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 المملكة العربٌة السعودٌة
 اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة جدة

 عالمً الممتعمدارس 
رٌاض أطفال ـ ابتدائً ـ متوسط -حضانة   

 

 تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي حيوي طموح.

 المملكة العربٌة السعودٌة
اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة 

 جدة
    مدارس عالمً الممتعشركة 

رٌاض أطفال ـ  -حضانة 
 ابتدائً ـ متوسط

 

           

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 
 االحد

21/6 

  حسب الخطة المرفقة English األولى

   حسب الخطة المرفقة          English الثانٌة

  5-2منصف السورة  قران الثالثة

 48نسخ ص   عامل النظافة النص القرائً  لغتً الرابعة

 48نسخ ص  النص القرائً عامل النظافة   لغتً الخامسة

  حسب الخطة المرفقة SOCIAL السادسة

   اختبار             Math السابعة

   حسب الخطة المرفقة فنً الثامنة

   حسب الخطة المرفقة فنً التاسعة 

    الحصة الٌوم

 
 

 االثنٌن
21/6  

  االٌمان بالكتب توحٌد األولى

  Project حاسب الثانٌة

  77الى الوحدة السادسة ص  7تقٌٌم فً الوحدة الخامسة من ص  لغتً الثالثة

  حسب الخطة المرفقة English الرابعة

  22-6سورة الصف من  قران الخامسة

  حسب الخطة المرفقة science السادسة

  الخطة المرفقةحسب  math السابعة

  77الى ص  7من ص  تقٌٌم الوحدة الخامسة  لغتً الثامنة

(67) 47ص اجٌب انمً لغتً   لغتً التاسعة   

    الحصة الٌوم

 
 

 الثالثاء
28/6 

  حسب الخطة المرفقة English األولى

  حسب الخطة المرفقة MATH الثانٌة

  ناظور( –القبعه  –سباحة )ماٌوه اسالمً  رٌاضه الثالثة

  ناظور( –القبعه  –سباحة )ماٌوه اسالمً  رٌاضة الرابعة

  اقرأ واالحظ الكلمات البصرٌة  لغتً الخامسة

  اقرأ واالحظ الكلمات البصرٌة لغتً السادسة

  حسب الخطة المرفقة science السابعة

  حسب الخطة المرفقة MATH الثامنة

  26-21سورة الصف  قران التاسعة

 
 

 األربعاء
25/6  

  حسب الخطة المرفقة MATH األولى

  حسب الخطة المرفقة Science الثانٌة

  قصة نبً  نشاط الثالثة

   نشاط الرابعة

  اختبار  ENG الخامسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السادسة

  واستخدم أسخرج لغتً السابعة
  واستخدم  أسخرج لغتً الثامنة

  مراجعة سورة االنسان قران التاسعة

    الحصة الٌوم

 
 

 الخمٌس
26 /6  

  حسب الخطة المرفقة English األولى

  تقٌٌم سورة اإلنسان قران الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة MATH الثالثة

  االلتزام بالزي المدرسً رٌاضه الرابعة

  قراءة قصة من المكتبة مكتبة الخامسة

  آداب المجالس فقه السادسة

  أحول  –اعبر  لغتً السابعة

  ورقة 87احضار دفتر اإلمالء  امالء/خط الثامنة

قلم رصاص و الوان خشبٌة ارجو توفٌر االدوات للطالب حتى ٌتم  نقوش المسجد مهارات التاسعة
 االنجاز بشكل أدق وأجمل
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