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ّف :الثّالث
الص ّ

المادّة :اللّغة العربيّة
المجال

المواضيع

نتاجات الت ّعلم

صفحات كتاب الطالب

 أن يو ّظف الكلمات الجديدة من النّص المعطى في جمل من إنشائه.
 أن يستنبط األفكار الرئيسة واألفكار الجزئ ّية من الدّرس. أن يحدّد ال ّطالب مضادّ الكلمة ومرادفها..
 أن يبيِّّن عناصر القصّة من شخصيات ومشكلة وحل قدر اإلمكان. -أن يصف الشّخصيّات الواردة في القصّة وصفًا دقيقًا.

والرجل الذّكي
 -القاضي ّ

22 - 82

 -استاد الوكرة

20 - 32

الجملة الفعليّة :الفعل الماضي

26 - 23

 أن يميّز ال ّطالب بين االسم والفعل من حيث داللة ّ
الزمن.

62 - 60

 أن يستخدم ّالطالب الفعل الماضي مع المفرد والجمع استخدامًا صحيحًا.
 أن يوافق ال ّطالب بين الضّمير المتصل بالفعل الماضي وما يعود عليه في العدد.

63 - 62

ظف ال ّ
 أن يو ّطالب الضّمائر (أنتَ  ،أنتِّ ،أنتما ،أنتم ،أنتنّ ) للدّاللة على المخاطب.

اإلمالء

الت ّاء المربوطة والت ّاء المفتوحة

63 - 66
26

– أن يكتب ّ
الطالب كلمات مألوفة تنتهي بالت ّاء المفتوحة والمربوطة في نهاية الكلمات المألوفة المعطاة له كتابة صحيحة.

الخ ّ
ط

خ ّ
ط النّسخ

26

الكتابة

قصّة األرنب والسّلحفاة

73 - 73

القراءة

الكلمة والجملة
الفعل الماضي مع المفرد والجمع
ضمائر المخاطب

ــ أن يكتب األحرف كتابة صحيحة بخط النّسخ بمواقعها المختلفة.
– أن يكتب الجملة المعطاة له بخط نسخ مقروء.
 أن يضع ّالطالب وضع الفاصلة بين الجمل والنّقطة في نهاية الجملة المفيدة.
 أن يكتب قصصًا بسيطة بمراعاة عناصر القصّة.ّ
موظفًا أدوات الرّ بط وعالمات التّرقيم.
 -أن يكتب فقرة مترابطة
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ّف :الثّالث
الص ّ

المادّة :الت ّربية اإلسالميّة
المجال

المواضيع

صفحات كتاب الطالب

ــ آية الكرسي

80 - 03

ــ سورة اإلخالص

28 - 82

منزلة الصّالة

31 - 22

أركان اإليمان

34 - 30

ي
الفقه اإلسالم ّ

ال ّ
طهارة

26 - 60

سيرة والبحوث
ال ّ
اإلسالميّة

الرسول صلّى هللا عليه وسلّم
صبر ّ

66 - 61

اآلداب واألخالق
اإلسالميّة

محبّة هللا تعالى

32 - 63

القرآن الكريم وعلومه

الحديث الشّريف

العقيدة اإلسالميّة

نتاجات الت ّعلم
المقررة تسميعًا صحي ًحا خاليًا من اللّحن الجلي.
سور
 أن يس ّمع ال ّّ
سور واأليات الكريمة.
 أن يبيّن معاني المفردات والت ّراكيب الواردة في ال ّسور واآليات الكريمة.
 أن يوضّح المعنى اإلجمالي لل ّ أن يحفظ الحديث الشّريف (منزلة الصّالة) أن يبيّن اسم رواي الحديث الشّريف. أن يوضح معاني المفردات الواردة في الحديث الشّريف. أن يشرح المعنى العام للحديث الشّريف. أن يحدد أوقات الصّالة وعدد ركعاتها. أن يبيّن فضل الصّالة على النّبي صلى هللا عليه وسلّم. أن يوضّح أركان اإليمان. أن يعدد أركان اإليمان كاملة بشكل صحيح.يفرق بين أركان اإليمان واإلسالم.
 أن ّيتعرف معنى ال ّ
طهارة في اإلسالم.
 أن ّيتعرف أهم ّية الماء في اإلسالم.
 أن ّ أن يحدد انواع المياه.يتعرف سبب استكبار قريش على اإليمان باهلل تعالى.
 أن ّيتعرف نماذج من صبر النّبي على إيذاء قريش.
 أن ّّ
ّ
 أن يبيّن أهميّة ثبات النبي صلى هللا عليه وسلم على الدّين.يتعرف عالمات محبّة هللا تعالى.
 أن ّ -أن يحدد جزاء محبّة اإلنسان هلل تعالى.
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المادّة :التاريخ القطري والمواطنة
رقم الوحدة

ي
الص ّ
ّف :الثالث االبتدائ ّ
المواضيع

صفحات كتاب ّ
الطالب

عنوان الوحدة

الدّرس األول :اآلثار وأهميتها في
دراسة التاريخ.

06 -00

ــ أن يعرّ ف معنى اآلثار.
ــ أن يستنتج أهمية دراسة اآلثار.
ــ أن يميز بين اآلثار الثابتة واآلثار المتنقلة.
ــ أن يضرب أمثلة على اآلثار الثابتة في قطر.
ــ أن يضرب أمثلة على اآلثار المتنقلة في قطر.

اآلثار في دولة
قطر

األولى

الدرس الثَّاني :المعالم التاريخية
القديمة في دولة قطر.

نتاجات التّعلم

ــ أن يعدد بعض القالع في دولة قطر.
ــ أن يفسر سبب بناء القالع.
ــ أن يرتب تواريخ إنشاء المعالم األثرية على خط زمني من األقدم لألحدث.
ــ أن يصف قلعة الزبارة.
ــ أن يحدد تاريخ بناء قلعة الدوحة (الكوت).
ــ أن يحدد على خريطة قطر أهم المعالم األثرية.
ــ أن يذكر أشهر األبراج في دولة قطر.
ــ أن يعدد أهم األسواق السياحية التراثية في دولة قطر.

80-03

التواريخ التي يجب أن يقوم الطالب بحفظها:
ــ إنشاء قلعة الزبارة عام 8391م.
ــ بناء أبراج الخور  8311م.
ــ إنشاء قلعة ( الدوحة) الكوت عام 8111م.
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