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 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 
 األحد

 هـ443/ 20/6

 تربية فنية  بدنية والدفاع عن النفس  قران رياضيات  انجليزي 

 استقبال وتهيئة ألميراتي

 
 االثنين

 هـ21/6/1443

 دراسات إسالمية  انجليزي  لغتي علوم رياضيات 

 استقبال وتهيئة ألميراتي

 
 الثالثاء

 هـ1443/ 6/  22

 قران انجليزي  لغتي رياضيات 

 استقبال وتهيئة ألميراتي

 
 األربعاء

 هـ6/1443 /23

  مهارات حياتية  لغتي علوم  دراسات إسالمية 

 استقبال وتهيئة ألميراتي

 
 الخميس

 هـ1443/  6 /24

  قران  رياضيات  علوم لغتي

 استقبال وتهيئة ألميراتي

 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

 (  أ) بناتي ـدائـتـاالب األولف ـصـلـوعية لــبـاألسة ـطـخـال

 السابعوع ــبـاألس – الـفـصـل الـدراسـي الثاني

 هـ 1443/   24/6إلى   هـ  1443 /20/6من                     

 

 . أغلق المايك حتى ال أزعج معلمتي و صديقاتي .6

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

 . أتفاعل مع معلمتي و أحرص على المشاركة .٨

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

 .إال للضرورة . ال أخرج من الحصة أثناء الدرس 10

 

 عن بعد ـيـمقوانــيـن التـعلـ

 فــي مدرستــي : 

  عوًدا حميًدا ألميراتي الجميالت             

 رائدة الصف

 أ: مروة كردي

 القائدة التربوية 

 أ. وردة الحربي

 لحصةا
 اليوم



 

                      
 

 السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 
 األحد

 قرآن دراسات إسالمية  علوم لغتي
 

 

  تهيئة واستقبال تهيئة واستقبال تهيئة واستقبال تهيئة واستقبال 

 
 االثنين

  انجليزي علوم والدفاع عن النفسبدنية  رياضيات لغتي

 تهيئة واستقبال
  تهيئة واستقبال  تهيئة واستقبال

 

 

 
 الثالثاء

  لغتي      علوم رياضيات مهارات حياتية  انجليزي

 

  تهيئة واستقبال  
 تهيئة واستقبال

  تهيئة واستقبال تهيئة واستقبال

 
 األربعاء

    قران  تربية فنية  لغتي رياضيات 

   تهيئة واستقبال تهيئة واستقبال تهيئة واستقبال تهيئة واستقبال

 
 الخميس

   انجليزي  قران  رياضيات  دراسات إسالمية 

 تهيئة واستقبال تهيئة واستقبال تهيئة واستقبال

 

  

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بالمدينة المنورة

 مدارس الملك عبد العزيز النموذجية 

 المرحلة االبتدائية

 .Microsoft Teamsمنصة الحصص في  وأوقات. أتعرف على جدول ١

 للتعلم.. أجلس في مكان مناسب ٢

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

 أحتاجها.التي  واألدوات. أستعد للحصة بتجهيز الكتاب المدرسي ٤

 .وصديقاتي . أحترم معلماتي٥

 ()أ بنين-ي ـدائـتـاالباألول ف ـصـلـوعية لــبـة األسـطـخـال

  ابعسال األسبوع –الـدراسـي الثانيالـفـصـل 

 هـ ١٤٤٣ /6 /٢٤ى ـإلهـ  ١٤٤٣ /٢0/6من 

 

 وصديقاتي.. أغلق المايك حتى ال أزعج معلمتي 6

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

 المشاركة.على  وأحرص. أتفاعل مع معلمتي ٨

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

 للضرورة.إال . ال أخرج من الحصة أثناء الدرس ١0

 

 عن بعد ـيـمقوانــيـن التـعلـ

 مدرستــي:فــي  

 رائدة الصف

وفاء العوفي 

.............................. 

 القائدة التربوية 

 أ. وردة الحربي

 لحصةا
 اليوم

ال أتردد في سؤال مسؤولة الشؤون 

 الطالبية 

أ. أسماء الرحيلي عن الصعوبات التي  

 تواجهن

 في التعليم عن بعد 


