
 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

 04/05/2019 قفالموا.          ..........................].28.[......سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

الطائرة تم شرح الدرس و قراءته و  الدرس :
فهم معانيه و حل أسئلته كما تم حل بعض 

  تمارين الكتاب من كتاب النشاط و التدريبات
 7,  6رقم   108صفحة  الواجب :

 

 اللغة العربية

  

عليه و سلم مع حل شجاعته صلى هللا :  الدرس

  المناقشة
  2رقم  128صفحة  الواجب :

 

ةالتربية االسالمي  

 

 

  في الجزيرة العربية الحضارة  : الدرس
  53صفحة  2,3السؤال رقم  الواجب :

 

اريختال  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

 27/04/2019 قفالموا.          ..........................].27.[......سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  المادة : اللغة العربية

الدرس : مماليك تم شرح الدرس و قراءته و فهم 

  معانيه مع حل أسئلته

  1,2,3رقم  102الواجب : صفحة 

  

 اللغة العربية

  
  أمانته صلى عليه و سلم مع حل المناقشة :  الدرس

  1رقم  125صفحة  الواجب :

 
ةالتربية االسالمي  

 

 

  حضارة وادي الرافدين : الدرس

  لماذا سميت الكتابة بالكتابة المسمارية ؟الواجب : 

 

اريختال  

 

 مشرفة الفصل  
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 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 والــــواجبـــاتمـــالحظــات عن الــدروس 

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

 13/04/2019 قفالموا.          ..........................].26.[......سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 
  الدرس : مراجعة لما سبق من الدروس

 اللغة العربية

ةالتربية االسالمي  : مراجعة عامة الدرس    

 

 
  مراجعة لما سبق : الدرس

 

اريختال  

 

 مشرفة الفصل  
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 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

 06/04/2019 قفالموا.          ..........................].25.[......سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

تم الكتاب في كراسة الخط العربي و  : الدرس 

حل بعض تمرينات كتاب كراسة النشاط و 

التدريبات و كما أخذنا درس أدوات اإلستفهام 

في القواعد النحوية تم شرح الدرس و كتابته في 

  الكراسة

فقرة إقرأ لقطعة عقبة بن  97: صفحة  الواجب

  نافع

 

 اللغة العربية

  
حلمه صلى هللا عليه و سلم مع حل  الدرس

  المناقشة
ةالتربية االسالمي  

 

 

  حضارة الشام  : الدرس

ما أهم ما اشتهرت به حضارة  -١: س الواجب

  الشام ؟؟

 
 

اريختال  

 

 مشرفة الفصل  
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 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 والــــواجبـــاتمـــالحظــات عن الــدروس 

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

 30/03/2019 قفالموا.          ..........................].24.[......سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

تم الكتابة في كراسة الخط العربي ثم  : الدرس 

أخذنا درس حياتنا بين الجد و اللعب في القراءة 

تم شرح الدرس و فهم معانيه و األضداد و حل 

  أسئلته شفهيا

في كتاب التلميذ مفاتيح  95صفحة الواحب : 

  5,6,7السؤال النص 

 

 اللغة العربية

  

  حب العمل و إتقانه مع حل مناقشته  : الدرس

 
ةالتربية االسالمي  

 

 

  شجرتي  : الدرس

  6,  5رقم  40: صفحة الواجب 
 

ربية الوطنيةتال  

 

 مشرفة الفصل  
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 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

 23/03/2019 قفالموا.          ..........................].23.[......سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 
  إمتحان النصفي : الدرس 

 اللغة العربية

  

 من شمائله صلى هللا عليه و سلم   : الدرس

  ) صدقه ( مع حل المناقشة
ةالتربية االسالمي  

 

 
    إمتحان النصفي : الدرس

اريختال  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

تم حل أسئلة كتاب كراسة النشاط و  : الدرس 

التدريبات و كما أخذنا درس التاء المربوطة و 

التاء المفتوحة في القواعد اإلمالئية تم شرح 

  الدرس و كتابته في الكراسة

: اإلسبوع القادم إمتحان النصفي في  التوصيات

مادة اللغة العربية و تم تحدد األسئلة التي من 

اإلمتحان في الكتابين و  ضمنها سوف يكون

  وضع عالمة حمراء لتوضيح األسئلة .
 

 اللغة العربية

  

 : الدرس

التقيم النصفي و سورة البلد من اآلية  الدرس :

  16إلى اآلية  11

  حفظ اآليات اإلسبوع بعد القادم الواجب :
 

 

ةالتربية االسالمي  

 

 

مراجعة الدروس السابقة و حل أسئلة  : الدرس

  37الكتاب صفحة 

  ثانيا  37صفحة  الواجب :

التوصيات : اإلسبوع القادم إمتحان النصفي في 

 36-31من ص  مادة التاريخ
   

اريختال  

 

 مشرفة الفصل  

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

أسماء اإلشارة في القواعد النحوية مراجعة  : الدرس 

 ومراجعة درس المراعي 

حفظ أسماء االشارة مع اجراء بعض :  الواجب

 التمارين عليها

 اللغة العربية

االسبوع القادم التقييم 

 النصفي 

من الورق المرسل 

 مع الطلبة 

 تكملة درس الصالة مع حل أسئلة المناقشة  : الدرس

 

 
ةاالسالميالتربية   

 

 

 نشأة المدن القديمة والتطور الحضاري   : الدرس
ما هو أعظم انجاز حضاري عرفته : الواجب

  البشرية؟
   

اريختال  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

أسماء اإلشارة في القواعد النحوية تم شرح  : الدرس 

الدرس و كتابته في الكراسة باإلضافة إلى درس في 

المراعي في المحفوظات تم شرح الدرس و توضيح 

معانيه و حل أسئلته مع الطالب كما وزعت عليهم 

  أوراق بها الحل أسئلة الدرس .

في كتاب كراسة النشاط و   83: صفحة  الواجب
فقرة إقرأ الرجاء حله في الكراسة و رقم  التدريبات 

من مفاتيح النص لدرس في المراعي الرجاء  2,3
  في الكراسة كتابته كذلك 

 اللغة العربية

 

  المادة : التربية اإلسالمية : الدرس
الدرس : حديث تشميت العاطس مع حل األسئلة و 

  درس الصالة إلى أركان الصالة
 القادم اإلختبار النصفي في التوصيات : اإلسبوع بعد 

  اآلتي :
شفهياً و حديث  10إلى اآلية  1سورة البلد من اآلية 

  تشميت العاطس كذلك شفهياً 
 77صفحة  1,2و رقم  73صفحة   1,3األسئلة رقم 

و رقم   83و كذلك صفحة  82صفحة  1,3و رقم 
  95صفحة  1,3و رقم  91صفحة  1,2
 

ةالتربية االسالمي  

 

 

  إحترام المرور  : الدرس
: ماوظيفة إشارة المرور ؟ و لماذا يجب  الواجب

  علينا إحترامها ؟

 
   

ربية الوطنيةتال  

 

 مشرفة الفصل  
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 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

حل أسئلة درس البرتقال وكتابتها  : الدرس 

  فالكراسه

بشائر الخير ودرس حل تدريبات درس 
  البرتقال

 2رقم 74ص  . 3رقم 68ص الواجب /
 

 اللغة العربية

 

  احترام المواعيد مع حل المناقشه : الدرس

  درس /هللا غفور رحيم مع حل المناقشه
  الواجب

 3رقم 98سؤال صفحه
 92كتابة الحديث صفحه 

 

ةالتربية االسالمي  

 

 

 استقرار وتطور حياة االنسان القديم : الدرس
/انتقال االنسان القديم من المناطق الجافه الى 3

  المناطق الخصبة
أين هاجرت الجماعات البشريه  ١/سالواجب 

 بعد حلول الجفاف ؟ واين استقرت ؟
   

اريختال  

 

 مشرفة الفصل  
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

أخذنا الالم الشمسية و الالم القمرية في  : الدرس 

القواعد اإلمالئية تم شرح الدرس و كتابته في الكراسة 

كما أخذنا درس البرتقال تم شرحه و فهم معانيه و 

  توضيحه

في كتاب التلميذ  11, 2,3رقم  86صفحة الواجب : 

في  2رقم   88و صفحة  الرجاء حله في الكراسة 

كتاب كراسة النشاط و التدريبات الرجاء حله في 

  الكتاب

 

 اللغة العربية

 

الؤاخاة بين المهاجرين و األنصار و سورك  : الدرس

  مع كتابتها 10-1البلد اآلياا من 

  77صفحة  3سؤال رقم الواجب : 

من سورة البلد  10-1التوصيات : حفظ اآليات من 

  اإلسبوع القادم

 

ةاالسالميالتربية   

 

 

  مكتبتي :  الدرس

 الواجب :

من هم األصدقاء األربعة ؟وماذا يعرف الديك عن 1س

 الطيور؟

ماهي واجبات التي تم توزيعها علي األرنب؟  2س

 ومإسم المكان الذي يأخد منه الديك الحكاية؟

 أذكر إسم المجلة المفضلة لديك؟3س

   

اريختال  

 

 مشرفة الفصل  
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 الــدروس والــــواجبـــاتمـــالحظــات عن 

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

كتابة بوستر مرفق 
بالصور تعبير على 
المظاهر الطبعية في 

 فصل الشتاء
 

أخذنا درس أقسام الفعل في القواعد النحوية  : الدرس 

تم شرح الدرس و فهمه و كتابته في الكراسة 

باإلضافة إلى درس بشائر الخير في القراءة تم شرح 

الدرس و قراءته و توضيح معانيه و األضداد و حل 

  .أسئلته في أوراق وزعت ع الطلبة

في كتاب كراسة النشاط  2رقم  69: صفحة  الواجب
رقم  78التدريبات حله في الكتاب و صفحة و 

  في كتاب التلميذ كتابته في الكراسة . 1,2,6
 

 اللغة العربية

 

  الصالة مع حل المناقشة : الدرس

  73صفحة  3سؤال رقم  الواجب :
 

ةالتربية االسالمي  

 

 

  استقرار و تطور حياة اإلنسان القدين :  الدرس
  القرى تكون  -١
الظروف الطبيعية و أثرها في حياة تغير  - ٢ 

  اإلنسان القديم
  الواجب :

  أين تكونت التجمعات البشرية ؟ - ١س
كيف كانت الصحاري عند ظهور اإلنسان ؟ و  - ٢س

 ما سبب تغيرها ؟
1-  

 

اريختال  

 

 مشرفة الفصل  

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  درس بشائر الخير : الدرس 

  قراءة الدرس وشرحه

  امالء :كتابه في كراسه الخط

 

 اللغة العربية

 

الفصل األول في اللغة  امتحان : الدرس

 العربية

 مراجعة ما سبق وال يوجد واجب

ةالتربية االسالمي  

 

 

استقرار وتطور حياة االنسان   : الدرس

  القديم

  ن القرىتكو   -2

 

اريختال  

 

 مشرفة الفصل  
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 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

اإلسبوع القادم سوف 
يكون إمتحان في اللغة 

 العربية

تم مراجعة و تدريب الطلبة على : الدرس 

أسئلة المراجعة التي وزعت اإلسبوع 

 الماضي على الطلبة و تدريبهم على اإلمالء

التي سوف يكون فيها اإلمتحان اإلسبوع 

القادم و هي في درس ) معا من أجل بيئة 

من بداية الدرس إلى  57نظيفة ( صفحة 

  كلمة ) بسالم(

 اللغة العربية

 
  إمتحان : الدرس

 
ةالتربية االسالمي  

 

 

 مدرستي  : الدرس
   1,2,3رقم  33: صفحة الواجب 

 

ربية الوطنيةتال  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

مراجعة ما سبق من الدروس كما  : الدرس 

وزعت أسئلة مراجعة على الطلبة و حلها معهم و 

  من ضمنها سوف يكون اإلمتحان النهائي

 

 اللغة العربية

االمتحان النهائي للفصل 

 األول األسبوع القادم

مراجعة عامة للتقيم النهائي مرفق ورق  : الدرس

  المراجعة مع الطلبة

 

ةالتربية االسالمي  

 

االمتحان النهائي للفصل 

 األول األسبوع القادم

و  تم توزيع أسئلة على الطلبة وحلها   : الدرس

 سوف يكون من ضمنها أسئلة إمتحان

 

اريختال  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 الــدروس والــــواجبـــاتمـــالحظــات عن 

 

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

تدريب الطالب على خط الرقعة في   : الدرس 

كراسة الخط العربي التي تم توزيعها اليوم على 

الطلبة كما أخذنا درس صحة الفم و األسنان في 

القراءة تم شرح الدرس وفهم معانيه و توضيح 

تم حل أسئلة الدرس و طباعتها في  األضداد و 

  أوراق وزعت على التالميذ

في كتاب  3,5,6رقم  67صفحة رقم  الواجب :
في كراسة الخط  13,14,15التلميذ و صفحة رقم 

  العربي

 

 اللغة العربية

حفظ أركان اإلسالم و 
أركان اإليمان في الورقة 

 المرفقة مع الطالب

 المرفقه مع الطلبة

 

  المادة : التربية اإلسالمية : الدرس
إلى سورة  الدرس : مراجعة الدروس من األول 

 الشمس
 

ةالتربية االسالمي  

تكون في مسابقة  سوف 
إختيار )أفضل دفتر أو 

كراسة (من ناحية الخط 
 واإلهتمام بها

في مادتي :التاريخ وتربية 
 الوطنية..

 

 )الصناعة(  : الدرس

  الواجب
ماهي المواد التي إستعملها اإلنسان في حياته 1س

 اليومية؟
 ماذا إستفاد اإلنسان من الحجارة ؟ 2س
وقرون وأنياب ماذا صنع من عظام  3س

 الحيوانات؟

 

ربية الوطنيةتال  

 

 مشرفة الفصل  

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 
تم مراجعة الدروس السابقه مع  : الدرس 

 اللغة العربية  حل أسئلة كراسة النشاط و التدريبات

 

الصالة شرح الدرس بدون حل  : الدرس

  المناقشة

  ارجوا حفظ األتي لألهمية : واجبال

األصول الثالثة التي يجب على اإلنسان 

  معرفتها

أركان اإليمان من الورقة  -أركان اإلسالم 

  المرفقه مع الطلبة

   

ةالتربية االسالمي  

 
  مراجعة درس الزراعة  : الدرس

 

ربية الوطنيةتال  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 

 الــدروس والــــواجبـــاتمـــالحظــات عن 

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

المفرد و المثنى و الجمع تم شرح  : الدرس 

الدرس و كتابته في الكراسة باإلضافة إلى 

حل تمارينات كتاب كراسة النشاط و 

  التدريبات .

في كتاب كراسة  54صفحة  الواجب :

الرجاء كتابته في  1النشاط و التدريبات رقم 

 حله في الكتاب 2و رقم  كراسة الواجب 
. 

 اللغة العربية

 

حديث الدعاء في السجود مع حل  : الدرس

  تمارين الكتاب

حفظ الحديث باإلضافة إلي تمرين  الواحب :

  63صفحة  3رقم 
  

ةالتربية االسالمي  

 
  إختبار   : الدرس

  

ربية الوطنيةتال  

 

 مشرفة الفصل  

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

مراجعة درس التنوين مع كتابته في  : الدرس 

الكراسة باإلضافة إلى إمتحان النصفي في مادة 

 . النحو و اإلمالء و الخط
 اللغة العربية

 
  هللا عادل ال يظلم الناس أبدا   : الدرس

  3رقم  67صفحة  الواجب :
ةالتربية االسالمي  

 

  تابع لحياة االنسان القديم : الدرس

 الزراعة -5

لماذا االنسان زرع الحبوب قرب  1سالواجب : 

 منزله؟

 ماسبب ردم الحبوب في التراب؟2س

التوصيات : إختبار اإلسبوع القادم في مادة 

و  6الوطنية سوف يكون في صفحة التربية 

  و درس ديني و درس أسرتي 14صفحة 

  

ربية الوطنيةتال  

 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 أوراق الطلبة إعطاء

 النحو بماده مراجعة

 والخط واإلمالء

 القراءة ماده في نصفي امتحان : الدرس 

  والمحفوظات

  التنوين درس/  االمالء

 واإلمالء النحو في نصفي امتحان: الواجب

  القادم االسبوع والخط

 

 اللغة العربية

 

 الي 11 اآلية من الشمس سورة  : الدرس

  المناقشه حل مع 15 اآلية

 47  صفحة 4/  1 سؤال/ الواجب

  القادم بعد لألسبوع اآليات حفظ

 

ةاالسالميالتربية   

 

  اسرتي :  الدرس

 20 صفحه/  الواجب

  التاليه األسئلة عن أجب فقرة

ربية الوطنيةتال  

 

 مشرفة الفصل  
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 2019-2018العام الدراسي 
============================================ 

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

اإلسبوع القادم إمتحان 

في مادة القراءة و 

المحفوظات و 

سوف يكون  التعبير 

األسئلة التي تم من 

 توزيعها على الطلبة .

 

أخذنا درس المذكر و المؤنث في  : الدرس 

القواعد النحوية تم شرح الدرس و 

كما أخذنا  توضيحه و كتابته في الكراسة 

في القراءة درس معا من أجل بيئة نظيفة تم 

فهم معانيه و توضيح  شرح الدرس و 

األضداد كما تم حل أسئلة الدرس و طباعتها 

  في أوراق وزعت على الطلبة .

 اللغة العربية

تسميع سورة الشمس 

 10 - 1من اآلية 

 . اإلسبوع القادم

حياة الرسول صلى هللا عليه و   الدرس :

  و حل المناقشة سلم في المدينة المنورة 

  59صفحة  2: السؤال رقم  الواجب

 

 

ةالتربية االسالمي  

 

  : صيد الحيوان الدرس

 : الواجب

 اذكر طرق صيد الحيوان ؟ - 1س 

اإلنسان من صيد ماذا إستفاد  - 2س

  الحيوانات ؟

 

تاريخال  

 

 مشرفة الفصل  

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

"المد" في قواعد اإلمالء وكتابته :  الدرس 

في الكراسة وتم شرح درس "الجواهر" 

 ومعانيه وحل المناقشة

 : الواجب

وسؤال رقم  40صفحة   5و4حل سؤال رقم 

في كتاب  27صفحة  2

                        .لنشاطا

 اللغة العربية

 

التقييم النصفي وتم شرح  اجراءتم  الدرس :

درس "هللا يجازي عباده على 

                                    ."أعمالهم

 : الواجب *

 .55صفحة  4حل مناقشة رقم  -

حديث "إفشاء السالم" االسبوع  تسميع -

 .القادم

ةالتربية االسالمي  

 
يتم عمل إختبار في األسبوع س -: الدرس

  .القادم
تاريخال  

 

 مشرفة الفصل  
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

عمل بوستر على درس كن 

 رفيقا
 

النحوية أجزاء الجملة أخذنا في القواعد :  الدرس 

المفيدة تم شرح الدرس و فهمه و كتابته في 

الكراسة و باإلضافة إلي حل تمارين كتاب كراسة 

النشاط و التدريبات و كما تم تعبير ححسطرين 

  على درس كن رفيقا

في كتاب كراسة النشاط و  30صفحة الواجب : 

  الرجاء كتابته في الكراسة 1التديبات رقم 

 

ربيةاللغة الع  

اإلسبوع القادم إمتحان 

النصفي في مادة التربية 

اإلسالمية حيكون من 

ضمن الورقة التي تم 

 توزيعها على الطلبة

 

حديث إفشاء السالم مع مراجعه للتقيم من  الدرس :

  الورقة المرفقة مع الطلبة 

حفظ الحديث الشريف اإلسبوع الذي بعد الواجب : 

  51صفحة  3,4القادم + السؤال 

 

ةالتربية االسالمي  

اإلسبوع القادم إختبار في 

مادة التاريخ في حياة 

 7اإلنسان القديم من صفحة 

 15إلى صفحة 

 

  ديني : الدرس

 16أجب عن األسئلة في صفحة  الواجب :

  باإلضافة إلي

  س/ ماهي أول كلمة نزلت في القرآن الكريم ؟؟

 

تربية الوطنيةال  

 

 مشرفة الفصل  
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  

: تم اإلمالء على الطلبة و شرح درس كن  الدرس

  رفيقا

  : قراءة الدرس الواجب

 

 اللغة العربية

 

آداب الطريق مع حل أسئلة المناقشة و الدرس : 

  10 - 1سورة الشمس من اآلية 

مع  10 - 1الشمس من اآلية  : حفظ سورة الواجب

  معرفة حق الطريق كما موضح بالورقة مع الطلبة

التوصيات :: اإلسبوع القادم التقيم النصفي للطلبة 

  قي األتي ..

،  14سورة الليل تسميع شفهي + األسئلة صفحة 

صفحة  3,  2حديث المحبة دليل اإليمان و سؤال 

 21، درس هللا يحاسب عباده األسئلة صفحة  17

درس  26صفحة  1,2,3,4درس األذان سؤال 

 1,2,3,4,5الهجرة األسئلة رقم 

 

ةالتربية االسالمي  

 

  : تايع حياة اإلنسان القديم إكتشاف النار الدرس

بماذا تسمى الطريقة التي اكتشف  - ١: س الواجب

  بها اإلنسان القديم النار ؟؟

النار ما ذا استفاد اإلنسان القديم من النار  - ٢س 

  ؟؟ 

 

تربية الوطنيةال  

 

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

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

اخذنا درس اإليثار تم شرح الدرس  : الدرس

و توضيح معانيه و األضداد و حل أسئلة 

الدرس كما تم توزيع أوراق مطبوعة على 

أسئلة الدروس السابقة كل الطلبه بها حل كل 

  درس ورقة خاصة بيه .

 28صفحة  4,5,6: السؤال األول  الواجب

باإلضافة الرجاء التدريب الطلبة على السطر 

سوف يكون إمالء  19األول و الثاني صفحة 

  اإلسبوع القادم .

 

 اللغة العربية

 

  المادة : التربية اإلسالمية: الدرس

تم تسميع سورة  الدرس : الهجرة النبوية كما

  الليل و األذان

: ارسم بوستر لشهور السنة العربية  الواجب

  34صفحة  3و حفظها و سؤال رقم 

 

ةالتربية االسالمي  

يوجد مع كل طالب 

خريطة وطنه ارجوا 

 التلوين

و إحضار كتاب التاريخ 

 اإلسبوع القادم ..

  علمي : الدرس

 ماهو العلم ؟ - ١: س  الواجب

  3,5رقم  14صفحة 

 

تربية الوطنيةال  

 

 مشرفة الفصل  
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

أخذنا درس الهمزة في أول الكلمة في   : الدرس

القواعد اإلمالئية تم شرح الدرس و إعطاء 

أمثله عليه باإلضافة إلى كتابته في الكراسة و 

كما أخذنا درس السراج المنير تم قراءة الدرس 

و شرحه و توضيح معانيه و حل األسئلة مع 

و حل بعض التمارين في كتاب  الطلبه شفهيا 

  تدريبات .كراسة النشاط و ال

في كتاب كراسة  2رقم  15: صفحة  الواجب

الرجاء حله في الكتاب و  التديبات  النشاط و 

مفاتيح  7,  6,  5رقم  24باإلضافه إلى صفحة 

  كتابته في الكراسة النص و الرجاء 

 

 اللغة العربية

 

و  )فجر األنهار(دراسة نشيد من : الدرس

  .و درس األذان 21 - 12سورة الليل من اآلية 

صفحة  2: حفظ اآليات و تمرين رقم  الواجب

  26صفحة  4و تمرين رقم  14

 

ةالتربية االسالمي  

 

  السكن  : الدرس

  : الواجب

اذكر األماكن التي كان ينام فيها اإلنسان  - ١س

  القديم ؟

لماذا كان اإلنسان يسد فتحات  -٢س

تاريخال  
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 بالحجارة و األشواك ؟؟ المغارة 

.  

 مشرفة الفصل  

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ مدرسة 

 المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

الجملة المفيدة في القواعد النحوية تم  : الدرس

شرح الدرس و كتابته في الكراسة باإلضافة إلى 

المحبة في النصوص األدبية تم  درس مفتاح 

شرحه و توضيح معانيه و فهم معاني الكلمات و 

  األضداد للدرس

مفاتيح النص  2,  1: السؤال رقم  الواجب
في كتاب التلميذ باإلضافة إلى سؤال  20صفحة 

في كتاب كراسة النشاط و  13صفحة  2رقم 
  التدريبات .
  مالحظة :

الرجاء حل واجب كتاب التلميذ في الكراسة أما 
ط و التدريبات الرجاء حله واجب كراسة النشا
  في الكتاب نفسه . 

 

 اللغة العربية

 

إلى اآلية  1تسميع سورة الليل من اآلية : الدرس
و حديث المحبة دليل اإليمان و كما أخذنا  11

  درس هللا يحاسب عباده .
: حفظ الحديث باإلضافة إلى سؤال رقم  الواجب

 3+ كتابة الحديث و سؤال رقم  17صفحة  2
  21 صفحة

 

ةالتربية االسالمي  
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  وطني : الدرس
في  6صفحة  2,  1: السؤال رقم  الواجب
 الكتاب

  كل تلميذ يكتب ثالثة أسطر على وطنه .

تربية الوطنيةال  

 

 مشرفة الفصل  

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ مدرسة 

 المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

عظات غالية قراءة الدرس و شرح : الدرس

معانيه و توضيح المرادفات و األضداد التي 

  بالدرس

في كتاب التلميذ مفاتيح النص  13: صفحة  الواجب
  4,  3,  1رقم 

 

 اللغة العربية

 

إلى اآلية  1دراسة سورة الليل من اآلية : الدرس

11  
  : حفظ اآليات اإلسبوع القادم و كتابتها الواجب
: أرجوا اإلهتمام بالحركات عند قراءة  مالحظة

  القرآن الكريم

 

ةالتربية االسالمي  

 

  حياة اإلنسان القديم : الدرس

 : الواجب
 بماذا ميز اإلنسان عن سائر المخلوقات ؟ -1س
  على ماذا كان يتغذى اإلنسان القديم ؟ -2س
 

 

اريخالت  

 

 مشرفة الفصل  
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 والــــواجبـــاتمـــالحظــات عن الــدروس 

.......................................الرابع.........  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ مدرسة 

 المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

الجملة المفيدة في القواعد النحوية تم  : الدرس

شرح الدرس و كتابته في الكراسة باإلضافة إلى 

المحبة في النصوص األدبية تم  درس مفتاح 

شرحه و توضيح معانيه و فهم معاني الكلمات و 

  األضداد للدرس

مفاتيح النص  2,  1: السؤال رقم  الواجب
في كتاب التلميذ باإلضافة إلى سؤال  20صفحة 

في كتاب كراسة النشاط و  13صفحة  2رقم 
  التدريبات .
  مالحظة :

الرجاء حل واجب كتاب التلميذ في الكراسة أما 
واجب كراسة النشاط و التدريبات الرجاء حله 

  في الكتاب نفسه . 
 

 اللغة العربية
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إلى اآلية  1تسميع سورة الليل من اآلية : الدرس
و حديث المحبة دليل اإليمان و كما أخذنا  11

  درس هللا يحاسب عباده .
: حفظ الحديث باإلضافة إلى سؤال رقم  الواجب

 3+ كتابة الحديث و سؤال رقم  17صفحة  2
  21صفحة 

 

ةالتربية االسالمي  

 

  وطني : الدرس
في  6صفحة  2,  1: السؤال رقم  الواجب
 الكتاب

  كل تلميذ يكتب ثالثة أسطر على وطنه .

تربية الوطنيةال  

 

 مشرفة الفصل  


