
 

 

  

                         
 

 السادسة الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

 
 األحد

 علوم  أسرية رياضيات انجليزي لغتي

 حل اسئلة الفصل  مراجعة عامة تقدير ناتج الطرح  اقرأ النص ) الطبيبة نورة (

 
 االثنين 

  رياضيات علوم  انجليزي قرآن 

  تقييم الفصل +تعزيز المهارات  اختبار الوحده االخيره  مراجعة سورة عبس 

 
 الثالثاء 

 انجليزي فنية  رياضيات توحيد  لغتي

  رسم حر  تقييم الفصل +تعزيز المهارات  مراجعة الفهم واالستيعاب /أنمي لغتي / األداء القرائي 

 
 األربعاء

 علوم  لغتي فقه  رياضيات

 مراجعة عامة استخرج/أستخدم / أحول أرسم/التعبير مراجعة ا تقييم الفصل +تعزيز المهارات 

 
 الخميس

  رياضيات لغتي قرآن 

  تقييم الفصل +تعزيز المهارات  / مراجعة   التقويم التجميعي للوحدة الرابعة / الفهم القرائي مراجعة سورة النازعات 

 المملكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم 

 إدارة التعليم بالمدينة المنورة 

 مدارس الملك عبد العزيز النموذجية  

 المرحلة االبتدائية 

 .   Microsoft Teams. أتعرف على جدول و أوقات الحصص في منصة   ١

 . أجلس في مكان مناسب للتعلم . ٢

 نترنت قبل الحصة بوقت كاٍف . . أتأكد من اتصال الحاسوب باإل٣

 . أستعد للحصة بتجهيز الكتاب المدرسي و األدوات التي أحتاجها . ٤

 و صديقاتي .  . أحترم معلماتي٥

 بنات -( أ ي ) ـدائـتـاالب الثاني ف  ـصـ لـوعية لــبـاألسة  ـطـخـال

 لث عشر ثا لاوع ــبـاألس  – الثاني الـفـصـل الـدراسـي  

 هـ ١٤٤٢  / ٩/ ٣ى   ـإل   هـ ١٤٤٢  /8 / ٢٩من 

 

 . أغلق المايك حتى ال أزعج معلمتي و صديقاتي . ٦

 . قبل اإلجابة أرفع يد المشاركة و ال أفتح المايك حتى تسمح معلمتي بذلك . ٧

 أتفاعل مع معلمتي و أحرص على المشاركة . . 8

 . ال أتردد في سؤال معلمتي إذا لم أفهم الدرس . ٩

 . إال للضرورة . ال أخرج من الحصة أثناء الدرس ١٠
 

 عن بعد ـيـمقوانــيـن التـعلـ

 فــي مدرستــي : 

 ال أتردد في سؤال مسؤولة الشؤون الطالبية  

 أسماء الرحيلي عن الصعوبات التي تواجهني  أ. 

 رائدة الصف  في التعليم عن بعد  

 عائشة أحرار 

 القائدة التربوية  

 أ. وردة الحربي 

 لحصةا
 اليوم 



 

  

                       
 

 السادسة الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

 
 األحد

 اسريه لغتي فقه  رياضيات انجليزي

 مراجعة عامة.  اقرأ النص )الطبيبة نورة(.  مراجعه  تقدير نتائج الطرح. 

 
 االثنين 

 علوم  فنية  لغتي  انجليزي رياضيات

 تقييم الفصل + تعزيز مهارات.  

 

 حل أسئلة الفصل.  رسم حر  الفهم والستيعاب /أنمي لغتي /األداء القرائي. 

 
 الثالثاء 

 علوم  لغتي انجليزي  توحيد  رياضيات

 حول أرسم التعير.  استخرج/أستخدم /أ  مراجعه  تقييم الفصل + تعزيز مهارات. 
                                    

 حدة األخيرة.  اختار الو

 
 األربعاء

  رياضيات قران  لغتي 

  تقييم الفصل + تعزيز مهارات.  مراجعة سورة عبس.  التقويم التجميعي للوحدة. 

 
 الخميس

  علوم  قران.  رياضيات

  مراجعة عامة.                  مراجعة سورة النازعات                           تقييم الفصل + تعزيز مهارات. 

 اليوم 

 المملكة العربية السعودية  
 وزارة التعليم 

 التعليم بالمدينة المنورة إدارة 

 مدارس الملك عبد العزيز النموذجية  

 المرحلة االبتدائية 

 .   Microsoft Teams. أتعرف على جدول و أوقات الحصص في منصة   ١

 مناسب للتعلم .  . أجلس في مكان٢

 الحاسوب باإلنترنت قبل الحصة بوقت كاٍف .  . أتأكد من اتصال٣

 اب المدرسي و األدوات التي أحتاجها . بتجهيز الكت . أستعد للحصة٤

 صديقاتي .  . أحترم معلماتي و٥

 بنات  -الـخـطـة األسـبــوعية لـلـصـف الثاني االبـتـدائـي )  ب ( 
 األسـبــوع الـثالث عشر   –الـفـصـل الـدراسـي الـثــانـي 

 هـ  ١٤٤٢/     ٩/ ٣هـ  إلـى    ١٤٤٢/     8  /٢٩من   

 

 ال أزعج معلمتي و صديقاتي .  . أغلق المايك حتى٦

 يد المشاركة و ال أفتح المايك حتى تسمح معلمتي بذلك .  . قبل اإلجابة أرفع٧

 و أحرص على المشاركة .  . أتفاعل مع معلمتي8

 معلمتي إذا لم أفهم الدرس .  . ال أتردد في سؤال٩

 الحصة أثناء الدرس إال للضرورة .  . ال أخرج من١٠

 

 قوانــيـن التـعلــيـم عن بعد
 فــي مدرستــي : 

 ال أتردد في سؤال مسؤولة الشؤون الطالبية  
 أ. أسماء الرحيلي عن الصعوبات التي تواجهني  

 رائدة الصف  في التعليم عن بعد  

 أ. خديجة الشريف 

 

 القائدة التربوية  

 أ. وردة الحربي 

 لحصةا



 

  

                         
 

 السابعة  السادسة الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

 
 األحد

  قـــــه ف ــــة فني ــــــوم عل ــــاترياضي لغتي لغتي

و الصالة على النبي و  تشهد ال ضغط على القالب ـال مراجعة الفصل الثاني عشر  تقدير ناتج الطرح أستخدم + أحول 
 مايشرع االستعاذه منه قبل السالم 

 

 
 االثنين 

  لغتي لغتي English رياضيات
 تـــوحيد 

  علوم 

اختبار الفصل + االختبار  
 التراكمي 

 
 
 

  مراجعة عامة مراجعة المنهج  أرسم بخطي الجميل + أعبر 

 
 الثالثاء 

  عــلوم English رياضيات رياضيات قران  قران 

  مراجعة عامة  مراجعة عامة ٢٩- ١8سورة عبس  

 
 األربعاء

   لغتي لغتي قران  قران  رياضيات

   لتقويم التجميعي + تعزيز المهارات ا ٤٠  - ٣٠عبس  سورة  مراجعة عامة

 
 الخميس

   بدنية  رياضيات English لغتي لغتي

  مراجعة عامة  تابع / التقويم التجميعي + تعزيز المهارات 
 

 

 
 

 

 المملكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم 

 إدارة التعليم بالمدينة المنورة 

 مدارس الملك عبد العزيز النموذجية  

 المرحلة االبتدائية 

 .   Microsoft Teams. أتعرف على جدول و أوقات الحصص في منصة   ١

 . أجلس في مكان مناسب للتعلم . ٢

 نترنت قبل الحصة بوقت كاٍف . . أتأكد من اتصال الحاسوب باإل٣

 . أستعد للحصة بتجهيز الكتاب المدرسي و األدوات التي أحتاجها . ٤

 و صديقاتي .  . أحترم معلماتي٥

 بنين  (  أ )   - ي ـدائـتـاالب الثاني ف  ـصـ لـوعية لــبـة األسـطـخـال

 عشر  الثالث األسبوع   –الفصل الدراسي الثاني 

 هـ ١٤٤٢/    ٩/      ٣ى    ـهـ إل ١٤٤٢/     8  /  ٢٩من 

 

 . أغلق المايك حتى ال أزعج معلمتي و صديقاتي . ٦

 . قبل اإلجابة أرفع يد المشاركة و ال أفتح المايك حتى تسمح معلمتي بذلك . ٧

 . أتفاعل مع معلمتي و أحرص على المشاركة . 8

 . ال أتردد في سؤال معلمتي إذا لم أفهم الدرس . ٩

 . إال للضرورة . ال أخرج من الحصة أثناء الدرس ١٠
 

 عن بعد ـيـمقوانــيـن التـعلـ

 مدرستــي :فــي  

 ال أتردد في سؤال مسؤولة الشؤون الطالبية  

 أسماء الرحيلي عن الصعوبات التي تواجهني  أ. 

 رائدة الصف  في التعليم عن بعد  

 أ.مرام العوفي 

 القائدة التربوية  

 أ. وردة الحربي 

 لحصةا
 اليوم 



 

 

                         
 

 السادسة الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

 
 األحد

 علوم  قران  قران  انجليزي توحيد  رياضيات

 
    تقدير ناتج الطرح

 
 مراجعة عامة

  
 ( ٢٩  –١8)  عبسسورة 

 
    مراجعة الفصل الثاني عشر     

 
 االثنين 

 بدنية  رياضيات فقه  رياضيات لغتي لغتي

 
 أحول  -م أستخد

 
اختبار الفصل  + االختبار  

 التراكمي 
 

والصالة على  تشهد ال
النبي صلى هللا عليه  

  يشرع و وماوسلم  
 االستعاذة منه قبل السالم 

 
 مراجعة عامة          

 
 

 
 الثالثاء 

  قران  قران  لغتي لغتي رياضيات

 
     مراجعة عامة

 
        ارسم بخطي الجميل / أعبر  

 
 ( ٤٠  -٣٠ ) عبس سورة 

 
 

 
 األربعاء

 علوم  فنية  انجليزي رياضيات لغتي لغتي

 
 مراجعة عامة  التقويم التجميعي + 
 

 
   مراجعة عامة

  
 الضغط على القالب 

 
 مراجعة عامة

 

 
 الخميس

  لغتي لغتي علوم  انجليزي رياضيات

 
    مراجعة عامة 

 
 

 

 
   مراجعة عامة  

     
 تابع التقويم التجميعي + مراجعة عامة                 

 

 المملكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم 

 إدارة التعليم بالمدينة المنورة 

 مدارس الملك عبد العزيز النموذجية  

 المرحلة االبتدائية 

 .   Microsoft Teams. أتعرف على جدول و أوقات الحصص في منصة   ١

 . أجلس في مكان مناسب للتعلم . ٢

 نترنت قبل الحصة بوقت كاٍف . . أتأكد من اتصال الحاسوب باإل٣

 . أستعد للحصة بتجهيز الكتاب المدرسي و األدوات التي أحتاجها . ٤

 و صديقاتي .  . أحترم معلماتي٥

 بنين  ( ب ي ) ـدائـتـاالب الثاني ف  ـصـ لـوعية لــبـاألسة  ـطـخـال

 عشر  لث ثا الوع ــبـاألس  – ثاني الـفـصـل الـدراسـي ال

 هـ ١٤٤٢  /  ٩   /  ٣ى    ـهـ إل ١٤٤٢/    8   / ٢٩ من   

 

 . أغلق المايك حتى ال أزعج معلمتي و صديقاتي . ٦

 . قبل اإلجابة أرفع يد المشاركة و ال أفتح المايك حتى تسمح معلمتي بذلك . ٧

 أتفاعل مع معلمتي و أحرص على المشاركة . . 8

 . ال أتردد في سؤال معلمتي إذا لم أفهم الدرس . ٩

 . إال للضرورة . ال أخرج من الحصة أثناء الدرس ١٠
 

 عن بعد ـيـمقوانــيـن التـعلـ

 فــي مدرستــي : 

 : رائدة الصف

 منى شبرين 

 : القائدة التربوية 

 أ. وردة الحربي 

 لحصةا
 اليوم 

 ال أتردد في سؤال مسؤولة الشؤون الطالبية        

 أ. أسماء الرحيلي عن الصعوبات التي تواجهني  

 في التعليم عن بعد  


