
 رؤيتنا
  

                                                                                          

                                               

                                                                    

 الفصل  :  اولى /بنين        هـ          7/0221/ 42  الخميسإلى                  ا0221/  7/ 42االحد من             عشر  الثالث األسبوع                                          

 المملكة العربٌة السعودٌة
 جدةاإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة 

 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

 شركة مدارس عالمً الممتع

رٌاض أطفال ـ ابتدائً ـ  -حضانة 
 متوسط

 

 

     رندا الزاملً  /المرحلةمدٌرة رائدة الصف : مرام الجهنً                                                                                            

 alami almomtie شات/ سنا ب      AlamiAlmomtieانستغرام /       AlamiAlmomtieك/   فٌسبو     AlamiAlmomtie/توٌتر  

  الدرس         مادة الحصة الٌوم

 
 
 
 
 االحد

42 /7 

  حسب الخطة المرفقة math االولى

  المرفقة الخطةحسب  Eng الثانٌة

  الدرس الثانً  ضٌف جدٌد  لغتً الثالثة

  أجٌب  لغتً الرابعة

  حسب الخطة المرفقة science الخامسة

  حسب الخطة المرفقة math السادسة

  2الى  1سورة الشرح من  قران السابعة

  احب رسول  هللا صلى هللا علٌه وسلم  توحٌد الثامنة

  قصة نبً نشاط التاسعة

 واجباته الدرس المادة الحصة الٌوم
 
 
 
 
 

 االثنٌن
25 /7  

  المرفقة الخطةحسب  Eng االولى

  المرفقة الخطةحسب  Eng الثانٌة

  االلتزام بالزي الرٌاضً رٌاضه الثالثة

  األحظ وأقرأ أنمً لغتً  لغتً الرابعة

181الون صفحة  افكر لغتً الخامسة  

  تسلٌم األعمال  فنً السادسة

   فنً السابعة
  المرفقةحسب الخطة  math الثامنة

  4الى  3الشرح من سورة  قران التاسعة

 واجباته  المادة الحصة الٌوم

 
 
 
 

 الثالثاء
26 /7 

  صالة ال مبطالت  فقه األولى

  المرفقة الخطةحسب  social الثانٌة

  قراءة قصة من المكتبة مكتبه الثالثة

  المرفقة الخطةحسب  math الرابعة

 قران الخامسة
  6الى  5سورة الشرح من 

 

  المرفقة الخطةحسب  .Eng السادسة

  المرفقة الخطةحسب  science السابعة

  تعلٌم المفردات  معاٌٌر   الثامنة

 183ابحث صفحة  احول  لغتً التاسعه 

 واجباته الدرس المادة الحصة الٌوم
 
 
 
 

ألربعاءا  
47  /7  

  المرفقة الخطةحسب  math األولى

  ,نظاره( اسالمً, قبعه, ماٌو سباحه الثانٌة

  اسالمً,,نظاره( قبعه, ماٌو سباحه الثالثة

  حسب الخطة المرفقة Eng الرابعة

  الكلمات البصرٌة / النسخ فً كراسة الخط امالء/خط الخامسة

  المرفقة الخطةحسب  science السادسة

    8الى  7سورة الشرح من  قران السابعة

  الدرس الثالث الشجرة الحزٌنة لغتً الثامنة

  تابع  الدرس الثالث الشجرة الحزٌنة لغتً التاسعة 

 واجباته الدرس المادة الحصة الٌوم

 
 

 الخمٌس
28  /7  

  أجٌب  لغتً األولى

  أنمً لغتً  لغتً الثانٌة

  المرفقة الخطةحسب  Eng الثالثة

  المرفقة الخطةحسب  Eng الرابعة

  مراجعة سورة الشرح  قران الخامسة

 الرجاء احضار ملزمة الحاسب  unit 3 + 4 حاسب السادسة

  المرفقة الخطةحسب  math السابعة

 ارجو توفٌر االدوات للطالب حتى ٌتم االنجاز بشكل ادق واجمل  ادوات هندسٌة  ) قلم رصاص +   مدٌنة االحالم اسم النشاط  مهارات الثامنة  


