
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/417                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/417edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/417edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade417                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس نبیلة بنت عبدهللا بن علي الشحیة اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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:توجيهية حولنشرة   

الساعات املتزامنة والساعات غري 
 )٤-١(املتزامنة يف مدارس الصفوف 

نظام التعليم اإللكرتوني تطبق  التي
  بالكامل

م٢٠٢١- ٢٠٢٠خالل العام الدراسي  

نبیلة بنت عبدهللا بن علي الشحیة:  إعداد  

المدیرة العامة المساعدة لشؤون التخطیط وتنمیة الموارد البشریة وتقنیة 
 المعلومات
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  :توجيهية حولالنشرة ال

تزامنة يف مدارس املغري املتزامنة و الساعات كيفية تدريس
نظام التعليم اإللكرتوني بالكامل تطبق والتي ) ٤-١(الصفوف 

  ولكل صف بناء على اخلطة الدراسية لكل مادة )التعليم عن بعد(

بشـكل   هبا املعلـم بطالبـه عـرب املنصـة اإللكرتونيـة      الساعةاليت يلتقيهي :مفهوم الساعة املتزامنة* 
نـامج التكميلـي للمنـاهج    الربوتـدريس   توى التعليمـي للمنـاهج الدراسـية   احمل تدريس ، هبدفمباشر

كمـا   ،ية الراجعة املباشـرة علـى أعمـاهلم   اإلجابة على استفسارات الطلبة وتقديم التغذو الدراسية،
  .بشكل مباشر من خالل  هذه الساعة تقييمأعمال الطلبةميكن 

ونية ذاتياً من دون املنصة اإللكرتفعل هبا الطالب ياليت ساعة  هي ال: (تزامنةاملغري مفهوم الساعة *
  :دد أدوار املعلم والطالب باآلتي، وبذلك حتحضور املعلم

األنشطة والربامج املعدة مسـبقاً مـن قبـل   املعلـم     من خالل   التفاعل مع  بالتعلم ذاتياً يقوم:الطالب`
، أو أي وقت يراه واملدرجة يف اجلدول املدرسيسواء يف نفس توقيت الساعة غري املتزامنة ،باملنصة
بـأول حتـى ال    أوال ه، وعليـه أن يسـعى إلجنـاز املهـام املطلوبـة منـ      خـالل اليـوم الواحـد    مناسـباً  الطالب
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مـا   ،ويف حال تعرض الطالب ألي ظرف خارج عن إرادته أو ألي سـبب ترتاكم عليه املهام والواجبات
  .دون قيامه باملهام املطلوبة منه، عليه إخطار معلمه والتنسيق معه حول ذلك حال

ة يقوم باإلجابة على استفسارات الطلبـة وتقـديم التغذيـة الراجعـة علـى أعمـاهلم املوجـود        :املعلم`
مـدى التـزام    متابعـة كـذلك  و ،تفعيـل األدوات املتـوفرة باملنصـة    من خـالل  بطريقة غري مباشرةباملنصة 
أعمـال  شاط، كما ميكن من خالل   هـذه السـاعة تقيـيم    ن كل ل األنشطة يف الفرتة احملددة حللحب الطلبة

ب بـأداء املهـام املطلوبـة منـه عليـه      ، ويف حال الحظ املعلم عدم التزام الطالـ الطلبة بطريقة غري مباشرة
  .إبالغ ويل أمره بذلك

  :مالحظة هامة

ثـالث سـاعات     :أربـع سـاعات منـها    يتكون مـن  )  ٤-١(دارس الصفوف مبرنامج اليوم الدراسي يف  
وفق ما تراه ،ة ساعة أسبوعياعشر تزامنة، بواقع مخساملغري ذ الساعات  املتزامنة والساعات لتنفي

املدرسة  حبيث  يغطي  اجلدول املدرسي عدد السـاعات  املدرجـة  واملقـررة  لكـل مـادة   يف اخلطـة       
ــم للتحضــري    ،الدراســية  لكــل صــف  ــوم الدراســي فتمــنح للمعل ــامج الي أما الســاعة اإلضــافية  يف برن

واالستعداد لتنفيذ السـاعات املتزامنـة وغـري املتزامنـة،  وكـذلك ميكـن اسـتثمارها يف جتهيـز املعلـم          
  . لألنشطة والربامج واملعينات التعليمية اليت سيصدرها إىل  املنصات التعليمية 
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  :سيالصف األول األسا: أوالً

 الساعات   املتزامنة الساعات غري املتزامنة

ا أهنــا ســتكون بالتبــادل مــع مــادة  مبــ مــادة الرتبيــة اإلســالمية -
عدد السـاعات غـري املتزامنـة    املهارات احلياتية لذلك ستكون 
  .ساعتان خالل الشهر الواحد

ــع ســاعات خــالل األســبوع   -  ،الواحــد مــادة اللغــة العربيــة أرب
  .الواحدخالل الشهر وستة عشر ساعة 

ــادة الرياضــيات ســاعة واحــدة خــالل األســبوع     -  الواحــد  م

  .خالل الشهر الواحدوأربع ساعات 

، ومثـان  الواحد  األسبوعة اللغة اإلجنليزية ساعتان خالل ماد -
  .ساعات خالل الشهر الواحد

، وأربــع الواحــد  األســبوعمــادة العلــوم ســاعة واحــدة خــالل  -
  .ساعات خالل الشهر الواحد

هارات احلياتية بالتبادل مع مادة ومبا أنه سيتم تدريس مادة امل -
ست سـاعات ملـادة الرتبيـة    )أسبوع بأسبوع(الرتبية اإلسالمية 

ــارات    ــادة امله ــة خــالل الشــهر    اإلســالمية وســاعتان مل احلياتي
 تدريس مـادة الرياضـة املدرسـية بالتبـادل مـع مـادة      و،)الواحد

سـاعة واحـدة متزامنـة لكـل مـادة دراسـية مـن         تدريس  -
الرتبية اإلسالمية، واللغة العربيـة،  : (املواد األساسية التالية

  ).ةوالرياضيات، واللغة اإلجنليزي

ــع ســاعاتإمجــايل عــدد الســاعات املتزامنــة   - جلميــع  أرب
  .خالل األسبوع الواحد املواد الدراسية

جلميـع   ستة عشر ساعة إمجايل عدد الساعات املتزامنة -
وذلــك علــى النحــو خــالل الشــهر الواحــد املــواد الدراســية 

  :اآلتي

  .الرتبية اإلسالميةأربع ساعات ملادة   -

  .اللغة العربيةأربع ساعات ملادة   -

  أربع ساعات ملادة الرياضيات  -

  .اللغة اإلجنليزيةأربع ساعات ملادة   -
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ــون التشــكيلية   ــدريس ،)أســبوع بأســبوع (الفن ــة   وت ــادة تقني م
ــادة ا املعلومـــات  ــع مـ ــادل مـ ــيقية بالتبـ ــارات املوسـ ــبوع (ملهـ أسـ
لذلك سيصبح عدد الساعات غـري املتزامنـة يف هـذه    )بأسبوع

  :املواد على النحو التايل

مادة الرياضة املدرسية، مادة الفنـون  (مواد املهارات الفردية  -
سـاعتان لكـل مـادة مـن      )التشكيلية، مادة املهارات املوسيقية

  . خالل الشهر الواحدمواد املهارات الفردية 

  .مادة املهارات احلياتية ساعتان خالل الشهر الواحد -

  . لشهر الواحدساعتان خالل امادة تقنية املعلومات   -

عات غــري املتزامنــة جلميــع املــواد املــذكورة  إمجــايل عــدد الســا 
بواقـع إحـدى    ،ن ساعة خالل الشهر الواحـد أعاله أربع وأربعو

  .احدخالل األسبوع الو عشر ساعة

حتويــل الســاعات غــري املتزامنــة    ميكــن للمدرســة  : مالحظــة
ولــن يــؤثر ذلــك يف    اعات متزامنــة يف حــال رغبتــها بــذلك   لســ

  .اجلدول املدرسي

أربع ساعات (ة ساعة عشر سي للصف األول يف األسبوع الواحد يشتمل على مخساجلدول املدر بذلك يصبح
  ).متزامنة وإحدى عشر ساعة غري املتزامنة
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  :للصف األول خالل األسبوع الواحد للجدول املدرسي مثال* 

 أيام األسبوع الساعة األوىل الساعة الثانية الساعة الثالثة

  الفنون التشكيلية

  اللغة العربية )غري املتزامنة(

 )غري املتزامنة(

  الرتبية اإلسالمية

  )متزامنة(

 األحد )غري املتزامنة(

  الرياضة املدرسية

  )غري املتزامنة(

  املهارات احلياتية

  )غري املتزامنة(

  اللغة العربية

 )تزامنةاملغري (

  اللغة اإلجنليزية

 )غري املتزامنة(

  اللغة العربية

 )ةمتزامن(

 االثنني

  الرتبية اإلسالمية

 )تزامنةاملغري (

  اللغة العربية

 )تزامنةاملغري (

  الرياضيات

 )ةمتزامن(

 الثالثاء

  اللغة العربية

 )غري املتزامنة(

  تقنية املعلومات

  اللغة اإلجنليزية )غري املتزامنة(

 )متزامنة(

 األربعاء

  املهارات املوسيقية

  )غري املتزامنة(

  اللغة اإلجنليزية

 )تزامنةاملغري (

  العلوم

 )تزامنةاملغري (

  رياضيات

 )غري املتزامنة(

 اخلميس
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  :الصف الثاني األساسي: ثانياً

 املتزامنة الساعات املتزامنة الساعات غري

مـع  مبـا أهنـا سـتكون بالتبـادل      الرتبيـة اإلسـالمية   مادة -
حلياتيـة لـذلك سـتكون عـدد السـاعات      املهـارات ا مادة 

  .غري املتزامنة ساعتان خالل الشهر الواحد

  .الواحد اللغة العربية أربع ساعات يف األسبوعمادة -

  .الواحد األسبوعالرياضيات ساعة واحدة يف مادة  -

  .الواحد اللغة اإلجنليزية ساعتان يف األسبوعمادة -

  .العلوم ال يوجدمادة -

مــواد املهــارات الفرديــة واملهــارات احلياتيــة وتقنيـــة       -
  .املعلومات ال يوجد

عات غـــري املتزامنـــة جلميـــع املـــواد إمجـــايل عـــدد الســـا
ــوناملــذكورة أعــاله   واحــد، ســاعة خــالل الشــهر ال  ثالث

  .خالل األسبوع الواحدوبواقع سبع أو مثان ساعات 

ــة  ــاعات   / مالحظـ ــل السـ ــة حتويـ ــن للمدرسـ ــري ميكـ غـ
ولـن   اعات متزامنة يف حـال رغبتـها بـذلك،   املتزامنة لس

  .يؤثر ذلك يف اجلدول املدرسي

تدريس ساعة واحدة متزامنة لكـل مـادة دراسـية مـن املـواد      
ــة  ــية التاليـ ــة،   : (األساسـ ــة العربيـ ــالمية، واللغـ ــة اإلسـ الرتبيـ

  ).لوموالرياضيات، واللغة اإلجنليزية والع

ســاعات جلميــع  مخــسعــدد الســاعات املتزامنــة  إمجــايل  -
  .األسبوع الواحدخالل   األساسية املواد 

ــة عشــرو    - ســاعةجلميع ن إمجــايل عــدد الســاعات املتزامن
، وذلـك علـى النحـو    الشـهر الواحـد  خـالل   األساسـية   املواد 
  :اآلتي

  .الرتبية اإلسالميةساعات ملادة أربع  -

  .اللغة العربيةساعات ملادة أربع   -

  .الرياضياتساعات ملادة  أربع   -

  .اللغة اإلجنليزيةساعات ملادة  أربع  -

  .أربع ساعات ملادة العلوم -

ومبا أنه سيتم تـدريس مـادة املهـارات احلياتيـة بالتبـادل مـع        -
سـت سـاعات ملـادة    )أسبوع بأسبوع(الرتبية اإلسالمية مادة 
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 املهــارات احلياتيــة خــاللالرتبيــة اإلســالمية وســاعتان ملــادة  

تدريس مـادة الرياضـة املدرسـية بالتبـادل     و ،)الشهر الواحد
مـادة  وتـدريس   ،)أسـبوع بأسـبوع  (الفنون التشكيلية  مع مادة

أسـبوع  (ملهارات املوسـيقية  تقنية املعلومات بالتبادل مع مادة ا
لــذلك سيصــبح عــدد الســاعات املتزامنــة يف هــذه  )بأســبوع

  :ياآلتاملواد على النحو 

  .مادة املهارات احلياتية ساعتان خالل الشهر الواحد -

ــة  - مــادة الرياضــة املدرســية، مــادة  : (مــواد املهــارات الفردي
سـاعتان لكـل   ) الفنون التشكيلية، مادة املهـارات املوسـيقية  

  . مادة من مواد املهارات الفردية خالل الشهر الواحد

  .واحدساعتان خالل الشهر المادة تقنية املعلومات   -

ــانإمجــايل عــدد الســاعات املتزامنــة    -  ســاعات أو تســع مث

سـاعتان  + ساعات للمواد األساسية  مخس(خالل األسبوع 
ــالث أو ــة و    ث ــواد املهــارات الفردي املهــارات مــادة ســاعات مل

  .)تقنية املعلوماتمادة احلياتية و

وذلك ساعة  ةعشر مخسبذلك يصبح اجلدول املدرسي للصف الثاني يف األسبوع الواحد يشتمل على 
ومثان ساعات متزامنة  سبع(أو ) مثان ساعات متزامنة وسبع ساعات غري املتزامنة :(على النحو اآلتي

  ).ساعات غري املتزامنة
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  :لواحدللجدول املدرسي للصف الثاني خالل األسبوع ا مثال* 

 أيام األسبوع الساعة األوىل الساعة الثانية الساعة الثالثة

  التشكيليةالفنون 

  اللغة العربية )متزامنة(

 )غري املتزامنة(

  الرتبية اإلسالمية

  )متزامنة(

 األحد )غري املتزامنة(

  الرياضة املدرسية

  )متزامنة(

  املهارات احلياتية

  )متزامنة(

  اللغة العربية

 )تزامنةاملغري (

  الرياضيات

 )غري املتزامنة(

  اللغة العربية

 )ةمتزامن(

 االثنني

  اإلجنليزيةاللغة 

 )تزامنةاملغري (

  اللغة العربية

 )تزامنةاملغري (

  الرياضيات

 )ةمتزامن(

 الثالثاء

  اللغة العربية

 )غري املتزامنة(

  املهارات املوسيقية

  اللغة اإلجنليزية )متزامنة(

 )متزامنة(

 األربعاء

  تقنية املعلومات

  )متزامنة(

  اللغة اإلجنليزية

 )غري املتزامنة(

  الرتبية اإلسالمية 

 )ةتزامنغري امل (

  العلوم

 )ةمتزامن(

 اخلميس

alm
an
ah
j.c
om
/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

  :الصف الثالث األساسي: ثالثاً

 املتزامنةالساعات  غري املتزامنةالساعات 

أهنا سـتكون بالتبـادل مـع مـادة     مبا مادة الرتبية اإلسالمية  -
حلياتيــة لــذلك ســتكون عــدد الســاعات غــري      املهــارات ا

  .املتزامنة ساعتان خالل الشهر الواحد

 .الواحد األسبوعخالل  ساعاتاللغة العربية ثالث مادة  -

  .الواحد خالل األسبوعالرياضيات ساعة واحدة مادة  -

  .الواحد األسبوعخالل ساعتان اللغة اإلجنليزية مادة  -

  .العلوم ال يوجدمادة  -

  الدراسات االجتماعية ال يوجدمادة   -

ــة و  - ــارات الفردي ــادة مــواد امله ــة و م ــادة املهــارات احلياتي م
  .املعلومات ال يوجدتقنية 

ــا  - ــدد السـ ــواد  إمجـــايل عـ ــع املـ عات الغـــري متزامنـــة جلميـ
 األســبوعخــالل ســاعات ســت أو ســبع املــذكورة أعــاله  

  .الواحد

ويـل السـاعات غـري املتزامنـة     ميكن للمدرسـة حت / مالحظة 
، ولن يؤثر ذلك علـى  اعات متزامنة يف حال رغبتها بذلكلس

لكـل مـادة دراسـية مـن      ساعة واحدة متزامنـة  تدريس -
ــية ــواد األساسـ ــة املـ ــة  : (التاليـ الرتبيـــة اإلســـالمية، واللغـ

ــيات ــة، والرياضــ ــة اإلالعربيــ ــوم،  ، واللغــ ــة، والعلــ جنليزيــ
  .)والدراسات االجتماعية

سـاعات جلميـع   سـت  عدد الساعات املتزامنـة  إمجايل  -
  .األسبوع الواحدخالل   األساسية املواد 

 سـاعة أربع وعشـرون   املتزامنةإمجايل عدد الساعات  -

، وذلك علـى  الشهر الواحدخالل  األساسية  جلميع املواد 
  :النحو اآلتي

  .الرتبية اإلسالمية أربع ساعات ملادة  -

  .أربع ساعات ملادة اللغة العربية  -

  .الرياضياتأربع   ساعات ملادة   -

  .اللغة اإلجنليزية أربع ساعات ملادة  -

  .علومأربع ساعات ملادة ال -

  .أربع ساعات ملادة الدراسات االجتماعية -

ومبا أنه سيتم تدريس مادة املهارات احلياتية بالتبادل مع  -
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سـت سـاعات   )أسـبوع بأسـبوع  (الرتبيـة اإلسـالمية   مادة   .اجلدول املدرسي
ارات احلياتيـة  ملادة الرتبية اإلسالمية وسـاعتان ملـادة املهـ   

تدريس مادة الرياضـة املدرسـية   و ،)خالل الشهر الواحد
 ،)أســبوع بأســبوع(الفنــون التشــكيلية  لتبــادل مــع مــادة با

ملهـارات  مادة تقنية املعلومات بالتبادل مـع مـادة ا  وتدريس 
لـــذلك سيصــــبح عــــدد  )أســــبوع بأســــبوع(املوســـيقية  

  :اآلتيالساعات املتزامنة يف هذه املواد على النحو 

  .مادة املهارات احلياتية ساعتان خالل الشهر الواحد -

مـادة الرياضـة املدرسـية، مـادة     (الفرديـة   مواد املهارات -
ســاعتان  )قية، مــادة املهــارات املوســيالفنــون التشــكيلية

 . لكل مادة من مواد املهارات الفردية خالل الشهر الواحد

  .ساعتان خالل الشهر الواحد مادة تقنية املعلومات  -

 سـاعات  مثان أو تسـع  إمجايل عدد السـاعات املتزامنـة   -

ثالث + ساعات للمواد األساسية   ت س( خالل األسبوع
مـــادة  ملـــواد املهـــارات الفرديـــة و  ســـاعات أو ســـاعتان  

  .)تقنية املعلوماتمادة املهارات احلياتية و

ساعة وذلك على النحو  ةعشر بذلك يصبح اجلدول املدرسي للصف الثالث خالل األسبوع الواحد يشتمل على مخس
  ).اعات غري املتزامنةسسبع ساعات متزامنة و  مثان (أو ) ساعات غري املتزامنة وستساعات متزامنة  تسع:( اآلتي
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  :خالل األسبوع الواحدللجدول املدرسي للصف الثالث مثال * 

 أيام األسبوع الساعة األوىل الساعة الثانية الساعة الثالثة

  الفنون التشكيلية

  اللغة العربية )متزامنة(

 )غري املتزامنة(

  اإلسالميةالرتبية 

  )متزامنة(

 األحد )غري املتزامنة(

  الرياضة املدرسية

  )متزامنة(

  املهارات احلياتية

  )متزامنة(

  اللغة العربية

 )تزامنةاملغري (

  الرتبية اإلسالمية 

 )تزامنةغري امل(

  اللغة العربية

 )ةمتزامن(

 االثنني

  املهارات املوسيقية

  اللغة اإلجنليزية )متزامنة(

 )غري املتزامنة(

  الرياضيات

 )متزامن(

 الثالثاء

  تقنية املعلومات

  )متزامنة(

  الدراسات االجتماعية

 )متزامنة(

  الرياضيات

 )غري املتزامنة(

  اللغة اإلجنليزية

 )ةمتزامن(

 األربعاء

  اللغة اإلجنليزية

 )غري املتزامنة(

  اللغة العربية

 )غري املتزامنة(

  العلوم

 )ةمتزامن(

 اخلميس
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  :الرابع األساسيالصف : رابعاً

 املتزامنةالساعات  غري املتزامنةالساعات 

ا أهنا ستكون بالتبادل مع مـادة  مب مادة الرتبية اإلسالمية -
ــذلك ســتكون عــدد الســاعات غــري    املهــارات ا ــة ل حلياتي

  .املتزامنة ساعتان خالل الشهر الواحد

  .الواحد األسبوعخالل ساعتان اللغة العربية مادة   -

ــادة  - ــيات مـ ــدة الرياضـ ــاعة واحـ ــالل  سـ ــبوع خـ  األسـ

  .الواحد

  .الواحد األسبوعخالل ساعتان اللغة اإلجنليزية مادة  -

  .الواحد األسبوع خالل  ساعة واحدة العلوممادة  -

  .الدراسات االجتماعية ال يوجدمادة -

مــادة املهــارات احلياتيـة و مـادة  مـواد املهـارات الفرديــة و   -
  .تقنية املعلومات ال يوجد

اد متزامنــة جلميــع املــو  إمجــايل عــدد الســاعات الغــري     -
 األســبوعخــالل ســاعات  ســبع أو ســتاملــذكورة أعــاله 

  .الواحد

  

ساعة واحدة متزامنة لكل مادة دراسـية مـن املـواد    تدريس  -
يــــة اإلســــالمية، واللغــــة العربيــــة، لرتبا: (التاليــــة األساســــية

ــات     ــوم، والدراســ ــة، والعلــ ــة اإلجنليزيــ ــيات، واللغــ والرياضــ
  .)االجتماعية

ساعات جلميـع املـواد   ست عدد الساعات املتزامنة إمجايل  -
  .األسبوع الواحد خالل  األساسية 

جلميع  ساعة ونأربع وعشر إمجايل عدد الساعات املتزامنة -
الشــهر الواحــد، وذلــك علــى النحــو   ية   خــاللاألساســاملــواد 
  :  اآلتي

  .الرتبية اإلسالميةأربع ساعات ملادة   -

  .أربع ساعات ملادة اللغة العربية  -

  .الرياضياتأربع   ساعات ملادة   -

  .اللغة اإلجنليزيةأربع ساعات ملادة   -

  .أربع ساعات ملادة العلوم -

  .أربع ساعات ملادة الدراسات االجتماعية -

ومبا أنه سيتم تدريس مادة املهارات احلياتية بالتبادل مع مادة  -

alm
an
ah
j.c
om
/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

حتويل الساعات غـري املتزامنـة   ميكن للمدرسة / مالحظة 
ولـن يـؤثر ذلـك    ، اعات متزامنـة يف حـال رغبتـها بـذلك    لس

  .على اجلدول املدرسي

ست سـاعات ملـادة الرتبيـة    )أسبوع بأسبوع(الرتبية اإلسالمية 
ــ    ــادة امله ــة خــالل الشــهر   اإلســالمية وســاعتان مل ارات احلياتي

،و تدريس مادة الرياضـة املدرسـية بالتبـادل مـع مـادة      )الواحد
ــون التشــكيلية  ــدريس  ،)أســبوع بأســبوع ( الفن ــة  و ت ــادة تقني م

ــادة ا  ــع مـ ــادل مـ ــيقية املعلومـــات بالتبـ ــارات املوسـ ــبوع (ملهـ أسـ
لذلك سيصبح عدد الساعات املتزامنة يف هذه املـواد  )بأسبوع

  :اآلتيعلى النحو 

  .مادة املهارات احلياتية ساعتان خالل الشهر الواحد -

درسية، مادة الفنـون  مادة الرياضة امل(مواد املهارات الفردية  -
سـاعتان لكـل مـادة مـن      )التشكيلية، مادة املهارات املوسيقية

  . هارات الفردية خالل الشهر الواحدمواد امل

  .ساعتان خالل الشهر الواحد مادة تقنية املعلومات  -

ــة    - ــان أو تســع   إمجــايل عــدد الســاعات املتزامن  ســاعات مث

ــالث + ســاعات للمــواد األساســية    ســت ( خــالل األســبوع ث
ــة و  اعتانأو ســســاعات  املهــارات مــادة ملــواد املهــارات الفردي
  .)تقنية املعلوماتمادة احلياتية و

  :ساعة وذلك على النحو اآلتي ةعشر خالل األسبوع الواحد يشتمل على مخس  الرابع اجلدول املدرسي للصف بذلك يصبح 

  ).ساعات غري املتزامنةسبع ساعات متزامنة و  مثان (أو ) تزامنةساعات غري امل وستساعات متزامنة  تسع(
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  :خالل األسبوع الواحد للجدول املدرسي للصف الرابع مثال* 

 أيام األسبوع الساعة األوىل الساعة الثانية الساعة الثالثة

  الفنون التشكيلية

  اللغة العربية )متزامنة(

 )غري املتزامنة(

  الرتبية اإلسالمية

  )متزامنة(

 األحد )غري املتزامنة(

  املدرسيةالرياضة 

  )متزامنة(

  املهارات احلياتية

  )متزامنة(

  العلوم

 )غري املتزامنة(

  الرتبية اإلسالمية 

 )تزامنةغري امل (

  اللغة العربية

 )متزامنة(

 االثنني

  املهارات املوسيقية

  اللغة اإلجنليزية )متزامنة(

 )غري املتزامنة(

  الرياضيات

 )متزامنة(

 الثالثاء

  تقنية املعلومات

  )متزامنة(

  الدراسات االجتماعية

 )متزامنة(

  الرياضيات

 )غري املتزامنة(

  اللغة اإلجنليزية

 )متزامنة(

 األربعاء

  اللغة اإلجنليزية

 )غري املتزامنة(

  اللغة العربية

 )غري املتزامنة(

  العلوم

 )متزامنة(

 اخلميس

  "وا ويل التوفيق"
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