
 

 

 م/7102-7102/الثالثالفصل الدراسي 

 السادة أولياء األمور الكرام :

 تحية طيبة وبعد .........................

يهديكم قسم المواد العربية أطيب األمنيات ونتوجه إليكم بالتحية ونرجو أن نرتقي بأبنائنا الطلبة إلى 

دراسة اللغة العربية واإلسالمية والتاريخ القطري ، وذلك إدراكاً منا بأهمية اللغة  المستوى المطلوب في

 العربية عند النشء.

 كالتالي: الثالثسوف تكون خطتنا للفصل الدراسي 

 أوالً / الواجبات :

 لثالثاف أما الص ورقياً، األول والثانيسيتم تسليم الواجبات للطالب كل يوم أربعاء من كل أسبوع للصف 

عد جب بسيتم وضع الواجبات على موقع المدرسة وعلى الطالب أن يسلم الواوالرابع والخامس والسادس 

 في يوم األربعاء التالي من كل أسبوع . االنتهاء من اإلجابة عليه

 مالحظة هامة/ يقوم الطالب بتسليم الواجب بنفسه إلى المعلمة.

ن درجات الفصل للواجبات م %5المدرسة تم تخصيص وبناًء على سياسة التقييم المعمول بها في 

المنزلية ، وفي حال عدم االلتزام في تقديم الواجب سوف يؤثر على مستوى الطالب التعليمي وسوف يؤثر 

 على التقرير الفصلي للطالب .

 ثانياً / التقييم السلوكي للطالب :

 .ي موقع المدرسة )يرجى االطالع عليها(الرجاء من جميع الطالب االلتزام بقوانين المدرسة الموجودة ف

 ثالثاً/ األهداف التعليمية :

 الدراسي الثاني . من كتاب الفصل  الرابعةوالوحدة   الثالثةالوحدة  سيتم دراسة/اللغة العربية: 0

 الثاني سيتم دراسة الباب الثاني من كتاب الفصل الدراسي   :التربية اإلسالمية  ا7

 .الثالثةسيتم دراسة الوحدة  :/ التاريخ القطري3

 . الثالثالفصل الدراسي سيكون هناك تقيم مستمر  خالل آلية التقييم / 

 درجة ) خاص بمادة اللغة العربية( 31: اختبار الوحدة  اللغة العربية

 .درجات 5 الطالب سلوك                      

 .درجات 5 والمتابعة الحفظ                     

 مدرسة أوفاز العالمية الخاصة  



 .درجات 5 الصفية المشاركة                      

 .درجات 5 الواجبات                      

 درجة. 51 الثالثاختبار نهاية الفصل الدراسي                  

 درجات خالل الفصل الدراسي . 01لكل تطبيق : ثالث تطبيقات  التربية اإلسالمية

 درجة. 51 الثالث اختبار نهاية الفصل الدراسي                     

 درجات. 5سلوك الطالب                       

 درجات. 5الحفظ والمتابعة                      

 درجات. 5المشاركة الصفية                       

 درجات. 5الواجبات                       

 درجات خالل الفصل الدراسي . 01ثالث تطبيقات لكل تطبيق  التاريخ القطري:

 درجة. 51 الثالث اختبار نهاية الفصل الدراسي                     

 درجات. 5سلوك الطالب                       

 درجات. 5الحفظ والمتابعة                      

 درجات. 5المشاركة الصفية                       

 درجات. 5الواجبات                       

 

 يشكر قسم اللغة العربية أولياء األمور الكرام على تعاونهم معنا دائماً ودعمهم لجهودنا.

 يداً بيد ............ لغٍد مشرقٍ 


