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 العربٌة السعودٌةالمملكة 
 اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة جدة

 مدارس عالمً الممتع
رٌاض أطفال ـ ابتدائً ـ متوسط -حضانة   

 
 حيوي طموح. تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي

 

 المملكة العربٌة السعودٌة
 اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة جدة

    مدارس عالمً الممتعشركة 
رٌاض أطفال ـ ابتدائً ـ  -حضانة 

 متوسط
 

           

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 
 
 
 االحد
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  مراجعة المهارات رٌاضٌات األولى

اختبار فً المهارات التالٌة : تعداد العوامل  التً تحدد انواع المخلوقات الحٌة التً   علوم الثانٌة
 منطقة حٌوٌة تعٌش فً

 قراءة خرٌطة المناطق الحٌوٌة على االرض + درس التربة

 

  حسب الخطة المرفقة DRAMA الثالثة

  الوظٌفة النحوٌة  لغتً الرابعة

  قراءة قصة من المكتبة مكتبة الخامسة

  المد تعرٌفه وحروفه تجويد السادسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السابعة

  االمالءالتدرٌب على ملزمة  إمالء       الثامنة

 قران التاسعة
   33الى  القلمتسمٌع سورة 

 

    الحصة الٌوم

 
 
 
 

 االثنٌن
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  االلتزام بالزي الرٌاضً رٌاضة األولى

   رٌاضة الثانٌة

   والكفر االصغرالشرك االصغر    توحٌد الثالثة

  تابع الوظٌفة النحوٌة  لغتً الرابعة

مهارة كتابة الكسور االعتٌادٌة فً ابسط صورة ومهارة كتابة العدد الكسري على صورة  رٌاضٌات الخامسة
 كسر غٌر فعلً والعكس

 

  كٌف تتم المحافظة على التربة + حل تمارٌن  علوم السادسة

  تقٌٌم ومراجعة لمهارات الفترة الثانٌة  اجتماعٌات السابعة

  المرفقةحسب الخطة  ENG الثامنة

  التواصل اللغوي لغتً التاسعة
    الحصة الٌوم

 
 
 
 

 الثالثاء
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  حسب الخطة المرفقة ENG األولى

  حسب الخطة المرفقة فنً الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة فني الثالثة

  مراجعة المهارات رياضيات الرابعة

  تابع التواصل اللغوي لغتً الخامسة

  درس حماٌة الموارد + حل تمارٌن  علوم السادسة

  تقٌٌم ومراجعة لمهارات الفترة الثانٌة اجتماعٌات السابعة

  الجنائز فقـــه الثامنة

 
 

 األربعاء
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  حسب الخطة المرفقة ENG األولى

  حسب الخطة المرفقة ENG الثانٌة

  اللغوي التواصل تابع  لغتً الثالثة

  Educational programs حاسب الرابعة

  توزٌع الطالبات على مجاالت النشاط نشاط الخامسة

   نشاط السادسة

مهارة اٌجاد المضاعف المشترك األصغر لعددٌن او أكثر ومهارة مقارنة الكسور  رٌاضٌات السابعة
 االعتٌادٌة وترتٌبها

 

ٌستالوة سورة  قرآن الثامنة   

    الحصة الٌوم

 
 

 الخمٌس
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  مراجعة الوحدة الثالثة   لغتً األولى
   مراجعة الوحدة الثالثة     لغتً الثانٌة

  الختبار ٌوم األحد مراجعة  رٌاضٌات الثالثة

  غرزة السراجة  اسرٌة الرابعة

  حسب الخطة المرفقة ENG الخامسة

  مؤشرات معاٌٌر فنون اللغة العربٌة فنون اللغة السادسة

  مراجعة  رٌاضٌات السابعة

  تعامل النبً مع الخدم والعمال حدٌث الثامنة
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