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Curriculum Synopsis 
 

7: زك67س ثلاثلا فصلل  لوألا -,اردلا لصفلا لالخ
 و ،م=لعتلاو ة̂=[6لا ةرازو جهنم عم اًمامت قفاوتي امO بالطلل ةOاتNلاو ةءارقلا، عامتسالا، ثدحتلا تاراهم @ع م=لعتلا -

7: ةكراشملا @ع بالطلا عيجش̀ مت_س
 ةم=لس ةstهج ةءارق ةفلتخم صوصن ةءارقO بلاطلا موق=س ث=ح  .ةفلتخم تا=ج=تا[6سا عاiتاO يدرف لfشe وأ ةعونتم تاعومجم -

7: مهفلا تاراهم ف=ظوتو .فقولا تامالع اً=عارم ةقالط̂و ،ة6uعم
  ناfملا ، نامّزلاو ،ةلسلس|ملا ةمهملا ثادحألا د}دحت ،ة=بدألا صوصنلا ل=لحت( لثم ،-xuدألا صنلا -

7: مهفلا تاراهم ف=ظوت @ع ةردقلا ه}دل نوكتس ام� .)ةدقعلاو تا=صخشلا
[xامولعملا صنلا -

 نم تامولعملا جارختسا لالخ نم ةلfشم لح وأ لاؤس نع ةOاجإلا ( لثم ،-
7: ةكراشملاو ،)ةددعتم رداصم

7: ةماعلا ةركفلا د}دحت مت_س هنأ �إ ةفاضإلاO .م=لس -xuاتك لمع جاتنإل رstحتلاو ،ةعجارملاو  ،ةOاتNلاو ،ط=طختلا تا=لمع -
 ،ةعومسملا ةداملا -

 :لثم ،ةط=س�لا ة�tغللا ب=�ا[6لا مدختس�سو .ثدحتلاو ،عامتسالا بادآ اً=عارم ةددعتملا طئاسولا مادختساO ةح=صفلا ة=ŝعلا ةغللاO ضورعلا م}دقتو ،اهم=يقتو ،اهص=خلتو
 .اًح=حص اًق=بطت ة=ئالمإلا م=�افملا قّبط=سو ،فرظلاو رئامضلاو رجلا فورح ف=ظوتو لمجلا �7عم لاص}إل )ن�و نا� ( ةلمج مادختسا
 

 :-@} ام لوألا -,اردلا لصفلا لالخ بالطلا سرد=س •
[xامولعملا صّنلا ، )ةافحلُّسلا ةدوعسم (و )ةمامغلا ءاض=ب ( ةّصق :ةءارقلا  -

 .)نطقلا ( -
 . حافّتلا ب=طأ ام : د=ش لا -
7¤املا لعفلا – مسالا :وحّنلا -

 .فطعلا فورح -عراضملاو -
 .ن�tنتلا :ءالمإلا -
للا لالخ نم ةّصق ءاش¥إ  : ةOاتNلا -

¦
 تامل� مادختسا  ، ةروص نع ة6uّعم �7عملا ةلمتكم ةلمج ةOاتك ،لمج ن�tكتل تامل� ب�ترت ،ةرّوصملا تاحو

7: ةّ=فصو
 .ةرقف ةOاتك،ةOاتNلا -

 .ةعاذإلا ناورك :عامتسالا -
 .-©ّصلا »6غو -©ّصلا ماعّطلا :ةثداحملا -

Supporting at Home 
 

7: بلاطلا هسرد} ام ةفرعم اهلالخ نم مfنكم} -[�لا و ، ة=ل677م تاiجاو كان� نوكتس ع�بسألا رادم @ع 
7:  ة^�عصلا ضعO هجاو نإ هتدعاسمو فّصلا -

- 

للاO صصقلا ةءارق @ع بالطلا عيجش` مfنكم} ام�، اهلح
¦

للا م�د=صر نم د7t[6س -[�لاو ة=ŝعلا ةغ
¦

 .يوغ
 .اهل همهف ىدمو ا�أرق -[�لا صصقلا نع بلاطلا اولأس` نأ اًض}أ مfنكم} -
7: ةدوجوملا ةطش¥ألا @ع ةرظن قلأ -

 .اهق=قحت هنكم} ف=كو فاد�ألا مهف} نا� اذإ امع هلأساو بلاطلا باتك -
7: هسرد امل ةلثامم صصق نع ثحiلا @ع بلاطلا عجش -

  . عساو قاطن @ع ةءارقلا ةلصاومو فصلا -
للا تاراهملا @ع بّردتلاO بلاّطلا موق=س -

¦
 -�uتكو ،تاّ}دجOأ ةّصنم �إ ع�جّرلاO ةّ=باتNلاو ةّ=ئارقلاو ة�tغ

لا ةّ=ئارثإلا صوصنلاO بلاّطلا دّو7»6س -
¦

 .ءورقملا صّنلل هOاع=|ساو همهف ىدم س�قت -[�
 

 

Extending Beyond the Curriculum 
 

7: ةرمتسملا  ةءارقلا @ع بلاطلا عيجش` ³uري
للا هنوزخم نم د7t[6س -[�لاو ل677ملا -

¦
 ،رمتسم لfشe ةOاتNلا ةسرامم ةرو7́ ةدشe -¤ون ام� ،يوغ

7: نك=لو .خلإ ...رعش وأ ،ة»6صق صصق ةOاتك لالخ نم كلذ نوك} دقو
للا مسقO ةصاخلا ةiتكملا نأ مfملع -

¦
 ةم=ق بتك ةعومجمO رخزت ة=ŝعلا ةغ

 د=فتس· نأ هنكم} -[�لا صصقلا نم »6ثNلا دج=س ث=ح 7»¹يلاتلا 7»¹عقوملا حفصت بلاطلل نكم} ام� .ءاش· ام اهنم »6عتس· نأ بلاطلل نكم} ةعونتمو
 .اهنم

http://3asafeer.com/ 

http://www.schoolarabia.net/map_site/asasi/arabic_1.htm 

 
 


