
 رؤيتنا
  

 هـ 0221/ 42/7  إلى     7/  42 من  سادس / ب  الفصل :  :رعش الثالثسبوع األ                                                                              

  

 المملكة العربٌة السعودٌة
 اإلدارة العامة للتعلٌم بمحافظة جدة

 مدارس عالمً الممتع
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 ابتدائً ـ  -حضانة 

 متوسط
 

 رندا الزاملًاالبتدائٌة: قائدة المرحلة                0533593858/ لالستفسار االتصالرائدة الصف : امانً الثبٌتً                        

 AlamiAmomtieسناب شات/  AlamiAmomtieانستغرام /AlamiAlmomtieتوٌتر/ : AlamiAlmomtieللتواصل / فٌس بوك

 

 واجباته الدرس مادة الحصة اليوم

 
 
 
 األحد

42/7 

  حجم المنشور الرباعً رٌاضٌات األولى

  + درس المغناطٌسٌة28+ 29اختبار فً المهارات التالٌة :  علوم الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة DRAMA الثالثة

  بنٌة نص التلخٌص  لغتً الرابعة
  قراءة بعض الكلمات القرآنٌة المكتوبة بالرسم العثمانً   تجويد      الخامسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السادسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السابعة

  اإلمالءالتدرٌب على ملزمة  خط  – إمالء       الثامنة

   األحزابتالوة سورة  قران التاسعة

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم
 
 
 
 

 االثنٌن
45/7  

 ماٌو إسالمً + قبعة + نظارة سباحه رٌاضة األولى

   رٌاضة الثانٌة

  عالمات الساعة  توحٌد الثالثة

  نص االستماع لغتً الرابعة

  حجم المنشور الرباعً رٌاضٌات الخامسة
  ٌمكن للمغناطٌس تولٌد الكهرباءكٌف  علوم السادسة

  حسب الخطة المرفقة ENG السابعة

  نص االستماع لغتــــي الثامنة

  مراجعة لما سبق دراسته اجتماعيات التاسعة

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم
 
 
 
 

 الثالثاء
42/7 

  النص االثرائً لغتً األولى

  حسب الخطة المرفقة فني الثانٌة

  حسب الخطة المرفقة ENG الثالثة

  حسب الخطة المرفقة ENG الرابعة

  النص االثرائً لغتً الخامسة

   ألوان متنوعةقلم رصاص + تجرٌدي مهارات السادسة

   تقٌٌم فً الوحدة األخٌرة اجتماعٌات السابعة
  مساحة سطح المنشور رٌاضٌات الثامنة

  االحرام  فقــــه التاسعة

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم

 
 

 األربعاء
 

 47/7  

 الرجاء احضار ملزمة الحاسب  Unit 3+4االختبار النهائً  حاسب األولى

  حسب الخطة المرفقة ENG الثانٌة

  الظاهرة االمالئٌة لغتً الثالثة

  حفظ 27 -24سورة الملك من  قرآن الرابعة

  على الطالباتتوزٌع المجاالت  نشاط الخامسة

   نشاط السادسة

  مساحة سطح المنشور رٌاضٌات السابعة
  قراءة قصة من المكتبة مكتبة الثامنة

)الرجاء احضار الملزمة تعلٌم المفردات(ا معاٌٌر التاسعة   

 واجباته الدرس مادة الحصة الٌوم
 
 

 الخمٌس
48/7  

  تطبٌقات عامة  أسرٌة األولى

  الوظٌفة النحوٌة  لغتً الثانٌة
  حسب الخطة المرفقة drama الثالثة

  النبً صلى هللا علٌه وسلم  مواطن  حدٌث الرابعة

  حسب الخطة المرفقة ENG الخامسة

  حل تمارٌن  علوم السادسة

   تمارٌن رٌاضٌات السابعة
  تمارٌن رٌاضٌات الثامنة


