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 المملكة العربية السعودية
 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

 مدارس عالمي الممتع
أطفال ـ ابتدائي ـ متوسطرياض  -حضانة   

 
 تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي حيوي طموح.

 المملكة العربية السعودية
 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

    مدارس عالمي الممتعشركة 
رياض أطفال ـ ابتدائي ـ  -حضانة 

 متوسط
 

           

 واجباته الدرس مادة الحصة اليوم

 
 

 حداأل
21/6 

  حسب الخطة المرفقةاختبار  math األولى

  مايو أسالمي + نظارة قبعة+ سباحة الثانية

  مايو أسالمي + نظارة قبعة+ سباحة الثالثة

  حسب الخطة المرفقة ENG الرابعة

  (8-2تكوير)السورة  قرآن الخامسة

  اعبر درس الرسول قدوتي  العفو والتسامح  لغتي السادسة

  النشاط كتاب لغتي السابعة

 المطلوب )قلم رصاص +الوان خشبية( (اسم النشاط )ماذا يرى كل منهم  مهارات الثامنة

  كتاب النشاط لغتي التاسعة

    الحصة اليوم

 
 

 االثنين

 
21/6  

  حسب الخطة المرفقة science األولى

  (21-8تكوير )سورة ال قران الثانية

  حسب الخطة المرفقة ENG الثالثة
  حسب الخطة المرفقة math الرابعة

  حسب الخطة المرفقة social الخامسة
هفق السادسة   استقبال القبلة واستفتاح الصالة 

  لصدقدرس الرسول قدوتي في ا لغتي السابعة

= اختبار لغتي الوحدة الخامسة أجيب وانمي لغتي لغتي الثامنة   

  قراءة قصة من المكتبة مكتبة التاسعة

    الحصة اليوم

 
 
 
 

 الثالثاء
21/6 

 رق ملون +مسطرة مريلة للفني و الطلبات كراسة رسم كانسون النظيفة  بيئتنا  فني األولى

 غره-مرسمه   فني الثانية

  حسب الخطة المرفقة math الثالثة

  المرفقة الخطة حسب ENG الرابعة

  حسب الخطة المرفقة ENG الخامسة

  (21-21تكوير)ال سورة   قران السادسة

  Copy and moving  حاسب السابعة

  واستخرج قرأ وأالحظأ (الرسول قدوتي في الصدق درس )   لغتي الثامنة

   لغتي التاسعة

 
 

 األربعاء
21/6  

  تكويرلسورة ا  مراجعة قران األولى

  حسب الخطة المرفقة math الثانية

  حسب الخطة المرفقة                          math الثالثة

  اركان االسالم  توحيد الرابعة

  حسب الخطة المرفقة science الخامسة

  الخطة المرفقةحسب اختبار  ENG السادسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السابعة
  الرسول قدوتي   تابع درس ) لغتي الثامنة

  ( قدوتي الرسول)   درس تابع لغتي التاسعة

    الحصة اليوم

 
 

 الخميس
26/6  

  رسورة التكوي تقيم قران األولى
  حسب الخطة المرفقة science الثانية

  )أحول +أعبر(الرسول قدوتي في العفو والتسامح   ) تابع درس لغتي الثالثة

  حسب الخطة المرفقة math الرابعة

  حسب الخطة المرفقة ENG الخامسة

  األطعمة المفيدة أسرية السادسة

  االستثناء درس إمالء +خط السابعة

  قصة نبي نشاط الثامنة

  قصة نبي نشاط التاسعة
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