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 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 
متوسطابتدائً ـ   
 

           

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 
 االحد

42/3 

  8ـ  7التكاثر من آٌة سورة  قرآن األولى

  حسب الخطة المرفقة Math الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة ENG الثالثة

  الفترة الثانٌةتقٌٌم  قهف الرابعة

  تسلٌم األعمال فنً سةالخام

 الرجاء إحضار ورق شفاف كراسة الخط خط السادسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السابعة

 ثم أجٌب،أالحظ لثة أستمع و الوحدة الثا لغتً ثامنةال
 النشٌد ) أرض بالدي (

 

الحرف األول )أ( أالحظ الصور وأتحدث، أالحظ الصور  لغتً تاسعةال
 الكلمات.وأقرأ 

 141 صـ 5الرجاء حفظ النشٌد. الواجب المنزلً المكون 

    الحصة الٌوم

 
 

 االثنٌن
45/3  

أالحظ الصور وأقرأ الجمل، أقرأ ، أقرأ وأجرد، أمٌز بٌن  لغتً األولى
 الصوت.

 التدرٌب على قراءة الجمل

 148صـ  11الواجب المكون رقم  اسمً اإلشارة ) هذا ، هذه  ( لغتً الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة Math الثالثة
  Educational Programs حاسب الرابعة

  حسب الخطة المرفقة ENG الخامسة
  2ـ  1مراجعة + تقٌٌم + سورة القارعة من  قرآن السادسة

  حسب الخطة المرفقة Math السابعة

  قصة نبً نشاط الثامنة

   نشاط التاسعة

    الحصة الٌوم

 
 

 الثالثاء
42/3 

  حسب الخطة المرفقة Science األولى

  حسب الخطة المرفقة Math الثانٌة

الصور وأتحدث، أالحظ الصور أالحظ ( ط) الثانً الحرف لغتً الثالثة
 ، الجملوأقرأ الكلمات

 لجملتدرٌب على قراءة اال

 133صـ  8*7الواجب المكون  أقرأ، أقرأ وأجرد، أمٌز بٌن الصوت لغتً الرابعة

  7ـ  5سورة القارعة من آٌة  قرآن الخامسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السادسة

  االلتزام بالزي الرٌاضً رٌاضة السابعة

   رٌاضة الثامنة

 
 

ءاألربعا  
47/3  

  حسب الخطة المرفقة ENG األولى

  حسب الخطة المرفقة Social الثانٌة

  ومعاٌٌر اللغة العربٌةمؤشرات  فنون اللغة الثالثة

 135صـ  11الواجب المكون  ،التدرٌب على قراءة الكلمات أالحظ الصور وأتحدث، أقرأ الكلمات لغتً الرابعة

  حسب الخطة المرفقة Math الخامسة

  حسب الخطة المرفقة Science السادسة

  الفعل إمالء السابعة
11ـ  8سورة القارعة من آٌة  قرآن الثامنة   

    الحصة الٌوم

 
 

 الخمٌس
48/3  

  مراجعة + تقٌٌم قرآن األولى

  حسب الخطة المرفقة ENG الثانٌة

 Math الثالثة
 حسب الخطة المرفقة

 

 قراءة الجمل الجملأالحظ  لغتً الرابعة

121صـ  8*7واجب المكون رقم ال أقرأ، أقرأ وأجرد، أميز بين الصوت لغتً الخامسة  

  حسب الخطة المرفقة Science السادسة

  شتريكٌف أ أسرٌة السابعة

  تقٌٌم الفترة الثانٌة توحٌد الثامنة
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