£ÀªÀÄÆ£É-1
(¥ÀæAiÉÆÃUÀ gÀ»vÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ)
«µÀAiÀÄ:
PÀæ ¸ÀA
1

2
3

Arabic
CªÀ¢ü
ªÉÆzÀ® CªÀ¢ü
16.08.2021 jAzÀ
15.09.2021 gÀªÀgÉUÉ

1£ÉÃ QgÀÄ¥ÀjÃPÉë
13-09-2021 jAzÀ
15-09-2021 gÀªÀgÉUÉ
C¸ÉÊ£ï ªÉÄAmï -1

¸ÀAPÉÃvÀ:
11
¤UÀ¢¥Àr¹zÀ CzsÁåAiÀÄUÀ¼ÀÄ
Prose
( الحروف و أنواعها1
( أيام اﻻسبوع و الشهور العربية واﻷعداد2
( ألقرآن الكريم3
( السلطان تيبو4
Poem
( أ أكبر1
( في مدح الرسول صلي ﷲ عليه وسلم2
Grammar
( أجزاء الجملة1
( الجملة اﻻسمية والخبرية2
Non detailed
( سفينة نوح1
( حسد الشيطان2
( فكرة الشيطان3
( حيلة الشيطان4
( صور الصالحين5
ªÉÆzÀ® CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨ÉÆÃ¢ü¹zÀ ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛ
ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥Àæ±Éß¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°èAiÉÄÃ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ
£ÀqÉAiÀÄÄªÀªÀÅ
«zÁåyðUÀ½UÉ vÁQðPÀ aAvÀ£ÉUÉÆ½¸ÀÄªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ
( مكارم اﻻخﻼق1

vÀgÀUÀw : ¥ÀæxÀªÀÄ ¦AiÀÄÄ¹
®¨sÀå CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ
25

55

 (2تدوين القرآن
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(1
(2
(1
(2

Prose

نبذ من القرآن الكريم
من أحاديث الرسول صلي ﷲ عليه سلم
ﷴ الصادق اﻷمين
خليفة عمر بن عبد العزيز
القرد و النجار
الفكاهات
Poem
يا كتابي
الوقت
Grammar
المذكر والمؤنث
اﻻسم المعرفة و النكرة
Non detailed

 (1من الصور الي التماثيل
 (2من التماثيل الي اﻷصنام
 (3ﻏﻀﺐ ﷲ
 (4الرسول
 (5بشر أم ملك
«zÁåyðUÀ½UÉ vÁQðPÀ aAvÀ£ÉUÉÆ½¸ÀÄªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ
 (1أهمية الحاسوب في التعليم والتدريس
 (2دراسات سروﻏنية
1 ªÀÄvÀÄÛ 2£ÉÃ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨ÉÆÃ¢ü¹zÀ MlÄÖ ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß DzsÀj¹

JgÀqÀ£ÉÃ CªÀ¢ü
16-09-2021 jAzÀ
30-11-2021gÀªÀgÉUÉ

4

C¸ÉÊ£ï ªÉÄAmï -2

5

ªÀÄzÀå ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉë
20-11-2021 jAzÀ
30-11-2021 gÀªÀgÉUÉ

6

50

Prose
(1
(2
(3
(4
(5

الدواء العجيﺐ
الحاسوب
اﻷمثال و الحكم
فتي الشجاع
قطﺐ منار يتحدث

ªÀÄÆgÀ£ÉÃ CªÀ¢ü
01-12-2021 jAzÀ
30-01-2022gÀªÀgÉUÉ

7

Poem
 (1أنشودة الصباح
 (2أمي
Grammar
 (1الﻀمائر و أنواعها
 (2أسماء اﻻشارة
Non detailed
(1
(2
(3
(4
(5

39

نوح ن الرسول
ماذا أجاب القوم
بين نوح و قومه
اتبعك اﻷرذلون
حجة اﻷﻏنياء
3£ÉÃ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨ÉÆÃ¢ü¹zÀ ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛ
Prose

(1
(2
(3
(4
(5

مكالمة في الزيارة
الشاعر الفيلسوف سروﻏنية
وصايا سيدنا علي بن أبي طالﺐ
الفكاهات
كتابة الرسائل

2£ÉÃ QgÀÄ¥ÀjÃPÉë
28-01-2022 jAzÀ
31-01-2022 gÀªÀgÉUÉ
£Á®Ì£ÉÃ CªÀ¢ü
01-02-2022 jAzÀ
31-03-2022gÀªÀgÉUÉ

8
9

Poem
 (1اللعﺐ
 (2نشيد المدرسة
Grammar
 (1المفرد والمثني والجمع
Non detailed
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7

دعوة نوح
دعاء نوح
السفينة
الطوفان
ابن نوح
ليس من أهلك
بعد الطوفان
¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛ

ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉë
24-03-2022 jAzÀ
30-03-2022

10

