
 رؤيتنا
  

 هـ 2441/ 6/ 26  الى       6/  23 من  سادس / ب  الفصل :  : سابعالسبوع األ                                             

  

 المملكة العربٌة السعودٌة
 بمحافظة جدة اإلدارة العامة للتعلٌم

 مدارس عالمً الممتع
رٌاض أطفال ـ ابتدائً ـ متوسط -حضانة   

 
 تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي حيوي طموح.

 المملكة العربٌة السعودٌة
 اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة جدة

    مدارس عالمً الممتعشركة 
رٌاض أطفال ـ ابتدائً ـ  -حضانة 

 متوسط
 

           

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 
 
 االحد

21/6 

  اختبار رٌاضٌات األولى

  الخصائص الفٌزٌائٌة للمادة علوم الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة DRAMA الثالثة

  ستراتٌجٌة القرائٌةاال لغتً الرابعة
  الراء تالوة وحفظ ترقٌق تجويد      الخامسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السادسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السابعة

  اإلمالءالتدرٌب على ملزمة  خط  – إمالء       الثامنة

  21الى  2تالوة سورة االحزاب من  قران التاسعة

    الحصة الٌوم

 
 
 
 

 االثنٌن
21/6  

 ماٌو إسالمً + قبعة + نظارة سباحه رٌاضة األولى
   رٌاضة الثانٌة

  الخلفاء الراشدٌنحقوق  توحٌد الثالثة

  االستراتٌجٌة القرائٌة  تابع  لغتً الرابعة
  قٌاس وتقدٌر الزواٌا ورسمها رٌاضٌات الخامسة
  تابع الخصائص الفٌزٌائٌة للمادة علوم السادسة

  الخطة المرفقةحسب  ENG السابعة

  الوحدة الرابعة األسلوب اللغوي لغتــــي الثامنة

 الماضً فً السكان أنشطة عن صور احضار نشاط السكان  اجتماعيات التاسعة
االنجاز ملف ف ووضعها  

    الحصة الٌوم
 
 
 
 

 الثالثاء
21 /6 

  حسب الخطة المرفقة فنً األولى

  حسب الخطة المرفقة فني الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة ENG الثالثة

  حسب الخطة المرفقة ENG الرابعة

  نص االستماعاختبار +  لغتً الخامسة

 مهارات السادسة
 الفن التعبٌري 

 قلم رصاص + ألوان خشبٌة أو شمعٌة أو مائٌة+ ورق ابٌض
* مالحظة أرجو توفٌر األدوات للطالبة حتى ٌتم االنجاز بشكل  

 أدق وأجمل

  نشاط السكان تابع  اجتماعٌات السابعة
  العالقات بٌن الزواٌا رٌاضٌات الثامنة

  زكاة الفطرتابع  فقــــه التاسعة

    الحصة الٌوم

 
 

 األربعاء
 

 21 /6  

  prpject حاسب األولى

  حسب الخطة المرفقة ENG الثانٌة

  الصنف اللغوي لغتً الثالثة
  حفظ 21 -21سورة الملك من  قرآن الرابعة
  توزٌع المجاالت على الطالبات نشاط الخامسة

   نشاط السادسة

  المثلثات رٌاضٌات السابعة
  قراءة قصة من المكتبة مكتبة الثامنة

  بنٌة النص لغتً التاسعة

    الحصة الٌوم

 
 

 الخمٌس
26  /6  

  (خط) التدرٌب على ملزمة ال لغتً األولى
  الظاهرة اإلمالئٌة لغتً الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة drama الثالثة

  محبة النبً صلى هللا علٌه وسلم  حدٌث الرابعة

  حسب الخطة المرفقة ENG الخامسة

حل أسئلة التقوٌم : الواجب حل تمارٌن  علوم السادسة  

  األشكال الرباعٌة رٌاضٌات السابعة
  تمارٌن رٌاضٌات الثامنة
 أرجو إحضار كوب مفضل للطالبة الشاي  أسرٌة التاسعة

 رندا الزاملً / أ  :  االبتدائٌةقائدة المرحلة                  0111191818/ لالستفسار االتصال                     
 AlamiAmomtie سناب شات/  AlamiAmomtie     انستغرام /            AlamiAlmomtieتوٌتر/           : AlamiAlmomtieللتواصل / فٌس بوك


