
 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2019\03\16 الموافق               ............................]. 22.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

مالحظة /االسبوع 
القادم التقييم 

النصفي وتم إعطاء 
المواضيع المقررة 

 للطالب.
 

  أوال //القراءة

  درس وصايا لقمان
  تم شرح الدرس شرحا وافيا

 122صفحة رقم  15رقم الواجب 
  ثانيا //النحو
  درس الحال

 80صفحة رقم 2,1رقم  الواجب
 مالحظة //

  الواجب يكون األسبوع بعد القادم .
 

للغة العربيةا  

 

  التقييم النصفي  الدرس
  درس محبة هللا ورسوله

  115صفحة  4سؤال رقم واجب 
 

التربية 

ةاالسالمي  

 

  قصة سيدنا يونس الدرس
  ق مع الطالبمرف الواجب

 
 

تاريخال  

 مشرفة الفصل

 

 

 

 جديد



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2019\03\02 الموافق               ............................]. 20.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 درس ) نائب الفاعل ( أوال / النحو

  الكتابتم شرح الدرس شرحا وافيا وحل تمرينات 
 . 73صفحة  7,5رقم  //الواجب

  ثانيا / القراءة

  تم قراءة وشرحه، و درس الكنز
 . 106كتابة الصفحة االولى للدرس صفحة  // الواجب

 

للغة العربيةا  

 

  تكملة درس التكافل االجتماعي مع حل المناقشة  الدرس

 .105ب صفحة  5رقم  104صفحة  2سؤال رقم  / واجب

حفظ اآليات  15:10من اآلية من االية سورة االنشقاق و

 لألسبوع بعد القادم .

 مالحظة

 :-األسبوع بعد القادم التقييم النصفي في اآلتي

إعطاء معنى االية وعلى الطالب  9:1سورة االنشقاق من —

 . كتابة االية الدالة على المعنى

 . حديث الحلف بغير هللا كتابة   —

 :- األسئلة

 . 93صفحة 4,1رقم 

 . 97صفحة   6,2,1رقم 

 . 105, 104صفحة  5, 4, 1رقم 

 

التربية 

ةاالسالمي  

 

مراجعة درس هيا نلعب تم شرح درس المطالبة   الدرس

 بالحقوق وتطبيقه في الفصل وحل تمارين

 44صفحة /1/2/3 الواجب

 

تربية الوطنيةال  

 مشرفة الفصل

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2019\02\23 الموافق               ............................]. 19.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  موضوع اإلمالء الصمغ العربيالدرس: 
  
مراجعة أحوال الفعل المضارع وكتابة الملخص  -

 بالكراسة .
 شرح التنوين وأنواعه . -
 شرح ومراجعة خط النسخ والرقعة وتطبيق القاعدة.-
  الواجبات -

والفقرة ثالثا من نفس  99صفحة   1,3,5رقم 
  الصفحة

  تطبيق منزلي في النحو الورقة مرفقة مع الطالب -
مالحظة / االسبوع القادم اختبار في أحوال الفعل 

  المضارع
 

للغة العربيةا  

 

درس من شمائله صلى هللا عليه وسلم مع حل  : الدرس
  المناقشة

  99صفحة  2سؤال رقم  واجب
أمثلة التكافل  درس التكافل االجتماعي حتى

  االجتماعي في التاريخ اإلسالمي
 

التربية 

ةاالسالمي  

 
 مراجعة الدرس السابق  درسال
تربية الوطنيةال   

 مشرفة الفصل

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2019\02\16 الموافق               ............................]. 18.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  النحو وال / 
  درس األفعال الخمسة

  التمريناتتم شرح الدرس وحل جميع 

 مراجعة أدوات الشرط .
االسبوع القادم اختبار في األفعال الخمسة  : مالحظة

 وأدوات الشرط .

  ثانيا / القراءة

  درس الصمغ العربي

  تم شرح الدرس وقراءته

  الواجب

  كتابة السبعة األسطر االولى من الدرس

للغة العربيةا  

 

  درس الزكاة : الدرس
 97صفحة  2واجب سؤال رقم 

  97صفحة  4سؤال رقم           
 

التربية 

ةاالسالمي  

 
  فوائد اللعب   درسال

 فوائد اللعب للجسم؟ اذكر  الواجب /
 

تربية الوطنيةال  

 مشرفة الفصل

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2019\02\09 الموافق               ............................]. 17.[ ..............سبـوع : األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  وال / القراءةأ
  درس أم البشرية
  شرحا وافيا وقراءته تم شرح الدرس

  ثانيا /النحو
  مراجعة نصب وجزم ورفع الفعل المضارع -1
  درس أدوات الشرط وحل معظم التمرينات -2

  65و  64صفحة  7و 6رقم  // الواجب

 

للغة العربيةا  

 

  : الدرس
  حديث الحلف بغير هللا مع حل المناقشة

  درس العالقة بين اإليمان والعمل
  89صفحة  2سؤال رقم  الواجب 

  93صفحة  2سؤال رقم                 
 

التربية 

ةاالسالمي  

 

   درسال
  قصة سيدنا محمد عليه الصالة والسالم

 الواجب
  الرجاء من كل طالب تكوين خمس أسئلة على القصة

 

اريخالت  

 مشرفة الفصل

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2019\02\02 الموافق               ............................]. 16.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  أوال القراءة

 تم شرح الدرس وحل مناقشته :درس الممرضة 

  ثانيا // النحو

 مراجعة نصب الفعل المضارع

جزم الفعل المضارع وحل جميع  وتم أخذ درس 

  التمرينات

 االسبوع القادم مراجعة في الدرسين السابقين .

 

للغة العربيةا  

 

  : الدرس

 9الي االية 1سورة االنشقاق من االية 

  حفظ اآليات االسبوع بعد القادم :الواجب
 

التربية 

ةاالسالمي  

 
 الفصل األول في اللغة العربية  امتحان  درسال
اريخالت   

 مشرفة الفصل

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2019\01\26 الموافق               ............................]. 15.[ ..............سبـوع : األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

االمتحان النهائي 

للفصل األول 

 األسبوع القادم

  األسرة المسلمةدرس ال

تم شرح الدرس وكتابته وحل المناقشة الواجب 
  7الي 1األسئلة من  79صفحة 

  مالحظة //إحضار الواجب االسبوع بعد القادم
 

للغة العربيةا  

 

  : الدرس

  درس فتح مكة مع حل المناقشة
  83صفحة   5، 3سؤال رقم  :الواجب

 

التربية 

ةاالسالمي  

 
  امتحان  درسال
اريخالت   

 مشرفة الفصل

 

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2019\01\19 الموافق               ............................]. 14.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

تم شرح درس نصب الفعل المضارع وحل جميع النحو / 

 تمريناته .

  درس افة التدخين / القراءة

 تم قراءة الدرس ومناقشته.

 تم اجراء اختبار شهري في القراءة .

  التاريخثالثا/ 

 تم تسليم كل طالب أسئلة المراجعة وحلها معهم.

 

للغة العربيةا  

االمتحان النهائي 

للفصل األول في 

التربية االسالمية 

 األسبوع القادم

  : الدرس
 تم مراجعة التقييم النهائي من الورق مع الطلبة .

 
التربية 

ةاالسالمي  

االمتحان النهائي 

في التاريخ 

 األسبوع القادم

االسبوع القادم االمتحانات النهائية وسوف يتم تنزيل   درسال

  الجدول في صفحة المدرسة

 نتمنى التوفيق للجميع.
ربية الوطنيةالت  

 مشرفة الفصل

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2019\01\12 الموافق               ............................]. 13.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

تم تسليم الطلبة 
استرشادية  أسئلة 

في اللغة العربية 
وإالسبوع القادم 

 اختبار.
 

  أوال// القراءة

  أنواع الخط
 النسخ والرقعة وكتابة الدرس بالكراسة .

  ثانيا/ إمالء
 موضوع سعد بن معاذ .

  ثالثا / التعبير
  موضوع العطلة وتم التعبير داخل الفصل

 

للغة العربيةا  

 

  : الدرس
 مراجعة لما سبق دراسته

 

التربية 

ةاالسالمي  

 

  سالحي  درسال
  السؤال االول

 لماذا كان والد مروان مسرور وغضبان في ان واحد؟
  يقترح التالميذ األماكن المناسبة 32صفحة 
  فقرة اكمل 33صفحة 

ربية الوطنيةالت  

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2018\12\22 الموافق               ............................]. 12.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  القراءةأوال// 

 درس / العيد
  تم شرح الدرس وحل المناقشة

  2,1رقم  الواجب

  ثانيا/ النحو

  اختبار

 موضوع بالدي / التعبير

  

للغة العربيةا  

 

 درس الصوم الى أداب الصوم فقط. : الدرس
التربية  

ةاالسالمي  

 

  مراجعة قصص األنبياء درسال

 

 

ربية الوطنيةالت  

 مشرفة الفصل
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2018\12\15 الموافق               ............................]. 11.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

درس الفعل الصحيح اآلخر والفعل المعتل  أوال /النحو
 اآلخر

 تم حل جميع التمرينات بالفصل .

  ثانيا/القراءة
  درس مهندس الطبيعة العجيب

  تم قراءة الدرس وعرضه باليوتيوب وحل المناقشة

القادم اختبار نحو في تمرينات مالحظة االسبوع 
 الكتاب وبعض األسئلة مرفقة مع التالميذ.

  

للغة العربيةا  

 

درس اإليمان بالقدر خيره وشره مع حل  : الدرس

  المناقشة
 . 67صفحة  3سؤال رقم  واجب

  22:17سورة البروج اآليات من 

  حل المناقشة
 .77صفحة  6,4رقم و
 

التربية 

ةاالسالمي  

 
  اختبار درسال
ربية الوطنيةالت   

 مشرفة الفصل

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2018\12\08 الموافق               ............................]. 10.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

مالحظة االسبوع بعد 

القادم امتحان نحو 

 وقواعد إمالئية

 

  أوال /النحو

  درس إّن وأخواتها

 التمرينات .تم شرح الدرس كامال وكتابة القاعدة وحل 

  درس الهمزة المتوسطة

 تم شرح الدرس كامال وكتابته بالكراسة .

  القراءة

  درس الصدق

  لم يتم إنهاء الدرس

 3رقم  43كتاب النحو صفحة :الواجب 

  تكملة الجدول 94وصفحة 

للغة العربيةا  

 

  درس ضبط النفس عند الغضب مع حل المناقشة : الدرس

 . 61صفحة  2سؤال  واجب

  16:10سورة البروج من اآلية 

  حفظ اآليات االسبوع بعد القادم

 

التربية 

ةاالسالمي  

 

  درس مخاطر المخدرات درسال

 اذكر أسباب تعاطي المخدرات ؟ الواجب /

  مالحظة / االسبوع القادم امتحان في

  الحركة الكشفية

  الشوري في اإلسالم

  رجال الشرطة والسالمة

  مخاطر المخدرات

 

ربية الوطنيةالت  

 مشرفة الفصل

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2018\12\01 الموافق               .............................]. 9.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  وال /النحوأ
  درس كان واخواتها

  تم شرح الدرس شرحا وافيا وحل جميع تمرينات الكتاب
 37كتابة القاعدة صفحة الواجب/

 39 الفقرة ج السؤال الخامس صفحة
  ثانيا/ القراءة

  درس الحلم يتحقق
 44صفحة  6رقم  الواجب/

 

للغة العربيةا  

 

  درس/صلح الحديبية مع حل المناقشة : الدرس
التربية   57صفحة 5,4سؤال رقم الواجب/ 

ةاالسالمي  

 

  درسال
  قصة سيدنا أيوب 

  مرفق مع الملخص وتم تسليمه للطلبةالواجب /

 

اريخالت  

 مشرفة الفصل

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 الــدروس والــــواجبـــاتمـــالحظــات عن 

..................................السادس -الصـــــف :    

  2018\11\24 الموافق               .............................]. 8.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 أوال النحو

  درس /إعراب جمع التكسير

 34تم حل تمارين الكتاب صفحة

 34صفحة  5رقم / الواجب

  تم اجراء اختبار شامل

  

للغة العربيةا  

 

  درس صالة العيدين مع حل المناقشة : الدرس

 51صفحة  2سؤال رقم  واجب

 52صفحة  6ورقم                     

   8,9تسميع سورة البروج اآلية 

 

التربية 

ةاالسالمي  

 

  رجال السالمة درسال

 االول / ماهي أسباب الحرائق ؟ السؤال 

 السؤال الثاني / مما تتكون عربة المطافي؟

 
 

ربية الوطنيةالت  

 مشرفة الفصل

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2018\11\17 الموافق               .............................]. 7.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  تم أخذ درس جمع المؤنث السالم  /أوال / النحو

  وكتابة القاعدة وبعض التمرينات
  تم أخذ درس بالدي ومناقشة الدرس وقراءته

 2رقم  30كتاب النحو صفحة الواجب /

االسبوع المقبل اختبار نصفي في القراءة  :مالحظة
  األوراق واألسئلة االسترشادية مع التالميذ:والنحو 

  

للغة العربيةا  

 

 التقييم النصفي : الدرس

  8,9سورة البروج اآلية 

 حفظ اآليات لألسبوع بعد القادم الواجب /

التربية 

ةاالسالمي  

 
 امتحان درسال
اريخالت   

 مشرفة الفصل

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2018\11\10 الموافق               .............................]. 6.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  درس الهمزة المتطرفة  /أوال / النحو

  درس إمالء وتم تصحيح األخطاء لكل طالب

درس تعبير وكان عن ) األم ( وتم وضع أفكار 

  للطالب لمساعدته على التعبير

 الجدول( كتاب النحو )تكملة 111صفحة  /الواجب 

الرجاء من ولي األمر مساعدة التالميذ في كتابة 

  موضوع التعبير
 

للغة العربيةا  

 

  درس اإليمان باليوم اآلخر مع حل المناقشة: الدرس

  2,4رقم 44صفحة  الواجب

  7:1درس سورة البروج اآلية 

  حفظ اآليات األسبوع بعد المقبل

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

التربية 

ةاالسالمي  

 

  درس رجال الشرطة درسال

 السؤال ماذا تعلم صالح من تدريبا ؟

األسبوع القادم اختبار في قصتي سيدنا  :مالحظة 

 صالح ونوح عليهما السالم .
 

ربية الوطنيةالت  

 مشرفة الفصل

 

 

 

 

 جديد



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2018\11\03 الموافق               .............................]. 5.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

تم شرح درس إعراب جمع المذكر السالم   النحو/أوال / 

  وكتابة القاعدة في كراسة الطالب

  فقرة ب /ج 28صفحة  /الواجب 

  ثانيا / القراءة

تم شرح درس قصة سيدنا نوح وعرض فيديو يوضح القصة 

  لترسيخ الفهم لدى التالميذ

  وتم حل جميع أسئلة الدرس

  1,2,4رقم  23صفحة  الواجب

 

العربيةللغة ا  

 

  التضحية واإليثار : الدرس

  34صفحة  5ورقم  33صفحة 2واجب رقم 

  درس حديث الحث على التقوى والخلق الحسن

  مع حفظ الحديث 41صفحة  2واجب رقم 

  مالحظة /// األسبوع بعد القادم تقييم في

  17الي اآلية  1سورة الطارق من اآلية  -

كتابة اآلية الدالة على هذا إعطاء الطالب معنى اآلية وعليه 

 المعنى .

 14مع األسئلة صفحة  حديث األخوة في اإلسالم  -

 . 1,3رقم  18درس اإليمان بالرسل صفحة  -

 . 1,3,4رقم  23و  22درس صالة الجمعة صفحة  -

  1,2,4رقم  29و  28درس غدر اليهود صفحة -

 

التربية 

ةاالسالمي  

األسبوع القادم 

 تاريخ .

  درسال

  سيدنا نوح وحل جميع األسئلة قصة

  واإلستشارة ؟ ما الفرق بين اإلستخارة  / الواجب

 

 

اريخالت  

 مشرفة الفصل



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2018\10\27 الموافق               .............................]. 4.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  إعراب المثني أوال / النحو/

  كتابة القاعدة في الكراسة /الواجب
  24صفحة  4رقم 

----------------------------------------- 

  درس إلي ولدي القراءة /
 

 13, 3,10رقم  19و18صفحة  الواجب

 

للغة العربيةا  

 

  غدر اليهود وتطهير المدينة : الدرس

  مع حل المناقشة سورة الطارق 
  سورة الطارق  17:6حفظ اآليات من  / الواجب

  38صفحة  2تمرين 

 

التربية 

ةاالسالمي  

األسبوع القادم 

 تاريخ .

  الشورى في اإلسالم درسال

 
  واإلستشارة ؟ ما الفرق بين اإلستخارة  / الواجب

 

 

ربية الوطنيةالت  

 مشرفة الفصل

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2018\10\20 الموافق               .............................]. 3.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

التدريب على 

قراءة الصفحة 

األولى في درس 

 الكلمة الطيبة .

 / القراءة أوال

 درس) إلي ولدي ( تم شرح الدرس وقراءته فقط .

الواجب / كتابة الثالث أسطر األخيرة من الدرس 
  . 18صفحة 

 

  ثانيا / النحو

  تم أخذ درس ) أنواع الجمع (

  وحل جميع تمرينات الكتاب داخل الفصل .

 
  كتابة القاعدة في كراسة الواجب : الواجب

 . 20حل تمرين صفحة

العربيةللغة ا  

 

  درس صالة الجمعة مع حل المناقشة : الدرس

  .25درس غدر اليهود وتطهير المدينة حتى صفحة 

 
 .23صفحة  5تمرين  الواجب

 

التربية 

ةاالسالمي  

األسبوع المقبل 

 تربية وطنية .

  قصة سيدنا صالح درسال

  تم حل األسئلة في الفصل مع الطلبة .

 

  اريخالت

 مشرفة الفصل

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2018\10\13 الموافق               .............................]. 2.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  ثانيا / القراءة:  الدرس

  درس تحية االسالم

  تم قراءة الدرس وشرحه وحل جميع أسئلة الكتاب

 11كتابة ثالث أسطر االولى صفحة / الواجب
 11فقط صفحة  1وحل تمرين رقم 

تحريرية في مع مالحظة ان األسبوع القادم مراجعة 

  ما أخذ من دروس
  درس تقسيم االسم / القواعد

صفحة  2و1الواجب كتابة القاعدة وحل تمرين رقم 

15  

 

للغة العربيةا  

 

  حديث اإلخوة في االسالم : الدرس

 14صفحة  2حفظ الحديث وحل سؤال رقم  /الواجب

  ودرس صالة الجمعة بدون حل المناقشة

 

التربية 

ةاالسالمي  

 

  حركة الكشافة العالمية درسال

 السؤال االول / من مؤسس حركة الكشافة ؟

  السؤال الثاني /ماهي أعمال حركة الكشافة؟

  ربية الوطنيةالت

 مشرفة الفصل

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

..................................السادس -الصـــــف :    

  2018\10\06 الموافق               .............................]. 1.[ ......سبـوع : ........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  أوال القراءة الدرس: 
  درس الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة

تم شرح الدرس شرحا وافيا وقراءته في الحصة وتفسير 
  الكلمات الصعبة

  5صفحة  كتابة الستة أسطر االولى  / الواجب
  1,3,5,7حل رقم 

 

للغة العربيةا  

 

 6إلي اآلية  1حفظ سورة الطارق من اآلية  : الدرس

 مالحظة الرجاء االهتمام بالحركات عند القراءة
  المناقشةدرس اإليمان بالرسل مع حل 

 18صفحة 2سؤال رقم  الواجب
 

 

التربية 

ةاالسالمي  

 
  قصة سيدنا آدم   درسال

اريخ الت  تم حله مع الطالب في الفصل /الواجب  

 

 

 

 

 

 

 


