Kursplan i arabiska
Målen för Förskoleklassen
Eleven ska kunna:
Mål
Läsning

Detaljer
Alla bokstäver bildligt och uttalsmässigt
Förstå alla ord vid bokstävernas berättelser

Skrivning
Skriva från höger till vänster
Skriva alla bokstäver åtskilda
Skriva sitt namn utantill
Ordförråd
Namn på några djur
Namn på några frukter
Namn på några färger
Räkna från 0 till 10

Kursplan i arabiska
Målen för Klass 1
Eleven ska kunna:
Mål
Läsning

Detaljer
Läsa alla bokstäver och upprepa dem i Ordningsföljden
även utantill
Läsa alla bokstäver med deras stavningsavvikelser
Läsa de tre vokalabetoningerna
Läsa tre-fyrbokstavsord tillsammans med de fyra
Inklinationerna
Läsa enkla meningar
Förstå betydelsen av några ord

Skrivning
Skriva alla bokstäver och deras inklinationer vid Början,
mitten och slutet av ordet
Skriva sitt namn utantill
Skriva med läsbar och fin handstil
Skriva självständigt vid diktamen
Ordförråd
Familjemedlemmerana i släktträdet
Veckodagarna
Räkna till 20
Geoetriska former
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Målen för Klass 2
Eleven ska kunna:
Mål
Läsning

Detaljer
Läsa ord med stavningsavvikeleser
Läs ord med deklinationer
Läsa ord med accent/betoning
Skilja åt betoningsvokaler och de tre ordsavvikelser
Jämföra mellan vissa bokstäver
Artikeln av bestämda former
Läsa meningar med alla avvikelser
Läsa korta texter

Skrivning
Skriva bokstäverna som inte binder sig till
nästkommande
Skriva skillnaden mellan vissa bokstäver ?
Skriva ord med betonings – vokaler och avvikelser
Skriva utantill
Skriva med fin läsbar handstil
Ordförråd
Kroppsdelar
De fyra årstiderna
Veckodagarna
Räkna till 30
Grammatik
Analysera ord till bokstäver
Bygga upp ett ord ur bokstäver
Bilda mening av åtskilda ord
Tal och samtal
Återberätta/upprepa vad han lyssnat på
Prata en stund om vad han vill/hittar på
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Målen för Klass 3
Eleven ska kunna
Mål
Läsning

Detaljer
Läsa en text hörbart med fonetiks och ordavvikelsers
Förstå en föreläst och utsagd text

Skrivning
Skriva om en text med fin läsbar handstil
Skriva utantill
Ordförråd
Namn, kroppsdelar och färger
Familjen, hemmet samt kläderna
Klassen, bekantskapet och yrken
Zoo och djuren

Grammatik
Användbara meningar
Subjektiv och objektiv mening
Frågeställningsord
Maskulint och feminit namn
Pronomen
Adjektiv
Artikelvarianter
Tal och samtal
Prata diskussionsmässigt
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Målen för klass 4
Eleven ska kunna:
Mål
Läsning

Detaljer
Läsa en text hörbart med fonetiks och ordavvikelsers
Förstå en föreläst eller utsagd text.
Läsa en enkel saga.

Skrivning
Skriva tydligt med fin läsbar handstil.
Skriva rätt diktamen.
Ordförråd
Ord om livsmedel, lantbruk och marknadsvaror.
Om idrottsklubben och bibliotek.
Om moskén och det heliga Mecka.

Grammatik
Subjekt och verbsats.
Presentverb och dess konjugering.
Frågeord.
Dativa propositioner.
Imperativverbet för både kön.
Stationära adverb.

Konversation
Tala på ett diskutabelt sätt.
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Målen för klass 5
Eleven ska kunna:
Mål
Läsning

detaljer
Läsa en text snabbt med tillämpning av fonetiken
och ordsavvikelser
Förstå en föreläst eller utsagd text.
Antyda de huvudpunkterna i texten.
Läsa och lära sig utantill en strof.
Läsa en saga.

Skrivning
Skriv tydligt med fin och läsbar handstil.
Skriva utan övning vid diktamen.
Skriva eller svara på ett gratulationskort.
Sammanfatta skriftligt en enkel saga.
Stegvis ordning av sagans händelser.
Ordförråd
Om vardagliga aktiviteter.
Identiteten, familjen och släktingar.
Nära samhället och tjänster.
Grammatik
Substantiv och verbsatser.
Verbet i present, imperfekt-och imperativform.
Presentverbet vid anonyma pronomnet.
Maskuliminera feminisera verbet.

Konversation
Tala diskutabelt.
Beskriva muntligt bildberättelse med ordningssättet
av händelserna
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Målen för klass 6
Eleven ska kunna:
Mål
Läsning

Detaljer
Läsa en text snabbt, tydlig fonetik och rätta avvikelser.
Uppfatta en föreläst eller utsagd text.
Antyda de huvudpunkterna i texten.
Läsa och lära sig utantill en strof.
Läsa en berättelse.

Skrivning
Skriva med acceptabelt och fint handstil.
Skriva diktamen utan övning.
Skriva eller svara på ett brev.
Skriva en kort sammanfattning till en kort berättelse.
Skriva vardagliga händelser.

Ordförråd
Om hälsan och hygien.
Om hälsan och religiösa tillfällen.
Hobbys och fritids-/ledighets tillbringande.

Grammatik
Substantivens artikelvarianter(identifierande)
Separativa subjektsprnomen till utropande eller till
anonyma (maskulint eller feminint).
Substantiv och verbsatser.
Konversation
Tala med dialogsmönster.
Beskriva en bildberättelse(muntligt och ordningsamt)
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Målet för klass 7
Eleven ska kunna
Mål
Läsning

Detaljer
Läsa en text snabbt med tillämpning av fonetiken
och ordsavvikelser.
Uppfatta en föreläst och utsagd text.
Antyda de huvudsakliga idéerna i texten.
Läsa och lära sig utantill en strof.
Läsa en berättelse med allmän uppfattning av
innehållet.

Skrivning
Skriva med läsbar och fin handstil.
Skriva diktamen utan övning.
Sammanfatta en text eller en berättelse.
Skriva vardagliga händelser.
Ordförråd
Härkomsten(varifrån kommer du?), skolan, första
dagen på skolan, nycklar, vår gata.
Leken: att beordra.
Att besöka en sjuk.
Hjälpa morsan.
Om tvillingar.
Grammatik
Överdriftsuttryck.
Förbindelseorden till satserna.
Påropspronomnet ك
Tillsatt substantiv.
Subjektiva satsen: börjarsubjekten och attributen.
Verbsatsen: med subjekt och verb.
Tidsligt adverb ”nu”
Komparativt eller superlativt adjektivet.
Ackusativa pronomnet  ـهverbtillbundet.
Bristfälliga verben.
Subjektens ”  تoch fimininens ”ت
Räkneord.

Konversation
Tala med dialogs mönster.
Förmå beskriva platsen, människor och ting.
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Målet för klass 8
Eleven ska kunna:
Mål
Läsning

Detaljer
Läsa en text snabbt, tydlig fonetik och rätta
avvikelser.
Uppfatta en föreläst eller utsagd text.
Antyda de huvudsakliga och de förgrenade idéerna i
texten.
Läsa och lära sig utantill en strof.
Självständig läsning av ett utvalt ämne (litterärt,
vetenskapligt, historiskt och barnmagazinet).

Skrivning
Skriva med fin handstil.
Skriva diktamen utan övning.
Sammanfatta en text.
Skriva en berättelse(lämplig början, successiv om
incidenterna, adekvat
slut).
Skriva vardagliga händelser.
Skriva fint brev.
Skriva uppsats med lämplig uttrycksförmåga.

Ordförråd
Farmors hem och vintern.
Tv´n och matvanor.
Guds belöning vid bön och Qurans recitering.
Helgen, lov och skolårs avslutning.
Grammatik
Verbet vara(subjektivt och attributivt)
Bådederakasus (subjektivt, ackusativt och dativt)
De fem oregelbundna verben.
Singularen och pluralen.
Presentverbets status
Uppmaning ”nej”.
Frågeord: vad, varför.
Konversation
Tala med dialogs mönster.
Förmå beskriva platsen, människor och ting.
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Målen för klass 9
Eleven ska kunna:
Mål
Läsning

Detaljer
Läsa en text snabbt, tydlig fonetik och rätta avvikelser.
Uppfatta en föreläst eller utsagd text.
Antyda de huvudsakliga och de förgrenade idéerna i
texten.
Läsa och lära sig utantill en strof.
Läsa ett vetenskapligt, litterärt eller historiskt ämne.

Skrivning
Skriva paragrafiskt med fullkomligt fint handstil.
Skriva diktamen utan övning.
Sammanfatta en text.
Skriva selektivt en berättelse.
Skriva flitigt ett brev.
Skriva uppsats med lämplig uttrycksförmåga.
Skriva dagsincidenter.
Ordförråd
Om tryggheten och säkerheten hemma och på skolan.
Om gymnastiksdagen, datorn och utflykten.
Om tvagningen, bön och framtidens målvikt.
Om profetens vissa medföljande.
Grammatik
Till dragna tal.
Presentverbets negationsord: nej, ej, inte alls, inte ens.
Främja attributen för subjekten.
Verbet vara och dess grupp.
Akusativt mönster.
Tidsliga adverbet.
Perfektverbet vid femininets ”N”.
Klassifikation av börjarsubjekt och dess attribut.
De fem oregelbundna verben.
Konversation
Tala med debattsmönster.
Ha förmågan att beskriva platser, människor och ting.

