
 رؤيتنا
 
 ثاني بنينالصف / هـ    0221/ 7/  84الى  7/   42من   شرع الثالث األسبوع  االسبوع الثالث :      

 المملكة العربٌة السعودٌة
 اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة جدة

 مدارس عالمً الممتع
رٌاض أطفال ـ ابتدائً ـ متوسط -حضانة   

 

 المملكة العربٌة السعودٌة تعلم مزدهر في مجتمع مدرس ي حيوي طموح.
اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة 

 جدة
 شركة مدارس عالمً الممتع

رٌاض أطفال ـ  -حضانة 
 ابتدائً ـ متوسط

 

 

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 
 
 األحد

42/7 1 

   احول ( –تابع النص ) استخدم  لغتــــً األولى

   احول ( –تابع النص ) استخدم  لغتـــً الثانٌة

  المرفقة حسب الخطة math الثالثة

ةحسب الخطة المرفق Science الرابعة   

  قراءة قصة من المكتبة مكتبة الخامسة

  حسب الخطة المرفقة English السادسة

  حسب الخطة المرفقة English السابعة

  حسب الخطة المرفقة math الثامنة

  42 - 42من  النازعات سورة  قرآن التاسعة

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 

 االثنٌن
42/7  

  حسب الخطة المرفقة math األولى

  حسب الخطة المرفقة social الثانٌة

  قصة نبً نشاط الثالثة

ةحسب الخطة المرفق Science الرابعة   

كتاب النشاط  -اعبر لغتــــــً الخامسة   

  42 - 42النازعات سورة  قرآن السادسة

  حسب الخطة المرفقة English السابعة

  دعاء االستفتاح وما ٌقال بعد الرفع من الركوع فقـــــه الثامنة

كتاب النشاط  -اعبر      لغتــــــً التاسعة   

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 
 
 

 الثالثاء
42/7 

  حسب الخطة المرفقة English األولى

  االختبار النهائً   Unit 3+4 حاسب الثانٌة

 + قبعة + نظارة  بالزيااللتزام  سباحه رٌاضة الثالثة

  سباحه رٌاضة الرابعة

  نص قرائً ) المخترع الصغٌر (                   لغتً الخامسة

  نص قرائً ) المخترع الصغٌر (                   لغتً السادسة

  حسب الخطة المرفقة math السابعة

  02 - 02سورة النازعات من  قرآن الثامنة

  الوحدة الثالثة  : القرآن كتاب هللا  توحٌد التاسعة

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 
 

 األربعاء
47/7  

  02 - 02سورة النازعات  قرآن األولى

  حسب الخطة المرفقة English الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة English الثالثة

  اجٌب وأنمً لغتً  لغتً الرابعة

   تعلٌم المفردات  معاٌٌر الخامسة

  حسب الخطة المرفقة math السادسة

 الرجاء إحضار كراسة شفاف ظ ( –خط حرف )ط  إمالء/خط السابعة

  تسلٌم األعمال فنـــــً الثامنة

   فنـــــً التاسعة

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 
 

 الخمٌس
42/7  

  المرفقةحسب الخطة  math األولى

  اعبر لغتً الثانٌة

  تقٌٌم لما سبق قرآن الثالثة

  الرٌاضًااللتزام بالزي  رٌاضة الرابعة

  تابع النص ) اقرأ و أالحظ ( لغتــــً الخامسة

  حسب الخطة المرفقة English السادسة

سابعةال  Science حسب الخطة المرفق  

ةثامنال  مقص صمغ +أوراق ملونة + : قلم رصاص +  األدوات التلوٌن باألوراق  مهارات 
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