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 المملكة العربية السعودية
 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

 مدارس عالمي الممتع
رياض أطفال ـ ابتدائي ـ متوسط -حضانة   

 

تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي حيوي 

 

 المملكة العربية السعودية
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة 

 جدة
    مدارس عالمي الممتعشركة 

رياض أطفال ـ  -حضانة 
 ابتدائي ـ متوسط

 

 

           

 واجباته ؟ مادة الحصة اليومم

 
 
 االحد
 

 21/6 
 
 

      حسب الخطة المرفقه E األولى

     حسب الخطة المرفقة Math الثانية

  حسب الخطة المرفقة drama الثالثة

        االستراتيجية القرائيةالوحدة الخامسة         لغتي  الرابعة

   الراء تالوة وحفظترقيق       تجويد    سةالخام

  حسب الخطة المرفقة Science السادسة

  حسب الخطة المرفقه  M السابعة

    االستراتيجية القرائية تابع  لغتي   الثامنة

   21 -2سورة االحزاب من تالوة  قران التاسعة

    الحصة اليوم
 
 

 االثنين
 
/6  31 

  نظارة –مايو إسالمي  –قبعة  سباحه األولى

  نظارة –مايو إسالمي  –قبعة  سباحه الثانية

  الخلفاء الراشدينحقوق  توحيد الثالثة

  نص االستماع الوحدة الخامسة لغتي الرابعة

  حسب الخطة المرفقه E الخامسة

  حسب الخطة المرفقه  E السادسة

  حسب الخطة المرفقة Math السابعة

   نص االستماع الوحدة الخامسة لغتي الثامنة

 احضار صور عن أنشطة السكان في الماضي ووضعها ف ملف االنجاز  نشاط السكان  اجتماعيات  التاسعة

    الحصة اليوم

 
 

 الثالثاء
 
21/6 

  حسب الخطه المرفقه فني األولى

  حسب الخطة المرفقة                  فني الثانية

  حسب الخطة المرفقة  Science الثالثة

  حسب الخطة المرفقه Math الرابعة

    بنية النصالوحدة الخامسة  لغتي  الخامسة

  حسب الخطة المرفقه E السادسة

   تابع نشاط السكان اجتماعيات السابعة

  حسب الخطة المرفقه Math الثامنة

   زكاة الفطرتابع  فقه التاسعه

    الحصة اليوم

 
 

 االربعاء
 
6  21/   

  project        حاسب   األولى

  حسب الخطة المرفقه Math الثانية

       بنية النصالوحدة الخامسة   لغتي الثالثة

  21 -21من سورة الملك  حفظ    قران الرابعة

  توزيع الطالبات على المجاالت نشاط     الخامسة

   نشاط السادسة

  حسب الخطة المرفقة E السابعة
  حسب الخطة المرفقة social الثامنة

  بنية النص لغتي      التاسعه

    الحصة اليوم

 
 

 الخميس
 
26/6  

   تدريب على ملزمة االمالء  إمالء  األولى
    التدريب على الخط  لغتي الثانية

      drama       الثالثة
 حسب الخطة المرفقه                    

 

   محبة النبي  حديث الرابعة

  حسب الخطة المرفقه Math الخامسة

  حسب الخطة المرفقه E السادسة

  حسب الخطة المرفقة E السابعة

  حسب الخطة المرفقه Science الثامنة
  الدعاية واالعالن أسرية    التاسعة
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