
 رؤيتنا
  

 هـ26/6/0420الى 21/6/أ من5:  الفصل السابع االسبوع                                                    

  

 المملكة العربٌة السعودٌة
 اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة جدة

 مدارس عالمً الممتع
ابتدائً ـ متوسطرٌاض أطفال ـ  -حضانة   

 

 تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي حيوي طموح.

 السعودٌةالمملكة العربٌة 
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 Science األولى

  حسب الخطة المرفقة English الثانٌة

  حسب الخطة المرفقةاختبار  Math الثالثة

  داخل المنزل تابع التلوث اسرٌة الرابعة

  تقٌم فً تقوٌم الوحدة الثالثة اجتماعٌات الخامسة

  االستراتٌجٌة القرائٌة لغتً السادسة

  85الى12من  غافرسورة   قران السابعة

  قراءة قصة من المكتبة  مكتبة الثامنة

  Project حاسب التاسعة

    الحصة الٌوم

 
 

 االثنٌن
 
21/6  

 األولى
English  الخطة المرفقةحسب 

  الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة Science الثالثة
  االٌمان توحٌد الرابعة

  حسب الخطة المرفقة Math الخامسة

  تابع االستراتٌجٌة القرائٌة لغتً السادسة

  تقٌٌم فً الوحدة الخامسة االسلوب والصنف اللغوي  السابعة
  االنشطة االقتصادٌة لدول شبة جزٌرة العربتقٌٌم +  اجتماعٌات الثامنة

ةالتاسع  Math حسب الخطة المرفقة  

    الحصة الٌوم

 
 

 الثالثاء
21/6 

  حسب الخطة المرفقة Science األولى

  حسب الخطة المرفقة English الثانٌة

  11الى 21الحاقة سورة  قران الثالثة

  حروف االظهار الشفوي تجوٌد الرابعة

  حسب الخطة المرفقة Math الخامسة

 اللون االزرق(–فقط)اللون البرتقالً – الوان خشبٌة–قلم رصاص  اوضاع مختلفة مهارات السادسة

  حسب الخطة المرفقة Social السابعة

  نص االستماع لغتً الثامنة

  تقٌٌم الوحدة الخامسة االسلوب والصنف اللغوي التاسعة 

    الحصة الٌوم

 
 

 االربعاء
28/6  

  

 تابع صالة اهل االعذار فقة األولى
 16الى ص  1توحٌد تقٌٌم فً الوحدة األولى من ص

 

  بنٌة النص لغتً الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة English الثالثة

  حسب الخطة المرفقة English الرابعة

  توزٌع الطالبات على المجاالت  نشاط الخامسة

   السادسة

  حسب الخطة المرفقة Math السابعة

 رٌاضة الثامنة
 سباحـــــــــــــــه

 ناظور -ماٌوه اسالمً  –قبعة 

  التاسعة 

    الحصة الٌوم

 
 

 الخمٌس

 
26/6 

  حسب الخطة المرفقة English األولى
  حسب الخطة المرفقة Math الثانٌة

 حدٌث الثالثة
 كرم النبً صلى هللا علٌة وسلم

 

  التدرٌب على ملزمة الخط امالء/خط الرابعة

  الوظٌفة النحوٌة لغتً الخامسة

  حسب الخطة المرفقة فنً السادسة

  السابعة

ةالثامن  Math حسب الخطة المرفقة  

  تابع الصنف اللغوي لغتً التاسعة 
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