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 السعودٌةالمملكة العربٌة 
 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

 شركة مدارس عالمً الممتع
رٌاض أطفال ـ  -حضانة 

 ابتدائً ـ متوسط
 

  

   رندا الزاملً  /المرحلةمدٌرة                                                                        معلمة الصف/عبٌر المعبدي          

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

  

  الدرس         مادة الحصة الٌوم

 
 
 
 
 
 
 
 االحد
 

 math األولى
 حسب الخطه المرفقه

 
  حسب الخطه المرفقه English الثانٌة

  استمع واالحظ ثم اجٌب ,حفظ النشٌد)ارض بالدي( الوحده الثالثه لغتً الثالثة

 121ص 5الرجاء حفظ النشٌد ,,واجب المكون  الحرف االول أ االحظ الصور واتحدث االحظ الصور واقرا الكلمات لغتً الرابعة

  حسب الخطه المرفقه science الخامسة

  حسب الخطه المرفقه math السادسة

 حفظ االٌات 8و7التكاثر اٌه سورة  قران السابعة

  قصة نبً نشاط الثامنة

  قصة نبً نشاط التاسعه

 واجباته الدرس المادة الحصة الٌوم
 
 

 االثنٌن
 

  حسب الخطه المرفقه English االولى

  حسب الخطه المرفقه English الثانٌة

  االلتزام بالزي الرٌاضً رٌاضه الثالثة

  االعمالتسلٌم  فنً الرابعة

االحظ الصور واقرا الجمل اقرا واجرد وامٌز بٌن الصوت +اسمً  لغتً الخامسة
 االشاره هذه وهذا

128ص 11المكون رقم   

  حسب الخطه المرفقه math السادسة

 الرجاء التدرٌب الجٌد للكلمات امالء الكلمات غٌبا)ادرس,, سور,,قرأ,,برق ((( امالء السابعة

  حسب الخطه المرفقه science الثامنة

 حفظ االٌات 4الى  1مراجعه+تققٌم +سورة القارعه من  قران التاسعه

 واجباته الدرس المادة الحصة الٌوم

 
 

 الثالثاء
 

  العربية اللغة فنون معايير مؤشرات اللغة فنون األولى

  حسب الخطه المرفقه English الثانٌة

  الثانٌهتقٌٌم الفتره  فقه الثالثة

  حسب الخطه المرفقه math الرابعة

  حسب الخطه المرفقه science الخامسة

الحرف الثانً ط االحظ الصور واتحدث االحظ الصور واقرا الكلمات  لغتً السادسة
 والجمل

 8و7التدرٌب على قراءة الكلمات +واجب المكون 
 133ص

  اقرا واجرد امٌز بٌن الصوت لغتً السابعة

 حفظ االٌات 7الى  5سورة القارعه من اٌه  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 English الرابعة

  الفعل لغتً الخامسة

  Educational programs حاسب السادسة

 حفظ االٌات 11الى  8من اٌه  القارعةسورة  قران السابعة

135ص 11المكون رقم  االحظ الصور واتحدث واقرا الكلمات لغتً الثامنه  

 واجباته الدرس المادة الحصة الٌوم

 
 

 الخمٌس
 

  المرفقة الخطةحسب  math األولى

  االحظ الجمل لغتً الثانٌة

  حسب الخطه المرفقه English الثالثة

  تقٌٌم الفتره الثانٌه توحٌد الرابعة

  مراجعه +تقٌٌم سورة القارعه قران الخامسة

 141ص 8و7الواجب المكون رقم  اقرا واجرد امٌز بٌن الصوت لغتً السادسة

  حسب الخطه المرفقه social السابعة

 )الرجاء احضار ورق شفاف( التدرب فً كراسة الخط خط الثامنه


