
 رؤيتنا

 

  
                                                                                          

                                               

                                                                    

 الفصل  :  اولى / بنين                       2/0441/ 9الخميس لى ا                ا0441/ 5/2االحد من     األسبوع  السابع                                                                    

 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
 الممتع شركة مدارس عالمً

رٌاض أطفال ـ ابتدائً  -حضانة 
 ـ متوسط

 

  

   امل حدادي /المرحلة مدٌرة                                                                                  المعبديمعلمة الصف/عبٌر 

    alami almomtie شات/ سنا ب      AlamiAlmomtieانستغرام /       AlamiAlmomtieك/   فٌسبو     AlamiAlmomtie/توٌتر

  

  الدرس         مادة الحصة الٌوم

 
 
 
 
 
 االحد
 

 math األولى
 حسب الخطه المرفقه

 
  حسب الخطه المرفقه Eng الثانٌة

  حرف)ب(االحظ الصور واتحدث لغتً الثالثة

  الكلماتاالحظ الصور واقرا  لغتً الرابعة

  حسب الخطه المرفقه science الخامسة

  حسب الخطه المرفقه math السادسة

 حفظ االٌات المحدده 3الى  1سورة الكافرون من اٌه  قران السابعة

   نشاط الثامنة

 واجباته الدرس المادة الحصة الٌوم
 
 
 
 

 االثنٌن
 

  حسب الخطه المرفقه Eng االولى

  حسب الخطه المرفقه science الثانٌة

  االحظ الصور واقرا الجمل لغتً الثالثة

 حفظ االٌات 5و 4سورة الكافرون  اٌه  قران الرابعة

  االحظ الصور واقرا الجمل لغتً الخامسة

  حسب الخطه المرفقه math السادسة

  كلمات حرف )م( امالء السابعة

  حسب الخطه المرفقه فنً الثامنة

 واجباته الدرس المادة الحصة الٌوم

 
 
 
 

 الثالثاء
 

  تقٌٌم درس تعظٌم القران ودرس من سٌرة نبٌنا محمد فقه األولى

  حسب الخطه المرفقه Eng الثانٌة

  حسب الخطه المرفقه Eng الثالثة

  حسب الخطه المرفقه math الرابعة

  حسب الخطه المرفقه science الخامسة

  اقرا واجرد ,,امٌز الصوت القصٌر والصوت الطوٌل )المد( لغتً السادسة

  االحظ الحرف واكتب,,ارسم دائرة حول الحرف)ب(واكتبه مع حركته لغتً السابعة

 مراجعة السوره مراجعة سورة الكافرون قران الثامنة

 واجباته الدرس المادة الحصة الٌوم
 
 
 
 
 

 األربعاء
 

 math األولى
 حسب الخطه المرفقه

 

  االلتزام بالزي الرٌاضً رٌاضه الثانٌة

  االلتزام بالزي الرٌاضً رٌاضه الثالثة

  حسب الخطه المرفقه Eng الرابعة

  احاكً ٌاسر فً استخدامه الضمٌر أنا لغتً الخامسة

  4عملً ص 2,,1اختبار الفتره االولى نظري ص حاسب السادسة

 مراجعة السوره جٌدا مراجعة سور الكافرون قران السابعة
  كراسة الخط خط الثامنه

 واجباته الدرس المادة الحصة الٌوم

 
 
 
 

 الخمٌس
 

  حسب الخطه المرفقه math األولى

  االلتزام بالزي الرٌاضً رٌاضه الثانٌة

  حسب الخطه المرفقه Eng الثالثة

  هللا الذي ٌنزل المطر من السماء توحٌد الرابعة

 الٌوجد تقٌٌم سورة الكافرون قران الخامسة

  تطبٌق معاٌٌر اللغة العربٌة معاٌٌر السادسة

  حسب الخطه المرفقه social السابعة

  أكتب الحرف , ثم أكمل الناقص . ثم أكتب الكلمة لغتً الثامنة


