
 

 لسعوديةا العربية المملكة
 التعليم وزارة
 المدينة المنورةب التعليمإدارة 

 مرحلة االبتدائية)بنات(ال-ارس الملك عبد العزيز النموذجيةمد
 

 

 األســـــــــبوعملكة  
 

 قوانيــــــن المدرســــــة :

 على الحضور املبكر الى املدرسة احرص ي أميرتي  

 في األيام املحددة للتربية البدنية في الجدول الدراس ي )مريول +بلوزة ( والتزمي بالزي الرياض ي   كامل  على ارتداء  الزى املدرس ي ياحرص  

 )األقلم + مذكرة الواجبات +املساحة +الكتب املدرسية +ملف حفظ أوراق العمل +علبة األلوان ك يوميا بحقيبت كومستلزمات كمن تواجد كتب يتأكد 

 حتى تكوني من املتفوقات بصورة منتظمة   ري دروسك استذك 

 ك في اليوم التالي مع بعذر الغياإحضار على احرص ي إال للضرورة القصوى و  يفوت عليك الكثير من املتعة والفائدة فامتنعي عنه  غيابك ياصغيرتي  

 أسبوعيا كتقليم أظافر و  الشخصية بشكل عام تك ظافنو شعرك على  نظافة  يحافظ 

 غير مناسب في املدرسةياجميلتي   إلكسسواراتواالذهب  ارتداء 

 صة حال
 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 اليوم

 

 األحد

 هـ1443 / 12/11

 

  قران رياضيات علوم رياضيات لغتي

  مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة

 

 االثنين
 هـ1443/   11/ 13

 

  لغتي رياضيات علوم فني دراسات إسالمية لغتي

  مراجعة مراجعة مراجعة سم حر مراجعة مراجعة

 

 الثالثاء
 هـ1443 /11/ 14

 

  مهارات حياتية لغتي بدنية لغتي علوم رياضيات

  مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة

 األربعاء

 هـ1443 /11/ 15

  لغتي علوم نشاط قران انجليزي

 إجازة مطولة 

 الخميس         

 

 هـ1443 / 11/ 16   

 

  انجليزي لغتي نشاط قران رياضيات

 إجازة مطولة /

 القائدة التربوية :                    رائدة الصف: المرشدة الطالبية هي األم و الصديقة فال تتردي في زيارتها

 أ. وردة الحـــــــربيمروة كردي                               

 بنات االبـتـدائـي  األولالـخـطـة األسـبــوعية لـلـصـف 

  الحادي عشراألسبوع  –الثالث الـفـصـل الـدراسـي 

 هـ 1443/  11 /17هـ   1443 /13/11من  

 



 

 لسعوديةا العربية المملكة-
 التعليم وزارة
 المدينة المنورةب التعليمإدارة 

 مرحلة االبتدائية)بنات(ال-ارس الملك عبد العزيز النموذجيةمد
 

 

            األســـــــــبوع ملك

 قوانيــــــن المدرســــــة :

 على الحضور املبكر الى املدرسة  احرص 

 األيام املحددة للتربية البدنية في الجدول الدراس ي الرياض ي فيبالزي  والتزم كامل  املدرس ي ارتداء الزي على  احرص 

 )األقلم + مذكرة الواجبات +املساحة +الكتب املدرسية +ملف حفظ أوراق العمل +علبة األلوان ك يوميا بحقيبت كومستلزمات كتأكد من تواجد كتب 

 ينتكون من املتفوق منتظمة حتى دروسك بصورة ر استذك 

 ك في اليوم التالي مع بعذر الغياإحضار على  احرصللضرورة القصوى و إال يمنع الغياب  

 أسبوعيا كتقليم أظافر و  الشخصية بشكل عام تك ظافنو شعرك على  نظافة  حافظ 

 صة حال
 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 اليوم

 

 األحد

 هـ1443   /11 13

 

 قران تربية بدنية  لغتي  لغتي  رياضيات  علوم

  (8-6سورة الضحى )  مراجعه -التقويم التجميعي  مراجعة مراجعة

 

 االثنين

14/11/1443 

  انجليزي رياضيات  قران  لغتي لغتي علوم

 مراجعة  مراجعة
-9سورة الضحى)

11) 
 مراجعة

 
 

 

 الثالثاء

15/11/1443 

 

  لغتي  لغتي رياضيات  قران  قران  دراسات إسالمية  علوم 

  مراجعة عد النقود تسميع سورة الضحى = سورة الشرح مراجعة عامة مراجعة

 األربعاء

16/11    /

 هـ1443

  انجليزي  انجليزي  لغتي  نشاط لغتي مهارات حياتية  رياضيات 

   
 

 
 

 

 الخميس

 هـ1443   /17/11

 

  لغتي  لغتي  رياضيات  نشاط تربية فنية  لغتي  علوم 

   إجازة مطولة
            

              

   

 بنيناالبـتـدائـي  االوللـلـصـف الـخـطـة األسـبــوعية 

  الحادي عشراألسبوع  –الـدراسـي الـفـصـل 

 هـ17/11/1443الـهـ  1443 /13/11من
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