
      

 

Year 2 Arabic A Curriculum Brief 20/21 Term 
1 

Curriculum Synopsis 
 

45اثلا فصلل  لوألا -,اردلا لصفلا لالخ
5: زك75س -

 ،م=لعتلاو ة̂=[7لا ةرازو جهنم عم اًمامت قفاوتي امO بالطلل ةOاتNلاو ةءارقلا، عامتسالا، ثدحتلا تاراهم @ع م=لعتلا -
5: ةكراشملا @ع بالطلا عيجش̀ مت_س و

 وأ اهنuvكت ةداعإ وأ ةصق دq ةداعpب بالطلا موق=س ث=ح .ةفلتخم تا=ج=تا[7سا عاiتاO يدرف لfشe وأ ةعونتم تاعومجم -

5: ةسzئرلا ةركفلا دxدحتو ،اهب قلعتت روص مسر
 ةكراشملل ة=فصلا بادآلا عاiتاو ،ه=ف رهظت يذلا صنلاO ة=ح=ضوتلا موسرلا وأ  روصلا ط̂رو ،ه=لإ عمتسا يذلا صنلا -

:5
�5فل جاتنإ @ع ةردقلا هxدل نوك=س ام�.فقولا تامالع اً=عارم ةقالط̂و ،ة�7عم ةم=لس ة�vهج ةءارق ةط=سe اًصوصن أرق=س هّنأ ام� .ةuvفشلا تاثداحملا -

 لمجل -
 ةOاتك كلذكو .)ةلuvطلاو ة�7صقلا (.ةتئاصلاو ةتماصلا تاوصألا ��5ب 7�5يمتلاو ،اهتاوصأ قطنو ة=̂�علا ءاجهلا فرحأ  ة=مس̀ اًضxأو.اًطمن اً=�احم ةط=سe ة=لعفو ة=مسا
 .فرحأ ةع̂رأ وأ ةثالث نم نوكتت ةفولأم تامل�
 

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

�,وأ :)صصقلا ( ةءارقلا - 
 – هتر�وج نع ثحiي لجنج – عراO لثمم بولعث – نuvلتلا بحx حuسمت – ةم=كحلا ةموبلا -�4وب – لو�ألا بنرألا -

5 خلا فورخلا نوّشخ – اًقxدص هل دجx نوزلح
ذلا ب�ذ – ةدxدجلا يدود ةسردم – -

ّ
 زv¤ع اهقxدصو ةنvز – رv¤غلا رطملاو عي̂ر – -¢وضفلا بئ

كُّسلا بحx مسمس –
¦

لعتأو أرقأ باتك ( ��5ّسلا فرح ¢إ فلألا فرح نم عطاقملاو فورحلا نم تامل§لا ةءارقو ، )ر
¦

 .)م
 .��5سلا فرح ¢إ فلألا فرح نم ةلuvطلاو ة�7صقلا تاوصألاو ،فورحلا لاfشأ :تاراهملا-
 عطقملا لام�pب روص نع �7بعتلا ،ةد=فم لمج ب=ك[7ل ة7ªعiم تامل� بzترت ،ةد=فم تامل� @ع لوصحلل فورحلا نم ةعومجم ب=كرت  : ةOاتNلا -
 .��5سلا فرح ¢إ فلألا فرح نم بتك=سو خسّ»لا طخO تامل§لاو فورحلا ةOاتك ، روصلاO اًنيعتسم دودمملا
 .عامتسالا دعO ةّصقلا ةلئسأ نع ةOاجإلاو فورحلا صصق ¢إ عامتسالا :عامتسالا -
 .ةّصقلا دq ةداعإ : ةثداحملا -

 
Supporting at Home 
 

5: ملعتأ باتك نم ة=ل755م تاiجاو كان� نوكتس عuبسألا رادم @ع
 نم مfنكمx -[±لا ، ا²=عوبسأ لسرت -[±لا ةi°vلا تامل§لا كلذكو ،ةسردملا -

5: بلاطلا هسردx ام ةفرعم اهلالخ
5:  ة^uعصلا ضعO هجاو نإ هتدعاسمو فصلا -

للاO صصقلا ةءارق @ع بالطلا عيجش` مfنكمx ام�، اهلح -
¦

 ةغ

للا م�د=صر نم د5v[7س -[±لاو ة=̂�علا
¦

 .يوغ
- xنكمfأ مxاهل همهف ىدمو ا�أرق -[±لا صصقلا نع بلاطلا اولأس` نأ اًض. 
5: ةدوجوملا ةطشµألا @ع ةرظن قلأ -

 .اهق=قحت هنكمx ف=كو فاد�ألا مهفx نا� اذإ امع هلأساو بلاطلا باتك -
5: هسرد امل ةلثامم صصق نع ثحiلا @ع بلاطلا عجش -

  . عساو قاطن @ع ةءارقلا ةلصاومو فصلا -
 .ءورقملا صّنلل بلاّطلا باع=¹ساو مهف ىدم سzقت ةّ=ئارثإ صوصنب بلاّطلا دو7�5س -
- xكم

¦
للاو ةّ=ئارقلا تاراهملا لحO موقvو تاxدجOأ ةصنم @ع لخدx نأ بلاّطلل ن

¦
 .ة=باتNلاو ةuvغ

 
 
Extending Beyond the Curriculum 
 

5: ةرمتسملا  ةءارقلا @ع بلاطلا عيجش` �ºري
للا هنوزخم نم د5v[7س -[±لاو ل755ملا -

¦
 ،رمتسم لfشe ةOاتNلا ةسرامم ةرو5¼ ةدشe -«ون ام� ،يوغ

5: نك=لو .فرحأ ةع̂رأ وأ ةثالث نم ةمل� ةOاتك @ع بردتلا لالخ نم كلذ نوكx دقو
للا مسقO ةصاخلا ةiتكملا نأ مfملع -

¦
 رخزت ة=̂�علا ةغ

Oةعونتمو ةم=ق بتك ةعومجم xام� .ءاش½ ام اهنم �7عتس½ نأ بلاطلل نكم xنكمfاتم مOئانبأ ةعf5: مهتشقانمو م
5: ا�وسرد -[±لا صصقلا -

 لصفلا -
45و[N7لالا د7�vلا �7ع لسرت فوس -[±لاو

 .اهنم د=فتس½ نأ هنكمx -[±لا صصقلا نم �7ثNلا دجوت ث=ح ��5يلاتلا ��5عقوملا حفصت بلاطلل نكمvو .-
http://3asafeer.com/ 
http://www.schoolarabia.net/map_site/asasi/arabic_1.htm 
 

 


