
 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  القواعد :

  رس النعت الحقيقي مع حل المناقشةد

  الواجب
  78صفحة  7سؤال رقم 

 
  القراءة

  مراجعة درس عالم النيات
  تكملة درس اإلذاعة المرئية

  الواجب
 

 86صفحة 11سؤال رقة 
 
 
 

 اللغة العربية
 

 

 الدرس : 

 
  المناقشة تكملة درس صالة الجمعة مع حل

  

 

ةالتربية االسالمي  

 

 
  الدرس:

  الدولة العباسية مع حل المناقشة
 

اريخالت   
 

 مشرفة الفصل  

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 درس تذكير العدد وتأنيثه القواعد :

  شرح الدرس ومراجعه القاعدة
  مع حل المناقشة

 68صفحة 4تمرين  واجب
 

 القراءة :
  درس اإلذاعه المرئية

  قراءة الدرس بشكل جيد
 

 اللغة العربية
 

 

  صالة الجمعه الى آداب الجمعهالدرس : 

 
االسبوع بعد القادم القييم النصفي من الورق 

  المرفق مع الطلبة

 

ةالتربية االسالمي  

 

 

  درس الدولة العباسية الدرس:
 1سؤال  واجب

 ولماذا سمي بذلك ؟؟من هو خليفة العهد الذهبي 
 

اريخالت   
 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 درس تمييز العددالقواعد :

مراجعة القاعدة والدرس مع حل تمرين 

1&2&3  

 2رقم  61أعراب صفحة  واجب

 

 القراءة

  درس عالم النبات

 64صفحة  3&2&1 حفظ الكلمات

  67صفحة  2&1

  واجب

 14&13& 5&4&3&2&1تمارين رقم 

 64صفحة 

 
 

 اللغة العربية
 

 
 الدرس : 

  مع حل المناقشةااليمان بالقدر خيره وشره درس 

 

ةالتربية االسالمي  

 

 
  مراجعة درس مفهوم الدولة الديمقراطية الدرس:

 

اريخالت   
 

 مشرفة الفصل  

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 الــدروس والــــواجبـــاتمـــالحظــات عن 

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 القواعد :
  درس التمييز

 55/ 54ص  3+2واجب 
 55ص  4

56أ ص  6اإلعراب    
  : النصوص

  قصيدة احتضنني أبتاه
  قراءة القصيدة والنص الكتابي

38ص  7+5+3+1حفظ الكلمات    
40ص 6+5+4+3حل التمارين   

  الضحكدرس القراءة :
  قراءة الدرس جيدا

  12+8+7+6حل التمارين 
 

 اللغة العربية
 

 

الى اآلية 17سورة عبس من اآلية الدرس : 

32  
  حفظ اآليات لألسبوع القادمالواجب 

 

 

ةالتربية االسالمي  

 

 مراجعة  الدرس: 
ربية الوطنيةالت   

 

 مشرفة الفصل  

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  القراءة

 درس الضحك

الواجب قراءة الدرس جيدا مع حفظ الكلمات 

  85صفحة  2&1&57صفحة  5&1

 4&3&2&1رقم  62حل التمارين صفحة 
 

 اللغة العربية
 

 
 الدرس : 

درس االسالم دين المساواة والعدل بدون 

  حل المناقشة

ةالتربية االسالمي  

 

 

التعددية السياسية واألحزاب  الدرس:

  السياسية

 24 ص الواجب
 

ربية الوطنيةالت   
 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  القراءة

  درس القراءة مع حل التمارين
  25صفحة  8&3سؤال رقم  الواجب

 

 اللغة العربية
 

 

 الدرس : 
درس صور ومواقف من حياة ابي بكر 

  الصديق
 

ةالتربية االسالمي  

 

 

  درس الدولة األموية الدرس:
  الواجب

ماسبب قيام الثورات والفتن في عهد 

  األمويين ؟
ما هي اهم المناطق التي تم فتحها بالفتح 

 االسالمي في عهد األمويين ؟
 
 

الوطنيةربية الت   
 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 

 امتحان الفصل األول في اللغة العربية 
 اللغة العربية

 

 

  حديث فضل طلب العلمالدرس : 

  درس اإليمان باليوم االخر

 

  الواجب

  لألسبوع بعد القادمحفظ الحديث 

 74صفحة  3سؤال رقم 

 

ةالتربية االسالمي  

 

 
 مراجعة  الدرس:

 

ربية الوطنيةالت   
 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  تم اعطاء ورقة بالمقرر للصف الثامن للغة العربية

العربيةاللغة   
 

 

 1:16سورة عبس من اآلية الدرس

  حفظ اآليات لألسبوع بعد القادم الواجب

 

   
 

ةالتربية االسالمي  

 

 

  درس الدستور الدرس:

 4&3&2رقم  20صفحة  الواحب
 

 
 

ربية الوطنيةالت   
 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  تم اعطاء ورقة بالمقرر للصف الثامن للغة العربية

 اللغة العربية
 

 

تم اعطاء ورقة المراجعه لالسالمية للمقرر   :الدرس

  لالمتحان

   
 

ةالتربية االسالمي  

 

 

  تم تحديد المقرر لالمتحان الدرس:

 

 
 

اريخالت   
 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 الــدروس والــــواجبـــاتمـــالحظــات عن 

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  درس الحال  القواعد

 تم حل تمارين الدرس جميعا

  النصوص

  درس القران الكريم

  قراءة الدرس وحل التمارين المحددة جميعا

  القراءة

  درس مالبسنا

  قراءة الدرس وحل تمارين

  39صفحة  9 & 8 & 7 & 4 & 1

 

العربية اللغة  
 

 

   :الدرس

 1:5درس تنظيم الوقت مع حل المناقشة ِمن 

   فقط
 

ةالتربية االسالمي  

 

 

  الدرس:

  اختبار
 
 

اريخالت   
 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

  2018\12\01 الموافق           .................................]. 10.[ ...سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  درس الحال  القواعد

  والشرحقراءة الدرس 

 6   / 48ص 3+2/      47ص  1= واجب تمرين 

  50( ص2+3)

 : القراءة

  ان أمكن 20صفحة  تحضير درس )القراءة وفوائدها( 

 النصوص :

  درس من الهدي النبوي

  4+3+2+1حفظ الكلمات 

 12ص  8+7حل التمارين 

 التعبير

كتابة موضوع تعبير يتحدث عن أهميه الصدق لحياة 

  والمجتمع وأضرار الكذب للفرد والمجتمعاالنسان 

 9مستعينا بدرس النصوص الهدي النبوي تمرين رقم 

  12ص 

 اللغة العربية
 

 
   :الدرس

  صور و مواقف من حياة الرسول عليه السالم

 مع حل المناقشة

ةالتربية االسالمي  

 

األسبوع القادم اختبار 

 التربية الوطنية

 

  الدرس:

 القرآن الكريم بعد جمعه؟أين وضع  1سالواجب 

من الخليفة الذي لقب بذي النورين وكيف انتهت حياة 

  كل خليفة؟

 
 

اريخالت   
 

 مشرفة الفصل  

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  درس المفعول الجله  القواعد

  مراجعة الدرس وشرح القاعدة

  الواجب

واعراب رقم 41صفحة 4و 40صفحةً 2تمرين 

 42صفحة 3&2

  قراءة

قراءة درس اداب االستئذان مع حل جميع األسئلة 

 والشرح بالصفر

  تعبير

كتابة موضوع تعبير عن اداب الزيارة مستعينا بدرس 

  اداب االستئذان

  نصوص

اداب إسالمية من القران الكريم مع حل جميع أسئلة 

  الفصلالمناقشة وشرح الدرس ب
 

 اللغة العربية
 

 

درس صور ومواقف من حياة الرسول صلى   :الدرس

  هللا عليه وسلم مع حل المناقشة بالفصل

 

ةالتربية االسالمي  

 

 

  تابع تكوين الدولة االسالمية الدرس:

 

  الواجب

كيف كان الرسول صلى هللا عليه وسلم مثل اعلى في 

 الكفاح ؟

 كيف قضى االسالم على الّرق؟
 

اريخالت   
 

 مشرفة الفصل  

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  :تقييم القواعد وللقراءة والتعبير الدرس

 مراجعة القواعد السابقة الواجب :
 اللغة العربية

 

 

فرائض وسنن ومبطالت الصالة مع حل   :الدرس

 المناقشة

 39صفحة 4سؤال رقم  واجب

ةالتربية االسالمي  

 

 

  تكوين الدولة االسالمية الدرس:

  الواحب

 عدد غزوات الرسول صلى هللا عليه وسلم ؟

 اذكر شروط صلح الحديبية ؟

 

اريخالت   
 

 مشرفة الفصل  

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 حل واجبات قواعد درس المفعول المطلق .:القواعد 

درس من آداب اإلستئذان تتمة مناقشة وشرح  :القراءة

 .للدرس

  17صفحة 3.4.5.6حل تمارين  :الواجب

 . 16صفحة 1.4.6حفظ الكلمات - 

 :األسبوع القادم اختبار للغة العربية 

 : المطلوب

 15صفحة 3=تمرين  والفاعل :درس الفعل القواعد 

 17صفحة 3رقم  8+إعراب  16صفحة 4+

رقم 4+إعراب 21صفحة 1درس الالزم والمتعدي =تمرين  

 22صفحة 

رقم 6+إعراب 26صفحة 3=تمرين  درس نائب الفاعل 

 27صفحة 1

  درس أولو األلبابالقراءة :

 6صفحة12-8-6-5-4-3-2-1حفظ الكلمات 

  9صفحة 10-3-2-1تمارين :

 10صفحة 3-2-1تمارين :

 :موضوع عن بر الوالدين مع األدلة . التعبير

 اللغة العربية
 

 

  التقييم النصفي  :الدرس

  من صفات هللا تعالى

 35صفحة 4واجب سؤال رقم -صفة البصر 

 

ةالتربية االسالمي  

 

 التاريخ :اختبار  الدرس: 
اريخالت   

 

 مشرفة الفصل  

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 والــــواجبـــاتمـــالحظــات عن الــدروس 

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  امالء   الدرس: 

 اللغة العربية
 

 

  15:21دراسة سورة البروج من اآلية   :الدرس

  حفظ اآليات لألسبوع بعد القادم الواجب

 

مراجعة التقييم النصفي من الورق المرفق مع 

  الطلبة

  القادمالتقييم النصفي األسبوع 

ةالتربية االسالمي  

 

 

  الدرس تابع الدولة االسالمية  الدرس:

  الواجب

ماذا سمي العام الذي توفي فيه ابو طالب وخديجة 

 ؟

لماذا كانت اسماء بنت ابي طالب تامر راعي 

 الغنى بالسير ورائها بقطيع الغنم؟

 

  األسبوع القادم التقييم النصفي في الدروس

  االسالميةقيام الدولة 

  الدعوة االسالمية كاملة
 

اريخالت   
 

 مشرفة الفصل  

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 ) درس )المفعول المطلق القواعد : 

  قراءة القاعدة وشرح الدرس

 36صفحة  3+ 2تمرين 

 37صفحة  6+4تمرين 

  القراءة

 )من آداب اإلستئذان (درس 

  قراءة الصفحة األولى من الدرس

 17صفحة  2+1حل تمرين 
 

 اللغة العربية
 

 

  درس اختيار األصدقاء -  :الدرس

 29صفحة 6تمرين  واجب

  التقييم األسبوع بعد القادم في اآلتي من اإلسالمية

إعطاء المعنى   1:14سورة التكوير من اآلية -

  الدالة على هذا المعنى وعلى الطالب كتابة اآلية

كتابة في صورة  حديث اختيار الجليس الصالح -

  3+2رقم  12أكمل +األسئلة ص 

  4+1رقم  15صفة السمع األسئلة ص -

درس صور ومواقف من حياة الرسول ص -

  4+2+1رقم  24+األسئلة ص 

رقم 29درس اختيار األصدقاء األسئلة ص-

1+3+5 
 

ةالتربية االسالمي  

 

 
  الحقوق السياسية والمدنية الدرس:

 6+3+1رقم 10ص الواجب
 

ربية الوطنيةالت   
 

 مشرفة الفصل  



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ مدرسة 

 المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 االسماء الخمسةالقواعد : 

  مراجعة القاعدة وشرح الدرس
  31صفحة2حل تمرين 
 32صفحة  5حل تمرين 

 
 القراءة

  تم حل واجب الدرس السابق 
 درس أولو األلباب 

 9صفحة  10حل تمرين 
 10صفحة 3-2-1حل تمارين 

 8-6-5حفظ الكلمات 
 

 اللغة العربية
 

 
صور ومواقف من حياة  -  :الدرس

  الرسول صلى هللا عليه وسلم
 . 24صفحة  3سؤال   واجب

ةالتربية االسالمي  

 

 

 تابع الدعوة اإلسالمية الدرس:
  الواجب

 ماذا تعرف عن ورقة بن نوفل ؟
 ؟ كم استمرت الدعوة اإلسالمية 

   

ريخالت   
 

 مشرفة الفصل  

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ مدرسة 

 المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 القواعد : 

  نائب الفاعل مع الفعل المتعّدي الى مفعولين

 جب:الوا

  الدرس والقاعدة جيداقراءة 

 26صفحة  3/4حل تمرين 

 27صفحة6تمرين 

 القراءة

  حل تمارين الدرس السابق

  الواجب

قراءة الدرس جيدا وخل تمارين رقم 

 9صفحةً 3/4/5

 

 اللغة العربية
 

األسبوع القادم تسميع 

9الحديث صفحة   

  تكملة درس الصالة -  :الدرس

  8:14سورة التكوير من اآلية 

  الواجب 

 

  حفظ اآليات لألسبوع بعد القادم

 

 

ةالتربية االسالمي  

 

 

  الدرس:

  درس قينة الوفاء

  الواجب

  8صفحة  ١/٢/٣ حل تمارين 

   

ربية الوطنيةالت   
 

 مشرفة الفصل  

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ مدرسة 

 المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 القواعد : 

 حل واجب درس الفعل والفاعل. -

 درس جديد:-

 18الفعل الالزم ووالفعل المتعدي صفحة 

 قراءة القاعدة وفهم التمارين .-

 21صفحة ١حل التمارين -

 ج-ب22صفحة 4حل تمرين -

 

 :القراءة 

 درس اولو االلباب .

 تتمة شرح الدرس .-

 قراءة ما أوخذ اليوم. -الواجب: 

 12-8-6-5حفظ الكلمات -

 7-3حل تمرين -

 

 اللغة العربية
 

 

 التربية االسالمية : -  :الدرس

 حديث اختيار الجليس الصالح 

 الواجب حفظ الحديث 

 

ةالتربية االسالمي  

 

 

 قيام الدولة االسالمية  الدرس:

 الواجب 

 س اذكر السبب في الجمل التالية :

لماذا كانت تقوم الحروب بين العرب قبل -

 االسالم ؟

لماذا كان العرب قبل االسالم يفضلون البنين -

 على البنات ؟

  التاريخ
 

 مشرفة الفصل  

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير

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

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

................................................الثامن  -الصـــــف :    

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

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 القواعد : 

 درس )الفعل والفاعل (
 الواجب :

  مراجعه القاعدة وحل التمارين-
2-3-4 
 

 القراءة :
 )أولو األلباب (درس 

 الواجب: 
 قراءة الدرس حتى القسم المحدد منه .-

 1حل تمرين
 6صفحة  4-3-2-1حفظ الكلمات -

 

 اللغة العربية
 

 

 .7حتى 1حفظ سورة التكوير من اآلية  -  :الدرس

 درس صفة السمع مع حل المناقشة . -
 درس الصالة حتى أحكامها فقط .-

 

ةالتربية االسالمي  

 

   الدرس: 
  التاريخ

 

 مشرفة الفصل  


