
 ؟ 

مهارات  
 التعلم

 األحد الزمن

 هـ1445ـ1ـ52

 األثنين

 هـ1445ـ1ـ52

 الثالثاء

 هـ1445ـ1ـ52

 االربعاء

 هــ1445ـ1ـ52

 الخميس

 هـ1445ـ1ـ52

 
 

1 

 
 

 التهيئة

 
 د11

 الترحيب 
 الحضور والغياب 

 التقويم 
 النشيد الوطني 
 انشودة القوانين

 الترحيب 
 الحضور والغياب 

 التقويم 
 النشيد الوطني 

 انشودة القوانين    

 الترحيب 
 الحضور والغياب 

 التقويم 
 النشيد الوطني 

 انشودة القوانين      

 الترحيب  
 الحضور والغياب 

 التقويم 
 النشيد الوطني 

 انشودة القوانين      

 الترحيب 
 الحضور والغياب 

 التقويم 
 النشيد الوطني 

 انشودة القوانين     

 

5 

 التربية
 االسالمية

  المسلم الصغير

 سورة الفاتحة د11
 ما نبيك؟ من مادينك؟ ربك؟ من

 نومدعاء ال كتابك؟ هو
 التعرف على عائلتي

 لفاتحةسورة ا
 ما نبيك؟ من مادينك؟ ربك؟ من

   نومدعاء الكتابك؟  هو
 عائلتي الجميلة

 سورة الفاتحة
 هو ما نبيك؟ من مادينك؟ ربك؟ من

 نومدعاء الكتابك ؟  
 عائلة االرنب قصة

 فاتحةسورة ال
 نبيك؟ من مادينك؟ ربك؟ من
  نومدعاء الكتابك ؟  هو ما

 قصة زينة البيت

 سورة الفاتحة
 سبق ما مراجعة

 نومدعاء ال
 يبوأ انشودة أمي

عرض صور تمثل  (1العدد) شرح طريقة كتابة (1تتطابق العدد) (1التعرف على العدد ) د12 األعداد   3
 (1العدد)

 عددمراجعة ال

 تربية بدنية رياضية  د11 استراحة 4

 تسمية أجزاء الجسم مراحل  مراحل نمو االنسان االشكال الهندسية مراحل نمو الجنين د12 العلوم 2

 حرف)ب( د12 القراءة 2
 وشكل صوت على التعرف

 الحرف

 ب()حرف لفظ على التعرف
 بالحركات

 

 الحرف)ب(مراجعة  ب() بحرف تبدأ كلمات ب()حرف أشكال على التعرف    

 (حرف)ب كتابة على التدريب د12 الكتابة 2
  

( ب)حرف كتابة على التدرب
 بالحركات

 

  أشكال كتابة على التدريب
 وسط/أول) في(ب)حرف

 الكلمة(آخر/
 

  ب()الحرف كتابة مراجعة (1) العدد كتابة على التدريب
 (1)العدد وكتبة

مجموع  2
 الدقائق

 دقيقة في اليوم 21عدد دقائق التعلم عن بعد  د21

  مستوى ثانياعداد معلمات 

 أ/ مي العقيلي .. أ/ نوف الشريف .. أ/ العنود ال سليمان : فصل المبدعون
  الرشيد  .. أ/ سمر الدريهم  ابتسامأ/  : فصل المفكرون

 

 لألنشطة التعليمية عائلةلوحدة الالخطة االسبوعية 
 (تعليم التزامني ال) 

 هــ1445ـــ هـ  1441عام 

 2المستوى (األول)االسبوع 

  
 



 



 

 األحد الزمن مهارات التعلم 

 هـ1442ـ2ـ17

 األثنين

 هـ1442ـ2ـ18

 الثالثاء

 هـ1442ـ2ـ19

 االربعاء

 هــ1442ـ2ـ20

 الخميس

 هـ1442ـ2ـ21

 
 

1 

 
 

 التهيئة

 

 د10

 الترحيب 
 الحضور والغياب 

 التقويم 
 النشيد الوطني 
 انشودة القوانين

 الترحيب 
 الحضور والغياب 

 التقويم 
 النشيد الوطني 

 انشودة القوانين    

 الترحيب 
 الحضور والغياب 

 التقويم 
 النشيد الوطني 

 انشودة القوانين      

 الترحيب  
 الحضور والغياب 

 التقويم 
 النشيد الوطني 

 انشودة القوانين      

 الترحيب 
 الحضور والغياب 

 التقويم 
 النشيد الوطني 

 انشودة القوانين     

 

2 

التربية 
 االسالمية
المسلم 
 الصغير 

 سورة الفاتحة د10
من نبيك؟ من ربك ؟

 مادينك؟ ماكتابك؟
 دعاء االستيقاظ     

 سورة الفاتحة
من ربك ؟من نبيك؟ 

 ماكتابك؟مادينك؟ 
 دعاء االستيقاظ      

 سورة الفاتحة
من ربك ؟من نبيك؟ 

 مادينك؟ ماكتابك؟
 دعاء االستيقاظ      

 سورة الفاتحة
من ربك ؟من نبيك؟   

 مادينك؟ ماكتابك؟
 دعاء االستيقاظ  

 سورة الفاتحة
 مراجعة ما سبق
 دعاء االستيقاظ

التعرف على شكل  د15 األعداد   3

 (1العدد)

      

 التعرف على العدد    

 ( ومدلولة       1)    
     ( 1تشكيل العدد )

 بالعجين

(على        1كتابة العدد )

 ورقة العمل

 (1مراجعة العدد)

 أنشودة األعداد

 تربية بدنية رياضية  د10 استراحة 4

التعرف على شجرة  د15 العلوم 5
 عائلة الطفل

التعرف على عوائل   القياسات التعرف على
 ناتاالحيو

تطبيق االطفال تجربة  تجربة يذوب وال يذوب
 بويذوب واليذ

تعليم قراءة أسماء  د15 القراءة 6
 أفراد العائلة

قصة العالقة بين أفراد  قصة بر الولدين
 االسرة

 أنشودة جدي   أنشودة عائلتي

( 1تشكيل العدد ) د15 الكتابة 7

 بالعجين

وضع كوالج على العدد 

(1) 

عرض نموذج 

 (ومدلوله1العدد)
 مراجعة ( 1كتبت العدد)

مجموع  8

 الدقائق
 دقيقة في اليوم 90عدد دقائق التعلم عن بعد  د90

 العنود آل سليمان تنفيذ أ/
 

 

 لألنشطة التعليمية لوحدة العائلةالخطة االسبوعية 
 (تعليم التزامني ال) 

 هــ1442ـــ هـ  1441عام 

 2المستوى (الرابع)االسبوع 

  
 


