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الحصة
الیوم

السابعةالسادسةالخامسةالرابعةالثالثةالثانیةاألولىالمــھـام

االحد
12/4/

ھـ1444

Eلغتيریاضیاتتربیة فنیةالمادة
حرف القافالعدد الترتیبيتمارین عامھتمارین عامھالدرس

الواجب والمھام
واجب في كتاب التمارینكراسة االلوان الخشبیةكراسة االلوان الخشبیةاألدائیة

30ص
كتابة حرف القاف بالملزمھ

كلمات االمالء( قلم ـ صقر ـ قصر )ملف/ملزمة

االثنین
13/4/

ھـ1444

Eلغتيالقرآن والدراساتریاضیاتعلومالمادة

تسمیع سورة الكوثر+سورةاختبار الفصلأماكن العیش في الیابسةالدرس
حرف التاءالكافرون

الواجب والمھام
األدائیة

مطویة عن أماكن العیش في
الیابسة

كلماتتحلیلـ3رقمالمكونقراءة+بالملزمةالتاءحرفكتابة
بالدفتر3المكون

كلمات االمالء ( قبل ـ قمر ـ برق)ملف/ملزمة

الثالثاء
14/4/

ھـ1444

التربیة البدنیةنشاطلغتيعلومریاضیاتالقرآن والدراساتالمادة
تسمیع سورة المسد +سورةالدرس

حرف التاءأماكن العیش في الماءاختبار تراكميالنصر
اإلمالء ( توت ـ تین ـ ترسم )

اللكمة االمامیة المستقیمة من
الثبات( مومتونج - جیروجي)

الواجب والمھام
األدائیة

مطویة عن اماكن العیش في
الماء

كتابة حرف التاء باألصوات الطویلة
تطبیق ما تم أخذهوالقصیرة بالدفتر

-عمل مطویة لحرف التاءملف/ملزمة

األربعاء
15/4/

ھـ1444

القرآن والدراساتمھارات حیاتیةنشاطریاضیاتEعلوملغتيالمادة
حرف الحاءالدرس

اإلمالء ( حصان ـ حوت ـ
حارس )

65صفحةمنالرابعالفصلتقییممراجعة
تسمیع سورة االخالص والفلقتمارین عامة86صفحةإلى

الواجب والمھام
األدائیة

كتابة حرف الحاء
باألصوات الطویلة
والقصیرة بالدفتر

56صـ52صـ

-إحضار ملف االنجازمطویة لحرف الحاءملف/ملزمة

الخمیس
16/4/

ھـ1444

المادة
القرآنالتربیة البدنیةریاضیاتالقرآن والدراسات

لغتيوالدراسات

إجازة مطولةإجازة مطولةإجازة مطولةإجازة مطولةالدرس

الواجب والمھام
األدائیة



--ملف/ملزمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 قوانين المدرسة

 مديرة المدرسة: 

أ. أسماء 

 قريشي

 على الحضور المبكر الى المدرسة ياحرص امير 
بالزي  +بلوزة( والتزمبنطلوناحرص على ارتداء الزي المدرسي كامًلا ) 

 الرياضي في األيام المحددة للتربية البدنية في الجدول الدراسي
تأكد من تواجد كتبك ومستلزماتك يوميا بحقيبتك )األقًلم + المساحة +الكتب  

 (علبة األلوان المدرسية +ملف حفظ أوراق العمل +

 يومياا بحقيبتك كمن تواجد كتبك ومستلزمات تأكد 
عنه اال  يفوت عليك الكثير من المتعة والفائدة فامتنع يغيابك يا صغير 

 للضرورة القصوى واحرص على احضار عذر الغياب معك في اليوم التالي
حافظ على نظافة شعرك ونظافتك الشخصية بشكل عام وتقليم أظافرك  

 أسبوعياا

 يندروسك بصورة منتظمة حتى تكون من المتفوق استذكر 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 ادارة تعليم المدينة المنورة

 مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

 المرحلة االبتدائية 

 

 (بنين( االبتدائي )    األولالخطة األسبوعية للصف )   

 (    الحادي عشراألسبوع )  –(   األولالفصل الدراسي )   

 هـ1444/     4/    16الى    هـ 1444/     4/   12من   

 

 

 

 



  

                        

 

 

 

 الحصة                                         
 اليوم

 السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل المــهـام

 األحد

 
12-4-1444 

بية البدنية رياضيات المادة بية البدنية التر ية التر ز المهارات الحياتية  اللغة االنجلت 
 واالرسية

ي 
 لغتر

ي  الدرس تيت 
  الوقوف الصحيح الوقوف الصحيح العدد التر

 

 تمارين عامة 
 حرف  ح

الواجب 
والمهام 
 االدائية

ي كتاب التمارين 
ز
واجب ف

 30صفحة 
ي 
ز
تطبيق ماتم أخذه ف

 الحصة 
ي 
ز
تطبيق ماتم أخذه ف

 56صـ  52صـ  الحصة 

إمالء  -قراءة الدرس  
كلمات يوم االحد)موضح 

ي جدول اإلمالء
ز
 ف

 

    ملف/ملزمة

- 
ي )اللون 

ملف انجاز لمادة لغتر
 أزرق(

 

ز   اإلثني 

13-4-1444 

ي  علوم  المادة
القران الكريم  رياضيات لغتر

 والدراسات االسالمية
القران الكريم 

 والدراسات اإلسالمية
بية الفنية بية الفنيه  التر  التر

 الدرس
 مواطن في الماء واليابسة 

 

تسميع سورة الكوثر  اختبار الفصل حرف ح 
 + سورة الكافرون

 فقه )رد السالم (
 

 تمارين عامه تمارين عامه

الواجب 
والمهام 
 االدائية

إمالء  -قراءة الدرس   
)موضح  ز كلمات يوم االثني 

ي جدول اإلمالء
ز
 ف

كراسة االلوان    
 الخشبية 

كراسة االلوان   
 الخشبية

    ملف األوراق العمل    ملف/ملزمة

 الثالثاء
14-4-1444 

ية المادة ز القران الكريم  رياضيات اللغة االنجلت 
 والدراسات االسالمية

 نشاط
 

ي 
 لغتر

  الدرس
 

 

تسميع سورة النرص +  اختبار تراكمي 
 سورة المسد

 
 

                             

 حرف ت 

الواجب 
والمهام 
 االدائية

إمالء  -قراءة الدرس    
كلمات يوم الثالثاء 

ي جدول اإلمالء
ز
 )موضح ف

    ملف/ملزمة

 األربعاء

15-4-1444 
القران الكريم  المادة

 والدراسات اإلسالمية
ي 
ي  رياضيات لغتر

ية علوم  نشاط لغتر ز  اللغة االنجلت 

تسميع سورة  الدرس
 االخالص والفلق

تقييم الفصل الرابع   -حرف   ت   
إىل  65من صفحة 
 86صفحة 

  حرف س 
 

  في الماء واليابسة  مواطن

 

 السعودية العربية المملكة

 التعليم وزارة

 المنورة المدينة تعليم ادارة

 النموذجية عبدالعزيز الملك مدارس

 االبتدائية المرحلة

ي  (    األول  ) للصف األسبوعية الخطة
 
 ) االبتدائ

ز   (بني 

   عش   الحادي ) األسبوع – (  ألولا  ) الدراسي  الفصل

 ه1444-4-16 اىل  4-12  من

 االسبوع ملك

 
 يوسف محبت

ي   طالل الحرئ 

 العوفي وفاء .أ :الصف رائدة



الواجب 
والمهام 
 االدائية

إمالء كلمات  -قراءة الدرس  
ي يوم 

ز
االربعاء )موضح ف

 جدول اإلمالء

إمالء كلمات  -قراءة الدرس  
ي 
ز
يوم االربعاء )موضح ف

 جدول اإلمالء
 

 مذاكرة الوحدة

 
      ملف/ملزمة

 الخميس
16-4-1444 

ية المادة ز ي  اللغة االنجلت 
ي  لغتر

بية البدنية رياضيات لغتر القرآن الكريم  التر
 والدراسات اإلسالمية

 علوم 

 الدرس

الواجب  إجازة مطولة                                      
والمهام 
 االدائية

 ملف/ملزمة

 


