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 المملكة العربٌة السعودٌة
 العامة للتعلٌم بمحافظة جدةاإلدارة 

 مدارس عالمً الممتع
رٌاض أطفال ـ ابتدائً ـ متوسط -حضانة   

 

 طموح.تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي حيوي 

 المملكة العربٌة السعودٌة
اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة 

 جدة
    مدارس عالمً الممتعشركة 

رٌاض أطفال ـ  -حضانة 
 ابتدائً ـ متوسط
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 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 
 االحد
 
42/3 

 
 

  حسب الخطة المرفقه Math األولى

  حسب الخطة المرفقة E الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة drama الثالثة

  الوظٌفة النحوٌة لغتً  الرابعة

  حسب الخطة المرفقة Math   سةالخام

  المد تعرٌفه وحروفه تجوٌد السادسة

  حسب الخطة المرفقه science السابعة

  اإلمالءملزمة  إمالء       الثامنة

 قران التاسعة
 33تسمٌع سورة القلم الى 

 

    الحصة الٌوم

 
 

 االثنٌن
 
 /3  55 

  االلتزام بالزي الرٌاضً   رٌاضه  األولى

   رٌاضه الثانٌة

  والكفر االصغر   الشرك االصغر توحٌد الثالثة

  الوظٌفة النحوٌةتابع  لغتً الرابعة

  حسب الخطة المرفقه E الخامسة

  حسب الخطة المرفقه E السادسة

  تقٌٌم ومراجعة لمهارات الفترة الثانٌه اجتماعٌات السابعة

  حسب الخطة المرفقه Math الثامنة

  التواصل اللغوي لغتً    التاسعة

    الحصة الٌوم

 
 

 الثالثاء
 
42/3 

  حسب الخطة المرفقه فنً األولى

  حسب الخطة المرفقه قنً الثانٌة

  حسب الخطة المرفقه Math الثالثة

  حسب الخطة المرفقة E الرابعة

  تابع التواصل اللغوي لغتً  الخامسة

  حسب الخطة المرفقه S0cial السادسة

  تقٌٌم ومراجعة لمهارات الفترة الثانٌه اجتماعٌات السابعة

  الجنائز فقه الثامنة

    الحصة الٌوم
 
 

 االربعاء
 
     42/3  

  حسب الخطة المرفقة Math األولى

  حسب الخطة المرفقه science الثانٌة

  التواصل اللغويتابع   لغتً الثالثة

  Educationa programs   حاسب الرابعة

  توزٌع الطالبات على مجاالت النشاط نشاط     الخامسة

   نشاط السادسة

  حسب الخطة المرفقة E السابعة
 قران     الثامنة

ٌستالوة سورة    

    الحصة الٌوم
 
 

 الخمٌس
 
48/3  

  مراجعة الوحدة الثالثة لغتً  األولى
  الوحدة الثالثةمراجعة  لغتً الثانٌة

         E            الثالثة
 حسب الخطة المرفقه

 

  غرزة السراجة اسرٌة الرابعة

  حسب الخطة المرفقه Math الخامسة

  حسب الخطة المرفقه Math السادسة

  حسب الخطة المرفقة science السابعة

  مع الخدمالنبً صلى هللا علٌه وسلم تعامل   حدٌث الثامنة


