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المادّة :اللّغة العربيّة
المجال

المواضيع

صفحات كتاب الطالب

ــ الهواية حياة متجددة

82 - 81

ــ قصيدة القدس عربية

24 - 28

الفعل الالزم والمتعدي
إعراب المضارع

10 - 84
10 - 22

األسماء الخمسة

80 - 28

أن يتعرف الطالب األسماء الخمسة وعالمات إعرابها مع التركيز على ( ذو  ،أبو  ،أخو ). -أن يعرب الطالب األسماء الخمسة إعرابًا صحي ًحا.

الهمزة المتطرفة
الهمزة المتوسطة
التنوين
أهمية ممارسة الرياضة.

11 -11
41 -41
84- 81
18 - 10

قصة عن فعل الخير

48 - 40

الخط

67

أن يكتب الطالب كلمات تنتهي بالهمزة المتطرفة بأشكالها المختلفة على نحو صحيح أن يكتب الطالب كلمات بها همزة متوسطة بأشكالها المختلفة على نحو صحيح.أن يكتب الطالب الكلمات المنونة بأشكال التنوين الثالثة إمال ًء على نحو صحيح.أن يربط الطالب بين الجمل واألفكار موظ ًفا أدوات الربط المناسبة من حيث التعاقب واإلضافة والتأكيدوالشرح والتفسير.
 أن يوظف الطالب المفردات والتراكيب الجديدة التي اكتسبها من القراءة في كتابته.ي.
 أن يكتب الطالب مقالةً في موضوع محدّد ،مراعيًا خصائص النّ ّص اإلقناع ّ
 أن يكتب الطالب قصة مكتملة العناصر.صا قصيرة كتابة صحيحة بخط النَّسخ ضمن زمن محدد.
أن يكتب الطالب نصو ً -أن يعيد الطالب كتابة الجمل المكتوبة بخط النسخ إلى خط الرقعة.

القراءة

الكلمة والجملة

اإلمالء

نتاجات التّعلم

سادس
ال ّ
ف :ال َّ
ص ّ

الكتابة

ي.
 أن يحدّد الطالب العالقة بين المفردات من خالل التّرادف والتّضادّ والمقابلة والمشترك اللفظ ّ أن يستخدم الطالب عبارات بديلة للتّعبير عن معاني كلمات مألوفة.ص.
الرئيسة ومعلومات محدّدة مستهدفة في النّ ّ
 أن يحدّد الطالب األجزاء والفقرات والكلمات ّّ
ص
الرئيسة أو (الغرض العا ّم) للن ّ
 أن يستنتج الطالب الفكرة ّ أن يستخلص الطالب األفكار الفرعيّة في ك ّل فقرة من فقرات النّص. أن يربط الطالب بين المعلومات في أجزاء مختلفة من النّصّ أن يدلّل الطالب من النّصّ على توافر خصائص أسلوبيّة وبنائ ّية وأدوات بالغيّة وأساليب لغو ّية محدّدة. أن يميّز الطالب الفعل الالزم من الفعل المتعدي.-أن يضبط الطالب الفعل المضارع في حاالت الرفع والنصب والجزم.
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المادّة :التّربية اإلسالميّة
المجال

القرآن الكريم

سادس
ال ّ
ف :ال ّ
ص ّ
المواضيع

دالئل قدرة هللا تعالى

صفحات كتاب الطالب

27 - 76

الحديث الشّريف
بالقوة وترك العجز
األمر
ّ

العقيدة اإلسالميّة

32 - 23

اإليمان باليوم اآلخر
37 - 36

الفقه وأصوله

أحكام النّجاسات

76 - 33

نتاجات الت ّعلم

تفسيرا واض ًحا.
سرها
يتعرف ال ّطالب السورة الكريمة (لقمان) من اآلية  ،00- 2ويف ّ
 أن ًّ
ّ
سر الطالب معاني المفردات الجديدة.
– أن يف ّ
– أن يشرح ال ّطالب المعنى اإلجمالي ليآيات.
– أن يستخلص ال ّطالب الدّروس وال ِعبر المستفادة من اآليات الكريمة.
وأحب إلى هللا ،"...ويحفظه
القوي خير
القوة من خالل الحديث الشّريف المؤمن
 أنّ
يتعرف ال ّطالب فضل ّ
ّ
ّ
ويظهر فه ًما لمعانيه.
يعرف ال ّطالب براوي الحديث الشريف.
 أن ّّ
– أن يوضّح الطالب معاني المفردات الواردة في الحديث الشّريف.
– أن يشرح ال ّطألب المعنى اإلجمالي للحديث الشّريف.
– أن يستخلص ال ّطالب الدّروس المستفادة من الحديث الشّريف.
سنّة.
يتعرف ال ّطالب بعض مشاهد يوم القيامة في ضوء القرآن وال ّ
 أن ّّ
يعرف الطالب اإليمان باليوم اآلخر.
– أن ّ
– أن يستخلص ال ّطالب مه ّمة اإلنسان اإلساسيّة في الدّنيا.
– أن يصف ال ّطألب 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 وجوب تطهير النّجاسات.
ّ
والس أن يربط الطالب بين تطهير النّجاسات والوقاية من األمراض.
يفرق ال ّطألب بين الغزوة
ّ
ــ أن ّ
ّ
يفرق الطالب بين ال ّنجاسة المخفّإلة والنّجاسة المغلّظة.
– أن ّ
ّ
– أن يعلّل الطالب حرص اإلسالم على النّظافة والبيئة.
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المادّة :التاريخ القطري والمواطنة
رقم الوحدة

عنوان الوحدة

األولى

تاريخ قطر
المعاصر

ي
الص ّ
ّف :السادس االبتدائ ّ
المواضيع

صفحات كتاب ّ
الطالب

األول:
الدرس َّ
تسلسل حكام أسرة آل ثاني.

02 - 01

نتاجات التّعلم

ــ أن يذكر تاري َخ وصول أسرة آل ثاني إلى الدّوحة.
ــ أن يوضّح أعما َل الشّيخ مح ّمد بن ثاني بعد تولّيه ُحكم قطر.
ــ أن يستنتج الطالب سبب تسليم الشيخ محمد بن ثاني مسئولية الحكم لولده الشيخ جاسم.
أسباب معركة الوجبة بين الشّيخ جاسم آل ثاني والعثمانيّين.
سر
ــ أن يف ّ
َ
ــ أن يبرهن الطالب على الدور الكبير الذي قام به الشيخ جاسم بن محمد في قيادة دولة قطر.
ــ أن يوضّح شرو َط االتّفاق بين الشّيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني وبريطانيا عام 0802م
ي بن عبد هللا آل ثاني بعد تولّيه ُحكم قطر.
ــ أن يعدّد أعما َل الشّيخ عل ّ
ي بن عبد هللا آل ثاني
ــ أن يستنتج
َ
سبب التّقدّم ّ
ي الذي شهدته ُ
قطر في عهد الشّيخ عل ّ
والرق ّ
ــ أن يدلل الطالب على ارتفاع مستوى المعيشة في قطر في عهد الشيخ علي بن عبد هللا.
ــ أن يكتب الطالب رسالة إلى الشيخ علي بن عبد هللا متخيال أنه يعيش في عهده .موضحَا
رأيه في فترة حكمه.
ــ أن يعبر عن شعوره بأعالن استقالل دولة قطر 0840م
ــ أن يوضّح الطالب النتائج المترتبة على انسحاب بريطانيا من منطقة الخليج العربي.
ــ أن يذكر اس َم حقل البترول التي ت َّم اكتشافُه عام 0821م.
ــ أن يعدّد أه َّم أعمال الشّيخ أحمد بن علي آل ثاني.
ــ أن يعدّد أه َّم أعمال الشّيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
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ــ أن يعدّد أعما َل الشّيخ خليفة بن حمد آل ثاني بعد تولّيه حكم قطر.
ــ أن يوضّح أعما َل الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني.
مصادر النّهضة االقتصاديّة الحديثة في قطر.
ــ أن يعدّد
َ
سنوات األخيرة.
سر
سبب تقدّم الصّناعة في قطر في ال ّ
ــ أن يف ّ
َ
ت الموجودة في قطر.
ــ أن يعدّد الصّناعا ِ
ــ أن يقترح بدائل للغاز والبترول للدخل القومي من أجل ضمان التقدم المستمر اقطر.

الدرس الثَّاني:
عصر النهضة الحديثة خالل
فترة الشيخ حمد بن خليفة
وسمو األمير الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني.

أسباب ارتفاع معدّالت االستثمار في دولة قطر.
ــ أن يستنتج
َ
82 - 80

ــ أن يوضّح كيفيّة اهتمام قطر بالتّجارة الخارجيّة.
الهدف من إنشاء فروعٍ للجامعات العالميّة في قطر.
سر
ــ أن يف ّ
َ
ــ أن يكتب رسالة إلى وزير الصحة موضحَا فيها دور قطر في مجال الصحة.
ص ّح ّية في قطر.
ــ أن يذكر أمثلةً للمستشفيات والمراكز ال ّ
ــ أن يدلّل على اهتمام دولة قطر بالتّعليم.
ــ أن يذكر تاري َخ انضمام قطر لمن ّظمة التّجارة العالم ّية.

التواريخ التي يجب أن يقوم الطالب بحفظها:
ــ وصول أسرة آل ثاني إلى الدّوحة )القرن التاسع عشر الميالدي ).
ــ وفاة الشيخ جاسم بن محمد عام 0801م.
ــ اكتشاف حقل بترول دخان عام 0821م.
ــ استقالل دولة قطر عام 0840م.
ــ انضمام قطر لمن ّظمة التّجارة العالم ّية عام 0882م.
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