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 المملكة العربية السعودية
 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

 مدارس عالمي الممتع
ابتدائي ـ متوسطرياض أطفال ـ  -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 المادة الحصة اليوم

 
 
 
 
 األحد

 هـ0441/  7/  84

  فضل السالم حدٌث األولى

  غزوات النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم اجتماعٌات الثانٌة

  فً اخر االسم اللٌنةااللف  لغتً الثالثة

  حسب الخطة المرفقة Math الرابعة

  8- 0الجاثٌة من  سورة  قران الخامسة

  حسب الخطة المرفقة Math السادسة

  حسب الخطة المرفقة English السابعة

  االلف اللٌنة فً اخر االسم لغتً الثامنة

  قراءة قصة من المكتبة مكتبة التاسعة

 واجباته   الحصة اليوم

 
 
 
 

 االثنين
هـ0441/ 7/  82  

  مظاهر الشرك توحٌد األولى
فً اخر االسم اللٌنةتابع  االلف  لغتً الثانٌة   
  حسب الخطة المرفقة Math الثالثة
  تابع  االلف اللٌنة فً اخر االسم لغتً الرابعة

 الخامسة
English حسب الخطة المرفقة 

 

 السادسة

المرفقةحسب الخطة  Science السابعة   

01 - 9الجاثٌة من سورة   قران الثامنة   
  حسب الخطة المرفقة فنً التاسعة

 واجباته   الحصة اليوم

 
 
 
 

 الثالثاء
82/7/0441 

  حسب الخطة المرفقة Math األولى

08- 02الجاثٌة منسورة   قران الثانٌة   

 فً اللٌل مهارات الثالثة
 (+اوراق بٌضاء اسودقلم االدوات: )

 للطالبة ظه/ ارجو توفٌر االدواتمالح
 حتى ٌتم االنجاز بشكل أدق و اجمل

  رسم حرف الهاء بخط النسخ لغتً الرابعة

  حسب الخطة المرفقة English الخامسة

  حسب الخطة المرفقة English السادسة

  قات عامهٌتطب أسرٌه السابعة

  حسب الخطة المرفقة Social الثامنة

  تعلٌم المفردات  معاٌٌر التاسعة

 واجباته   الحصة اليوم

 
 
 
 

 األربعاء
هـ0441/  7/  87  

  التواصل اللغوي لغتً األولى
43 - 44سورة نوح من قران الثانٌة   
  حسب الخطة المرفقة English الثالثة
  حسب الخطة المرفقة Math الرابعة

 الخامسة
 نشاط

مجموعاتتوزٌع الطالبات على    
 السادسة

  حسب الخطة المرفقة Science السابعة
 الثامنة

نظاره( -ماٌو اسالمً  –سباحه )قبعة  رٌاضة  
 

 التاسعة

 مالحظات   الحصة الٌوم

 
 
 
 

 الخميس
هـ0441/  7/  82  

  نص الدعم لغتً األولى
  حسب الخطة المرفقة English الثانٌة

  Unit 3+4  االختبار النهائً  حاسب الثالثة
  حسب الخطة المرفقة Math الرابعة

  حسب الخطة المرفقة Science الخامسة
  حسب الخطة المرفقة Math السادسة
ملزمة الخطتدرٌبات   إمالء / خط السابعة  احضار ملزمة الخط 

نوح سورة تقٌٌم قران الثامنة   
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