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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 

 طموح.

 المملكة العربية السعودية
 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

    مدارس عالمي الممتعشركة 
رياض أطفال ـ ابتدائي ـ  -حضانة 

 متوسط
 

           

 واجباته الدرس مادة الحصة اليوم

 
 

 حداأل
24/7 

  حسب الخطة المرفقة math األولى

 مايو أسالمي + نظارة  قبعة+ سباحة رياضة الثانية

  سباحة رياضة الثالثة

  حسب الخطة المرفقة ENG الرابعة

  (4-1النازعات )سورة  قرآن الخامسة

   أحب أن أكون )أعبر ( لغتي السادسة

  التعرف على معاني الكلمات التي يتدرب عليها الطالب  معايير السابعة

 مقص(–صمغ -اوراق ملونة  المطلوب )قلم رصاص + (التلوين باألوراقاسم النشاط ) مهارات الثامنة

  )أعبر (أحب أن أكون  لغتي التاسعة

    الحصة اليوم

 
 

 االثنين

 
 25/7  

  حسب الخطة المرفقة science األولى

  (6-5النازعات )سورة   مراجعة                 قران الثانية

  حسب الخطة المرفقة ENG الثالثة
  حسب الخطة المرفقة math الرابعة

  حسب الخطة المرفقة social الخامسة
هفق السادسة   دعاء االستفتاح ودعاء الركوع والرفع منه 

  كتاب النشاط لغتي السابعة

  كتاب النشاط لغتي الثامنة

  قراءة قصة من المكتبة  مكتبة التاسعة

    الحصة اليوم

 
 
 
 

 الثالثاء
26/7 

  تسليم أعمال الطالبات فني األولى

   فني الثانية

  حسب الخطة المرفقة math الثالثة

  حسب الخطة المرفقة ENG الرابعة

  حسب الخطة المرفقة ENG الخامسة

  (8-6النازعات ) سورة   قران السادسة

   _UNIT 4) 3-اختبار نهائي )  حاسب السابعة

  المخترع الصغير (نص قرائي ) لغتي الثامنة

  نص قرائي )المخترع الصغير تابع  لغتي التاسعة

 
 

 األربعاء
27/7  

  (8-1النازعات )سورة مراجعة  قران األولى

  حسب الخطة المرفقة math الثانية

  حسب الخطة المرفقة math الثالثة

  القران الكريم كتاب هللا توحيد الرابعة

  حسب الخطة المرفقة science الخامسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السادسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السابعة
  (  نص قرائي )المخترع الصغير   لغتي الثامنة

  أجيب وأنمي لغتي التاسعة

    الحصة اليوم

 
 

 الخميس
28/7  

  النازعاتسورة  مراجعة قران األولى
  حسب الخطة المرفقة science الثانية

  المخترع الصغير ()أقرأواألحظ(نص قرائي ) لغتي الثالثة

  المرفقةحسب الخطة  math الرابعة

  حسب الخطة المرفقة ENG الخامسة

  تطبيقات عامة أسرية السادسة

  همزة الوصل والقطع إمالء +خط السابعة

  قصة نبي  نشاط الثامنة
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