
  كندا - والية ألبرتا - اريجالبك المدرسة الليبية

 تقسيم المقرارات الدراسية بمرحلة التعليم األساسي

 م 4151 – 4153هـ /  5341 – 5341العام الدراسي 

 

 سادسالالصف 

 التربية األسالمية

 طرق التدريس الموضوعات فرع المادة األسبوع

 األول
21/21/1122 

 القرآن الكريم -
 النبوية نةالس -
 العقيدة األسالمية -

 )الجزء األول( طارقلسورة ا -
 الحديث األول )االخوة في اإلسالم( -
 اإليمان بالرسل -

 حفظ
مراجعة الخطة 

 الدراسية

 الثاني
21/21/1122 

 القرآن الكريم -
 العبادات -
 النبوية يرةالس -

 )الجزء الثاني( طارقسورة ال -
 صالة الجمعة -
 وتطهير المدينة منهمغدر اليهود  -

 
 حفظ

 الثالث
12/21/1122 

 القرآن الكريم -
 العقيدة األسالمية -

 )الجزء الثالث( لطارقسورة ا -
 ليوم اآلخراإليمان با -

 
 حفظ

 الرابع
11/22/1122 

 القرآن الكريم -
 العبادات -

 سورة الفجر )الجزء الرابع( -
 صالة العيدين -

 
 حفظ

 الخامس
11/22/1122 

 القرآن الكريم -
 التهذيب و األخالق -

 مراجعة سورة الطارق -
 التضحية واإليثار -

 تسميع
مراجعة الخطة 

 الدراسية

 السادس
22/22/1122 

 القرآن الكريم -
 التهذيب و األخالق -

 (ألولالجزء ا) البروج سورة -
 ضبط النفس عند الغضب -

 حفظ
مراجعة الخطة 

 الدراسية

 السابع
12/22/1122 

 القرآن الكريم -
 النبوية نةالس -
 السيرة النبوية -

 (الجزء الثاني) بروجالسورة  -
 (الحديث الثاني )الحث على التقوى -
 صلح الحديبية -

 حفظ
مراجعة الخطة 

 الدراسية

 الثامن
21/22/1122 

 القرآن الكريم -
 النبوية نةالس -

 سورة البروج )الجزء الثالث( -
 على التقوى(الحث الحديث الثاني )  -

 دراسة وحفظ
 دراسة وحفظ

 التاسع
10/21/1122 

 القرآن الكريم -
 العقيدة اإلسالمية -

 سورة البروج )الجزء الرابع( -
 اإليمان بالقدر -

 
 دراسة و حفظ

 العاشر
22/21/1122 

 القرآن الكريم  -
 العبادات -
 

 .سورة البروجمراجعة  -
 الصوم -

 تسميع



 

 اللغة العربية

 طرق التدريس الموضوعات فرع المادة األسبوع

 األول
21/21/1122 

 مراجعة الخطة الدراسية تقسيم االسم )مفرد ، مثنى ، جمع( النحو

 الثاني
21/21/1122 

 الخطة الدراسية مراجعة إلى والدي القراءة 

 الثالث
12/21/1122 

 مراجعة الخطة الدراسية الهمزة المتطرفة اإلمالء والخط

 الرابع
11/22/1122 

 التعبير
 

 رسالة إلى صديق

يطلب من التلميذ الكتابة بإسلوبه 
الخاص لوصف رحلة قام بها 

إلحدى الدول أو المدن ويعبر فيها 
 عن االماكن التى زارها.

 الخامس
11/22/1122 

 بالدي المحفوظات

 دراسة فقط.
يتم شرح األبيات و يشترك الطلبة 
فيما بينهم مع مساعدة المعلم في 

 تسهيل حل هذه المناقشة.

 السادس
22/22/1122 

 النحو
 .كان وأخواتها -

 إن وأخواتها. -
 التوضيح باالمثلة مع اإلعراب

 السابع
12/22/1122 

 مراجعة الخطة الدراسية مهندس الطبيعة العجيب القراءة

 الثامن
21/22/1122 

 كراسة الخط العربيإستعمال  أسماء وأفعال إتصلت بها واو الجماعة اإلمالء والخط

 التاسع
10/21/1122 

 اإلمالء والخط
الهمزة في وسط الكلمة وحل التمرينات التى تلى قاعدة 

 الهمزة في وسط الكلمة.
 مراجعة الخطة الدراسية

 العاشر
22/21/1122 

 النحو

 أنواع الجمع:

 جمع المذكر السالم -  

 جمع المؤنت السالم -  

 جمع التكسير -  

بأنواع الجمع و تعريف الطالب 
 كيفية التمييز بينهم

 

 

 

 

 



 

 

 الرياضيات

 مالحظات الموضوعات فرع المادة األسبوع

 األول
21/21/1122 

 مراجعة الخطة الدراسية إستخدام الحروف كأعداد - 

 الثاني
21/21/1122 

 مراجعة الخطة الدراسية مسائل لفظية 

 الثالث
12/21/1122 

 
 الزوايا في األشكال الهندسية

 يجاد قياس الزوايا الهندسية المجهولة
 مراجعة الخطة الدراسية

 الرابع
11/22/1122 

 

 األشكال المجسمة و الشبكات:

 األشكال المجسمة -   

 شبكات المجسمات -   

 مراجعة الخطة الدراسية

 الخامس
11/22/1122 

 

 النسبة 

 النسبة والكسور -

  النسبة والتناسب -

     النسبة المئوية  -

 

أمثلة عملية وتطبيقات عن 
 النسبية

 السادس
22/22/1122 

 مراجعة الخطة الدراسية المسائل الفظية 

 بعالسا
12/22/1122 

 
 الوقت و السرعة:

 الوقت -   
 مراجعة الخطة الدراسية

 الثامن
21/22/1122 

 
 السرعة -   

 السرعة المتوسطة -     
 مراجعة الخطة الدراسية

 التاسع
10/21/1122 

 مراجعة الخطة الدراسية مسائل لفظية 

 العاشر
22/21/1122 

 مراجعة عامة

 

 

 



 

 العلوم

 مالحظات الموضوعات فرع المادة األسبوع

 األول
21/21/1122 

 

 :التنوع

 .التصنيف ، لماذا تصنيف األشياء -   

 بيان وجه الشبة و اإلختالف –تنظيم األشياء  -   

 مراجعة الخطة الدراسية

 الثاني
21/21/1122 

 

 كيف تصنف المخلوقات الحية:

 الحركة. –التعذية  –شكل الجسم 

 المجموعات الرئسية للمخلوقات الحية

 مراجعة الخطة الدراسية

 الثالث
12/21/1122 

 

 تصنيف المواد وخواص المواد:

الخاصية  –الخاصية المغناطسية  –درجة الشفافية للضوء   -

 الخاصية الكهربائية –الحرارية 

 مراجعة الخطة الدراسية

 الرابع
11/22/1122 

 
 (:1الطاقة )

 أشكال الطاقة. -   
 الطاقة الحركية ، الطاقة الضوئية -   

 مراجعة الخطة الدراسية

 الخامس
11/22/1122 

 
 (:2الطاقة )

 الطاقة الحرارية ، الطاقة الكهربائية -   
 

 مراجعة الخطة الدراسية

 السادس
22/22/1122 

 

 الطاقة:مصادر  
 أستخدام الطاقة من الشمس -   
 استخدام الطاقة من المياه الجارية -   
 أستخدام طاقة الرياح -   
 أستخدام الطاقة من المحروقات -   

 مراجعة الخطة الدراسية

 بعالسا
12/22/1122 

 

 القوى:

 تأثيرات القوى -   

 األنواع المختلقة للقوى -   

 مراجعة الخطة الدراسية

 الثامن
21/22/1122 

 

 أساليب التغلب على مشكالت اإلحتكاك:

 الجاذبية األرضية -   

 ما تفعله الجاذبية األرضية -   

 مراجعة الخطة الدراسية

 التاسع
10/21/1122 

 

 الوزن:

 مقارنة بين الوزن والكتلة -   

 القوى المغناطسية -   

 مراجعة الخطة الدراسية

 العاشر
22/21/1122 

 عامةمراجعة 

 

 ( اسفل الجدول -كلورادو الليبية /  مدرسة البموقع *)المنهج موجود جاهز 

 



 

 جتماعياتاإل

 مالحظات الموضوعات فرع المادة األسبوع

 األول
21/21/1122 

 مراجعة الخطة الدراسية أصل العثمانيين –الدولة العثمانية  تاريخال

 الثاني
21/21/1122 

 جغرافياال
العوامل المؤثرة في تشكيل  –التكوين الصخري لألرض 

 األرض
 مراجعة الخطة الدراسية

 الثالث
12/21/1122 

 مراجعة الخطة الدراسية حالة ليبيا قبل مجئ العثمانيين التاريخ

 الرابع
11/22/1122 

 التاريخ
 –مراد أغا  –أهم واله العهد العثماني األول  –مجئ العثمانيين 

 درغوث باشا
 مراجعة الخطة الدراسية

 الخامس
11/22/1122 

 مراجعة الخطة الدراسية الشورى في اإلسالم التربية الوطنية

 السادس
22/22/1122 

 التاريخ
 أهم اصالحات أحمد باشا القرمانلي –أحمد باشا القرمانلى  

 ضعف األسرة القرمانلىية وسقوطها.
 مراجعة الخطة الدراسية

 بعالسا
12/22/1122 

 الجفرافيا -
 
 التربية الوطنية -

 الطقس والمناخ:  -

 العوامل المؤثرة في تشكيل سطح -   

 الضغط الجوي( –االرض و عناصر المناخ )الحرارة  -   

 رجال الشرطة -

 

 مراجعة الخطة الدراسية

 الثامن
21/22/1122 

 التاريخ
باشا ، على رضا باشا ، أحمد راسم أبرز والة العهد العثماني الثاني )

 الفريق رجب باشا(
 مراجعة الخطة الدراسية

 التاسع
10/21/1122 

 مراجعة الخطة الدراسية مخاطر المخدرات التربية الوطنية

 العاشر
22/21/1122 

 مراجعة عامة

 

 ( اسفل الجدول -كلورادو الليبية /  مدرسة البموقع *)المنهج موجود جاهز 

 


