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 المملكة العربٌة السعودٌة

 اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة جدة
 مدارس عالمً الممتع

رٌاض أطفال ـ ابتدائً ـ متوسط -حضانة   

 

 تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي حيوي طموح.

 المملكة العربٌة السعودٌة
اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة 

 جدة
    مدارس عالمً الممتعشركة 
ابتدائي رٌاض أطفال ـ  -حضانة 

 ـ متوسط
 

 

   2::: الساعه ٌومٌا مالحظة: االنصراف

             2::5 الساعه الخمٌس ٌوم ماعادا

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 
 االحد
 

8 /7 
 
 

   نظارة واالدوات الخاصة بالطالبة+ قبعو الراس +  مايوه اسالمي سباحة األولى
  الخاصة بالطالبةنظارة واالدوات + + قبعو الراس  مايوه اسالمي سباحة الثانية
  downloading حاسب الثالثة
  حسب الخطو المرفقو Eng الرابعة

  ) االسلوب اللغوي ( السادسة الوحدة لغتي الخامسة
  حسب الخطو المرفقو M السادسة
  الملكرة سو + مراجعو حفظ  12الى  22من  تالوة  السجدةسورة  (26_ 22) حفظ الملك سوره+  تالوه االحزاب سوره قرآن      السابعة
  حسب الخطو المرفقو S الثامنة
  تابع ) االسلوب اللغوي ( خط التاسعة

     الحصة الٌوم
 
 

 االثنٌن
 
9 /7  

  حسب الخطة المرفقو social األولى
  حسب الخطو المرفقو math الثانية

  حسب الخطو المرفقو فني الثالثة
   فني الرابعة

  النبي + كتاب النشاط الصالة على حدبث الخامسة
  حسب الخطة المرفقو Eng السادسة
  حل كتاب النشاط لغتي السابعة
  حسب الخطه المرفقه math الثامنة

  حسب الخطه المرفقه science التاسعة

    الحصة الٌوم

 
 

 الثالثاء
 

51 /7 

  التنمٌه االجتماعٌه اجتماعٌات األولى

  حسب الخطه المرفقه Math الثانٌة

  المرفقه الخطه حسب Eng الثالثة

  حسب الخطه المرفقه science الرابعة

  الوحده السادسه الصنف اللغوي لغتً الخامسة

  تابع الوحده السادسه  ) الصنف اللغوي ( لغتً السادسة

  المرفقه الخطه حسب دراما السابعة

  المرفقهحسب الخطه  Eng الثامنة

  حل كتاب النشاط صٌام التطوع + فقة التاسعة

    الحصة الٌوم

 
 

 االربعاء
 
55  /7  

  المرفقه الخطه حسب Eng األولى

  المرفقه الخطه حسب Eng الثانٌة

  الوحده السادس ه ) االستراتٌجٌه القرائٌه ( لغتً الثالثة

  النشاط+ حل كتاب  عالمات الساعه  توحٌد الرابعة

  التدرب على الحفل الختامً نشاط الخامسة

   نشاط السادسة

  تقٌٌم الوحده السادسه الوظٌفه النحوٌه لغتً السابعة
  حسب الخطه المرفقه Math الثامنة

::الى  59تقٌٌم سوره الملك حفظ  من  قران التاسعة   

    الحصة الٌوم

 
 الخمٌس

 
5: /7  

  المرفقهحسب الخطه  M األولى

  تابع الوظٌفه النحوٌه لغتً الثانٌة

 science الثالثة
 حسب الخطه المرفقه

 حل كتاب النشاط

  تابع التنمٌه االجتماعٌه اجتماعٌات الرابعة

  مراجعه + حل كتاب النشاط تجوٌد الخامسة

  غرزه النباته اسرٌه السادسة

  حسب الخطه المرفقه Eng السابعة

  حسب الخطه المرفقه Eng الثامنة

            قائدة المدرسة :أ /رندا الزاملً       صفٌه الروقً  أ/  :رائدة الصف  
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