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 المملكة العربٌة السعودٌة
 العامة للتعلٌم بمحافظة جدة اإلدارة

 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 
 ابتدائً ـ متوسط

 

           

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 
 االحد

42/3 

  حسب الخطة المرفقة English األولى

   حسب الخطة المرفقة   English الثانٌة

  71-8لملك من اسورة  قران الثالثة

نص االستماع استمع واجٌب انشد صدٌق الحاسوب حفظ  لغتً الرابعة
 ستة ابٌات 

 

نص االستماع استمع واجٌب انشد صدٌق الحاسوب حفظ  لغتً سةالخام
 ستة ابٌات

 

  حسب الخطة المرفقة SOCIAL السادسة

   حسب الخطة المرفقة Math السابعة

   حسب الخطة المرفقة فنً الثامنة

   الخطة المرفقةحسب  فنً التاسعة 

    الحصة الٌوم

 
 

 االثنٌن
42/3  

 771نسخ ص استمع واجٌب –النص القرائً اجهزة االتصال الحدٌثة  لغتً األولى

  EDUCATIONAL PROGRAMS حاسب الثانٌة

771نسخ ص استمع واجٌب–النص القرائً اجهزة االتصال الحدٌثة  لغتً الثالثة  

  المرفقةحسب الخطة  English الرابعة

  30 -78من الملك سورة  قران الخامسة

  حسب الخطة المرفقة science السادسة

  حسب الخطة المرفقة math السابعة

  صوم رمضان توحٌد الثامنة

إمالء منظور  -كراسة اإلمالء إمالء التاسعة   . 

    الحصة الٌوم

 
 

 الثالثاء
42-3 

  حسب الخطة المرفقة English األولى

  حسب الخطة المرفقة MATH الثانٌة

  االلتزام بالزي المدرسً رٌاضه الثالثة

  االلتزام بالزي المدرسً رٌاضة الرابعة

   خط الخامسة

  انمً لغتً أقرأ واالحظ  لغتً السادسة

  مراجعة سورة المرسالت كاملة  قران السابعة

  حسب الخطة المرفقة MATH الثامنة

 
 

 األربعاء
3/41 

  حسب الخطة المرفقة MATH األولى

  حسب الخطة المرفقة english الثانٌة

  قصة نبً  نشاط الثالثة

   نشاط الرابعة

 ثالث كلمات فٌها حرف مد–استخرج ثالث كلمات فٌها حرف مضعف  +احول واعبر استخرج واستخدم لغتً الخامسة

  المرفقةحسب الخطة  Science السادسة

  مراجعة سورة المرسالت كاملة+تقٌٌم قران السابعة
 ثالث كلمات فٌها حرف مد–استخرج ثالث كلمات فٌها حرف مضعف  استخرج واستخدم +احول واعبر لغتً الثامنة

    الحصة الٌوم

 
 

 الخمٌس
48-3  

  حسب الخطة المرفقة English األولى

  اختبار الفترة الثانٌة فقه الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة MATH الثالثة

  االلتزام بالزي المدرسً رٌاضه الرابعة

  تقٌٌم لما سبق  قران الخامسة

  حسب الخطة المرفقة Science السادسة

  مؤشرات ومعاٌٌر اللغة العربٌة فنون اللغة السابعة

 741نسخ ص اجٌب  –النص القرائً الهاتف المحمول  لغتً الثامنة
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