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ّ
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ّف :الثّاني االبتدائ ّ

المادّة :اللّغة العربيّة
المواضيع

المجال

القراءة

غوي
النّشاط ال ّل ّ

نتاجات التّعلّم

صفحات كتاب ال ّ
طالب

 أن يعطي ال ّطالب المضاد الصحيح لصفات شائعة االستخدام. أن يستنتج ال ّطالب بعض المعلومات الواردة في النص. أن ينفذ ال ّطالب بعض التعليمات والتوجيهات البسيطة. أن يعيد ال ّطالب سرد أحداث القصة وفق ترتيب أحداثها. أن يرتب ال ّطالب أحداث القصة وفق زمن وقوعها المفترض. أن يستنتج ال ّطالب صفات بعض الشخصيات األساسية في القصة مستشهدًا بكلمات أوعبارات من القصة.
 أن يحلّل ال ّطالب كلمات محدّدة إلى مقاطعها الصّوتيّة.(م ْن ،إلى ،على ،فيْ ،
عن ،الباء) في جمل بسيطة.
 -أن يوظف ال ّطالب حروف الجر ِ

ــ رحلة إلى مكتبة قطر

00 - 21

والجرة
ــ الغراب
ّ

200 - 00

حروف الجّر

01 - 02

النكرة والمعرفة

70 - 75

 -أن يميز ال ّطالب بين النكرة والمعرفة.

أسماء اإلشارة

02- 00

 أن يوظف ال ّطالب أسماء اإلشارة (هذا ،هذه ،هذان ،هاتان ،ذلك ،تلك ،هؤالء) في جملوفق دالالتها.

ضمائر المتكلم
ــ الت ّاء المربوطة والت ّاء
المفتوحة

200 -208

 -أن يوظف ال ّطالب الضميرين (أنا ،نحن) في الداللة على المتكلم.

00 - 02

 أن يكتب ال ّطالب كلمات مألوفة تنتهي بالتاء المفتوحة أو بالتاء المربوطة؛ محركة وموقوفا
عليها بالسكون.
 أن يترك ال ّطالب مسافات مناسبة بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة وبين الكلمات
المختلفة عند الكتابة.
 أن يكتب ال ّطالب على سطر مستو بخطٍ مقروء.
 أن يكتب ال ّطالب بخط نسخ مقروء كتابة جيدة.

اإلمالء
ــ خ ّط النّسخ

ي
التّعبير الكتاب ّ

صور
الت ّعبير عن ال ّ

12

رحلة إلى حديقة األلعاب
المائ ّية

00

 أن يستخدم ال ّطالب النقطة في نهاية الجمل . أن يعبر ال ّطالب كتابة عن موضوع أو صور محددة بجمل أو فقرة مترابطة. -أن يكتب ال ّطالب جمًل بسيطة وحده.
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رْؤي ُتناَ :تعليم متميٌز ومع َتمٌد َدوِلًّيا ِبه ِوَّي ٍة ِإس ِ
المَّي ٍة
ْ ٌ ّ َ ُْ َ ْ
ُ
ُ َ
ْ
األول  -أكتوبر  /نوفمبر 1028
الفصل
منتصف
اختبار
في
ّاخلة
قوائم المواضيع الد
ّ
ّف :الثّاني االبتدائي
الص ّ

المادّة :التّربية اإلسالميّة
المجال

المواضيع

صفحات كتاب ال ّطالب

القرآن الكريم وعلومه

ــ سورة الكافرون

27 - 0

ــ سورة العصر

20 -15

الحديث الشّريف

العقيدة اإلسالميّة

الفقه اإلسالمي وأصوله

السيرة والبحوث
اإلسالمية
اآلداب واألخالق
اإلسالميّة

فضل التيامن

أركان اإلسالم

أحكام الوضوء
نزول الوحي

آداب المسجد

02- 27

نتاجات الت ّعلّم

 أن يستنتج ال ّطالب معاني المفردات المعينة له على حفظ اآليات.سمع ال ّطالب السور المقررة تسميعا صحيحا خاليا من اللحن الجلي.
 أن ي ِّّ
 أن يكتشف الطالب أخطاء الحفظ في السور المقررة من خًلل االستماع لقراءة زمًلئه. أن يتعرف ال ّطالب رواي الحديث.
 أن يتعرف ال ّطالب فضل التيامن من خًلل حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها "كان
الرسول صلى هللا عليه وسلم يعجبه التيمن "..ويحفظه ويظهر فهما لمعانيه.

08 - 42

 أن يتعرف ال ّطالب معنى اإلسًلم.
 أن يعدد ال ّطالب أركان اإلسًلم الخمسة.
 -أن يبين الطالب معاني أركان اإلسًلم.

70 - 00

 أن يتعرف ال ّطالب فضل الوضوء.
 أن يتعرف ال ّطالب أحكام الوضوء وطريقته الصحيحة.

01 - 75

يتعرف ال ّ
طالب أحوال مكّة قبل البعثة.
 أن ّيتعرف ال ّ
طالب موقف رسول هللا من قومه.
 أن ّّ
ّ
ّ
ّ
يتعرف الطالب على مرحلة نزول الوحي على النبي صلى هللا عليه وسلم.
 -أن ّ

50 - 02

يتعرف ال ّ
طالب آداب المسجد.
 أن ّّ
 أن يحفظ الطالب دعاء الدّخول إلى المسجد. أن يحفظ ال ّطالب دعاء الخروج من المسجد.
 أن يبين ال ّطالب آداب المسجد في حياته اليوميّة.
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المادّة :التاريخ القطري والمواطنة
رقم الوحدة

عنوان الوحدة
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األول  -أكتوبر  /نوفمبر 1028
الفصل
منتصف
اختبار
في
ّاخلة
قوائم المواضيع الد
ّ
ي
الص ّ
ّف :الثاني االبتدائ ّ
المواضيع

نتاجات التعلم

صفحات كتاب الطالب

ــ أن يميز الطالب بين المسكن قديما وحديثا في قطر.

21 -20

الدّرس األول :المسكن قديما.

ــ أن يستخلص الطالب المواد التي كانت تستخدم في بناء المسكن قديما.
ــ أن يرسم شكل المسكن قديما.
ــ أن يبدي رأيه في أهمية حرفة الصيد.

( مواطنة )
مجتمع قطر
في الماضي

ــ أن يعلل قلة المهن في الزمن الماضي.
ــ أن يذكر الطالب اسم صانع السفن قديما.

الدّرس الثّاني :الحرف القديمة.

20-20

األولى

ــ أن يذكر الطالب األسماء التي أطلقت على السفن القديمة في قطر.
ــ أن يقارن بين السفن قديما وحديثا من حيث الشكل.
ــ أن يفسر سبب الغوص قديما.
ــ أن يعدد الطالب بعض أنواع األسماك في قطر.
ــ أن يفسر الطالب مفهوم حرفة السدو.

ال توجد أحداث تاريخيّة ينبغي لل ّ
طالب أن يحفظها.
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