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Course Title:     Gr : KG 1 
 

Head of Department: Dr. Ibrahim Ghannam  
 

Teacher(s) + e-mail: Asmaa Mohamed Abdulhai  - asmaa.a@greenwood.sch.ae 
 

Cycle/Division:  
 

Grade Level:  
Kg 1 

Credit Unit: 
 

 

Duration: 
 

 طول العام 

Course Prerequisites:  
 

 
 

 

Department’s 
Vision: 

  تطلع قسم المواد العربية إلى أن يكون متميزا يخرج كفاءات علمية
 متميزة في مجال اللغة العربية .

Department’s 
Mission: 

 في المحافظة على اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، واالهتمام  اإلسهام
بها وتعزيز قيمتها في نفوس أبنائها وإعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة 
في مجال اللغة العربية وآدابها ، الذين يخدمون وطنهم ودينهم ولغتهم 

  وأمتهم .  
 

:COURSE DESCRIPTION 
 والكتابة، والقراءة، والتحدث، ستماعاال: األساسية اللغوية المهارات تمثل أقسام ثالثة على ضمرحلة الريايبنى منهج اللغة العربية في 

 مهارة من بسيطة  كاالً شأ يمارسون كما ًالمرحلة، سبنوعة تنامت كالشبأ وتطبيقها والمحادثة ستماعاال مهارات بتعلم المتعلمون يبدأ إذ
 الكتابة عمليات أولى ويبدوؤون سوم،روال ورصبال الغالب في حوبةصم البسيطة الجمل وبعض والكلمات، الحروف، كقراءة القراءة،

يرة صالق والعبارات ورصبال اعرهمشوم أفكارهم عن والتعبير بالرسم الكتابة ممارسة أو أسمائهم، كتابة أو المنقوطة، الكلمات كتتبع
 .المعلمة ساعدةبم

GENERAL COURSE LEARNING OBJECTIVES: 

 اللغة في وتحديدها، المنطوقة  واتصاأل  سماعظهر المتعلم قدرته على ي. 

 جديدة كلمات تكون أن الممكن يظهر المتعلّم وعيًا بأّن الكلمات تتكّون من أصوات من. 
 .يظهر المتعلّم وعيًا بأّن الكلمات من الممكن أن تشّكل إيقاًعا صوتيًّا 
 .يظهر المتعلّم فهًما للمسموع 
 اآلخرين مع وليتفاعل اعرهشوم أفكاره عن ليعبر العربية اللغة المتعلم ستخدمي. 
 .يظهر المتعلّم اهتماًما بالقراءة 
 المقروءة ويتفاعل معها. الكلمات يفهم المتعلّم 
 .يمارس القراءة بعاداتها الصحيحة وبما يناسب المرحلة 
 يناسب المرحلة، ويمارس الكتابة بما يظهر المتعلّم اهتماًما بالكتابة. 
 والمواد المطبوعة باللغة العربية ًما لوظيفة الكتابةظهر المتعلم فهي. 
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I.  

STANDARDS/BENCHMARKS: 
 

 

 وألغراٍض متنّوعة. يتواصل مع اآلخرين استماًعا وتحّدثًا في سياقات مختلفة 
 يقرأها بمساعدة المعلّم ) القراءة المشتركة ( يظهر المتعلّم فهًما جيًّدا لمواّدة مكتوبة منّوعة تقرأ عليه من قبل المعلّم أو 
  .يستخدم إستراتيجيّات قرائيّة مناسبة تساعده على فهم مواّد مكتوبة منّوعة مناسبة للمرحلة 
 .يتواصل مع اآلخرين كتابة بما يناسب المرحلة 
 عالنات و .... (يظهر المتعلّم فهًما مبدئيًّا للمواد اإلعالميّة المرئيّة ) األفالم الكرتونيّة واإل 

II.  

RESOURCES: 
 

 

 . الكتاب المدرسي 
 .كتاب المعلّم 
 .الوثيقة الوطنيّة لماّدة اللّغة العربية 
 .اإلنترنت 

 

 

III.  

COURSE OUTLINE: 
 

Semester 1: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

1   حرف األلف 
2   حرف الباء 
3   حرف التاء 
4   حرف الثاء 
5   حرف الجيم 
6    الحاءحرف 
7   حرف الخاء 
8   حرف الدال 
9   حرف الذال 

10   حرف الراء 
11   حرف الزاي 
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Semester 2: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

1   حرف السين 
2   حرف الشين 
3   حرف الصاد 
4   حرف الضاد 
5   حرف الطاء 
6   حرف الظاء 
7   حرف العين 
8   حرف الغين 
9   حرف الفاء 

10   القاف حرف 
11   حرف الكاف 
12   حرف الالم 
13   حرف الميم 
14   حرف النون 
15   حرف الهاء 
16   حرف الواو 

17   حرف الياء 

IV.  

GRADING: 
 

Grading Policy/ Assessment Tools:  
 قراءة الحروف 
 كتابة الحروف 
 تمييز الحروف 
 ربط الحروف بالصور 

Grade Distribution:  

Semester -1- Semester -2- 
Final Exam 

Assessment Points/Weight Assessment Points/Weight 

  أ أ 
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Cross-Curricular Project(s): 
 الربط مع مادرة التربية اإلسالمية ) المشاركة في المناسبات الدينيّة عن طريق األنشطة ( -
 الربط بماّدة الدراسات االجتماعية  -
 من خالل  العلومالربط مع ماّدة  -

 


