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 المملكة العربية السعودية
 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

 مدارس عالمي الممتع
رياض أطفال ـ ابتدائي ـ متوسط -حضانة   

 
 حيوي طموح.تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي 

 المملكة العربية السعودية
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة 

 جدة
    مدارس عالمي الممتعشركة 

رياض أطفال ـ  -حضانة 
 ابتدائي ـ متوسط

 

           

 واجباته الدرس مادة الحصة اليوم

 
 
 االحد

24/7 

  حسب الخطة المرفقة                    ENG األولى

  حسب الخطة المرفقة      ENG الثانية

  2إلى  1ن م شرحالسورة   قرآن الثالثة

  حسب الخطة المرفقة Math الرابعة

     تسليم أعمال الطالبات فني سةالخام
 

  تسليم أعمال الطالبات فني      السادسة

  الدرس الثاني )ضيف جديد(    لغتي       السابعة

  أجيب                             لغتي      ثامنةال

 ألوان خشبيةاألدوات المطلوبة: قلم رصاص +  (مدينة األحالم اسم النشاط ) مهارات      تاسعةال
 حتى يتم اإلنجاز حظة: ارجو توفير األدوات للطالبة مال

    الحصة اليوم
 
 

 االثنين
25/7    

  أنمي لغتي، أالحظ وأقرأ لغتي األولى

 181الواجب المنزلي: ألِون صفحة  أفكر                            لغتي       الثانية

  حسب الخطة المرفقة Math الثالثة
   Unit 3 + 4االختبار النهائي          حاسب الرابعة

  4إلى  3من آية  شرحسورة ال قرآن الخامسة
  حسب الخطة المرفقة                    ENG السادسة

  حسب الخطة المرفقة Math السابعة

النسخ في الكراسةالكلمات البصرية/  إمالء/ خط   الثامنة   

  قصة نبي نشاط التاسعة

    الحصة اليوم

 
 
 ءالثالثا

26/7 

  حسب الخطة المرفقة Science األولى

  حسب الخطة المرفقة Math الثانية

  6إلى  5آية  شرحال سورة  قرآن الثالثة

  تعليم المفردات  معايير الرابعة

 183الواجب المنزلي: أبحث صفحة  أحِول                             لغتي الخامسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السادسة

  سباحة ) قبعة، مايو إسالمي، نظارة ( رياضة السابعة

  سباحة ) قبعة، مايو إسالمي، نظارة ( رياضة الثامنة

  وقت الفراغ أسرية التاسعة 

 
 

ءاألربعا  
27/7   

  الدرس الثالث )الشجرة الحزينة(                 لغتي األولى

  تكملة الدرس الثالث لغتي الثانية

  حسب الخطة المرفقة science الثالثة

  حسب الخطة المرفقة ENG الرابعة

           قراءة قصة                          مكتبة     الخامسة

  8إلى  7آية  شرحسورة ال    قرآن      السادسة
  حسب الخطة المرفقة math السابعة
                 حسب الخطة المرفقة     social الثامنة

                      الصالة   مبطالت   فقه التاسعة 

    الحصة اليوم

 
 

سالخمي
28/7  

   حسب الخطة المرفقة                  math األولى

  حسب الخطة المرفقة ENG الثانية

 ENG الثالثة
 حسب الخطة المرفقة

 

  جيبأ لغتي الرابعة

أنمي لغتي    لغتي الخامسة      
  حسب الخطة المرفقة science السادسة

                           شرحال سورة مراجعة                     قرآن السابعة

      مصلى هللا وعليه وسلأحب رسول هللا                  توحيد      الثامنة
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