رْؤي ُتنا :تعليم متميٌز ومعتمٌد دوِلًّيا ِبه ِوَّي ٍة ِإس ِ
المَّي ٍة
ْ
ْ ٌ ّ ُْ
ُ
ُ
ْ
األول  -ديسمبر 1028
الفصل
نهاية
اختبار
في
ّاخلة
د
ال
المواضيع
قوائم
ّ
ي
الص ّ
ّف :الثّالث االبتدائ ّ

المادّة :اللّغة العربيّة
المحور

القراءة

المواضيع
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األنماط اللّغويّة

 كان وإنّـ أدوات العطف (و ،ث ّم)
 أسماء اإلشارة ال ّظرف -سين وسوف

ـ الت ّاء المفتوحة والت ّاء المربوطة
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سياق.
أن يستنتج معاني الكلمات غير المألوفة الواردة في النّصّ المعطى له بداللة ال ّ
ص المعطى في جمل من إنشائه.
أن يو ّظف الكلمات الجديدة من النّ ّ
أن يستنبط األفكار الرئيسة من الدّرس.
ص المقروء.
أن يحدّد األفكار الفرعيّة للنّ ّ
ص المقروء.
أن يستنتج مضادّ الكلمات للنّ ّ
أن يو ّظف المتضادّات المعطاة له توظيفا صحيحا في الكتابة.
أن يبيّن عناصر القصّة من شخصيات ومشكلة وح ّل.
أن يصف الشّخصيّات الواردة في القصّة وصفا دقيقا.
ي يقرؤه.
أن يبدي رأيه في نصّ قصص ّ
أن يو ّظف (كان) في جملة من إنشائه للدّاللة على الماضي.
أن يو ّظف (إنّ ) في جمل من إنشائه للتّوكيد.
أن يو ّظف (الواو ،ث ّم) للعطف في جمل وفق داللة ك ّل منهما.
سين ،سوف) للدّاللة على المستقبل وفق أمثلة.
أن يو ّظف (ال ّ
أن يوظف أسماء اإلشارة في جمل وفق داللتها.
أن يو ّظف ال ّظرف في جمل وفق داللتها.






أن يكتب ال ّطالب كلمات مألوفة تنتهي بالتّاء المفتوحة والمربوطة كتابة سليمة.
شدّة في الكلمات كتابة صحيحة.
أن يكتب ال ّ
أن يكتب كلمات المها شمسيّة منفردة وضمن جمل.
أن يكتب كلمات المها شمسيّة كتابة صحيحة.









أن يكتب األحرف كتابة صحيحة بخط النّسخ بمواقعها المختلفة.
أن يكتب الجملة المعطاة له بخط نسخ مقروء.
أن يستخدم ال ّطالب الفاصلة بين الجمل ،والنّقطة في نهاية الجملة المفيدة.
أن يكتب بخ ّط نسخ نصًّا قصيرا لتقديم معلومات عن موضوع محدّد.
الربط وعّلمات التّرقيم.
أن يكتب فقرة مترابطة مو ّظفا أدوات ّ
أن يكتب قصصا بسيطة بمراعاة عناصر القصّة.
أن يكتب محاكيا قصّة بسيطة قرأها من حيث اللّغة والشّكل العام.
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صفحات كتاب ال ّطالب

المواضيع
سورة الشّرح (حفظ)

38 - 38

سورة الماعون (تفسير)

44 - 49

الحديث الشّريف

فضل الصّّلة على النّبي ص ّلى هللا
عليه وسلّم

018 -011

العقيدة اإلسّلميّة

من أسماء هللا الحسنى
العليم ،الحكيم

008 -011

الفقه اإلسّلمي وأصوله

أحكام النّجاسة

021-001

القرآن الكريم وعلومه

نتاجات الت ّعلّم

 أن يتلو ّالطالب السّور المقرّ رة تالوةً سليمة مراعيًا أحكام التّجويد.
 أن يبيّن ّالطالب معاني المفردات في السّورالمقرّ رة.
 أن يفسّر ّتفسيرا صحيحًا.
الطالب سورة (الماعون)
ً
 أن يكتب ّالطالب غيبًا الحديث ال ّ
بي صلّى هللا عليه وسلّم).
شريف (فضل الصّالة على ال ّن ّ
 أن يبيّن اسم رواي الحديث ال ّشريف.
 أن يو ّضح معاني المفردات الواردة في الحديث ال ّ
شريف.
 أن يشرح المعنى العام للحديث ال ّشريف.
 أن يستنتج الدّروس المستفادة من الحديث ال ّشريف.
بي صلى هللا عليه وسلّم.
 أن يبيّن فضل الصّالة على النّ ّ أن يبيّن ّالطالب معاني أسماء هللا الحسنى المقرّ رة.
 أن يؤمن ّالطالب بأن هللا تعالى هو العليم ،الحكيم.
 أن يظهر ّالطالب تعظيمًا ألسماء هللا الحسنى.
 أن يتعرّ ف مفهوم ال ّنجاسة. أن يفرّ ق بين أقسام ال ّنجاسة. أن يحدّد طرق إزالة النّجاسة. أن يبيّن حكم استعمال الوسائل المعاصرة في إزالة النّجاسة. -أن يعدّد مضارّ ال ّنجاسات.
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رقم الوحدة

عنوان الوحدة

األولى

اآلثار في
دولة قطر

األولى

اآلثار في
دولة قطر

ي
الص ّ
ّف :الثالث االبتدائ ّ
المواضيع
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األول :اآلثار وأهميتها في دراسة
الدرس َّ
التاريخ.

25 -22

الدرس الثَّاني :المعالم التاريخية القديمة
في دولة قطر.

12-23

الدرس الثالث :المتاحف في دولة قطر

15 -17

نتاجات الت ّعلم








يعرف معنى اآلثار.
ّ
يستنتج أهمية دراسة اآلثار.
يعدد أنواع اآلثار.
ّ
يضرب أمثلة على اآلثار الثابتة في قطر.
يضرب أمثلة على اآلثار المتنقلة في قطر.
يرسم نماذج آلثار ثابتة وآثار متنقلة.












يذكر بعض أنواع المعالم التاريخية.
يفسر سبب بناء القّلع.
ّ
ي من األقدم إلى األحدث.
يرتب تواريخ إنشاء المعالم األثرية على خط زمن ّ
يذكر تاريخ إنشاء قلعة ّ
الزبارة.
يصف قلعة الزبارة.
يحدّد تاريخ بناء قلعة الدوحة (الكوت).
يحدّد على خريطة قطر أهم المعالم األثرية.
يذكر تاريخ بناء أبراج الخور.
يصف شكل برجا برزان.
يذكر أشهر األبراج في دولة قطر.
يعدد أهم األسواق السياحية التراثية في دولة قطر.







ي.
يذكر تاريخ إنشاء متحف الفن اإلسّلم ّ
ي.
يصف متحف الفن اإلسّلم ّ
يذكر اسم المتحف الذي حصل على جائزة آغا خان للترميم.
ي من حيث المحتويات.
ي ومتحف قطر الوطن ّ
يقارن بين متحف الفن اإلسّلم ّ
يفسر الهدف من إنشاء المتاحف.
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 يوضح دور الحكومة القطريّة في صيانة وحفظ اآلثار وترميمها.
 يقارن بين دور الدولة ودور الفرد في المحافظة على اآلثار.
 يقترح بعض الوسائل للمحافظة على اآلثار.
الدرس الرابع :المحافظة على اآلثار
11 -13
 يشارك برأيه في كيفية محافظة األفراد على تراث أجدادهم.
 يبدي رأيه في أه ّميّة المحافظة على اآلثار.
 يبدي رأيه في دور دولة قطر في المحافظة على اآلثار.
 يوجه رسالة لمن يعبث باآلثار.

التواريخ التي يجب على الطالب حفظها:
 افتتاح متحف الفن اإلسالمي عام 1008م
 إنشاء قلعة الزبارة عام 2178م.
 إنشاء قلعة (الدوحة) الكوت عام 2880م
 بناء أبراج الخور عام 2100م.
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