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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات 

مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 القواعد:

  رفع الفعل المضارع الصحيح والمعتل
  وفقا للورق المرفق مع الطالب

 القراءة :

  درس أضرار التدخين مع الشرح

 اللغة العربية
 

 

  درس اإليمان بالكتب السماوية درسال
  شرح الدرس بدون حل المناقشة

  

 التربية االسالمية

 

 

  اإلغريقدرس  سالدر

  الواجب
اذكر الخمس مدن التي أسسها اإلغريق مع رسم 

  الخريطة
 

اريخالت  

 مشرفة الفصل

 

 

 

 

 

 

 جديد
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

  2019\03\09 الموافق           .....................................]. 21.[ .. سبـوع : ......األ

توصيات 

مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 ) جزم الفعل المضارع المعتل االخر ( القواعد:

  شرح الدرس ومراجعه القاعدة

  مع ارفاق ورقة للطالب توضح الشرح

 ج-رقم ب 82صفحة الواجب 

 2رقم  83صفحة 

 3رقم  84صفحة رقم 

  القراءة:

  درس اضرار التدخين

  قراءة الدرس جيدا

 اللغة العربية
 

 

االسبوع بعد القادم التقييم النصفي من الورق  درسال

  المرفق مع الطلبة

مع حل  19حتى االية 13سورة االنفطار من اآلية 

  المناقشة

 

 التربية االسالمية

 

 

  األمن األنساني سالدر

 ما هو االمن ؟ -1واجب

 ما هو االمن اإلنساني؟؟ -2واجب 
اريخالت  

 مشرفة الفصل
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات 

مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 القواعد:

  االخرنصب الفعل المضارع المعتل 

  الواجب

 78صفحة  3&2تمرين 

   79صفحة  5تمرين 

 79صفحة  2&1تمرين أعراب رقم 

   القراءة

 درس افريقيا

 10&9&8&7قراءة الدرس مع حل التمارين رقم 

 

 اللغة العربية
 

 

  درس التنابز بااللقاب مع حل المناقشة درسال

 79صفحة  6سؤال رقم  واجب

 

 

 التربية االسالمية

 

 

الفصل السادس درس النوميديون   تم شرح سالدر

 وحضارتهم

  الواجب
ملوك منطقة نوميديا؟ وماهي   / ما اسم اشهر1س

  عاصمتها؟ وما اسم هذه المنطقة حاليا؟
 

اريخالت  

 مشرفة الفصل
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات 

مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 القواعد:
  درس الفعل الصحيح وأنواعه :

  64صفحة  ٢تمرين  _واجب 
 درس الفعل المعتل وأنواعه : 

 72ص  2_واجب تمرين 
 73ص  3_واجب تمرين 

 
 القراءة :

  درس أفريقيا
  قراءة الدرس بشكل جيد

  75صفحة  1/2/3/4/5حل التمارين 

 اللغة العربية
 

 
رضي  خويلد تكملة درس السيدة خديجة بنت  درسال

   فقط 3الى 1هللا عنها مع حل المناقشة من 

 التربية االسالمية

 

 
  وسائل االعالم مراجعة  سالدر

 
 التربية الوطنية

 مشرفة الفصل
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات 

مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  القراءة

  درس افريقيا

 71جيدا حتى صفحة قراءة الدرس الواجب 

 70&69صفحة  2&2&1حفظ الكلمات 

  4&3&2&1حل التمارين 

  النصوص

من نص فضل   4&3&2&1حفظ األبيات 

   6&5&4&1المعلم مع حفظ الكلمات 

 اللغة العربية
 

 
درس السيدة خديجة حتى صور ومواقف  درسال

  من جهادها
 التربية االسالمية

 

 

  درس وسائل االعالم سالدر

  الواجب

 اذكراربع وسائل لإلعالم ؟

 

 التربية الوطنية

 مشرفة الفصل
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات 

مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  القراءة

  درس مستقبل االرض مع حل التمارين
 10&9&8&1 سؤال رقم   الواجب
  60&59&58صفحة

   

 اللغة العربية
 

 

  اإليمان بالمالئكة درسال
  66صفحة  2سؤال رقم  الواجب

  1:12تسميع سورة االنفطار من 
  تسميع حديث من أدب الحديث األسبوع القادم

 

 التربية االسالمية

 

 

 مظاهر الحضارة القرطاجية سالدر

  الواجب
 كيف كان نظام الحكم في الحضارة القرطاجية؟

 اكتب ما تعرفه عن ملك ماسنيا؟

 

 التاريخ

 مشرفة الفصل
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات 

مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 

 امتحان الفصل األول األسبوع القادم

 

 اللغة العربية
 

 

  درس : حديث من أدب الحديث

  الواحب حفظ الحديث لألسبوع بعد القادم
 

 التربية االسالمية

 

 

  الدرس : الفينيقيون في شمال افريقيا
  الواجب

 لماذا اتجه الفينيقيون الى البحر ؟
 ماسبب ذهاب األميرة ديدو الى مدينة تونس ؟

 التاريخ

 مشرفة الفصل
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات 

مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

امتحان الفصل 

األول األسبوع 

 القادم

 تم اعطاء ورقة بالمقرر التالي:: القواعد 
 درس الحروف :

 45ص1تمرين -   44دراسة الجدول ص-
 59ص5تمرين -     58ص4تمرين -،   57درس االختبار :ص

 درس بناء المضارع :
 42ص5تمرين -    41ص1تمرين -

 31ص2تمرين -    37ص2تمرين - درس بناء الفعل االمر :
 القراءة :

  النبوةدرس من هدي 
 16ص1       15ص2-1  ، 13ص4–3-2-1الكلمات :-
 االسئلة :-
 19ص16-15،   18ص1-4-5-8-9

 النصوص :
  درس من نعم هللا علينا

 12ص10-6-2-1الكلمات :-
 16ص7، ب(-)أ15ص2،  15ص1االسئلة :-

 درس من الهدي النبوي :
 21ص1التمارين :-،  ١7حفظ الحديث ص-
 ج(-پ-)أ22ص4،  ب(-ص)أ3                

 التعبير :
  موضوع عبارة عن سبع اسطر

  الشتاء-              الصالة-

 اللغة العربية
 

 

  1:12دراسة سورة االنفطار من اآلية  : درس

  تسميع اآليات األسبوع بعد القادمالواحب 
 التربية االسالمية
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  درس ثقافة النساء: سالدر

 من الكتاب 18صفحة الواحب 

 

الوطنيةالتربية   

 مشرفة الفصل

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات 

مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 تم اعطاء ورقة بالمقرر التالي:: القواعد 
 درس الحروف :

 45ص1تمرين -   44دراسة الجدول ص-
 59ص5تمرين -     58ص4تمرين -،   57درس االختبار :ص

 درس بناء المضارع :
 42ص5تمرين -    41ص1تمرين -

 31ص2تمرين -    37ص2تمرين - درس بناء الفعل االمر :
 القراءة :

  درس من هدي النبوة
 16ص1       15ص2-1  ، 13ص4–3-2-1الكلمات :-
 االسئلة :-
 19ص16-15،   18ص1-4-5-8-9

 النصوص :
  درس من نعم هللا علينا

 12ص10-6-2-1الكلمات :-
 16ص7، ب(-)أ15ص2،  15ص1االسئلة :-

 درس من الهدي النبوي :
 21ص1التمارين :-،  ١7حفظ الحديث ص-
 ج(-پ-)أ22ص4،  ب(-ص)أ3                

 التعبير :
  موضوع عبارة عن سبع اسطر

  الشتاء-              الصالة-

 اللغة العربية
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امتحان الفصل 

األول األسبوع 

 القادم

 التحضير لالمتحان حيث  : درس
  اعطاء ورقة المراجعة لالمتحان بالمقررتم 
 

 التربية االسالمية

 

 

 التحضير لالمتحان حيث  : سالدر
  تم اعطاء ورقة للمقرر لالمتحان

 

 التربية الوطنية

 مشرفة الفصل

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  من هدي النبوة :درسال

وسؤال رقم   17حفظ الحديث صفحة  :الواجب

 22صفحة   4،5 وسؤال رقم 21صفحة  3

  القراءة

  درس بالدي

  39صفخة   2،3حفظ الكلمات رقم 

  40صفحة   1،2ورقم 

 41صفحة   4ورقم 

  تعبير

موضوع من سبع اسطر من قراءة درس بالدي 

 43صفحة  10سؤال 

 58،59 صفحة 4،5سؤال رقم  القواعد
 

 اللغة العربية
 

 

مع حل  36:  18سورة المطففين من اآلية : درس

  المناقشة
 

 التربية االسالمية
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  اختبار : سالدر
 

 

 التربية الوطنية

 مشرفة الفصل

 

 

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  القواعد

  مراجعة الدرس والقاعدة  درس الحروف 

 46صفحة  3ًوتمرين 45صفحة.  1الواجب تمرين 

  النصوص

  حفظ اآليات لدرس اداب اجتماعية

  5&4&2&1حفظ الكلمات 

  الواجب

  10صفحة  6&4&2تموين 

 

  القراءة تم حل وأحب من هدي النبوة

المطلوب تحضير درس أمراض فصل الشتاء صفحة 

44  

 

 اللغة العربية
 

 

 : درس

درس صور ومواقف من حياة الرسول َصل هللا عليه 

  وسلم

  45صفحة  8&6تمرين الواجب 

 التربية االسالمية

 

 جديد
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  تابع حضارات بالد الشام والرافدين : سالدر

  الواجب

  لماذا اتجه الفينيقيون الو البحر منذ البداية

 االسم ؟من هم العبرانيون ؟ ولماذا سموا بهذا 

  هام األسبوع القادم اختبار في التربية الوطنية

  التاريخ

 مشرفة الفصل

 

 

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 القواعد

  درس بناء الفعل المضارع

  قراءة ومراجعه القاعدة

 41صفحة 2+1 واجب

 42اعراب صفحة 5         

  درس من هدي النبوة  القراءة

 واجب:

  قراءة الدرس جيدا

 13صفحة  4+3+2+1حفظ الكلمات 

 15صفحة 2+1حفظ الكلمات 

 16صفحة  1حفظ الكلمات 

 8+5+4حل التمارين 

 20صفحة 16+15حل التمارين 

 اللغة العربية
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 النصوص 

 آداب اجتماعية )القرآن الكريم (

 الواجب:

 قراءة الدرس لألسبوع القادم وتحضير االسؤال

 )ا+ب+ج(1

 
  التربية اإلسالمية : درس

 درس الوضوء مع حل المناقشة

 41صفحة 4+2واجب سؤال 

 التربية االسالمية

 

 

  : سالدر

  الحضارات التي قامت في بالد الشام

 اذكر أهم الشعوب التي سكنت في بالد الشام ؟ 1س

 اذكر السبب الجمل التالية : 2س

 الكنعانيين مدنهم في الجبال؟=لماذا بنى 1

 =ما سبب عبادة الكنعانيين آلله القمر والشمس ؟2

 =كيف يدافع الكنعانيون عندما يهاجمهم األعداء ؟3

 

  التاريخ

 مشرفة الفصل

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 
  والتعبير تقييم في القواعد والقراءة  : الدرس

 اللغة العربية
 

 
  درس صفة القدرة مع حل المناقشة : درس

 

 التربية االسالمية

 

 

  الهجرات السامية : سالدر

  الواجب

اذكر سبب هجرة القبائل العربية من شبه 

  التاريخ
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  الجزيرة

 لماذا ُسميت القبائل السامية بهذا االسم؟

 

 مشرفة الفصل

 

 

 

 

 

 

 عن الــدروس والــــواجبـــاتمـــالحظــات 

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  درس من هدي النبوةالدرس :

قراءة الدرس جيدا مع حل التمارين الواجب حل تمرين 

 18صفخة  3&2&1رقم 

 

  :التقييم في اللغة العربية األسبوع القادم في اآلتي

  القواعد

  19صفحة  2درس المعرفة والنكرة تمرين رقم 

 26صفحة   3&2درس المبني من األسماء تمرين رقم 

  27ب صفحة  5وتمرين رقم 

 30صفحة  1درس بناء الفعل الماضي تمرين رقم 

 اللغة العربية
 

 جديد
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  32صفحة   4وتمرين 

 

  درس من توجيهات القران الكريم  القراءة

 

واألسئلة 3صفحة  7&6&3&1حفظ الكلمات 

تمرين رقم  9صفحة  8رقم  8صفحة   5&2 رقم 

 11صفحة 23

  التعبير

  موضوع عن بر الوالدين

 

 

  التقييم النصفي : درس

 

  التقييم األسبوع القادم
 

 التربية االسالمية

 

  التاريخ  تقييم : سالدر 

 مشرفة الفصل

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  امالء وتعبير القواعد

 اللغة العربية  قراءة درس من هدي النبوة
 

 

  التربية االسالمية : درس

  درس حب الوطن من اإليمان مع حل أسئلة المناقشة

  31صفحة  5تمرين رقم  الواجب

االسالميةالتربية   
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  مراجعة للتقييم النصفي من الورق المرفق مع الطلبة

  التقييم األسبوع القادم
 

 

 

  درس المشاركة السياسية: سالدر

  الواجب

 عرف االنتخابات؟

 14&13صفحة  1:7تمرين من 

  ملحوظة هامة

  التقييم األسبوع القادم في الدروس اآلتية

  تقسيم التاريخ الى عصور وحساب السنين

  تطور الجماعات البشرية

  عوامل قيام الحضارة

 

ربية الوطنيةالت  

 مشرفة الفصل

 

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  درس احوال بناء فعل االمر القواعد

  الواجب

 1/2رقم  37(صفحة 2قراءة ومراجعة القاعدة وتمرين 

 3&2اعراب رقم 4تمرين 

  القراءة

  حل واجب القراءة توجيهات القران الكريم

  تعبير

 10كتابة موضوع يتحدث عن بر الوالدين فيما يقل عن 

  اسطر

 

 اللغة العربية
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تكملة درس صور ومواقف من حياة الرسول - : درس

 صلى هللا عليه وسلم

 

 ، 7:17سورة المطففين من اآلية 

  7:17حفظ اآليات من  الواجب

  ملحوظة هامة

  األسبوع بعد القادم التقييم النصفي في اآلتي

إعطاء الطالب المعنى  1:11سورة المطففين من اآلية 

  وعلى الطالب كتابة اآلية الدالة على هذا المعنى

حديث النهي عن التشدق بالكالم في صورة نقاط إلكمال 

  5&4&3&1رقم  12الحديث مع األسئلة صفحة 

رقم  17درس اإليمان باهلل تعالى األسئلة صفحة 

2&3&5  

رقم  21األسئلة صفحة  درس الطهارة وأحكامها

2&3&5 

 

 

 التربية االسالمية

 

 

 :عوامل قيام الحضارة  : سالدر 
عرف الحضارة وأذكر عواملها وتكلم  1الواجب:س

 علي واخدة منها؟ 
ربية الوطنيةالت  

 مشرفة الفصل

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات مدرس/ مدرسة 

 المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  القواعد

  حل واجب االسبوع الماضي

احوال بناء الفعل   درس المبني من األفعال 

  الماضي

  31صفحة  3&2تمرين رقم  الواجب

 32صفحة  4تمرين رقم 

 

 اللغة العربية
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  القراءة

  درس من توجيهات القران الكريم

  قراءة تتمة الدرس

 13/14/18/19/23حل واجب 

 

 

الطهارة مع حل مراجعة درس  - : درس

  مناقشة الدرس

درس صور ومواقف من حياة الرسول 

 25صلى هللا عليه وسلم حتى صفحة 

 

 21صفحة  6&1تمرين رقم  الواجب

 

 التربية االسالمية

 

 

  درس قيمة الحياء : الدرس

 

 5&3&1رقم  10صفحة  الواجب

 سؤال ما الفوق بين الحياء والحياة؟

 

ربية الوطنيةالت  

 مشرفة الفصل

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات مدرس/ مدرسة 

 المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  القواعد

  درس المبني في األسماء
 

  الواحب
  قراءة الدرس جيدا ومراجعة القاعدة

وتمرين  26صفحة  2/3حل التمارين رقم 

 اللغة العربية
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  27ب صفحة 5
 

 

الطهارة بدون حل درس  - : درس

  المناقشة
  ملحوظة

  تسميع الحديث األسبوع القادم الواجب :

 التربية االسالمية

 

 

  درس تطور الجماعات البشرية : الدرس

  :الواجب
اذكر األماكن التي اتجه اليها االنسان بعد 

 الجفاف
اذكر استخدامات النار عندما اكتشفها 

  االنسان
 

  اريخالت

 مشرفة الفصل

 

 

 

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

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

توصيات مدرس/ مدرسة 

 المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  
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  القواعد

  مراجعة الدرس السابق

  حل واجب درس المعرفة والنكرةالواجب: 

 

  القراءة

  من توجيهات القران الكريم

  5&4قراءة الدرس جيدا صفحة الواجب: 

 4صفحة ( 7&6) 3حفظ الكلمات صفحة 

(2&4) 

 5&4&3التمارين رقم  حل

 اللغة العربية
 

 

  - : درس
  الدرس حديث النهي عن التشدق في الكالم

  الواجب
 12صفحة 2حفظ الحديث وحل تمرين رقم 

 التربية االسالمية

 

 

  درس معنى الرفق : الدرس

 : الواجب
  ما معنى الرفق ؟  1س 
 ما معنى كبد رطبة؟ 2س 

 

  ربية الوطنيةالت

 مشرفة الفصل

 

 

 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................السابع  -الصـــــف :   

  2018\10\06 الموافق           .....................................]. 1.[ .. سبـوع : ......األ
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توصيات مدرس/ مدرسة 

 المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 : القراءة
 ()من توجيهات القرآن الكريم درس  

 الواجب:
  قراءة الدرس-
 3صفحة 4-3-2-1حفظ معاني الكلمات -
 2-1حل التمارين -

 :القواعد
 )المعرفة والنكرة (درس

 الواجب: 
  قراءة القاعدة-
 4-2-1حل التمارين -

 

 اللغة العربية
 

 

 6الى آلية 1من اآلية  سورة المطففين حفظ - : درس

  لالسبوع القادم وكتابتها

درس اإليمان باهلل تعالى مع حل المناقشة ما عدا سؤال -
5  
 17صفحة 6و4سؤال رقم  واجب-

 

 التربية االسالمية

 

 

  عصور وحساب السنينتقسيم التاريخ الى : الدرس

 :الواجب
 عدد عصور ما قبل التاريخ ؟وتكلم عن عصر المعادن ؟-
 بماذا تميزت العصور الحديثة ؟-

  التاريخ

 مشرفة الفصل

 

 


