
 رؤيتنا
  

 / بنات الفصل :أولىهـ 2441/ 26/6 الىهـ 23/6/241السابع السبوع ا   ا                                

 

 

 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
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة 

 جدة
    عالمي الممتعمدارس شركة 

رياض أطفال ـ  -حضانة 
 ابتدائي ـ متوسط

 

           

 واجباته الدرس مادة الحصة اليوم

 
 
 االحد

 21/6 

  حسب الخطة المرفقة                    ENG األولى

  حسب الخطة المرفقة      ENG الثانية

  7إلى  6بينة من السورة   قرآن الثالثة

  اختبار  Math الرابعة

         غراكراسة كانسون، ورق ملون، مرسام، مسطرة،     بادلالزخرفة بالت فني سةالخام

  بادلالزخرفة بالت فني      السادسة

( أالحظ الصور وأتحدث، أالحظ وأقرأ ظ) لرابعالدرس ا    لغتي       السابعة
 الكلمات

 

  أالحظ وأقرأ الجمل                    لغتي      ثامنةال

ارجو توفير األدوات  األدوات المطلوبة: قلم رصاص + ألوان خشبية قصر و بيت مهارات      تاسعةال
 للطالب والطالبة حتى يتم اإلنجاز بشكل أدق و أجمل

    الحصة اليوم

 
 

 االثنين
21/6   

  أقرأ، أقرأ وأجرد، أميز بين األصوات        لغتي األولى

 99صـ  9الواجب المنزلي مكون رقم  أالحظ الحرف وأكتب، أرسم دائرة                    لغتي       الثانية

  حسب الخطة المرفقة Math الثالثة
                     Project            حاسب الرابعة

  7إلى  2بينة آية السورة مراجعة  قرآن الخامسة
  حسب الخطة المرفقة                    ENG السادسة

  حسب الخطة المرفقة Math السابعة

  قصة نبي نشاط الثامنة

   نشاط التاسعة

    الحصة اليوم

 
 

 الثالثاء
 29/6 

  حسب الخطة المرفقة Science األولى

  حسب الخطة المرفقة Math الثانية

  7إلى البينة آية  سورة تسميع قرآن الثالثة

  أتعرف حرف المد مع الحرف المدود لغتي الرابعة

     مراجعة حرف المد مع الحرف الممدود           لغتي الخامسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السادسة

  سباحة ) قبعة، مايو إسالمي، نظارة ( رياضة السابعة

  سباحة ) قبعة، مايو إسالمي، نظارة ( رياضة الثامنة

  الماء أسرية التاسعة 

 
 

  ءاألربعا
21/6  

  حل أنشطة الوحدة لغتي األولى

  حل أنشطة الوحدة لغتي الثانية

  حسب الخطة المرفقة science الثالثة

  اختبار  ENG الرابعة

        من المكتبة  قراءة قصة                      مكتبة     الخامسة

  7إلى  6 آية من سورة البينة    قرآن      السادسة
  حسب الخطة المرفقة math السابعة
                 حسب الخطة المرفقة     social الثامنة

                        أركان اإلسالم   فقه التاسعة 

    الحصة اليوم

 
 

 الخميس
26/6  

   الخطة المرفقةحسب                   math األولى

  حسب الخطة المرفقة ENG الثانية

 ENG الثالثة
 حسب الخطة المرفقة

 

  حل أنشطة الوحدة لغتي الرابعة

      حل أنشطة الوحدة    لغتي الخامسة

  حسب الخطة المرفقة science السادسة

                            8 – 2سورة البينة من تقييم                       قرآن السابعة

     الكلمات البصرية / النسخ في كراسة الخط    إمالء / خط الثامنة

  29إلى  8اختبار من صـ                        توحيد التاسعة

 الزاملي رندا أ / :  االبتدائيةقائدة المرحلة                0111191818/ لالستفسار االتصال                               مآل مخلص :رائدة الصف  

 AlamiAmomtie سناب شات/  AlamiAmomtie     انستغرام /            AlamiAlmomtieتويتر/           : AlamiAlmomtieللتواصل / فيس بوك


