
  

 لسعوديةا العربية المملكة
 التعليم وزارة
 المدينة المنورةب التعليمإدارة 

 مرحلة االبتدائية)بنات(ال-ارس الملك عبد العزيز النموذجيةمد
 

 

 األســـــــــبوعملكة  
 

 المدرســــــة:قوانيــــــن 

 على الحضور املبكر الى املدرسة احرص ي أميرتي  

 األيام املحددة للتربية البدنية في الجدول الدراس ي الرياض ي فيوالتزمي بالزي  بلوزة(مريول +) كامل  املدرس ي ارتداء الزي على  ياحرص  

 )األقلم + مذكرة الواجبات +املساحة +الكتب املدرسية +ملف حفظ أوراق العمل +علبة األلوان ك يوميا بحقيبت كومستلزمات كمن تواجد كتب يتأكد 

 تكوني من املتفوقات  منتظمة حتى دروسك بصورةري استذك 

 ك في اليوم التالي مع بعذر الغياإحضار على احرص ي للضرورة القصوى و  عنه إل عليك الكثير من املتعة والفائدة فامتنعي  يفوتياصغيرتي غيابك  

 أسبوعيا كأظافر  وتقليم بشكل عام ونظافتك الشخصيةشعرك  على نظافة يحافظ 

 غير مناسب في املدرسة ياجميلتيإلكسسوارات واالذهب  ارتداء 

 الحصة 
 السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 اليوم

 

 األحد

13 /   11/   

 هـ1441

 

 لغتي  رياضيات  علوم  قران 

       التواصل الكتابي كتابة التلخيص      مساحة سطح المنشور الرباعي      المغناطيسية   تالوة سورة السجدة 

 

 االثنين

14 /   11/   

 هـ1441

 

 لغة إنجليزية  دراسات إسالمية  علوم  رياضيات  تربية بدنية  لغتي 

        الكاتا األولى                 التواصل الشفهي 
مساحة سطح المنشور 

 الرباعي     
             مراجعة وحدة التوحيد      مراجعة الفصل الثاني عشر 

 

 

 الثالثاء

15   /11 /   

 هـ1441

 

 لغتي  مهارات رقمية  تربية فنية  رياضيات  دراسات إسالمية 

 حل التمارين 

 
      مراجعة           مقدمة في علم الروبوت                      تقويم ختامي                     اختبار الفصل 

 األربعاء

 

16 /   11/   

 هـ1441

 لغة انجليزية  رياضيات  لغتي  قران وتجويد  رياضيات 

  30 الىالملك سورة تسميع                                المثلثات 
تابع االستراتيجية القرائية + 

 الظاهرة االمالئية 
 قسمة االعداد العشرية        

 

 الخميس

 

17    /11 /   

 هـ1441

 

 لغتي  مهارات حياتية  نشاط  علوم  جتماعية ادراسات 

    خطوط الطول و دوائر العرض 

    مراجعة الفصل 

                          

على  وأثرهما واإلعالنالدعاية 

    سلوك المستهلك 
 تابع االستراتيجية القرائية + الظاهرة االمالئية

 فال تتردي في زيارتها والصديقةالمرشدة الطالبية هي األم 

 التربوية:القائدة   

 أ. وردة الحـــــــربي

 بنات االبـتـدائـي أالسادس  الـخـطـة األسـبــوعية لـلـصـف

   الحادي عشر األسبوع  –الثالث الـدراسـي الـفـصـل 

 هـ 1443/  11 /17هـ إلـى     1443 /11 /13من 

 

 رائدة الصف

 أ. تغريد قزاز

   إجازة مطولة



 

 لسعوديةا العربية المملكة
 التعليم وزارة
 المدينة المنورةب التعليمإدارة 

 مرحلة االبتدائية)بنات(ال-ارس الملك عبد العزيز النموذجيةمد
 

 

 ملكة األســـــــــبوع
 

 قوانيــــــن المدرســــــة :

  على الحضور املبكر الى املدرسة احرص ي أميرتي 

  في األيام املحددة للتربية البدنية في الجدول الدراس ي )مريول +بلوزة ( والتزمي بالزي الرياض ي   كامل  على ارتداء  الزى املدرس ي ياحرص 

 األقلم + مذكرة الواجبات +املساحة +الكتب املدرسية +ملف حفظ أوراق العمل +علبة األلوان ك يوميا بحقيبت كومستلزمات كمن تواجد كتب يتأكد( 

 ى تكوني من املتفوقات حتبصورة منتظمة   ري دروسك استذك 

  ك في اليوم التالي مع بعذر الغياإحضار على احرص ي إال للضرورة القصوى و  يفوت عليك الكثير من املتعة والفائدة فامتنعي عنه  غيابك ياصغيرتي 

 أسبوعيا كتقليم أظافر و  الشخصية بشكل عام تك ظافنو شعرك على  نظافة  يحافظ 

 غير مناسب في املدرسةياجميلتي   إلكسسواراتواالذهب  ارتداء 

 صة حال
 السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 الثامنة

 اليوم

 

/     ١١ /     ١٢داألح

 هـ١44٣

 

 انجليزي.       انجليزي لغتي دراسات اسالميه مهارات حياتيه رياضيات رياضيات 

المنشور  المسطحمساحه 
 الرباعي

 ٢ لتغذيه السليمها مساحه المسطح
راجعه وحده م 

 التوحيد
 اسم الزمان والمكان 

 
 

 

 

/     ١١ /١٣   االثني

 هـ١44٣

 

  لغتي لغتي علوم رياضيات قران وتجويد انجليزي انجليزي

 

 

 السجده ه سوره تالو
مسطح مساحه ال

 المنشور الرباعي
  خط النسخ بخط النسخ به عبارهكتا  ناطسيهمغال 

 

 الثالثاء

  ١4/  ١١/   

 هـ١44٣

 

  علوم علوم تربيه فنيه رياضيات مهارات رقميه لغتي لغتي

 اختبار الفصل مراجعه المنهج لنص الشعريا النص الشعري الجده
كراسه   قويم ختاميت

 مرسام الوان
  ١٢مراجعه الفصل  لمغناطسيها 

/     ١١ /١٥ األربعاء

 هـ١44٣

  تربيه بدنيه علوم علوم رياضيات لغتي لغتي دراسات اجتماعيه

        جازه مطولها

/      ١٦الخميس

 هـ١44٢   /١١

 

  تجويد قران  دراسات اسالميه نشاط لغتي رياضيات رياضيات

   اجازه مطوله
                          

  تطبيقات  

 المرشدة الطالبية هي األم و الصديقة فال تتردي في زيارتها
 القائدة التربوية :  

 الحـــــــربيأ. وردة 

 بنات االبـتـدائـي    ب السادس الـخـطـة األسـبــوعية لـلـصـف

 عشر حاديالاألسبوع  –  ثالثال الـدراسـي الـفـصـل

 هـ ١443 /١١  / ١7   هـ إلـى  ١443 /١١  /١3  نم

 

 

 

  

 


