
 

                      
 

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 
 األحد

 هـ6/1443\20

 وتجويدقران  دراسات إسالمية  لغة إنجليزية رياضيات علوم

 
 
 

 نظام األرض و الشمس و القمر 

منهج اهل السنة  توحيد:            تهيئة الفصل 
  في العقيدة  والجماعة

 23تسميع سورة االنسان من 
    + تالوة سورة التحريم  27الى 

 
 االثنين

 هـ21/6/1443

 لغتي  دراسات إسالمية  دراسات اجتماعية  رياضيات  لغة إنجليزية
 
 

جمع الكسور المتشابهة 
             وطرحها

توحيد المملكة تابع 
      العربية السعودية 

  منزلة الصالة فقه: 
  النص الشعري 

 
 الثالثاء

 هـ22/6/1443

 عن النفس  ودفاعبدنية  تربية فنية  رياضيات  دراسات إسالمية  علوم

 
  والقمر  والشمسنظام األرض 

 
النبي  لباسحديث: 

 عليه السالم    

 
جمع الكسور غير 
            المتشابهة وطرحها 

 
 التعبير في اللوحات تابع 

 الجري المتعرج بالكرة 
 

 
 األربعاء

 هـ23/6/1443

  وتجويدقران   دراسات اجتماعية مهارات رقمية  ريـاضـيـات

عرض الصور ومقاطع              وطرحهاجمع الكسور غير المتشابهة 
    الفيديو 

توحيد المملكة العربية 
 السعودية      

    تجويد: تفخيم الم لفظ الجاللة وترقيقها +  فاطرسورة تالوة 

 
 الخميس

 هـ24/6/1443

  لغة انجليزية  لغتي  رياضيات  مهارات حياتية 

 
 التخلص من النفايات الصلبة 

االعداد الكسرية جمع 
     وطرحها

 
   بنية النص 

 
 

 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بالمدينة المنورة

 مدارس الملك عبد العزيز النموذجية 

 المرحلة االبتدائية

 احرصي أميرتي على الحضور المبكر الى المدرسة   1

  بلوزة(مريول +كامال )المدرسي  ارتداء الزىاحرصي على   

تأكدي من تواجد كتبك ومستلزماتك يوميا بحقيبتك )األقالم + مذكرة الواجبات +المساحة +الكتب المدرسية +ملف   

 أوراق العمل +علبة األلوان             حفظ

 تكوني من المتفوقات منتظمة حتى دروسك بصورةاستذكري   

 أظافرك أسبوعيا وتقليمبشكل عام  ونظافتك الشخصيةشعرك  على نظافة حافظي  

 بــنـــات (أ)ي ـدائـتـاالب السادسف ـصـلـوعية لــبـة األسـطـخـال

  بعساالوع ــبـاألس –لثانيالـفـصـل الـدراسـي ا

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

  ـيـمقوانــيـن التـعلـ

 مدرستــي:فــي  

 رائدة الصف

 تغريد قزاز أ.

 القائدة التربوية 

 أ. وردة الحربي

 اليوم لحصةا

 تهيئة واستقبال



 

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى 

 
 األحد

20/6/1443 
 

 بدنية ودفاع عن النفس لغتي مهارات رقمية انجليزي رياضيات

 تهيئة واستقبال
 

 االثنين     
21/6/1443 

 )حديث(دراسات اسالمية مهارات حياتية انجليزي رياضيات )توحيد(دراسات اسالمية قران وتجويد

منهج أهل السنه  تالوة سورة فاطر 
 والجماعة في العقيدة

جمع الكسور المتشابهة 
    وطرحها 

التخلص من النفايات  
 (2الصلبة)

تكثير الطعام بين يدي النبي 
  عليه السالم

 
 الثالثاء

22/6/1443 

 دراسات اجتماعية علوم لغتي رياضيات

جمع الكسور الغير متشابهة 
     وطرحها

توحيد المملكة العربية تابع  والقمروالشمس األرض  نظام   بنية النص      -النص الشعري                   
  السعودية

 
 األربعاء

23/6/1443 

 تربية فنية انجليزي رياضيات )فقه( دراسات اسالمية علوم

جمع الكسور الغير متشابهة  زكاة الفطر  والقمرنظام األرض والشمس   تابع             
     وطرحها 

 التعبير في اللوحاتتابع  
األدوات /
مرسام/الوان /هكراس:

فرشاة /أوزيتيه كأكريلي
 للتلوين

 
 الخميس

24/6/1443 

  دراسات اجتماعية رياضيات قران وتجويد

تالوة سورة فاطر + تجويد : تفخيم الم لفظ الجاللة 
  وترقيقها 

توحيد المملكة العربية تابع  وطرحها  الكسريةاالعداد جمع 
 السعودية 

 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم

 المنورةإدارة التعليم بالمدينة 

 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 معلماتي .٥

 بنات ( بي ) ـدائـتـاالب السادسف ـصـلـوعية لــبـة األسـطـخـال

  بعساالوع ــبـاألس – لثانيالـفـصـل الـدراسـي ا

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

 

 . 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 .٩

 .إال للضرورة . ال أخرج من الحصة أثناء الدرس 10

 

 عن بعد ـيـمقوانــيـن التـعلـ

 :فــي مدرستــي  

 كوني عالية الهمة 

 متميزة و ال ترضي  بغير القمة

 

 رائدة الصف

 ساميه الحربي .أ

 القائدة التربوية 

 وردة الحربي أ. 

 لحصةا
 اليوم


