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 / أ  رابع:هـ     الفصل  2551/  7/  27هـ     الى 2551/  7/ 23  السابعاألسبوع  

:2 

 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.

 المملكة العربٌة السعودٌة
اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة 

 جدة
    مدارس عالمً الممتعشركة 

رٌاض أطفال ـ  -حضانة 
 ابتدائً ـ متوسط

 

 

 واجباته الدرس المادة الحصة الٌوم

 
 
 
 

 األحد
 هـ     2551/  7/  23

  المسجد ادآب  فقــــــه األولى

 حضار صور للمدٌنة ووضعها فً ملف اإلنجاز ا المدٌنة دار الهجرة  اجتماعٌات الثانٌة

  نص الدعم  لغتً الثالثة

  حسب الخطة المرفقةاختبار  Math الرابعة

  22-22فتح من ال سورة  قران الخامسة

  حسب الخطة المرفقة Math السادسة

  حسب الخطة المرفقة English السابعة

  تابع  نص الدعم لغتً الثامنة

  قراءة قصة من المكتبة  مكتبة التاسعة

 واجباته   الحصة الٌوم

 
 
 
 

 االثنٌن
هـ  2551/ 7/  24

    

  معانً أسماء الحسنى توحٌد األولى
4-1محمد سورة   قران الثانٌة   
  حسب الخطة المرفقة Math الثالثة
تابع نص الدعمتقٌٌم +  لغتً الرابعة   

 الخامسة
English حسب الخطة المرفقة 

 

 السادسة

المرفقة حسب الخطة Science السابعة   

 الثامنة
 حسب الخطة المرفقة فنً

 
 التاسعة

 واجباته   الحصة الٌوم

 
 
 
 

 الثالثاء
25/7/2551 

  حسب الخطة المرفقة Math األولى

11-5-محمدسورة  قران الثانٌة   

االدوات المطلوبة: )أزهار و مزهرٌة  مهارات الثالثة
 (خشبٌة + قلم رصاصالوان 

توفٌر االدوات للطالب او الطالبة مالحظه/ ارجو 
 حتى ٌتم االنجاز بشكل أدق و اجمل

تقٌٌم الوحدة السادسة ) عالم الطٌور  لغتً الرابعة
 والحشرات (

 

  حسب الخطة المرفقة English الخامسة

  حسب الخطة المرفقة English السادسة

  العناٌة بالصف  أسرٌه السابعة

  الخطة المرفقةحسب  Social الثامنة

  الدرس اللغوي جمع التكسٌر لغتً التاسعه

 واجباته   الحصة الٌوم

 
 
 
 

 األربعاء
هـ 2551/  7/  26

     

  االسلوب اللغوي /النهً  لغتً األولى
  مراجعة سورة الجن قران الثانٌة
  حسب الخطة المرفقة English الثالثة
  حسب الخطة المرفقة Math الرابعة

 الخامسة
 نشاط

  توزٌع الطالبات على المجاالت
 السادسة

  حسب الخطة المرفقة Science السابعة
 الثامنة

نظاره( -ماٌو اسالمً  –سباحه )قبعة  رٌاضة  
 

 التاسعه
 واجباته   الحصة اليوم

 
 
 
 

 الخمٌس
هـ 2551/  7/  27

     

  الرسم الكتابً  لغتً األولى
  حسب الخطة المرفقة English الثانٌة

  Project حاسب الثالثة
  حسب الخطة المرفقة Math الرابعة

  حسب الخطة المرفقة  Science الخامسة
سورة الجن تقٌم    قران السادسة   
  تدرٌبات  ملزمة األمالء إمالء / خط السابعة
  حسب الخطة المرفقة Math الثامنة
الكتابً الرسم لغتً التاسعة   
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