
 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

=========================================================== 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  03/2019 /16 قفالموا         .....................................].22.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

االلوان/مراجعه الحروف  الدرس:  

 الفواكه  األبجدية

 التعرف علي أفراد األسرع
للغة العربيةا  

 

 قصه سيدنا يونس عليه السالمالدرس : 

 السيره النبويه /تعليم النشى الصغير

 قبله المسلمين/التوحيد/سعود وساره تفسير 

 سوره التكاثر/العصر

 الواجب:

 حفظ سوره التكاثر

ةلتربية االسالميا  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 

 

 جديد



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

=========================================================== 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  03/2019 /09 قفالموا         .....................................].21.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 حفظ الحروف االبجديه كامله الدرس:  

 نشيد محمد نبينا

 نشيد بسم هللا

 

 اللغة العربية

 

 حفظ سوره الشرحالدرس : 

اركان االسالم /الطهاره/الحج//الزكاه 

 مراجعه

 تعليم النشي الصغير السيره النبويه

  هل تعلم مع زكريا

 قصه سيدنا يعقوب عليه السالم

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

=========================================================== 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  03/2019 /02 قفالموا         .....................................].20.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

مراجعه بعض الحروف  الدرس:  

  األبجدية

  نشيد محمد نبينا/بِْسم هللا

 حفظ الحروف جيدا

 

 اللغة العربية

 

 حفظ سوره الشرحالدرس : 

 السيره النبويه مولد النبي ونشأته

قصه حادث شق الصدر أركان 

 االسالم

 الواجب: 

 ة الشرحسورحفظ 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

=========================================================== 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  02/2019 /23 قفالموا         .....................................].19.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

مراجعه الحروف  الدرس:  

  األبجدية

 نشيد محمد نبينا/بِْسم هللا نشيد

 اللغة العربية

 

األصول الثالثه التي الدرس : 

 يجب علي العبد معرفتها

العباده/ما /طاعه هللا ورسوله 

 هو االسالم

 صفات النبي عليه السالم

 قصه موسى عليه السالم

 الواجب: 

 حفظ سوره قريش

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

=========================================================== 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  02/2019 /16 قفالموا         .....................................].18.[.............سبـوع : األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

مراجعه الحروف االبجديه  الدرس:  

 والكسر والضممع الفتح 

 حفظ الحروف جيداالواجب 
 اللغة العربية

 

 الدرس : 

 قصه سيدنا هود

كيفيه الوضوء/كيفيه الصاله/هللا 

 الخالق الرازق ما الدليل

 صله الرحم معناها وبر الوالدين

 شجره العائله/نعم هللا علينا

 الواجب: 

 حفظ سوره القدر

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

=========================================================== 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  02/2019 /09 قفالموا         .....................................].17.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

مراجعه الحروف االبجديه  :  الدرس

 مع الفتح والكسر والضم

 نشيد بسم هللا /محمد نبينا

 

 اللغة العربية

 

 الدرس : 

حفظ سوره  قصه عيسى عليه السالم/

 الفيل

 ومخلوقاته/هللا الرزاقايات هللا 

 من نعم هللا علينا/الحواس الخمس

سيره عن النبي محمد صلي هللا 

 ونشأته مولده

حفظ سوره الفيل /مراجعه ما  الواجب

 حفظ الحروف االبجديه جيدا /سبق

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

=========================================================== 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  02/2019 /02 قفالموا         .....................................].16.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 الصاء/الضاد/الطاء/الظاء الدرس:  

 مع الفتح والكسر والضم

حفظ الحروف جيدا/نشيد بسم هللا/محمد 

 نبينا

 اللغة العربية

 

 الدرس : 

حفظ سوره الكوثر/مراجعه ماسبق من 

 سور

 قصه هود/سليمان عليهما السالم

 هللا علينا/مخلوقات هللانعم 

 حل الواجب وحفظ الحروف االبجديه جيدا

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

=========================================================== 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  01/2019 /26 قفالموا         .....................................].15.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

مراجعه الحروف السابقه الذال  الدرس:  

مع الفتح والكسر الراء الزاء السين الشين 

 والضم

 نشيد بسم هللا/اركان االسالم/محمدنبينا

 

 اللغة العربية

 

 قصه صالح وهود عليه السالمالدرس : 

 حفظ سوره العصر

قصه االسراء والمعراج اصحاب الفيل 

 وغار حراء ومراجعه ما سبق

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

=========================================================== 

 والــــواجبـــاتمـــالحظــات عن الــدروس 

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  01/2019 /19 قفالموا         .....................................].14.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

مراجعه الحروف السابقه  الدرس:  

 الجاء الحاء الخاءالدال
  مع الفتح والكسر والضم

حل الصحفه الغير  /6/7/8صفحه  الواجب

 محلوله من كراسه الواجب

 اللغة العربية

 

ل دعاء الخروج من المنزل/دعاء قبالدرس : 

 حمامالنوم /دعاء الدخول الى ال

 حفظ سوره النصر

 قصه االسراء واالعراج قصه هود ونوح عليهما

 السالم

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

=========================================================== 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  01/2019 /12 قفالموا         .....................................].13.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

االلف/ب/ت/ث/مع الفتح  الدرس:  

 والكسر والضم
 نشيد محمد نبينا /بسم هللا

 

 اللغة العربية

 

حفظ سوره العصر/اركان  الدرس :

االسالم/الزكاه/قبله المسلمين/قصه 

الفيل/قصه نبينا محمد/غار حراء/من 

 ربك/ما دينك/ما كتابك/من نبيك

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

=========================================================== 

 والــــواجبـــاتمـــالحظــات عن الــدروس 

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  12/2018 /22 قفالموا         .....................................].12.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

اللغه العربيه مراجعه الحروف  الدرس:  

 االبجديه الميم/النون/الهاء/الواو/الياء

 الواجب:

ارجوا حفظ الحروف جيدا/ نشيد محمد 

 نبينا/ بسم هللا

 اللغة العربية

 

حفظ سور االخالص/الفلق  :  الدرس

 الناس/

غار حراء/صفات نبينا محمد/قصه  قصه

 نبينا محمد

ل رجا، اول من امن بمحمد من النساء 

 اطفال،

 هجره نبينا محمدمن مكه الى المدينه

اين هللا /من ربك/من نبيك/ما كتابك/ما 

 دينك

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

=========================================================== 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  12/2018 /15 قفالموا         .....................................].11.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

مراجعه الحروف  :  الدرس

 السابقه/حرفين الكاف الالم
 نشيد محمد نبينا /نشيد بسم هللا

أرجوا مساعدة التلميذ على حفظ  الواجب:

 الحروف من )أ( الى )ل (

 

 اللغة العربية

 

دعاء الحمام ، دعاء الدخول الى  :  الدرس

 مراجعه صله الرحم، الخروج من المنزل

 .بر الوالدين،

الصلوات ،  كيفيه الوضوء، النظافه

 .الخمس

 الواجب:

 حفظ سوره الفلق/ الناس/االخالص
حفظ دعاء الدخول الى الحمام وحث التلميذ 

 على ادائه في المنزل اثناء الدخول الى الحمام.

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

=========================================================== 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  12/2018 /08 قفالموا         .....................................].10.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 حرفين الفاء /القاء الدرس:  

 مراجعه الحروف السابقه

 محمد نبينا/بسم هللا نشيد

 

 اللغة العربية

 

قصه سيدنا موسى عليه   :  الدرس

 السالم /مراجعه ما سبق من قصص

 اركان االسالم الحج/الصدقه/الزكاه

 واجب:

 حفظ سوره الفلق /الناس/االخالص
 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

=========================================================== 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  12/2018 /01 قفالموا         ........................................].9.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 لغاءا-حرفي العاء :  الدرس

 مراجعه ما سبق من الحروف

 بِْسم هللا/محمدنبينا/أركان االسالمنشيد 

 20ص/19ص الواجب

 حفظ الحروف الي إلغاء
 

 

 اللغة العربية

 

   :  الدرس

 حفظ سوره االخالص/الناس/الفلق

 صله الرحم/برالوالدين معانيهم

 قصه يونس عليه السالم

 كيفيه الصالهتمارين على 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

=========================================================== 

 عن الــدروس والــــواجبـــاتمـــالحظــات 

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  11/2018 /24 قفالموا         ........................................].8.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 لغه العربيه :  الدرس

مراجعه الحروف السابقه/حرفين 

 الطاء/الظاء

 نشيد محمد نبينا

 التدريب على الحرفين:  الواجب

 اللغة العربية

 

 اركان االسالم/كيفيه الصاله  :  الدرس

 المنزلدعاء الخروج من 

 من ربك/من رسولك/ما دينك/ما كتابك

حفظ سوره االخالص/سوره : الواجب

  الناس

ةالتربية االسالمي  

 مشرفة الفصل  
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=========================================================== 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  11/2018 /17 قفالموا         ........................................].7.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

مراجعه الحروف  / اللغه العربيه :  الدرس

 +حرفين الصاد والضادالسابقة 

 أركان االسالم / نشيد محمد نبينا

 

 اللغة العربية

 

   :  الدرس قصه  / من بنى الكعبه 

الصلوات الخمس /معنى ،  سيدنا سليمان

 الزكاه/الحج

 حفظ سوره االخالص: الواجب

 

 

ةالتربية االسالمي  

 مشرفة الفصل  
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=========================================================== 

 والــــواجبـــاتمـــالحظــات عن الــدروس 

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  11/2018 /10 قفالموا         ........................................].6.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

  مراجعة الحروف 

  

حرفي)س / ش(كتابتهم وكيفيه  الدرس:  

مراجعة الحروف السابقه  نطقهم 

  نشيد بِْسم هللا  قصه سيدنا نوح 

 (في كراسة 6/7صفحة ) :الواجب

 الواجب 

 اللغة العربية

حفظ سوره الفلق 

 لم يحفظهاوالناس لمن 

 

 

   :  الدرس   سورة اإلخالص 

 نشيد محمد  معنى الصدق واألمانة 

 نبينا

   حفظ سورة اإلخالص الواجب 

 

ةالتربية االسالمي  

 مشرفة الفصل  
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=========================================================== 

 

 

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  11/2018 /03 قفالموا         ........................................].5.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

  

  وقرائتهم كتابتهم( ز_  ر) حرفي الدرس:  

 الحروف من ماسبق مراجعه

  والطيور البحار خالق عن قصه قراءة

  هللا بِْسم نشيد

  الواجب كراسة من(  5-4)  صفحة:  الواجب

  جيدا الحروف مراجعه/ التوصيات

 اللغة العربية

 الرجاء حفظ السور 

  والناس الفلق سوره تسميع  :  الدرس

 النبوي المسجد/ الحرام المسجد/ الصباح دعاء

  األقصى المسجد/

   نبينا محمد نشيدمراجعة الواجب : 

ةالتربية االسالمي  

 مشرفة الفصل  
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=========================================================== 

 

 

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  10/2018 /27 قفالموا         ........................................].4.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

  

  السابقه الحروف مراجعه الدرس:  

  وقراءة كتابة  ( ذ/  د) حرفي

  النظافه درس

 ( هللا بِْسم/  نبينا محمد) األناشيد مراجعه

ي ف يكمل لم لمن الحروف كتابة اكمال:  الواجب

  الفصل

 الواجب كراسة في (4و 3) رقم صفحه

 اللغة العربية

 الناس سوره حفظ الرجاء

 يحفضها لم لمن

 

 الناس سورة تسميع  : الدرس 

  نوح سيدنا قصة

 وتلقينهم الشهادتان معني

  الفلق سورة

 الفلق سوره حفظ: الواجب

ةالتربية االسالمي  

 مشرفة الفصل  
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  10/2018 /20 قفالموا         ........................................].3.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

  

  ج/ح/خ حروف  الدرس:  

هذه مراجعه الحروف السابقة وحفظ  / الواجب

 الحروف

 من كراسه الواجب 1/2حل صفحه 

 اللغة العربية

 

  : الدرس 

الدرس/قصه سيدنا اسماعيل عليه السالم 

  أركان االسالم

الحج /معني الزكاه/من ربك/من رسولك/ما 

 كتابك/ما دينك

 نشيد بِْسم هللا

 حفظ سوره الناس/الواجب

 

ةالتربية االسالمي  

 مشرفة الفصل  
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=========================================================== 

 

 

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  10/2018 /13 قفالموا         ........................................].2.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

  

الدرس:   حرفين تاء/الثاء مراجعه 

 حرفين االلف الباء مع التلميذ في البيت 

 

 اللغة العربية

 

والتدريب سوره اإلخالص  : الدرس 
الصلوات ونشيد محمد نبينا على 

 دعاء الخروج من المنزلو الخمس

 حفظ سوره اإلخالص الواجب:

 

ةالتربية االسالمي  

 مشرفة الفصل  
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................التمهيدي.........  -الصـــــف :     

  10/2018 /06 قفالموا         ........................................].1.[....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

  

 نشيد محمد نبينا/نشيد ِبْسم هللا الدرس:  

 اللغة العربية

 

 نبيك/ما دينكمن ربك/من  : الدرس 
 قصه آدم عليه السالم

 معلومات عن سيدنا محمد
 العيدين عيد الفطر /عيد االضحى

 الواجب:

 مراجعة المعلومات مع األطفال

ةالتربية االسالمي  

 مشرفة الفصل  
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