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 المملكة العربٌة السعودٌة
 اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة جدة

 الممتع مدارس عالمً
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  -حضانة 
 ابتدائً ـ متوسط

 

 

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 
 االحد

24/7 

  حسب الخطة المرفقة English األولى

   حسب الخطة المرفقة   English الثانٌة

  3-1لمجادلة من سورة ا قران الثالثة

 تسمٌع النشٌد -نسخ   فوائد البحارالوحدة الثامنة)                       لغتً الرابعة

 قراءة النص جٌدا                                 تابع ) فوائد البحار لغتً سةالخام

  حسب الخطة المرفقة SOCIAL السادسة

   حسب الخطة المرفقة Math السابعة

   حسب الخطة المرفقة فنً الثامنة

   حسب الخطة المرفقة فنً التاسعة 

    الحصة الٌوم

 
 

 االثنٌن
25/7  

دتوحٌ األولى   االحسان 

  اختبار نهائUnit3-4ً حاسب الثانٌة

      أجيب-تابع ) فوائد البحار لغتً الثالثة

  حسب الخطة المرفقة English الرابعة

  6-4سورة المجادلة من  قران الخامسة

  حسب الخطة المرفقة science السادسة

  حسب الخطة المرفقة math السابعة

أنمً لغتً-فوائد البحار لغتً الثامنة   

ًتلغ التاسعة  _خط إمالء)   إمالء منظور 

    الحصة الٌوم

 
 

 الثالثاء
26/7 

  حسب الخطة المرفقة English األولى

  حسب الخطة المرفقة MATH الثانٌة

  ناظور( –القبعة–سباحة )ماٌوه اسالمً  رٌاضه الثالثة

  ناظور( –القبعة–سباحة )ماٌوه اسالمً  رٌاضة الرابعة

  أقرأ واالحظ-النص القرائً )فوائد البحار  لغتً الخامسة

  أستخرجتابع النص  لغتً السادسة

  حسب الخطة المرفقة science السابعة

  حسب الخطة المرفقة MATH الثامنة

  9-7سورة المجادلة من  قران التاسعة

 
 

 األربعاء
27/7  

  حسب الخطة المرفقة MATH األولى

  حسب الخطة المرفقة Science الثانٌة

  البرنامج الٌومً فقه الثالثة

  نجم االسبوع نشاط الرابعة

  حسب الخطة المرفقة ENG الخامسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السادسة

  )المفرداتمعاٌٌر لغتً السابعة
  ستخدمتابع النص القرائً )أ لغتً الثامنة

  22-24من سورة القٌامة  قران التاسعة

    الحصة الٌوم

 
 

 الخمٌس
22/7  

  حسب الخطة المرفقة English األولى

  34-29من سورة القٌامة  قران الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة MATH الثالثة

  االلتزام بالزي المدرسً رٌاضه الرابعة

دفتر اإلمالء  –كراسة الخط  –إمالء منظور   إمالء خط الخامسة   

  قراءة قصة من المكتبة مكتبة السادسة

  أعبراحول +  لغتً السابعة

 ارجو توفٌر األدوات )قلم رصاص + مقص صمغ اوراق ملونةاالدوات :  (  تلوٌن باالوراقاسم النشاط : ) مهارات  الثامنة
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