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المادّة :اللّغة العربيَّة
المجال

نشاط القراءة

اللغوي
النّشاط
ّ

نشاط الكتابة

الصّف  :الخامس
المواضيع

صفحات كتاب ّ
الطالب

ــ سوق واقف

341 - 311

ــ قصة فصاحة غالم

351-351

نتاجات الت ّعلّم

ــ أن يستنتج ال ّطالب األفكار العامة أو الرئيسة للنّص المقروء.
ّ
ــ أن يحدد ال ّطالب بعض المعلومات الفرعيّة أو الت ّفصيلية في النص المقروء.
ــ أن يفسر ال ّطالب معاني المفردات بداللة السياق اللغوي أو المرادف أو المضاد.
ــ أن يشتق ال ّطالب كلمات جديدة من جذر الكلمة.
شخصيات في القصص.
ــ أن يستنتج ال ّطالب صفات بعض ال ّ
ّ
ّ
ا
ــ أن يبدي ال ّطالب رأيه في مضمون بعض النصوص التي قرأها مدلًل على ذلك.

الجملة االسميّة

29-62

األفعال الناسخة

44-45

ــ أن يتعرف ال ّطالب نوعي الخبر في الجملة االسميّة (الخبر مفرداا ،وجملةا فعلية).
ــ أن يوظف ال ّطالب (كان ،أصبح ،صار ،ليس ) في جمل وفق داللة ك ّل منها.

الحروف الناسخة

42-46

ــ أن يوظف ال ّطالب ( إنّ  ،لكنّ  ،ليت ،لع ّل ) في جمل وفق داللة ك ّل منها.

جمع المذكر السالم
وجمع المؤنث السالم
الجملة الفعلية

366-334

سالم استخدا اما سلي اما بمراعاة عًلمات إعرابه.
سالم وجمع المذكّر ال ّ
ــ أن يستخدم ال ّطالب جمع المؤنث ال ّ

321-354

ــ أن يعرب الجملة الفعل ّية المكونة من فعل وفاعل ومفعول به.

الالم المزدوجة

16-13

ــ أن يوظف ال ّطالب قواعد تهجئة الكلمات عند الكتابة.
ــ أن يكتب ال ّطالب الكلمات التي بها الم شمسية كتابة سليمة ،مع التركيز على الًلم المزدوجة عند اتصالها
بًلم الجر ،مثل :الليل :لّليل ،اللون :وللّون.

التّنوين

24-22

ــ أن يكتب ال ّطالب الكلمات المنونة بأشكال الت ّنوين الث ًّلثة( :تنوين ال ّ
ض ّم ،والفتح ،والكسر) كتابة صحيحة.

الهمزة المتطرفة على
ياء
الهمزة المتوسّطة
على الياء
الهمزة على ألف

311-316

المتطرفة على ياء غير منقوطة كتابة صحيحة.
ــ أن يكتب ال ّطالب الهمزة
ّ

341-346

ــ أن يكتب ال ّطالب الهمزة المتوسطة على ياء كتابة صحيحة.

321 -326

1

ــ أن يكتب ال ّطالب الهمزة على ألف على نحو صحيح.

ــ لماذا نرى السماء
زرقاء؟
ي
الت ّعبير الكتاب ّ

ــ إعادة سرد قصة
ــ خط النسخ
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سم ال ّطالب الموضوع إلى مقدّمة وعرض وخاتمة.
010
ــ أن يق ّ
ّ
ّ
ّ
ي.
منطق
تسلسل
وفق
العرض
في
سترد
تي
ل
ا
األفكار
الب
ط
ال
م
ظ
ين
أن
ــ
ّ
060
ي.
ــ أن ين ّظم ال ّطالب األفكار الّتي سترد في الخاتمة؛ إلجمال الموضوع ،أو الت ّعبير عن رأيه الشّخص ّ
الرأسيّتين…
ــ أن يستخدم ال ّطالب عًلمات التّرقيم بدقّة ،مثل :الفاصلة ،والفاصلة المنقوطة ،والنّقطتين ّ
041
الربط لربط أجزاء الجمل والكلمات في فقرات متناسقة.
ــ أن يو ّظف ال ّطالب أدوات ّ
ــ أن يراعي ال ّطالب في كتابته قواعد اإلمًلء واإلعراب الّتي تعلّمها.
ّ
ّ
ّ
ص.
سمات البنائيّة واألسلوبيّة للنوع الذي ينتمي إليه الن ّ
ــ أن يكتب ال ّطالب نصًّا متراب اطا بمراعاة ال ّ
ــ أن يكتب ال ّطالب الجمل والعبارات بخط نسخ واضح مراعياا شكل الكلمات والمسافات داخل النصوص
البسيطة.
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المادّة :التّربية اإلسًلميّة
المجال

ّف :الخامس
الص ّ
المواضيع

صفحات كتاب ال ّ
طالب

القرآن الكريم

التذكير بآيات هللا تعالى

64-66

الحديث الشّريف

الت ّراحم بين المسلمين

11-13

العقيدة اإلسًلميّة

توحيد هللا تعالى

44-43

أحكام االستنجاء واالستجمار

54-53

تأسيس الدولة اإلسًلمية في المدينة
المنورة
ّ

21-23

الفقه وأصوله

سيرة النّبويّة
ال ّ

نتاجات التّعلم
تفسيرا صحي احا.
سورة الكريمة (الغاشية) من اآلية 86 - 01
ــ أن يفسر ال ّطالب ال ّ
ا
سر ال ّطالب معاني المفردات الجديدة في سورة (الغاشية).
– أن يف ّ
– أن يشرح ال ّطالب المعنى اإلجمالي لآليات.
– أن يستخلص ال ّطالب الدّروس وال ِعبر المستفادة من اآليات الكريمة.
 أن يكتب ال ّطالب حديث (التّراحم بين المسلمين) غيباا.الرحمة والتراحم بين المسلمين ،وآداب المعاملة.
 أن يوضّح ال ّطالب مظاهر ّ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 الدّروس المستفادة من الحديث الشّريف.يعرف ال ّطالب مفهوم (التّوحيد).
 أن ّ أن يتعرف ال ّطألب أحكام التّوحيد.ا
 أن يدلّل ال ّطألب على وحدانيّة هللا تعالى اونقًل.
عقًل
 أن يستخلص ال ّطألب فضل التّوحيد. أن يحدّد ال ّطالب موقف الكافرين من التّوحيد. أن يتعرف ال ّطالب أحكام االستنجاء واالستجمار.يفرق ال ّطالب بين االستنجاء واالستجمار من حيث المعنى وال ُحكم.
 أن ّ أن يعدّد ال ّطالب آداب قضاء الحاجة. أن يعلّل ال ّطالب حرص اإلسًلم على النّظافة.المنورة.
يتعرف ال ّطالب بداية تأسيس النّبي ﷺ للدولة االسًلميّة في المدينة
ّ
 أن ّي ﷺ.
– أن ِ
يصف ال ّطالب حفاوة أهل المدينة بقدوم النّب ّ
المنورة.
– أن يُبرز ال ّطالب دعائم الدّولة اإلسًلميّة في المدينة
ّ
المنورة.
– أن يشرح ال ّطالب المبادئ التي وردت في وثيقة المدينة
ّ
3

القرآن الكريم
وعلومه

عاقبة المطففين

العقيدة اإلسًلميّة

نبي هللا موسى
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تفسيرا صحي احا.
سر ال ّطالب اآليات الكريمة ( )2 – 3من سورة (المطفّفين)
 أن يف ّا
– أن يتلو ال ّطالب اآليات الكريمة تًلوة سليمة.
314-99
سر ال ّطالب معاني المفردات الجديدة.
– أن يف ّ
ّ
– أن يشرح الطالب المعنى اإلجمالي لآليات.
– أن يستخلص ال ّطالب الدّروس وال ِعبر المستفادة من اآليات الكريمة.
سًلم.
ي هللا موسى عليه ال ّ
 أن يتتبّع ال ّطالب أبرز أحداث سيرة نب ّسًلم.
ال
عليه
موسى
 أن يب ّين ال ّطالب ردّ بني أسرائيل علىّ
سًلم.
– أن يدلّل ال ّطالب على المعجزات التي أيّد هللا تعالى بها موسى عليه ال ّ
313-365
سًلم.
ي هللا موسى عليه ال ّ
– أن يصف ال ّطالب موقف فرعون من دعوة نب ّ
سآلم.
– أن يحلّل ال ّطالب ردّ بني إسرائيل على موسى عليه ال ّ
سًلم.
ي هللا موسى عليه ال ّ
– أن يستخلص ال ّطألب الدّروس المستفادة من قصّة نب ّ

4
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المادّة :التاريخ القطري والمواطنة
رقم الوحدة

عنوان الوحدة

ي
الص ّ
ّف :الخامس االبتدائ ّ
المواضيع

صفحات كتاب ال ّ
طالب

نتاجات الت ّعلّم
العربي.
األوروبي للخليج
 .3أن يذكر تاريخ بداية االستعمار
ّ
ّ
العربي على خريطة شبه الجزيرة العربيّة.
 .6أن يشير إلى موقع منطقة الخليج
ّ
سادس عشر.
العربي في القرن ال ّ
 .1أن يفسّراأله ّميّة االستراتيجيّة لموقع منطقة الخليج
ّ
 .4أن يو ّ
العربي قديمًا.
ضح األه ّميّة االقتصاديّة لمنطقة الخليج
ّ
العربي.
 .5أن يشير إلى موقع ك ّل من مضيق ُهرمز ،ومضيق باب المندب على خريطة الخليج
ّ
العربي .
األوروبي على منطقة الخليج
 .2أن يعدّد دول االستعمار
ّ
ّ
 .1أن يذكر أولى الدّول األوروبيّة التي بدأت حركةَ الكشوف الجغرافيّة.

قطر والخليج
العربي في
العصر الحديث
األولى

الدرس األول :
االستعماري
التّنافس
ّ
األوروبي على قطر
ّ
ومنطقة الخليج العرب ّي

العربي.
أسباب نجاح البرتغاليّين في السّيطرة على الخليج
 .4أن يفسّر
َ
ّ

04 - 10

 .9أن يدلّل على دور البرتغال في حركة الكشوف الجغرافية.
مبررا أله ّميّة طريق رأس الرّ جاء الصّالح للبرتغاليّين.
 .31أن يعطي
ً
العربي حسب تسلسلها ّ
مني.
األوروبي على منطقة الخليج
 .33أن يرتّب دول االستعمار
الز ّ
ّ
ّ
العربي.
 .36أن يبدي رأيه في موقف الدول االستعمارية من قطر ومنطقة الخليج
ّ
العربي وقطر.
 .31أن يعلّق على أهمية الت ّجارة بالنسبة لمنطقة الخليج
ّ

5
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األوروبي على منطقة الخليج.
البرتغالي أسوأ أشكال االستعمار
أسباب اعتبار النّفوذ
 .3أن يفسّر
َ
ّ
ّ
 .6أن يميز بين القرن والعقد.
 .1أن يصدر حكمًا على األعمال الوحشية التي قام بها البرتغاليون أثناء وجودهم في الخليج.
البرتغالي .
 .4أن يعدّد البضائع التي كانت ت ُصدر من قطر إلى أوروبا أثناء االستعمار
ّ

الدرس الثاني :
القوى االستعماريّة على
قطر ومنطقة الخليج
العربي

88 -16

.5
.6
.7
.8
.9
.01
.00
.01
.01
.01
.05
.06

العربي .
سبب خروج البرتغاليّين من منطقة الخليج
أن يفسّر
َ
ّ
أن يعلّق الطالب على سبب خروج البرتغاليين من منطقة الخليج العرب ّي.
البرتغالي.
العربي من االستعمار
يبدي رأيه في موقف أهل الخليج
ّ
ّ
ّ
البرتغالي.
لالستعمار
وا
د
تص
الذين
العربي
الخليج
يو ّجه رسالة شكر إلى أهل
ّ
ّ
ّ
يشرح سبب إطالق ّ
الزوارق البحريّة البرتغاليّة النار على شواطى قطر.
أن يذكر تاري َخ تأسيس شركة الهند ال ّ
شرقيّة الهولنديّة.
العربي.
هولندي في منطقة الخليج
أن يفسّر فش َل االستعمار ال
ّ
ّ
العربي.
أن يحلّل أسباب فشل األستعمار الهولندي لمنطقة الخليج
ّ
الهولندي.
العربي في طرد االستعمار
أن يناقش جهود أهل الخليج
ّ
ّ
أن يذكر تاريخ إنشاء شركة الهند الشرقية الفرنسية.
أن يو ّ
سبب إنشاء شركة الهند ال ّ
شرقيّة الفرنسيّة.
ضح
َ
العربي.
سبب فشل فرنسا في بسطِ نفوذها على منطقة الخليج
أن يفسّر
َ
ّ

ّ
العربي.
محطة البصرة التّجاريّة بمنطقة الخليج
 .31أن يذكر تاريخ تأسيس
ّ
ّ
سبب تأسيس محطة البصرة التجاريّة.
 .34أن يفسّر
َ
 .39أن يعدّد شرو َط االت ّفاقيّة بين بريطانيا ومسقط و ُ
عمان .3196
العربي.
البريطاني على منطقة الخليج
 .61أن يكتب مقالة عن أسباب االستعمار
ّ
ّ
 .63أن يذكر شروط االتّفاقيّة بين بريطانيا واإلمارات 3461م.
 .66أن يذكر شروط معاهدة الهدنة المالحيّة بين قطر وبريطانيا 3415م.
 .61أن يبدي رأيه في شروط معاهدة الهدنة المالحيّة بين قطر وبريطانيا 3415م.
 .64أن يحلّل شروط االتّفاقيّة بين بريطانيا واإلمارات 3461م.
 .65أن يبدي رأيه في شرو َط االتّفاقيّة بين بريطانيا وإلمارات 3461م
 .62أن يشرح شروط اتّفاقية الحماية بين ال ّ
شيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني وبريطانيا عام 3932م.
 .61أن يو ّ
ضح شرو َط االتّفاقيّة بين شيخ البحرين وبريطانيا عام 3461م.
 .64أن يذكر اس َم حاكم الكويت الذي وقع اتّفاقيّة مع بريطانيا عام .3499
قطر والدّولة
العثمانيّة

 .0أن يذكر أصول أسرة آل ثاني .

العثماني في إقليم األحساء 3413م.
 .6أن يذكر اسم القائد
ّ
6
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المَّي ٍة
ْ ٌ ّ َ ُْ َ ْ
ُ
ُ َ
ْ
قوائم المواضيع الدّاخلة في اختبار نهاية الفصل األول – ديسمبر 8102
الث ّانية

الدّرس األوّ ل:
األوضاع في قطر
العربي
ومنطقة الخليج
ّ
قبل وصول العثمانيّين

10 - 86

.1
.1
.5
.6
.7
.8

الحقيقي لدولة قطر.
أن يذكر اسم المؤسس
ّ
أن يتتبع على الخريطة مسار أسرة آل ثاني من شبة الجزيرة العربيّة إلى قطر.
أن يفسر سبب أهمية الفترة ( 0901 -0851م) في تاريخ قطر الحديث والمعاصر.
العربي قبل مجئ العثمانيين.
أن يحلل األوضاع السياسيّة في الخليج
ّ
العربي قبل مجيء العثمانيين.
أن يصف األوضاع في قطر ومنطقة الخليج
ّ
العربي قبل مجيءِ العثمانيّين.
سها الس ّكان في منطقة الخليج
أن يعدّد أهم الحِ رف التي مار َ
ّ

طالب حفظها:
التواريخ التي يجب على ال ّ






الميًلدي).
سادس عشر
ي (القرن ال ّ
تاريخ بداية االستعمار األوروب ّ
ّ
سابع عشر).
ي (منتصف القرن ال ّ
تاريخ خروج البرتغاليّين من منطقة الخليج العرب ّ
تاريخ تأسيس شركة الهند ال ّ
شرقيّة الهولنديّة (0618م).
ّ
ي (0611م).
تاريخ تأسيس
محطة البصرة التّجاريّة بمنطقة الخليج العرب ّ
أدرجت قطر في اتفاقية الهدنة المالحيّة عام (0281م).
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