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 المملكة العربية السعودية
 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

 مدارس عالمي الممتع
رياض أطفال ـ ابتدائي ـ متوسط -حضانة   

 
 تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي حيوي طموح.

 المملكة العربية السعودية
بمحافظة اإلدارة العامة للتعليم 

 جدة
    مدارس عالمي الممتعشركة 

رياض أطفال ـ  -حضانة 
 ابتدائي ـ متوسط

 

 

 واجباته الدرس المادة الحصة اليوم

 
 
 
 
 األحد
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  احكام اللباس حدٌث األولى

  عٌسى علٌه السالم اجتماعٌات الثانٌة

  التواصل اللغوي لغتً الثالثة

  حسب الخطة المرفقة English الرابعة

  03-71الذارٌات من سورة  قران الخامسة

  حسب الخطة المرفقة Math السادسة

  حسب الخطة المرفقة Math السابعة

  التواصل اللغوي لغتً الثامنة

  مؤشرات معاٌٌر فنون اللغة العربٌة فنون اللغة التاسعة

 واجباته   الحصة اليوم

 
 
 
 

 االثنين
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44-07الذارٌات من سورة  قران األولى   
  التٌمم فقة الثانٌة
  حسب الخطة المرفقة Math الثالثة
  تابع  التواصل اللغوي لغتً الرابعة

 الخامسة
English حسب الخطة المرفقة 

 

 السادسة

  حسب الخطة المرفقة Science السابعة

 الثامنة
 حسب الخطة المرفقة فنً

 
 التاسعة

 واجباته   الحصة اليوم

 
 
 
 

 الثالثاء
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 هـ0221

  03-44سورة الذارٌات من  قران األولى

  حسب الخطة المرفقة Math الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة Science الثالثة

  الشعرينص ال لغتً الرابعة

  حسب الخطة المرفقة English الخامسة

  النص الشعري لغتً السادسة

  غرزه السراجه أسرٌه السابعة

  حسب الخطة المرفقة Social الثامنة

 واجباته   الحصة اليوم

 
 
 
 

 األربعاء
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  تابع  النص الشعري لغتً األولى
  مراجعة و تقٌم  سورة المزمل قران الثانٌة
  حسب الخطة المرفقة English الثالثة
  حسب الخطة المرفقة Math الرابعة

 الخامسة
 نشاط

 
 توزٌع الطالبات على مجاالت النشاط 

 
 السادسة

 السابعة
 االلتزام  بالزي الرٌاضً رٌاضة

 
 الثامنة

 واجباته   الحصة الٌوم

 
 
 
 

 الخميس
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  النص االثرائً  لغتً األولى
  حسب الخطة المرفقة English الثانٌة

  Educational programs حاسب الثالثة
  حسب الخطة المرفقة Math الرابعة

  حسب الخطة المرفقة Science الخامسة
  تقٌم لما سبق قران السادسة
األمالء التدرٌب فً ملزمة اإلمالء  السابعة   
  حسب الخطة المرفقة Math الثامنة
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