
 

                      
 

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 
 األحد

 ه1442 /20/6

 تهيئة واستقبال
 

 االثنين 
 هـ21/6/1442

 لغتي لغتي E قرآن قرآن رياضيات

سورة اإلنسان من  تسميع  حل اختبار الفصل 
حفظ +تالوة   31إلى  28

 التحريمسورة 

تسميع  سورة اإلنسان من 
حفظ +تالوة   31إلى  28

 سورة التحريم

      التراكيب اللغوية        التراكيب اللغوية     

 
 الثالثاء

 هـ22/6/1442

 لغتي لغتي قرآن قرآن علوم رياضيات

 تسميع  سورة اإلنسان      تابع دورة الماء   6التهيئة للفصل 
+تالوة  سورة مراجعة 

 التحريم

تسميع  سورة اإلنسان  
مراجعة +تالوة  سورة 

 التحريم

    التراكيب اللغوية   التراكيب اللغوية

 
 األربعاء

 هـ23/6/1442

  علوم يلغت لغتي تربية فنية رياضيات

 تعتيق األلوان استكشاف مفهوم القسمة 
/ مرسام /  ةاألدوات: كراس

   فرشة تلوين  / مائيةألوان 

      فصول السنة      الخط والتعبير     الخط والتعبير  

 
 الخميس

 هـ24/6/1442

  علوم E رياضيات دراسات إسالمية رياضيات

      تابع فصول السنة   عالقة القسمة بالضرب  تابع صالة الجماعه عالقة القسمة بالضرب 

 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  (  أي ) ـدائـتـاالب ...(  الثالث)   .....ف ـصـلـوعية لــبـة األسـطـخـال

 (   السابع)   ـوع بـاألس –  الثانيالـفـصـل الـدراسـي 

 هـ  1443/  6   / 24  ى إل    هـ 1443/   6/ 20  نم                        

 

 . 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 .8

 . 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 : 

 ال أتردد في سؤال مسؤولة الشؤون الطالبية 

 أسماء الرحيلي عن الصعوبات التي تواجهني أ. 

 في التعليم عن بعد 
  :رائدة الصف

 تارأمل اله  

 

 المديرة

 أ. وردة الحربي

 اليوم لحصةا
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 السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 
 األحد

 

 لغتي رياضيات
 

 قران                             
 

  دراسات إسالمية 

  وحيد االيمان باهلل تعالى ت تهيئة واستقبال  تهيئة واستقبال تهيئة واستقبال

 
 االثنين
 

 انجليزي
 

 بدنية والدفاع عن النفس علوم رياضيات  دراسات اسالمية رياضيات
 

 

 

مراجعة الفصل + نموذج  حل اختبار الفصل  تابع صالة الجماعة  فقه الجبر الخاصية التجميعية
 اختبار 

 
 

 

 
 ثاءالثال

 
 قران

 
 رياضيات

  تربية فنية علوم انجليزي

+ تالوة  31الى  28قران غيب سورة االنسان تسميع من 
 سورة التحريم 

+ اختبار  8التهيئة للفصل   التهيئة للفصل السادس 
) الطقس وتقلباته  7الفصل 
 33الى ص  14( من 

  
تعتيق األلوان األدوات : 

الوان  -مرسام –كراسة 
 فرشة تلوين  –مائية 

 

 
 األربعاء

 

 رياضيات لغتي                               
 

   علوم مهارات حياتية 

بمالبسي التي كيف اتصرف  استكشاف مفهوم القسمة  التراكيب اللغوية 
 1ال احتاجها ؟ 

   كيف تتشكل الغيوم ؟ 

 
 الخميس

 

   لغتي  انجليزي رياضيات علوم

   الخط والتعبير   عالقة القسمة بالطرح  مادورة الماء ؟ 

ال أتردد في سؤال مسؤولة الشؤون 

 الطالبية 

أسماء الرحيلي عن الصعوبات التي  أ. 

 تواجهني

 في التعليم عن بعد 

 . 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

 

 . أغلق المايك حتى ال أزعج معلمتي و صديقاتي .٦

 معلمتي بذلك .. قبل اإلجابة أرفع يد المشاركة و ال أفتح المايك حتى تسمح 7

 . 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 1٠

 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بالمدينة المنورة

 مدارس الملك عبد العزيز النموذجية 

 المرحلة االبتدائية

 (  ناتبي ) ـدائـتـاالب الثالث  بف ـصـلـوعية لــبـة األسـطـخـال

 لسابعاـوع بـاألس – الثانيالـفـصـل الـدراسـي 

 هـ 1442/  ٦/  24ى  ـهـ إل 1442 /  ٦ /2٠  من

 الحصة

 عن بعد ـيـمقوانــيـن التـعلـ

 فــي مدرستــي : 

 منمنمن
 رائدة الصف

 ..رنا اللقمانيا.               

 القائدة التربوية 

 أ. وردة الحربي

 اليوم



 

                      
 

 السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 
 األحد

20-6-1443 

  مهارات حياتيه علوم انجليزي قران رياضيات

  التهيئة واستقبال

 
 االثنين

21-6-1443 

  انجليزي تربيه فنيه لغتي علوم رياضيات

اختبار الفصل واالختبار 
 التراكمي 

-5الواجب  تقلبات الطقس
 30ص  4-1

تعتيق األلوان كراسه مرسام  الخط والتعبير
 الوان مائيه فرشه

  

 
 الثالثاء

22-6-1443 

  انجليزي رياضيات بدنية علوم دراسات اسالمية

الركله الحره المباشره  تقلبات الطقس االيمان باهللتابع 
 المباشرهوغير 

   التهيئه +مفهوم القسمه

 
 األربعاء

23-6-1443 

   لغتي دراسات اسالميه رياضيات قران

الى  16سورة الملك من 
19 

 الدرس الثاني األقمار الصناعيه تابع اداب الدخول المسجد عالقة القسمه بالطرح
  

 
 الخميس

24-6-1443 

 -  قران علوم لغتي رياضيات

القسمه استكشاف عالقه 
 بالضرب

 تقلبات الطقس الفهم واالستيعاب

  26الى  20سورة الملك من 
 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بالمدينة المنورة

 مدارس الملك عبد العزيز النموذجية 

 المرحلة االبتدائية

 .Microsoft Teamsمنصة الحصص في  وأوقات. أتعرف على جدول 1

 للتعلم.. أجلس في مكان مناسب 2

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

 أحتاجها.التي  واألدوات. أستعد للحصة بتجهيز الكتاب المدرسي 4

 وصديقاتي. . أحترم معلماتي5

 بنين ()أي ـدائـتـاالب الثالثف ـصـلـوعية لــبـة األسـطـخـال

 السابعوع ــبـاألس – الثانيالـفـصـل الـدراسـي 

 هـ 1443 / 6 / 24ى   ـهـ إل 1443/  6/    20من   

 

 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 9

 للضرورة.إال . 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. 

 رائدة الصف في التعليم عن بعد 

 أفنان الحنيني

 القائدة التربوية 

 أ. وردة الحربي

 لحصةا
 اليوم



 

                      
 

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 
             األحد

20/ 6     

 لغتي لغتي علوم رياضيات رياضيات انجليزي

 
   

        الخط + التعبير                                    دورة الماء       تهيئة واستقبال                             

 
             االثنين

21/6     

 لغتي لغتي رياضيات علوم قران قران

الى ايه  26تسميع سورة االنسان غيب من ايه        
 19الى 16+سورة الملك من ايه 31

-ختبار الفصلا تابع دورة الماء
 االختبار التراكمي

درس الثاني األقمار الصناعية                                        
         

 
        الثالثاء

22/6 

  لغتي علوم قران قران رياضيات

 التهيئة       
    

 احضر الدرس حتى افوز بالقارىء 26الى ايه  20ه سورة الملك من اي
 الماهر

 
     

 
             فصول السنة 

                       فهم واالستيعابلا
 

 

 
        األربعاء

23/6 

  ربية فنيةت علوم رياضيات دراسات اسالمية انجليزي

 
 

     
 االيمان باهلل تعالى   

 تابع فصول السنة  مفهوم القسمة  
 

عتيق األلوان األدوات ت
الوان -مرسام -كراسه 

 فرشة تلوين-مائية

 
 
 

 
     الخميس

24/6 

بدنية ودفاع عن  رياضيات حياتية مهارات انجليزي
 النفس

  دراسات اسالمية

 
  

كيف اتصرف مالبسي التي ال 
 ( 1)  احتاجها

 عالقة القسمة بالطرح 
 

الركلة الحرة 
المباشرة وغير 

 المباشرة

  صالة الجماعة تابع 

 . 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

 بنين (ب االبـتـدائـي ) الثالث ف ـصـلـوعية لــبـة األسـطـخـال

 بعساالوع ــبـاألس – ثانيالـفـصـل الـدراسـي ال

 هـ 1443 /6 /24ى    ـهـ إل 1443 / 6  /20ن م

 

 . 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 .9

 .إال للضرورة . ال أخرج من الحصة أثناء الدرس 10

 

 عن بعد ـيـمقوانــيـن التـعلـ

 فــي مدرستــي : 

 :رائدة الصف

 نهير االحمدي

 :القائدة التربوية 

 أ. وردة الحربي

 لحصةا
 اليوم

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بالمدينة المنورة

 مدارس الملك عبد العزيز النموذجية 

 المرحلة االبتدائية

 ال أتردد في سؤال مسؤولة الشؤون الطالبية      

 أ. أسماء الرحيلي عن الصعوبات التي تواجهني 

 في التعليم عن بعد 


