
 رؤيتنا
  

 هـ42/7/2442الى 42/7من/أ 5:  الفصل الثالث االسبوع                                                    

  

 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  -حضانة 
 ابتدائي ـ متوسط

 

           

 واجباته الدرس مادة الحصة اليوم 

 
 
 االحد

42/7 

  حسب الخطة المرفقة Science األولى

  حسب الخطة المرفقة English الثانية

  حسب الخطة المرفقة Math الثالثة

 مسطره-مقص –مرسمه–01ابره مقاس –خيط كوتن بارليه –قماش ايثامين  غرزة البطانية اسرية الرابعة

  مراجعة لما سبق دراسته اجتماعيات الخامسة

  بنية نص السيرة لغتي السادسة

 الزمر سورة   قران السابعة
 

 

  قراءة قصة من المكتبة  مكتبة الثامنة

 ملزمة الحاسب الرجاء احضار Unit3+4االختبار النهائي  حاسب التاسعة

    الحصة اليوم

 
 

 االثنين
 
42/7  

 األولى
English حسب الخطة المرفقة 

  الثانية

  حسب الخطة المرفقة Science الثالثة
  االيمان توحيد الرابعة

  حسب الخطة المرفقة Math الخامسة

  نص االستماع لغتي السادسة

   السابعة
  في تقويم الوحدةتقيم  اجتماعيات الثامنة

ةالتاسع  Math حسب الخطة المرفقة  

    الحصة اليوم

 
 

 الثالثاء
42/7 

  حسب الخطة المرفقة Science األولى

  حسب الخطة المرفقة English الثانية

  سورة الزمر  قران الثالثة

  تطبيقات على جميع احكام النون الساكنة تجويد الرابعة

  الخطة المرفقةحسب  Math الخامسة

 ارجو توفير االدوات للطالبةألوان خشبيه  –قلم رصاص  شكل خامس مهارات السادسة

  حسب الخطة المرفقة Social السابعة

  النص االثرائي لغتي الثامنة

   التاسعة 

    الحصة اليوم

 
 

 االربعاء
47/7  

  

  تابع صالة اهل االعذار فقة األولى

  الظاهرة االمالئية لغتي الثانية

  حسب الخطة المرفقة English الثالثة

  حسب الخطة المرفقة English الرابعة

  توزيع الطالبات على مجموعات  نشاط الخامسة

   السادسة

  حسب الخطة المرفقة Math السابعة

 رياضة الثامنة
 سباحـــــــــــــــه

 ناظور -مايوه اسالمي  –قبعة 

  التاسعة 

    الحصة اليوم

 
 

 الخميس

 
42/7 

  حسب الخطة المرفقة English األولى
  حسب الخطة المرفقة Math الثانية

 حديث الثالثة
 النبي صلى هللا علية وسلم صبر

 

  جاء احضار ملزمة الخطار امالء/خط الرابعة

  االمالئية الظاهرةتابع  لغتي الخامسة

  الخطة المرفقةحسب  فني السادسة

  math السابعة

ةالثامن   ارجاء احضار الملزمة تعليم مفردات معاير 
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