


الحصة
الیوم

السابعةالسادسةالخامسةالرابعةالثالثةالثانیةاألولىالمــھـام

األحد
ھـ1/6/1444

لغتيEریاضیاتعلومریاضیاتالقرآن والدراساتالمادة
الدرس

سورة الملك نظر من آیة
اختبار الفصل الرابع منالتربةاختبار تراكمي١٩آیةإلى١٠

قراءة نص اإلیثار٤١صإل١٣ص

الواجب والمھام
كتابتھ في الدفتر٢،٤،٥جدولحفظ٢،٤،٥جدولحفظمراجعة اآلیات في المنزلاألدائیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالتوفیق��ملف/ملزمة

األثنین
ھـ2/6/1444

لغتيعلومEالتربیة البدنیةالقرآن والدراساتریاضیاتالمادة

الدرس
٢٠آیةمننظرالملكسورةتھیئة الفصل الخامس

٢٦آیةإلى
تابع درس اإلیثارالتربةالتعلق االفقي بطریقة صحیحة - القوس المعكوس

الواجب والمھام
قراءتھ وكتابتھ فيتطبیق ما تم اخذه في الحصةمراجعة اآلیات في المنزل٢،٤،٥جدولحفظاألدائیة

الدفتر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــملف/ملزمة

ــ

الثالثاء
ھـ3/6/1444

Eنشاطالقرآن والدراساتلغتيریاضیاتالمادة

الدرس
٢٧آیةمننظرالملكسورةإمالء اختبارياستكشف جدول الضرب

٣٠آیةإلى
الواجب والمھام

مراجعة اآلیات في المنزل44صالمنظوراإلمالءعلىالتدریب٢،٤،٥جدولحفظاألدائیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــملف/ملزمة

األربعاء
ھـ4/6/1444

المادة
القرآن والدراساتعلومنشاطالمھارات الحیاتیةEEریاضیات

الدرس
السالمة عند استخدام٣فيالضرب

سورة اإلنسان غیب من آیةالطقس وتقلباتةالكھرباء
١٢آیةإلى٩

الواجب والمھام
23صنمرحھیا٢،٤،٥جدولحفظاألدائیة

تكرار اآلیات في المنزل مع
القارئ لتثبیت الحفظ

احضار الكتابملف/ملزمة

الخمیس
ھـ5/6/1444

لغتيالتربیة البدنیةعلومالقرآن والدراساتریاضیاتالتربیة الفنیةالمادة

الدرس

الرسم من الطبیعة  + حل تمارین
كراسة ، مرسام ، الوان خشبیة ، الكتاب

الفقة والسلوك : آداب دخول٣فيالضرب
47اختبارنموذجالقوس المعكوسالطقس وتقلباتھالمسجد والخروج منھ ا

الواجب والمھام
راجعة الدرس في المنزل٢،٣،٤،٥جدولحفظاألدائیة

تطبیق ما تم اخذه في
الحصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

واجب في كتاب التمارینملف/ملزمة
ـــــــــــــــــــــــــــــ٣٤ص







الحصة
الیوم

السابعةالسادسةالخامسةالرابعةالثالثةالثانیةاألولىالمــھـام

األحد
ھـ1/6/1444

التربیة البدنیةعلومریاضیاتالقرآن والدراساتEلغتيالمادة
الدرس

قراءة نص اإلیثار
سورة الملك نظر من

التعلق االفقي بطریقةالتربةاختبار تراكمي١٩آیةإلى١٠آیة
امنة

الواجب والمھام
كتابة النصاالدائیة

مراجعة اآلیات في
المنزل

حفظ جدول الضرب
2،4،5

تطبیق ما تم اخذه في
الحصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــملف/ملزمة

اإلثنین
ھـ2/6/1444

القرآن والدراساتلغتيریاضیاتالتربیة الفنیةعلوملغتيالمادة
الدرس

التربةتابع درس اإلیثار
الرسم من الطبیعة  + حل

تمارین
الرسم من الطبیعة  + حل

تمارین
اختبار الفصل الرابع

صإلى13صمن
41

سورة الملك نظر منتابع درس اإلیثار
٢٦آیةإلى٢٠آیة

الواجب والمھام
االدائیة

قراءتھ وكتابتھ في
الدفتر

كراسة ، مرسام ، الوان
خشبیة ، الكتاب

كراسة ، مرسام ، الوان خشبیة
، الكتاب

حفظ جدول الضرب
2،4،5

قراءتھ وكتابتھ في
الدفتر

مراجعة اآلیات في
المنزل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــملف/ملزمة
ــــــــــــــــــــــــــــــبالتوفیق��ــ

الثالثاء
ھـ3/6/1444

لغتينشاطریاضیاتالقرآن والدراساتEعلومالمادة
الدرس

سورة الملك نظر منالطقس وتقلباتھ
إمالء اختباريتھیئة الفصل الخامس٣٠آیةإلى٢٧آیة

الواجب والمھام
االدائیة

مراجعة اآلیات في
المنزل

حفظ جدول الضرب
2،4،5

التدریب على اإلمالء
44صالمنظور

ـــــــــــــــــــــــــــــــملف/ملزمة

األربعاء
ھـ4/6/1444

لغتينشاطالتربیة البدنیةریاضیاتالقرآن والدراساتالمادة
سورة اإلنسان غیب من

47اختبارنموذج47اختبارنموذجالقوس المعكوساستكشف جدول الضرب١٢آیةإلى٩آیة

الواجب والمھام
االدائیة

تكرار اآلیات في
المنزل لتثبیت الحفظ

،2الضربجدولحفظ
4،5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطبیق ما تم اخذه في الحصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملف/ملزمة

الخمیس
ھـ5/6/1444

المادة
القرآن والدراساتالمھارات الحیاتیةریاضیاتEعلومریاضیات



الدرس
3فيالضربالطقس وتقلباتھ3فيالضرب

السالمة عند استخدام
الكھرباء

الفقة والسلوك : آداب
دخول المسجد
والخروج منھ

الواجب والمھام
االدائیة

،2الضربجدولحفظ
4،5

حفظ جدول الضرب
2،3،4،5

23صنمرحھیا
مراجعة الدرس في

المنزل
واجب في كتابملف/ملزمة

34صالتمارین
احضار الكتاب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 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 )    الثالث أالخطة األسبوعية للصف )   

 (  الرابعاألسبوع )    –(    الثانيالفصل الدراسي )  

 هـ1444/       6/     5الى   هـ 1444/      6/    1من   

 

 

 

 



   

                        

 

 

 

          
 الحصة                               

 اليوم

 السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل المــهـام

 األحد
1444-6-1 

القران الكريم والدراسات  رياضيات  المادة
 اإلسالمية

ي 
بيه البدنيه لغت  المهارات الحياتية  الت 

 واألرسية
ي  علوم 

 لغت 

تدريبات عىل  الدرس
ب ص  حقائق الضر

38  

 1سورة الملك )تالوة( من ايه 
 4اىل 

                              
الفهم 

واالستيعاب 
 لدرس االيثار

ر من  مرجحه الدراعي 
السالمة عند استخدام  خلف  وامام الجسم

 الكهرباء

بة  تابع الفهم  الت 
 واالستيعاب

الواجب 
والمهام 
 االدائية

ب  حفظ جدول الضر
  10من صفر اىل 

ل ر ي المتر
ر
قراءة نص  تحضت  الدرس ف

االيثار+تنفيذ 
مطوية الوحدة 

 الثانية 

ي 
ر
تطبيق ماتم اخده  ف

 الحصه
 23هيا نمرح ص 

  41ص  1-4-5

-احضار الدفت   ملف/ملزمة
 الملف 

احضار دفت   
الكتابة + ملف 

ي 
 لغت 

 
 احضار الكتاب

احضار الدفت  + 
 الملف 

احضار دفت  الكتابة 
ي تو

 + ملف لغت 

ر   االثني 

1444-6-2  

الكريم القران  المادة
والدراسات 
 اإلسالمية

ي  علوم  رياضيات 
ي  لغت 

ية                       لغت  ر  اللغة االنجلت 

سورة الملك من  الدرس
 )تالوة(9اىل  5ايه 

اكمي ص  -اختبار الفصل  اختبار الت 
39-40  

بة  اكيب اللغوية الت  اكيب اللغوية الت    االت 
 
 

                                

الواجب 
والمهام 
 االدائية

ي 
ر
تحضت  الدرس ف

ل ر  المتر

ب من   10اىل 0تسميع جداول الضر
 

 قراءة النص  قراءة نص االيثار 41ص  1-4-5

احضار الدفت  +  احضار الدفت  + الملف   ملف/ملزمة
 الملف 

احضار دفت  الكتابة + 
ي 
 ملف لغت 

احضار دفت  
الكتابة + ملف 

ي 
 لغت 

 الثالثاء
1444-6-3 

ية المادة ر بية الفنية  رياضيات  اللغة ااالنجلت  بية الفنية  الت  القران الكريم  نشاط                                 الت 
والدراسات 
 اإلسالمية

  الدرس

 

الرسم من الطبيعة   44التهيئة ص 
 + حل تمارين

الرسم من الطبيعة  + حل 
 تمارين

 

 

سورة االنسان من 
 )حفظ(12اىل  7ايه

الواجب 
والمهام 
 االدائية

ب  ي    تسميع جداول الضر
ر
تحضت  الدرس ف

ل ر  المتر

 

 السعودية العربية المملكة

 التعليم وزارة

 المنورة المدينة تعليم ادارة

 النموذجية عبدالعزيز الملك مدارس

 االبتدائية المرحلة

ي  ( أ الثالث  ) للصف األسبوعية الخطة
 
ر  ) االبتدائ  (بني 

ي   ) الدراسي  الفصل
ر
 رابعال ) األسبوع – (   الثائ

 هـ 5 /    6 /  1444    اىل   1  /   6  من

 

 االسبوع ملك
 

 الشريف أبرار .أ :الصف رائدة



  احضار الدفت  + الملف              ملف/ملزمة
كراسة ، مرسام ، الوان 

 خشبية ، الكتاب

  
كراسة ، مرسام ، الوان خشبية ، 

 الكتاب

                                  

 األربعاء
1444-6-4 

بيه البدنيه علوم رياضيات  المادة بيه البدنيه الت  القران الكريم  نشاط      الت 
والدراسات 
 اإلسالمية

ي 
 لغت 

استكشف جدول  الدرس
ب ص    46الضر

بة  ر  الت  مرجحه الدراعي 
من خلف  وامام 

 الجسم

ر من  مرجحه الدراعي 
 خلف  وامام الجسم

 
 

     

سورة اإلنسان 
 13(من ايه )غيب 

 16اىل 

اكتب امالء منسوخ 
 +امالء منظور 

الواجب 
والمهام 
 االدائية

تسميع جداول 
ب من   10اىل 0الضر

 

تطبيق ماتم اخده  41ص  1-4-5
ي الحصه

ر
 ف

ي 
ر
تطبيق ماتم اخده ف

 الحصه
حفظ اآليات أوال 
اكم  بأول حت  ال يت 

 عليك الحفظ

قراءة النص +كتابة 
 النص

احضار الدفت  +  ملف/ملزمة
 الملف 

احضار دفت  الكتابة     احضار الدفت  + الملف 
ي 
 + ملف لغت 

 الخميس
1444-6-5 

القران الكريم والدراسات  رياضيات  المادة
 اإلسالمية

ي 
ية                     علوم  رياضيات  لغت  ر  اللغة االنجلت 

ي  الدرس
ر
ب ف ي  استخدم+احول توحيد/ حج بيت هللا الحرام  3الضر

ر
ب ف بة   3الضر                    الت 

 

الواجب 
والمهام 
 االدائية

ب  تسميع جداول الضر
0-1-2-3-4-5-10 
 

قراءة النص  
 +كتابة النص

ب  -1-0تسميع جداول الضر
2-3-4-5-10 
 

 41ص  1-4-5

احضار الدفت  +  ملف/ملزمة
 الملف 

إحضار كتاب الدراسات 
 االسالميه

الدفت  احضار 
ي 
 +ملف لغت 

احضار الدفت  +  احضار الدفت  + الملف 
 الملف 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 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 )    الثالث بالخطة األسبوعية للصف )   

 (  الرابعاألسبوع )    –(    الثانيالفصل الدراسي )  

 هـ1444/       6/     5الى   هـ 1444/      6/    1من   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الحصة
 اليوم

 السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل المــهـام

 

 األحد
1444-6-1 

ي المادة  
القرانيالكريمي رياضيات لغت 

 والدراساتياإلسالمية
ية علوم رياضيات ز  اللغةياالنجلي 

الفهميواالستيعابي)ي الدرس
 نصيااليثار(

تدريباتيعىليحقائقي
بيصي  38الضز

سورةيالملكي)تالوة(ي
 4اىليي1مني

تدريباتيعىليحقائقي
بيصي  38الضز

بة   الي 
 
 

 
الواجبي
والمهامي
 االدائية

 االيثار-كتابةيالنصي
عمليمطويةيعني
 اخالقيالمسلم

بيمني حفظيجدوليالضز
 10صفرياىلي

التدربيعىليتالوةي
ي ليحت  ز يالميز  

ز
اآلياتيف

يسهليعليكيتالوتهاي
 معيالمعلمة

بيمني حفظيجدوليالضز
 10صفرياىلي

 41صيي1-4-5

ي ملف/ملزمة  
ينيللغت  احضاريدفي 

+يملفي60انجلشيابوي
ي  
 لغت 

ياحضاري ي  الملف-الدفي  ي+ي الملف-احضاريالدفي  احضاريالدفي 
 الملف

 
 

زي  اإلثني 
1444-6-2 

بيهيالبدنيه رياضيات المادة بيهيالبدنيه الي  المهاراتيالحياتيةي الي 
 واألرسية

ي علوم  
القرانيالكريمي لغت 

 والدراساتياإلسالمية

اختباريي-اختباريالفصلي الدرس
يصي اكم   40-39الي 

زي منييمرجحهيالدراعي 
 خلفييواماميالجسم

يمني ز مرجحهيالدراعي 
السالمةيعندياستخدامي خلفييواماميالجسم

 الكهرباء

بة اكيبياللغوية الي  سورةيالملكيي)تالوةي(ي الي 
 9اىليي5منيايهي

 

 السعودية العربية المملكة

 التعليم وزارة

 المنورة المدينة تعليم ادارة

 النموذجية عبدالعزيز الملك مدارس

 االبتدائية المرحلة

ي ( ب الثالث  ) للصف األسبوعية الخطة  
 
زي ) االبتدائ  (بني 

ي الفصل ي  ) الدراس   
ز
 الرابع) األسبوع – (   الثائ

 هـ 5 /    6 /  1444    اىل   1  /   6  من

 االسبوع ملك

 

 االحمدي نهير .أ :الصف رائدة



الواجبي
والمهامي
 االدائية

بيمني تسميعيجداوليالضز
 10اىلي0

 

ي  
ز
تطبيقيماتمياخدهيف

 الحصه
ي  
ز
تطبيقيماتمياخدهيف

 الحصه
 23نمرحيصيهياي

قراءةييالنص+كتابةي 41صيي1-4-5
نصيااليثاريي-النصي

+كتابةيالصفحةي
 االوىل

التدربيعىليتالوةي
ي ليحت  ز يالميز  

ز
اآلياتيف

يسهليعليكيتالوتهاي
 معيالمعلمة

ي+ي ملف/ملزمة احضاريالدفي 
 الملف

  

 احضاريالكتاب

يالكتاب+ي  احضاريدفي 
ياحضاري  

ملفيلغت 
ي+يالملف  الدفي 

 
 

 

 
 الثالثاء

1444-6-3 

بيهيالبدنيه رياضيات المادة القرانيالكريمي الي 
 والدراساتياإلسالمية

ي نشاط علوم  
 لغت 

يمني 44التهيئةيصي الدرس ز مرجحهيالدراعي 
 خلفييواماميالجسم

سورةياالنسانيي)ي
 12اىلي7حفظ(يمنيايه

بة   الي 
 
 

 

اكتبيامالءيمنسوخي
 +امالءيمنظور

الواجبي
والمهامي
 االدائية

بتسميعي ي جداوليالضز  
ز
تطبيقيماتمياخدهييف

 الحصه
قراءةيالنصي)االيثار(ي 41صيي5-4-1 تسميعيسورةياالنسان

 +كتابةيالنص

ي+ي ملف/ملزمة احضاريالدفي 
 الملف

ي+ي   احضاريالدفي 
 الملف

يالكتابةي+ي احضاريدفي 
ي  
 ملفيلغت 

 
 األربعاء

1444-6-4 

ي المادة  
القرانيالكريمي لغت 

 والدراساتياإلسالمية
ية نشاط علوم رياضيات ز  اللغةياالنجلي 

سورةياالنسانيمنيايهي استخدم الدرس
 16اىليي13

بي استكشفيجدوليالضز
 46صي

بة   الي 
 

 

 
 

الواجبي 
والمهامي
 االدائية

قراءةيالنصي+كتابةي
 نصيااليثار

بيمني  تسميعيجداوليالضز
 10اىلي0

 

 41صيي1-4-5



ي ملف/ملزمة احضاريالملف+يدفي 
 الكتابة

ي+ي  احضاريالدفي 
 الملف

ي+ي احضاريالدفي 
 الملف

 
 

 الخميس
1444-6-5 

ي المادة  
ية لغت  ز القرانيالكريمي رياضيات اللغةياالنجلي 

 والدراساتياإلسالمية
ي  
بيةيالفنية لغت  بيةيالفنية الي   الي 

  احول الدرس
 
 

 

ي  
ز
بيف توحيدي)يحجيبيتي 3الضز

 هللايالحرامي(
حلييالرسميمنيالطبيعةيي+ اوراقيعمل

 تمارين
الرسميمنيالطبيعةيي+يحلي

 تمارين

الواجبي
والمهامي
 االدائية

قراءةيالنصي+كتابةي
 النص

بي -0تسميعيجداوليالضز
1-2-3-4-5-10 

 

قراءةيالنصي+كتابةي 
 النص

 
كراسةي،يمرسامي،يالواني

 خشبيةي،يالكتاب

 
كراسةي،يمرسامي،يالواني

 خشبيةي،يالكتاب

يالكتابةي ملف/ملزمة +ياحضاريدفي 
ي  
 ملفيلغت 

ي+ي احضاريالدفي 
 الملف

يالكتابةي+ي  احضاريدفي 
ي  
 ملفيلغت 

  

 


