ARABIC LANGUAGE
Arabic is taught as a living language. All teachers only
use Classic Arabic (Fusha) in class and is an extremely
important part of the curriculum at Star Al Twar.
Children are encouraged to extend their Arabic skills in
real life contexts. Arabic is the language of the Holy
Quran. Extra-curricular activities further enhance their
listening, speaking, reading and writing skills. We
observe Arabic Week, Haj, Ramadan, Hag el Laila,
Islamic New Year,Prophet Muhammad (pbuh) birthday
etc.,
Within the Foundation Stage, all students study Arabic
together. From Key Stage One, Arabic language classes
at Star are divided into two sections:

Arabic A – For native Arabic speakers
The curriculum for Arabic A follows the UAE
Ministry of Education(MOE) syllabus and is
enhanced by a range of resource and activities
that promote active and purposeful learning. We
use Asafeer Platform to enhance skills in Reading.
Arabic B – For non-native Arabic speakers
The Arabic B students are divided into
differentiated levels within each year group to
ensure that appropriate support is provided for
each student.

العربية (أ )  -للناطقين باللغة العربية

يتبع منهج اللغة العربية أ منهج وزارة التربية والتعليم
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويتم تعزيزه من
خالل مجموعة من الموارد واألنشطة التي تعزز التعلم
والنشاط الهادف ونستخدم منصة عصافير لتعزيز
مهارات القراءة.
العربية ( ب ( -لغير الناطقين بها
يقسم طالب اللغة العربية " ب" إلى مستويات متباينة
في كل مجموعة صفية لضمان تقديم الدعم المناسب
لكل طالب.

اللغة العربية
يتم تدريس اللغة العربية كلغة رئيسية مباشرة و ضرورية للممارسة
اليومية  ،حيث يستخدم جميع المعلمين اللغة العربية الفصحى فقط
داخل الفصل وهي جزء مهم للغاية من المناهج الدراسية في ستار
الطوار.
يتم تشجيع الطالب على توسيع مهاراتهم في اللغة العربية في سياقات
الحياة الواقعية ،وكما نعلم أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم
ومن هنا كان يجب اإلهتمام بها حيث يتم تعزيز األنشطة الالصفية
مثل مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة ،كما و نحرص
على اإلحتفال بجميع المناسبات التي تعزز اللغه العربية كأسبوع
اللغة العربية ،كما و نحتفل بكل المناسبات الدينية كالحج ،وشهر
رمضان ،ورأس السنة الهجرية و ومولد النبي محمد صل هللا عليه
وسلم وكذلك اإلحتفال بحق الليلة (منصف شعبان) كموروث
إماراتي.
في المرحلة التأسيسية يتم تدريس منهج موحد لجميع الطالب ،و من
المرحلة األولى وبقية المراحل تنقسم فصول اللغة العربية في ستار
إلى قسمين:

