
 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

 هيا نضحك :الدرس

  قراءته واستخراج اسماء االشاره منه
  حل التمارين الدرس في كراسة النشاط

  قراءة الدرس فالبيت قراءة جيدهالواجب /
 

 اللغة العربية

 

 

 

 

  تسميع سوره العاديات :الدرس
  مراجعه سيره الرسول وصلة الرحم

 حفظ سوره العاديات لمن لم يحفضهاالواجب 
  

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 جديد



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

هيا نضحك ،، كتابة الدرس وقرائته  :الدرس

 داخل الصف .

  أسماء اإلشارة

  المفرد والمثني والجمع

  والمؤنثالمذكر 

من كراسة النشاط والتدريب  الواجب :

 (144صفحة)

 اللغة العربية

 

 

 

 

القرآن الكريم :سورة العاديات )حفظ( :الدرس

 السورة كاملة.

 التهذيب واألخالق : صلة األقارب .

   

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -: الصـــــف    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

  راجعه المدود والتنوينم :الدرس

  قراءة درس صنعت طائرة

 132/133حل التدريبات صفحه 

  135وصفحه  2رقم  134صفحه  الواجب

 

 اللغة العربية

 

 

 

 

تكملة درس مولده وتربيته صلى هللا  :الدرس

 المناقشةعليه وسلم وحل 

  سوره العاديات الستة آيات األولى

  الواجب

   حفظ الستة آيات األولى من سوره العاديات

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

تكملة الدرس الثالث عشر وحل بقية  الدرس:

 التمارين من كراسة النشاط والتدريب .

الدرس الرابع عشر صنعت طيارة ،،قراءة 

 الدرس وكتابته داخل الصف .

  التنوين

  المدود

من كراسة النشاط والتدريب الواجب : 

 (127—126الصفحات )

 

 اللغة العربية

 

 

 

 

  القرآن الكريم :سورة القارعة :الدرس

  الصالة

من السيرة :مولدة وتربيته صلي هللا عليه 

 وسلم

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

تكملة الدرس السابق وحل  الدرس: 

 بعض التمارين في الكتاب .

المهندس الصغير .  الدرس الثالث عشر:

  قراءة الدرس وكتابته داخل الصف .

  المفرد والجمع

من كراسة النشاط والتدريب  الواجب :

  (125—124،الصفحات )
 

 اللغة العربية

 

 

 

 

القرآن الكريم تكملة اآليات من  :الدرس

 سورة القارعة )حفظ(

  درس الصالة العبادات :

  حفظ سورة القارعة كاملة   الواجب :
 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

كتابة الدرس يحيا الماء في  : الدرس

كراسة الطالب . الدرس الثاني 

عشر :أحافظ علي الماء ، قراءة الدرس 

الالم وكتابته داخل الصف مع استخراج 

 القمرية والشمسية .

في كراسة النشاط والتدريب  الواجب :/
 (121-—120الصفحات )

 

 اللغة العربية

 

 

 

 

تسميع ومراجعة سورة :القرآن  :الدرس
 التكاثر .

 ( حفظ4-—1سورة القارعة )من اآلية 
 طاعة الوالدين

 األقارب
 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 الــدروس والــــواجبـــاتمـــالحظــات عن 

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

تم مراجعة درس حبة الفاصولياء  : الدرس

واستخراج المدود وكتابتها في الدفتر وأخذنا 

درس يحيا الماء تم قراءته واستخراج الالم 

القمرية والشمسية والتنوين وحل تمارين 

 113صفحة 

  الواجب
 كتاب النشاطمن 114حل صفحة 

 

 اللغة العربية

 

 

 

 

تم مراجعة سورة التكاثر وتم أخذ  :الدرس
 حديث أداب الطريق

  الواجب
أداب   حفظ السورة جيداً وحفظ حديث

 الطريق
 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................اإلبتدائيالثاني .........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

حل بعض التمارين من الدرس : الدرس

 السابق داخل الصف علي السبورة والكتاب .

 : أنا حبة الفاصولياء الدرس العاشر
قراءة وكتابة الدرس داخل الصف مع 
  استخراج : الالم القمرية والشمسية

  ّ    التنوين ،،. الشدة 
من كراسة النشاط والتدريب  :/ الواجب

  108 -—106الصفحات / 
 

 اللغة العربية

 

 

 

 

 القرآن الكريم : :الدرس
 )حفظ( سورة التكاثر  

التهذيب واألخالق : درس من آداب الزيارة 
 في اإلسالم .

 التهذيب واألخالق : درس صلة األقارب . 
من السيرة النبوية : مولده وتربيته صلي هللا 

 عليه وسلم.
 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

الدجاجة النشيطة من كتاب التلميذ ، : الدرس

  قراءة وكتابة الدرس داخل الصف.

  التنوين

  المفرد والمثني والجمع

  تاء التأنيث

من كراسة النشاط والتدريب الواجب : 

  101 —97الصفحة 

 

 

العربيةاللغة   

 

 

 

 

 القرآن :سورة التكاثر )حفظ( :الدرس

  التهذيب واألخالق :طاعة الوالدين

  :أدب الزيارة في اإلسالم              

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

 تكملة الدرس السابع المرافق العامة. الدرس

الدرس الثامن :الشرطي في خدمتنا ،،من 

كتاب التلميذ ،قراءة الدرس وكتابته 

 واستخراج الالم القمرية والشمسية .

  الجمعو  التنوين

من كراسة النشاط والتدريب الواجب:/ 

  90 —88—الصفحات 

 

 اللغة العربية

 

 

 

 

الدروس راجعة عامة لبعض م :الدرس

 السابقة

 التهذيب واألخالق : درس طاعة الوالدين

 القرآن : سورة التكاثر ، حفظ

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

 المرافق العامة )كتاب التلميذ( الدرس

  داخل الصفقراءة وكتابة الدرس 

 التنوين

 المفرد ،المثني ،والجمع

 الواجب:/

من كراسة النشاط والتدريب ،، صفحة 

81—83–84 

 

 اللغة العربية

 

 

 

 

 القرآن : سورة التكاثر )حفظ(  :الدرس

 السيرة النبوية : مولده صلي هللا عليه وسلم

 العبادات : التشهد

 حفظ السورة والتشهد كاملالواجب:/ 

السورة مع التشهد في خالل }أرجو حفظ 

 العطلة المدرسية{

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

  الدرس السادس :طعامنا جسمنا  الدرس

قراءة الدرس من كتاب التلميذ ، واستخراج 

  القمرية والشمسية والتنوينالالم 

 وكتابة الدرس داخل الصف .

: من كراسة النشاط والتدريب الواجب

  (74—73صفحة )

 

 اللغة العربية

 

 

 

 

القرآن الكريم : سورة العصر   :الدرس

 )حفظ(

وما الصلوات التي ، العبادات : الصالة 

 فرضها هللا علينا.

 مراجعة لبعض الدروس السابقة

ةاالسالميالتربية   

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

قراءة الدرس الخامس من كتاب   الدرس

التلميذ )النظافة( وحل بعض التمارين من 

 كراسة النشاط والتدريب داخل الصف.

  التنوين• 

 القمرية والشمسيةالالم • 

  :/ الواجب

من كراسة النشاط والتدريب الصفحات 

(65—66) 

 

 اللغة العربية

 

 

 

 

القرآن الكريم :تسميع سورة   :الدرس

  الهمزة

  التشهد

  حديث : من أدب الطريق

  من السيرة النبوية

  الواجب :/

  حفظ التشهد األول

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

  النظافة   الدرس

  كتابة وقراءة الدرس داخل الصف

  التنوين

  الالم القمرية والشمسية

  )) توجد أوراق مع الطالب (( الواجب

 

 

 اللغة العربية

 

 

 

 

 تسميع– القرآن :سورة الهمزة :الدرس

 

 ما الذي يبطل الوضوء — الوضوء

 الواجب:

 التشهد األول )حفظ(
 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

معرض الكتاب ، قراءة وكتابة    رسالد

 الدرس داخل الصف .

  التنوين

  الجمع

  :/ الواجب

—54كراسة النشاط والتدريب ،صفحة )في 

56)  

 

 اللغة العربية

 

 

 

 

القرآن الكريم : تكملة اآليات من  :الدرس

 ( حفظا  9—6من اآلية) سورة الهمزة 

  العبادات :ما الذي يبطل الوضوء

  العقيدة اإلسالمية : هللا هو الخالق

  :/الواجب

  (33صفحة )

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

من كتاب  28)هيا نتعلم( الصفحة   رسالد

 التلميذ ، قراءة وكتابة الدرس داخل الصف .

  التنوين
  الكلمة وضدها

 
 :/ الواجب

صفحة  من كراسة النشاط والتدريب 
  (50وصفحة ) ( 48)

عليهم واجب قراءة الدرس وبعض الطلبة 
 وكتابته .

 

 اللغة العربية

 

 

 

 

 القرآن الكريم : تسميع لسورة الفيل :الدرس

: حفظ سورة الهمزة من اآلية  الواجب 
(1—5)  

  العبادات : كيفية الوضوء
 
 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

  قراءة الدرس الثاني وطني:   رسالد

وحل بعض التمارين في كراسة النشاط 

  والتدريب .

  المفرد والجمع 

  أسماء اإلشارة

 :/ الواجب

  قراءة الدرس

في كراسة النشاط  41—40والصفحات 

  والتدريب

 اللغة العربية

 

 

 

 

من العقيدة : درس هللا الخالق مع  :الدرس

  النشيد

من السيرة : مولده ورضاعه صلي هللا عليه 

  وسلم

  من القرآن : تسميع سورة الفيل
 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

  وطني :   الدرس

قراءة وكتابة الدرس داخل الصف 
حرف المد والحرف الممدود و وإستخراج 

  المفرد والجمع .
 

  الواجب:/
قراءة الدرس واستخراج حرف المد 

والحرف الممدود من خالل قراءة الطالب 
  للقطعة أو النص .

 

 اللغة العربية

 

 

 

 

  سورة الفيل القرآن :  :الدرس
من السيرة النبوية : رضاعة صلي هللا عليه  

  وسلم .
  قصة سيدنا إبراهيم 

  : حفظ السورة الواجب

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

قراءة الدرس األول من كتاب التلميذ   الدرس

، وحل بعض التمارين من كراسة النشاط 

 والتدريب في داخل الصف .

  التاء المفتوحة والتاء المربوطة -

  المفرد والجمع -

 الواجب:/

يوجد أوراق مع الطالب ،،، وواجب من     

 (30كراسة النشاط صفحة )

 اللغة العربية

 

 

 

 

  مراجعة سورة قريش      :الدرس

من السيرة النبوية : مولده صلي هللا عليه 

  وسلم

  القرآن : سورة الفيل )تحفظ (واجب: 

   الحديث : من أخالق اإلسالممن  

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

   أسرتي    – الدرس

 .  التلميذ كتاب الثاني الصف مقرر من

 ( هذة—هذا) اإلشارة أسماء

 .  الطالب كراسة في الدرس وكتابة

 من  17 صفحة الدرس قراءة: الواجب 

 .  التلميذ كتاب

 اللغة العربية

 

 

 

 

 وتسميع مراجعة::  الكريم القرآن  :الدرس

 .قريش سورة

 

 شريك ال وحده هللا عبادة: اإلسالمية العقيدة

 .له

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................الثاني اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

مراجعة بعض الحروف وكيفية     – الدرس

كتابتها علي السطر وشكلها في أول الكلمة 

  ووسطها وآخرها.

  :/ الواجب 

  توجد أوراق مع الطالب كواجب بالمنزل .

 
 

 اللغة العربية
 

 

 

 

  :الدرس

  سورة قريش )حفظ(القرآن الكريم :  

  

 :/مالحظة

أرجو التركيز علي الحروف حتي يتمكن  

الطالب من قراءة وكتابة بعض الجمل 

  المقررة عليه للصف الثاني . والكلمات 

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................اإلبتدائيالثاني .........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

   

مراجعة ما سبق من الصف األول ، كل  – الدرس

الحروف مع الحركات )الفتحة والضمة والكسرة 

  والسكون( 

 مراجعة الحروف . :  الواجب
 حفظ سورة قريش،             

 

 اللغة العربية
 

 

 

 

  األول . مراجعة ما سبق من الصف  :الدرس

 الواجب:
  القرآن الكريم : سورة قريش )تحفظ(

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 


