The Apple International School, Dubai.
Arabic Syllabus
مقرراللغة العربية للفصل الدراسي اﻷول الصف الرابع
الفترة اﻷولي ) Term(1)-Year( 4
الشهر

المهارات

الموضوع
مراجعة

القراءة
September

+
درس:
فصول السنة

 -1قراءة الطالب للمفردات واﻷفعال قراءة
صحيحة
 -2قراءة الطالب جمل عن كل فصل
 -3قراءة الطالب فقرة عن فصول السنة

الكتابة
 -1كتابة الطالب جمل من خﻼل التعبير عن
الصورة
 -2كتابة جمل من إنشائه
 -3كتابة فقرة عن فصل السنة المفضل لديه

اﻹستماع
 -1يستمع الطالب إلي فيديو عن فصول السنة
 -2يستمع الطالب إلي المعلم وينفذ التعليمات
 -3يستمع الطالب إلي زميله في قراءة فقرة
عن فصول السنة
 -4يستمع الطالب إلي حوار عن فصول السنة

التحدث :
-1

يتحدث الطالب عن فصل السنة المفضل
لديه

-2

يتحدث الطالب عن حالة الطقس في
اﻹمارات خﻼل فصول السنة

-3يتحدث الطالب مع زميله في صيغة حوارعن
فصل السنة المفضل لديهم

درس:
تكملة درس
October

القراءة : -1قراءة الطالب للجمل اﻻسمية والجمل الفعلية

فصول السنة --2قراءة فقرة تشمل اﻷفعال المضارعة واﻷفعال
الماضية

) شهور السنة ( .
قواعد:
الجملة اﻹسمية
والجملة الفعلية +
اﻷفعال المضارعة
واﻷفعال الماضية
 +أدوات اﻻستفهام

 -3قراءة أسئلة تشمل أدوات اﻻستفهام ) أين – َمن
– ماذا (

الكتابة -1يعبر الطالب عن صور مستخدما ً الجمل
اﻻسمية والجمل الفعلية
--2يكتب الطالب أسئلة علي الصور

 -3كتابة فقرة بسيطة مستخدما الجمل الفعلية
مرة والجمل اﻻسمية مرة أخري

اﻹستماع :
 -1يستمع الطالب لفقرة تشمل الجمل اﻻسمية
والجمل الفعلية
 -2يستمع الطالب لزميله في طرح اﻷسئلة
ويميز أدوات اﻻستفهام

التحدث :

 -1يتحدث الطالب مع زميله في صيغة سؤال
وجواب مستخدمين أدوات اﻻستفهام والجمل
اﻻسمية والجمل الفعلية
-3

يتناقش الطالب مع المعلم ومع زمﻼئه في
كيفية استخدام اﻷفعال المضارعة واﻷفعال
الماضية.

درس:
في الحديقة

قواعد :
November

الفعل الماضي في
المذكر والمؤنث +
ظروف الزمان
والمكان

-

 .القراءة
 -1قراءة الطالب للمفردات واﻷفعال قراءة
صحيحة
 -2قراءة الطالب فقرة عن الحديقة تشمل
اﻷفعال الماضية

الكتابة
-1
-2

كتابة الطالب جمل من خﻼل التعبير عن
الصورة
كتابة فقرة عن حديقة قام بزيارتها

 -3إعادة كتابة جمل وفقرات بسيطة مستخدما الفعل
الماضي في صيغة المذكر بدﻻ من المؤنث
والعكس

اﻹستماع
-1
-2
-3

يستمع الطالب إلي فيديو عن الحديقة
يستمع الطالب إلي المعلم وينفذ
التعليمات
يستمع الطالب إلي زميله في قراءة فقرة
عن الحديقة

التحدث :
-1
-2

يتحدث الطالب عن اﻷشياء التي يراها في
الحديقة
يتحدث الطالب عن أسماء الحدائق في دبي

-3

يتحدث الطالب مع زميله في صيغة حوارعن

الحديقة المفضلة لديه

.

December

مراجعة عامة علي
ماتم دراسته في الترم
 +امتحان الترم

القراءة
-1

قراءة الطالب مفردات  ،جمل  ،فقرات
مختلفة قراءة صحيحة

الكتابة
 -1كتابة الطالب جمل من خﻼل
التعبير عن الصورة
 -2كتابة جمل من إنشائه
 -3كتابة فقرات بسيطة

اﻹستماع
 -1يستمع الطالب إلي حوارات
 -2يستمع الطالب إلي المعلم وينفذ
التعليمات
 -3يستمع الطالب إلي زميله في قراءة
فقرات
التحدث :
-1
-2

يتحدث الطالب نفسه
يتحدث الطالب عن بيته وأسرته

-3يتحدث الطالب مع زميله في صيغة حوار

