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المادّة :اللّغة العربيّة
المحور

المواضيع

صفحات كتاب ال ّطالب
081-030

صين
 يوميات مسافر في ال ّالقراءة

الكلمة والجملة

اإلمالء

ي -الريل
 تقرير صحف ّالفعل الالزم والمتعدي
إعراب الفعل المضارع

فعل األمر
كان وأخواتها
إن وأخواتها
المتطرفة
الهمزة
ّ
سطة
الهمزة المتو ّ
التنوين
مراجعة قواعد اإلمالء

008 -001
033 -031
010 -011
33-31
73-71
21-27
032

قصة عن فعل الخير
الكتابة

011-070
27-30
48-51
22-28

األسماء الخمسة

صفحة من مذكراتي
الخط

ساد
ّف :ال ا
الص ّ
نتاجات التّعلم

71-72
037
032

ق ال ّطالب مجموعة من الكلمات من أصل واحد.
 أن يشت ّّ
ّ
ّ
ي.
 أن يحدّد الطالب العالقة بين المفردات من خالل الترادف والتضادّ والمقابلة والمشترك اللفظ ّ أن يستخدم ال ّطالب عبارات بديلة للتّعبير عن معاني كلمات مألوفة.ّ
الرئيسة ومعلومات محدّدة مستهدفة في النصّ .
 أن يحدّد ال ّطالب األجزاء والفقرات والكلمات ّالرئيسة أو (الغرض العا ّم) لل ّنصّ واألفكار الفرعيّة في ك ّل فقرة من فقرات النّص.
 أن يستنتج ال ّطالب الفكرة ّ أن يدلّل ال ّطالب من النّصّ على توافر خصائص أسلوب ّية وبنائ ّية وأدوات بالغ ّية وأساليب لغو ّية محدّدة.يتعرف ال ّطالب الفرق بين الفعل الالزم والفعل المتعدي.
 أن ّّ
أن يضبط الطالب الفعل المضارع في حاالت الرفع والنصب والجزم.يتعرف ال ّطالب األسماء الخمسة مع التركيز على ( ذو  ،أبو  ،أخو ).
 أن ّيعرب ال ّطالب األسماء الخمسة إعرا ًبا صحي ًحا.
 أن ّّ
ي على حذف حرف العلة من آخره).
ــ أن ّ
ي على السكون ،والمبن ّ
يتعرف الطالب فعل األمر ويعربه( .المبن ّ
ــ أن يعرب ال ّطالب اسم (كان) و (وأخواتها) وخبرها.
ــ أن يعرب ال ّطالب اسم (إنّ ) و(وأخواتها) وخبرها.
أن يكتب ال ّطالب كلمات تنتهي بالهمزة المتطرفة بأشكالها المختلفة كتابة صحيحة. أن يكتب ال ّطالب كلمات بها همزة متوسطة بأشكالها المختلفة كتابة صحيحة.ــ أن يكتب ال ّطالب الكلمات المنونة بأشكال التنوين الثالثة( :تنوين ال ّ
ض ّم ،والفتح ،والكسر) كتابة صحيحة.
ـ أن يربط ال ّطالب بين الجمل واألفكار موظفًا أدوات الربط المناسبة من حيث التعاقب واإلضافة والتأكيد والشرح والتفسير.
 أن يكتب ال ّطالب مذ ّكرة يوميّة مكتملة العناصر.صة مكتملة العناصر.
 أن يكتب الطالب ق ّصا قصيرة كتابة صحيحة بخ ّط الناسخ ضمن زمن محدّد.
 أن يكتب ال ّطالب نصو ً أن يعيد ال ّطالب كتابة الجمل المكتوبة بخط النسخ إلى خط الرقعة.1
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المادّة :التّربية اإلسالميّة
المجال

القرآن الكريم

ساد
ّف :ال ّ
الص ّ
المواضيع

دالئل قدرة هللا تعالى

الحديث الشّريف

بالقوة وترك العجز
األمر
ّ

العقيدة اإلسالميّة

اإليمان باليوم اآلخر

صفحات كتاب
ال ّطالب

38-87

13-31

18-17

الفقه وأصوله

أحكام النّجاسات

10-11

نتاجات الت ّعلم
تفسيرا واض ًحا.
يتعرف ال ّطالب اآليات الكريمة ( )00 – 2من سورة (لقمان)
 أن ًّ
سر ال ّطالب معاني المفردات الجديدة.
 أن يف ّّ
 أن يشرح الطالب المعنى اإلجمالي لآليات. أن يستخلص ال ّطالب الدّرو وال ِعبر المستفادة من اآليات الكريمة.وأحب إلى هللا."...
القوي خير
القوة من خالل الحديث الشّريف "المؤمن
ّ
يتعرف ال ّطالب فضل ّ
 أن ّّ
ّ
القوي خير  "...غيبًا.
 أن يكتب الطالب الحديث الشّريف" :المؤمنّ
يعرف ال ّطالب براوي الحديث الشريف.
 أن ّّ
 أن يوضّح الطالب معاني المفردات الواردة في الحديث الشّريف.ي للحديث الشّريف.
 أن يشرح ال ّطألب المعنى اإلجمال ّ أن يستخلص ال ّطالب الدّرو المستفادة من الحديث الشّريف.سنّة.
يتعرف ال ّطالب بعض مشاهد يوم القيامة في ضوء القرآن الكريم وال ّ
 أن ّّ
يعرف الطالب اإليمان باليوم اآلخر.
 أن ّ أن يستخلص ال ّطالب مه ّمة اإلنسان اإلساسيّة في الدّنيا. أن يصف ال ّطالب مشاهد يوم القيامة في سورة (التّكوير). أن يعلّل ال ّطألب الحكمة من وجود الحساب يوم القيامة. أن يدلّل ال ّطالب عقل ًّيا أن الحياة الدّنيا رحلة إلى اآلخرة.يتعرف ال ّطالب أحكام النّجاسات والتطهّر منها.
 أن ّيعرف ال ّطالب معنى النّجاسات.
 أن ّ أن يدلّل ال ّطالب على وجوب تطهير النّجاسات.ــ أن يربط ال ّطالب بين تطهير ال ّنجاسات والوقاية من األمراض.
يفرق ال ّطالب بين النّجاسة المخفّفة والنّجاسة المغلّظة.
 أن ّ أن يعلّل ال ّطالب حرص اإلسالم على النّظافة والبيئة.2

سيرة النّبويّة
ال ّ

اآلداب واألخالق

القرآن الكريم
وعلومه

غزوة بدر الكبرى

فضل الدّعاء وآدابه

وصايا ر ّبان ّية:
اآليات الكريمة ( )02 – 08من
سورة (لقمان)
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 أن يستعرض ال ّطالب أحداث غزوة بدر الكبرى.يعرف ال ّطلب مفهوم الجهاد في سبيل هللا تعالى.
 أن ّّ
 أن يشرح الطألب صور الجهاد.71-11
ّ
سريّة.
يفرق الطالب بين الغزوة وال ّ
 أن ّّ
 أن يسرد الطالب أحداث الغزوة. أن يعدّد ال ّطالب نتائج الغزوة. أن يستخلص ال ّطالب الدّرو وال ِعبر المستفادة من الغزوة.يعرف ال ّطالب مفهوم الدّعاء.
 أن ّّ
 أن يستخلص الطالب فضل الدّعاء وأهميّته. أن يشرح ال ّطالب آداب الدّعاء.21-72

001-013

تفسيرا صحي ًحا.
سر ال ّطالب اآليات الكريمة ( )02 – 08من سورة (لقمان)
 أن يف ًّ
ّ
 أن يتلو الطالب اآليات الكريمة تالوة سليمة.سر ال ّطالب معاني المفردات الجديدة.
 أن يف ّّ
 أن يشرح الطالب المعنى اإلجمالي لآليات. -أن يستخلص ال ّطالب الدّرو وال ِعبر المستفادة من اآليات الكريمة.
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المادّة :التاريخ القطري والمواطنة
رقم الوحدة

عنوان الوحدة

ّف :الساد
الص ّ
المواضيع

صفحات كتاب ّ
الطالب

األول :تسلسل حكام
الدر
ا
أسرة آل ثاني

02 - 01

ي
االبتدائ ّ
نتاجات التّعلم

 -0أن يذكر تاري َخ وصول أسرة آل ثاني إلى الدّوحة.
 -8أن يو ّ
ضح أعما َل ال ّ
شيخ محمّد بن ثاني بعد تولّيه حُكم قطر.
شيخ محمد بن ثاني مسؤولية الحكم لولده ال ّ
 -3أن يستنتج سبب تسليم ال ّ
شيخ جاسم.
أسباب معركة الوجبة بين ال ّ
شيخ جاسم آل ثاني والعثمانيّين.
 -1أن يفسّر
َ
 -1أن يصف مكان حدوث معركة الوجبة.
 -6أن يتتبّع أحداث معركة الوجبة.
 -7أن يبرهن على الدّور الكبير الذي قام به ال ّ
شيخ جاسم بن محمد في قيادة دولة قطر.
تاريخ قطر
المعاصر
األولى

 -2أن يحدد تاريخ وفاة الشيخ جاسم بن محمد.
 -2أن يو ّ
ضح شرو َط االتّفاق بين ال ّ
شيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني وبريطانيا عام 0201م.
 -01أن يعدّد أعما َل ال ّ
علي بن عبد هللا آل ثاني بعد تولّيه حُكم قطر.
شيخ ّ
قطر في عهد ال ّ
علي بن عبد هللا آل ثاني.
 -00أن يستنتج
قي الذي شهدته ُ
َ
شيخ ّ
سبب التّقدّم والرّ ّ
 -08أن يحدّد تاري َخ اكتشاف حقل بترول دخان.
علي بن عبد هللا.
 -03أن يدلّل على ارتفاع مستوى المعيشة في قطر في عهد الشيخ
ّ
 -01أن يكتب رسالة إلى الشيخ علي بن عبد هللا متخيّ ًل أنه يعي في عهده موضحَا رأيه في
فترة حكمه.
 -51أن يذكر تاري َخ استقلل دولة قطر.
 -01أن يعبّر عن شعوره تجاه إعلن استقلل دولة قطر 0270م.
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 -07أن يو ّ
العربي.
ضح النّتائج المترتبة على انسحاب بريطانيا من منطقة الخليج
ّ
 -02أن يعدّد أه َّم أعمال ال ّ
شيخ أحمد بن علي آل ثاني.
 -02أن يعدّد أه َّم أعمال ال ّ
شيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
 -81أن يعدّد أعما َل ال ّ
شيخ خليفة بن حمد آل ثاني بعد تولّيه حكم قطر.
 -80أن يلخص الطالب دور الشيخ تميم في تقدم دولة قطر.
 -88أن يو ّ
ضح أعما َل ال ّ
شيخ تميم بن حمد آل ثاني.
مصادر النّهضة االقتصاديّة الحديثة في قطر.
 .0أن يعدّد
َ
سبب تقدّم ال ّ
سنوات األخيرة.
صناعة في قطر في ال ّ
 .8أن يفسّر
َ
ت الموجودة في قطر.
 .3أن يعدّد الصّناعا ِ
القومي من أجل ضمان التّقدم المستمر لقطر.
 .1أن يقترح بدائل للغاز والبترول كمصادر للدّخل
ّ

الدر

االستثماري.
 .1أن يلخص دور دولة قطر في تهيئة المناخ
ّ

الثااني:
82 - 80

عصر النهضة الحديثة في
عهد أسرة آل ثاني

أسباب ارتفاع معدّالت االستثمار في دولة قطر.
 .1أن يستنتج
َ
 .7أن يو ّ
ضح كيفيّة اهتمام قطر بالتّجارة الخارجيّة.
الهدف من إنشاء فروعٍ للجامعات العالميّة في قطر.
 .2أن يفسّر
َ
 .2أن يكتب رسالة إلى وزير الصّحة موضحَا فيها دور قطر في مجال الصحة.
 .01أن يبرهن على اهتمام دولة قطر بال ّ
صحّة العامّة للمواطنين والمُقيمين.
 .00أن يدلّل على اهتمام دولة قطر بالتّعليم.

الثّانية

الدّستور
والمؤسّسات
في دولة قطر

الدّرس األوّ ل:
القطري والسّلطات
الدّستور
ّ
في دولة قطر

ّ
لمنظمة التّجارة العالميّة.
 .08أن يذكر تاري َخ انضمام قطر
 -0أن يحدد الطالب المقومات األساسيّة للدولة.
37 - 38

 -8أن يعرّ ف المقصود بالدّستور.
 -3أن يبرهن على أهمية دور رئيس مجلس الوزراء.
5
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 -1أن يستنتج اختصاصات األمير في الدّولة.
 -1أن يلخص مها ّم رئيس مجلس الوزراء.
ت مجلس الوزراء.
 -1أن يعدّد اختصاصا ِ
ت مجلس ال ّ
شورى.
 -7أن يعدّد اختصاصا ِ
 -2أن يذكر عددَ أعضاء مجلس ال ّ
شورى.
 -2أن يكتب رسالة للمجلس األعلى للقضاء موضحًا فيها أهمية دور المحاكم.

التواريخ التي يجب على ال ّ
طالب حفظها:
 وصول أسرة آل ثاني إلى الدّوحة )القرن التاسع عشر الميالدي).
 وفاة الشيخ جاسم بن محمد عام 0203م.
 اكتشاف حقل بترول دخان عام 0211م.
 استقالل دولة قطر عام 0270م.
ّ
لمنظمة التّجارة العالميّة عام 0221م.
 انضمام قطر
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