
 رؤيتنا

 

 
 اني بناتث– هـ0441-2-9إلى  2-5من   األسبوع السابع             لفاألا  :الثالث االسبوع 

 

 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 ابتدائً ـ  -حضانة 

 متوسط
 

 

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 

 حداأل
5-2 

  على حسب الخطة المرفقة math األولى

  الثانٌة
 رٌاضة

  االلتزام بالزي الرٌاضً

   الثالثة

  تابع درس )الصدٌقان (أحول لغتً الرابعة

  (8-6سورة الفجر من آٌة ) قران الخامسة

  على حسب الخطة المرفقة ENG السادسة

  أعبر-تابع درس )الصدٌقان ( لغتً السابعة

  حسب الخطة المرفقة فنً الثامنة

    الحصة الٌوم

 
 

 االثنٌن
6-2  

  على حسب الخطة المرفقة science األولى

  على حسب الخطة المرفقة ENG الثانٌة

  (22-9سورة الفجر من آٌة ) قران الثالثة
  نص قرائً )الجار الصغٌر( لغتً الرابعة

  على حسب الخطة المرفقة social الخامسة
  على حسب الخطة المرفقة math السادسة

  درس دعاء المسجد والمنزل والخالء والخروج منها فقه السابعة

وأنمً لغتً–أجٌب تابع )الجار الصغٌر( لغتً الثامنة   

    الحصة الٌوم

 
 

 الثالثاء
7-2 

  حسب الخطة المرفقة science األولى

  درس العبادة توحٌد الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة math الثالثة

  أقرأوأالحظتابع )الجار الصغٌر( لغتً الرابعة

  على حسب الخطة المرفقة ENG الخامسة

  (21-21آٌة )سورة الفجر من  قران السادسة

  (5(عملً )ص1-2-2اختبار الفترة األولى نظري )ص  حاسب السابعة

  ذ(-حرف )د خط الثامنة

 
 

 األربعاء
8-2  

  (26-25سورة الفجر من آٌة ) قران األولى

  أستخرج من النصتابع )الجار الصغٌر( لغتً الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة math الثالثة

  حسب الخطة المرفقة science الرابعة

  حسب الخطة المرفقة ENG الخامسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السادسة

  حسب الخطة المرفقة math السابعة
أستخدمتابع )الجار الصغٌر( لغتً الثامنة   

    الحصة الٌوم

 
 

 الخمٌس
9-2  

  أحولتابع )الجار الصغٌر( لغتً األولى
  المرفقةحسب الخطة  math الثانٌة

سرٌةأ الثالثة  
 الجروح

 

   إمالء الرابعة

  حسب الخطة المرفقة ENG الخامسة

(29-27سورة الفجر من آٌة ) قران السادسة   

  أحولتابع )الجار الصغٌر( لغتً السابعة

   نشاط الثامنة
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