
 رؤيتنا
 

 ثاني بنينالصف / هـ    2441/  6/ 26الى  6/    23من   بعسااالسبوع الثالث :       األسبوع ال

 المملكة العربٌة السعودٌة
 بمحافظة جدةاإلدارة العامة للتعلٌم 

 مدارس عالمً الممتع
رٌاض أطفال ـ ابتدائً ـ متوسط -حضانة   

 

 المملكة العربٌة السعودٌة تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي حيوي طموح.
اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة 

 جدة
 شركة مدارس عالمً الممتع

رٌاض أطفال ـ  -حضانة 
 ابتدائً ـ متوسط

 

 

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 
 
 األحد

21/6 2 

  اعبر درس الرسول قدوتً فً العفو والتسامح  لغتــــً األولى

 اعبر + كتاب النشاط  لغتـــً الثانٌة

  حسب الخطة المرفقةاختبار  math الثالثة

  حسب الخطة المرفقة Science الرابعة

  قراءة قصة من المكتبة مكتبة الخامسة

  حسب الخطة المرفقة English السادسة

  حسب الخطة المرفقة English السابعة

  حسب الخطة المرفقة math الثامنة

  8-5 ٌهآمن التكوٌر سورة  قرآن التاسعة

    الحصة الٌوم

 
 

 االثنٌن
21/6  

  حسب الخطة المرفقة math األولى

  حسب الخطة المرفقة Science الثانٌة

  قصة نبً نشاط الثالثة
   نشاط الرابعة

12الى ص 9تقٌٌم فً الوحدة الخامسة من ص  لغتــــــً الخامسة   
  21-9اٌه  سورة التكوٌر قرآن السادسة

  حسب الخطة المرفقة English السابعة

  استقبال القبلة واستفتاح الصالة فقـــــه الثامنة

الرسول قدوتً فً الصدق   +  أجٌب وانمً لغتً لغتــــــً التاسعة   

    الحصة الٌوم

 
 
 
 

 الثالثاء
21/6 

  حسب الخطة المرفقة English األولى

  project حاسب الثانٌة

 + قبعة + نظارة  بالزيااللتزام  سباحه رٌاضة الثالثة

  سباحه رٌاضة الرابعة

  اقرأ وأالحظ  لغتً الخامسة

  استخرج لغتً السادسة

  حسب الخطة المرفقة math السابعة

  26 -21التكوٌر من سورة  قرآن الثامنة

   21الى  8اختبار من  توحٌد التاسعة

    الحصة الٌوم

 
 
 

 األربعاء
25/6  

  مراجعة سورة التكوٌر قرآن األولى

  حسب الخطة المرفقةاختبار  English الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة English الثالثة

   استخدم وأحول لغتً الرابعة

  استخدم وأحول  لغتً الخامسة

  حسب الخطة المرفقة math السادسة

/خطإمالء السابعة  الرجاء إحضار كراسة شفاف ظ ( –خط حرف )ط  
ورق  –مسطرة  -مرسمة  –الطلبات كراسة رسم كانسون بٌئتنا النظٌفة فنـــــً الثامنة

 غراء-ملون

   فنـــــً التاسعة
    الحصة الٌوم

 
 
 

 الخمٌس
26/6  

  حسب الخطة المرفقة math األولى
  + أعبر ( أحولتابع النص )  لغتً الثانٌة

  تقٌٌم لما سبق قرآن الثالثة

 االلتزام بالزي + قبعة + نظارة سباحة رٌاضة الرابعة

  تابع النص  لغتــــً الخامسة
  حسب الخطة المرفقة English السادسة

  حسب الخطة المرفقة Science السابعة

  حسب الخطة المرفقة social الثامنة

؟ماذا ٌرى كل منهم  مهارات التاسعة األدوات المطلوبة : قلم رصاص + ألوان خشبٌة أرجو  
 توفٌر األدوت للطالب حتى ٌكون االنجاز أدق وأسرع

 رندا الزاملًاالبتدائٌة: قائدة المرحلة                0511591858/ لالستفسار االتصال
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