
 رؤيتنا

 

 
 بنين ثانيالصف / هـ    0221/  3/ 42الى  3/  42من  عشر الرابع األسبوع     االسبوع الثالث :  

 

 

 المملكة العربية السعودية
 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

 مدارس عالمي الممتع
ابتدائي ـ متوسط رياض أطفال ـ -حضانة   

 تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي حيوي طموح. 

 

 المملكة العربية السعودية
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة 

 جدة
 شركة مدارس عالمي الممتع

رياض أطفال ـ  -حضانة 
 ابتدائي ـ متوسط

 

 

 واجباته الدرس مادة الحصة اليوم

 
 
 
 األحد

42 /3 1 

 أحول( –أستخرج –تابع درس رحلة حبة قمح)أستخدم  لغتــــي األولى
 أحول( –أستخرج –تابع درس رحلة حبة قمح)أستخدم  لغتـــي الثانية
  حسب الخطة المرفقة math الثالثة

  حسب الخطة المرفقة Science الرابعة

  حسب الخطة المرفقة English الخامسة

  حسب الخطة المرفقة math السادسة

  حسب الخطة المرفقة Social السابعة

(إحضار كراسة شفاف (ش-سحرف ) خــط الثامنة   

  44- 11سورة البروج من  قرآن التاسعة

    الحصة اليوم

 
 

 االثنين
42 /3  

  حسب الخطة المرفقة math األولى

  حسب الخطة المرفقة Science الثانية

  قصة نبي نشاط الثالثة

  قصة نبي نشاط الرابعة

  تقييم مهارات الفترة الثانية فقـــه الخامسة
  مؤشرات معاير فنون اللغة العربية فنون اللغة السادسة

  تابع الدرس )أعبر( نص قرائي )فواز يزرع ويتعلم ( لغتي السابعة

  حسب الخطة المرفقة English الثامنة

  مراجعة سورة البروج قرآن التاسعة 

    الحصة اليوم

 
 
 
 

 الثالثاء
42 /3 

  حسب الخطة المرفقة English األولى

  Educational programs حاسب الثانية

  بالزى الرياضي االلتزام رياضة الثالثة

  االلتزام بالزى الرياضي رياضة الرابعة

  تابع الدرس )أجيب وأنمي لغتي ( لغتي الخامسة

  حسب الخطة المرفقة MATH السادسة

  درس الشدة إمالء السابعة

  مراجعة لما سبق قرآن الثامنة

 
 
 

 األربعاء
41 /3  

  تقييم لما سبق قرآن األولى

  حسب الخطة المرفقة English الثانية

  تقيم اختبار الفترة الثانية توحيد الثالثة

  أستخرج –تابع الدرس أقرا وأالحظ  لغتي الرابعة

  استخدم لغتي الخامسة

  حسب الخطة المرفقة math السادسة

  تسليم األعمال فنـــــي السابعة
   فنـــــي الثامنة

    الحصة اليوم
 
 
 
 

 الخميس
42 /3  

  حسب الخطة المرفقة math األولى
  )أحول وأعبر( تابع الدرس  لغتي الثانية

  تقييم لما سبق قرآن الثالثة

  االلتزام بالزى الرياضي رياضة الرابعة

  )أحول وأعبر( تابع الدرس  لغتــــي الخامسة
  حسب الخطة المرفقة English السادسة

  حسب الخطة المرفقة English السابعة

  حسب الخطة المرفقة Science الثامنة
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