المهارات التي ينتظر من الطالبة أن تتقنها في مادة اللغة
العربية بالصف الثالث في القراءة والكتابة واللغة
 :1مهارة القراءة والفهم :
:ينتظر من الطالبة أن تكون قادرة على
قراءة نص مناسب لمستواها قراءة واعية .
أن تميز بين انواع الكتابة ( النثر والشعر ) وأساليبها ( رسالة ـ نص وصفي ـ
نص علمي ـ حكاية )...
أن تميز بين ماهو حقيقي وبين ماهو خيالي .
ـ أن تفهم أفكار النص فهما جيدا يمكنها من اإلجابة عن أسئلة تتعلق بمعنى
النص ومبناه ( أي مكوناته اللغوية من حرف وفعل واسم ).
ـ أن تجيب عن األسئلة شفويا أو كتابيا ( حسب ما يطلب منها ) بجملة كاملة
ومفيدة .
أن تفكر فيما بعد النص كأن تتخيل نهاية أخرى للنص .
 2ـ مهارة الكتابة والتعبير :
ينتظر من الطالبة:
أن تكون قادرة على الكتابة بخط واضح ومقروء .
أن تميز بين الصوت الطويل والصوت القصير  ،وبين الحروف المتقاربة في
النطق مثل س وص /وض وظ  /ت وط ...
أن تكتب جمال سليمة ومفيدة .
أن تعبر عن صورة أو مجموعة صور بفقرة سليمة وجمل متسلسلة .

Reviewed for 2019-2020 Entry

أن تعبر عن فكرة ما  ،مناسبة لمستواها بفقرة في صلب الفكرة المطروحة
تتراوح بين  8إلى  12سطرا بلغة سليمة وجميلة.
أن تضع عالمات الترقيم.
أن تحسن الربط بين الجمل.
مهارة إتقان القواعد اللغوية استعماال وتطبيقا :
وأن تميز بين:
ـ أقسام الكالم ( النص ـ الفقرة ـ الجملة ).
ـ المذكر والمؤنث .
ـ المفرد والمثنى والجمع .
ـ االسم والفعل والحرف .
ـ ان تحسن استخدام حروف الجر في الجملة .
ـ أن تعرف الفرق بين النكرة و المعرفة .
ـ أن تستخدم الضمائر المنفصلة مع الماضي والمضارع واالمر استخداما
سليما .
 أن تستخدم كال من أدوات االستفهام وأسماء -اإلشارة واالسم الموصول في جمل مفيدة.
أن تعرف الصفة والموصوف- .
أن تعرف ظرف الزمان وظرف المكان- .
ـ أن تميز بين الجملة االسمية والجملة الفعلية .
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ENGLISH REQUIREMENTS
FOR GRADE 4 ENTRY:
The English Entrance Exam will consist of:
Reading Comprehension
A passage will be given to students to read and answer
questions.
Grammar
Students should have solid knowledge of grammar
including:
Types of sentences
Possessive Nouns
Nouns
Common Nouns
Proper Nouns

Singular and Plural
Verbs and Adverbs
Adjectives
Punctuation
Capitalization

Writing
Students are expected to know different styles of
writing (narrative and descriptive). Students will be
expected to write a paragraph of at least ten
sentences on a given topic.
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MATH REQUIREMENTS
for GRADE 4 Entry

The Math Entrance Exam will consist of questions on the following basic
concepts:
1) Place Value
a)
b)
c)
d)

Place Value through Hundred Thousands
Compare Numbers
Order Numbers
Round Two, Three and Four Digit Number

2) Addition and Subtraction
a)
b)
c)
d)
e)

Fact Family
Addition and Subtraction Properties
Regroup Tens and Hundreds 4.4
Addition and Subtraction Rules
Add and Subtract Across Zero

3) Multiplication and Division Basic Facts
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Fact Family
Model Multiplication as Repeated Addition
Arrays and Multiplication
Multiply by 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10
Multiply Three Numbers
The Meaning of Division
Model Division as Repeated Subtraction
Relate Multiplication and Division
Divide by 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10
Multiplication and Division Rules
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4) Fractions
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Fractions and Regions
Fractions and Groups.
Fractional Parts of a Group
Model Equivalent Fractions
Find Equivalent Fractions
Mixed Numbers
Tenths
Hundredths
Decimals Greater than 1

5) Geometry
a)
b)
c)
d)

Lines, Line Segments, Rays, and Angles
Classify Plane Figures
Classify Triangles
Classify Quadrilaterals

6) Problem Solving
Students are expected to answer word problems on any of the above
mathematical concepts.
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