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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................اإلبتدائي الثالث .........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

 ادةـــــــــــالم

 

 

 ليبيا. قراءة الدرس:

 نشيد تحيا ليبيا. قراءة

  غابات وحدائق  :الدرس

  كتابة في كراسة التلميذ

 مع شرح فائدة النباتات لالنسان والحيوان

اسماء االشارة للمؤنث   تمرينات على استعمال

 والمذكر والجمع

 المفرد والجمع من الدرس

 قراءة الدرس جيداالواجب: 

 لالختبار في القراءة المدود والمفرد والجمع

 اللغة العربية

 

 

 تسميع سور القران السابقة :الدرس

 التين  البينة . القدر. العلق.

 مراجعة سورة القدر مع الشرح

 :الواجب

 معرفة اركان االيمان الستة مع الفهم

 .البسيط لها

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 جديد



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................اإلبتدائي الثالث .........  -الصـــــف :    
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

مالحظـــــــــــــــات الــــــدروس 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

تتكون الكلمة في اللغة العربية من اسم  الدرس:

 وفعل وحرف

 الجملة االسمية والجملة الفعلية

 تحويل الجلة االسمية الي جملة فعلية

 حل تمرينات الكتاب

ادخال الضمائر على االفعال وما يحدث فيها من 

تغير.. حل امثلة في الكتاب مثل هو يرغب. هم 

 يرغبون. نحن نرغب اخرها ضمه

اسطر عن لغتي  3تعبير إنشائي في الواجب: 

 العربية

 اللغة العربية
 

 

 اركان االيمانالركن الخامس من  :الدرس

 االيمان باليوم االخر مع حل اسءلة الكتاب واالمثلة

 تسميع االحاديث الثالثة المقررة

 اركان االسالم الخمسة. مراجعة

مراجعة سورة البينة .العلق. القدر  :الواجب

 .التين..لالسبوع القادم تسميع ان شاء هللا

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  
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 الــدروس والــــواجبـــات مـــالحظــات عن

......................................اإلبتدائي الثالث .........  -الصـــــف :    
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات 

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 كتابة درس ليبيا درس:ال

 الدرس. الصحراء الليبية

 قراءة واستخراج االفعال وادوات الترقيم

  . استخراج الجمع والمفرد منالواجب

 درسي الصحراء. ليبيا مع كتابة المثنى لهم

الكثبان الرملية من درس س. ماذا تعرف عن 

 الصحراء؟

 س .كيف يبني اهل الصحراء بيوتهم؟

س .لماذا ينام راعي االبل جنب جماله او ابله في 

 الليل في الصحراء؟

 س. مامعنى شدة حرارة القيظ؟

 .قراءة درس ليبيا مع التلميذ

 اللغة العربية
 

 

 الحديث الثالث :الدرس

وكتابة قراءة وشرح ،  المساجد بيوت هللا

الحديث ومراجعة وقراءة سورة البينةمع 

 تسميع الحديثين السابقين، و االسئلة  حل

مراجعة وحفظ االحاديث الثالثة مع . الواجب

فهم أسئلتها للمراجعة االسبوع القادم ان شاء 

 هللا

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................اإلبتدائي الثالث .........  -: الصـــــف    
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 الصحراءالدرس:
معلومات على الصحراء بالصورة، وما فيها 
من واحات ونباتات ، وحيوانات ومن اهمها 

 الجمل
 معرفة هللا تعالى الدرس:

 قراءة الدرس وحل بعض تمريناته
 المفرد والجمع

 موجود في االوراق مع التلميذ
حل بعص تمرينات الكتاب واستعمال 

   الضمائر
مراجعة االوراق التي مع الطالب  الواجب:

 وقراءة الدرس فيها وحل باقي التمرينات
 تعبير ثالث اسطر عن الوطن بكلمات سهلة

 وبسيطة على التلميذ
 

 اللغة العربية
 

 

 التربية االسالمية :الدرس
 تسميع سورة التين

 مراجعة السيرة
 هللا عليه وسلمبعثثه صلى 

 الدرس : تهذيب
 حسن المعاملة وحل اسئلة الدرس

حفظ سورة التين لمن لم يحفظه: الواجب: 
  تسميع الحديثين السابقين

 للمراجعة. تعلم القران. واركان االسالم

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................اإلبتدائي الثالث .........  -الصـــــف :    
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 الصحراء  الدرس

 قراءة وشرحا مع توضيح اماكنها واسماءها

 بالفديوا

  كتابة الفقرة االولى من الدرس

 . الواجب

 اكمال كتابة الدرس لمن لم يكمل

التدريب على كتابة كلمات وجمل بها مدود 

 وتناوين

 اللغة العربية
 

 

 اليمان بالرسلا :الدرس

 الشرح والتوضيح

 عمل اسءلة واالجابة عليها

 الدليل من القراءن

 سورة التين

قراءة وشرحا مع توضيح االماكن المقسم 

 عليها بالصورة لتقريب الفهم

 . حفظ السورةالواجب

س ماهي االشياء التي اقسم هللا بها في سورة 

 اي شي اقسم؟  التين، وعلى

ةاالسالميالتربية   

 

 مشرفة الفصل  
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................اإلبتدائي الثالث .........  -الصـــــف :    
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 وسطع النور وضاء  الدرس

 امالء على السبورة الصغيرة لكل تلميذ

  تمرينات على الضمائر

 المبني للمعلوم والمبني للمجهول

 ورقات مع التلميذ ارجوا اكمالها الواجب:

 حل تمرينات الكتاب

 56. ص55. ص 54.ص 52ص

 .معرفة الفعل واالسم والحرف

 

 اللغة العربية
 

 

 تسميع سورة العلق :الدرس

موقف قريش من الدعوة االسالمية. اشد 

 اعداء النبي عليه السالم

 الصحابة الذين تعرضوا لالذى

  حل مناقشة الدرس مع التالميذ

 مراجعة اركان االيم

 (6: مراجعة أركان االيمان ال ) الواجب

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 جديد
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................اإلبتدائي الثالث .........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 سطع النور وضاءكتابة وقراءةو الدرس

 التلميذياء المتكلم مع االمثلة في كراسة 

 تمرينات شفوية على المبني للمجهول

 وما يحصل من تغير في الجملة

 مثال: فتحت هند الباب

 فتح الباب

: استخراج بعض الجمل المبنية الواجب

 للمجهول كما في المثال من الدرس

 واكمال الفقرة االولى كتابة من الدرس

 اللغة العربية
 

 

الركن الثالث من اركان االيمان:  :الدرس

 االيمان بالكتب السماويه

 70حل اسءلة ص  تسميع سورة العلق،

 حفظ سورة العلق لمن لم يحفظها الواجب:

س لماذا سميت الكتب المنزلة على االنبياء 

 بالكتب السماوية؟

 س ما واجبنا نحو هذه الكتب ؟

 س اذكر بعض الكتب المنزلة على االنبياء؟

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 المنتجون الدرس

 نشيد العمال قراءة وشرح

   انواع الحرف مع استعمال ضمير المتكلم

 ) النجار. الخباز. الجندي. الطبيب (

  مراجعة السماء االشارة واستعماالتهم

 مع التالميذواالوراق 

الحرف المشدد المفتوح والمضموم 

   والمكسور

 المفرد والمثنى والجمع مراجعة

 في الحرف المختلفه  : امالءالواجب

 بدرس المنتجون

 اللغة العربية
 

 

 قصة عن االمانةقراءة وشرحا وكتابة :الدرس

 من سورة العلق 8تسميع االيات 

: تسميع سورة العلق كاملة ان شاء الواجب

 .هللا

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  نشيد الرياضة الدرس

   قراءة وشرحا

 المذكر والمؤنث

 المفرد والمثنى والجمع

 تمرينات على السبورة

 الجملقراءة الكلمات المتحركة وتكوين 

 عبر برنامج من االنترنت

 استعماالت اسماء االشارة.هذا .هذان.هذه هاتان

  استعماالت ضميرا المتكلم

 انا. نحن

 استعماالت ضمائر المخاطبة

 انت مفتوحة التاء. انت مكسورة التاء. انتما. انتم

  استعماالت ضمائر الغائب

 هو. هي .هم

 مع االمثلة

 30حل تمرينات كتاب التمرينات ص

 32.ص 31ص

 اختبار في المفرد والمثنى والجمع الواجب:

و المدودو الحرف المشدد مع مراجعة درسا  

 الرياضة والمنتجون في القراءة

 اللغة العربية
 

 

 بقية سورة العلق :الدرس

  قراءة وشرحا

 الواجب: االسبوع بعد القادم ان شاء هللا

مع حل العلق الى اخر سورة  9حفظ االيات من اية 

 أسئلة السورة من الكتاب

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 المنتجون الدرس

 قراءة في الفصل

المفرد والمثنى والجمع مع االمثله في كراسة 

 التلميذ

قراءة الدرس جيدا مع استخراج  الواجب:

  الما التعريف والمدود والكلمات المشددة

 كتابة الفقرة االولى من الدرس

 

 اللغة العربية
 

 

 التربية االسالمية :الدرس

 الدرس: سورة العلق

 قراءة وكتابة وشرح ثمان ايات االولى

  مراجعة اركان االسالم

 حفظ االيات الواجب:

 مراجعة اركان االيمان

 ) االيمان باهلل وااليمان بالمالئكة(

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 الرياضة ممارسة الدرس

 قراءة بقية الدرس مع استخرج القواعد

 المدروسة سابقا

االستفهام مع استعماالتها ادوات السؤال او 

 واالمثلة في كراسة الطالب

الجمع وتحويله الى مفرد مع االمثله من 

 .الدرس

 ورقتين مطبوعتين مع الطالب  :الواجب

 

 

 اللغة العربية
 

 

بعثة النبي عليه صلى هللا  سيرة :الدرس

 .عبادة العرب قبل االسالم1عليه وسلم. 

  .نزول الوحي

 االسالمحل أسئلة حديث اركان 

 . مراجعة سورتا القدر والبينةالواجب

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................اإلبتدائي الثالث .........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 الرياضة ممارسة الدرس

قراءة الدرس الفقرات االولى مع الشرح 

 والكتابة

 او ادوات السؤالادوات االستفهام 

مثل اين. كيف. ماذا. لماذا. هل. مع االمثلة 

 من الدرس على السبورة

  التدريب على التعبير وكتابة الجمل

   (وكان العنوان )عائلتي

  الواجب

 قراءة الدرس قراءة جيده

 مع كتابة جمل تحتوي ادوات السؤال

 وال تنسوا عالمة االستفها في اخر الجمل

  

 اللغة العربية
 

 

 حديث اركان االسالم :الدرس

 قراءة وشرحا وكتابة

اختبار في مناقشة سورة القدر واالوراق 

 صححت وهي مع التالميذ

 .الواجب

  حفظ الحديث

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................اإلبتدائي الثالث .........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

قراءت الكلمات المتحركة على  الدرس

 السبورة

 تعبير عن اسرتي

المفرد والمثنى والجمع مع االمثلة في كراسة 

 التلميذ

 حل بعض تمرينات الكتاب

. اختبار ان شاء هللا في اسخراج الواجب

المدود والتنوين والحروف المشددة والمفرد 

والمثنى والجمع من خالل كتاب النشاط 

 .الثالثه االولىللدروس 

 

 اللغة العربية
 

 

  تهذيب. درس االمانة مع حل اسئلة :الدرس

 الكتاب

  مراجعة سورة القدر مع حل األسئلة

 تسميع سورة القدر

 . اختبار في مناقشة سورة القدرالواجب

 حفظ السورة لمن لم يحفظها

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 مكتبتي الصغيرة  الدرس

م القمرية التم قراته واستخراج ال

  والشمسية والمدود والشدة المفتوحة

  قراءة نشيد الكتاب

 الواجب

حفظ النشيد استخراج باقي الكلمات في 

القمرية والشمسية والمدودو  مالالدرس ال

الشدة المفتوحة في حدود خمسة كلمات 

 . ان وجد

 

 اللغة العربية
 

 

شرح سورة القدر وقراتها  :الدرس

وشرح المعاني وكتابة السورة في 

 35الكراسة وحل االسئلة صفحة 

 الواجب

 35حل االسئلة في الكراسة صفحة 

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 مكتبتي الصغيرة  الدرس

 قراءة على السبورة مع الكتابة

 الدرس:نشيد دعاء الطفل

 قراءة مع استخراج القواعد المدروسة

   عندما 14حرفا منها  28الحروف العربية 

 تدخل عليهم ال تنطق االم وتسمى االم القمريه 

عندما تدخل عليهم ال ال تنطق االم وتسمى ال  14و

الشمسيةوياتي الحرف الذي بعدها مشدد االمثله 

 في كراسة التلميذ

الشدة المفتوحة واصلها مع االمثلة في كراسة 

 التلميذ

  :الواجب

خمس كلمات بالشدة المفتوحة مع ارجاع هذه 

 كما في االمثله الكلمات الصلها

بالدعاء في درس دعاء  س .الى من يتوجه الطفل 

 الطفل؟

 كتابة درس مكتبتي لمن لم يكتبه  اكمال

مفرد الدعوات. مفرد البسمات .مفرد الواجبات. (

 )مفرد الجهات

 

 اللغة العربية
 

 

 التربيه االسالمية :الدرس

الدرس. صفات النبي صلى هللا عليه وسلم مع حل 

 شفهيا مع التالميذ  األسئلة

 اختبار في سورة البينة

  . مراجعة بعض االوراق المطبوعةالواجب

 مع التلميذ 

 26حل اسءلة ص

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 انا طفل مسلم:  الدرس

 قراءة احاديث الدرس مع الكتابة

 المدود والتناوينواستخراج 

 كتابة نشيد دعاء الطفل

اختبار في الحروف مع القراءة والمراجعة 

 على السبورة

 الواجب

 حفظ نشيد جدتي

 اللغة العربية
 

 

 الركن الثاني من اركان االيمان :الدرس

 االيمان بالمالئكة مع حل مناقشة الدرس

تعليم صالة الصبح مع صالة الظهر عملي 

 مع الوضوء

 : الواجب

 مراجعة الدروس السابقة

 اختبار في البينة تسميع مع المناقشة 

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 انا طفل مسلم قراءة :  الدرس

 واستخراج المدود

 والشرح مد الواو مع االمثله

 كتابة نشيد انا طفل مسلم في كراسة التلميذ

 مراجعة الحروف

 :الواجب 

 اختبار في الحروف مع الحركات والسكون

 يوم السبت القادم ان شاء هللا قراءة وحفظا

 قراءة الدرس في البيت جيدا

 كتابة خمس كلمات بها مد واو

 اللغة العربية
 

 

االيمان اركان االيمان: الركن االول  :الدرس

 باهلل

 دليل االيمان باهلل من القران، معنى االيمان

 تعريف االيمان باهلل

 حل أسئلة الكتاب مع التالميذ في الكراسة

  :الواجب 

 تسميع سورة البينة لمن لم يكمل حفظها

 س ما معنى االيمان باهلل تعالى؟

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  
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 والــــواجبـــاتمـــالحظــات عن الــدروس 
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 : اسرتي  الدرس

  قراءة مع استخراج القواعد المدروسة سابقا

 نشيد جدتي. قراءة وشرحا

 وقد سبق كتابته في الفصل

 المثنى

 معناه مع الشرح واالمثله في كراسة التلميذ

 قراءة الحروف المتحركة

 مسلم في الفصلكتابة درس انا طفل 

 الواجب

مرات مع الحركات  3قراءة الحروف وكتابتها 

 االربع .الفحة .الضمه. الكسرة. السكون

 اللغة العربية
 

 

 الصالة :الدرس

 كيف نصلي العشاء عملي على اليوتيوب

  مواقت الصالة

  شرح مواقيت الصالة بتتبع الشمس وحركتها

 .الواجب

 التلميذاالجابه عليه من ورقة مع  24ص

 وهي تخص مواقيت الصالة

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

============================================ 
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 اسرتيالدرس: 

 استخراج مد االلف والياءو   قراءة الدرس

 التنوين مع االمثلة

 الفصلكتابة نشيد جدتي في 

 :الواجب

 قراءة الحروف وحفظها جيدا

بالحركات االربع الفتحة والضمة والكسرة 

 والسكون

 ارجو القراءة مع التلميذ جدتي واسرتي

 اللغة العربية
 

 

 الصالة: الدرس

 الركن الثاني لالسالم  وهي

 مع حل أسئلة الدرس في الفصل

وتوزيع اوراق للتالميذ تحتوي على اوقات 

 والتهيء لها في االسبوع القادمالصالة 

 قراءة باقي سورة البينة

 الواجب

حفظ سورة البينة كاملة مع كتابة ما تبقى 

 منها

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 جديد
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

......................................اإلبتدائي الثالث .........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 مد االلف :الدرس: 

  تمرينات على المد

 الحرف الممدود

بالحركات مع   الهجائية  الحروف

 . كلمات لتذكير التالميذبها حتى تسهل  تكوين

 عليهم القراءة

 كلمات بها مد الف 10: الواجب

مع بيان الحرف الممدود بلون مختلف كما في 

 االمثله

مراجعة الحروف مع الحركات لتسهيل 

وانصح بالقاعدة النورانيه على اليو القراءة 

 تيوب

 اللغة العربية
 

 

 أية من سورة البينة : الدرس

حفظ ايه واحدة من سورة البينة الواجب: 

 (5)ية األ وهي

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 :اسرتيالدرس: 

 قراءة وكتابة الدرس مع الشرح

    المدود

 اوال: مد الياء مع تمرينات

 :الواجب

  قراءة درس اسرتس جيدا

 مع اكمال الكتابة لمن لم يكمل

 كلمات من الدرس بها 10اسخراج 

 مد ياء

 اللغة العربية
 

 

 االولىأليات ا 4تسميع البينة : الدرس

 الحث على تعلم القران ثحدي واعطاء الدراس

 قراءة وشرح وكتابة في الفصل

ورقتان مع التلميذ مراجعة الشهادتان ومعناهما 

 ارجوا مراجعتها معه

 :الواجب

 كلمات 3حفظ الحديث مع معاني 

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  
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توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 مراجعة الحروفالدرس: 
 القاعدة النورية في تعلم القراءة

 على االنترنت
 التمهيد لدرس اسرتي

 استعمال اداتي المخاطبة
انت بكسر التاء للمؤنث وانت بفتح التاء للمذكر مع امثلة 

 عملية في الفصل
 الواجب
   ست جمل مفيدة باستعمال انتكتابة 

 وانت لمخاطبة المذكر والمؤنت المفرد

 اللغة العربية
 

 

 مراجعة الركان االسالم الخمسة : الدرس

 الركن االول الشهادتان (1)
 قراءة وشرح  سورة البينة االربع ايات

 .: مراجعة الشهادتان وحفظ معناهماالواجب
 4حفظ سورة البينه الى ايه 

 الكتاب والمشركين؟س من هم اهل 

ةالتربية االسالمي  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 

 جديد
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......................................اإلبتدائي الثالث .........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 :اسرتيالدرس: 

 قراءة وكتابة الدرس مع الشرح

    المدود

 اوال: مد الياء مع تمرينات

 :الواجب

  قراءة درس اسرتس جيدا

 مع اكمال الكتابة لمن لم يكمل

 كلمات من الدرس بها 10اسخراج 

 مد ياء

 اللغة العربية
 

 

 االولىأليات ا 4تسميع البينة : الدرس

 الحث على تعلم القران ثحدي واعطاء الدراس

 قراءة وشرح وكتابة في الفصل

ورقتان مع التلميذ مراجعة الشهادتان ومعناهما 

 مراجعتها معه ارجوا

 :الواجب

 كلمات 3حفظ الحديث مع معاني 
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