
 (وطنيالخطة األسبوعية لألنشطة التعليمية لوحدة )
 هـ                         المستوى/ الثالث                      المعلمة/ليلى سالم باسليمان ١٤٤٢/ ١٥/٣األسبوع األول                        التاريخ: 

 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد مهارات التعلم

 التهيئة
 د١٠

- دعاء المساء - القاء التحية
 - ترديد النشيد الوطني

حالة   - الحضور والغياب
مفاهيم  - الطقس والتاريخ
 وطنية

- دعاء المساء - القاء التحية
 - ترديد النشيد الوطني

حالة   - الحضور والغياب
مفاهيم  - الطقس والتاريخ
 وطنية

- دعاء المساء -القاء التحية
 - النشيد الوطنيترديد 

حالة   - الحضور والغياب
مفاهيم  - الطقس والتاريخ
 وطنية

- دعاء المساء - القاء التحية
 - ترديد النشيد الوطني

حالة   - الحضور والغياب
مفاهيم  - الطقس والتاريخ
 وطنية

- دعاء المساء -القاء التحية
 - ترديد النشيد الوطني

حالة   - الحضور والغياب
مفاهيم  - والتاريخالطقس 

 وطنية

 التربية اإلسالمية 
 د١٠

 سورة )قريش( - مفاهيم دينية
 حفظ الوطن  دعاء -

 سورة )قريش( - مفاهيم دينية
 حفظ الوطن  دعاء -

 سورة )قريش( - مفاهيم دينية
 حفظ الوطن  دعاء -

 سورة )قريش( - مفاهيم دينية
 حفظ الوطن  دعاء -

 سورة )قريش( - مفاهيم دينية
 حفظ الوطن  دعاء -

 د وتتضمن نشاط بدني١٠استراحة 

 الحساب واالعداد
 د١٥

من   -( ٦)التعرف على العدد 
 خالل قصة او انشودة 

 (٦تمارين العدد ) ( بالمدلول ٦)مطابقة العدد 
( وتشكيلة  ٦مراجعة العدد )

 ورقة عمل  –بالصلصال 
( مراجعة  ٦عرض العدد )

 االعداد 

 العلوم
 د١٥

مؤسس  –مفهوم الوطن 
 المملكة العربية السعودية 

 الشعار   –العملة  النشيد الوطني–العلم
تجربة الفلفل والصابون  

 للوقاية من الجراثيم 
 اللغة 

 الكتابة
 د١٥

أشياء   –قصة الحرف )ع( 
 –محسوسة تبدأ بحرف )ع( 
 اسم وصوت الحرف )ع(

 –كلمات تبدأ بالحرف )ع( 
تمرين  –وكتابة الحرف )ع( 

 الحرف 

مواقع الحرف )ع( في الكلمة  
 اول الكلمة ووسطها واخرها 

تشكيل الحرف )ع( 
كتابة الحرف   –بالصلصال 

 )ع(

مراجعة الحرف )ع( ـ كتابة  
 الحرف )ع(

 القراءة
 د١٥

اسم    –قصة الحرف )ع( 
 وصوت الحرف )ع(

 ( ٦قصة العدد )
المملكة العربية توحيد قصة 

 السعودية
 االنتماء للوطنقصة   قصة فيصل الجمل 



 (وطنيالخطة األسبوعية لألنشطة التعليمية لوحدة )
 هـ                         المستوى/ الثالث                      المعلمة/ليلى سالم باسليمان ١٤٤٢/ ٢٣/٣األسبوع الثاني                        التاريخ: 

 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد التعلممهارات 

 التهيئة
 د١٠

-دعاء المساء  -القاء التحية 
 -ترديد النشيد الوطني 

حالة   -الحضور والغياب 
مفاهيم  -الطقس والتاريخ 
 وطنية

-دعاء المساء  -القاء التحية 
 -ترديد النشيد الوطني 

حالة   -الحضور والغياب 
مفاهيم  -الطقس والتاريخ 
 وطنية

-دعاء المساء  -القاء التحية
 -ترديد النشيد الوطني 

حالة   -الحضور والغياب 
مفاهيم  -الطقس والتاريخ 
 وطنية

-دعاء المساء  -القاء التحية 
 -ترديد النشيد الوطني 

حالة   -الحضور والغياب 
مفاهيم  -الطقس والتاريخ 
 وطنية

-دعاء المساء  -القاء التحية
 -الوطني ترديد النشيد 

حالة   -الحضور والغياب 
مفاهيم  -الطقس والتاريخ 
 وطنية

 التربية اإلسالمية 
 د١٠

سورة )قريش(  -مفاهيم دينية 
 دعاء حفظ الوطن  -

سورة )قريش(  -مفاهيم دينية 
 دعاء حفظ الوطن  -

سورة )قريش(  -مفاهيم دينية 
 دعاء حفظ الوطن  -

سورة )قريش(  -مفاهيم دينية 
 الوطن دعاء حفظ  -

سورة )قريش(  -مفاهيم دينية 
 دعاء حفظ الوطن  -

 د وتتضمن نشاط بدني١٠استراحة 

 الحساب واالعداد
 د١٥

من   -( ٧التعرف على العدد )
 خالل قصة او انشودة 

 (٧تمارين العدد ) ( بالمدلول ٧مطابقة العدد )
( وتشكيلة  ٧مراجعة العدد )

 ورقة عمل  –بالصلصال 
( مراجعة  ٧عرض العدد )

 االعداد 

 العلوم
 د١٥

المملكة العربية  مدن 
 مدينة الطفل  -السعودية 

المدن المقدسة في المملكة  
 العربية السعودية

الثروات في المملكة العربية 
 وفوائدها النخلة  -السعودية

 حماة الوطن تخثر الحليبتجربة 

 الكتابة
 د١٥

أشياء   –قصة الحرف )ل(  
  –محسوسة تبدأ بحرف )ل( 
 اسم وصوت الحرف )ل(

 –كلمات تبدأ بالحرف )ل( 
تمرين  –وكتابة الحرف )ل( 

 الحرف 

مواقع الحرف )ل( في الكلمة  
 اول الكلمة ووسطها واخرها 

تشكيل الحرف )ل( 
كتابة الحرف   –بالصلصال 

 )ل(

مراجعة الحرف )ل( ـ كتابة 
 )ل( الحرف 

 القراءة
 د١٥

اسم   –قصة الحرف )ل(  
 وصوت الحرف )ل( 

 ة حب وخدمة الوطن قص انشودة وطن الخير النخلة باسقةقصة   بئر زمزم -(٧قصة العدد )



 (وطنيالخطة األسبوعية لألنشطة التعليمية لوحدة )
 المستوى/ الثالث                      المعلمة/ليلى سالم باسليمان       هـ                    ١٤٤٢/ ٣٠/٣األسبوع الثالث                        التاريخ: 

 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد مهارات التعلم

 التهيئة
 د١٠

-دعاء المساء  -القاء التحية 
 -ترديد النشيد الوطني 

حالة   -الحضور والغياب 
مفاهيم  -الطقس والتاريخ 
 وطنية

-دعاء المساء  -القاء التحية 
 -ترديد النشيد الوطني 

حالة   -الحضور والغياب 
مفاهيم  -الطقس والتاريخ 
 وطنية

-دعاء المساء  -القاء التحية
 -ترديد النشيد الوطني 

حالة   -الحضور والغياب 
مفاهيم  -الطقس والتاريخ 
 وطنية

-دعاء المساء  -القاء التحية 
 -ترديد النشيد الوطني 

الة  ح -الحضور والغياب 
مفاهيم  -الطقس والتاريخ 
 وطنية

-دعاء المساء  -القاء التحية
 -ترديد النشيد الوطني 

حالة   -الحضور والغياب 
مفاهيم  -الطقس والتاريخ 
 وطنية

 التربية اإلسالمية 
 د١٠

سورة )قريش(  -مفاهيم دينية 
 دعاء حفظ الوطن  -

سورة )قريش(  -مفاهيم دينية 
 دعاء حفظ الوطن  -

سورة )قريش(  -مفاهيم دينية 
 دعاء حفظ الوطن  -

سورة )قريش(  -مفاهيم دينية 
 دعاء حفظ الوطن  -

سورة )قريش(  -مفاهيم دينية 
 دعاء حفظ الوطن  -

 د وتتضمن نشاط بدني١٠استراحة 

 الحساب واالعداد
 د١٥

من   -( ٨)التعرف على العدد 
 خالل قصة او انشودة 

 (٨تمارين العدد ) بالمدلول ( ٨)مطابقة العدد 
( وتشكيلة  ٨مراجعة العدد )

 ورقة عمل  –بالصلصال 
( مراجعة  ٨عرض العدد )

 االعداد 

 العلوم
 د١٥

في المملكة العربية   السياحة
 السعودية

المملكة العربية  الطبيعة في 
 السعودية

 بيئتنا كيف نحافظ عليها
انتقال الصوت  تجربة

 )التيليفون(
أنواع الحيوانات في المملكة  

 العربية السعودية

 الكتابة
 د١٥

أشياء   –(  مقصة الحرف )
 –( ممحسوسة تبدأ بحرف )

 (ماسم وصوت الحرف )

 –( مكلمات تبدأ بالحرف )
تمرين  –( موكتابة الحرف )

 الحرف 

( في الكلمة  ممواقع الحرف )
 واخرها اول الكلمة ووسطها 

( متشكيل الحرف )
كتابة الحرف   –بالصلصال 

 (م)

( ـ كتابة ممراجعة الحرف )
 كلمة )علم(

 القراءة
 د١٥

اسم   –(  مقصة الحرف )
 (موصوت الحرف )

 قصة الجمل  انشودة وطني السعودية قصة مشمشة على الشاطئ  ( ٨) قصة العدد



 


