
 

مهارات  
 التعلم

 األحد الزمن

 هـ1442ـ4ـ21

 األثنين

 هـ1442ـ4ـ23

 الثالثاء

 هـ1442ـ4ـ24

 االربعاء

 هــ1442ـ4ـ25

 الخميس

 هـ1442ـ4ـ26

 
 

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

 لكوثرسورة ا د10
               من ربك ؟ مادينك؟ 

 نبيك؟ ماهوكتابك؟من 
الدخول والخروج دعاء 

 من الخالء

 سورة الكوثر
من ربك ؟ مادينك؟                

 من نبيك؟ ماهوكتابك؟
دعاء الدخول والخروج 

  من الخالء 

 سورة الكوثر 
من ربك ؟ مادينك؟                

 نبيك؟ ماهوكتابك؟ من
دعاء الدخول والخروج 

 من الخالء  

 سورة الكوثر
من ربك ؟ مادينك؟                

 من نبيك؟ ماهوكتابك؟
دعاء الدخول والخروج 

  من الخالء  

 سورة الكوثر
من ربك ؟ مادينك؟                

 من نبيك؟ ماهوكتابك؟
دعاء الدخول 

 والخروج من الخالء

 مراجعة االعداد مفهوم الساعة تطبق األطفال للتسلسل على التسلسلتمارين   التسلسل مفهوم د15 األعداد   3

 تربية بدنية رياضية  د10 استراحة 4

 مراجعة المسكنفي معا ونون  دورة المياة المطبخ غرفة النوم د15 العلوم 5

صوت الحرف )خ(  صة الحرف )خ(ق د15 القراءة 6
 وشكل الحرف

 حرف)خ(طريقة كتابة  بالحرف)خ(كلمات تبدأ 
 قصه من اختيارالمعلمه

 عرض مشاركة االطفال
 (خللحرف )

التدريب على كتابة  د15 الكتابة 7
 الحرف)خ( بالصلصال

وضع كوالج على 
 الحرف)خ(

كتابة الحرف )خ( على  عرض نموذج الحرف )خ(
  الصنفرة

نموذج الحرف عرض 
 )خ(

مجموع  8
 الدقائق

 دقيقة في اليوم 90التعلم عن بعد عدد دقائق  د90

 العنود آل سليمان/أ ..وتنفيذاعداد 

 

 لألنشطة التعليمية لوحدة الحياة في المسكنالخطة االسبوعية 
 (تعليم التزامني ال) 

 هــ1442ـــ هـ  1441عام 

 2المستوى (ثالثال)االسبوع 

  
 



r 

مهارات  
 التعلم

 األحد الزمن

 هـ1442ـ4ـ14

 األثنين

 هـ1442ـ4ـ15

 الثالثاء

 هـ1442ـ4ـ16

 االربعاء

 هــ1442ـ4ـ17

 الخميس

 هـ1442ـ4ـ18

 
 

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

 لمسدسورة ا د10
 من ربك ؟ مادينك؟ من

 نبيك؟ ماهوكتابك؟
 من دعاء الخروج 

 لمنزلا

 المسدسورة 
 من ربك ؟ مادينك؟ من

 نبيك؟ ماهوكتابك؟
من   دعاء الخروج
  المنزل 

 المسد سورة
 من ربك ؟ مادينك؟ من

 نبيك؟ ماهوكتابك؟
 من  دعاء الخروج 
 المنزل  

 لمسدسورة ا
 مادينك؟ من من ربك ؟

 نبيك؟ ماهوكتابك؟
من  دعاء الخروج 

  لمنزل  ا

 مسدسورة ال
 من ربك ؟ مادينك؟ من

 نبيك؟ ماهوكتابك؟
من دعاء الخروج 
  المنزل  

( 5عرض بطاقة العدد) (5قصة العدد) د15 األعداد   3
 والمدلول

اشياء محسوسة من قبل 
 االطفال

 (5راجعة العدد)م (5طريقة كتابة العدد)

 تربية بدنية رياضية  د10 استراحة 4

 أنواع  مساكن د15 العلوم 5
 الحيوان

تجربة المالمس    الروائح في المسكن
 ناعم( –)خشن 

 مكونات المسكن  الترشيد في المسكن

( ح) الحرف صوت قصة حرف )ح( د15 القراءة 6
 الحرف وشكل

 طريقة كتابة حرف )ح( كلمات تبدأ بالحرف )ح(
 قصه من اختيار المعلمه

 ()حالحرف مراجعة

لحرف على كتابة االتدريب  د15 الكتابة 7

 ( بالصلصال5والعدد) (ح)

التدريب على كتابة الحرف 

 ( بالرمل5والعدد)( ح)

 عرض نموذج

 (5والعدد)(حللحرف)

التدريب على كتابة 

( 5والعدد) (حالحرف)
 بالسبورة

للحرف  عرض نموذج

 (5والعدد)(ح)

مجموع  8
 الدقائق

 دقيقة في اليوم 90عدد دقائق التعلم عن بعد  د90

  العنود آل سليمان/أ ..اعداد وتنفيذ

 لألنشطة التعليمية الحياة في المسكن لوحدةالخطة االسبوعية 
 (التعليم التزامني ) 

 هــ1442ـــ هـ  1441عام 

 2المستوى (ثانيال)االسبوع 

  
 



 

مهارات  ت
 التعلم

 األحد الزمن

 هـ1442ـ4ـ7

 األثنين

 هـ1442ـ4ـ8

 الثالثاء

 هـ1442ـ4ـ9

 االربعاء

 هــ1442ـ4ـ10

 الخميس

 هـ1442ـ4ـ11
 
 

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

 المسدسورة  د10

من من ربك ؟ مادينك؟ 
 كتابك؟ هو نبيك؟ ما

 دعاء دخول المنزل

 لمسدسورة ا

 مادينك؟ من ؟من ربك 

 نبيك؟ ماهوكتابك؟

  دعاء دخول المنزل 

 سورة المسد

من  مادينك؟ ؟من ربك 
 كتابك؟ هو نبيك؟ ما

 دعاء دخول المنزل  

 المسد سورة

 مادينك؟ من ؟من ربك 

 نبيك؟ ماهوكتابك؟

  دعاء دخول المنزل  

 المسدسورة 

 مادينك؟ من ؟من ربك 

 نبيك؟ ماهوكتابك؟

  دعاء دخول المنزل  

( 4عرض بطاقة العدد) (4قصة العدد) د15 األعداد   3

 والمدلول

 اشياء محسوسة من قبل

 (4للعدد) االطفال
 (4مراجعة العدد) (4طريقة كتابة العدد)

 انشودة االعداد

 تربية بدنية رياضية  د10 استراحة 4

تجربة الكهرباء  تصميم منزلك أنواع مساكن االنسان عنوان المسكن د15 العلوم 5
 الساكنة

   المسكنأصوات 
 )تجربة(

صوت الحرف)ج(وشكل  )ج( الحرفقصة  د15 القراءة 6
 الحرف

 طريقة كتابة حرف )ج( كلمات تبدأ بالحرف )ج(
 قصة من اختيار المعلمه

 مراجعة الحرف)ج(

التدريب على كتابة  د15 الكتابة 7

)ج(  والحرف(4العدد)

 بالصلصال

التدريب على كتابة 

 والحرف )ج( (4العدد)

 بالرمل

 (4عرض نموذج العدد)
 والحرف )ج(

وضع كوالج علي 

 ( والحرف )ج(4العدد)

نموذج عرض 

 والحرف(4العدد)

 )ج(

مجموع  8
 الدقائق

 دقيقة في اليوم 90بعد عدد دقائق التعلم عن  د90

 العنود آل سليمان/أ ..اعداد وتنفيذ

 

 لألنشطة التعليميةالحياة في المسكن لوحدة الخطة االسبوعية 
 (تعليم التزامني ال) 

 هــ1442ـــ هـ  1441عام 

 2المستوى (األول)االسبوع 

  
 


