
 

 

 الصف الثاني االبتدائي : 

 السادة أولياء األمور... 

مرحبًا بكم في عام دراسي جديد ، ويسعدنا أن نوضح لكم الخطوط العريضة التي نعتمد عليها في تدريس اللغة 

 العربية في هذه المرحلة. 

  أواًل عدد حصص اللغة العربية في هذه المرحلة  أربع حصص في األسبوع للغة العربية وحصة للتربية الدينية

 المسيحية (.  -) اإلسالمية 

  في هذه المرحلة نحن نتبع وزارة التربية والتعليم في المناهج واالختبارات، كما كان الحال في الصف األول

وذلك وفقًا للنشرات التي ترسلها الوزارة للمدرسة، ومن خاللها يتم تحديد االختبارات شفهية ام تحريرية، ويتم 

تحديد أيًضا مواعيدها، وكل ما يتعلق بها وفقًا لما ترسله الوزارة. ونحن نحاول أن نقدم هذا لألطفال من خالل 

 التعليم المرح والممتع حتى نحصل على أفضل النتائج. 

  : في خالل هذه المرحلة 

 يتم التأكيد على مهارات القراءة والكتابة واإلمالء.  -

يتعرف الطفل على بعض عالمات الترقيم ويطبق استخدامها في القراءة واإلمالء. مثل النقطة ، الفاصلة ، عالمة  -

 االستفهام ؟  وغيرهم.  

يدرس أيًضا بعض المهارات اللغوية وبعض الضمائر وأسماء اإلشارة، وقد سبق وتعرف عليهم في الصف األول  -

 ولكن خالل هذا العام يتم دراستهم بشكل أكثر تفصياًل. 

 النداء.  -التعجب  -االستفهام  -األمر  -يتعرف على العديد من األساليب : مثل أسلوب النفي  -

  لكل طفل كتابين في كل فصل دراسي للغة العربية وكتاب للتربية الدينية يتم إرسال هذه الكتب بشكل يومي مع

الطفل حتى يمكنكم المتابعة معنا ويمكنه أيًضا القيام بالواجبات المنزلية والتي تعتمد على تطبيق بسيط لما تم 

 دراسته في المدرسة. 

  ،يتم إرسال خطة أسبوعية في بداية كل أسبوع مع الطفل نقوم بلصقها في الصفحة األولى من كتاب الوزارة

يكتب فيها ما سيتم دراسته في المدرسة وما هو مطلوب إنجازه بالمنزل لتسهيل عملية المتابعة، كما نقوم بوضع 

هذه الخطة األسبوعية والواجبات في نهاية كل أسبوع على الموقع الخاص بالمدرسة لتسهيل المتابعة في حالة 

 غياب الطفل. 

  .نؤكد أننا نعتمد في هذه المرحلة على أساليب التعزيز للحصول على أفضل نتيجة من الطفل 

  سوف نقوم بإعداد ورشة عمل ألولياء أمور هذه المرحلة قريبًا لتوضيح خطة العمل خالل العام ، وكيف يمكككنكنكا

 أن ندعم أطفالنا في اللغة العربية في هذه المرحلة، ونرد من خاللها على جميع استفساراتكم. 

  أ. هاجر (.  -أ. فاطمة  -معلمات هذه المرحلة )أ. دينا 

41— 9 -  7142  



 

 

Dear Year 2 Parents,  

Welcome to the new academic year.  Please see our guidance below on teaching 

Arabic in Year 2.   

 

 

 Arabic for Year 2 comprises of  4 Arabic language lessons and 1 Religion 

lesson per week. 

 In Year 2, we follow the Egyptian Curriculum and Examinations for Arabic 

and Religion, as outlined by the Ministry of Education. 

 In Year 2, the focus is on reading, writing and building strong language 

skills. 

 Every child has two Arabic books for each term and one for Religion.  

 You can follow us through the weekly plan, which is fixed in every child’s 

book at the beginning of each week.  

 If we feel a child needs extra support in Arabic lessons we will rely on     

in-class boosters to ensure each child is achieving their true potential. 

 

Later in the term we will be holding a workshop for parents where we will cover 

this in more detail, including how you can support your child in learning Arabic at 

home, as well as answering any questions you may have. 

 

Arabic teachers for Y2 are  Mrs Fatma,  Ms. Dina & Mrs Hager .   
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