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Curriculum Synopsis 
 

7: زك67س عبارلا فصلل  لوألا -,اردلا لصفلا لالخ
 ة=[\6لا ةرازو جهنم عم اًمامت قفاوتي امO بالطلل ةOاتNلاو ،ةءارقلاو ،عامتسالاو ، ثدحتلا تاراهم @ع م=لعتلا -

7: ةكراشملا @ع بالطلا عيجش_ م̂تس و ،م=لعتلاو
 ةفلتخم صوصن ةءارقO بالطلا موق=س ث=ح .ةفلتخم تا=ج=تا\6سا عاhتاO يدرف لeشd وأ ،ةعونتم تاعومجم -

 ةراهم ةhلطلا ف|ظويس ا}دعO ،ةكhحلاو عاyلا عم ةمهملا ثادحألا دxدحتو ،صوصنلا ل=لحت ةراهم ف=ظوتب نوموق=س امu،ةقالط[و ة6tعم ةم=لس ةrsهج ةءارق
\~امولعملا صنلل مهفلا

7: ةhلطلا كراش�س كلذ �إ ةفاضإ .ةلeشم لح وأ ،لاؤس نع ةOاجإلا لالخ نم -
 جاتنإل رrsحتلاو ،ةعجارملاو ،ةOاتNلاو ،ط=طختلا تا=لمع -

7: ةماعلا ةركفلا دxدحتب ةhلطلا موق=س امu .م=لس -t~اتك لمع
 كلذ دعO .ةدّدعتملا طئاسولا مادختساO ةح=صفلا ة=[rعلا ةغللاO ضورعلا مxدقتو ،ةعومسملا ةداملا -

 اًح=حص اًف=ظوت ة=ئالمإلا م=}افملا ضعO كلذكو ،رئامضلاو رجلا فورح لثم ةط=س�لا ة�sغللا ب=�ا\6لاو ،ةلحرملاO ةلصتملا ة=غالhلا م=}افملا ةhلطلا ف|ظويس
ةOاتِكو اثّدحت

ً. 
 :-@x ام لوألا -,اردلا لصفلا لالخ بالطلا سرد=س

\~امولعملا صنلا ، ) همالحأ كلملا دقف امدنع( و )ةّ=خولملا بحت ةّ=ئاضفلا تاقولخملا (  ةصق  :صوصنلاو ةءارقلا-
لا ةّ=سمشلا انتعومجم( -

|
£\- 

7: حبس_
 . بلاطلا باع=§ساو مهف س�قت ة=ئارثإ صوصن �إ ةفاضإلاO  ) ءاضفلا -

 . بجعتلا بولسأ –ءادنلا بولسأ – ة=لعفلا ةلمجلاو ة=مسالا ةلمجلا -  أدتبملل 6tخلا ةقOاطم  : وحنلا -
  . ) ةح=حص ةOاتك عطق وأ لصو ةزمهب ةءودhملا تامل©لا ملعتملا بتكx ( لصولا ةزم}و عطقلا ةزم} :  ءالمإلا -
 . نوزم ةh}وم :عامتسالا -
 . ٍةح=صف ٍة=[rع ٍةغلO بلاطلاO صاخلا ملحلا نع ثدحتلا : ةثداحملا -
7»صو صن ةOاتك - ةمعاد ل=صافتو قئاقح اهنمضتي ةرقف ةOاتك - طئاح ةلجم م=مصت  :ةOاتNلا -

 .)...رعاشم فصو ، ة=صخش فصو ،ناeم فصو (.-
 
Supporting at Home 
 

7: بلاطلا هسردx ام ةفرعم اهلالخ نم مeنكمx -\£لا ،ة=ل677م تاhجاو كان} نوكتس ع�بسألا رادم @ع
 ضعO هجاو نإ هتدعاسمو فصلا -

7:  ة[�عصلا
للاO بتNلا ةءارق @ع بالطلا عيجش_ مeنكمx امu اهلح -

|
للا م}د=صر نم د7s\6س -\£لاو ة=[rعلا ةغ

|
 .يوغ

- xنكمeأ مxماق -\£لا صوصنلا نع بلاطلا اولأس_ نأ اًض Oاهل همهف ىدمو اهتسارد. 
7: ةدوجوملا ةطش°ألا @ع ةرظن قلأ -

 .اهق=قحت هنكمx ف=كو فاد}ألا مهفx ناu اذإ امع هلأساو بلاطلا باتك -
7: هسرد امل ةلثامم عيضاومو صوصن نع ثحhلا @ع بلاطلا عجش -

  . عساو قاطن @ع ةءارقلا ةلصاومو فصلا -
 .ةدیفملا بتكلا نم ءاشی ام أرقیو يبتك ةصنم ىلع لوخدلا ھنكمی امك ،ةیوغللا تابیردتلا ضعب لحو تایدجبأ ةصنم ىلع لوخدلا بلاطلل نكمی -

 
Extending Beyond the Curriculum 
 

7: ةرمتسملا  ةءارقلا @ع بلاطلا عيجش_ ²tري
للا هنوزخم نم د7s\6س -\£لاو ل677ملا -

|
 ،رمتسم لeشd ةOاتNلا ةسرامم ةرو7́ ةدشd -³ون امu ،يوغ

7: نك=لو .خلإ ...وأ ،ة6µصق صصق ةOاتك لالخ نم كلذ نوكx دقو
للا مسقO ةصاخلا ةhتكملا نأ مeملع -

|
 ةم=ق بتك ةعومجمO رخزت ة=[rعلا ةغ

 -\£لا تاxاورلاو صصقلاو بتNلا نم 6µثNلا دجوت ث=ح µ̧7لاتلا µ̧7عقوملا حفصت بلاطلل نكمx امu .ءاش· ام اهنم 6µعتس· نأ بلاطلل نكمx ةعونتمو
xاهنم د=فتس· نأ هنكم. 

http://3asafeer.com/ 
http://www.schoolarabia.net/map_site/asasi/arabic_1.htm 

 
 

 


