
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ4114/ األخر ُجمادى/ 41التاريخ: 

 م49/40/0449 اواق::امل

 EA/SA/ET/025/2019 الرقم:

 املحترمين          نجني السادة مديري املدارس الخاصة / املنهج ال 

 تحية طيبة وبعد،

 

في املدارس  21لطلبة الصف  م1029-1028الدراس    للعام المتحان املوّحداملطلوبة ل الدروسوع: ـاملوض                                                    

 اللغة العربية ادتي التربية اإلسالمية و في م ةالنجنبي

 

ــه إليكـــم بخالـــص الشكــــر والتقـــدير،ت أنيطيب لدائرة التعليم واملعرقة  
ّ
أبنائنا خدمة لوتعاونكم الصادق  ثّمن جهــــاودكم الكريمــــة،تو  تاوجـ

 الطلبة.

فـــــــ  مـــــــادت  ال  بيـــــــة م 2019-2018 للعـــــــام الدرا ـــــــ   ل متحـــــــان املاوّ ـــــــدالـــــــدروب املطلاو ـــــــة بقإننـــــــا نـــــــاود إع مكـــــــم  أعـــــــ  ، املاوضـــــــاو  بشـــــــ ن

ةة ف  الدداو  اتآتية:امل    املدارب الخاصة / املنهج األجنبف 40اللغة العر ية لطلبة الصف اإلس مية و  ّّ  او

 اللغة العربية:مادة امتحان الدروس املطلوبة في – 2

)
ً
 الطلبة الناطقاون بالعر ية:-أوال

 القراءة : ) الدروب املقررة مع مراعاة النصاوص الخارجية(: -4

الفصل  امل  ظات

 الدرا   

 م الفن عناوان الدرب الكتاباسم  الصفحة

 

 

 

 

مع نصاوص 

 خارجية

 

 

 

 

 

4 41 

13-14 

 النصاوص الشعرية

 التطبيقات اللغاوية

 4 شعر أرق  أرٌق على 

0 39-20 

85-31 

 النصاوص الشعرية

 التطبيقات اللغاوية

 0 ماوشح نث  الداو على األرض برد

1 441-443 

35-28 

 النصاوص الشعرية

 التطبيقات اللغاوية

 1 شعر إلى أم 

4 41-43 

52-91 

 النصاوص القصصية

 التطبيقات اللغاوية

 1 قصة قصي ة نظرة خارج الناقذة

4 49-08 

441-444 

 النصاوص القصصية

 التطبيقات اللغاوية

 8 قصة قصي ة رأيت النخل

0 11-13 

409-413 

 النصاوص القصصية

 التطبيقات اللغاوية

 3 قصة قصي ة السماور 



 أشياء التستطيع أن تتخيلها 449-404 0

 التطبيقات اللغاوية

 2 نص معلاومات  التصنيف والدماعات

 أشياء التستطيع أن تتخيلها  99-442 1

 التطبيقات اللغاوية

 5 نص معلاومات  الغراقين مادة املستقبل 

 9 رواية  األمي  الصغي   األمي  الصغي  الرواية كاملة  0
 
 

 
 
 

 النحاو والب غة : من الفصاو  الث ثة ) األو  والثان  والثالث ( : -0

الفصل 

 الدرا   

النحاو  عناوان الدرب الكتاب الصفحة

 والب غة

 م

يةالتطبيقات اللغاو  41-05 4  4 نحاو الدملة االسمية 

يةالتطبيقات اللغاو  09-18 4  0 نحاو كان وأخاواتها 

يةالتطبيقات اللغاو  15-85 4  1 نحاو أقعا  املقار ة والرجاء والشرو  

يةالتطبيقات اللغاو  30-22 4  1 نحاو وأخاواتها إّن  

يةالتطبيقات اللغاو  444-445 0  8 نحاو الدملة الفعلية ومكم تها 

يةالتطبيقات اللغاو  402-415 0  3 نحاو املفعاو  به –نائب الفاعل  –الفاعل  

يةالتطبيقات اللغاو  419-481 0  2 نحاو املفعاو  قيه ( –املفعاو  ألجله  –املفاعيل ) املفعاو  املطل: 

 4 ب غة املقابلة ( –الطباق –املةسنات البديعية ) الدناب  التطبيقات اللغاوية أماكن متفرقة 

 0 ب غة االستعارة ( -الصاور البيانية ) التشبيه التطبيقات اللغاوية متفرقة أماكن 

 

 الكتابة : ) وق: ناواتج التعلم املقررة ( -1

 ل  كتابة نص ت ّم  -4

 كتابة نص إقناع   -0

 ة كتابة سي ة غي يّ  -1

 

)
ً
 الطلبة الناطقاون بغي  العر ية: -ثانيا

وذلــــــ   ،اإلطــــــار العــــــام ملعــــــايي  مــــــنهج اللغــــــة العر يــــــة للنطــــــاقين بغي هــــــاتعليميــــــة املاوجــــــاودة فــــــ  النــــــاواتج الاالعتمــــــاد علــــــى املعــــــايي  و  -4

ملســــــتاويات لدراســــــة اللغــــــة العر يــــــة وقــــــ: ا (ولــــــفو الصــــــفاو )  ســــــب الســــــناوات الدراســــــية40تصــــــنيف طلبــــــة الصــــــف  بعــــــدمــــــن 

 .9الـــ 
 

 التربية اإلسالمية:مادة متحان لدروس املطلوبة في اا–1

)
ً
 :الناطقاون بالعر يةالطلبة  -أوال

 امل  ظات
 الّدروب املطلاو ة الاو دات الدراسية لكتاباسم ا

كتاب الطالب ملادة ال  بية 

 اإلس مية

 م 0449-0445طبعة 

 

 

 

  0الاو دة  -

 

  

4 الدزء  

 

 

 ات:الاو د دروبجميع 

(0 – 1- 1  ) 

مطلاوب جميع أ كام الت  درسها 

 الطالب ف  السناوات السابقة:

 الساكنة والتناوينالناون  -

 امليم الساكنة -

 الراء -

 الم لفظ الد لة -

 املدود -

 

 1الاو دة  -

  1 ةالاو د -

0الدزء   

 



 القلقلة -

 

)
ً
 :العر ية الطلبة الناطقاون بغي  -ثانيا

 امل  ظات
 الّدروب املطلاو ة الاو دات الدراسية الكتاباسم 
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  0445-0449 Edition 

  0الاو دة  -

 1الاو دة  -

4الدزء    

 ات:الاو د دروبجميع 

(0 – 1- 1  ) 
 

0الدزء   1 ةالاو د -  

 

نها الــــــــــــدروب التــــــــــــ  سفت ــــــــــــّم بــــــــــــاملقررات والاو ــــــــــــدات و  املعلمــــــــــــيناملــــــــــــدارب املعنيــــــــــــة إبــــــــــــ   الطلبــــــــــــة و  قعلــــــــــــى جميــــــــــــع إدارات

الت كيـــــــد علـــــــى املعلمـــــــين ب هميـــــــة االل ـــــــ ام  هـــــــا  ، مـــــــع ضـــــــرورةاللغـــــــة العر يـــــــةد فـــــــ  مـــــــادت  ال  بيـــــــة اإلســـــــ مية و االمتحـــــــان املاوّ ـــــــ

 .أثناء إعداد الاورقة االمتحانية وق: املاواصفات الت  سفتّم إرسالها ف  تعميم ال :

األرقـــــــــام لـــــــــيم /األســـــــــتاذة عطـــــــــا  األخـــــــــرب علـــــــــى ملزيـــــــــد مـــــــــن االستفســـــــــار يروـــــــــى التاواصـــــــــل مـــــــــع مســـــــــ و  تطـــــــــاوير جـــــــــاودة التع

 :اإللك  ون على الب يد  أو (403484524/  4884151505)

                                       etaf.alakhras@adek.abudhabi.ae 

 

 هذا للعلم و العمل بما نجاء فيه،،،،

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 

 

 شؤون الطلبةإدارة                                    

 شؤون التعليمقطاع                                  

 

 

mailto:etaf.alakhras@adek.abudhabi.ae

