
 

                      
 

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 
 األحد

 هـ   1443/  6  / 20

 لغة إنجليزية لغتي الجميلة رياضيات رياضيات دراسات إسالمية

 تهيئة و استقبال استقبالتهيئة و  تهيئة و استقبال تهيئة و استقبال تهيئة و استقبال

 
 االثنين

 هـ   1443 / 6  / 21

 لغة إنجليزية دراسات اجتماعية رياضيات علوم مهارات حياتية

 * مراجعة الفصل الرابع  ؟ تكون مجتهًداكيف 
 * الفصل الخامس ) النظام الشمسي و الفضاء (

  األرضالقمر حول  دوران تقدير ناتج القسمة

 
 الثالثاء

 هـ   1443/   6  / 22

 لغتي الجميلة قرآن رياضيات لغة إنجليزية دراسات اجتماعية

 التواصل اللغوي مراجعة و تهيئة تابع  تقدير ناتج القسمة  دوران القمر حول األرض

 
 األربعاء

 هـ   1443 /  6  / 23

 مهارات رقمية دراسات إسالمية بدنية و دفاع عن النفس رياضيات قرآن كريم

 القسمة ) الناتج من  مراجعة للدروس السابقة
 رقمين (

تمرير الكرة بوجه القدم 
    الداخلي

لباس النبي صّل حديث : 
 هللا عليه و سلم

 

تطبيق التأثيرات على 
 الصور

 
 الخميس

 هـ   1443/   6  /  24

  دراسات إسالمية تربية فنية رياضيات علوم

 القسمة ) الناتج من تابع   األرض و الشمس و القمر 
   رقمين (

التماثل الكلي في زخارفنا 
 اإلسالمية

األدوات : كراسة / مرسام / 
 / مسطرة ألوان

  منزلة الصالةفقه : 
 
 

 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 الرابعف ـصـلـوعية لــبـة األسـطـخـال

 ابعـسـلاوع ــبـاألس – ثانيالـفـصـل الـدراسـي ال

 هـ 1443/   6/   24ى  ـإل هـ  1443/   6/    20من  

 

 صديقاتي .. أغلق المايك حتى ال أزعج معلمتي و 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 .٩

 .إال للضرورة . ال أخرج من الحصة أثناء الدرس 10

 

 عن بعد ـيـمقوانــيـن التـعلـ

 فــي مدرستــي : 

 ..  بالعلم و األخالق تنهض األمم
 رائدة الصف

 بيان باراسأ. 

 

 القائدة التربوية 

 أ. وردة الحربي

 لحصةا
 اليوم



 

 

 

                    
 

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 
 األحد

٢٠/٦ 

  الدراسات االحتماعبة  علوم  علوم   تربية فنية   الدراسات اإلسالمية  رياضيات

 واستقبال ةتهيئ واستقبال ةتهيئ واستقبال ةتهيئ واستقبال ةتهيئ واستقبال ةتهيئ واستقبال ةتهيئ

 
 االثنين    
٢١/٦ 

 لغتي  لغتي  قران  قران  رياضيات   ادراسات إسالمية 

 .  اللغوي التواصل .  .  اللغوي التواصل   وتهيئه مراجعة   وتهيئه مراجعة القسمة ناتج تقدير  الصاله منزله... فقه

 
 الثالثاء

٢٢/٦ 

 انجليزي   دراسات احتماعبة   مهارات حياتية  انجليزي  قران  رياضيات 

 مراجعة الدروس السابقة  (رقمين من الناتج) القسمة

     

 دوران األرض حول القمر     (٢)مجتهًدا؟ تكون كيف

 

 
 األربعاء

٦/  ٢٣ 

 انجليزي  عاوم  علوم   بدنية ودفاع عن النفس  رياضيات  رياضيات 

 ) الخامس الفصل الداخلي القدم بوجه الكره تمرير المسألة حل استقصاء (رقمين من الناتج) القسمة تابع
 (والفضاء الشمسي النظام 

 والقمر والشمس االرض /     

 

 
 الخميس

٢٤/٦ 

  لغتي   لغتي  مهارات رقمية  رياضيات  دراسات إسالمية 

   الفيديو ومقاطع الصور عرض المسألة حل استقصاء تابع  السالم عليه النبي لباس.   حديث
 الصورة على تحسينات ادخال+

   . اللغوي التواصل تابع  . اللغوي التواصل تابع

 المملكة العربية السعودية 

 التعليموزارة 

 إدارة التعليم بالمدينة المنورة

 مدارس الملك عبد العزيز النموذجية 

 المرحلة االبتدائية

 . Microsoft Teams. أتعرف على جدول و أوقات الحصص في منصة  ١

 . أجلس في مكان مناسب للتعلم .٢

 نترنت قبل الحصة بوقت كاٍف .. أتأكد من اتصال الحاسوب باإل٣

 األدوات التي أحتاجها .. أستعد للحصة بتجهيز الكتاب المدرسي و ٤

 و صديقاتي . . أحترم معلماتي٥

 بنات ( ب ي ) ـدائـتـاالبف الرابع ـصـلـوعية لــبـة األسـطـخـال

      لسابعاع وــبـاألس – الثانيالـدراسـي  الفصل

 هـ ١٤٤٣/  ٦/    ٢٤ى ـإلهـ  ١٤٤٣/  ٦/    ٢٠من   

 

 معلمتي و صديقاتي .. أغلق المايك حتى ال أزعج ٦

 . 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 .٩

 .إال للضرورة . ال أخرج من الحصة أثناء الدرس ١٠

 

 عن بعد ـيـمقوانــيـن التـعلـ

 فــي مدرستــي : 

 حكمة أكثر تجعلك الكثير، نفسك في تغيّر القراءة

  ��  التعامل في وذكاء

 رائدة الصف

 جميله السهلي .أ

 القائدة التربوية 

 أ. وردة الحربي

 الحصة
 اليوم


