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 المملكة العربٌة السعودٌة
 اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة جدة

 مدارس عالمً الممتع
رٌاض أطفال ـ ابتدائً ـ متوسط -حضانة   

 

 مدرس ي حيوي طموح.تعلم مزدهر في مجتمع 

 المملكة العربٌة السعودٌة
اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة 

 جدة
    مدارس عالمً الممتعشركة 

رٌاض أطفال ـ  -حضانة 
 ابتدائً ـ متوسط

 

           

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 
 االحد
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  حسب الخطة المرفقة English األولى

  حسب الخطة المرفقة English الثانٌة

 مراجعة االٌات 24-22سورة نوح من  قران الثالثة

  القرائً شواطئ من بالديالنص  لغتً الرابعة

  النص القرائً شواطئ من بالدي لغتً سةالخام

  حسب الخطة المرفقة SOCIAL السادسة

  حسب الخطة المرفقة Math السابعة

  حسب الخطة المرفقة فنً الثامنة

    الحصة الٌوم

 
 

ناالثنٌ  
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  الفهم واالستٌعاب أجٌب + أنمً لغتً لغتً األولى

  (5-3-1اختبار الفترة االولى نظري وعملً ص) حاسب الثانٌة

  تطبٌق معاٌٌر اللغة العربٌة معاٌٌر الثالثة

  حسب الخطة المرفقة English الرابعة

 مراجعة االٌات 22-25سورة نوح من  قران الخامسة

  حسب الخطة المرفقة science السادسة

  حسب الخطة المرفقة math السابعة

  الفهم واالستٌعاب أجٌب + أنمً لغتً لغتً الثامنة

    الحصة الٌوم

 
 

 الثالثاء
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  حسب الخطة المرفقة E األولى

  حسب الخطة المرفقة MATH الثانٌة

  االلتزام بالزي المدرسً رٌاضه الثالثة

  االلتزام بالزي المدرسً رٌاضة الرابعة

  االداء القرائً أقرأ واآلحظ لغتً الخامسة

  االداء القرائً أقرأ واآلحظ لغتً السادسة

  حسب الخطة المرفقة math السابعة

 مراجعة االٌات مراجعة سورة النبأ قران الثامنة

 
 

ءاألربعا  
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  حسب الخطة المرفقة MATH األولى

 حفظ االٌات مراجعة سورة النبأ قران الثانٌة

  التراكٌب اللغوٌة أستخرج لغتً الثالثة

   نشاط الرابعة

  اختبار الوحدة االولى والوحدة الثانٌة. توحٌد الخامسة

  حسب الخطة المرفقة Science السادسة

  حسب الخطة المرفقة english السابعة
  التراكٌب اللغوٌة أستخرج لغتً الثامنة

    الحصة الٌوم

 
 

 الخمٌس
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  حسب الخطة المرفقة English األولى

  اختبار الوحدة االولى والوحدة الثانٌة . فقه الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة MATH الثالثة

  االلتزام بالزي المدرسً رٌاضه الرابعة

  مراجعة لما سبق قران الخامسة

  حسب الخطة المرفقة Science السادسة

  استخدم+أحولالتراكٌب اللغوٌة  لغتً السابعة

  التراكٌب اللغوٌة استخدم+أحول لغتً الثامنة
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