
 

 

  

                         
 

 السادسة الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

 
 األحد

 هـ 29/8/1442

 حــديـــث  ريـاضـيـات  لغة انجليزيه لـــــغــــــتي 

 

 التواصل اللغوي

 
 
 
 

 

 مراجعة 

 

 مراجعة 

 
 االثنين 

 هـ 30/8/1442

 أسريــــة  توحـــيد  عـــلـــوم  ريـاضـيـات  اجتماعيات فـــقـــه 
 

 مراجعة 

 

 مراجعة 
 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة               

 
 الثالثاء

 هـ 1/9/1442

 فـــنـــية  لغة انجليزية عـــلـــوم  ريـاضـيـات  لـــــغــــــتي 

  

 اخـــتـــبــارات نــهــائــيـــة 
 

 األربعاء
 هـ 2/9/1442

 عـــلـــوم  لـــغـــتي  قرآن  عـــلـــوم  ريـاضـيـات 

 
 اخـــتـــبــارات نــهــائــيـــة 

 
 الخميس 

 هـ 3/9/1442

  قرآن  ريـاضـيـات  لغة انجليزيه لـــــغــــــتي 

 
 اخـــتـــبــارات نــهــائــيـــة 

 اليوم 

 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   1

 أجلس في مكان مناسب للتعلم . . 2

 نترنت قبل الحصة بوقت كاٍف . . أتأكد من اتصال الحاسوب باإل3

 . أستعد للحصة بتجهيز الكتاب المدرسي و األدوات التي أحتاجها . 4

 و صديقاتي .  . أحترم معلماتي٥

 بــنـــات  ( أ  ي )  ـ دائـتـاالب السادس ف  ـصـ لـوعية لــبـة األسـطـخـال

 عشر  الث ثلاوع ــبـاألس  – ثاني الـفـصـل الـدراسـي ال

 هـ  1442/   9/    3ى  ـهـ إل 1442/     8/    29من   

 

 . أغلق المايك حتى ال أزعج معلمتي و صديقاتي . ٦

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

 . أتفاعل مع معلمتي و أحرص على المشاركة . 8

 . ال أتردد في سؤال معلمتي إذا لم أفهم الدرس . 9

 . إال للضرورة . ال أخرج من الحصة أثناء الدرس 10
 

 عن بعد ـيـمقوانــيـن التـعلـ

 فــي مدرستــي : 

 ال أتردد في سؤال مسؤولة الشؤون الطالبية  

 أسماء الرحيلي عن الصعوبات التي تواجهني  أ. 

 في التعليم عن بعد  

 رائدة الصف 

 إشــراق الوابصي  أ.

 القائدة التربوية  

 أ. وردة الحربي 

 لحصةا



 

 

                         
 

 السادسة الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

 
 األحد

 فنية  لغتي حديث علوم  رياضيات 

   تقويم نهائي التواصل اللغوي  مراجعه مراجعة عامة مراجعه

 
 االثنين 

 اجتماعيات لغتي رياضيات فقه  انجليزي علوم 

 مراجعه    التواصل اللغوي  مراجعه مراجعه  مراجعة عامة      

 
 الثالثاء 

 أسرية قران  انجليزي رياضيات علوم 

 االختبارات النهائية 

 
 األربعاء

 قران   رياضيات لغتي  انجليزي

 
 االختبارات النهائية 

                   

 
 الخميس

  لغتي توحيد  رياضيات          علوم        

 
 االختبارات النهائية 

 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   1

 . أجلس في مكان مناسب للتعلم . 2

 نترنت قبل الحصة بوقت كاٍف . . أتأكد من اتصال الحاسوب باإل3

 . أستعد للحصة بتجهيز الكتاب المدرسي و األدوات التي أحتاجها . 4

 و صديقاتي .  . أحترم معلماتي٥

 بنات ( بي )  ـ دائـتـاالب السادس ف  ـصـ لـوعية لــبـة األسـطـخـال

   عشر لث ثا الوع ــبـاألس  – لثاني الـفـصـل الـدراسـي ا

 هـ  1442/  9 / 3ى    ـهـ إل 1442/    8   / 29من   

 

 . 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 . 9

 . إال للضرورة . ال أخرج من الحصة أثناء الدرس 10
 

 عن بعد ـيـمقوانــيـن التـعلـ

 فــي مدرستــي : 

 ال أتردد في سؤال مسؤولة الشؤون الطالبية  

 أسماء الرحيلي عن الصعوبات التي تواجهني  أ. 

 في التعليم عن بعد  

 رائدة الصف 

 ساميه الحربي                

 القائدة التربوية  

 أ. وردة الحربي 

 لحصةا
 اليوم 


