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 الفصل  :  اولى /بنين                        6/2441/ 26  الخميسإلى                  ا2441/  6/ 23االحد من       السابع األسبوع                                                                      

 المملكة العربٌة السعودٌة
 اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة جدة

 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

 شركة مدارس عالمً الممتع

رٌاض أطفال ـ ابتدائً ـ  -حضانة 
 متوسط

 

 

   رندا الزاملً /المرحلةمدٌرة                                                                        معلمة الصف/عبٌر المعبدي          

 alami almomtie شات/ سنا ب      AlamiAlmomtieانستغرام /       AlamiAlmomtieك/   فٌسبو     AlamiAlmomtie/توٌتر

  الدرس         مادة الحصة الٌوم

 
 
 االحد

21 /6 

  اختبار math االولى

  المرفقة الخطةحسب  Eng الثانٌة

  وأقرآ الكلمات األحظالدرس الرابع ) ظ ( االحظ الصور وأتحدث .  لغتً الثالثة

  األحظ وأقرأ الجمل لغتً الرابعة

  المرفقه الخطةحسب  science الخامسة

  اختبار math السادسة

  7الى  6سورة البٌنة من  قران السابعة

  قصة نبً نشاط الثامنة

   نشاط التاسعة

 واجباته الدرس المادة الحصة الٌوم
 
 

 االثنٌن
31 /6  

  حسب الخطه المرفقه Eng االولى

  حسب الخطه المرفقه Eng الثانٌة

  االلتزام بالزي الرٌاضً رٌاضه الثالثة

  أقرأ , أقرأ وأجرد , أمٌز بٌن األصوات لغتً الرابعة

99ص  9المكون رقم  األحظ الحرف وأكتب , أرسم دائرة حول الحرف وأكتبه لغتً الخامسة  
+ ورق ملون + مرسمه + مسطرة + غرة  كراسة رسم كانسون الزخرفة بالتبادل فنً السادسة  

   فنً السابعة

  حسب الخطة المرفقه math الثامنة

  7الى  3 من البٌنة سورةمراجعة  قران التاسعة

 واجباته الدرس المادة الحصة الٌوم

 
 

 الثالثاء
39 /6 

 الرجاء احضار الكتاب الصلوات المفروضة فقه األولى

  المرفقة الخطةحسب  social الثانٌة

  قراءة قصة من المكتبة مكتبه الثالثة

  المرفقة الخطةحسب  math الرابعة

 قران الخامسة
 7الى  3 من البٌنة سورةتسمٌع  

 

  المرفقة الخطةحسب  Eng السادسة

  المرفقة الخطةحسب  science السابعة

  اتعرف حرف المد مع الحرف الممدود لغتً الثامنة

  مراجعة حرف المد مع الممدود لغتً التاسعه 

 واجباته الدرس المادة الحصة الٌوم
 
 

 األربعاء
21  /6  

  المرفقة الخطةحسب  math األولى

  قبعه,,ماٌو اسالمً,,نظاره( سباحه الثانٌة

  قبعه,,ماٌو اسالمً,,نظاره( سباحه الثالثة

  اختبار Eng الرابعة

  الكلمات البصرٌة / النسخ فً كراسة الخط امالء/خط الخامسة

  حسب الخطه المرفقه science السادسة

  8الى  7سورة البٌنة من  قران السابعة

  حل أنشطة الوحدة لغتً الثامنة

  حل أنشطة الوحدة لغتً التاسعة 

 واجباته الدرس المادة الحصة الٌوم

 
 

 الخمٌس
36  /6  

  الوحدةحل أنشطة  لغتً األولى

  حل أنشطة الوحدة لغتً الثانٌة

  المرفقة الخطةحسب  Eng الثالثة

  حسب الخطه المرفقه Eng الرابعة

  تقٌٌم فً سورة البٌنة قران الخامسة

  Project حاسب السادسة

  المرفقة الخطةحسب  math السابعة

  39الى  8اختبار  من ص  توحٌد الثامنة 

األدوات ) قلم رصاص +الوان اكلٌرك ) لونٌن او  الشوكة لٌست لألكل فقط  مهارات التاسعة 
 ثالثة فقط (

 ارجو توفٌر االدوات للطالب حتى ٌتم االنجاز بشكل ادق واجمل


