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القــــــــراءة
و التعبير و األناشيد

قواعد اللغة العربية
................

اســتــقبال
التاميذ و تهيئتهم للدراسة

ســـــــبتمبر

ـ من هدي القرآن الكريم

ـ تعزيزما سبق دراسته
ـ
ـ التـــــــأنـــــــــيـــث

ـ احترام المعــــــــلم

ــ المفرد و المثــــــنى

ـ الى أبناء المدارس

والجــــــــــــــمـــــــع

اإلمــــــــــال ء
................
ــ مراجعة ما سبق دراسته 7
ــ مراجعة ما سبق دراسته
2
ــ مراجعة الهمزة المتطرفة 7

أكــــــــــتوبر

ــ

إلى أبناء المدارس

ــ إعراب اإلسم المفرد

ــ مراجعة الهمزة المتطرفة

ــ

من المبشرين بالجنة

ــ المثنى صياغته و
إعرابــــه

ــ الهمزة المتوسطة على الياء

ــ

في ساعة النـــــشاط

ــ الهمزة المتوسطة على الياء
ــ المثنى صياغته و...

نوفــــــــــمبر

ــ اإلمام أحمد بن حنبل

ــ جمع المذكر السالم

ــ الهمزة المتوسطة على الواو

ــ من األدب النبوي الكريم

ــ جمع المذكر السالم

ــ الهمزة المتوسطة على الواو

الحمامة المطوقـة

ــ جمع المؤنث السالم

ــ معالجة األخطاء اإلمالئية

ــ

ــ نصائح وتجارب

الكتابة بخط النسخ و الرقعة
.......................
ـــ مراجعة الحروف الهجائية
لخط الرقعة
ــ مراجعة الحروف الهجائية
لخط الرقعة
ــ مراجعة الحروف الهجائية
لخط الرقعة

ــ مراجعة الحروف الهجائية
لخط الرقعة
ــ مراجعة الحروف الهجائية
لخط الرقعة
ــ مراجعة الحروف الهجائية
لخط الرقعة
ــ الحروف التي ترتكز على
السطر
ــ الحروف التي ترتكز على
السطر

ديــــــــسمبر

ــ ويل للقوي من الضعيف 7

ــ جمع التكسير

ـ ويل للقوي من الضعيف 2

ــ جمع التكسير

ــ تطبيقات على ما سبق
دراسته

ــ الشباب المـــــــــــــسلم 7

ــ تدريبات على اإلسم

ــ الحروف التي ترتكز على
السطر
ــ التدريب على الحروف التي
تنزل على مستوى السطر

ــ نموذج إلختبارنهاية الفصل
ـــ تــــــــــــابع

جانــــــــفي

ــ الشباب المسلم

ــ المرافق العامة
ــ الذئب و

الحمل 7

ــ الذئب و الحمل

2

فــــــــــبراير

ــ إعراب المبتدأ الخبر

ــ نموذج إلختبار....

ــ الحروف المتشابهة

ــ أختبر معلوماتي

ــ مراجعة ما سبق دراسته

ــالحروف المتشابهة

ــ تعزيز ما سبق دراســته

ــ مراجعة ما سبق دراسته

ــ الحروف المتشابهة

ــ األفعال الناسخة

ــ مراجعة الهمزة المتوسطة
على الياء والواو
ــ مراجعة الهمزة المتوسطة
على الياء و الواو
ــ الهمزة المتوسطة على األلف

ــ الحروف المتشابهة

ــ مال يتضاعف

ــ األفعال الناسخة

ــ حول العالم على ظهر
دراجة

ــ الحروف الناسخة

ــ طاعة هللا و

الوالـــــــــدين 7

الدخول المدرسي.
*دروس التوحيـــــد
أسباب الفالح .ص 1
أسباب الفالح 2
العلم يسبق العمل
وجوب طاعة الرسول
صلى هللا عليه و سلم و البعد
عن الشرك ص 72

*الفقه اإلسالمي
مراجعة ما درس في الصف الرابع .
أقسام المياه .
ال تجوز مواالة من يحارب اإلسالم .
العطلـــــة الخريفية
21172/71/ 71
21172/77/12
الحنيفية صفحة 72
األصول الثالثة .
الفقه اإلسالمي  :التيمم .
الصالة صفحة 741

ــــ الحروف المتشابهة
ــ الحروف المتشابهة

......................................
ــ الخلفاء الراشدون
ــ الخلفاء الراشدون
أبو بكر الصديق رضي هللا عنه

ــ أبو بكر الصديق
ــ عمــر بن الخطاب رضي هللا
عنه
ــ عمر بن الخطاب
ــ عثمان بن عفان رضي هللا
عنه
ـــ عثمان بن عفان
ــ علي بن أبي طالب رضي هللا
عنه

ــ الحروف التي ترتكز على
السطر
ــ تطبيقات على ما سبق دراسته

7

التوحيد و الفقه اإلسالمي

التاريـــــخ اإلسالمي

التوحيد :
آيات هللا و مخلوقاته  .ص21
الخالق المنعم المستحق للعباذة
الفقـــــه :
آداب المشي للصالة و انتظارها
عطلة الشتاء 72/72/ 72
2171/17/12

الفقه اإلسالمي :
صفـــــة الصالة ص 731
سنن الصالة
األفعال المكروهة في الصالة ص 711
سجود السهو ص 711
أنواع العبادة .....ص 23
أدلة بعض أنواع العبادة ص 21
أدلة بعض أنواع العبادة .ص 41
مراجعة ما درس ص 711
صالة الجماعة ص 727
أحكام اإلمامة
عطلة الربيع 2171/12/77
عطلة الربيع 2171/12/21

ـــ علي بن أبي طالب
ــ الفتوحات في عهد الخلفاء
الراشدين
ــ الفتوحات في عهد الخافاء
الراشدين

ــ الدولــة األموية
ــ الدولة األموية
ــ معاوية بن أبي سفيان
ــ معاوية بن أبي سفيان
ــ الوليد بن عبد الملك
ــ الوليد بن عبد الملك

مــــــارس

ــ طاعة هللا و الوالديـــــــــــن
2
ــ تعلم واعمل من الهدي
النبوي الشريف

ــ الحروف الناسخة

ــ الهمزة المتوسطة على األلف

ــ الحروف المطموسة رؤوسها

ــ تدريبات عامة

ــ الهمزة المتوسطة على السطر

ــ الحروف المطموسة رؤوسها

ــ رفع الفعل المضارع

ــ الهمزة المتوسطة على السطر

ــ الحروف المطموسة رؤوسها

معرفة دين اإلسالم باألدلة
شهادة أن الإله إال هللا .
شهادة أن محمدا رسول هللا .ص 41
صالة الجماعة .
أحكام اإلمامة ص 723
موقف اإلمام و المأمومين ص 721

ــ عمر بن عبد العزيز
ــ عمر بن عبد العزيز
ــ الدولة العباسية

ــ إذا أردت أن تعيش سالما
ــ النخلة المعوجة 7

أبريــــل

ــ نصب الفعل المضارع

ــ معالجة الخطاء اإلمالئية
الشائعة

ــ جزم الفعل المضارع

ــ تطبيقات عامة على ما سبق
من مهارات

ــ النخلة المعوجة 2
ــ الملك والحارس
ــ جزم الفعل المضارع

ـــ تــــــــــــــا بع
ــ تطبيقات عامة على ما سبق
من مهارات

ــ جلســـــــــــــــــة عائلية

مــــــــاي

ــ يا أخــــــــــــــــي المسلم

ــ تدريبات على إعراب
المضارع
ــ إعراب الفاعل

ــ اإلنسان في عصر السرعة

ــ تأنيث الفعل الماضي

ــ تحــــــــــــــــية المعلم

ــ تأنيث الفعل الماضي

ــ التدريب على أوضاع الحروف
و
أشكالها التعددة لخطي الرقعة و
النسخ

ــ أبو جعفر المنصور
ــ أبو جعفر المنصور

ــ تابـــــــــــــــــع

ــ تطبيقات عامة على ما سبق
من مهارات

ــ تابع ألوضاع الحروف

ــ جدول تصويب أخطاء الطالب

ـــ تابــــــــــــــع

ــ نموذج إختبار منتصف الفصل
ــ تابــــــــــــــــع
ــ نموذج إختبار منتصف الفصل

جــــــوان

ــ رياضة الجسم

ــ إعراب المفعول به

ــ نموذج إختبار نهاية الفصل

ـــ تدريبات عامة على

ــ فدائي في سبيل هللا

ــ إعراب المفعول به

ــ نصوص إمالئية مختارة

الكتابة الجميلة بخط الرقعة و
النسخ

ــ قصة شعرية 7

ــ أختبر معلومـــــاتي

ــ مراجعة عامة

ــ قصة شعرية 2

ــ أختبر معلومـــــــــاتي

ــ مراجعة عامة

المديـــــر

عطلة الربيع 2171/13/12
2171/13/21
متابعة درس موقف اإلمام و
المأمومين ص 711
أدلة بقية أركان اإلسالم ص 31
اإليــــــمان ص 32
اإلحســـــان ص 33

ــ الدولة العباسية

األستاذ

*الفقه اإلسالمي
متابعة المأموم لإلمام ص 711
أحكام المسبوق ص 712
األعذار المبيحة لترك الجمعة و
الجماعة ص 713
التوحيد
الدليل من السنة على مراتب الدين
صلى هللا عليه و سلمك
معرفة النبي
* التوحيد

صلى اله عليه و سلم

دعوة الرسول
الهجــــرة ص 12
صلى هللا عليه و سلم
كمال رسالة نبينا محمد
*الفقــــــــه
صالة أهل األعذار
صالة التطوع .ص 711
أوقات النهي عن الصالة ص 714

ــ هارون الرشيــد 7
ــ هارون الرشيــد 2
ــ الدولة األيوبية 7
ــ الدولة األيوبية 2
ــ صالح الدين األيوبي 7
ــ الحروب الصليبية
ــ الحروب الصليبية 2
ــ مراجعة عامة

