


الحصة
الیوم

السابعةالسادسةالخامسةالرابعةالثالثةالثانیةاألولىالمــھـام

األحد
ھـ12/4/1444

لغتيEریاضیاتعلومریاضیاتالقرآن والدراساتالمادة
الدرس

سورة المرسالت غیب من
نموذج اختباراختبر نفسككیف تتغیر البیئةاختبار تراكمي٤٠آیةإلى٣٥آیة

الواجب والمھام
ال یوجدمراجعة اآلیات في المنزلاألدائیة

ملف/ملزمة
ال یوجد

األثنین
ھـ13/4/1444

لغتيعلومEالتربیة البدنیةالقرآن والدراساتریاضیاتالمادة

اختبار ریاضیات فصلالدرس
81صفحةمنالطرح
107صفحةإلى

سورة المرسالت غیب من
٤٧آیةإلى٤١آیة

الصد من الخارج الى الداخل ( مومتونج- ماكي)
نموذج اختبارتابع كیف تتغیر البیئةالوعي بأجزاء الجسم أثناء أداء الصد من الخارج للداخل

الواجب والمھام
ال یوجدتطبیق ما تم أخذهمراجعة اآلیات في المنزلال یوجداألدائیة

ملف/ملزمة
ال یوجد-

الثالثاء
ھـ14/4/1444

Eنشاطالقرآن والدراساتلغتيریاضیاتالمادة

الدرس
سورة المرسالت غیب منالتقویم التجمیعيمراجعة الفصل األول

٥٠آیةإلى٤٨آیة
الواجب والمھام

75صالمنظوراإلمالءعلىالتدریباألدائیة

مراجعة اآلیات في المنزلالیوجدملف/ملزمة

األربعاء
ھـ15/4/1444

القرآن والدراساتعلومنشاطالمھارات الحیاتیةEریاضیاتالمادة

مراجعة الفصل الثانيالدرس
كیف تستجیب المخلوقاتتمارین عامةوالثالث

الحیة للتغیرات
مراجعة سورة المرسالت

غیب كاملة
الواجب والمھام

الیوجد واجباألدائیة

احضار الكتابملف/ملزمة

الخمیس
ھـ16/4/1444

لغتيالتربیة البدنیةعلومالقرآن والدراساتریاضیاتالتربیة الفنیةالمادة

الدرس

إجازة مطولة الواجب والمھام
األدائیة

ملف/ملزمة







الحصة
الیوم

السابعةالسادسةالخامسةالرابعةالثالثةالثانیةاألولىالمــھـام

األحد
ھـ12/4/1444

التربیة البدنیةعلومریاضیاتالقرآن والدراساتEلغتيالمادة
سورة المرسالت غیب مننموذج اختبارالدرس

الصد من الخارج الى الداخلكیف تتغیر البیئةاختبر نفسك٤٠آیةإلى٣٥آیة
( مومتونج- ماكي)

الواجب والمھام
ال یوجداالدائیة

تكرار اآلیات في
تطبیق ما تم أخذهحفظ المصطلحاتال یوجدالمنزل مع القارئ

-ال یوجدملف/ملزمة

اإلثنین
ھـ6/4/1444

القرآن والدراساتلغتيریاضیاتالتربیة الفنیةعلوملغتيالمادة
الدرس

تمارین عامھتمارین عامھتابع كیف تتغیر البیئةنموذج اختبار
اختبار ریاضیات فصل

81صفحةمنالطرح
107صفحةإلى

سورة المرسالت غیبنموذج اختبار
٤٧آیةإلى٤١آیةمن

الواجب والمھام
تكرار اآلیات فيال یوجدال یوجدالكتاب األلوان الخشبیةالكتاب األلوان الخشبیةحفظ المصطلحاتال یوجداالدائیة

المنزل مع القارئ
ال یوجدال یوجدملف/ملزمة

الثالثاء
ھـ7/4/1444

لغتينشاطریاضیاتالقرآن والدراساتEعلومالمادة
كیف تستجیبالدرس

المخلوقات الحیة
للتغیرات

سورة المرسالت غیب من
التقویم التجمیعيمراجعة الفصل األول٥٠آیةإلى٤٨آیة

الواجب والمھام
االدائیة

تكرار اآلیات في المنزل مع
القارئ لتثبیت الحفظ

التدریب على اإلمالء
75صالمنظور

ال یوجدملف/ملزمة

األربعاء
ھـ8/4/1444

القرآنالمادة
لغتينشاطالتربیة البدنیةریاضیاتوالدراسات

مراجعة سورة
المرسالت غیب

كاملة

مراجعة الفصل الثاني
والثالث

الصد من الخارج إلى الداخل (  مومتونج ماكي )
التقویم التجمیعي-الوعي بالجسد أثناء أداء الصد من الخارج الى الداخل

الواجب والمھام
االدائیة

تكرار اآلیات
في المنزل مع

القارئ
تسمیع نشید یا بالديتطبیق ما تم أخذهال یوجد

ال یوجد-ملف/ملزمة



الخمیس
ھـ9/4/1444

القرآن والدراساتالمھارات الحیاتیةریاضیاتEعلومریاضیاتالمادة
الدرس

)3مطولة(إجازةإجازة مطولةاجازة مطولةإجازة مطولة

الواجب والمھام
االدائیة

ملف/ملزمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 قوانين المدرسة

 مديرة المدرسة: 

أ. أسماء 

 قريشي

 المدرسة على الحضور المبكر الى 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  

 (المدرسية +ملف حفظ أوراق العمل +علبة األلوان 

 يومياا بحقيبتك كتواجد كتبك ومستلزمات من 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

 ينمنتظمة حتى تكون من المتفوقدروسك بصورة  استذكر 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 ادارة تعليم المدينة المنورة

 مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

 المرحلة االبتدائية 

 

 (بنين( االبتدائي )    الثالث )أ(الخطة 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 

القران الكريم  رياضيات  المادة
 والدراسات اإلسالمية

ي 
بيه البدنيه لغت  المهارات الحياتية  الت 

 واألرسية
ي  علوم 

 لغت 

 سورة الحاقة تالوة   103اختبار الفصل ص  الدرس
 52اىل 37من ايه 

 المرونه الخط والتعبت  
 التمارين العامة

 

  

المخلوقات الحية تغت  
 بيائتها 

 الخط والتعبت  

الواجب 
والمهام 
 االدائية

ي  
 
تحضت  الدرس ف

ل  المت  
مراجعة الوحدة 

الثانية +تنفيذ مطوية 
 الوحدة الثانية 

ي 
 
تطبيق ماتم اخده  ف

 _ الحصه

مراجعة الوحدة   113ص  1/4/5
الثانية +تنفيذ مطوية 

 الوحدة الثانية 

احضار الدفت  لحل  ملف/ملزمة
 المسأئل 

احضار دفت  الكتابة +  
ي 
 ملف لغت 

 
 احضار الكتاب

احضار دفت  الكتابة +  مطوية الدرس 
ي تو

 ملف لغت 

 اإلثني   
13-4-1444 

القران الكريم  المادة
 والدراسات اإلسالمية

ي  علوم  رياضيات 
ي  لغت 

ية                       لغت   اللغة االنجلت  

تسميع سورة  الدرس
 المرسالت) غيب 

 

اكمي ص  االختبار الت 
104-105 

المخلوقات الحية تغت  
 بيائتها 

  التقويم التجميعي  التقويم التجميعي 
 
 

                                

الواجب 
والمهام 
 االدائية

ي 
 
تحضت  الدرس ف

ل  المت  

قراءة النص +كتابة   113ص  1/4/5 
 72النص ص 

قراءة النص +كتابة 
 72النص ص 

احضار الدفت  لحل   ملف/ملزمة
 المسأئل 

احضار دفت  الكتابة +  مطوية الدرس 
ي 
 ملف لغت 

احضار دفت  الكتابة + 
ي 
 ملف لغت 

 الثالثاء

14-4-1444 
ية المادة بية الفنية  رياضيات  اللغة ااالنجلت   بية الفنية  الت  القران الكريم  نشاط                                 الت 

 والدراسات اإلسالمية
  الدرس

 

            

-106اختتر نفسك ص 
107 

  تمارين عامه تمارين عامه
 

                                 

 توحيد ) ايتاء الزكاة(

الواجب 
والمهام 
 االدائية

الكتاب األلوان  
 الخشبية

الكتاب األلوان 
 الخشبية

 

     ملف/ملزمة

 

 السعودية العربية المملكة

 التعليم وزارة

 المنورة المدينة تعليم ادارة

 النموذجية عبدالعزيز الملك مدارس

 االبتدائية المرحلة

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

 (  العش   الحادي ) األسبوع – (   ألولا  ) الدراسي  الفصل

 ه1444-4-16 اىل   4-12 من

 

 االسبوع ملك

 
نواف 

  
 الحارث 

 الشريف أبرار .أ :الصف رائدة



 األربعاء
15-4-1444 

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

ي 
 لغت 

ي فصل  الدرس
 
اختبار تقييم ف

 52الجمع والطرح من ص 
  107اىل ص 

ي 
 
ات تؤثر ف تغت 

 المخلوقات الحية 
  االمرونه المرونه

 

     

وط الصالة( تابع التقويم  فقه )رس 
 التجميعي 

الواجب 
والمهام 
 االدائية

ي  123ص  1/4/5 
 
تطبيق ماتم اخده ف

 الحصه
ي 
 
تطبيق ماتم اخده ف

 الحصه
قراءة النص +كتابة  

 72النص ص 

احضار دفت  الكتابة +     مطوية الدرس   ملف/ملزمة
ي 
 ملف لغت 

 الخميس
16-4-1444 

القران الكريم  رياضيات  المادة
 والدراسات اإلسالمية

ي 
ية                     علوم  رياضيات  لغت   اللغة االنجلت  

 الدرس

 إجازة مطولة
الواجب 
والمهام 
 االدائية

 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 )    (بالثالث )الخطة األسبوعية للصف )   

 (    الحادي عشراألسبوع )  –(   األولالفصل الدراسي )   

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

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        

                                    

 

 

 

 الحصة                                         
 ومالي

 السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل المــهـام

 

 األحد
12-4-1444 

ي  المادة
القران الكريم   رياضيات  لغت 

 والدراسات اإلسالمية

ية                                 علوم  رياضيات  ز  اللغة االنجلي 

الحاقة ) تالوة سورة   103اختبار الفصل ص  الخط والتعبي   الدرس
 52اىل 38( من ايه 

المخلوقات الحية تغي   الطرح مع وجود أصفار
 بيائتها 

 
 

                          

الواجب 
والمهام 
 االدائية

مراجعة الوحدة 
الثانية+تنفيذ مطوية 

 الوحدة الثانية

  113ص  1/4/5   

احضار دفي  الكتابة +  ملف/ملزمة
ي 
 ملف لغت 

احضار الدفي  لحل 
 المسأئل 

احضار الدفي  لحل  
 المسأئل 

 مطوية الدرس 

 
ز   اإلثني 

13-4-1444 

بيه البدنيه رياضيات  المادة بيه البدنيه الي  المهارات الحياتية  الي 
 واألرسية

ي  علوم 
القران الكريم  لغت 

 والدراسات اإلسالمية
اكمي ص  الدرس االختبار الي 

104-105 
 التمارين العامة المرونه المرونه

 

المخلوقات الحية تغي  
 بيائتها 

تسميع سورة  2تقويم تجميعي 
 المرسالت

الواجب 
والمهام 
 االدائية

ي  
ز
تطبيق ماتم اخده ف

 الحصه
ي 
ز
تطبيق ماتم اخده ف

 _ الحصه

قراءة النص +كتابة   113ص  1/4/5
 72النص ص 

 

احضار الدفي  لحل  ملف/ملزمة
 المسأئل 

  
 الكتاب احضار

احضار دفي  الكتابة +  مطوية الدرس 
ي 
 ملف لغت 

 

 الثالثاء
14-4-1444 

بيه البدنيه رياضيات  المادة القران الكريم  الي 
 والدراسات اإلسالمية

ي  نشاط                                 علوم
 لغت 

-106اختير نفسك ص  الدرس
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ي  توحيد)اتاء الزكاة( المرونه
ز
ات تؤثر ف تغي 

 المخلوقات الحية 
 

                    

                                    

 2تابع تقويم تجميعي 

الواجب 
والمهام 
 االدائية

ي  
ز
قراءة النص +كتابة  123ص  1/4/5  تطبيق ماتم اخده  ف

 72النص ص 

احضار دفي  الكتابة +  مطوية الدرس     ملف/ملزمة
ي 
 ملف لغت 

 األربعاء
15-4-1444 

ي  المادة
القران الكريم  لغت 

 والدراسات اإلسالمية
ية                         نشاط              علوم  رياضيات  ز  اللغة االنجلي 

وط الصالة 2التقويم التجميعي  الدرس ي فصل  فقه /رسر
ز
اختبار تقييم ف

 52الجمع والطرح من ص 
  107اىل ص 

ي 
ز
ات تؤثر ف تغي 

 المخلوقات الحية 
                      

 

 السعودية العربية المملكة

 التعليم وزارة

 المنورة المدينة تعليم ادارة

 النموذجية عبدالعزيز الملك مدارس

 االبتدائية المرحلة

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

 (  العشر  الحادي ) األسبوع – (   ألولا  ) الدراسي  الفصل

 ه1444-4-16  اىل4-12  من

 

 االسبوع ملك

 نعبد الرحم 

 الجابري

 األحمدي نهير .أ :الصف رائدة 



الواجب 
والمهام 
 االدائية

قراءة النص +كتابة 
 72النص ص 

 123ص  1/4/5  

 مطوية الدرس     ملف/ملزمة                                              

 الخميس
16-4-1444 

ي  المادة
ية       لغت  ز القران الكريم  رياضيات  اللغة االنجلي 

 والدراسات اإلسالمية
ي 
بية الفنية  لغت  بية الفنية  الي   الي 

 إجازة مطولة  إجازة مطولة  
 
   

 إجازة مطولة  إجازة مطولة  إجازة مطولة  إجازة مطولة  إجازة مطولة 

       

       

 


