Portion of Year 1 Arabs
انى ٔضٕعبد انًمزرح اليزذبٌ انفظم انذراطً األٔل  /انظف األٔل (عزة)
نهعبو انذراطً 2018ــ2019
كتاب الطالب كامل  +كتاب النشاط كامل .
 -1الحروف من ( أ ) إلى ( ش )  +قصة كل حرف
 -2معرفة الحروف اسما وصوتا وشكال .
 -3معرفة مواضع كتابة الحرف فً البداٌة والوسط والنهاٌة .
 -4معرفة صوت الحرف مع الحركات القصٌرة الفتحة والضمة والكسرة .
 -5معرفة صوت الحرف مع الحركات الطوٌلة ( حروف المد ).
 -6المقطع الساكن .
 -٧المقطع الممدود.
 - 8تقطٌع الكلمات مقاطع .
 -9تكوٌن كلمات من حروف مقطعة .
 -10كتابة اسم الصورة.
 -11أنا المفرد  ،نحن للجمع.

Portion of Year 2 Arabs
انى ٔضٕعبد انًمزرح اليزذبٌ انفظم انذراطً األٔل  /انظف انضبًَ (عزة)
نهعبو انذراطً 2018ــ2019
 -1قصة مسعودة السلحفاة .

 -2نص السلحفاة .

 -3قصة الغراب والثعلب .

 -4نشٌد ما أطٌب التفاح .

 -5قصة تكشٌرة .

 -6نص اضحك تضحك الدنٌا معك .

 -7قصة الضفدع الصغٌر .

 -8نشٌد فرح وتفاؤل .

 -٩قصة بٌت وسط العاصفة.

 -10كتابة فقرة .

 -11تنظٌم كتابة الفقرة ( مقدمة  ،تفاصٌل  ،خاتمة ).
 -12أقسام الكالم (االسم والفعل والحرف ).
 -13أنواع االسم ( انسان حٌوان نبات جماد ).
 -14التنوٌن ( الفتح الضم الكسر ).
 -15الفعل الماضً والمضارع .
 -16حروف العطف ( و  -أو  -ثم ).
 -17الفرق بٌن التعبٌر الحقٌقى والمجازي .
 -18أسلوب التعجب .
 –19فهم المقروء ( ٌعتمد على قراءة فقرات خارجٌة مع فهم الفقرة واإلجابة عنها).
 -20كتاب الطالب من صفحة ( .) 183 : 179(, )163: 16
 -21كتاب النشاط من صفحة ( .)71 : 62(, ) 59 : 8

Portion of Year 3 Arabs
انى ٔضٕعبد انًمزرح اليزذبٌ انفظم انذراطً األٔل  /انظف انضبنش (عزة)
نهعبو انذراطً 2018ــ2019

 -1قصة عندما فقد الملك أحالمه .

 -2نص هل تحلم الحٌوانات .

 -3قصة الحلم الجمٌل .

 -4نشٌد زقزق العصفور .

 -5قصة األقدام الطائرة .

-6نص كرة القدم .

 -7رٌما والبلبل .

 -8نشٌد أحب الرٌاضة .

 -9كتابة فقرة وتنظٌمها ( مقدمة – تفاصٌل – خاتمة ).
 -10قصة غابة العجائب.
 -12التنوٌن .

 -11ال الشمسٌة والقمرٌة .

 -13التفرٌق بٌن الهاء المربوطة والتاء المربوطة وبٌن التاء المربوطة والمبسوطة .
 -14أقسام الكالم .

 -15الجملة االسمٌة والجملة الفعلٌة .

 - 16تحوٌل الجملة االسمٌة الى فعلٌة والعكس .
 -17همزتً القطع والوصل .
 - 18أسلوب النداء .

 - 19أسلوب التعجب .

 -20أسلوب اإلستفهام.
 -21فهم مقروء ( قطع للقراءة والفهم واإلجابة على بعض األسئلة).
 -22كتاب الطالب من صفحة ( .) 173 : 169 ( , ) 153 : 14
 -23كتاب النشاط من صفحة ( .) 68 : 62 ( , ) 58 : 8

Portion of Year 4 Arabs
انى ٔضٕعبد انًمزرح اليزذبٌ انفظم انذراطً األٔل  /انظف انزاثع (عزة)
نهعبو انذراطً 2018ــ2019
 -1قصة أمٌر الجمل الصغٌر.
 -3نشٌدأنت الوطن.
 -5قصة انسج مربعا .
 - 7نشٌد حوهر االنسان .

 -2نص الوطن ٌعٌش فٌنا كما نعٌش فٌه.
.-4قصة الجوع أو القٌد.
 -6نص أشٌاء أود أن تعرفها عنً .
 -8كٌف علمت زمالئً معنى التوحد.

 -9قصة شهٌد اإلمارات األول.
 -10كتابة موضوع مكون من ثالث فقرات .
الكتابة ( وصف شخصٌة  ،وصف مكان ).
 – 10قصة شهٌد اإلمارات األول.
 -11ال الشمسٌة والقمرٌة .
 -13الفرق بٌن الهاء والتاء .

 -12التنوٌن .
 - 14الفرق بٌن الجملة والتركٌب .

 -15الجملة االسمٌة والجملة الفعلٌة .
 -16أركان الجملة االسمٌة (.المبتدأ والخبر ).
 -17أنواع الخبر فً الجملة االسمٌة  (،مفرد  ،جملة  ،شبه جملة ).
 - 18إعراب المبتدأ والخبر فً الجملة االسمٌة .
 - 19الحروف التى تنطق وال تكتب والتً تكتب وال تنطق .
 -20رسم األلف اللٌنة فً نهاٌة الكلمة.

 -22فهم مقروء (قطع خارجٌة للقراءة والفهم وحل أسئلة على هذه الفقر ة).
 -23كتاب الطالب من صفحة ( .)177 , 176 ( , ) 159 – 16
 -24كتاب النشاط من صفحة ( .) 70 : 66( , ) 62 : 10

Portion of Year 5 Arabs
انى ٔضٕعبد انًمزرح اليزذبٌ انفظم انذراطً األٔل  /انظف الخبيض (عزة)
نهعبو انذراطً 2018ــ 2019
** انٕدذح األٔنً ( انمزاءح دٍبح ) :
ــ انمزاءح  :لظخ ٔرلخ انذٍبح ( عُبطز انمظخ  +انًفزداد  +انشزح  +كٍفٍخ كزبثخ انٍٕيٍبد )
ــ انُذٕ :إَٔاع انخجز فً انجًهخ االطًٍخ
ــ انكزبثخ  :كزبثخ َض يعهٕيبرً ( كٍفٍخ كزبثخ َض يعهٕيبرً يزكبيم )
ــ انشعز َ :شٍذ الزأ الزأ ( انًعًُ انعبو  +انشزح )
** انٕدذح انضبٍَخ ( ٔطًُ انجًٍم ):
ــ انمزاءح  :دٕد عهً انشبطئ ( انًفزداد  +انشزح  +انزهخٍض )
ــ انمزاءح :انًزرفعبد انججهٍخ فً االيبراد ( انًفزداد  +انشزح )
ــ انُذٕ :ضًبئز انزفع انًزظهخ
ــ انشعز َ :شٍذ ٌب إيبراد انًذجخ ( دفع يٍ  1إنً  + 7انًفزداد  +انشزح )
** انٕدذح انضبنضخ ( َكزشف انكٌٕ ) :
ــ انمزاءح  :رظٍم ٔرظٍم دالٔح( عُبطز انمظخ  +انًفزداد  +انشزح )
ــ انمزاءح  :انشجزح انًجبركخ ( انًفزداد  +انشزح  +انزهخٍض )
ــ انُذٕ :انجًهخ االطًٍخ ٔانجًهخ انفعهٍخ
ــ انكزبثخ  :كزبثخ َض إلُبعً

** يهذٕظخ :
** طٍزضًٍ االخزجبر لطع خبرجٍخ عهٍٓب أطئهخ رخض جًٍع فزٔع انهغخ .
** كذنك رعجٍز إثذاعً ٔٔظٍفً يٍ يضم انزهخٍض ٔانزعهٍك . . . .إنخ

ٔ ،طٍزى رظذٍخ انزعجٍز عهى األطض انزبنٍخ :
انظٍبغخ لٕحً ٔضعفب ً ٔانذظٍهخ انهغٌٕخ انزً رزالءو ٔانًزدهخ انعًزٌخ نهطبنت  ،انخظ  ،انكزبثخ اإليالئٍخ  ،عاليبد انززلٍى ،
انمٕاعذ انُذٌٕخ  ،رٕظٍف انفٌُٕ انجالغٍخ دظت يزطهجبد انًٕضٕع ،انزفمٍز ( رمظٍى انًٕضٕع إنى عُبطز ٔكٍفٍخ االَزمبل
يٍ عُظز إنى عُظز ٔانزثظ ثٍٍ األفكبر  ،االنزشاو ثأجشاء انًٕضٕع ( انًمذيخ ٔانعزع ٔانخزبو ) ،دٍش ٌجت أٌ ركٌٕ
ٔاضذخ  ،رمذٌى دمبئك يضجزخ ٔيذعًخ ثأدنخ  ،االطزشٓبد ثُظٕص دٌٍُخ أٔ دكى أٔ أشعبر أٔ ألٕال يأصٕرح . . . . . . . .
** ٌزجى اطززجبع جًٍع لٕاعذ انكزبثخ اإليالئٍخ ٔجًٍع انمٕاعذ انُذٌٕخ انزً طجمذ دراطزٓب  ،كذنك اطززجبع جًٍع
األجٕثخ انًٕجٕدح فً انذفبرز ٔانكزت ٔانًهفبد ٔكبفخ يب أعطبِ انًعهى يٍ عًم ٌزعهك ثبنًُٓبط أٔ عًم خبرجً عهى انظٕاء
.

Portion of Year 6 Arabs
انى ٔضٕعبد انًمزرح اليزذبٌ انفظم انذراطً األٔل  /انظف انظب دص (عزة)
نهعبو انذراطً 2018ــ 2019
** انٕدذح األٔنً ( أخالق دًٍذح ) :
ــ لزآٌ كزٌى :آٌبد يٍ انمزآٌ انكزٌى ( يعبًَ انًفزداد  +انًعُى انعبو  +انشزح )
ــ شعز :أخالق كزًٌخ ( دفع يٍ  + 5 : 1يعبًَ انًفزداد +انًعًُ انعبو  +انشزح )
ــ شعز :دعًُ أدجك ٌب أخً ( دفع يٍ  + 6 : 1انًفزداد  +انًعًُ انعبو  +انشزح )
ــ َض يظزدً  :دًٌخ ( عُبطز انمظخ  +انًفزداد  +انشزح )
ــ َض يعهٕيبرً  :طذٌمُب انجذزي ( كٍفٍخ كزبثخ َض يعهٕيبرً يزكبيم )
ــ َض يعهٕيبرً  :انجًبل ٔاألخالق
ــ االطزًبع  :انًشارعخ ٔيذٌز انشزكخ
ــ انزذذس  :يٍ عبنى انذٍٕاٌ ( عًم يذبدصخ ْبدفخ عٍ يٕضٕع يب )
ــ انُذٕ :انجًهخ ٔانززكٍت
ــ انُذٕ  :اغزاع انجًهخ
** انٕدذح انضبٍَخ :
ــ انمزاءح  :ساٌذ رجم ثًُ أيخ ( كٍفٍخ كزبثخ انظٍزح انذارٍخ )
ــ االطزًبع  :غزٌشح انعٕدح إنً انٕطٍ
ــ انُذٕ :انًفعٕل فٍّ
ــ انكزبثخ  :كزبثخ َض طزدي

** يهذٕظخ :
** طٍزضًٍ االخزجبر لطع خبرجٍخ عهٍٓب أطئهخ رخض جًٍع فزٔع انهغخ .
** كذنك رعجٍز إثذاعً ٔٔظٍفً يٍ يضم انزهخٍض

 . . . .إنخ ٔ ،طٍزى رظذٍخ انزعجٍز عهى األطض انزبنٍخ :
انظٍبغخ لٕحً ٔضعفب ً ٔانذظٍهخ انهغٌٕخ انزً رزالءو ٔانًزدهخ انعًزٌخ نهطبنت  ،انخظ  ،انكزبثخ اإليالئٍخ  ،عاليبد انززلٍى ،
انمٕاعذ انُذٌٕخ  ،رٕظٍف انفٌُٕ انجالغٍخ دظت يزطهجبد انًٕضٕع ،انزفمٍز ( رمظٍى انًٕضٕع إنى عُبطز ٔكٍفٍخ االَزمبل
يٍ عُظز إنى عُظز ٔانزثظ ثٍٍ األفكبر  ،االنزشاو ثأجشاء انًٕضٕع ( انًمذيخ ٔانعزع ٔانخزبو ) ،دٍش ٌجت أٌ ركٌٕ
ٔاضذخ  ،رمذٌى دمبئك يضجزخ ٔيذعًخ ثأدنخ  ،االطزشٓبد ثُظٕص دٌٍُخ أٔ دكى أٔ أشعبر أٔ ألٕال يأصٕرح . . . . . . . .
** ٌزجى اطززجبع جًٍع لٕاعذ انكزبثخ اإليالئٍخ ٔجًٍع انمٕاعذ انُذٌٕخ انزً طجمذ دراطزٓب  ،كذنك اطززجبع جًٍع
األجٕثخ انًٕجٕدح فً انذفبرز ٔانكزت ٔانًهفبد ٔكبفخ يب أعطبِ انًعهى يٍ عًم ٌزعهك ثبنًُٓبط أٔ عًم خبرجً عهى انظٕاء
.

