
 رؤيتنا
  

  بنات هـ  الفصل :أولى2/0441/ 9هـ الى 0441/ 2/  5 بعالساالسبوع ا    ا                                

 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 

رٌاض أطفال ـ  -حضانة 
 ابتدائً ـ متوسط

 

           

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 
 االحد

  5/2 

 ٌاتحفظ اآل (3ـ1سورة الكافرون من آٌة ) قرآن األولى

  حسب الخطة المرفقة Math الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة ENG الثالثة

  درس تعظٌم القرآن، ودرس من سٌرة نبٌنا محمدتقٌٌم  قهف الرابعة

  حسب الخطة المرفقة فنً سةالخام

   كراسة الخط خط      السادسة

  حرف )ب( ، )أالحظ الصور وأتحدث( لغتً      السابعة

  )أالحظ الصور وأقرأ الكلمات( لغتً      الثامنة

    الحصة الٌوم

 
 

ناالثنٌ  
    6/2   

  تكملة حرف)ب(، )أالحظ الصور وأقرأ الجمل( لغتً األولى

غتً    ل   الثانٌة   تكملة الدرس                              

  حسب الخطة المرفقة Math الثالثة
  حسب الخطة المرفقة                    ENG الرابعة

  حسب الخطة المرفقة ENG الخامسة
 حفظ اآلٌات (5ـ4آٌة )من سورة الكافرون  قرآن السادسة

  حسب الخطة المرفقة Math السابعة

   نشاط الثامنة

    الحصة الٌوم

 
 

 الثالثاء
7/2 

  حسب الخطة المرفقة Science األولى

  حسب الخطة المرفقة Math الثانٌة

ٌَز الصوت القصٌر والصوت  لغتً الثالثة تكملة حرف )ب(، )أقرأ، أقرأ وأجرد أم
 )المد(الطوٌل 

 

)أالحظ الحرف وأكتب، أرسم دائرة حول الحرف )ب(، ثم أكتبه مع ) لغتً الرابعة
 حركته.

 

 مراجعة السورة   سورة الكافرون مراجعة                       قرآن الخامسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السادسة

   رٌاضة السابعة

   رٌاضة الثامنة

 
 

ءاألربعا  
 8/2  

  حسب الخطة المرفقة ENG األولى

  حسب الخطة المرفقة Social الثانٌة

  إمالء كلمات حرف )م( إمالء الثالثة

  أحاكً ٌاسر فً استخدامه الضمٌر )أنا( لغتً الرابعة

 الرجاء احضار ملزمة الحاسب                          (4( ،عملً)ص2ـ1اختبار الفترة األولى، نظري )ص حاسب الخامسة

  حسب الخطة المرفقة    Science      السادسة

  حسب الخطة المرفقة Math السابعة
 مراجعة السورة       مراجعة                                     قرآن الثامنة

    الحصة الٌوم

 
 

الخمٌس
9/2  

  القلممسك  أسرٌة األولى
  حسب الخطة المرفقة ENG الثانٌة

 Math الثالثة
 حسب الخطة المرفقة

 

  )أكتب الحرف،  ثم أكمل الناقص، ثم أكتب الكلمة( لغتً الرابعة

حل أوراق العمل   لغتً الخامسة   
  حسب الخطة المرفقة Science السادسة

 ال ٌوجد                                      م سورة الكافرونتقٌٌ قرآن السابعة

                        درس هللا الذي ٌنزل المطر من السماء توحٌد الثامنة
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