


الحصة
الیوم

السابعةالسادسةالخامسةالرابعةالثالثةالثانیةاألولىالمــھـام

االحد
ھـ1/6/1444

التربیة الفنیةریاضیاتعلوملغتيالمادة
الدرس

یتبع درس مدینتان
مقدستان (األداء القرائي /
التراكیب اللغویة / الخط)

امالء اختباري بجمل
الدرس

الصخور والمعادن
انسج بخامات متنوعةجمع ثالثة أعداد كل منھا مكون من رقمین(استكشف)

+ حل تمارین الكتاب
انسج بخامات متنوعة
+ حل تمارین الكتاب

الواجب والمھام
حل اوراق العملحل الواجب المنزلياألدائیة

ورق ملون ، كراسة ،
مقص مخصص
لالطفال ، الكتاب

المدرسي

ورق ملون ، كراسة ،
مقص مخصص
لالطفال ، الكتاب

المدرسي
ملف/ملزمة

إحضار الكتاب و الملف

االثنین
ھـ2/6/1444

لغتيالقرآن والدراساتEریاضیاتعلومالمادة

الدرس
سورة الطارق غیب من آیةاستقصاء حل المسألةما الصخور ؟

١٢آیةإلى٩
سورة الطارق غیب من آیة

درس علم بالدي١٢آیةإلى٩

الواجب والمھام
حل اوراق العملاألدائیة

تكرار اآلیات في
المنزل لتثبیت الحفظ

تكرار اآلیات في
المنزل لتثبیت الحفظ

نسخ وقراءة جمل الدرس

إحضار الكتاب و الملفملف/ملزمة

الثالثاء
ھـ3/6/1444

Eنشاطلغتيالتربیة البدنیةریاضیاتالمادة

الدرس
اختبار الفصل / االختبار
یتبع درس علم بالديالرشاقة- الھبوط الصحیح على قدم واحدةالتراكمي

الواجب والمھام
تطبیق ما تم اخذه في الحصةاالدائیة

ملف/ملزمة



االربعاء
ھـ4/6/1444

التربیة البدنیةEنشاطالقرآن والدراساتلغتيریاضیاتالمادة
الدرس

االعداد/طرح6الفصل
المكونة من رقمین / التھیئة

سورة الطارق غیب من آیةیتبع درس علم بالدي
١٧آیةإلى١٣

سورة الطارق غیب من آیة
١٧آیةإلى١٣

الھبوط الصحیح على قدم
واحدة

الواجب والمھام
تكرار اآلیات فياالدائیة

المنزل لتثبیت الحفظ
تكرار اآلیات في

المنزل لتثبیت الحفظ
تطبیق ما تم اخذه في

الحصة

ملف/ملزمة

الخمیس
ھـ5/6/1444

لغتيالقرآن والدراساتریاضیاتEمھارات حیاتیةعلومالمادة
الدرس

مالمعادن ؟+ (أفكر
وأتحدث)

السالمة في أثناء ركوب
الفقة والسلوك : آداب اآلكلطرح العشراتالسیارة

)٢(والشرب
یتبع درس علم بالدي

الواجب والمھام
العلوم والریاضیات صاالدائیة

39

22صنمرحھیا
مراجعة الدرس في المنزل

احضار الكتابإحضار الكتاب و الملفملف/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 )    الثانيالخطة 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 

ية علوم المادة ز    اللغة االنجلي 
ــت  ــغـ    لـ

 الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية رياضيات لغت 

 الدرس
الصخور والمعادن 

 )استكشف(

 
 
 
 
 
 

 

 
 أقرأ و أالحظ  + أحلل

استقصاء حل  استخرج من النص
المسألة اختيار خطة 

 مناسبة

سورة الطارق غيب 
 ١٢إىل آية  ٩من آية 

سورة الطارق غيب 
 ١٢إىل آية  ٩من آية 

الواجب 
والمهام 
 االدائية

 حل اوراق العمل
   حل ورقة العمل 

ل  ز   الميز
ز
تكرار اآليات ف

مع القارئ لتثبيت 
 الحفظ

ل  ز   الميز
ز
تكرار اآليات ف

مع القارئ لتثبيت 
 الحفظ

    احضار الملف احضار الملف إحضار الكتاب و الملف ملف/ملزمة

ز ا  إلثني 
1444-6-2 

المهارات الحياتية  علوم رياضيات المادة
 واألرسية

ية ز    اللغة االنجلي 
   لــغت 

 لــغت 

 اختبار الفصل الدرس
 ما الصخور ؟ 

السالمة في أثناء ركوب 
 السيارة

 

إمالء منسوخ + إمالء 
 منظور

 إمالء اختباري

الواجب 
والمهام 
 االدائية

- 
 حل اوراق العمل

 35ص 40ص  22هيا نمرح ص 

 ملف/ملزمة
 

 إحضار الكتاب و الملف
   احضار الكتاب

 الثالثاء
1444-6-3 

   المادة
   لـــغت 

 الدراسات اإلسالمية اللغة الفرنسية نشاط رياضيات تربية بدنية لـــغت 

 أرسم بخط  الجميل أساخدُم + أحولُ  الدرس
 ُ  أعي 
 
 

الرفع الصحيح 
 لالثقال

 اختبار تراكم  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

سورة الطارق غيب 
إىل آية  ١٣من آية  

١٧ 

الواجب 
والمهام 
 االدائية

   اليوجد اليوجد
ز
تطبيق ماتم أخذه ف

 الحصة
ل  حل ورقة ز   الميز

ز
تكرار اآليات ف

مع القارئ لتثبيت 
 الحفظ

 
      ملف/ملزمة

 

 السعودية العربية المملكة

 التعليم وزارة

 المنورة المدينة تعليم ادارة

 النموذجية عبدالعزيز الملك مدارس

 االبتدائية المرحلة

    ) للصف األسبوعية الخطة
ز
   (    الثان

 
ز  ) االبتدان  (بني 

  لا  ) الدراس   الفصل
ز
 (  العش   الحادي ) األسبوع – (   ثان

 هـ 5 /    6 /  1444    اىل   1  /   6  من

 االسبوع ملك
 

 العوفي سندس .أ :الصف رائدة



 األربعاء
1444-6-4 

 

ية علوم المادة ز بية الفنية نشاط رياضيات رياضيات اللغة االنجلي  بية الفنية الي   الي 

 الدرس
 مالمعادن ؟+

 )أفكر وأتحدث(

 
 

 

 

ات  التهيئة الفصل السادس  + طرح العش 
 

 
 

 

 

انسج بخامات 
متنوعة + حل تمارين 

 الكتاب
 

انسج بخامات 
متنوعة + حل تمارين 

 الكتاب

الواجب 
والمهام 
 االدائية

العلوم والرياضيات ص 
39 

ورق ملون ، كراسة ،  اليوجد اليوجد
مقص مخصص 
لالطفال ، الكتاب 

 المدرس  

ورق ملون ، كراسة ، 
مقص مخصص 
لالطفال ، الكتاب 

 المدرس  

     إحضار الكتاب و الملف ملف/ملزمة

 

 الخميس
1444-6-5 

بية البدنية الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية المادة بية البدنية الي     رياضيات الي 
ية لـــغت  ز  اللغة االنجلي 

وج غيب   سورة الي 
 ٥إىل آية  ١من آية 

الفقة والسلوك : 
ب  آداب  اآلكل والش 

 (٢ ) 

الرفع الصحيح 
 لالثقال

الرفع الصحيح 
 لالثقال

 التقويم التجميع   الطرح بالعد التنازىل  

 
ل   ز   الميز

ز
تكرار اآليات ف

 لتثبيت الحفظ
  
ز
مراجعة الدرس ف

ل ز  الميز
تطبيق ماتم اخده 

 بالحصه
تطبيق ماتم اخده 

 بالحصه
  

       

 

 


