
 

مهارات  ت
 التعلم

 األحد الزمن
 هـ1442ـ7ـ9

 األثنين
 هـ1442ـ7ـ10

 الثالثاء
 هـ1442ـ7ـ11

 االربعاء
 هــ1442ـ7ـ12

 الخميس
 هـ1442ـ7ـ13

 
 
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

 قريشسورة  د10
               من ربك ؟ مادينك؟ 

 كتابك؟ هو نبيك؟ مامن 
 وخلعه لبس الثوبدعاء 

 سورة قريش
         من ربك ؟ مادينك؟ 

 كتابك؟ نبيك؟ ماهو من
 وخلعه لبس الثوبدعاء 

 سورة قريش
            مادينك؟ من ربك ؟

 كتابك؟ هو نبيك؟ مامن 
 وخلعه لبس الثوبدعاء 

 قريش سورة
                 من ربك ؟ مادينك؟ 

 نبيك؟ ماهوكتابك؟ من
 وخلعه لبس الثوبدعاء 

 يشقرسورة 
           من ربك ؟ مادينك؟

 نبيك؟ ماهوكتابك؟ من
 وخلعه لبس الثوبدعاء 

( 11عرض بطاقة العدد) (11قصة العدد) د15 األعداد   3
 والمدلول

 اشياء محسوسة من قبل
 (11للعدد) االطفال

 (11مراجعة العدد) (11طريقة كتابة العدد)
 

 تربية بدنية رياضية  د10 استراحة 4

مالبس الصيف  آداب الملبس د15 العلوم 5
 والشتاء

 عمل شطيرة الوجه  مالبس المناسبة
 )تجربة غذائية(

العناية طرق 
 بالملبس

وشكل (سصوت الحرف) (س) الحرفقصة  د15 القراءة 6
 الحرف

 (سطريقة كتابة حرف ) (سكلمات تبدأ بالحرف )
 قصة من اختيار المعلمه

 (سمراجعة الحرف)

التدريب علي كتابة  د15 الكتابة 7
 (والحرف)س(11العدد)

 بالصلصال

 التدريب على كتاب
 والحرف)س((11)العدد

 بالرمل

   عرض نموذج 
 (سوالحرف ) (11العدد)

              وضع كوالج 
( والحرف 11العدد)علي 

 (س)

 مراجعة كتابة الحرف
 والرقم في السبورة

مجموع  8
 الدقائق

 دقيقة في اليوم 90عدد دقائق التعلم عن بعد  د90

 العنود آل سليمان/أ ..اعداد وتنفيذ

 

 لألنشطة التعليمية الملبسلوحدة الخطة االسبوعية 
 (تعليم التزامني ال) 
 هــ1442ـــ هـ  1441عام 

 2المستوى (األول)االسبوع 

  
 



r 

مهارات  
 التعلم

 األحد الزمن
 هـ1442ـ7ـ16

 األثنين
 هـ1442ـ7ـ17

 الثالثاء
 هـ1442ـ7ـ18

 االربعاء
 هــ1442ـ7ـ19

 الخميس
 هـ1442ـ7ـ20

 
 
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

 قريش  سورة د10
 من ربك ؟ مادينك؟ من

 نبيك؟ ماهوكتابك؟
 دخول السوقدعاء 

 قريش سورة
 من ربك ؟ مادينك؟ من

 نبيك؟ ماهوكتابك؟
 دخول السوقدعاء 

 قريش سورة
 من ربك ؟ مادينك؟ من

 نبيك؟ ماهوكتابك؟
 دخول السوقدعاء 

 قريشسورة 
 من ربك ؟ مادينك؟ من

 نبيك؟ ماهوكتابك؟
 دخول السوقدعاء 

 قريشسورة 
 من ربك ؟ مادينك؟ من

 نبيك؟ ماهوكتابك؟
 دخول السوقدعاء 

( 12عرض بطاقة العدد) (12قصة العدد) د15 األعداد   3
 والمدلول

اشياء محسوسة من قبل 

 (12للعدد)  االطفال
 (12راجعة العدد)م (12طريقة كتابة العدد)

 تربية بدنية رياضية  د10 استراحة 4

  د15 العلوم 5
 قمشةناعة األص

 
 مالبس المهن

 
 خياطة المالبس

 تجربة
 انكسار الصور بالماء

 مراجعة
عرض تطبيق االطفال 

 جربهلت

( ش) الحرف صوت (شقصة حرف ) د15 القراءة 6
 الحرف وشكل

 (شطريقة كتابة حرف ) (شكلمات تبدأ بالحرف )
 قصه من اختيار المعلمه

 (ش)الحرف مراجعة

( 12)التدريب على كتابة العدد  د15 الكتابة 7
 والحرف )ش(  بالصلصال

( 12العدد)كتابة التدريب على 
 بالرملو الحرف )ش( 

                    عرض نموذج
 والحرف)ش( (12العدد)

                 وضع كوالج 
 ( والحرف )ش(12علي العدد)

 كتابة مراجعة 
 الحرف والرقم في السبورة

 

مجموع  8
 الدقائق

 دقيقة في اليوم 90عدد دقائق التعلم عن بعد  د90

  العنود آل سليمانأ/  ..اعداد وتنفيذ

 لألنشطة التعليميةالملبس  لوحدةالخطة االسبوعية 
 (التعليم التزامني ) 
 هــ1442ـــ هـ  1441عام 

 2المستوى (ثانيال)االسبوع 

  
 


