الفترة الثانٌة

 3 ذكر معانً الكلمات فً األحادٌث النبوٌة المقررة الفترة الثانٌة

 4 استنباط الفوابد من األحادٌث المقررة ثانٌةالفترة ال

 12 ذكر هدي النبً صلى هللا علٌه وسلم فً الصالة الفترة الثانٌة

 13 بٌان فضل الصلوات الخمس، ودلٌله الفترة الثانٌة

 14 ذكر مكانة المسجد عند النبً صلى هللا علٌه وسلم الفترة الثانٌة

 15 جد، ودلٌلهبٌان فضل بناء المسا الفترة الثانٌة

 16 ذكر حكم تحٌة المسجد، ودلٌلها الفترة الثانٌة

 17 إٌضاح مكانة الجمعة والعٌد الفترة الثانٌة

 18 ذكر هدي النبً صلى هللا علٌه وسلم فً الجمعة والعٌد الفترة الثانٌة

 19 بٌان بعض آداب ٌوم الجمعة الفترة الثانٌة

 20 المسلمٌن بٌان أحكام العٌد عند الفترة الثانٌة

 21 ذكر عظم أجر الصٌام عند هللا عز وجل الفترة الثانٌة

 1 حفظ ثمانٌة أحادٌث من األحادٌث المقررة )محددة فً كتاب الطالب( الفترة الثالثة

 2 التعرٌؾ بالصحابة األجالء رواة األحادٌث رضً هللا عنهم الفترة الثالثة

 3 حادٌث النبوٌة المقررةذكر معانً الكلمات فً األ الفترة الثالثة

 4 استنباط الفوابد من األحادٌث المقررة الفترة الثالثة

 22 ذكر صور على صدق النبً صلى هللا علٌه وسلم الفترة الثالثة

 23 بٌان منزلة الصدق ودلٌلها .. الفترة الثالثة

 24 ذكر صور من أمانته صلى هللا علٌه وسلم قبل البعثة وبعدها الفترة الثالثة

 25 توضٌح معنى قوله صلى هللا علٌه وسلم: )من أخذ أموال الناس ٌرٌد أداءها أدى هللا عنه( الفترة الثالثة

 26 ذكر صور من حلمه صلى هللا علٌه وسلم الفترة الثالثة

 27 ن شًء إال شانه(توضٌح معنى قوله صلى هللا علٌه وسلم: )إن الرفق ال ٌكون فً شًء إال زانه، وال ٌنزع م الفترة الثالثة

 28 ذكر صور من كرم النبً صلى هللا علٌه وسلم الفترة الثالثة

 29 بٌان حرص اإلسالم على إكرام الضٌؾ والجار الفترة الثالثة

 1 حفظ ثمانٌة أحادٌث من األحادٌث المقررة )محددة فً كتاب الطالب( الفترة الرابعة

 2 رواة األحادٌث رضً هللا عنهم التعرٌؾ بالصحابة األجالء الفترة الرابعة



 3 ذكر معانً الكلمات فً األحادٌث النبوٌة المقررة الفترة الرابعة

 4 استنباط الفوابد من األحادٌث المقررة الفترة الرابعة

 30 ذكر أمثلة على شجاعة النبً صلى هللا علٌه وسلم . الفترة الرابعة

 31 علٌه وسلم: ) المإمن القوي خٌر وأحب إلى هللا من المإمن الضعٌؾ(توضٌح معنى قوله صلى هللا  الفترة الرابعة

 32 ذكر صور من رحمة النبً صلى هللا علٌه وسلم .. الفترة الرابعة

 33 بٌان أثر التراحم بٌن المسلمٌن وجزاء المتصفٌن بصفة الرحمة .. الفترة الرابعة

 34 به صلى هللا علٌه وسلمبٌان معنى الحٌاء، وذكر صور من حٌا الفترة الرابعة

 35 بٌان بعض فوابد الحٌاء . الفترة الرابعة

 36 بٌان معنى الصبر وذكر صور من صبره صلى هللا علٌه وسلم قبل الهجرة وبعدها الفترة الرابعة

 37 توضٌح معنى قوله صلى هللا علٌه وسلم: ) عجًبا ألمر المإمن ... إلخ( الفترة الرابعة

 38 ذكر صور من تواضعه صلى هللا علٌه وسلم الفترة الرابعة

 39 ذكر منزلة التواضع وفضله، وصوره، ودلٌله الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الخامس االبتدابً الصؾ لؽتً اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 مة الفرعٌة( .ٌتعرؾ وٌمٌز وٌستعمل المبتدأ والخبر) رفعهما بالعال الفترة األولى

 3 ٌكتشؾ عن  معانً الكلمات من خالل سٌاق النص المسموع . الفترة األولى

 4 ٌصنؾ الجموع إلى : ) جمع تكسٌر ، جمع مذكر سالم ، جمع مإنث سالم ( . الفترة األولى

 5 ٌتعرؾ وٌستخدم أسلوب نداء ما فٌه )ال( الفترة األولى

 6 اة  صحة الوقؾ وسالمة الوصل وتمثٌل المعنىٌقرأ نصوصا مع مراع الفترة األولى

 7 ٌكتب عبارات بخط النسخ وفق القواعد المدروسة الفترة األولى

 8 ٌتعرؾ وٌستعمل الفاعل )بالعالمات الفرعٌة ( . الفترة األولى

 9 ٌبدي الرأي وٌناقش فً موضوع مناسب الفترة األولى

 11 كار الربٌسة ثم التفصٌلٌةٌبدأ أثناء التحدث بعرض األف الفترة األولى

 16 ٌجٌب عن أسبلة حول ما استمع إلٌه. الفترة األولى

 20 ٌصؾ المشاهدات الٌومٌة الفترة األولى

 25 ٌوسع فكرة استمع إلٌها ) شرح ، تمثٌل ، تدلٌل ( الفترة األولى

 26 ٌستظهر النصوص المقررة. الفترة األولى

ا الفترة األولى ًٌ ا .. ٌقدم عرًضا شفه ًٌ  27 قصص

ٌاق واستخدام المعجم الفترة األولى  34 ٌكتشؾ معانً الكلمات الجدٌدة من خالل التضاد والترادؾ والسِّ

 37 ٌجٌب عن أسبلة تفصٌلٌة حول نصوص الكتاب المقرر الفترة األولى

 40 ٌمٌز بٌن الحقابق واآلراء الفترة األولى

 43 لفرعٌةٌستخلص األفكار الربٌسة وا الفترة األولى

 44 اقتراح عناوٌن مناسبة للنص . الفترة األولى

 46 ٌوظؾ عالمات الترقٌم : النقطة، النقطتٌن ، الفاصلة ،عالمات التعجب ،عالمات االستفهام الفترة األولى

 47 ٌكتب نصا سردٌا )قصصً ( ٌتكون من فقرات متعددة . الفترة األولى

 49 صوص تنطوي على سمات نص قصصً.ٌرسم خرٌطة معرفٌة لن الفترة األولى

 56 ٌستخرج بعض الصور والتراكٌب من النصوص الشعرٌة الفترة األولى

 57 ٌستخدم العنوان والفهرس وعناوٌن الفصول لتعٌٌن مكان المعلومة الفترة األولى

 58 ٌستخدم المعجم للوصول لمعانً الكلمات الفترة األولى

 3 الكلمات من خالل سٌاق النص المسموع . ٌكتشؾ عن  معانً الفترة الثانٌة

 4 ٌصنؾ الجموع إلى : ) جمع تكسٌر ، جمع مذكر سالم ، جمع مإنث سالم ( . الفترة الثانٌة

 6 ٌقرأ نصوصا مع مراعاة  صحة الوقؾ وسالمة الوصل وتمثٌل المعنى الفترة الثانٌة

 7 سةٌكتب عبارات بخط النسخ وفق القواعد المدرو الفترة الثانٌة

 8 ٌتعرؾ وٌستعمل الفاعل )بالعالمات الفرعٌة ( . الفترة الثانٌة

 9 ٌبدي الرأي وٌناقش فً موضوع مناسب الفترة الثانٌة

 10 ٌتعرؾ وٌستعمل المفعول به )بالعالمات الفرعٌة ( . الفترة الثانٌة

 11 ٌبدأ أثناء التحدث بعرض األفكار الربٌسة ثم التفصٌلٌة الفترة الثانٌة

 12 ٌكتب كلمات تحوي همزة متوسطة على ألؾ الفترة الثانٌة

 13 ٌكتب كلمات تحوي همزة متوسطة على واو .. الفترة الثانٌة

 16 ٌجٌب عن أسبلة حول ما استمع إلٌه. الفترة الثانٌة

 17 ٌتعرؾ وٌستعمل أسلوب التعجب . الفترة الثانٌة

 20 ٌصؾ المشاهدات الٌومٌة الفترة الثانٌة

 25 ٌوسع فكرة استمع إلٌها ) شرح ، تمثٌل ، تدلٌل ( لفترة الثانٌةا



 26 ٌستظهر النصوص المقررة. الفترة الثانٌة

ًٌاعن مشكلة بٌبٌة الفترة الثانٌة  28 ٌقدم عرًضا شفه

ا بؤسلوب السإال والجواب الفترة الثانٌة ًٌ ا علم ًٌ  29 ٌقدم عرًضا شفه

ٌاق واستخدام المعجمٌكتشؾ معانً الكلما الفترة الثانٌة  34 ت الجدٌدة من خالل التضاد والترادؾ والسِّ

 37 ٌجٌب عن أسبلة تفصٌلٌة حول نصوص الكتاب المقرر الفترة الثانٌة

 40 ٌمٌز بٌن الحقابق واآلراء الفترة الثانٌة

 42 ٌكتب مقاال علمٌا الفترة الثانٌة

 43 ٌستخلص األفكار الربٌسة والفرعٌة الفترة الثانٌة

 44 اقتراح عناوٌن مناسبة للنص . الفترة الثانٌة

 45 ٌكتب إعالنا فً حدود خبرته الفترة الثانٌة

 46 ٌوظؾ عالمات الترقٌم : النقطة، النقطتٌن ، الفاصلة ،عالمات التعجب ،عالمات االستفهام الفترة الثانٌة

 48 ٌكتب النص بطرٌقة الفقرات . الفترة الثانٌة

 50 ٌرسم خرٌطة معرفٌة لنصوص تنطوي على سمات نص إعالنً. الفترة الثانٌة

 51 ٌرسم خرٌطة معرفٌة لنصوص تنطوي على سمات المقال العلمً. الفترة الثانٌة

 55 ٌنفذ خطوات القراءة المتعمقة . الفترة الثانٌة

 56 ٌستخرج بعض الصور والتراكٌب من النصوص الشعرٌة الفترة الثانٌة

 57 ٌستخدم العنوان والفهرس وعناوٌن الفصول لتعٌٌن مكان المعلومة الفترة الثانٌة

 58 ٌستخدم المعجم للوصول لمعانً الكلمات الفترة الثانٌة

 60 تعرؾ و استعمال االسم الممدود .. الفترة الثانٌة

 3 ٌكتشؾ عن  معانً الكلمات من خالل سٌاق النص المسموع . الفترة الثالثة

 6 رأ نصوصا مع مراعاة  صحة الوقؾ وسالمة الوصل وتمثٌل المعنىٌق الفترة الثالثة

 7 ٌكتب عبارات بخط النسخ وفق القواعد المدروسة الفترة الثالثة

 9 ٌبدي الرأي وٌناقش فً موضوع مناسب الفترة الثالثة

 11 ٌبدأ أثناء التحدث بعرض األفكار الربٌسة ثم التفصٌلٌة الفترة الثالثة

 14 ٌكتب كلمات تحوي همزة متوسطة على ٌاء ... ةالفترة الثالث

 16 ٌجٌب عن أسبلة حول ما استمع إلٌه. الفترة الثالثة

 18 ٌتعرؾ وٌستعمل أسلوب االستثناء بـ ) إال( الفترة الثالثة

 20 ٌصؾ المشاهدات الٌومٌة الفترة الثالثة

 21 الفرعٌة ( . ٌتعرؾ وٌستعمل المجرور بحرؾ الجر ) بالعالمات الفترة الثالثة

 22 ٌتعرؾ وٌستعمل أسلوب التفضٌل . الفترة الثالثة

 25 ٌوسع فكرة استمع إلٌها ) شرح ، تمثٌل ، تدلٌل ( الفترة الثالثة

 26 ٌستظهر النصوص المقررة. الفترة الثالثة

ا الفترة الثالثة ًٌ ًٌا وصف  30 ٌقدم عرًضا شفه

ٌاق واستخدام المعجمٌكتشؾ معانً الكلمات الجد الفترة الثالثة  34 ٌدة من خالل التضاد والترادؾ والسِّ

 36 ٌكتب نصا وصفٌا من فقرات متعددة .. الفترة الثالثة

 37 ٌجٌب عن أسبلة تفصٌلٌة حول نصوص الكتاب المقرر الفترة الثالثة

 38 ٌكتب مقابلة صحفٌة . الفترة الثالثة

 40 ٌمٌز بٌن الحقابق واآلراء الفترة الثالثة

 43 ٌستخلص األفكار الربٌسة والفرعٌة الفترة الثالثة

 44 اقتراح عناوٌن مناسبة للنص . الفترة الثالثة

 46 ٌوظؾ عالمات الترقٌم : النقطة، النقطتٌن ، الفاصلة ،عالمات التعجب ،عالمات االستفهام الفترة الثالثة

 52 ًٌرسم خرٌطة معرفٌة لنصوص تنطوي على نص وصف الفترة الثالثة

 55 ٌنفذ خطوات القراءة المتعمقة . الفترة الثالثة



 56 ٌستخرج بعض الصور والتراكٌب من النصوص الشعرٌة الفترة الثالثة

 57 ٌستخدم العنوان والفهرس وعناوٌن الفصول لتعٌٌن مكان المعلومة الفترة الثالثة

 58 ٌستخدم المعجم للوصول لمعانً الكلمات الفترة الثالثة

 59 تعرؾ وتمٌٌز االسم المنقوص والمقصور . رة الثالثةالفت

 2 ٌتعرؾ وٌستخدم أسلوبً التمنً والترجً . الفترة الرابعة

 3 ٌكتشؾ عن  معانً الكلمات من خالل سٌاق النص المسموع . الفترة الرابعة

 6 ٌقرأ نصوصا مع مراعاة  صحة الوقؾ وسالمة الوصل وتمثٌل المعنى الفترة الرابعة

 7 ٌكتب عبارات بخط النسخ وفق القواعد المدروسة لفترة الرابعةا

 9 ٌبدي الرأي وٌناقش فً موضوع مناسب الفترة الرابعة

 11 ٌبدأ أثناء التحدث بعرض األفكار الربٌسة ثم التفصٌلٌة الفترة الرابعة

 15 ٌكتب كلمات تحوي همزة متوسطة مفردة على السطر ... الفترة الرابعة

 16 ٌجٌب عن أسبلة حول ما استمع إلٌه. الرابعةالفترة 

 19 ٌتعرؾ و ٌستعمل األفعال الخمسة .. الفترة الرابعة

 20 ٌصؾ المشاهدات الٌومٌة الفترة الرابعة

 23 ٌتعرؾ وٌستعمل الصفة )بالعالمات الفرعٌة ( . الفترة الرابعة

 24 ٌتعرؾ وٌستعمل االسم النكرة والمعرفة . الفترة الرابعة

 25 ٌوسع فكرة استمع إلٌها ) شرح ، تمثٌل ، تدلٌل ( الفترة الرابعة

 26 ٌستظهر النصوص المقررة. الفترة الرابعة

ًٌا عن شخصٌة مخترع أو مكتشؾ الفترة الرابعة  31 ٌقدم عرًضا شفه

 32 تعرؾ ومحاكاة أسلوب التوكٌد بـ )كل ، جمٌع( الفترة الرابعة

 33 مل االسم المعطوؾ )بالعالمات الفرعٌة ( ..ٌتعرؾ وٌستع الفترة الرابعة

ٌاق واستخدام المعجم الفترة الرابعة  34 ٌكتشؾ معانً الكلمات الجدٌدة من خالل التضاد والترادؾ والسِّ

 35 ٌرسم الهمزة الممدودة ) آ ( فً أول الكلمات و وسطها . الفترة الرابعة

 37 وص الكتاب المقررٌجٌب عن أسبلة تفصٌلٌة حول نص الفترة الرابعة

 38 ٌكتب مقابلة صحفٌة . الفترة الرابعة

 39 ٌجري مقابلة شفهٌة .. الفترة الرابعة

 40 ٌمٌز بٌن الحقابق واآلراء الفترة الرابعة

 41 ٌكتب سٌرة ؼٌرٌة )لمخترع أو مكتشؾ ( .. الفترة الرابعة

 43 ٌستخلص األفكار الربٌسة والفرعٌة الفترة الرابعة

 44 اقتراح عناوٌن مناسبة للنص . رة الرابعةالفت

 46 ٌوظؾ عالمات الترقٌم : النقطة، النقطتٌن ، الفاصلة ،عالمات التعجب ،عالمات االستفهام الفترة الرابعة

 53 ٌرسم خرٌطة معرفٌة لنصوص تنطوي على نص حواري. الفترة الرابعة

 54 نص سٌرة ؼٌرٌةٌرسم خرٌطة معرفٌة لنصوص تنطوي على  الفترة الرابعة

 55 ٌنفذ خطوات القراءة المتعمقة . الفترة الرابعة

 56 ٌستخرج بعض الصور والتراكٌب من النصوص الشعرٌة الفترة الرابعة

 57 ٌستخدم العنوان والفهرس وعناوٌن الفصول لتعٌٌن مكان المعلومة الفترة الرابعة

 58 ماتٌستخدم المعجم للوصول لمعانً الكل الفترة الرابعة

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الخامس االبتدابً الصؾ رٌاضٌات اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 تحدٌد القٌمة المنزلٌة لرقم فً عدد ضمن البالٌٌن. الفترة األولى

 2 قراءة األعداد ضمن البالٌٌن وكتابتها بطرق مختلفة )قٌاسٌة ، لفظٌة ، تحلٌلٌة (. الفترة األولى

 3 مقارنة األعداد ضمن  البالٌٌن. األولى الفترة

 4 ( وكتابتها على صورة كسور عشرٌة .1000،  100، 10تمثٌل الكسور التً مقاماتها ) الفترة األولى

 5 قراءة الكسور العشرٌة وكتابتها بطرق مختلفة )قٌاسٌة ، لفظٌة ، تحلٌلٌة (. الفترة األولى

 6 .مقارنة الكسور العشرٌة الفترة األولى

 7 ترتٌب األعداد والكسور العشرٌة. الفترة األولى

 8 حل مسابل رٌاضٌة باستعمال مهارات واستراتٌجٌات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع. .. الفترة األولى

 9 تقرٌب األعداد والكسور العشرٌة. .. الفترة األولى

 10 استعمال التقرٌب واألعداد المتناؼمة. ..تقدٌر نواتج الجمع والطرح والضرب والقسمة ب الفترة األولى

 11 جمع وطرح كسرٌن عشرٌٌن ضمن أجزاء األلؾ. الفترة األولى

ا. الفترة األولى ًٌ  12 استعمال خصابص الجمع فً جمع األعداد والكسور العشرٌة ذهن

 13 ا.استعمال طرٌقة الموازنة  فً جمع وطرح األعداد والكسور العشرٌة ذهنًٌ  الفترة األولى

ًٌا .1000،  100، 10استعمال الحقابق األساسٌة  واألنماط للضرب فً مضاعفات  ) الفترة األولى  14 ( ذهن

ا. . الفترة األولى ًٌ  15 استعمال خاصٌة )التوزٌع، التجمٌع، اإلبدال ( للضرب ذهن

 8 الخطوات األربع. .. حل مسابل رٌاضٌة باستعمال مهارات واستراتٌجٌات مناسبة مع اتباع الفترة الثانٌة

 16 ضرب عدد من ثالثة أرقام على األكثر فً عدد من رقمٌن على األكثر. الفترة الثانٌة

ًٌا .1000،  100، 10استعمال الحقابق األساسٌة واألنماط لقسمة مضاعفات  ) الفترة الثانٌة  17 ( ذهن

 18 .قسمة عدد من أربعة أرقام على عدد من رقم واحد الفترة الثانٌة

 19 قسمة عدد من ثالثة أرقام على األكثر على عدد من رقمٌن. الفترة الثانٌة

 20 تفسٌر معنى الباقً فً مسؤلة قسمة. .. الفترة الثانٌة

 21 كتابة عبارات  )الجمع والطرح والضرب والقسمة ( الجبرٌة وإٌجاد قٌمها. الفترة الثانٌة

 22 اله.إنشاء جدول دالة أو إكم الفترة الثانٌة

 23 إٌجاد قٌمة عبارة عددٌة باستعمال ترتٌب العملٌات. الفترة الثانٌة

 24 كتابة وحل معادالت الجمع والطرح والضرب. الفترة الثانٌة

 25 تمثٌل مواقؾ القسمة باستعمال الكسور. الفترة الثانٌة

 26 كتابة الكسر ؼٌر الفعلً بصورة عدد كسري والعكس. الفترة الثانٌة

 27 مقارنة الكسور واألعداد الكسرٌة  باستعمال خط األعداد. فترة الثانٌةال

 28 تقرٌب الكسور إلى )صفر ، نصؾ ، واحد (. .. الفترة الثانٌة

 8 حل مسابل رٌاضٌة باستعمال مهارات واستراتٌجٌات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع. .. الفترة الثالثة

 29 والمنوال لمجموعة بٌانات . إٌجاد  الوسٌط الفترة الثالثة

 30 تمثٌل البٌانات بـ )األعمدة ، األعمدة المزدوجة ( وتفسٌرها. الفترة الثالثة

 31 تحدٌد إمكانٌة وقوع حدث، ووصؾ االحتمال باستعمال الكسور. الفترة الثالثة

 32 كتابة نواتج تجربة احتماالت. الفترة الثالثة

 33 ومضاعفات عدد .إٌجاد قواسم  الفترة الثالثة

 34 تحدٌد )القواسم، المضاعفات ( المشتركة لمجموعة من األعداد . الفترة الثالثة

 35 تحدٌد األعداد األولٌة واألعداد ؼٌر األولٌة. .. الفترة الثالثة

 36 كتابة كسر مكافا لكسر معطى. الفترة الثالثة

 37 كتابة كسر فً أبسط صورة . .. الفترة الثالثة



 38 المقارنة بٌن الكسور باستعمال المقامات المشتركة. .. لفترة الثالثةا

 39 جمع وطرح كسور ) لها المقام نفسه ،  ذات مقامات مختلفة(. الفترة الثالثة

 8 حل مسابل رٌاضٌة باستعمال مهارات واستراتٌجٌات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع. .. الفترة الرابعة

 40 اختٌار وحدة مترٌة مناسبة لقٌاس الطول والتحوٌل بٌن وحدات الطول المترٌة . .. الفترة الرابعة

 41 التحوٌل بٌن الوحدات المترٌة لقٌاس ) الكتلة ، السعة ( الفترة الرابعة

 42 التحوٌل بٌن وحدات الزمن وجمع وحدات الزمن وطرحها . .. الفترة الرابعة

 43 فً الهندسة وتسمٌتها. تعرؾ مفردات أساسٌة الفترة الرابعة

 44 تعرؾ صفات  األشكال ) الرباعٌة ، الثالثٌة األبعاد(. الفترة الرابعة

 45 تسمٌة النقاط على المستوى االحداثً وتمثٌلها. .. الفترة الرابعة

 46 رسم صورة شكل بـ )االنسحاب ، االنعكاس ، الدوران ( على المستوى اإلحداثً. الفترة الرابعة

 47 إٌجاد محٌط مضلع. رة الرابعةالفت

 48 تقدٌر مساحة شكل وإٌجاده بعّد المربعات . الفترة الرابعة

 49 إٌجاد مساحة )المستطٌل ،المربع (. الفترة الرابعة

 50 إٌجاد حجم منشور رباعً . الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الخامس االبتدابً الصؾ علوم اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة لفترةا

 1 ممارسة الطرٌقة العلمٌة التً ٌتبعها العلماء فً دراسة العلوم بصورة مبسطة .. الفترة األولى

 2 تعداد الممالك الست فً المخلوقات الحٌة مع رسم مخطط مبسط إلحدى الممالك الفترة األولى

 3 تعداد أقسام النبات فً المملكة النباتٌة الفترة األولى

 4 المقارنة بٌن الفطرٌات والنباتات الفترة األولى

 5 استنتاج أهمٌة كل من الجذر والساق والورقة الفترة األولى

 6 تعداد المواد األساسٌة لعملٌة البناء الضوبً فً النبات األخضر الفترة األولى

 7 المقارنة بٌن نوعً التكاثر فً المخلوقات الحٌة مع التمثٌل الفترة األولى

 8 ترتٌب مجموعة من الصور لتوضٌح التحول الكامل والتحول الناقص فً الحٌوان الفترة األولى

 9 التمٌٌز بٌن اإلخصاب الخارجً واإلخصاب الداخلً الفترة األولى

 10 اإلشارة إلى الجزء األنثوي  والجزء الذكري فً الزهرة على رسم )مصمت أو مجسم ( وبٌان أهمٌتهما الفترة األولى

 11 توضٌح كٌؾ تتنافس الجماعات الحٌوٌة وتؤثٌر الموارد فً تحدٌد حجمها واستمرار بقابها الفترة األولى

 12 تحدٌد نوع العالقة )  تكافل ،  تبادل المنفعة،  تعاٌش ، تطفل( بٌن بعض المخلوقات الحٌة من خالل قراءة مجموعة من الصور . الفترة األولى

 13 بعض التكٌفات التركٌبٌة والسلوكٌة عند المخلوقات الحٌةالتمثٌل ل الفترة األولى

 1 ممارسة الطرٌقة العلمٌة التً ٌتبعها العلماء فً دراسة العلوم بصورة مبسطة .. الفترة الثانٌة

 14 رسم تخطٌطً مبسط إلحدى الدورات ) ماء ، كربون ، نٌتروجٌن ( فً النظام البٌبً الفترة الثانٌة

 15 استنتاج األسباب المإدٌة إلى تؽٌر النظام البٌبً الفترة الثانٌة

 16 تسمٌة حٌوانات منقرضة أو مهددة باالنقراض الفترة الثانٌة

 17 عمل نموذج لقاع المحٌط الفترة الثانٌة

 18 ترتٌب طبقات األرض الفترة الثانٌة

 19 تعداد العملٌات المإثرة فً سطح األرض الفترة الثانٌة

 20 تسمٌة جهاز قٌاس الزالزل ٌةالفترة الثان

 21 المقارنة بٌن أنواع البراكٌن الفترة الثانٌة

 22 وصؾ العالقة بٌن التعرٌة والترسٌب الفترة الثانٌة

 23 توضٌح مفهوم األحافٌر الفترة الثانٌة

 24 التمٌٌز بٌن موارد الطاقة المتجددة وؼٌر المتجددة الفترة الثانٌة

 25 اح طرابق مختلفة للحفاظ على الطاقةاقتر الفترة الثانٌة

 26 تفسٌر اعتبار الماء  و الهواء من الموارد التً تقوم علٌها الحٌاة على األرض الفترة الثانٌة

 27 طرح بعض األفكار حول الحفاظ على الماء والهواء من التلوث الفترة الثانٌة

 1 علماء فً دراسة العلوم بصورة مبسطة ..ممارسة الطرٌقة العلمٌة التً ٌتبعها ال الفترة الثالثة

 28 استنتاج أثر العالقة بٌن درجة الحرارة والضؽط الجوي فً تكوٌن الرٌاح الفترة الثالثة

 29 توضٌح كٌفٌة تشكل الؽٌوم مع تعداد أنواعها الفترة الثالثة

 30 توزٌع رموز متؽٌرات الطقس على خرٌطة الطقس الفترة الثالثة

 31 ذكر سبب حدوث العاصفة لثةالفترة الثا

 32 تحدٌد نوع العاصفة من خالل قراءة مجموعة من الصور الفترة الثالثة

 33 معرفة مفهوم المناخ الفترة الثالثة

 34 تعداد العوامل المإثرة فً المناخ الفترة الثالثة

 35 توضٌح العالقة بٌن المادة والعنصر والذرة الفترة الثالثة

 36 اإلشارة إلى مكونات الذرة على رسم تخطٌطً لها ثةالفترة الثال

 37 استخدام الجدول الدوري فً تصنٌؾ العناصر إلى فلزات وال فلزات وأشباه فلزات الفترة الثالثة



 38 المقارنة بٌن بعض خصابص الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات الفترة الثالثة

 39 الجلٌد( عند تؽٌر درجة الحرارة–الجلٌد الجاؾ –)للماء تسمٌة التؽٌر الذي ٌحدث  الفترة الثالثة

 40 التمٌٌز بٌن التمدد الحراري واالنكماش الحراري مع ذكر أمثلة الفترة الثالثة

 1 ممارسة الطرٌقة العلمٌة التً ٌتبعها العلماء فً دراسة العلوم بصورة مبسطة .. الفترة الرابعة

 41 ص مركب ما وخصابص العناصر المكونة لهالتمٌٌز بٌن خصاب الفترة الرابعة

 42 كتابة معادلة كٌمٌابٌة توضح تكوٌن الماء الفترة الرابعة

 43 ذكر بعض عالمات حدوث التؽٌر الكٌمٌابً الفترة الرابعة

 44 معرفة مفهوم الشؽل والطاقة مع توضٌح العالقة بٌنهما الفترة الرابعة

ونات اآللة البسٌطة ) القوة المبذولة، القوة الناتجة ، ذراع المقاومة، ذراع القوة، نقطة االرتكاز ( من خالل نماذج اإلشارة إلى بعض مك الفترة الرابعة
 أو صور

45 

 46 وصؾ كٌؾ ٌنشؤ الصوت ، وكٌفٌة انتقاله الفترة الرابعة

 47 توضٌح التؽٌرات التً تحدث للصوت عند انتقاله الفترة الرابعة

 48 بعض خصابص الضوء ذكر الفترة الرابعة

 49 تنفٌذ تجربة عملٌة توضح انكسار الضوء وانعكاسه الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الخامس االبتدابً الصؾ اجتماعٌات اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 تعداد الخلفاء الراشدٌن رضً هللا عنهم . الفترة األولى

 2 اء أمثلة على أخالق الخلفاء الراشدٌنإعط الفترة األولى

 3 تعلٌل مكانة الخلفاء الراشدٌن رضً هللا عنهم وفضلهم وواجبه تجاههم الفترة األولى

 4 تعرٌؾ مفهوم الخالفة  فً اإلسالم الفترة األولى

 5 بٌان كٌفٌة تولً الخلفاء الراشدٌن للخالفة الفترة األولى

 6 تولً كل خلٌفة من الخلفاء الراشدٌن ونهاٌة حكمه ومدته تحدٌد زمن بداٌة الفترة األولى

 7 تعداد أعمال الخلفاء الراشدٌن الفترة األولى

 8 تحدٌد مواقع الفتوحات فً عهد الخلفاء الراشدٌن على خارطة وترتٌبها زمنٌاً  الفترة األولى

 9 ذكر جهود الخلفاء الراشدٌن فً فتح بالد العراق وفارس الفترة األولى

 10 وصؾ أحداث معركة الٌرموك ونتابجها . الفترة األولى

 11 الربط بٌن أسباب الفتوحات اإلسالمٌة ونتابجها فً عهد الخلفاء الراشدٌن الفترة األولى

 12 ذكر مواقؾ وأمثلة  توضح عالقة المسلمٌن  بؽٌرهم الفترة األولى

 13 فاء الراشدٌن .ذكر أمثلة من الشورى لكل خلٌفة من الخل الفترة األولى

 14 تحدٌد زمن بداٌة الدولة األموٌة وأسباب قٌامها الفترة الثانٌة

 15 تسمٌة أبرز خلفاء الدولة األموٌة الفترة الثانٌة

 16 إٌضاح جهود األموٌٌن فً نشر اإلسالم الفترة الثانٌة

 17 تحدٌد زمن بداٌة الدولة العباسٌة وأسباب قٌامها الفترة الثانٌة

 18 تسمٌة أبرز خلفاء الدولة العباسٌة ترة الثانٌةالف

 19 إٌضاح جهود الدولة العباسٌة فً نشر اإلسالم الفترة الثانٌة

 20 تحدٌد زمن بداٌة الدولة العثمانٌة وأشهر حكامها الفترة الثانٌة

 21 إٌضاح جهود الدولة العثمانٌة فً نشر اإلسالم الفترة الثانٌة

 22 ارنة بٌن فتوحات األموٌٌن والعباسٌٌن والعثمانٌٌن وامتدادها على الخارطةالمق الفترة الثانٌة

 23 إٌضاح جهود ودور القابد عقبة بن نافع فً فتوحات بالد المؽرب العربً الفترة الثانٌة

 24 إٌضاح جهود القابد محمد بن القاسم  فً فتح بالد السند الفترة الثانٌة

 25 لسلطان العثمانً محمد الثانً ) الفاتح ( فً فتح القسطنطٌنٌة وشرقً أوروباإٌضاح جهود ا الفترة الثانٌة

 26 إعطاء أمثلة على الجوانب الحضارٌة  فً عهد الدولة اإلسالمٌة الفترة الثانٌة

 27 تعداد مجاالت إنجازات المسلمٌن واكتشافاتهم العلمٌة مع ضرب أمثلة علٌها الفترة الثانٌة

 28 كر أبرز المإسسات التعلٌمٌة فً عهد الدولة اإلسالمٌة  ودورها فً ذلك الوقتذ الفترة الثانٌة

 29 استنتاج أسباب ازدهار الحضارة اإلسالمٌة وانتقالها إلى أوروبا الفترة الثانٌة

 30 تحدٌد موقع وحدود شبه جزٌرة العرب على الخارطة الفترة الثالثة

 31 الجزٌرة العربٌة من خالل الخارطة استنتاج أهمٌة موقع شبه الفترة الثالثة

 32 ترتٌب دول شبه جزٌرة العرب حسب المساحة الفترة الثالثة

 33 وصؾ أبرز مظاهر السطح فً شبه جزٌرة العرب وتحدٌدها على الخارطة الفترة الثالثة

 34 وصؾ مناخ شبه جزٌرة العر ب والعوامل المإثرة فٌه الفترة الثالثة

 35 كر أسباب الزٌادة السكانٌة فً دول شبة جزٌرة العربذ الفترة الثالثة

 36 استنتاج العوامل المإثرة فً توزٌع سكان دول شبه جزٌرة العرب الفترة الثالثة

 37 تعرٌؾ مفهوم التركٌب السكانً )العمري و النوعً (ووصفه فً دول شبه جزٌرة العرب الفترة الثالثة

 38 قتصادٌة فً شبه جزٌرة العربتعداد األنشطة اال الفترة الثالثة

 39 الربط بٌن البٌبة الطبٌعٌة فً شبه جزٌرة العرب و أعمال السكان فٌها .. الفترة الثالثة



 40 ذكر الروابط التً تربط بٌن دول شبه جزٌرة العرب الفترة الثالثة

 41 تفسٌر أسباب ندرة المٌاه فً شبه جزٌرة العرب ... الفترة الرابعة

 42 بٌان جهود دول شبه جزٌرة العرب فً توفٌر الماء والكهرباء الرابعةالفترة 

 43 وصؾ مظاهر اإلسراؾ فً الماء والكهرباء الفترة الرابعة

 44 ذكر طرق الترشٌد فً استهالك الماء والكهرباء الفترة الرابعة

 45 باءتحدٌد دور المتعلم تجاه جهود الدولة فً توفٌر الماء والكهر الفترة الرابعة

 46 تعرٌؾ مفهوم التلوث البحري والبري الفترة الرابعة

 47 الربط بٌن أسباب التلوث البحري والبري الفترة الرابعة

 48 بٌان اآلثار السلبٌة للتلوث البحري والبري . الفترة الرابعة

 49 ذكر أسالٌب المحافظة على البٌبة البحرٌة والبرٌة الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الخامس االبتدابً الصؾ E اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 الفترة األولى
Recognise short and long vowels: (a, /??/ as in “dates”, i /??/ ،as in “rice”, o, /??/ as in 

“rose”, ea, /??/ as in “teacher”, ea, /?/ as in “bread”, oo, /??/ as in “food”, oo, /?/ as in 
“book”, u, /???/ as in “computer”, u, /?/ as in “duck.)” 

1 

 Ask questions using What, Who, Where.... . 7 الفترة األولى

 Identify irregular plural nouns...... . 8 الفترة األولى

 Use the intensifier very. . 9 الفترة األولى

 Introduce people to each other, e.g. This is Abdullah...... . 10 ولىالفترة األ

 Identify and talk about people using the verb to be.... . 11 الفترة األولى

 Identify and talk about toys, games and classroom objects.. . 12 الفترة األولى

 Identify and talk about rooms/items in a house.. . 13 الفترة األولى

 Describe location using prepositions of place (in, on, under ،next to, between... .) 14 الفترة األولى

 Describe physical appearance... . 15 الفترة األولى

 Express possession using the verb to have and my/your/his/her/our. . 16 الفترة األولى

 Follow a short simple text while listening to the audio recording. 35 الفترة األولى

 Read and count cardinal numbers to 100...... . 36 الفترة األولى

 Read and comprehend simple sentences.. . 38 الفترة األولى

 Read simple short illustrated stories.. . 39 الفترة األولى

 Spell accurately a small number of high frequency words.. . 40 الفترة األولى

 Write short simple words/phrases to complete a paragraph.... . 41 الفترة األولى

 Write short answers to written questions.. ... 44 الفترة األولى

 Refer to people and things using demonstratives (this/that/these/those.... .) 46 الفترة األولى

 Link ideas with commas and and.. . 47 الفترة األولى

 الفترة الثانٌة
Recognise and differentiate between the endings of plural nouns /(s/ as in “cats”, /z/ as in 

“birds”, /?z/ as in “dresses...... .)” 
2 

 الفترة الثانٌة
Recognise and produce some English digraphs (ch, /??/ as in “chair”, sh, /?/ as in 

“sheep”, ph, /?/ as in “photo”, wh, /?/ as in “white.. .)” 
3 

 الفترة الثانٌة
Recognise and produce some consonant blends (pl, /??/ as in “plane”, cl, /kl/ as in 

“clap...... .)” 
4 

 Identify irregular plural nouns...... . 8 الفترة الثانٌة

 Describe animals using possessive adjectives (its, their.. .) 17 الفترة الثانٌة

 Talk about ability (can/can’t)...... . 18 الفترة الثانٌة

 Ask about number using How many . .?… 19 الفترة الثانٌة

 الفترة الثانٌة
Identify and talk about places in a town and their location using there is, there are and 

next to, opposite, between. . 
20 

 Talk about the weather.... . 21 الفترة الثانٌة

 Follow a short simple text while listening to the audio recording. 35 الفترة الثانٌة

 Read and comprehend simple sentences.. . 38 الفترة الثانٌة

 Read simple short illustrated stories.. . 39 الفترة الثانٌة

 Write short answers to written questions.... . 44 الفترة الثانٌة

 Use the definite and indefinite article (a/an, the......... .) 45 الفترة الثانٌة

 Link ideas with but....... . 48 الفترة الثانٌة

 الفترة الثالثة
Recognise and produce some English consonant blends (cr, /kr/ as in “crisps”, gr, /gr/ as 

in “green”, fr, /fr/ as in “friend”, pr, /pr/ as in “prince” (1), bl, /bl/ as in “black”, gl, /gl/ as in 
glass”, fl, / fl/as in “fly”, sl, /sl/ as in “sleep”) (2.. .) 

5 



 الفترة الثالثة
Recognise and produce some English consonant blends (br, /??/ as in “brown”, dr, /??/ 

as in “dress”, tr, /??/ as in “tree”, st, /??/ as in “star”, sp, /??/ as in “spoon”, sn, /??/ as in 
“snake”, sm, /??/ as in “small”, sw, /??/ as in “swim. .)” 

6 

 Talk about likes and dislikes..... . 22 الفترة الثالثة

 الفترة الثالثة
Talk about food using want and describe different kinds of food and drink using 

adjectives (e.g. hot/cold/sweet/sour/salty... .) 
23 

 Make suggestions using Let’s.... . 24 الفترة الثالثة

 Ask about and tell the time (o’clock only. .) 25 الفترة الثالثة

 Identify and talk about the days of the week, months and seasons..... . 26 الفترة الثالثة

 الفترة الثالثة
Ask and respond to simple sentences about everyday activities in the Present Simple 
tense using the first and second person singular..... . 

27 

 الفترة الثالثة
Greet someone politely at different times of the day, e.g. Good 

morning/afternoon/evening. Say Goodbye/Good night.. . 
28 

 Identify and talk about different times of the day (morning ،afternoon, evening, night... .) 29 الفترة الثالثة

 Identify prepositions of time (in, on, at.. .) 30 الفترة الثالثة

 Follow a short simple text while listening to the audio recording. 35 الفترة الثالثة

 Read and count ordinal numbers from 1st  to 10th..... . 37 الفترة الثالثة

 Read and comprehend simple sentences.. . 38 الفترة الثالثة

 Read simple short illustrated stories.. . 39 الفترة الثالثة

 Write short simple sentences to convey basic personal information... . 42 الفترة الثالثة

 الفترة الثالثة
Apply basic rules of punctuation (e.g. use capital letters, full stops, commas, question 

marks...... .) 
43 

 Write short answers to written questions.... . 44 الفترة الثالثة

 Link ideas with or... . 49 الفترة الثالثة

 الفترة الرابعة
Recognise and produce some English consonant blends (cr, /kr/ as in “crisps”, gr, /gr/ as 

in “green”, fr, /fr/ as in “friend”, pr, /pr/ as in “prince” (1), bl, /bl/ as in “black”, gl, /gl/ as in 
glass”, fl, / fl/as in “fly”, sl, /sl/ as in “sleep”) (2.. .) 

5 

 الفترة الرابعة
Recognise and produce some English consonant blends (br, /??/ as in “brown”, dr, /??/ 

as in “dress”, tr, /??/ as in “tree”, st, /??/ as in “star”, sp, /??/ as in “spoon”, sn, /??/ as in 
“snake”, sm, /??/ as in “small”, sw, /??/ as in “swim. .)” 

6 

 الفترة الرابعة
Ask and respond to simple sentences about everyday activities in the Present Simple 
tense using the first and second person singular..... . 

27 

 Identify prepositions of time (in, on, at.. .) 30 الفترة الرابعة

 الفترة الرابعة
Ask about activities happening at the moment of speaking using the Present Progressive 

(Affirmative, Negative, Interrogative and short answers..... .) 
31 

 الفترة الرابعة
Identify occupations and talk about what someone does using the Present Simple 

(Affirmative, Negative, Interrogative and short answers) 
32 

 Ask and answer about possession using the Possessive Case and whose..... . 33 الفترة الرابعة

 Identify and talk about clothes..... . 34 الفترة الرابعة

 Follow a short simple text while listening to the audio recording. 35 الفترة الرابعة

 Read and comprehend simple sentences.. . 38 الفترة الرابعة

 Read simple short illustrated stories.. . 39 الفترة الرابعة

 Write short simple sentences to convey basic personal information... . 42 الفترة الرابعة

 Write short answers to written questions.... . 44 الفترة الرابعة

 

 

 

 



 هـ1440-1439 الخامس االبتدابً الصؾ التربٌة الفنٌة اسم المادة
 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 التحدث باختصار عن تارٌخ العمارة اإلسالمٌة او التراثٌة للبٌبة السعودٌة الفترة األولى

 2 وصؾ بعض القٌم اللونٌة فً بعض األعمال المنتجة . الفترة األولى

 3 مناقشة القٌم الجمالٌة للعمارة اإلسالمٌة أو البٌبة التراثٌة . الفترة األولى

 4 رسم و تلوٌن موضوعات مستلهمة من العمارة اإلسالمٌة  أو البٌبة السعودٌة مع مراعاة قواعد المنظور والنسب والتناسب فً الرسم. الفترة األولى

 5 توضٌح مفهوم التجرٌد فً الفنون اإلسالمٌة . الفترة األولى

 6 وٌر ، التجرٌد ، اإلتزان ( للوصول إلى قواعد الزخرفة اإلسالمٌةمناقشة لبعض المفاهٌم الخاصة بالزخرفة ) التح الفترة األولى

 7 التحدث عن القٌم الجمالٌة فً األعمال الزخرفٌة االسالمٌة الفترة األولى

 8 رسم وحدة زخرفٌة نباتٌة مجردة و عمل تكوٌنات جمالٌة منها . الفترة األولى

 9 رٌػ واستخدامها فً كسوة الكعبة .ذكر نبذة مختصرة عن فن طباعة التف الفترة األولى

 10 المقارنة بٌن الموجب و السالب فً طباعة التفرٌػ . الفترة األولى

 11 التحدث عن بعض القٌم الجمالٌة للنماذج الطباعٌة المنفذه الفترة األولى

 12 إنتاج قطعة فنٌة بطباعة التفرٌػ ) االستنسل (. الفترة األولى

 13 ث باختصار عن تارٌخ النسٌج فً الجزٌرة العربٌةالتحد الفترة الثانٌة

 14 المقارنة بٌن النسٌج فً الحاضر و الماضً الفترة الثانٌة

 15 التحدث عن أهمٌة النسٌج فً حٌاتنا. الفترة الثانٌة

 16 إنتاج عمل نسجً بسٌط باستخدام النول بعد تسدٌته بؤلوان مستوحاة من النسٌج الشعبً. الفترة الثانٌة

 17 التحدث  عن بعض مساهمات المسلمٌن فً تطور صناعة الفخار ومقارنتها بالخزؾ الشعبً . الفترة الثانٌة

 18 نقد األعمال الخزفٌة المنتجة  بناَء على القٌم الفنٌة . الفترة الثانٌة

 19 وصؾ النواحً الجمالٌة فً صور و نماذج من الفخار اإلسالمً و الشعبً . الفترة الثانٌة

 20 تشكٌل عمل خزفً مسطح أو مجسم بارز بطرٌقة الشرابح . الفترة الثانٌة

 21 التحدث باختصار عن الخط كرمز فً الفن اإلسالمً  ، ونشؤة الحركة فً الرسم . الفترة الثالثة

 22 ن ، أو أعمال فنانٌن عبروا عن الحركة ( .وصؾ لبعض القٌم الفنٌة للوحات  من  )الفنون اإلسالمٌة ، أو أعمال الفنانٌن المحلٌٌ الفترة الثالثة

 23 التحدث عن القٌم الجمالٌة فً األعمال المنتجة . الفترة الثالثة

 24 التعبٌر بالرسم و اللون عن موضوعات المجال باستخدام ألوان الؽواش أو الباستٌل. الفترة الثالثة

 25 ٌة اإلسالمٌة .توضٌح مفهوم التحوٌر فً الزخرفة النبات الفترة الثالثة

 26 التحدث عن القٌم الفنٌة فً األشكال الزخرفٌة النباتٌة اإلسالمٌة. الفترة الثالثة

 27 التحدث عن الجوانب الجمالٌة فً األشكال الزخرفٌة النباتٌة المحورة . الفترة الثالثة

 28 تحوٌر وحدة زخرفٌة نباتٌة و عمل تكوٌنات جمالٌة مبتكرة . الفترة الثالثة

 29 ذكر نبذه مختصرة عن مراحل التطور فً صناعة الورق. الفترة الرابعة

 30 إبداء الرأي فً األعمال الفنٌة المنتجة بعجٌنة الورق من حٌث مبادئ التشكٌل . .. الفترة الرابعة

 31 التحدث عن أهمٌة الورق و استخداماته فً الحٌاة الٌومٌة . الفترة الرابعة

 32 تنفٌذ عمل فنً بعجٌنة الورق و تلوٌنها لتحقٌق القٌم الملمسٌة أو عناصر الكتلة. .. الفترة الرابعة

 33 ذكر نبذة تارٌخٌة مختصرة  عن المعادن . الفترة الرابعة

 34 نقد بعض األعمال المعدنٌة  وفق مبادئ التشكٌل  الصحٌحة  لخامة المعدن الفترة الرابعة

 35 الجمالٌة فً األعمال المعدنٌة المنتجة التحدث عن القٌم الفترة الرابعة

ٌُراعى فٌها الجانب الوظٌفً أو الجمالً . . الفترة الرابعة  36 تشكٌل أعمال فنٌة بالمعادن المستهلكة 

 37 التحدث باختصار عن تارٌخ الحفر على الخشب فً الفنون اإلسالمٌة . الفترة الرابعة

 38 لمحفورة  وفق مبادئ الحفر الصحٌحةنقد بعض أعمال الخشب ا الفترة الرابعة

 39 التحدث عن القٌم الجمالٌة فً األعمال الخشبٌة المحفورة . الفترة الرابعة

 40 إعداد تصمٌم ٌصلح للحفر على الخشب و تنفٌذ الحفر على قطعة خشبٌة هشة أو أحد البدابل باستخدام األدوات المناسبة . الفترة الرابعة



 هـ1440-1439 الخامس االبتدابً الصؾ ة البدنٌةالتربٌ اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 قٌاس مستوى اللٌاقة القلبٌة التنفسٌة. الفترة األولى

 2 قٌاس مستوى القوة العضلٌة الفترة األولى

 3 قٌاس مستوى قوة عضالت البطن وتحملها الفترة األولى

 4 لٌةقٌاس مستوى المرونة المفص الفترة األولى

 5 قٌاس مستوى التركٌب الجسمً) مإشر كتلة الجسم( الفترة األولى

 6 ٌطبق كتم الكرة بباطن القدم أثناء مشاركته فً أنشطة كرة القدم الفترة األولى

 7 ٌطبق الجري بالكرة بوجه القدم الخارجً أثناء مشاركته فً نشاط كرة القدم الفترة األولى

 8 الكرة بوجه القدم الخارجً أثناء مشاركته فً نشاط كرة القدمٌطبق تمرٌر  الفترة األولى

 9 ٌطبق تصوٌب الكرة على المرمى بوجه القدم األمامً أثناء مشاركته فً نشاط كرة القدم الفترة األولى

 10 ٌطبق البدء المنخفض بطرٌقة صحٌحة أثناء المشاركة فً مسابقات أللعاب القوى الفترة الثانٌة

 11 ٌطبق العدو الصحٌح أثناء المشاركة فً مسابقات أللعاب القوى انٌةالفترة الث

 12 ٌطبق الوثب العالً بالطرٌقة المقصٌة بطرٌقة صحٌحة أثناء المشاركة فً مسابقات العاب القوى الفترة الثانٌة

 13 ٌطبق اإلرسال الجانبً من أسفل أثناء مشاركة فً نشاط كرة الطابرة للصؽار الفترة الثانٌة

 14 ٌطبق تمرٌر الكرة من أسفل بالساعدٌن لألمام ولألعلى أثناء مشاركته فً نشاط كرة الطابرة للصؽار الفترة الثانٌة

 15 ٌطبق تمرٌر الكرة باألصابع لألمام واألعلى أثناء مشاركته فً نشاط كرة الطابرة للصؽار الفترة الثانٌة

 16 ء مشاركته فً نشاط كرة السلة للصؽار .تطبٌق التمرٌرة الصدرٌة أثنا الفترة الثالثة

 17 تطبٌق التمرٌرة بٌد واحدة من مستوى الكتؾ أثناء مشاركته فً نشاط كرة السلة للصؽار الفترة الثالثة

 18 تطبٌق تنطٌط الكرات العالٌة والمنخفضة أثناء مشاركته فً نشاط كرة السلة للصؽار الفترة الثالثة

 19 صوٌب الكرة بالٌدٌن من األسفل أثناء مشاركته فً نشاط كرة السلة للصؽارتطبٌق ت الفترة الثالثة

 20 ٌطبق الدحرجة األمامٌة المنحنٌة من الوقوؾ أثناء مشاركته فً نشاط الجمباز الفترة الثالثة

الوقوؾ أثناء مشاركته فً نشاط ٌطبق اللؾ نصؾ لفه حول المحور الطولً ثم الدحرجة الخلفٌة المنحنٌة للوصول إلى وضع  الفترة الثالثة
 الجمباز

21 

 22 ٌطبق االقتراب واالرتقاء على سلم االرتقاء للوثب ألعلى ثم الهبوط أثناء مشاركته فً نشاط الجمباز الفترة الثالثة

 23 ٌطبق القفز فتحاً على المهر عرضاً أثناء مشاركته فً نشاط الجمباز الفترة الثالثة

 24 مرٌر الكرة بٌد واحدة من مستوى الرأس أثناء مشاركته فً نشاط كرة الٌد .ٌطبق ت الفترة الثالثة

 25 ٌطبق تنطٌط الكرة العالٌة والمنخفضة أثناء مشاركته فً نشاط كرة الٌد الفترة الرابعة

 26 ٌطبق تصوٌب الكرة من فوق الرأس مع االرتكاز أثناء مشاركته فً نشاط كرة الٌد الفترة الرابعة

 27 ٌطبق مسك المضرب أثناء مشاركته فً نشاط الرٌشة الطابرة الرابعة الفترة

 28 ٌطبق وقفه االستعداد أثناء مشاركته فً نشاط الرٌشة الطابرة الفترة الرابعة

 29 ٌطبق اإلرسال المنخفض أثناء مشاركته فً نشاط الرٌشة الطابرة الفترة الرابعة

 30 وجه وظهر والمضرب أثناء مشاركته فً نشاط الرٌشة الطابرةٌطبق الضربة األمامٌة ب الفترة الرابعة

 31 ٌطبق الضربة األمامٌة من فوق الرأس أثناء مشاركته فً نشاط الرٌشة الطابرة الفترة الرابعة

 32 تقوٌم مستوى اللٌاقة القلبٌة التنفسٌة الفترة الرابعة

 33 تقوٌم مستوى القوة العضلٌة الفترة الرابعة

 34 تقوٌم مستوى قوة عضالت البطن وتحملها الرابعةالفترة 

 35 تقوٌم مستوى المرونة المفصلٌة الفترة الرابعة

 36 تقوٌم مستوى التركٌب الجسمً) مإشر كتلة الجسم( الفترة الرابعة

 

 



 هـ1440-1439 السادس االبتدابً الصؾ القرآن الكرٌم اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 بٌان فضل وأهمٌة تالوة القرآن الكرٌم ولىالفترة األ

 2 تالوة اآلٌات المقررة تالوة صحٌحة الفترة األولى

 3 االنطالقة وعدم التردد فً القراءة الفترة األولى

 4 الترتٌل وتحسٌن الصوت فً القراءة الفترة األولى

 5 حفظ السور المقررة مع سالمة النطق الفترة األولى

 6 جودة الحفظ وعدم التتعتع فٌه الفترة األولى

 8 بٌان أهمٌة حفظ القرآن الكرٌم وفضله وفوابده الفترة األولى

 9 تعرٌؾ المد وبٌان حروفه وكٌفٌة النطق به مع التمثٌل والتطبٌق الفترة األولى

 10 إٌضاح أقسام المد مع التمثٌل والتطبٌق الفترة األولى

 11 الفرعً وبٌان سبب تسمٌتهماتعرٌؾ المد األصلً و الفترة األولى

 12 ذكر أنواع المد الفرعً الفترة األولى

 13 تعرٌؾ المد المتصل وحكمه ومقداره مع التمثٌل والتطبٌق الفترة األولى

 2 تالوة اآلٌات المقررة تالوة صحٌحة الفترة الثانٌة

 3 االنطالقة وعدم التردد فً القراءة الفترة الثانٌة

 4 الترتٌل وتحسٌن الصوت فً القراءة الفترة الثانٌة

 5 حفظ السور المقررة مع سالمة النطق الفترة الثانٌة

 6 جودة الحفظ وعدم التتعتع فٌه الفترة الثانٌة

 14 تعرٌؾ المد المنفصل وحكمه ومقداره مع التمثٌل والتطبٌق الفترة الثانٌة

 15 ره مع التمثٌل والتطبٌقتعرٌؾ المد العارض للسكون وحكمه ومقدا الفترة الثانٌة

 16 تعرٌؾ المد الالزم وأقسامه وحكمه ومقداره مع التمثٌل والتطبٌق الفترة الثانٌة

 17 تعرٌؾ المد الالزم الكلمً وبٌان أنواعه مع التمثٌل والتطبٌق الفترة الثانٌة

 18 تعرٌؾ المد الالزم الحرفً وبٌان أقسامه مع التمثٌل والتطبٌق الفترة الثانٌة

 19 استخراج أمثلة على  المدود الفترة الثانٌة

 2 تالوة اآلٌات المقررة تالوة صحٌحة الفترة الثالثة

 3 االنطالقة وعدم التردد فً القراءة الفترة الثالثة

 4 الترتٌل وتحسٌن الصوت فً القراءة الفترة الثالثة

 5 حفظ السور المقررة مع سالمة النطق الفترة الثالثة

 6 جودة الحفظ وعدم التتعتع فٌه رة الثالثةالفت

 20 بٌان فضل بعض سور القرآن الكرٌم الفترة الثالثة

 21 بٌان فضل بعض آٌات القرآن الكرٌم الفترة الثالثة

 22 بٌان أحوال ترقٌق وتفخٌم الم لفظ الجاللة مع التمثٌل والتطبٌق الفترة الثالثة

 23 راء مع التمثٌل والتطبٌقبٌان أحوال تفخٌم ال الفترة الثالثة

 24 بٌان أحوال ترقٌق الراء مع التمثٌل والتطبٌق الفترة الثالثة

 25 بٌان معنى القلقلة وحروفها مع التمثٌل والتطبٌق الفترة الثالثة

 2 تالوة اآلٌات المقررة تالوة صحٌحة الفترة الرابعة

 3 االنطالقة وعدم التردد فً القراءة الفترة الرابعة

 4 الترتٌل وتحسٌن الصوت فً القراءة الفترة الرابعة

 5 حفظ السور المقررة مع سالمة النطق الفترة الرابعة

 6 جودة الحفظ وعدم التتعتع فٌه الفترة الرابعة



 26 بٌان كٌفٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة المكتوبة بالرسم العثمانً مع التمثٌل والتطبٌق الفترة الرابعة

 27 تجنب األخطاء الشابعة فً تالوة القرآن الكرٌم الرابعة الفترة

 28 بٌان ما ٌنبؽً مراعاته عند قراءة سورة الفاتحة الفترة الرابعة

 29 قراءة سورة الفاتحة بتجوٌد وإتقان الفترة الرابعة

 30 بٌان عالمات الوقؾ فً المصحؾ الشرٌؾ مع التمثٌل والتطبٌق الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 السادس االبتدابً الصؾ توحـــٌد اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 تعرٌؾ اإلٌمان وأركانه ودلٌله وحكم من أنكره وثمرات اإلٌمان. الفترة األولى

 2 تعرٌؾ شعب اإلٌمان وتعداد شعبه وأقسامه. الفترة األولى

 3 فً حٌاة اإلنسان. ٌدرك نعمة اإلٌمان الفترة األولى

 4 تعرٌؾ نواقض اإلٌمان إجماالً وأهمٌتها. الفترة األولى

 5 تعرٌؾ منقصات اإلٌمان إجماالً وذكر أهمٌتها. الفترة األولى

 6 ٌمٌز بٌن نواقض اإلٌمان ومنقصاته. الفترة األولى

 7 ٌجتنب نواقض اإلٌمان ومنقصاته. الفترة األولى

 8 رك األكبر وآثاره وأنواعه وأمثلته وأدلته.تعرٌؾ الش الفترة األولى

 9 ٌجتنب الشرك األكبر. الفترة األولى

 10 تعرٌؾ الكفر األكبر وآثاره وأنواعه وأمثلته وأدلته. الفترة األولى

 11 ٌجتنب الكفر األكبر. الفترة األولى

 12 تعرٌؾ النفاق األكبر وعالماته وآثاره. الفترة األولى

 13 ٌجتنب النفاق واألكبر. الفترة األولى

 14 تعرٌؾ الشرك األصؽر وحكمه وأنواعه وأمثلته مع األدلة. الفترة الثانٌة

 15 ٌفرق بٌن الشرك األكبر والشرك األصؽر. الفترة الثانٌة

 16 ٌجتنب الشرك األصؽر. الفترة الثانٌة

 17 ة.تعرٌؾ الكفر األصؽر وحكمه وأنواعه وأمثلته مع األدل الفترة الثانٌة

 18 ٌفرق بٌن الكفر األكبر والكفر األصؽر. الفترة الثانٌة

 19 ٌجتنب الكفر األصؽر. الفترة الثانٌة

 20 تعرٌؾ النفاق األصؽر وحكمه وعالماته ودلٌله الفترة الثانٌة

 21 ٌجتنب النفاق األصؽر. الفترة الثانٌة

 22 تعرٌؾ البدع وحكمها وأمثلتها وآثارها. الفترة الثانٌة

 23 ٌجتنب البدعة وأسبابها. الفترة الثانٌة

 24 تعرٌؾ الذنوب والمعاصً وأنواعها وأمثلتها وحكمها وآثارها وأسباب الوقوع فٌها. الفترة الثانٌة

 25 ٌجتنب المعاصً والذنوب. الفترة الثانٌة

 26 تعرٌؾ منهج أهل السنة وسبب تسمٌتهم بذلك. الفترة الثالثة

 27 تمسك بمنهج أهل السنة والجماعة فً العقٌدة. .ٌ الفترة الثالثة

 28 تعرٌؾ حقوق الرسول صلى هللا علٌه وسلم . الفترة الثالثة

 29 ٌتمسك بسنة النبً صلى هللا علٌه وسلم فً حٌاته الٌومٌة. الفترة الثالثة

 30 همٌدرك فضابل زوجات الرسول صلى هللا علٌه وسلم وحقوقهن رضً هللا عن الفترة الثالثة

 31 ٌدرك فضابل خدٌجة وعابشة وحفصة رضً هللا عنهن . الفترة الثالثة

 32 تعرٌؾ أهل البٌت وفضلهم وحقوقهم والواجب نحوهم فً هذا العصر. الفترة الثالثة

 33 ٌحب أهل بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم وٌقوم بحقوقهم . الفترة الثالثة

 34 بة وفضابلهم وحقوقهم.تعرٌؾ المراد بالصحا الفترة الثالثة

 35 ٌجتنب سب الصحابة رضً هللا عنهم والقدح فٌهم وتنقصهم. الفترة الثالثة

 36 تعرٌؾ المراد بالخلفاء الراشدٌن وحقوقهم. الفترة الثالثة

 37 تعرٌؾ المراد بؤبمة المسلمٌن وحقوقهم وحقوق العلماء وأهل الرأي والمشورة. الفترة الثالثة

 38 ٌطٌع أبمة المسلمٌن فً المعروؾ. لثةالفترة الثا

 39 تعرٌؾ المراد بالٌوم اآلخر وحكمه وثمرة اإلٌمان به وحكم من أنكره. الفترة الرابعة



 40 تعرٌؾ المراد بالساعة ووقته وعالماتها مع الدلٌل وثمرة تعلمها. الفترة الرابعة

 41 ونعٌمه وأسبابه ثمراته.تعرٌؾ المراد بفتنة القبر ودلٌله وعذابه  الفترة الرابعة

 42 ٌستعد للٌوم اآلخر بعمل الصالحات. الفترة الرابعة

 43 تعرٌؾ أحوال ٌوم القٌامة . الفترة الرابعة

 44 ٌإمن بالنفخ فً الصور والبعث والحشر والحوض ونصب الموازٌن والحساب والجزاء والصراط. الفترة الرابعة

 45 فاعة وأنواعها وشروطها ولمن تكون.تعرٌؾ المراد بالش الفترة الرابعة

 46 تعرٌؾ المراد بالجنة ومكانها وأهلها وأعظم نعٌمها. الفترة الرابعة

 47 تعرٌؾ المراد بالنار ومكانها وأهلها. الفترة الرابعة

 48 ال ٌشهد ألحد بجنة أو نار إال من شهد له هللا ورسوله صلى هللا علٌه وسلم . الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 السادس االبتدابً الصؾ فقـــه اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 بٌان فضل صالة الجمعة الفترة األولى

 2 ذكر حكم صالة الجمعة وعلى من تجب الفترة األولى

 3 بٌان شروط صحة صالة الجمعة الفترة األولى

 4 بٌان صفة صالة الجمعة الفترة األولى

 5 ذكر مستحبات الجمعة وما ٌنهى عنه من حضرها الفترة األولى

 6 ذكر شروط صحة خطبتً الجمعة وما ٌسن للخطٌب الفترة األولى

 7 تطبٌق صالة الجمعة تطبًٌقا صحًٌحا الفترة األولى

 8 بٌان الحكمة من مشروعٌة العٌد وحكم إظهار الفرح والسرور فٌه الفترة األولى

 9 ذكر حكم صالة العٌد ووقتها وصفتها وما ٌسن فٌها لىالفترة األو

 10 بٌان سنن العٌد ومشروعٌة التهنبة به الفترة األولى

 11 تطبٌق صالة العٌد تطبًٌقا صحًٌحا .. الفترة األولى

 12 ذكر معنى الكسوؾ والحمكة من حدوثه والعبادات التً تشرع عند حدوثه . الفترة الثانٌة

 13 ذكر حكم صالة الكسوؾ ووقتها وصفتها وسننها .. الفترة الثانٌة

 14 تطبٌق صالة الكسوؾ تطبًٌقا صحًٌحا الفترة الثانٌة

 15 تعرٌؾ صالة االستسقاء وبٌان حكمها وصفتها وأهم أحكامها . الفترة الثانٌة

 16 حفظ الدعاء المستحب عند نزول المطر .. الفترة الثانٌة

 17 االستسقاء تطبًٌقا صحًٌحا . تطبٌق صالة الفترة الثانٌة

 18 معرفة الحقوق الواجبة للمٌت الفترة الثانٌة

 19 بٌان صفة الصالة على المٌت .. الفترة الثانٌة

 20 حفظ الدعاء الوارد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم للمٌت . الفترة الثانٌة

 21 تطبٌق صالة الجنازة عملٌا بصورة صحٌحة . الفترة الثانٌة

 22 ذكر سنن الجنابز ومحظوراتها الفترة الثانٌة

 23 بٌان مكانة الزكاة والحكمة من مشروعٌتها .. الفترة الثالثة

 24 ذكر حكم الزكاة وبٌان خطورة منع الزكاة .. الفترة الثالثة

 25 ذكر شروط وجوب الزكاة، واألموال التً تجب فٌها الفترة الثالثة

 26 اد ببهٌمة األنعام وشروط وجوب الزكاة فٌهابٌان المر الفترة الثالثة

 27 بٌان أنواع الخارج من األرض وشروط وجوب الزكاة فٌها الفترة الثالثة

 28 بٌان شروط وجوب الزكاة فً الذهب والفضة واألوراق النقدٌة ومقدارها الفترة الثالثة

 29 فٌهابٌان المراد بعروض التجارة وشروط وجوب الزكاة  الفترة الثالثة

 30 بٌان وقت إخراج الزكاة وآدابه، وأهل الزكاة الفترة الثالثة

 31 ذكر حكم زكاة الفطر والحكمة من مشروعٌتها مع األدلة وبٌان وقت إخراجها الفترة الثالثة

 32 معرفة المراد بصدقة التطوع وفضلها واألوقات التً ٌستحب فٌها اإلكثار منها الفترة الثالثة

 33 بٌان األعمال التً ٌستمر أجرها بعد الموت ثالثةالفترة ال

 34 تعرٌؾ الصٌام وبٌان الحكمة من مشروعٌته وفضله ومكانته الفترة الثالثة

 35 ذكر حكم الصوم ومتى فرض وشروط وجوبه الفترة الثالثة

 36 معرفة كٌفٌة ثبوت دخول الشهر، وحكم النٌة للصوم من اللٌل الفترة الثالثة

 37 ذكر من ٌباح لهم الفطر فً رمضان، وأحكام قضاء الصوم .. الثالثةالفترة 

 38 ذكر مفسدات الصوم . الفترة الثالثة

 39 معرفة صوم التطوع وفضابله وآداب الصوم . الفترة الثالثة



 40 ذكر فضل العشر األواخر من رمضان . الفترة الثالثة

 41 معرفة المقصود بلٌلة القدر .. الفترة الثالثة

 42 معرفة أحكام االعتكاؾ . الفترة الثالثة

 43 بٌان حكم الحج ومنزلته ومتى فرض الفترة الرابعة

 44 ذكر حكم العمرة وشروط وجوب الحج والعمرة، وأهمٌة المسارعة إلٌهما الفترة الرابعة

 45 تحدٌد مواقٌت الحج والعمرة واألحكام المتعلقة بهما الفترة الرابعة

 46 تعرٌؾ اإلحرام، وحكمه، وسننه، وصفته، وأنواع النسك رابعةالفترة ال

 47 معرفة التلبٌة ومحظورات اإلحرام الفترة الرابعة

 48 معرفة أحكام الفدٌة الفترة الرابعة

 49 ذكر أركان الحج والعمرة وواجباتهما وحكم من ترك شًٌبا منها الفترة الرابعة

 50 لحجبٌان صفة العمرة وا الفترة الرابعة

 51 ذكر منافع الحج، ومشروعٌة اإلحسان إلى الحجاج الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 السادس االبتدابً الصؾ حدٌـــث اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 حفظ ثمانٌة أحادٌث من األحادٌث المقررة )محددة فً كتاب الطالب( الفترة األولى

 2 التعرٌؾ بالصحابة األجالء رواة األحادٌث رضً هللا عنهم ولىالفترة األ

 3 ذكر معانً الكلمات فً األحادٌث النبوٌة المقررة .. الفترة األولى

 4 استنباط الفوابد من األحادٌث المقررة .. الفترة األولى

 5 بٌان هدي النبً صلى هللا علٌة وسلم فً تعامله مع الصؽار .. الفترة األولى

 6 توضٌح معنى قوله صلى هللا علٌه وسلم: )لٌس منا من لم ٌرحم صؽٌرنا وٌعرؾ شرؾ كبٌرنا( .. الفترة األولى

 7 بٌان هدي النبً صلى هللا علٌة وسلم فً تعامله مع ذوي رحمه الفترة األولى

 8 وسلم لرحمه بٌان المراد بذوي الرحم ومعنى صلة الرحم، ونماذج من صلته صلى هللا علٌه الفترة األولى

 9 ذكر فضابل صلة الرحم الفترة األولى

 10 بٌان هدي النبً صلى هللا علٌة وسلم مع جلسابه الفترة األولى

 11 استنباط بعض آداب المجلس من حدٌث )ال ٌقٌمن أحدكم رجال من مجلسه ثم ٌجلس فٌه ...( الفترة األولى

 12 م فً تعامله مع جٌرانهوصؾ هدي النبً صلى هللا علٌة وسل الفترة األولى

 13 استنباط مكانة الجار من حدٌث: )ما زال جبرٌل ٌوصٌنً بالجار حتى ضننت انه سٌورثه( الفترة األولى

 1 حفظ ثمانٌة أحادٌث من األحادٌث المقررة )محددة فً كتاب الطالب( الفترة الثانٌة

 2 ضً هللا عنهمالتعرٌؾ بالصحابة األجالء رواة األحادٌث ر الفترة الثانٌة

 3 ذكر معانً الكلمات فً األحادٌث النبوٌة المقررة .. الفترة الثانٌة

 4 استنباط الفوابد من األحادٌث المقررة .. الفترة الثانٌة

 14 بٌان هدي النبً صلى هللا علٌة وسلم فً تعامله مع العمال والخدم الفترة الثانٌة

 15 أجرته ..بٌان حرمة منع الخادم  الفترة الثانٌة

 16 بٌان هدي النبً صلى هللا علٌة وسلم فً تعامله مع الوفود والضٌوؾ . الفترة الثانٌة

 17 استنباط حكم إكرام الضٌؾ من حدٌث )من كان ٌإمن باهلل والٌوم االخر فلٌكرم ضٌفه .. الحدٌث( الفترة الثانٌة

 18 امله مع ؼٌر المسلمٌنبٌان هدي النبً صلى هللا علٌة وسلم فً تع الفترة الثانٌة

 19 بٌان حكم صلة الرحم ؼٌر المسلم الفترة الثانٌة

 20 بٌان رفق النبً صلى هللا علٌة وسلم بالحٌوان الفترة الثانٌة

 21 بٌان جزاء تعذٌب الحٌوان . الفترة الثانٌة

 1 حفظ ثمانٌة أحادٌث من األحادٌث المقررة )محددة فً كتاب الطالب( الفترة الثالثة

 2 التعرٌؾ بالصحابة األجالء رواة األحادٌث رضً هللا عنهم الفترة الثالثة

 3 ذكر معانً الكلمات فً األحادٌث النبوٌة المقررة .. الفترة الثالثة

 4 استنباط الفوابد من األحادٌث المقررة .. الفترة الثالثة

 22 فً تكثٌر الماء . ذكر صور من معجزات النبً صلى هللا علٌه وسلم الفترة الثالثة

 23 بٌان فضل سقٌا الماء وعظم األجر المترتب علٌه .. الفترة الثالثة

 24 استنباط بعض فوابد حدٌث )طعام الواحد ٌكفً االثنٌن وطعام االثنٌن ٌكفً األربعة وطعام األربعة ٌكفً الثمانٌة( . الفترة الثالثة

 25 هللا علٌة وسلم .. التمثٌل لحفظ هللا لنبٌه صلى الفترة الثالثة

 26 بٌان األسباب التً ٌحفظ هللا بها العبد . الفترة الثالثة

 27 بٌان حكم محبة النبً صلى هللا علٌة وسلم والعالمات الدالة على ذلك الفترة الثالثة

 28 التمثٌل لمحبة الصحابة للنبً صلى هللا علٌة وسلم الفترة الثالثة

 29 م تقدٌم محبة الرسول على النفس واألهل واألوالد من حدٌث )ال ٌإمن أحدكم حتى أكون أحب إلٌه(استنباط حك الفترة الثالثة

 1 حفظ ثمانٌة أحادٌث من األحادٌث المقررة )محددة فً كتاب الطالب( الفترة الرابعة

 2 التعرٌؾ بالصحابة األجالء رواة األحادٌث رضً هللا عنهم الفترة الرابعة



 3 ذكر معانً الكلمات فً األحادٌث النبوٌة المقررة .. الفترة الرابعة

 4 استنباط الفوابد من األحادٌث المقررة .. الفترة الرابعة

 30 بٌان معنى الصالة على النبً صلى هللا علٌه وسلم وفضلها وصفتها الفترة الرابعة

 31 لى النبً صلى هللا علٌة وسلمالتمثٌل لحرص الصحابة رضً هللا عنهم على كثرة الصالة ع الفترة الرابعة

 32 عد بعض مواضع الصالة على النبً صلى هللا علٌة وسلم واألجر المترتب علٌها الفترة الرابعة

 33 ذكر األمور المستحبة فً الدعاء الفترة الرابعة

 34 بٌان معنى األسوة وفضل متابعة النبً صلى هللا علٌه وسلم ومظاهر الفترة الرابعة

 35 ذكر قصص من حرص الصحابة رضً هللا عنهم على التؤسً بالنبً صلى هللا علٌة وسلم الرابعة الفترة

 36 استنباط بعض الفوابد من حدٌث مالك بن الحوٌرث )أتٌنا النبً صلى هللا علٌه وسلم ونحن شببة ...( إلخ .. الفترة الرابعة

 37 لٌة وسلم وفضابلهم وحقوقهمبٌان المراد بؤهل بٌت النبً صلى هللا ع الفترة الرابعة

 38 ذكر نماذج من محبة الصحابة ألهل بٌت النبً صلى هللا علٌة وسلم الفترة الرابعة

 39 بٌان وصٌة النبً صلى هللا علٌه وسلم بؤهل البٌت الفترة الرابعة

 40 تعرٌؾ الصحابً وبٌان فضل الصحابة وحقوقهم ومظاهر توقٌرهم . الفترة الرابعة

 41 بٌان حكم سب الصحابة رضً هللا عنهم الرابعة الفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 السادس االبتدابً الصؾ لؽتً اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 ٌتعرؾ وٌستخدم أسلوب االستثناء بـ )ؼٌر وسوي ( الفترة األولى

 2 محدد مع الفهم واالستٌعابٌقرأ نصوص المقرر قراءة صامته فً الزمن ال الفترة األولى

 3 ٌتعرؾ اسم كان وأخواتها وخبرها وٌستعملهما بالعالمات االصلٌة والفرعٌة الفترة األولى

 4 ٌكتب فقرة بخط النسخ وفق القواعد المدروسة الفترة األولى

 6 ٌرسم همزتً الوصل والقطع وهمزة )ابن ( رسما صحٌحا الفترة األولى

 7 ٌن الخطؤ والصواب فٌما ٌسمع من حٌث األفكار والتراكٌبٌمٌز ب الفترة األولى

 8 تعرؾ اسم الفاعل وتمٌٌزه فً النصوص المختلفة. الفترة األولى

 14 ٌقرأ نصوص المقرر مع مراعاة صحة الوقؾ وسالمة الوصل وتمثٌل المعنى الفترة األولى

 15 ٌربط بٌن األسباب والنتابج فً النص المسموع الفترة األولى

 20 تعرؾ الفعل المضارع الصحٌح اآلخر والمعتل اآلخر وتمٌٌزهما فً النصوص المختلفة. الفترة األولى

 21 ٌصؾ المشاهدات الٌومٌة الفترة األولى

 24 ٌستظهر النصوص المقررة الفترة األولى

 25 ٌجري مقابلة شفهٌة . الفترة األولى

 26 تمثٌل ، تدلٌل( ٌوسع فكرة استمع الٌها )شرح ، الفترة األولى

 29 ٌكتشؾ معانً الكلمات الجدٌدة من خالل التضاد والترادؾ والسٌاق واستخدام المعجم . الفترة األولى

 33 ٌمٌز الحقابق واآلراء. الفترة األولى

 34 تقدٌم عرض شفهً لسٌرة ؼٌرٌة. الفترة األولى

 40 بٌة. .كتابة وصؾ شخصٌة استنادا إلى خصابصه البنا الفترة األولى

 45 ٌجٌب عن أسبلة تفصٌلٌة حول نصوص الكتاب المقرر الفترة األولى

 46 ٌستخلص حقابق ومعلومات مما ٌسمع الفترة األولى

 47 ٌستخلص االفكار الربٌسٌة والفرعٌة الفترة األولى

 48 عالمات االستفهام(ٌوظؾ عالمات الترقٌم ) النقطة ، النقطتٌن ، الفاصلة ، عالمات التعجب ،  الفترة األولى

 52 ٌرسم خارطة معرفٌة لنص وصؾ شخصٌة الفترة األولى

 54 ٌتعرؾ على إستراتٌجٌة التصفح، وقراءة التمشٌط الفترة األولى

 58 اكتساب صفات المتحدث الجٌد الفترة األولى

 59 إبداء الرأي والمناقشة فً موضوع ٌناسب سنه فً جمل مفٌدة. ... الفترة األولى

 61 ٌشرح أبٌاتا من النصوص الشعرٌة وبٌان الصور فٌها. لفترة األولىا

 62 ٌستخدم المعجم للوصول لمعانً الكلمات . الفترة األولى

 2 ٌقرأ نصوص المقرر قراءة صامته فً الزمن المحدد مع الفهم واالستٌعاب الفترة الثانٌة

 4 وسةٌكتب فقرة بخط النسخ وفق القواعد المدر الفترة الثانٌة

 5 ٌتعرؾ وٌستخدم أسلوب ) التحذٌر واإلؼراء ( .. الفترة الثانٌة

 6 ٌرسم همزتً الوصل والقطع وهمزة )ابن ( رسما صحٌحا الفترة الثانٌة

 7 ٌمٌز بٌن الخطؤ والصواب فٌما ٌسمع من حٌث األفكار والتراكٌب الفترة الثانٌة

 8 صوص المختلفة.تعرؾ اسم الفاعل وتمٌٌزه فً الن الفترة الثانٌة

 9 تعرؾ اسم المفعول من الفعل الثالثً وتمٌٌزه فً النصوص المختلفة. الفترة الثانٌة

 13 ٌتعرؾ اسم إن وأخواتها وخبرها وٌستعملهما بالعالمات االصلٌة والفرعٌة .. الفترة الثانٌة

 14 ل المعنىٌقرأ نصوص المقرر مع مراعاة صحة الوقؾ وسالمة الوصل وتمثٌ الفترة الثانٌة

 15 ٌربط بٌن األسباب والنتابج فً النص المسموع الفترة الثانٌة

 16 ٌرسم الهمزة المتوسطة فً أشكالها المختلفة رسما صحٌحا الفترة الثانٌة



 17 تعرؾ رفع الفعل المضارع بحسب نوعه)الصحٌح اآلخر،األفعال الخمسة الفترة الثانٌة

 21 ٌومٌةٌصؾ المشاهدات ال الفترة الثانٌة

 22 ٌتعرؾ وٌستخدم أسلوبً ) المدح والذم( بـ )نعم ، وببس ( . الفترة الثانٌة

 23 ٌرسم الهمزة المتطرفة رسما صحٌحا الفترة الثانٌة

 24 ٌستظهر النصوص المقررة الفترة الثانٌة

 25 ٌجري مقابلة شفهٌة . الفترة الثانٌة

 26 ، تمثٌل ، تدلٌل( ٌوسع فكرة استمع الٌها )شرح الفترة الثانٌة

 29 ٌكتشؾ معانً الكلمات الجدٌدة من خالل التضاد والترادؾ والسٌاق واستخدام المعجم . الفترة الثانٌة

 33 ٌمٌز الحقابق واآلراء. الفترة الثانٌة

 35 إجراء مقابلة شفهٌة. الفترة الثانٌة

 36 عري لألطفال.تعرٌؾ شفهً بكتاب أو قصة أو مجلة أو دٌوان ش الفترة الثانٌة

 41 كتابة نص حواري استنادا إلى خصابصه البنابٌة - الفترة الثانٌة

 42 كتابة خبر صحفً مكتمل العناصر. الفترة الثانٌة

 45 ٌجٌب عن أسبلة تفصٌلٌة حول نصوص الكتاب المقرر الفترة الثانٌة

 46 ٌستخلص حقابق ومعلومات مما ٌسمع الفترة الثانٌة

 47 ٌستخلص االفكار الربٌسٌة والفرعٌة ٌةالفترة الثان

 48 ٌوظؾ عالمات الترقٌم ) النقطة ، النقطتٌن ، الفاصلة ، عالمات التعجب ، عالمات االستفهام( الفترة الثانٌة

 50 ٌرسم خارطة معرفٌة لنص حواري. الفترة الثانٌة

 53 ٌرسم خارطة معرفٌة لخبر صحفً الفترة الثانٌة

 55 تعرؾ على إستراتٌجٌة الجدول الذاتً.ٌ الفترة الثانٌة

 58 اكتساب صفات المتحدث الجٌد الفترة الثانٌة

 59 إبداء الرأي والمناقشة فً موضوع ٌناسب سنه فً جمل مفٌدة. ... الفترة الثانٌة

 61 ٌشرح أبٌاتا من النصوص الشعرٌة وبٌان الصور فٌها. الفترة الثانٌة

 62 م للوصول لمعانً الكلمات .ٌستخدم المعج الفترة الثانٌة

 2 ٌقرأ نصوص المقرر قراءة صامته فً الزمن المحدد مع الفهم واالستٌعاب الفترة الثالثة

 4 ٌكتب فقرة بخط النسخ وفق القواعد المدروسة الفترة الثالثة

 7 ٌمٌز بٌن الخطؤ والصواب فٌما ٌسمع من حٌث األفكار والتراكٌب الفترة الثالثة

 8 تعرؾ اسم الفاعل وتمٌٌزه فً النصوص المختلفة. لثالثةالفترة ا

 9 تعرؾ اسم المفعول من الفعل الثالثً وتمٌٌزه فً النصوص المختلفة. الفترة الثالثة

 10 تعرؾ المصدر الصرٌح واستعماله وفق الحاجة استعماال صحٌحا. الفترة الثالثة

 11 لهما وفق الحاجة استعماال صحٌحا. .تعرؾ اسمً الزمان والمكان واستعما الفترة الثالثة

 14 ٌقرأ نصوص المقرر مع مراعاة صحة الوقؾ وسالمة الوصل وتمثٌل المعنى الفترة الثالثة

 15 ٌربط بٌن األسباب والنتابج فً النص المسموع الفترة الثالثة

 18 لواو أو الٌاء ، األفعال الخمسة(.تعرؾ نصب الفعل المضارع بحسب نوعه)الصحٌح اآلخر،معتل اآلخر با الفترة الثالثة

 21 ٌصؾ المشاهدات الٌومٌة الفترة الثالثة

 24 ٌستظهر النصوص المقررة الفترة الثالثة

 25 ٌجري مقابلة شفهٌة . الفترة الثالثة

 26 ٌوسع فكرة استمع الٌها )شرح ، تمثٌل ، تدلٌل( الفترة الثالثة

 27 الشرطٌتعرؾ وٌستخدم أسلوب  الفترة الثالثة

 28 ٌتعرؾ وٌستخدم أسلوب التوكٌد بـ )نفس ، وعٌن( الفترة الثالثة

 29 ٌكتشؾ معانً الكلمات الجدٌدة من خالل التضاد والترادؾ والسٌاق واستخدام المعجم . الفترة الثالثة

 33 ٌمٌز الحقابق واآلراء. الفترة الثالثة

 37 بحٌاة المتعلم . ..تقدٌم عرض شفهً عن إرشادي ٌتصل  الفترة الثالثة



 43 كتابة نص إرشادي استنادا إلى خصابصه البنابٌة - الفترة الثالثة

 45 ٌجٌب عن أسبلة تفصٌلٌة حول نصوص الكتاب المقرر الفترة الثالثة

 46 ٌستخلص حقابق ومعلومات مما ٌسمع الفترة الثالثة

 47 ٌستخلص االفكار الربٌسٌة والفرعٌة الفترة الثالثة

 48 ٌوظؾ عالمات الترقٌم ) النقطة ، النقطتٌن ، الفاصلة ، عالمات التعجب ، عالمات االستفهام( فترة الثالثةال

 51 ٌرسم خارطة معرفٌة لنص إرشادي الفترة الثالثة

 56 ٌتعرؾ على إستراتٌجٌة تبادل طرح األسلبة. الفترة الثالثة

 58 اكتساب صفات المتحدث الجٌد الفترة الثالثة

 59 إبداء الرأي والمناقشة فً موضوع ٌناسب سنه فً جمل مفٌدة. ... لفترة الثالثةا

 61 ٌشرح أبٌاتا من النصوص الشعرٌة وبٌان الصور فٌها. الفترة الثالثة

 62 ٌستخدم المعجم للوصول لمعانً الكلمات . الفترة الثالثة

 63 لحروؾ رسما صحٌحا ..ٌرسم األلؾ اللٌنة فً األسماء واألفعال وا الفترة الثالثة

 2 ٌقرأ نصوص المقرر قراءة صامته فً الزمن المحدد مع الفهم واالستٌعاب الفترة الرابعة

 4 ٌكتب فقرة بخط النسخ وفق القواعد المدروسة الفترة الرابعة

 7 ٌمٌز بٌن الخطؤ والصواب فٌما ٌسمع من حٌث األفكار والتراكٌب الفترة الرابعة

 10 تعرؾ المصدر الصرٌح واستعماله وفق الحاجة استعماال صحٌحا. الفترة الرابعة

 12 تعرؾ اسم اآللة واستعمالهما وفق الحاجة استعماال صحٌحا. - الفترة الرابعة

 14 ٌقرأ نصوص المقرر مع مراعاة صحة الوقؾ وسالمة الوصل وتمثٌل المعنى الفترة الرابعة

 15 ابج فً النص المسموعٌربط بٌن األسباب والنت الفترة الرابعة

 19 تعرؾ جزم الفعل المضارع بحسب نوعه)الصحٌح اآلخر،معتل اآلخر، األفعال الخمسة(. الفترة الرابعة

 21 ٌصؾ المشاهدات الٌومٌة الفترة الرابعة

 24 ٌستظهر النصوص المقررة الفترة الرابعة

 25 ٌجري مقابلة شفهٌة . الفترة الرابعة

 26 سع فكرة استمع الٌها )شرح ، تمثٌل ، تدلٌل(ٌو الفترة الرابعة

 29 ٌكتشؾ معانً الكلمات الجدٌدة من خالل التضاد والترادؾ والسٌاق واستخدام المعجم . الفترة الرابعة

 30 ٌتعرؾ رسم بعض الكلمات البصرٌة )لكن..()عم...()ممن...( .. الفترة الرابعة

 31 (مع معدودها تذكٌرا وتؤنٌثا 10 - 1فردة ) ٌتعرؾ أسلوب االعداد الم الفترة الرابعة

 32 ٌتعرؾ الحال المفردة وٌمٌزها وٌستعملها .. الفترة الرابعة

 33 ٌمٌز الحقابق واآلراء. الفترة الرابعة

 38 تقدٌم عرض شفهً عن أسرة مثالٌة فً تواصلها. الفترة الرابعة

 39 جهزة الحدٌثة .تقدٌم عرض شفهً معلوماتً عن أحد األ الفترة الرابعة

 44 كتابة رسابل تواصلٌة ألؼراض مختلفة. الفترة الرابعة

 45 ٌجٌب عن أسبلة تفصٌلٌة حول نصوص الكتاب المقرر الفترة الرابعة

 46 ٌستخلص حقابق ومعلومات مما ٌسمع الفترة الرابعة

 47 ٌستخلص االفكار الربٌسٌة والفرعٌة الفترة الرابعة

 48 ظؾ عالمات الترقٌم ) النقطة ، النقطتٌن ، الفاصلة ، عالمات التعجب ، عالمات االستفهام(ٌو الفترة الرابعة

 49 ٌلخص نصوصا وفق خصابص التلخٌص الجٌد .. الفترة الرابعة

 57 ٌتعرؾ على إستراتٌجٌة تدوٌن المالحظات الفترة الرابعة

 58 اكتساب صفات المتحدث الجٌد الفترة الرابعة

 59 إبداء الرأي والمناقشة فً موضوع ٌناسب سنه فً جمل مفٌدة. ... ابعةالفترة الر

 60 كتابة كلمات تحوي أسماء مقصورة ومنقوصة وممدودة منونة الفترة الرابعة

 61 ٌشرح أبٌاتا من النصوص الشعرٌة وبٌان الصور فٌها. الفترة الرابعة

 62 . ٌستخدم المعجم للوصول لمعانً الكلمات الفترة الرابعة



 هـ1440-1439 السادس االبتدابً الصؾ رٌاضٌات اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 حل مسابل رٌاضٌة باستعمال استراتٌجٌات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع. .. الفترة األولى

 2 تحلٌل عدد إلى عوامله األولٌة . الفترة األولى

 3 وى واألسس فً كتابة العبارات.استعمال الق الفترة األولى

 4 إٌجاد قٌمة عبارة عددٌة باستعمال ترتٌب العملٌات. الفترة األولى

 5 إٌجاد قٌمة عبارة جبرٌة . الفترة األولى

 6 تكوٌن أو إكمال جدول دالة وإٌجاد قاعدتها . . الفترة األولى

 7 تخمٌن والتحقق.حل المعادلة باستعمال الحساب الذهنً وخطة ال الفترة األولى

 8 تمثٌل البٌانات بـ )األعمدة ،الخطوط ، النقاط (  وتحلٌلها. الفترة األولى

 9 إٌجاد  وتفسٌر ) المتوسط الحسابً ، الوسٌط ، المنوال ،المدى ( لمجموعة  من البٌانات. . الفترة األولى

 10 ، تحلٌلٌة ( .كتابة الكسور العشرٌة بصٌػ مختلفة ) لفظٌة ،قٌاسٌة  الفترة األولى

 11 مقارنة الكسور العشرٌة وترتٌبها. الفترة األولى

 12 تقرٌب الكسور العشرٌة . الفترة األولى

 13 تقدٌر ناتج جمع الكسور العشرٌة وطرحها . الفترة األولى

 14 جمع الكسور العشرٌة وطرحها . الفترة األولى

 15 عدد كلً ،  كسر عشري(.إٌجاد ناتج  ضرب كسر عشري فً ) الفترة الثانٌة

 16 إٌجاد ناتج  قسمة كسر عشري على )عدد كلً ،  كسر عشري(. الفترة الثانٌة

 17 إٌجاد القاسم المشترك األكبر لعددٌن أو أكثر . الفترة الثانٌة

 18 كتابة الكسور االعتٌادٌة فً أبسط صورة . الفترة الثانٌة

 19 ى صورة كسر ؼٌر فعلً والعكس.كتابة العدد الكسري عل الفترة الثانٌة

 20 إٌجاد المضاعؾ المشترك األصؽر  لعددٌن أو أكثر . الفترة الثانٌة

 21 مقارنة الكسور االعتٌادٌة  وترتٌبها . الفترة الثانٌة

 22 كتابة الكسور العشرٌة على صورة كسور اعتٌادٌة أو أعداد كسرٌة فً أبسط صورة والعكس  . الفترة الثانٌة

 23 استعمال الوحدات المترٌة لقٌاس )الطول ، الكتلة ، السعة ( . لفترة الثانٌةا

 24 التحوٌل بٌن الوحدات ضمن النظام المتري . ... الفترة الثانٌة

 25 ترتٌب  الكسور واألعداد الكسرٌة . الفترة الثالثة

 26 جمع وطرح  كسور )متشابهة ، ؼٌر متشابهة ( . الفترة الثالثة

 27 جمع وطرح أعداد كسرٌة . رة الثالثةالفت

 28 تقدٌر ناتج ضرب الكسور واألعداد الكسرٌة  . الفترة الثالثة

 29 ضرب )الكسور ، األعداد الكسرٌة ( . الفترة الثالثة

 30 قسمة )الكسور ، األعداد الكسرٌة ( . الفترة الثالثة

 31 رٌة .التعبٌر عن النسب والمعدالت بصورة كس الفترة الثالثة

 32 استعمال جداول النسب لتمثٌل مسابل النسب المتكافبة وحلها . الفترة الثالثة

 33 تحدٌد إن كانت الكمٌتان متناسبتٌن أم ال. الفترة الثالثة

 34 حل التناسبات. .. الفترة الثالثة

 35 تحوٌل النسب المبوٌة إلى كسور اعتٌادٌة والعكس . . الفترة الثالثة

 36 تحوٌل النسب المبوٌة إلى كسور عشرٌة والعكس . .. الثالثةالفترة 

 37 إٌجاد احتمال حادثة بسٌطة وتفسٌره . الفترة الثالثة

 38 إنشاء فضاء العٌنة باستعمال الرسم الشجري. الفترة الثالثة

 39 تقدٌر قٌاس الزواٌا وقٌاسها ورسمها . الفترة الرابعة



 40 ت بٌن الزواٌا وتطبٌقها .تصنٌؾ العالقا الفترة الرابعة

 41 تصنٌؾ ) المثلثات ، األشكال الرباعٌة ( وإٌجاد قٌاسات زواٌا مجهولة فٌها . الفترة الرابعة

 42 تقدٌر وإٌجاد محٌط الدابرة  . الفترة الرابعة

 43 إٌجاد مساحة )متوازي األضالع ، المثلث ، سطح المنشور الرباعً( الفترة الرابعة

 44 إٌجاد حجم المنشور الرباعً . .. رابعةالفترة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 السادس االبتدابً الصؾ عـــلوم اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 ممارسة الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء بصورة مبسطة . الفترة األولى

 2 ذكر نص النظرٌة الخلوٌة الفترة األولى

 3 رسم مخطط ٌوضح تسلسل مستوٌات التنظٌم فً المخلوقات الحٌة وعالقتها مع بعضها البعض الفترة األولى

 4 ذكر بعض المركبات الموجودة فً خالٌا المخلوقات الحٌة الفترة األولى

 5 المقارنة بٌن الخلٌة النباتٌة والخلٌة الحٌوانٌة الفترة األولى

 6 بٌن النقل السلبً والنقل النشط ..تحدٌد الفرق  الفترة األولى

 7 التمٌٌز بٌن عملٌتً البناء الضوبً والتنفس الخلوي الفترة األولى

 8 تلخٌص دورة حٌاة الخلٌة الفترة األولى

 9 تعداد أنواع االنقسام فً الخلٌة الفترة األولى

 10 المقارنة بٌن االنقسام المنصؾ واالنقسام المتساوي الفترة األولى

 11 معرفة مفهوم الوراثة لفترة األولىا

 12 التمثٌل للصفة الموروثة والصفة المكتسبة الفترة األولى

 13 المقارنة بٌن الصفة السابدة والصفة المتنحٌة الفترة األولى

 14 تتبع كٌفٌة انتقال الماء واألمالح المعدنٌة  خالل النبات على مصور للنبات الفترة األولى

 15 التمثٌل لنبات بذري وآخر ال بذري مع ذكر نوع التكاثر فٌهما ىالفترة األول

 16 تحدٌد الطرٌقة التً ٌخزن بها النبات ؼذاإه من خالل عرض عٌنات أو صور مختلفة من النباتات الفترة األولى

 17 معرفة مفهوم المخلوقات الحٌة الدقٌقة مع التمثٌل الفترة األولى

 18 عملٌة لتكوٌن عفن الخبز تنفٌذ تجربة الفترة األولى

 19 تسمٌة نوع التكاثر فً المخلوقات الحٌة الدقٌقة من خالل قراءة الصورة الفترة األولى

 1 ممارسة الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء بصورة مبسطة . الفترة الثانٌة

 20 األجهزة المسإولة عن ذلكذكر بعض الوظابؾ التً ٌإدٌها جسم المخلوق الحً وتسمٌة  الفترة الثانٌة

 21 وصؾ العالقة بٌن أجهزة الجسم أثناء الحركة الفترة الثانٌة

 22 كتابة مقال بسٌط عن السلوكٌات السلٌمة والخاطبة التً ٌمارسها التالمٌذ فً المدرسة وآثارها الصحٌة الفترة الثانٌة

 23 وار المخلوقات الحٌة المكونة لهاتكوٌن شبكة ؼذابٌة فً بٌبة ما مع تحدٌد أد الفترة الثانٌة

 24 بناء هرم طاقة فً نظام بٌبً ما الفترة الثانٌة

 25 تعداد العوامل التً تحدد أنواع المخلوقات الحٌة التً تعٌش فً منطقة حٌوٌة  ما الفترة الثانٌة

 26 قراءة خرٌطة المناطق الحٌوٌة على األرض . الفترة الثانٌة

 27 نموذج لنطاق التربة صنع الفترة الثانٌة

 28 تعداد بعض طرابق المحافظة على التربة الفترة الثانٌة

 29 ذكر أهم المصادر البدٌلة للطاقة . الفترة الثانٌة

 1 ممارسة الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء بصورة مبسطة . الفترة الثالثة

 30 اء لدراسة الكونتعداد األدوات التً ٌستخدمها العلم الفترة الثالثة

 31 تسمٌة الظواهر التً تنتج من دوران األرض الفترة الثالثة

 32 ذكر سبب ظهور أطوار القمر الفترة الثالثة

 33 عمل نموذج مبسط لظاهرتً الخسوؾ والكسوؾ الفترة الثالثة

 34 تعداد مكونات النظام الشمسً . الفترة الثالثة

 35 لكواكب الداخلٌة والكواكب الخارجٌة ..المقارنة بٌن ا الفترة الثالثة

 36 وصؾ بعض الخواص األساسٌة للنجوم الفترة الثالثة

 37 المقارنة بٌن الجزٌبات فً جسم صلب وسابل وؼاز الفترة الثالثة



 38 حساب كثافة مادة ما باستخدام الصٌؽة الرٌاضٌة لقانون الكثافة الفترة الثالثة

 39 المواد حسب خصابصها الفٌزٌابٌة بعرض مصورات أو عٌنات تصنٌؾ بعض الفترة الثالثة

 40 تعداد أنواع المخالٌط الفترة الثالثة

 1 ممارسة الطرٌقة العلمٌة التً ٌستخدمها العلماء بصورة مبسطة . الفترة الرابعة

 41 تكوٌن مخلوط عملٌاً وفصل مكونات مخلوط آخر الفترة الرابعة

 42 وث التؽٌر الكٌمٌابًتفسٌر حد الفترة الرابعة

 43 التمثٌل لتفاعل طارد للطاقة وأخر ماص للطاقة الفترة الرابعة

 44 تصنٌؾ العناصر فً الجدول الدوري  وفقاً لخصابصها الفترة الرابعة

 45 التمٌٌز بٌن األحماض والقواعد الفترة الرابعة

 46 معرفة مفهوم الحركة ،السرعة ، التسارع الفترة الرابعة

 47 التفرٌق بٌن القوى المتزنة وؼٌر المتزنة مع التمثٌل . الفترة الرابعة

 48 معرفة مفهوم الكهرباء الساكنة .. الفترة الرابعة

 49 إعداد بطاقة إرشادٌة لكٌفٌة استخدام الكهرباء بطرٌقة آمنة الفترة الرابعة

 50 وصؾ المؽناطٌس مع تسمٌة المنطقة المحٌطة به الفترة الرابعة

 51 تصمٌم نموذج لتوضٌح سرٌان التٌار الكهربابً ونموذج للمؽناطٌس الكهربابً الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 السادس االبتدابً الصؾ اجتماعٌات اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 وصؾ الوضع السٌاسً قبل قٌام الدولة السعودٌة األولى .. الفترة األولى

 2 معرفة أسباب انعدام األمن قبل قٌام الدولة السعودٌة األولى . الفترة األولى

 3 استنتاج أسباب انتشار البدع والخرافات قبل قٌام الدولة السعودٌة األولى الفترة األولى

 4 معرفة نسب حكام الدولة السعودٌة األولى وذكر أبرزهم. الفترة األولى

 5 نهاٌة الدولة السعودٌة األولى . .. تحدٌد أسباب الفترة األولى

 6 ذكر ظروؾ قٌام الدولة السعودٌة الثانٌة وأسباب نهاٌتها . .. الفترة األولى

 7 التعرٌؾ بدعوة الشٌخ محمد بن عبدالوهاب اإلصالحٌة وأسباب نجاحها . الفترة األولى

 8 لهالتعرٌؾ بنشؤة  اإلمام محمد بن سعود وشجاعته وشماب الفترة األولى

 9 إٌضاح دور االمام محمد بن سعود فً نشر الدعوة االسالمٌة زنصرتها .. الفترة األولى

 10 التعرٌؾ بنشؤة اإلمام تركً بن عبدهللا وشجاعته وشمابله . الفترة األولى

 11 تحدٌد دور اإلمام تركً بن عبدهللا فً بناء الدولة السعودٌة الثانٌة الفترة األولى

 12 ذكر نشؤة مإسس الدولة السعودٌة الثالثة " الملك عبدالعزٌز وصفاته ىالفترة األول

 13 رواٌة قصة استعادة الرٌاض الفترة األولى

 14 استتنتاج أسباب نجاح الملك عبدالعزٌز فً استعادة الرٌاض .. الفترة األولى

 15 ملكة. .تتبع جهود الملك عبدالعزٌز فً توحٌد البالد على خارطة الم الفترة األولى

 16 تحدٌد زمن توحٌد البالد باسم المملكة العربٌة السعودٌة .. الفترة األولى

 17 ذكر إنجازات الملك عبدالعزٌز الحضارٌة وجهوده فً خدمة الوطن الفترة الثانٌة

 18 التعرٌؾ بملوك الوطن بعد وفاة المإسس وإنجازاتهم الحضارٌة . الفترة الثانٌة

 19 عطاء أمثلة وشواهد على نهضة المملكة حضارٌا .إ الفترة الثانٌة

 20 تحدٌد موقع المملكة العربٌة السعودٌة على خارطة قارة آسٌا وحدودها . الفترة الثانٌة

 21 استنتاج ممٌزات موقع وطنه وأسباب مكانته بٌن دول العالم . الفترة الثانٌة

 22 فً وطنه .تصنٌؾ وتحدٌد أبرز معالم التضارٌس  الفترة الثانٌة

 23 استنتاج المناخ فً مختلؾ مناطق وطنه صٌفا وشتاء . الفترة الثانٌة

 24 تحدٌد مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة على خارطة المملكة الفترة الثانٌة

 25 التمٌٌز بٌن مناطق وطنه من حٌث الموقع والخصابص .. الفترة الثانٌة

 26 وأسباب زٌادتهم  فً وطنهذكر عدد السكان  الفترة الثالثة

 27 تعداد المدن الربٌسٌةفً وطنة وأهمٌتها الفترة الثالثة

 28 استنتاج الفبة العمرٌة المنتجة فً وطنة الفترة الثالثة

 29 ذكر مصادر المٌاه فً وطنه . الفترة الثالثة

 30 توزٌع الثروات المعدنٌة فً وطنه على الخارطة الفترة الثالثة

 31 الربط بٌن الموارد وما ٌقوم علٌها من صناعات ... الثالثةالفترة 

 32 تعداد أسباب قلة الثروة الحٌوانٌة فً وطنه . الفترة الثالثة

 33 تعداد مجاالت األنشطة السكانٌة فً وطنه الفترة الثالثة

 34 ة فٌها ..الربط بٌن السمات الطبٌعة لمناطق وطنه وبٌن نوعٌة األنشطة السكانٌ الفترة الثالثة

 35 التمٌٌز بٌن صادرات وطنه ووارداته . الفترة الثالثة

 36 استنتاج أهم مقومات الصناعة فً وطنه . الفترة الثالثة

 37 تعداد مجاالت خدمة قادة وطنه لإلسالم واألماكن المقدسة الفترة الرابعة

 38 استنتاج الهدؾ من خطط التنمٌة فً وطنه الفترة الرابعة

 39 إعطاء أمثلة وشواهد على مظاهر التنمٌة فً وطنه . رة الرابعةالفت



 40 تصنٌؾ إنجازات التنمٌة فً وطنه حسب مظاهرها الفترة الرابعة

 41 ذكر أهم حقوقه فً وطنه وأمثلة منها الفترة الرابعة

 42 ذكر أهم واجباته تجاه وطنه وأمثلة منها الفترة الرابعة

 43 العالقة بٌن حقوقه على وطنه وواجباته نحوهاستنتاج  الفترة الرابعة

 44 إٌضاح بعض مشكالت عدم االلتزام بالواجبات تجاه الوطن وآثار ذلك . الفترة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1440-1439 السادس االبتدابً الصؾ E اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

". Recognise and produce the consonant sound /f/: ph /f/ as in "photo ،"gh /f/ as in "laugh الفترة األولى
.. 

1 

 :Recognise and differentiate between the endings of third person singular Present Simple الفترة األولى
/s/ as in "walks/ ،"z/ as in "reads? / ، "z / as in "teaches. ." 

2 

 Recognise and produce long vowels: ea /i:/ as in "teacher ،"ee /i:/ as in "tree/ ،"a?/ as in ألولىالفترة ا
"rice/ ،"a?/ as in "pie/ ،"e? / as in "play/ ،"e? as in "train 

3 

 Ask questions using What, Who, Where, Why, Whose.. . 11 الفترة األولى

 ,Identify and talk about family and friends using the verb to be (Affirmative, Negative الفترة األولى
Questions, Short Answers), the verb to have and possessive adjectives, can/can’t .. 

13 

 Talk about everyday activities using the Present Simple (Affirmative – Questions – Short الفترة األولى
answers – Negative) and adverbs of frequency (always, sometimes, never.. .) 

15 

 Talk about occupations. . 16 الفترة األولى

 Talk about activities happening at the moment of speaking using the Present Progressive الفترة األولى
(Affirmative – Negative – Questions – Short answers.. .) 

17 

 Talk about sports and household chores. . 18 الفترة األولى

 Use prepositions of time (in, on, before, at, after. .) 29 الفترة األولى

 Follow a simple text while listening to the audio recording. 36 الفترة األولى

 Understand the main idea and/or basic information in short monologues or dialogues. 37 الفترة األولى

 Read and comprehend simple sentences and simple texts. 39 الفترة األولى

 Read simple illustrated stories.. . 40 الفترة األولى

 Recognise basic rules of punctuation. . 41 الفترة األولى

 Understand the main idea and specific information in short simple texts. 42 الفترة األولى

 ,Apply basic rules of punctuation (e.g. use capital letters, full stops, question marks الفترة األولى
exclamation marks. .) 

44 

 Write short simple words/phrases to complete a paragraph.. . 45 لفترة األولىا

 Write simple sentences to convey personal information. . 46 الفترة األولى

 Write short answers to simple questions. 47 الفترة األولى

 Recognise and produce some English digraphs oa /??/ as in "goat "and ow /??/ as in الفترة الثانٌة
"yellow ،"ou /a?/ as in "mouth "and ow /a?/ as in "brown "ow /??/ as in "window "and ow 

/a?/ as in "town ،"ere   /?/as in "where ،"air as in "hair "and ear as in "wear." 

4 

 Ask questions using What, Who, Where, Why, Whose.. . 11 الفترة الثانٌة

 Identify countable and uncountable nouns (some - any) and ask and answer about الفترة الثانٌة
quantity using How much and How many. 

12 

 Describe location (on, in, under, next to, between, opposite, in front of, behind. .) 19 الفترة الثانٌة

 Talk about possession using possessive pronouns (mine, yours ،his, hers), Whose and الفترة الثانٌة
the Possessive Case ('s.) 

20 

 Talk about different items in a house using There is / There are. . 21 الفترة الثانٌة

 Identify and talk about food. 22 ٌةالفترة الثان

 Order at a restaurant using I'd like. 23 الفترة الثانٌة

 Follow a simple text while listening to the audio recording. 36 الفترة الثانٌة

 Understand the main idea and/or basic information in short monologues or dialogues. 37 الفترة الثانٌة

 Read and count cardinal numbers to1000. . 38 الفترة الثانٌة

 Read and comprehend simple sentences and simple texts. 39 الفترة الثانٌة

 Read simple illustrated stories.. . 40 الفترة الثانٌة

 Understand the main idea and specific information in short simple texts. 42 الفترة الثانٌة

 Associate verbal with visual information.. . 43 الفترة الثانٌة



 Write simple sentences to convey personal information. . 46 الفترة الثانٌة

 Write short answers to simple questions. 47 الفترة الثانٌة

 Use the definite and indefinite article (a/an/the.. .) 48 ثانٌةالفترة ال

 Recognise and produce some English digraphs: oi /??/ as in "oil "and "toy." 5 الفترة الثالثة

 Recognise and produce long vowels and the schwa sound: /??/ as in "car /??/ ،"as in الفترة الثالثة
forty/?/ ،"as in "brother. ." 

6 

 Recognise and produce long vowels: /ju:/ as in "huge "and as in "barbecue /??/ ،"as in الفترة الثالثة
"purse "and as in "bird.. ." 

7 

 Tell the time (o' clock, half past, a quarter to, a quarter past.. .) 14 الفترة الثالثة

 Give directions.. . 24 الفترة الثالثة

 Talk about rules using the imperative.. . 25 الفترة الثالثة

 Use subject and object personal pronouns (I, you, he, etc. / me ،you, him, etc.. .). 26 الفترة الثالثة

 Identify places in a town using the Past Simple of the verb to be. 27 الفترة الثالثة

 Talk about the different times of the day (in the afternoon, in the evening.) 28 الفترة الثالثة

 Talk about the past and describe past experiences using the Past Simple of the verb to be الفترة الثالثة
and There was / There were / There wasn't / There weren't. 

30 

 Use intensifiers (so, very.. .) 35 الفترة الثالثة

 Follow a simple text while listening to the audio recording. 36 الفترة الثالثة

 Understand the main idea and/or basic information in short monologues or dialogues. 37 الفترة الثالثة

 Read and comprehend simple sentences and simple texts. 39 الفترة الثالثة

 Read simple illustrated stories.. . 40 الفترة الثالثة

 Understand the main idea and specific information in short simple texts. 42 الفترة الثالثة

 Associate verbal with visual information.. . 43 ثةالفترة الثال

 Write short simple words/phrases to complete a paragraph.. . 45 الفترة الثالثة

 Write simple sentences to convey personal information. . 46 الفترة الثالثة

 Write short answers to simple questions. 47 الفترة الثالثة

 Recognise and produce consonant endings: nk /?k / as in "bank /?/ ،"as in "spring/ ،"k/ as الفترة الرابعة
in "clock/ ،"nd/ as in "sand/ ،"nt/ as in "tent." 

8 

 Recognise and produce the consonant blend: (/sk/ as in "skate, square and scarf.)" 9 الفترة الرابعة

 Recognise the silent gh as in "night "and the silent k as in "knee. ." 10 الفترة الرابعة

 Talk about past activities and events (Past Simple of regular and irregular verbs.) 31 الفترة الرابعة

 Make comparisons, e.g. people, animals, using the comparative and superlative form. 32 الفترة الرابعة

 Talk about future plans using going to.. . 33 الفترة الرابعة

 Use conjunctions (because, and, but, then.) 34 الفترة الرابعة

 Follow a simple text while listening to the audio recording. 36 الفترة الرابعة

 Understand the main idea and/or basic information in short monologues or dialogues. 37 الفترة الرابعة

 Read and comprehend simple sentences and simple texts. 39 الفترة الرابعة

 Read simple illustrated stories.. . 40 الفترة الرابعة

 Understand the main idea and specific information in short simple texts. 42 الفترة الرابعة

 Associate verbal with visual information.. . 43 الفترة الرابعة

 Write short simple words/phrases to complete a paragraph.. . 45 الفترة الرابعة

 Write simple sentences to convey personal information. . 46 الفترة الرابعة

 Write short answers to simple questions. 47 الفترة الرابعة

 Link ideas with and, then. . 49 الفترة الرابعة

 



 هـ1440-1439 السادس االبتدابً الصؾ التربٌة الفنٌة اسم المادة
 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 شرح أسس التصمٌم من خالل لوحة تجرٌدٌة بتقنٌة الرسم الزٌتً  . ىالفترة األول

 2 مناقشة ما تحتوٌه الرسومات من قٌم فنٌة . .. الفترة األولى

 3 التحدث عن أهم القٌم الجمالٌة فً األعمال الفنٌة المنتجة الفترة األولى

 4 التعبٌر بالرسم عن موضوعات المجال. الفترة األولى

 5 توضٌح مفهوم الزخرفة اإلسالمٌة المتشعبة . األولىالفترة 

 6 وصؾ وحدة زخرفٌة متشعبة باستخدام المصطلحات الفنٌة الزخرفٌة. الفترة األولى

 7 التعبٌر عن القٌم الجمالٌة الزخرفٌة التشعبٌة فً األعمال الفنٌة المنتجة . الفترة األولى

 8 بة من نقطة و تكرارها على أسطح متنوعة.رسم وحدة زخرفٌة بسٌطة متشع الفترة األولى

 9 ذكر بعض األعمال الطباعٌة بالقالب فً التراث العالمً. الفترة األولى

 10 وصؾ لبعض األعمال الطباعٌة بالقالب. الفترة األولى

 11 مناقشة القٌم الجمالٌة فً األعمال المطبوعة بالقالب. الفترة األولى

 12 طباعً إلنتاج أعمال فنٌة ذات صبؽة جمالٌة نفعٌة . إعداد قالب الفترة األولى

 13 التحدث باختصار عن تارٌخ النسٌج اإلسالمً والنسٌج المعاصر و أسالٌبهما الزخرفٌة .. الفترة الثانٌة

 14 المقارنة بٌن النسٌج االسالمً والنسٌج المعاصر الفترة الثانٌة

 15 فً المنسوجات البارزة .التحدث عن القٌم الجمالٌة  الفترة الثانٌة

 16 تطبٌق بعض الخبرات العملٌة البسٌطة فً أعمال النسٌج البارز . الفترة الثانٌة

 17 التحدث باختصار عن الفخار و الخزؾ و بداٌة نشؤة الزخرفة علٌها الفترة الثانٌة

 18 وصؾ أوانً خزفٌة  من التراث الشعبً . الفترة الثانٌة

 19 ضٌح القٌم النفعٌة فً األعمال الخزفٌة المنتجة .تو الفترة الثانٌة

 20 تشكٌل آنٌة خزفٌة منتظمة الشكل و تنفٌذ تكوٌن زخرفً ؼابر علٌها . الفترة الثانٌة

 21 توضٌح بعض تقنٌات الرسم بؤلوان األكرٌلك و بعض أسالٌب الفن التشكٌلً الفترة الثالثة

 22 ث الحٌاتٌة على أعمال الفنان و الفنان العربً .مناقشة مدى تؤثٌر األحدا الفترة الثالثة

 23 مناقشة القٌم الجمالٌة التً تعبر عن دور الفن فً المجتمع . الفترة الثالثة

 24 التعبٌر اللونً عن األحاسٌس و المشاعر اإلنسانٌة والقضاٌا االجتماعٌة . الفترة الثالثة

 25 نان المسلم فً صٌاؼة الزخارؾ الهندسٌة المتشعبة .التحدث باختصار عن إبداع الف الفترة الثالثة

 26 إبداء الرأي حول عمل فنً زخرفً باستخدام المصطلحات الزخرفٌة الجدٌدة . الفترة الثالثة

 27 تذوق  جمال الزخارؾ الهندسٌة . الفترة الثالثة

 28 رسم وحدة زخرفٌة بسٌطة متشعبة باستخدام الشكل الهندسً . الفترة الثالثة

 29 التحدث باختصار عن تارٌخ استخدام اإلنسان للجلود و بعض المنتجات الجلدٌة التراثٌة .. الفترة الرابعة

 30 ذكر بعض الخامات و طرق التشكٌل المستخدمة فً المنتجات الجلدٌة . الفترة الرابعة

 31 نفذة .مناقشة القٌم الجمالٌة و النفعٌة فً األعمال الجلدٌة الم الفترة الرابعة

 32 تنفٌذ عمل فنً نسجً أو زخرفً من الجلود . الفترة الرابعة

 33 ذكر  بعض فوابد األشجار و استخداماتها منذ القدم . الفترة الرابعة

 34 وصؾ القٌم الجمالٌة لبعض األعمال الفنٌة المنتجة بالجذوع و األؼصان . . الفترة الرابعة

 35 عن قٌمة الِحرؾ الٌدوٌة التراثٌة ، و ُسبل الحفاظ علٌها و تطوٌرها. التحدث  باختصار الفترة الرابعة

 36 انتاج عمل فنً نفعً باستخدام األؼصان و بعض جذوع األشجار المناسبة . الفترة الرابعة

 37 التحدث باختصار عن  بعض األعمال الفنٌة المعدنٌة التارٌخٌة و أسالٌب الطرق علٌها. .. الفترة الرابعة

 38 تحلٌل القٌم الفنٌة فً األعمال المعدنٌة. الفترة الرابعة

 39 تذوق القٌم الجمالٌة والنفعٌة فً االعمال المعدنٌة . الفترة الرابعة

 40 إنتاج عمل فنً معدنً بؤسلوب التقبٌب أو النافر و الؽابر . الفترة الرابعة



 هـ1440-1439 السادس االبتدابً صؾال التربٌة البدنٌة اسم المادة

 

 الترتٌب المهارة الفترة

 1 قٌاس مستوى اللٌاقة القلبٌة التنفسٌة الفترة األولى

 2 قٌاس مستوى القوة العضلٌة الفترة األولى

 3 قٌاس مستوى قوة عضالت البطن وتحملها الفترة األولى

 4 قٌاس مستوى المرونة المفصلٌة الفترة األولى

 5 قٌاس مستوى التركٌب الجسمً) مإشر كتلة الجسم( األولى الفترة

 6 ٌطبق الجري المتعرج بالكرة  أثناء مشاركته فً نشاط لكرة القدم الفترة األولى

 7 ٌطبق كتم الكرة بوجه القدم الخارجً أثناء مشاركته فً نشاط لكرة القدم الفترة األولى

 8 ء نشاط لكرة القدمٌطبق ضرب الكرة بالرأس أثنا الفترة األولى

 9 ٌطبق الجري فً المنحنى أثناء مشاركته فً مسابقات أللعاب القوى الفترة الثانٌة

 10 ٌطبق تعدٌة الحواجز أثناء مشاركته فً مسابقات أللعاب القوى الفترة الثانٌة

 11 القوى ٌطبق الوثب العالً بالطرٌقة السرجٌة أثناء مشاركته فً مسابقات أللعاب الفترة الثانٌة

 12 ٌطبق تمرٌر الكرة إلى الخلؾ أثناء مشاركته فً نشاط للكرة الطابرة الفترة الثانٌة

 13 ٌطبق تمرٌر الكرة بالساعدٌن من األسفل إلى األعلى أثناء  مشاركته فً نشاط للكرة الطابرة الفترة الثانٌة

 14 لؾ أثناء  مشاركته فً نشاط للكرة الطابرةٌطبق تمرٌر الكرة بالساعدٌن من األسفل إلى الخ الفترة الثانٌة

 15 ٌطبق أداء اإلرسال المواجه من األعلى أثناء مشاركته فً نشاط للكرة الطابرة الفترة الثانٌة

 16 ٌطبق التمرٌرة المرتدة بالٌدٌن  أثناء مشاركته فً نشاط لكرة السلة الفترة الثالثة

 17 ٌطة من األسفل بٌد واحدة أثناء مشاركته فً نشاط لكرة السلةٌطبق أداء التمرٌرة البس الفترة الثالثة

 18 ٌطبق المحاورة بالكرة أثناء  مشاركته فً نشاط لكرة السلة الفترة الثالثة

 19 ٌطبق تصوٌب الكرة من الثبات أثناء مشاركته فً نشاط لكرة السلة الفترة الثالثة

 20 مشً أثناء مشاركته فً أنشطة الجمبازٌطبق الدحرجة األمامٌة من ال الفترة الثالثة

 21 ٌطبق الدحرجة األمامٌة المكورة من الوقوؾ على الرأس أثناء مشاركته فً أنشطة الجمباز الفترة الثالثة

 22 ٌطبق الوقوؾ على الٌدٌن مع الثبات أثناء مشاركته فً أنشطة الجمباز الفترة الثالثة

 23 ٌة على الٌدٌن ) العجلة( أثناء مشاركته فً أنشطة الجمبازٌطبق الشقلبة الجانب الفترة الثالثة

 24 ٌطبق القفز داخال على المهر بالعرض أثناء مشاركته فً أنشطة الجمباز الفترة الثالثة

 25 ٌطبق تمرٌر الكرة بٌد واحدة من فوق الرأس أثناء مشاركته فً نشاط لكرة الٌد الفترة الرابعة

 26 محاورة بالكرة أثناء مشاركته فً نشاط لكرة الٌدٌطبق ال الفترة الرابعة

 27 ٌطبق التصوٌب من فوق الرأس مع االرتكاز أثناء  مشاركته فً نشاط لكرة الٌد الفترة الرابعة

 28 ٌطبق مسك المضرب الصحٌح أثناء مشاركته فً نشاط للكرة الطاولة الفترة الرابعة

 29 ناء مشاركته فً نشاط للكرة الطاولةٌطبق وقفة االستعداد  أث الفترة الرابعة

 30 ٌطبق اإلرسال بوجه المضرب وظهر المضرب أثناء  مشاركته فً نشاط للكرة الطاولة الفترة الرابعة

 31 ٌطبق الضربة القاطعة األمامٌة بوجه المضرب أثناء مشاركته فً نشاط للكرة الطاولة الفترة الرابعة

 32 بوجه وظهر المضرب أثناء مشاركته فً نشاط للكرة الطاولةٌطبق صد الكرة  الفترة الرابعة

 33 تقوٌم مستوى اللٌاقة القلبٌة التنفسٌة الفترة الرابعة

 34 تقوٌم مستوى القوة العضلٌة الفترة الرابعة

 35 تقوٌم مستوى قوة عضالت البطن وتحملها الفترة الرابعة

 36 تقوٌم مستوى المرونة المفصلٌة الفترة الرابعة

 37 تقوٌم مستوى التركٌب الجسمً) مإشر كتلة الجسم( الفترة الرابعة

 




