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Grade 1 

  

  
Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expression 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

أ(
( 

ب
رن

لأ
 ا

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

  
 

Le
ve

l B
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

المتوقعةنواتـج التعلم     
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ة
ط

لب
ا

 
ب(

(
 

 

 
 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
 

Le
ve

l B
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the 
Grammars 

 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

) 
ت

 (
ح 

سا
م

لت
 ا

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
 

Le
ve

l B
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the 
Grammars 

 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

) 
ث

 (
ب 

عل
لث

 ا
  

 
 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
 

Le
ve

l B
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

المتوقعةنواتـج التعلم     
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the 
Grammars 

 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

) 
ج

 (
ل 

م
ج

ال
  
 

 
 
 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
  

Le
ve

l B
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

) 
ح

 (
ت 

و
ح

ال
  
 

 
 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
  

Le
ve

l B
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

) 
خ

 (
ف 

رو
خ

ال
  
 

 
 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
 

Le
ve

l B
  

 
 
 

  

 
   

 

Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية
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) 
ذ
د/

 (
ب 

ذئ
ال

و
ب 

د
ال

 
 
 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
 
 
 
 

Le
ve

l B
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ز(
ر/

( 
ة
ف
را
لز

وا
م 

ري
ال

 

 
 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le
ve

l B
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ل
شب

ال
و
ب 

جا
سن

ال
 

) 
ش

 ،
س 

 (
 

 
 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

Le
ve

l B
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

خ
ري

تا
ال

و
ة 

ع
سا

ال
 

✓ 
✓ 
✓ 

Le
ve

l B
  

رفاق  –سباق  –ساعة  –انظر  –وقت 
تقويم  –انطالق  –فضاء  –  

من   –إلي   

 أحلل الكلمات كما بالنموذج 
 مي (  –د  -قدمي ) قـ 

 رجلي ............... 
 يدي ............... 

 ............... فمي 
 شعري ........... 

 دارس  –درس 
 قارئ –قرأ 
 

 10نص االستماع صــــ 

✓ 
✓ Le

ve
l B

+  
رفاق  –سباق  –ساعة  –انظر  –وقت 

تقويم  –انطالق  –فضاء  –  
من  –إلي   

 موعد السباق 

ي يوم 
ي الساعة  –من األرض إل الفضاء ف 

ف   

عادة  –انطلق   

ــ  اقرأ النص    14صــ

 
 أنا ال أحب –أنا أحب 

 
 تعرف الحروف العربية: 

 ز  –ر  –ذ  –د  –خ  –ح  –ج 
 

 10نص االستماع صــــ 

Grade 2 
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1 

 

 

 

 

11111 

1 

 
 

 

 

 

 

 

Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
والقواعد النحويةالكفاءة اللغوية   

م
يا

لأ
 ا

✓ 
 

✓ 
 

 –أنِت  –أنَت  –أنا  ✓

 (. هو

✓ 

 

Le
ve

l B
  

 –الثالثاء  –األثني    –األحد  –السبت 
الجمعة –الخميس  –األربعاء   

  

 تعرف الحروف 
 ظ  –ط  –ض  –ص  –ش  –س 
 

      10 - 1األرقام من 
 هو –أنِت  –أنَت  –الضمائر ) أنا 

 أنا ال أحب –أنا أحب 

 20نص االستماع صــــ 

✓ 
 

✓  .  يمي   المتعلم بي   أسلوب األمر و النهي

يستخدم المتعلم أسلوب األمر و النهي استخداًما  ✓
 صحيًحا. 

 
Le

ve
l B

 –الثالثاء  –األثني    –األحد  –السبت  +
الجمعة –الخميس  –األربعاء   
خيارة  –فاكهة  –فواكه  –شجرة  –أشجار

خيار –  
......إل السائحون بداية النص: من االسواق   

 الحركات الطويلة 
 .....ــي  -.....ــــــو  -....ـــا 
 

 أسلوب األمر والنهي 
 

 20نص االستماع صــــ 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ور
ه
ش

ال
 

يتعرف المتعلم عل مواضع  ✓
    الحروف المختلفة من ) ع ( إل 

 ك (. ) 
       يمي   المتعلم بي   داللة األلوان ✓

 –أصفر  –أحمر  –أسود  –) أبيض 
(  -أزرق   أخض 

يستخدم المتعلم اسمي اإلشارة )  ✓
 هذه ( استخداًما صحيًحا.  –هذا 

يجيب المتعلم عل األسئلة  ✓
 ال (.  –مستخدًما ) نعم 

 بكم (.  -يمي   بي   داللة ) كم  ✓

Le
ve

l B
اير   –يناير    –إبريل   –مارس   –فير
  –يوليو   –يونيه   –مايو  

  –اكتوبر  –سبنمير   –أغسطس 
ديسمير   –نوفمير    

 
 تعرف الحروف 

 ك  –ق  –ف  –غ  –ع 
 

 األلوان 
 أزرق  –أصفر  –أحمر  –أسود  –) أبيض 
 )  أخض 

 
 ال  –نعم  –هذه  –هذا 

 كم ، بكم
 30نص االستماع صــــ 

يتعرف المتعلم عل أدوات  ✓
  –لماذا  –ماذا  –من  االستفهام : 

 .  كم  –كيف 
يمي   المتعلم بي   أداة العطف الواو  ✓

 و أداة العطف ثم. 
يحلل القصة حيث عنارصها  ✓

 الفنية. 
يكتب المتعلم المفردات الجديدة   ✓

 كتابة صحيحة. 

Le
ve

l B
اير   –يناير  +  –إبريل   –مارس   –فير

  –يوليو   –يونيه   –مايو  
  –اكتوبر  –سبنمير   –أغسطس 
. ديسمير   –نوفمير   
مواعيد  –اإلمارات  –دراسة 

شهر –مقاعد   –الطالب   
  

ال : )اول العام.........  منأقرأ النص

)  ديسمير

34   صــــ  

 شخصيات القصة 
 

 االستفهام
 كم   –كيف   –لماذا  –ماذا  –من 
 

 أدوات العطف : 
 ثم   -و  
 

 السبب : 
 ألن 

 30نص االستماع صــــ 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ة 
رف

غ
ي 

ف
ق
سي

و
م

ال
ى

 

يتعرف المتعلم عل مواضع الحروف  ✓
 المختلفة من ) م ( إل     ) ي (. 

يمي   بي   كتابة التاء المفتوحة و التاء  ✓
 المربوطة. 

يتعرف المتعلم عل فصول السنة  ✓
الربيع   –الشتاء  –األربعة ) الصيف 

 . الخريف(
 

Le
ve

l B
  

مثلث  –عود  –اكورديون  –طبلة  –بيانو
–إكسيليفون  –كمان   –موسيقى   

  دف 

 
 تعرف الحروف 

 ي  –و  –ه  –ن  –م 
 

 التاء المفتوحة والمربوطة 
 

الربيع   –الشتاء  –الفصول األربعة ) الصيف 
 الخريف(

 40نص االستماع صــــ 

ي االستفهام : )  ✓
يتعرف المتعلم عل أداتى

 ما هذه ؟ (.  -ما هذا ؟ 
القصة حيث عنارصها يحلل المتعلم  ✓

 الفنية. 
يرتب المتعلم أحداث القصة ترتيًبا  ✓

 صحيًحا. 
يمي   المتعلم بي   تنوين ) الفتح و الضم  ✓

 و الكرس (. 
يكتب المتعلم المفردات الجديدة كتابة  ✓

 صحيحة. 
 

Le
ve

l B
مثلث  –عود  –اكورديون  –طبلة  –بيانو +

–إكسيليفون  –كمان   –موسيقى   
 دف

ي غرفة الموسيقا 
 ف 

 عزفت ناي علي طبلة دائرية
 

  44 صــــ اقرأالنص : 

 
 شخصيات القصة 

 
 ماهذه ؟  -ماهذا ؟ 

 
 ترتيب أحداث القصة 

 
 تنوين الفتح والضم والكرس 

 
 40نص االستماع صــــ
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ة
ح

سا
ال

ي 
ف
 

يتعرف المتعلم عل مواضع الحروف   ✓
ة.   كاملة مع الحركات القصي 

 يتعرف المتعلم عل أفراد العائلة:  ✓

 . جدة –جد  –أخت  –أخ  –أم  –أب 
يكتب المتعلم المفردات الجديدة كتابة  ✓

 صحيحة. 

Le
ve

l B
  

سور   –سقف   –طابور   – ساحة  –علم 
نظافة    –باب   –رصاخ   –  

 
ة  الحروف كاملة مع الحركات القصي 

 الكرسة( –الضمة  –) الفتحة  
 

 جدة  –جد  –أخت  –أخ  –أم  –أب 
 50نص االستماع صــــ 

يتعرف المتعلم عل اسمي اإلشارة              ✓
 هذه (.  –) هذا 

 عنارصها  ✓
ُ
يحلل المتعلم القصة حيث

 الفنية. 
يوظف المتعلم المفردات الجديدة  ✓

 هذه (.  –مستخدًما ) هذا 
 

Le
ve

l B
  –علم                                                +

  –سور   –سقف   –طابور   – ساحة
نظافة  –باب   –رصاخ   
نتصارع  –نظام   

ي الساحة  
م بالنظافة ف  نليى   

ي الساحة
نحافظ عل النظام  ف   
ي الساحة  
ال نتصارع   ف   

ام ي الساحة نتعامل بإحيى
 ف 
 

  45صــــ  اقرأ النص 

 
 أسماء اإلشارة 

 هذه   –هذا 
 

 شخصيات القصة 
 
 

 50نص االستماع صــــ 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ة
فل

حا
ال

ي 
ف
 

يتعرف المتعلم عل المفردات  ✓
 اللغوية الجديدة. 

األعداد واحد، اثنان يكتب المتعلم  ✓
 ، ثالثة كتابة صحيحة. 

 –افتح الكتاب يستخدم األفعال )  ✓
(   اسمع –انظر  –أغلق الكتاب 

 كتابة صحيحة. 

Le
ve

l B
هم  –هي  –هو  –سائق    

فة  ي  –مرسر
خط عمودي   –خط أفقى

  –نزول  –
 

 األعداد : واحد ، اثنان ، ثالثة. 
 ث (  –ت  –ب  –الحروف العربية ) أ 
 أتعرف األفعال : 

 اسمع.  –انظر  –أغلق الكتاب  –افتح الكتاب 
 60نص االستماع صـــ 

يتعرف المتعلم عل المفردات  ✓
 اللغوية الجديدة. 

أمس قرأت يوظف المتعلم الجمل ) ✓
 ( مع الضمي  أنا.  اليوم أقرأ  –
يوظف المتعلم ياء المتكلم مع  ✓

ا صحيًحا . 
ً
 مفردات الصف توظيف

  
 

Le
ve

l B
هم  –هي  –هو  –سائق  +  

فة  ي  –مرسر
خط عمودي   –خط أفقى

–نزول  –  
تعليمات  –صعود   

ي 
ي فيما يقوم به الطالب ف  أبدى رأتي

 الحافلة
  46صـــ اقرأ النص 

 
 

 الفعل مع أنا 
 اليوم أقرأ –أمس قرأت 

ي   –إضافة ياء الملكية  ي   -كتبر
ي  –صق 

 مدرسبى
 

ي الصف ) قلم 
 شباك  –باب  –كتاب   –دفيى  –ف 

 اجلس( –قف  –التتحدث  –افهم  – اكتب
 60نص االستماع صـــ 
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Grade 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

 نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

 المفردات والتعبيرات
Language proficiency and the Grammars 

 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

س
ق
ط

ال
ة 

ال
ح
 

يتعرف المتعلم عل الحروف من  ✓
ي مواضع 

) ع ( إل ) ي ( ف 
 مختلفة. 

 يتعرف المتعلم عل أيام األسبوع.  ✓
يكتب المتعلم المفردات الجديدة   ✓

 كتابة صحيحة. 

Le
ve

l B
 

 –الخريف  –الصيف  –الربيع
حالة  –غائم  –ضباب –الشتاء 
  ثمار  –الطقس 

 تعرف الحروف 
 ي  –و  –ه  –ن  –م  –ل  –ك  –ق  –ف  –غ  –ع 

 * أيام األسبوع السبعة 
 10نص االستماع صـــ 

االستفهام  )  يستخدم المتعلم أدوات  ✓

كيف ، لماذا ، من ، مبى ، ما ( 

 استخداًما صحيًحا. 

يصف المتعلم إحدى األنشطة  ✓

ي النص. 
 مستخدًما الصفات الواردة ف 

يكتب المتعلم مفردات ) فصول  ✓

 السنة ( كتابة صحيحة. 

Le
ve

l B
 

 –الخريف  –الصيف  –الربيع
حالة  –غائم  –ضباب –الشتاء 

ماطر  – معتدل –ثمار  –الطقس   
  صف الطقس اليوم

 استخدام أدوات االستفهام : 
؟  لما     يفضل سامي هذا؟   ذا كيف يشعر سامي
ي نشاط يوم األحد؟ 

 من يشارك ف 
ي رقص البالية؟

 مبى تشارك نورة ف 
؟  ما النشاط الذي يفضله سامي

 بالصفات الواردة بالدرس. 
ً
 *وصف نشاط مستعينا

 10نص االستماع صـــ 

أسئلة مستخدًما المتعلم  يطرح ✓

هل؟ ِلماذا ؟  أدوات االستفهام  )

؟ أين؟ كم؟ كيف؟ من؟ ( كيف؟ مبى

 . 

يوضح المتعلم السبب مستخدًما  ✓

 ألن ، ألنه. 

ئ المتعلم فقرة عن النشاط  ✓ ينشر

المدرسي مستخدًما الصفات الواردة 

ي النص. 
 ف 

 

Le
ve

l B
 

 –الخريف  –الصيف  –الربيع
حالة  –غائم  –ضباب –الشتاء 

ماطر  – معتدل –ثمار  –الطقس   
 صف الطقس اليوم

 كيف تأكد الطالبمن الطقس؟
 كيف سيكون الطقس يوم الرحلة ؟

  41صـــ قرأ النص ا
  

 أدوات االستفهام 
ً
 طرح أسئلة مستخدما

؟ أين؟ كم؟ كيف؟ من؟   هل؟ ِلماذا ؟ كيف؟ مبى
 نشاطي المدرسي الذي أفضله. استخدام الصفات الواردة لكتابة فقرة عن 

 ألن ، ألنه 
  لـــــــ  ، بسبب

 10نص االستماع صـــ 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

 نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

 المفردات والتعبيرات
Language proficiency and the Grammars 

والقواعد النحويةالكفاءة اللغوية   
؟
س 

لب
 أ
ذا

ما
 

يتعرف المتعلم عل الحروف من ) ع ( إل  ✓

ي مواضع مختلفة . 
 ) ي ( ف 

 يتعرف المتعلم عل أيام األسبوع .  ✓

يكتب المتعلم المفردات الجديدة كتابة  ✓

 صحيحة. 

Le
ve

l B
وشاح  –معطف   –ثقيل  –متجر    

تزلج –تنورة  –بنطال  –فستان   

  

 تعرف الحروف 
 ي  –و  –ه  –ن  –م  –ل  –ك  –ق  –ف  –غ  –ع 

 * أيام األسبوع السبعة 
 23نص االستماع صـــ

يتعرف المتعلم عل أدوات االستفهام            ✓

 ) كيف ، لماذا ، من ، مبى ، ما ( ؟. 

يصف المتعلم إحدى األنشطة مستخدًما  ✓

ي النص. 
 الصفات الواردة ف 

مفردات ) فصول السنة (  يكتب المتعلم  ✓

 كتابة صحيحة. 

Le
ve

l B
وشاح  –معطف   –ثقيل  –متجر  +  

تزلج –تنورة  –بنطال  –فستان   
صوف –سميك   

 ذهبت إل متجر المالبس
د  من الير

 كيف احم أذت 

 استخدام أدوات االستفهام : 
؟  لما     يفضل سامي هذا؟   ذا كيف يشعر سامي
ي نشاط يوم األحد؟ 

 من يشارك ف 
ي رقص البالية؟

 مبى تشارك نورة ف 
؟  ما النشاط الذي يفضله سامي

 بالصفات الواردة بالدرس. 
ً
 *وصف نشاط مستعينا

 23نص االستماع صـــ 

أدوات أسئلة مستخدًما المتعلم  يطرح ✓

؟ االستفهام  ) هل؟ ِلماذا ؟ كيف؟ مبى

 . ( أين؟ كم؟ كيف؟ من؟

المتعلم السبب مستخدًما ألن ، يوضح  ✓

 ألنه. 

ئ المتعلم فقرة عن النشاط المدرسي  ✓ ينشر

ي النص. 
 مستخدًما الصفات الواردة ف 

 

Le
ve

l D
 

وشاح  –معطف   –ثقيل  –متجر   

تزلج –تنورة  –بنطال  –فستان   
صوف –سميك   

 ذهبت إل متجر المالبس
د؟  من الير

 كيف احم أذت 
 إن المقاس مناسب. 

مالبس ثقيلة. أبحث عن   
42صـــ اقرأ النص   

 أدوات االستفهام 
ً
 طرح أسئلة مستخدما

؟ أين؟ كم؟ كيف؟ من؟   هل؟ ِلماذا ؟ كيف؟ مبى
استخدام الصفات الواردة لكتابة فقرة عن نشاطي المدرسي 

 الذي أفضله. 
 ألن ، ألنه 
  لـــــــ  ، بسبب

 23نص االستماع صـــ 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

 نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

 المفردات والتعبيرات
Language proficiency and the Grammars 

 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية
ة 

يئ
لب

 ا
ى

عل
ظ 

ف
حا

 أ
ة        ✓ يتعرف المتعلم عل الحركات القصي 

 الضمة ، الكرسة ( . ) الفتحة ، 

يكتب المتعلم التاء المفتوحة و التاء  ✓

 المربوطة كتابة صحيحة. 

 هذه (.  –يستخدم اسمي اإلشارة ) هذا  ✓

 يجيب عل أسئلة بنعم و ال.  ✓

Le
ve

l B
إعادة   –بخاخ  –ضوضاء  –آالت  –رصاخ  

   نفط-نفايات/أوساخ  –فوض   –التدوير 

ة ) الفتحة ،   الضمة ، الكرسة(الحركات القصي 
 تنوين ) الفتح والضم والكرس( 

 التاء المفتوحة والمربوطة 
 هذه        نعم ، ال  – ا هذ

 30نص االستماع صـــ

 يتعرف المتعلم عل أسلوب التعجب.  ✓

يستخدم المتعلم أسلوب التعجب  ✓

 استخداًما صحيًحا. 

يكتب المتعلم المفردات اللغوية كتابة  ✓

 صحيحة. 

Le
ve

l B
إعادة   –بخاخ  –ضوضاء  –آالت  –رصاخ +

  نفط-نفايات/أوساخ  –فوض   –التدوير 
دخان  –التلوث   

  كيف أعم الير والبحر والنهر 

 أسلوب التعجب : 
 ما أبعد الطائرة!     ما أكير المدرسة!      ما أشه الطعام! 

 ما أجمل السماء! 
ــ        30نص االستماع صـ

 أسلوب التعجب. يتعرف المتعلم عل  ✓

يقارن المتعلم بي   بلدين مختلفي   من  ✓

خالل ) اسم البلد ، الطعام ، الزينة ، 

 المالبس ، الهدايا (. 

يجيب المتعلم عل أدوات االستفهام.      )  ✓

 أين ، ماذا ، من ، لماذا (؟. 

 أخرى يقوم  ✓
ً
ح المتعلم عل الولد أعماال يقيى

 بها يوم العيد. 

أدوات الربط ) ثم ، و ، يستخدم المتعلم  ✓

 لكن ( استخداًما صحيًحا. 

 

Le
ve

l D
إعادة   –بخاخ  –ضوضاء  –آالت  –رصاخ ا 

  نفط-نفايات/أوساخ  –فوض   –التدوير 
دخان  –التلوث   

 كيف أعم الير والبحر والنهر؟
ان الغابات؟  ما الفائدة من إطفاء ني 

 أقارن بي   بيئة نظيفة وبيئة غي  نظيفة
43صـــاقرأ النص   

 أسلوب التعجب 
 تحدث: مقارنة بي   بلدين متضمنة اسم البلد ، الطعام

 الزينة ، المالبس ، الهدايا. 
 اإلجابة عن األسئلة : 

 أين يذهب الولد؟
ي العيد؟

 ماذا يأخذ الولد ف 
ي العيد؟

 من يزور الولد ف 
 لماذا ينتظر الولد يوم العيد؟

 أخرى يق
ً
ح عل الولد أعماال  وم بها يوم العيد؟اقيى

 أدوات الربط ) ثم ، و ، لكن (
ي ......... آكل .................  ي يوم العيد : ألبس ..... أشيى

 ف 

 30نص االستماع صـــ
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

 نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

 المفردات والتعبيرات
Language proficiency and the Grammars 

 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية
ة
ع
زر

م
ال

ى 
ف
 

 يتعرف المتعلم عل الحركات الطويلة.  ✓

يمي   المتعلم بي   الالم الشمسية و الالم  ✓

 القمرية. 

 –يتعرف المتعلم عل داللة الضمائر ) أنا  ✓

 نحن (.  –هي  –هو  –أنت 

يمي   المتعلم بي   األشكال المختلفة                ✓

 دائرة (.  –مثلث  –مستطيل  –) مربــع 

Le
ve

l B
ي –يطعم  –مخطط  –يعتب     –غريب –يرتر

   مزرعة –لحوم –مضحك 
  

 ........ــــــي   -.......ـــــــــو    -الحركات الطويلة   .....ـــا     
 الالم الشمسية والقمرية 

 نحن (  –هي  –هو  –أنت  –الضمائر ) أنا 
 دائرة (   –مثلث  –مستطيل  –األشكال  ) مربــع 
 40نص االستماع صـــ 

يتعرف المتعلم عل داللة التذكي  و التأنيث  ✓

 . 

يهتم  –يستخدم المتعلم األفعال ) يساعد  ✓

 يأخذ ( استخداًما صحيًحا.  –

يكتب المتعلم المفردات الجديدة كتابة  ✓

 صحيحة. 

Le
ve

l B
ي –يطعم  –مخطط  –يعتب     –غريب –يرتر

ينبح –يصهل  –لحوم –مضحك   
  مزرعة 

 أين يعيش الولد؟
 أين ذهب كل من األم واألب؟

 التذكي  والتأنيث 
 معلمة  –معلم 
 زميلة  –زميل 
 مديرة  –مدير 

 يأخذ (  –يهتم  –األفعال ) يساعد 
 

 40نص االستماع صــ

يتعرف المتعلم عل داللة التذكي  و التأنيث  ✓

 . 

يهتم  –يستخدم المتعلم األفعال ) يساعد  ✓

 يأخذ ( استخداًما صحيًحا.  –

اكيب يكتب المتعلم بطاقة شكر  ✓ ا اليى
ً
موظف

 : 

 أهديك أجمل الكلمات
 أجد صعوبة

 لك جزيل الشكر
 أرجو المساعدة
 
ً
ا  أشكرك كثي 

 أقدم لك التحية. 
 

 

Le
ve

l D
 

ي –يطعم  –مخطط  –يعتب    –غريب –يرتر
ينبح –يصهل  –لحوم –مضحك   
  مزرعة 

 أين يعيش الولد؟
 أين ذهب كل من األم واألب

 ماذا حدث للحيونات؟
حدث حقيقيا ؟ كيف ذلك ؟هل كان ما   

34صـــاقرأ النص  .   

  

 التذكي  والتأنيث 
 معلمة  –معلم 
 زميلة  –زميل 
 مديرة  –مدير 

 يأخذ ( –يهتم  –األفعال ) يساعد 
 

 ) من ... إل ...(
ً
 كتابة بطاقة شكر إل أحد المعلمي   مستخدما

اكيب اآلتية:   اليى
ً
 موظفا

 أهديك أجمل الكلمات 
 أجد صعوبة 

 لك جزيل الشكر
 أرجو المساعدة 

 
ً
ا  أشكرك كثي 

 أقدم لك التحية. 
 40نص االستماع صـــ 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

 نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

 المفردات والتعبيرات
Language proficiency and the Grammars 

 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية
حر

لب
 ا
ي

ف
 

يتعرف المتعلم عل أفراد العائلة                                ✓

ي  ) ي  –أمي  –أتر
ي  –أخ 

ي  –جدي  –أخبى
 ( . جدتى

 –ذراع  –يتعرف المتعلم عل أعضاء الجسم : ) يد   ✓

 –أذن  –أنف  –فم  –يد  –شعر  –رأس  –قدم 

 ظفر (.  –أسنان 

 –أين  –يستخدم المتعلم أدوات االستفهام ) مبى  ✓

 ماذا ( استخداًما صحيًحا.  –لماذا 

Le
ve

l B
 –قنديل البحر  –رسطان  –حيوانات بحرية  

يجوب  –قرصان   –قبطان  –خطي   –أصداف   

ي  ي  –أمي  –العائلة ) أتر
ي  –أخ 

ي ( –جدي  –أخبى
 جدتى

 يد  –شعر  –رأس  –قدم  –ِذراع  –أعضاء الجسم ) يد 
 ظفر ( –أسنان  –أذن  –أنف  –فم 

ي 
 ماذا( –لماذا  –أين  –أيام األسبوع *أدوات االستفهام ) مبى

ــ   50نص االستماع صـ

 يطرح المتعلم أسئلة عن الطبيب  .  ✓

 يتعرف المتعلم عل الفعل المضارع.  ✓

الجديدة كتابة يكتب المتعلم المفردات  ✓

Le صحيحة. 
ve

l B
 –قنديل البحر  –رسطان  –حيوانات بحرية  +

  قرصان  –قبطان  –خطي   –أصداف 

  ضفاف  –غوص    – يجوب 

 

 طرح أسئلة عن الطبيب 
ي يستخدمها؟

 ما اسم الطبيب؟     ما األدوات البى
ته؟   مكان عمله؟           لماذا اخيى

ــ ......    أ ..........   -تــــــــ.......     –الفعل المضارع  :   يـــــ
 50نص االستماع صـــ 

 يطرح المتعلم أسئلة عن الطبيب  .  ✓

يصنف المتعلم أدوات الطبيب ) البيطري  ✓

 األنف و األذن (.  –العظام  –

 المفضل . يحدد المتعلم طبيبه   ✓

 يكتب المتعلم عن طبيبه المفضل.  ✓

 

Le
ve

l D
 –قنديل البحر  –رسطان  –حيوانات بحرية  

  قرصان  –قبطان  –خطي   –أصداف 

ضفاف  –غوص    – يجوب   

 أين  ذهب )بييى (؟
 ما الحيوانات البى شاهدتها ؟
 ما أكير حيوان بحري تعرفه ؟

 كيف شعرت ؟
 ما األنشطة البى قمت بها ؟

54صـــاقرأ النص  .   

 طرح أسئلة عن الطبيب 
ي يستخدمها؟

 ما اسم الطبيب؟     ما األدوات البى
ته؟   مكان عمله؟           لماذا اخيى

 
 األنف واألذن ( –الِعظام  –تصنيف أدوات الطبيب ) البيطري 

 
ي المفضل من القائمة و  لبسه  ماذا  –عنه ) اسمه  اكتباختار طبيبر

 ماذا يستخدم؟ (  -يعالج؟ 
 طبيب األسنان
 طبيب األطفال 
 طبيب العيون 

 طبيب األنف واألذن 
 الطبيب البيطري 

   طبيب الِعظام
 50نص االستماع صـــ 

ــ ......    أ ..........   -تــــــــ.......     –الفعل المضارع  :   يـــــ
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ب
ط

ق
ال

ي 
ف
 

 . يستمع المتعلم إل النص     ✓

 يتعرف المتعلم عل األلوان    ✓

يكتب المتعلم المفردات الجديدة كتابة  ✓

 صحيحة. 
 

Le
ve

l B
غزال  –عاصفة  –فقمة  –ديسم  – قطب 

آثار األقدام  –شجاعة  –االختباء  –الرنة   
  

 
 أسود( –أبيض  –أزرق  –أخض   –أصفر  –األلوان ) أحمر 

 60نص االستماع صـــ 

 النص    . يستمع المتعلم إل  ✓

ي  –يستخدم األفعال ) يجلس  ✓
 –يمشر

 يلبس ( استخداًما صحيًحا. 

Le ال الناهية عل استخدامات المتعلم  يتعرف ✓
ve

l B
غزال  –عاصفة  –فقمة  –ديسم  – قطب +

آثار األقدام  –شجاعة  –االختباء  –الرنة   
  صيد  –قوائم الدب 

 
ي  –األفعال ) يجلس 

 يلبس( –يمشر
 

 الناهيةاستخدام ال 
 

 60نص االستماع صـــ 

 يستمع المتعلم إل النص    .  ✓

يتعرف المتعلم عل استخدامات ال  ✓

 الناهية. 

طي مستخدًما  ✓
يكتب المتعلم فقرة عن الرسر

 اإلجابة عن األسئلة المحددة. 

يكتب المتعلم لوحة إرشادية للمحافظة  ✓

 عل السالمة. 
 

Le
ve

l D
غزال  –عاصفة  –فقمة  –ديسم  – قطب 

آثار األقدام  –شجاعة  –االختباء  –الرنة   
صيد  –قوائم الدب   

 ما االسم أآلخر للدب القطبر ؟
ي وقته ؟   أين يقض  الدب القطبر

ي الحليب؟.  ب الدب القطبر  لماذا يرسر

64صـــاقرأ النص   

  
 

 

 استخدام ال الناهية 
 

 كتابة لوحات إرشادية للمحافظة عل السالمة 
 
 

 اإلجابة عن األسئلة 
ً
طي مستخدما

 كتابة فقرة عن الرسر
؟ طي

 من هو الرسر
؟ طي

 ماذا يقود هذا الرسر
؟ طي

 ما هي أدوات الرسر
طي عمله؟

 لماذا يحب هذا الرسر
 
 

ــ   60نص االستماع صـ
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ار
ط

ق
ال

ى 
ف
 

يتعرف المتعلم على الحروف من ) س ( إلى ) غ ( في مواضع  ✓

 مختلفة.

 نطًقا صحيًحا. 10إلى1يتعرف المتعلم على نطق األرقام من  ✓

 كتابة صحيحة. 10إلى1من  يحاكي المتعلم كتابة األرقام ✓

 

Le
ve

l B
 

ان –أمتعة   –مسافر   مقعد  –جواز سفر   –إستقبال  –مي    
  بوابة   –بجانب   –بطاقة صعود 

  
 

 غ( –ع  –ظ  –ط  –ض  –ص  –ش  –الحروف العربية )س 
 10 -1األرقام من 

ي  –األول 
قبل  -العارسر   –التاسع  –الثامن  –السابع  –السادس  –الخامس  –الرابع  –الثالث  –الثات 

 بعد  –
 10نص االستماع صـــ 

 نطًقا صحيًحا. 10إلى1يتعرف المتعلم على نطق األرقام من  ✓

 كتابة صحيحة. 10إلى1من  يحاكي المتعلم كتابة األرقام ✓

 يتعرف المتعلم على داللة قبل ، وداللة بعد. ✓

يكتب المتعلم الجدول اليومي الخاص به باستخدام أداتي الربط ) و  ✓

 ثم (. –

 

Le
ve

l B
+ 

ان –أمتعة   –مسافر  مقعد  –جواز سفر   –إستقبال  –مي    
السوق الحرة  –بوابة   –بجانب   –بطاقة صعود   
ان  كة الطي    –رسر

  

ي  –األول 
قبل  -العارسر   –التاسع  –الثامن  –السابع  –السادس  –الخامس  –الرابع  –الثالث  –الثات 

 بعد –
 

 أدوات الربط ) و 
ً
ي المدرسة مستخدما

ي ف  ثم (  وكذلك أسماء  –اكتب عن الجدول اليومي الخاص تر
 المواد الدراسية. 

 10نص االستماع صـــ 

 نطًقا صحيًحا. 10إلى1يتعرف المتعلم على نطق األرقام من  ✓

 كتابة صحيحة. 10إلى1من  يحاكي المتعلم كتابة األرقام ✓

 يتعرف المتعلم على داللة قبل ، وداللة بعد. ✓

يكتب المتعلم الجدول اليومي الخاص به باستخدام أداتي الربط ) و  ✓

 ثم (. –

يكتب المتعلم الجدول اليومي الخاص به من خالل : ) أسماء المواد  ✓

 الدراسية ، المواد التي يفضلها ،...(.

Le
ve

l D
 

ان –أمتعة   –مسافر  مقعد  –جواز سفر   –إستقبال  –مي    
السوق الحرة  –بوابة   –بجانب   –بطاقة صعود   
ان  كة الطي  –رسر  

 هل تحب السفر بالطائرة ؟ لماذا ؟
 مبى سافرت آخر مرة؟

  
 

 
 
 

ي  –األول 
قبل  -العارسر   –التاسع  –الثامن  –السابع  –السادس  –الخامس  –الرابع  –الثالث  –الثات 

 بعد –
 

 أدوات 
ً
ي المدرسة مستخدما

ي ف  ثم (  وكذلك أسماء  –الربط ) و اكتب عن الجدول اليومي الخاص تر
ي أفضلها  –عدد الحصص  –المواد الدراسية 

 أهم مادة دراسية عندي ..... ألنها .....  –المواد البى
 10نص االستماع صـــ

 المفردات اللغوية الجديدة.يتعرف المتعلم على  ✓

 يبدي المتعلم رأيه معتمًدا على الخريطة الذهنية. ✓

مدرسته حيُث األماكن و يكتب المتعلم موضوًعا وصفًيا يصُف  ✓

 المواد الدراسية ،

 يميز المتعلم بين الحقيقة و الرأي. ✓

 

Le
ve

l D
+ 

ان –أمتعة   –مسافر  مقعد  –جواز سفر   –إستقبال  –مي    
السوق الحرة  –بوابة   –بجانب   –بطاقة صعود   
ان  كة الطي  –رسر  

بالطائرة ؟ لماذا ؟هل تحب السفر   
 مبى سافرت آخر مرة؟

يت شيئا من السوق الحرة ؟  هل اشيى

17صـــ نص القراءة   
ي المطار(

 )ف 
 

 األماكن الموجودة فيها والمواد  اكتب
ً
ي ، متضمنا

 أصف فيه مدرسبى
ً
موضوعا

 عل الخريطة الذهنية. 
ً
ي ومعتمدا  رأتي

ً
ي أدرسها ، مبديا

 الدراسية البى
 

 التميي   بي   الحقيقة والرأي 

 10ص االستماع صـــن

Grade 4 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

  
  
 

ق
د
فن

ال
ي 

ف
  
  
  

  
 يتعرف المتعلم على الحروف من ) ف ( إلى ) ي ( في مواضع مختلفة. ✓

 المربوطة.يميز المتعلم بين التاء المفتوحة و التاء  ✓

يقرأ المتعلم الحروف العربية بالحركات القصيرة ) الفتحة ، الضمة ،  ✓

 الكسرة (.

 يعبر المتعلم عن رأيه ) أنا أحب ، أنا ال أحب ( ✓

 يستخدم المتعلم الضمائر ) هذا ، هذه (. ✓

Le
ve

l B
ي مزدوج –كبسولة فضائية   –عش –بركان –شالل   جرس خشبر

.  –يطل  –يحجز  
 ي ( –و  –ه  –ن  –م  –ل  –ك  –ق  –العربية ) ف الحروف 

 التاء المفتوحة والمربوطة 
ة ) الفتحة   الكرسة (  –الضمة  –الحركات القصي 

 أنا أحب ، أنا ال أحب      هذا ، هذه 
 20نص االستماع صــ

 يقرأ المتعلم الجمل قراءة صحيحة. ✓

 يجيب المتعلم على أداتي االستفهام ) ما ( ) متى ( ؟ ✓

 يتعرف المتعلم على الضمير ) نا (. ✓

Le
ve

l B
+ 

ي مزدوج –كبسولة فضائية   –عش –بركان –شالل  جرس خشبر
–نباح –معلقة –يطل  –يحجز  

 ما اسم الفندق ؟
. مبى الحجز؟  

 اقرأ  الجمل اآلتية 
ي الحديقة الواسعة 

 لعبنا كرة القدم ف 
ي اللذيذ   تناولنا الطعام العرتر

ونية المسلية  لعبنا األلعاب اإللكيى
 20نص االستماع صــ

 يتعرف المتعلم على أدوات االستفهام من ، ما . ✓

 يجيب المتعلم على األسئلة مظهًرا فهمه بأداتي االستفهام من ، ما. ✓

 يكتب المتعلم رسالة معبًرا عن األنشطة التي نالت اعجابه. ✓

Le .المتعلم قائمة بأسماء األنشطة الصيفيةيكتب  ✓
ve

l D
 

 
ي مزدوج –كبسولة فضائية   –عش –بركان –شالل  جرس خشبر
–نباح –معلقة –يطل  –يحجز  

 ما اسم الفندق ؟
. مبى الحجز؟  

 يجيب عن األسئلة : 
 ما موضوع الرسالة؟ -من المرسل إليه؟  -من المرسل ؟ 

ي الرسالة؟ 
ي الرسالة.  اكتب -ما األنشطة الواردة ف 

ي ف 
 عن أنشطة أعجبتب 

 
ي قمت بها خالل اإلجازة. 

 كتابة قائمة بأسماء األنشطة البى
 20نص االستماع صــ

 يتعرف المتعلم على أدوات االستفهام من ، ما . ✓

 يجيب المتعلم على األسئلة مظهًرا فهمه بأداتي االستفهام من ، ما. ✓

 يكتب المتعلم رسالة معبًرا عن األنشطة التي نالت اعجابه. ✓

 .إلى صديقه عن اإلجازة الصفية وفق عناصر الرسالة يكتب المتعلم رسالة  ✓

 

Le
ve

l D
+ 

 . 
ي مزدوج –كبسولة فضائية   –عش –بركان –شالل  جرس خشبر
–نباح –معلقة –يطل  –يحجز  

 ما اسم الفندق ؟
 مبى الحجز؟
ي 
ي ف 
الفندقاتخيل أت   

 لو سمحت 
ي الفندق ؟ لماذا؟

 هل تحب النوم ف 

27صـــ نص القراءة   

. )الفندق(  

 يجيب عن األسئلة : 
 ما موضوع الرسالة؟ -من المرسل إليه؟  -من المرسل ؟ 

ي الرسالة؟ 
ي الرسالة.  اكتب -ما األنشطة الواردة ف 

ي ف 
 عن أنشطة أعجبتب 

 
 عنارص الرسالة.  اكتب

ً
ي اإلجازة مراعيا

 رسالة إل صديق عن أنشطة قمت بها ف 
 20نص االستماع صــ
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

  
  
 

ي
ف

 
ة
ين

د
م

ال
  
  
  
 

 يتعرف المتعلم على نطق الحروف العربية بالحركات القصيرة. ✓
 يميز المتعلم بين النون و التنوين. ✓
 يتعرف المتعلم على التنوين ) الفتح ، الضم ، الكسر (.  ✓

Le
ve

l B
و   ول –مركز تجارى  –محطة الميى محطة البيى  

 –صالون حالقة –إسعاف  –صيدلية –خريطة الموقع 
 بطاقة التأمي   

ــو  -الحركات الطويلة ....ـــا  ـــ  .....ــي  -.....ـ
 
 الكرس (  –الضم  –التنوين ) الفتح  

ــ  30نص االستماع صـ

 يميز المتعلم بين الالم الشمسية و الالم القمرية. ✓
يتعرف المتعلم على داللة الصفات ) ممطر ، مثلج ، غائم ،  ✓

 (.مشمس ، معتدل ، رطب ، حار ، بارد 
  يقرأ المتعلم مفردات الدرس قراءة صحيحة. ✓

Le
ve

l B
و  + ول –مركز تجارى  –محطة الميى محطة البيى  

 –صالون حالقة –إسعاف  –صيدلية –خريطة الموقع 
ممرضة  –إتجاهات  –بطاقة التأمي     

 معتدل  –مشمس  –غائم  –مثلج  –استخدام الصفات ) ممطر 
 معتدل( –بارد  –حار  –رطب 

 
 الالم الشمسية والقمرية 

ــ  30نص االستماع صـ

 يقرأ المتعلم مفردات الدرس قراءة صحيحة.  ✓
يجيب المتعلم عن أسئلة تظهر فهمه بمفردات السياحة ،  ✓

 الخرائط....المراكز التجارية، 
 يتعرف المتعلم على مفهوم المنشور السياحي. ✓
 يستخدم المتعلم نموذج فراير في كتابة منشور سياحي. ✓

 

Le
ve

l D
و   ول –مركز تجارى  –حطة الميى محطة البيى  

 –صالون حالقة –إسعاف  –صيدلية –خريطة الموقع 
ممرضة  –إتجاهات  –بطاقة التأمي     

هنا ؟من فضلك هل يوجد بنك قريب من   
 لو سمحت كيف أصل إل عيادة الحيوانات.. 

 

ي الكتابة. 
 ) نموذج فراير ( ف 

ً
 نموذج لكتابة منشور سياخي مستخدما

 30نص االستماع صـــ

 يقرأ المتعلم مفردات الدرس قراءة صحيحة.  ✓
يجيب المتعلم عن أسئلة تظهر فهمه بمفردات السياحة ،  ✓

 الخرائط....المراكز التجارية، 
 يتعرف المتعلم على مفهوم المنشور السياحي. ✓
 يُِعدُّ المتعلم مخطًطا ذهنيًا عن السياحة. ✓
يستخدم المتعلم المخطط الذهني في كتابة منشور سياحي وفق  ✓

 آليات التقييم المحددة.

 

Le
ve

l D
و  + ول –مركز تجارى  –حطة الميى محطة البيى  

 –صالون حالقة –إسعاف  –صيدلية –خريطة الموقع 
ممرضة  –إتجاهات  –بطاقة التأمي     

 من فضلك هل يوجد بنك قريب من هنا ؟
 لو سمحت كيف أصل إل عيادة الحيوانات.. 

 أين صالون الحالقة 

37صـــ نص القراءة   

ي المدينة(. 
 )ف 

 

 لكتابة منشور  سياخي عن واحد من المعالم 
ً
 ذهنيا

ً
أعد مخططا
 الجمل الجاذبة السياحية 

ً
 صحة المعلومات ومستخدما

ً
مراعيا

ي المنشور. 
 والتنسيق ف 

 30نص االستماع صـــ
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
اللغوية والقواعد النحويةالكفاءة   

  
  
م 

يث
ه
ال

ن 
إب

  
  

 يميز المتعلم بين الالم الشمسية و الالم القمرية. ✓
 يتعرف المتعلم على الضمائر المنفصلة. ✓
 يميز المتعلم بين داللة األشكال الهندسية المختلفة. ✓

Le يكتب المتعلم جمالً مستخدًما أفراد العائلة. ✓
ve

l B
التصوير   –غي  واضح   –إنعكاس   –عدسات   –نظارة   

  فكرة   –أشعة   –متشابة 

 الالم الشمسية والقمرية 
  –الضمائر ) أنا 

َ
 هي ( –هو  –نحن  –أنِت  –أنت
 مستطيل ( –دائرة  –مربــع  –األشكال ) مثلث 

 عمة ( –عم  –جدة  –جد  –أخت  –أخ  –أم  –العائلة ) أب 

 40نص االستماع صـــ 

 المتعلم المفردات اللغوية قراءة صحيحة.يقرأ  ✓
 يعبر المتعلم عن الصور مستخدًما : ✓

ي   
ي  –أعجبب 

 . ال أحب  –أعتقد  –أفضل  –أحب  –لم يعجبب 
 يكتب المتعلم جمال وصفية.  ✓

 

Le
ve

l B
+ 

التصوير   –غي  واضح   –إنعكاس   –عدسات   –نظارة  

عات –مشغول – فكرة   –أشعة   –متشابة  مخيى  
–البضة  –إبن الهيثم   

. أين ولد ابن الهيثم  

ــ    40نص االستماع صـ
 العبارات 

ً
 أعير عن الصور  مستخدما

ي 
ي  –أعجبب 

 ال أحب  –أعتقد  –أفضل  –أحب  –لم يعجبب 

 يقرأ المتعلم المفردات اللغوية قراءة صحيحة. ✓
 يتعرف المتعلم عن ابن الهيثم. ✓
 األسئلة التي تظهر فهمه للنص .يجيب المتعلم على  ✓

 يصمم المتعلم مخطًطا عن إحدى السباقات المفضلة لديه. ✓

Le
ve

l D
التصوير   –غي  واضح   –إنعكاس   –عدسات   –نظارة   

عات –مشغول – فكرة   –أشعة   –متشابة  مخيى  
اع–البضة  –إبن الهيثم  االخيى  

  أين ولد ابن الهيثم
ابن الهيثمما العلم الذي أشتهر به   

ــ    40نص االستماع صـ
 أجب عن :أين تحدث السباقات كل عام؟ 

 ما هي أهم السباقات المشهورة؟               
 أين تقام هذه السباقات؟                
 ما السباق الذي تحب مشاهدته؟ ولماذا؟               

ي اإلمارات ثم أكمل المخطط 
 من السباقات المشهورة ف 

ً
 اخيى واحدا

 يقرأ المتعلم المفردات اللغوية قراءة صحيحة. ✓
 يتعرف المتعلم عن ابن الهيثم. ✓
 يقيم المتعلم العلم الذي اشتهر به ابن الهيثم . ✓

 يكتب المتعلم موضًحا فائدة اختراع ابن الهيثم. ✓

 

Le
ve

l D
التصوير   –غي  واضح   –إنعكاس   –عدسات   –ظارةن +  

عات –مشغول – فكرة   –أشعة   –متشابة  مخيى  
اع–البضة  –إبن الهيثم  االخيى  

  أين ولد ابن الهيثم
م؟ما العلم الذي أشتهر به ابن الهيث  

 ما العلم الذي اشتهر به ابن الهيثم ؟
اع ؟.   ماالفائدة من هذا االخيى

47صـــ نص القراءة   
 )ابن الهيثم(

 

ــ   40نص االستماع صـ
 

ي تعلمتها و 
فقرتي   عن السباق الذي  اكتبأوظُف جميع المفردات البى

 أفضله.    
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

 المفردات والتعبيرات
 

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

  
  
ن 

و
س

دي
 إ
س

ما
و
 ت

  
  

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓
 يتعرف المتعلم على أيام األسبوع. ✓
 يميز المتعلم بين داللة األلوان. ✓
 يرتب المتعلم الجمل عن ) أعضاء الجسم (. ✓

Le
ve

l B
عملية جراحية –ظالم  –مصاح –يتألم    

اع    أسلحة  –خردة –خيال  –إخيى

  

 األلوان  –أعضاء الجسم  –أيام األسبوع 
 

 50نص االستماع صـــ 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓
 يتعرف المتعلم على دول العالم المختلفة. ✓
 يتعرف المتعلم على مصطلح المهرجان. ✓
 فهمه بالمهرجانات.يجيب المتعلم على أسئلة تظهر  ✓

 Le
ve

l B
عملية جراحية –ظالم  –مصاح –يتألم +  

اع  أسلحة  –خردة –خيال  –إخيى  

  إديسون –يستسلم  –موهبة 

 

 رسيالنكا(.  –بنجيالديش  –أفغانستان  –باكستان  –الهند  –نيبال  –الدول ) الصي   

 لماذا سمي المهرجان بهذا االسم؟ 
 هل االحتفال بهذا المهرجان قديم أم جديد؟ 

 لماذا يقام المهرجان؟
 كيف يحتفل الناس به؟

 هل يحتفل العالم كله بهذا المهرجان؟
ــ    50نص االستماع صـ

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓
 .يتعرف المتعلم على دول العالم المختلفة ✓
 االختراعات المختلفة.يكتب المتعلم جمالً عن  ✓

 

Le
ve

l D
عملية جراحية –ظالم  –مصاح –يتألم   

اع  أسلحة  –خردة –خيال  –إخيى  

  إديسون –يستسلم  –موهبة 

  النهار –النور  –اشلف

 –أفغانستان  –باكستان  –الهند  –نيبال  –الدول ) الصي   
 رسيالنكا(.  –بنجيالديش 

 
 

  50نص االستماع صـــ 

 المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ  ✓
 يتعرف المتعلم على دول العالم المختلفة. ✓
 يتعرف المتعلم على مصطلح المهرجان. ✓
 يكتب المتعلم فقرة تظهر فهمه بمهرجان األلوان. ✓

 Le
ve

l D
+ 

اع –ظالم  –مصاح –ألم  –خيال  –عملية جراحية إخيى
   إديسون –يستسلم  –موهبة  أسلحة –خردة

النهار –انور  –اشلف  
ع أسلحة ي لم أخيى

 انا فخور ألت 
 دائما هناك طريقة أفضل 

 أنا لم أكن اعمل أنا فقط استمتع. 

57صـــ نص القراءة   
 (توماس اديسون(

 –أفغانستان  –باكستان  –الهند  –نيبال  –الدول ) الصي   
 رسيالنكا(.  –بنجيالديش 

  50نص االستماع صـــ 
  اكتب

ً
ي الدول المختلفة مراعيا

ة عن مهرجان األلوان ف  فقراٍت معير
قيم.   المسافات بي   الكلمات وعالمات اليى
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

  
  
س 

نا
فر

ن 
 ب

س
با

ع
  
 

 يتعرف المتعلم على أفراد العائلة. ✓
يتعرف المتعلم على مفردات ) الحواس الخمس  ✓

.) 
Le يستخدم المتعلم أدوات االستفهام. ✓

ve
l B

أجنحة   –مطميئ   –يطي   –قماش حرير   

  تلة  –جنون  –مظلة 

 أدوات االستفهام  –الحواس الخمس  –العائلة 
  60نص االستماع صــــ 

 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓
 يتعرف على داللة االحتفال. ✓

يقارن بين صورتين تعبران عن احتفالين  ✓

 مختلفين.

 

Le
ve

l B
أجنحة   –مطميئ   –يطي   –قماش حرير +  

فقرات الظهر –ريش  –  تلة –جنون  –مظلة   
  

تي   عن احتفالي   مختلفي   (    ) أقارن بي   الصورتي   المعير
 60نص االستماع صــــ 

 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓
 يتعرف على فكرة عباس بن فرناس. ✓
يجيب المتعلم عن أسئلة تظهر فهمه بأدوات  ✓

االستفهام ) أين ؟ ( ) متى ؟( ) مع من ؟ ( ) كيف ؟ 

) 
يكتب المتعلم فقرة تعبر عن تجربة شخصية تتعلق  ✓

 بنوع الطعام المفضل لديه.
Le

ve
l D

  

أجنحة   –مطميئ   –يطي   –قماش حرير  

فقرات  –ريش  –  تلة –جنون  –مظلة 

إبداع  –جنون  –الظهر  
ان ألول مرة؟   مبى قام عباس بن فرناس بالطي 

 
 

 
  60نص االستماع صــــ 

 
فقرة واحدة عن تجربة شخصية مررت بها تتعلق بالطعام  اكتب

؟  مع من؟  كيف   عن تلك األسئلة ؟   أين؟  مبى
ً
مجيبا

 تضفت؟

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓
 يتعرف على فكرة عباس بن فرناس. ✓
يطرح المتعلم أسئلة مستخدًما أدوات االستفهام )  ✓

 ( ) كيف ؟ (أين ؟ ( ) متى ؟( ) مع من ؟ 
يكتب المتعلم فقرتين تعبر عن تجربة شخصية  ✓

 تتعلق بنوع الطعام المفضل لديه.

Le
ve

l D
أجنحة   –مطميئ   –يطي   –قماش حرير +  

فقرات  –ريش  –  تلة –جنون  –مظلة 

إبداع  –جنون  –الظهر  
ان ألول مرة   مبى قام عباس بن فرناس بالطي 

ي المحاولة ما األدوات استخدمها عباس بن 
فرناس ف 

  األول

67صـــ نص القراءة   
 )عباس بن فرناس(

 
 
 

 60نص االستماع صــــ 
 
 

فقرتي   عن تجربة شخصية مررت بها تتعلق بالطعام  اكتب
؟  مع من؟  كيف   عن تلك األسئلة ؟   أين؟  مبى

ً
مجيبا

 تضفت؟
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

  
  
ة 

بي
عر

ن 
د
م
 

يتعرف المتعلم على الحروف من ) س ( إلى ) غ ( في  ✓

 مواضع مختلفة.

 يقرأ المتعلم الحروف بالحركات القصيرة قراءة صحيحة. ✓

 يميز المتعلم بين التاء المفتوحة و التاء المربوطة. ✓

 المتعلم على داللة الضمائر المنفصلة.يتعرف  ✓

 

Le
ve

l B
ي  –الموقع  –مدن 

زاخرة  –عراقة  –الجغراف   
  هطول–خالدة  –زاخرة  –خالدة 

 . 

 غ ( –ع  –ظ  –ط  –ض  –ص  –ش  –س   الحروف العربية )
ة   الحركات القصي 

 التاء المفتوحة والمربوطة 
 نحن (  –هي  –هو  –أنِت  –أنَت  –الضمائر ) أنا 

ـــ   10نص االستماع صـ

 

 .المفردات اللغوية قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 وسائل اإلعالم المختلفةيتعرف المتعلم على  ✓

 يحدد المتعلم أفضل و سيلة إعالمية مفضلة لديه. ✓

 

Le
ve

l B
+ 

ي  –الموقع  –مدن
زاخرة  –عراقة  –الجغراف   

هطول–خالدة  –زاخرة  –خالدة   

ي 
الحارص  المناخ   –الماض   

  

 توييى (  –منشور  –المجلة  –التلفاز  –الراديو  –وسائل اإلعالم ) الفيسبوك 
  زايد الشيخ 

ـــ   10نص االستماع صـ

 

 .المفردات اللغوية قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على عروس الشرق ✓

 عناصر كتابة اإلعالن.يتعرف المتعلم على  ✓

 يكتب المتعلم إعالنًا وفق عناصره المحددة. ✓

 
Le

ve
l D

  

ي  –الموقع  –مدن
زاخرة  –عراقة  –الجغراف   

هطول–خالدة  –زاخرة  –خالدة   

ي 
الحارص  المناخ   –الماض   

ق؟  من عروس الرسر

  مساجد حضارة  –قلب 

14صـــ نص القراءة   
 

 ال يزيد عن  اكتب
ً
 :   20إعالنا

ً
 كلمة مشتمال

 أراعي الوضوح والقض.  –موضوع اإلعالن  –اسم المعلن  –العنوان 
ـــ   10نص االستماع صـ

 

 .المفردات اللغوية قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على عروس الشرق ✓

 عناصر كتابة اإلعالن.يتعرف المتعلم على  ✓

 إعالنًا وفق عناصره المحددة.يكتب المتعلم  ✓

 يوظف المتعلم مفردات النص من خالل صياغة العنوان. ✓

 
 

Le
ve

l D
ي  –الموقع  –مدن +

زاخرة –عراقة  –الجغراف   
هطول–خالدة  –زاخرة  –خالدة   

ي 
الحارص  المناخ –الماض   

ق؟  من عروس الرسر

مساجد حضارة –قلب   

14صـــ نص القراءة   
 بداية النص

زاك.........ال المسلية() أين   

 ال يقل عن  اكتب
ً
 :   20إعالنا

ً
 كلمة مشتمال

 أراعي الوضوح والتنسيق.  –موضوع اإلعالن  –اسم المعلن  –العنوان 
ـــ   10نص االستماع صـ

 

 

Grade 5 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

  
  
ن 

د
لن
 

( في  ي( إلى )  فيتعرف المتعلم على الحروف من )  ✓

 مواضع مختلفة.

 قراءة صحيحة. الطويلةيقرأ المتعلم الحروف بالحركات  ✓

 .الالم الشمسية و الالم القمرية يميز المتعلم بين  ✓

 

Le
ve

l B
  –فرص   –مكتظة   –فريدة   –الدخان   –الضباب 

  نشأت  –نصيحة   –تحديات 
ــ   20نص االستماع صـ
 ي ( -و  –ه  –ن  –م  –ل  –ك  –ق  –ف   الحروف العربية )

ـــا       ــ ــ ـــيالحركات الطولة  ......ـ ــــو        .........ـــ ــ ــ  .......ــ
 الالم الشمسية والقمرية

 

 .المفردات اللغوية قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 عناصر الرسالةيتعرف المتعلم على  ✓

 يكتب المتعلم رسالة وفق عناصرها المحددة. ✓

 Le
ve

l B
  –فرص   –مكتظة   –فريدة   –الدخان   –ضباب +

تنوع ال  –كوارث    – نشأت  –نصيحة   –تحديات   
ــ   20نص االستماع صـ

 كتابة رسالة تشمل عل : 
ـــخ / مقدمة الرسالة / الموضوع / الخاتمة / التوقيع.   المرسل / التاريـ

 

 .المفردات اللغوية قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للمفردات الجديدة. ✓

 عناصر الرسالةيتعرف المتعلم على  ✓

 يكتب المتعلم رسالة إلى أحد أصدقائه ✓

 وفق عناصرها المحددة . 

 

Le
ve

l D
  –فرص   –مكتظة   –فريدة   –الدخان   –ضباب 

تنوع ال  –كوارث    – نشأت  –نصيحة   –تحديات   
 لماذا تعد لندن من أعرق مدن العالم ؟

  ما سبب تسمتها بمدينة الضباب ؟
 

ــ   20نص االستماع صـ
 عنارص الرسالة.  لندندعوه لزيارة أحد االصدقاء ترسالة إل  اكتب

ً
 مراعيا

 

 .المفردات اللغوية قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

يجيب على أسئلة تظهر فهمه ألدوات االستفهام ) لماذا ،  ✓

 ما ، كم ، كيف ( ؟

 عناصر الرسالةيتعرف المتعلم على  ✓

 رسالة شكر إلى مدربه .يكتب المتعلم  ✓

ه عن  ✓ يكتب المتعلم رسالة إل أخيه يخير
 مشاركاته التطوعية. 

Le
ve

l D
  –فرص   –مكتظة   –فريدة   –الدخان   –ضباب +

تنوع ال  –كوارث    – نشأت  –نصيحة   –تحديات   
 لماذا تعد لندن من أعرق مدن العالم ؟

  ما سبب تسمتها بمدينة الضباب ؟
يتكلم سكان مدينة لندن ؟كم لغة   

 كيف تجذب هذه المدينة السياح من حول العالم؟

    24صـــ نص القراءة 
.........ال : ومشاركتك معنا(  بداية النص )يرست 

 
 

ــ   20نص االستماع صـ
 

ي فوزي بالميدالية الذهبية .  اكتب
 ف 
ً
 رسالة إل المدرب الذي كان سببا

 
ي الماراثون  اكتب

ي ف 
ه عن مشاركبى ي ألمانيا أخير

ي الذ يدرس ف 
رسالة إل أخ 

 العبارات ) اشتقت إليك 
ً
  –التطوعي  مستخدما

ً
ا أنتظر  –أفتقدك كثي 

( –عودتك بالسالمة 
ً
 أراك قريبا
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ى 
ها

غ
شن

 

 .قراءة صحيحة الجديدةالمفردات يقرأ المتعلم  ✓

 األشكال الهندسية المختلفة.يتعرف المتعلم على  ✓

يصمم المتعلم خريطة ذهنية عن أعضاء جسم  ✓

 اإلنسان.

 

Le
ve

l B
فيه –فوائد –إلقامة   الجيل –تصفح  –تشمل  –اليى

الوفد   –منهم   
  

  30نص االستماع صـــ 
 التنوين 

 مستطيل ( –مكعب  –مربــع  –دائرة  –األشكال ) مثلث 
 –أنف  –شعر  –رأس  –ذراع  –قدم  –رجل  –أعضاء الجسم ) يد 

 فم ( –لسان  –عي    –أذن 
 .قراءة صحيحةالجديدة المفردات يقرأ المتعلم  ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يوظف المتعلم مفردات النص في صياغة جمل . ✓

 Le
ve

l B
+ 

فيه –فوائد –إلقامة  الجيل –تصفح  –تشمل  –اليى
العالمي  –شنغهاى –قدر–المدفع –الوفد  –منهم 

جسور –يه ترف –أبراج  –حدائق  –تماثيل –الفندق   
  

ك – 30نص االستماع صـــ  ي دفيى
 أحب عما يلي ف 

ي المدرسة كل عام؟ 
 ما اسم المعرض الذي يقام ف 

ي لوحته؟
ي ف   من الذي استخدم الخط العرتر

؟ ي المعرض المدرسي
ي ف   ماذا قدمت مي 

ي المعرض؟كيف عيرر حمدان عن ثقافة بلده 
 ف 

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

يجيب على أسئلة تظهر فهمه ألدوات االستفهام ) لماذا ، ما ، كم ،  ✓

 كيف ( ؟

 عرًضا عن أحد المعارض وفق العناصر المحددة.المتعلم  يقدم ✓

 يصمم  المتعلم خريطة ذهنية عن : ✓
 مصادر المعلومات( –األدوات  –أعمال مشهورة  –فنان مشهور  –) هوايتي 

Le
ve

l D
فيه –فوائد –إلقامة   الجيل –تصفح  –تشمل  –اليى

العالمي  –شنغهاى –قدر–المدفع –الوفد  –منهم 
جسور –يه ترف –أبراج  –حدائق  –تماثيل –الفندق   

   34صـــ نص القراءة 
   

. 

  30نص االستماع صـــ 
تقديم عرض شفوي عن أحد المعارض مع مراعاة العنارص اآلتية ) 

 التنظيم  –اللوحات ، األعمال  –المساحة  –المكان 
 األمن ( 

ي 
أعمال  –فنان مشهور  –كتابة خريطة ذهنية تشمل ) هوايبى

 مصادر المعلومات(  –األدوات  –مشهورة 

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

يجيب على أسئلة تظهر فهمه ألدوات االستفهام ) لماذا ، ما ، كم ،  ✓

 كيف ( ؟

 العناصر المحددة.عرًضا عن أحد المعارض وفق المتعلم  يقدم ✓

يكتب  المتعلم فقرتين معبًرا عن هوايته المفضلة وفق آليات  ✓

 التقييم المحددة.

Le
ve

l D
+ 

فيه –فوائد –اإلقامة  الجيل –تصفح  –تشمل  –اليى
العالمي  –شنغهاى –قدر–المدفع –الوفد  –منهم 

جسور –يه ترف –أبراج  –حدائق  –تماثيل –الفندق   

   34صـــ نص القراءة 
   

 بداية النص )المعلم .........ال :الحقيقة(
 
 
 

 

  30ع صـــ نص االستما 
تقديم عرض شفوي عن أحد المعارض مع مراعاة العنارص اآلتية ) 

 التنظيم  –اللوحات ، األعمال  –المساحة  –المكان 
 األمن ( 
قيم  اكتب  عالمات اليى

ً
فقرتي   عن هوايتك المفضلة مراعيا

 والتنسيق. 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

  
  
ع 

سب
ال

ا 
ني

د
ال

ب 
ائ

ج
ع
 

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على أفراد العائلة. ✓

 ترتيًبا صحيًحا.يرتب المتعلم أيام األسبوع  ✓

Le يصمم المتعلم خريطة ذهنية عن الحواس الخمس. ✓
ve

l B
التصويت –الوفرة –مؤرخ  –المألوف –عظيم  –إبداع 

يتلوى –المعارك  –  
 ا
 

ــ   40نص االستماع صـــ
 عمة (  –عم  –جدة  –جد  –أخت  –أخ  –أم  –العائلة ) أب 
 أيام األسبوع 

 الحواس الخمس 

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على الفعل الماضي. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بالنص. ✓

 يرتب المتعلم مفردات النص ليكون جمالً. ✓

Le
ve

l B
التصويت –الوفرة –مؤرخ  –المألوف –عظيم  –إبداع  +

 –القديمة –كلل –التني    –يتلوى –المعارك  –
  الطبيعية –الحديثة 

 
 

ــ    40نص االستماع صـــ
ي  

 الفعل الماض 
 من أطلق مسابقة تحدي القراءة؟

  مبى ؟   ما الهدف من هذه المسابقة؟

 .صحيحةالمفردات الجديدة قراءة يقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على الفعل الماضي. ✓

 يكتب المتعلم فقرة عن عجائب الدنيا مستخدًما مفردات النص. ✓

 Le
ve

l D
–الوفرة –مؤرخ  –المألوف –عظيم  –إلبداع 

–كلل –التني    –يتلوى –المعارك  –التصويت 
  الطبيعية –الحديثة  –القديمة 

   44صـــ نص القراءة 
   
 

ــ   40نص االستماع صـــ
ي 

 الفعل الماض 
 من فقر  اكتبباستخدام هذه العبارات ، 

ً
عن عجائب  ة واحدة نصا

 الدنيا السبع 
 

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على الفعل الماضي. ✓

 يصيغ المتعلم الفعل الماضي مع المفرد و المثنى و الجمع. ✓

 المتعلم فقرتين عن عجائب الدنيا مستخدًما مفردات النص.يكتب  ✓

 Le
ve

l D
–الوفرة –مؤرخ  –المألوف –عظيم  –اإلبداع +

–كلل –التني    –يتلوى –المعارك  –التصويت 
  الطبيعية –الحديثة  –القديمة 

   44صـــ نص القراءة 
 )عجائب الدنيا السبع( 

(بداية النص )لقد .........ال  :الصي    

 
 

ــ   40نص االستماع صـــ
ي  مع المفرد والمثب  والجمع 

 الفعل الماض 
 من فقرتي    اكتبباستخدام هذه العبارات ، 

ً
عن عجائب الدنيا نصا

 السبع 
 . 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  والتعبيراتالمفردات 

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

  
زر

ج
ال

و
ف 

و
ه
ك
ال
 

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على األلوان . ✓

 يتعرف المتعلم على أدوات االستفهام . ✓

 Le
ve

l B
رساج   –مغامر    –نطوف    – كهف    – عجائب 

السعف    –منعزل    –الليل    
  

 األلوان 
 أدوات االستفهام 
 50نص االستماع صـــ 

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على داللة الواجبات والحقوق المذكورة في النص . ✓

 الحقوق.يجيب المتعلم  على أسئلة تظهر فهمه بالواجبات و  ✓

 يصنف المتعلم الواجبات و الحقوق . ✓

 Le
ve

l B
رساج   –مغامر    –نطوف    – كهف    – عجائب +

حاجز   –أسطورى    –السعف    –منعزل    –الليل  
شكله  –موقعه    –أصطناعية    –    

 

  50نص االستماع صـ 
صنُف ) الواجبات ، الحقوق ( طبق النص المسموع ثم 

ُ
 هااكتبأ

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يجيب المتعلم  على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يصمم المتعلم خريطة ذهنية عن مفردات النص . ✓

 Le
ve

l D
رساج   –مغامر    –نطوف    – كهف    – عجائب 

حاجز   –أسطورى    –السعف    –منعزل    –الليل  
مبى أكتشف   –شكله    –موقعه    –أصطناعية    –  
ه  –  ما يمي    

   54صـــ نص القراءة 
 

  0نص االستماع صـ
 هااكتبطبق النص المسموع ثم  51ة صــ أجيب عن األسئل

 ( 1) 56أستكمُل الخريطة الذهنية صــ 

 .الجديدة قراءة صحيحةالمفردات يقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على داللة الواجبات والحقوق المذكورة في النص . ✓

 يجيب المتعلم  على أسئلة تظهر فهمه بالواجبات و الحقوق. ✓

 يقترح المتعلم قائمة بالواجبات و الحقوق للمشاركة في مؤتمر دولي . ✓

 يكتب المتعلم معبًرا عن تجربته الشخصية. ✓

 

 
  

Le
ve

l D
رساج   –مغامر    –نطوف    – كهف    – عجائب +

حاجز   –أسطورى    –السعف    –منعزل    –الليل  
مبى أكتشف   –شكله    –موقعه    –أصطناعية    –  
ه  –  ما يمي    

   54صـــ نص القراءة 
 )الكهوف والجزر( 

 بداية النص )تقع .........ال :التجديف(
 
  

 
 

  50نص االستماع صـ 
ي ا
ي سأشارك بها ف 

ُح قائمة بالحقوق والواجبات البى لمؤتمر الدولي أقيى
 طبق النص المسموع 51لحقوق الطفل صــ  

ي الشخصية صـــ 
 ( 2)56اكتب عن تجرببى
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ة
حي

ال
ت 

نا
ائ

ك
ال

ب 
ائ

ج
ع
 

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على عجائب الكائنات الحية . ✓

 الكائنات الحية مستخدًما : اعجبنييعبر المتعلم  عن رأيه في عجائب  ✓

 

 

Le
ve

l B
ب  –النائية  –متعاركة     الدماغ  –متمرس  –مض 

  الحمض النووي  –يضخ  –المعقد 

 عجائب الكائنات الحية

  60 نص االستماع صــ

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص . ✓

 المتعلم  المهمام كما وردت في النصيرتب  ✓

 يكتب المتعلم عن إحدى المهمام الموجودة في النص ✓

 

Le
ve

l B
+ 

ب  –النائية  –المتعاركة    الدماغ  –متمرس  –مض 
 –المعدة  –الحي  –الحمض النووي  –يضخ  –المعقد 
اللطيف  –العادل   

  60نص االستماع صـ 
ي 
ي سمعتها كما ف 

رتب المهام البى
ُ
 ها اكتبالنص و أ

 استخدام : ســـ ، سوف 

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للمهام المنزلية . ✓

 يتعرف المتعلم على داللة ) س ، سوف (. ✓

 يكتب المتعلم  المهمام المنزلية في قائمة  ✓

 

Le
ve

l D
ب  –النائية  –المتعاركة   الدماغ  –متمرس  –مض 

 –المعدة  –الحي  –الحمض النووي  –يضخ  –المعقد 
 –الكسول  –الذكي  –الحارس  –اللطيف  –العادل 
ات  –اسماك  –برمائيات  –المتمرن  زواحف  –حرسر
 طيور

   64صـــ نص القراءة 
 

  60نص االستماع صـ 
لية و   ي القائمة صـــ اكتبأجمُع المهام المي  

 66ها ف 
 استخدام : ســـ ، سوف

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للمهام المنزلية . ✓

 يتعرف المتعلم على داللة ) س ، سوف (. ✓

 يكتب المتعلم  فقرة عن المهمام مرتبة وفق أهميتها.  ✓

 Le
ve

l D
ب  –النائية  –المتعاركة  + الدماغ  –متمرس  –مض 

المعدة  –الحي  –الحمض النووي  –يضخ  –المعقد 
 –الكسول  –الذكي  –الحارس  –اللطيف  –العادل  –

ات  –اسماك  –برمائيات  –المتمرن  زواحف  –حرسر
 طيور

   64صـــ نص القراءة 
 )عجائب الكائنات الحية ( 

ة(  بداية النص )كم أحب .........ال :المثي 
 
 

  66نص االستماع صـ 
 المهام  اكتب

ً
لية مراعيا ي المي  

ي وواجباتى
ابطة عن حقوفى فقرة ميى
ي أقوم بها حسب األهمية. 

 البى
 استخدام : ســـ ، سوف
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Grade 6 

 

  

 

 

Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

فر
سا

 أ
ذا

ما
 ل

( في  غ( إلى )  سيتعرف المتعلم على الحروف من )  ✓

 مواضع مختلفة.

 قراءة صحيحة. القصيرةيقرأ المتعلم الحروف بالحركات  ✓

 .التاء المفتوحة و التاء المربوطة يميز المتعلم بين  ✓

 يتعرف المتعلم على الضمائر المنفصلة. ✓

 

Le
ve

l B
 –رحال  –شدائد –األوطان  –تغرب  –أسفار   

ات  –يفرج  –الثقب األسود  خير  
 

 الحروف العربية
 غ ( –ع  –ظ  –ط  –ض  –ص  –ش  –)  س  

ة   الحركات القصي 
 التاء المفتوحة والمربوطة 

 نحن ( –هي  –هو  –أنِت  –أنَت  –الضمائر ) أنا 
 نص االستماع

 
 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يتعرف المتعلم على داللة ) س ، سوف (. ✓

 Le
ve

l B
 –رحال  –شدائد –األوطان  –تغرب  –أسفار    +

ات  –يفرج  –الثقب األسود   –يجهل –خير
 حاسد 

 

 10نص االستماع  صــــ
 16صـــــ  3 ، 2 ،  1اإلجابة عن السؤال رقم 

 سوف(  -استخدام )ســـ 
 

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 سوف (.يتعرف المتعلم على داللة ) س ،  ✓

Le يكتب المتعلم فقرة تعير عن فوائد السفر.  ✓
ve

l D
 –رحال  –شدائد –األوطان  –تغرب  –أسفار 

ات  –يفرج  –الثقب األسود   –يجهل –خير
السفر –السلبيات  –اإليجابيات  –حاسد   

   14صـــ نص القراءة 
 

 10نص االستماع  صــــ
 عن  اكتب

ً
ابطا  من فقرة واحدة ميى

ً
 17 صــــ  فوائد السفر   نصا

 سوف(  -استخدام )ســـ 
 

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يتعرف المتعلم على داللة ) س ، سوف (. ✓

 يكتب المتعلم فقرتين تعبر عن فوائد السفر. ✓

 

Le
ve

l D
 –رحال  –شدائد –األوطان  –تغرب  –أسفار +

ات  –يفرج  –الثقب األسود   –يجهل –خير
السفر –السلبيات  –اإليجابيات  –حاسد   

   14صـــ نص القراءة 
 )لماذا أسافر( 

 بداية النص )يعيش.........ال :أخري(
 

  

 10نص االستماع  صــــ
 عن اكتب

ً
ابطا  من فقرتي   ميى

ً
  17صــــ   فوائد ةالسفر   عن   نصا

 سوف(  -استخدام )ســـ 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
اللغوية والقواعد النحويةالكفاءة   

ة
حل

لر
 ل

د
ع

ست
 أ

( في  ي( إلى )  فيتعرف المتعلم على الحروف من )  ✓

 مواضع مختلفة.

 قراءة صحيحة. الطويلةيقرأ المتعلم الحروف بالحركات  ✓

 .الالم الشمسية و الالم القمرية يميز المتعلم بين  ✓

 

Le
ve

l B
انية الماليةا    – التأمي   الصحي   – لمي  

ة دخول   – الموافقة   – أالدوية   تأشي 
يعشق   – الرفيق  –  

 ي ( -و  –ه  –ن  –م  –ل  –ك  –ق  –الحروف العربية )  ف 
ـــي ــــو        .........ـــ ــ ــ ـــا      .......ــ ــ ــ  الحركات الطولة  ......ـ

 الالم الشمسية والقمرية

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 حواًرا مع صديقه عن موضوع النص.المتعلم  ينشئ ✓

 Le
ve

l B
انية الماليةا    +   – التأمي   الصحي   – لمي  

ة دخول   – الموافقة   – أالدوية   تأشي 
الحائر  – يعشق   – الرفيق  –  

   يؤنس – يتحلل 

 . 

 20صــــــ نص االستماع

 أستعد للرحلة
باستخدام الماسح الضوتئ  استمع إل النص ثم شارك زميلك 

ي تمثيل حوار 
 ف 

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 ينشئ المتعلم جمالً عن مفردات النص : ✓

 .( دوية األ  – التأمين الصحي   – لميزانية الماليةا )  

 

Le
ve

l D
 

انية الماليةا   – التأمي   الصحي   – لمي  
ة دخول   – الموافقة   – األدوية   تأشي 

الحائر  – يعشق   – الرفيق  –  

   يؤنس – يتحلل 

   24صـــ نص القراءة 
 

 20صــــــ نص االستماع

 أستعد للرحلة
ي صــــــ 

  26اإلجابة عن المخطط الذهب 

 .المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ المتعلم  ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 ينشئ المتعلم فقرة مترابطة عن مفردات النص : ✓

 .( دوية األ  – التأمين الصحي   – لميزانية الماليةا )  

 

Le
ve

l D
انية المالية +    – التأمي   الصحي   – المي  

ة دخول   – الموافقة   – األدوية   تأشي 
الحائر  – يعشق   – الرفيق  –  

   يؤنس – يتحلل 

   24صـــ نص القراءة 
 )استعد للرحلة(

 بداية النص )يعشق.........ال :حياته(
 

 20صــــــ نص االستماع

 أستعد للرحلة
ي صــــــ 

  26اإلجابة عن المخطط الذهب 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ر 
ف
س

ال
يا

ج
و
ول

كن
لت

وا
 

 يتعرف المتعلم على أشكال التنوين المختلفة. ✓

 يميز المتعلم بين األشكال الهندسية : ✓

 مستطيل ( –مكعب  –مربع  –دائرة  –) مثلث 

 يتعرف المتعلم على أعضاء جسم اإلنسان.

Le
ve

l B
  التحديث – األونة   – الجمهور   

  – رسوم   – الخدمات   – العروض  
فوض    – تأسست   

 التنوين 
 مستطيل ( –مكعب  –مربــع  –دائرة  –األشكال ) مثلث 

 –شعر  –رأس  –ذراع  –قدم  –رجل  –أعضاء الجسم ) يد 
 فم ( –لسان  –عي    –أذن  –أنف 

 نص االستماع
 يقرأ المتعلم الكلمات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على داللة المفردات الجديدة : ✓

 رسوم... –الخدمات  -العروض

ينشئ المتعلم مناظرة بينه وبين أحد أصدقائه عن عروض سفر 

 سياحية.

 

Le
ve

l B
  التحديث – األونة   – الجمهور   +

  – رسوم   – الخدمات   – العروض  
رائدة – إفالس   – فوض    – تأسست   

   – موقع  

 

 نص االستماع 
ي  33النشاط صــــ 

ي زبي   زميل حول العرض البى
أعقد مناظرة بيب 

كة سياحية  ونية للسفر عير الزمنتقدمه رسر  إليكيى

 يقرأ المتعلم الكلمات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على داللة المفردات الجديدة : ✓

 رسوم... –الخدمات  -العروض

سفر ينشئ المتعلم مناظرة بينه وبين أحد أصدقائه عن عروض 

 سياحية.

 يكتب المتعلم جمالً عن السفر مستخدًما مفردات النص

 
Le

ve
l D

  التحديث – األونة   – الجمهور 
  – رسوم   – الخدمات   – العروض  

رائدة – إفالس   – فوض    – تأسست   

التكنولوجيا  – السفر   – موقع    

   34صـــ نص القراءة 

 30صــــ  نص االستماع 
ي  33صــــ النشاط 

ي زبي   زميل حول العرض البى
أعقد مناظرة بيب 

ونية للسفر عير الزمن كة سياحية إليكيى  تقدمه رسر

 يقرأ المتعلم الكلمات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على داللة المفردات الجديدة : ✓

 رسوم... –الخدمات  -العروض

أصدقائه عن عروض سفر ينشئ المتعلم مناظرة بينه وبين أحد 

 وفق آداب المناظرة المحددة سياحية

 عن السفر مستخدًما مفردات النص فقرةيكتب المتعلم 

✓  

Le
ve

l D
  التحديث – األونة   – الجمهور +

  – رسوم   – الخدمات   – العروض  
رائدة – إفالس   – فوض    – تأسست   

التكنولوجيا  – السفر   – موقع    

   34صـــ نص القراءة 
 )السفر والتكنولوجيا(

 بداية النص )إعالن افالس.........ال :العالم(
  

 30نص االستماع  صــــ 
ي  33النشاط صــــ 

ي زبي   زميل حول العرض البى
أعقد مناظرة بيب 

ونية للسفر عير الزمن كة سياحية إليكيى  تقدمه رسر
 المناظرةاستخدم البطاقات األتية الداب 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

  
  
  

ح 
ائ

س
و 

 أ
م

قي
م
 

 .أفراد العائلةالمتعلم  يتذكر ✓

 خريطة ذهنية عن أيام األسبوع.المتعلم  يصمم  ✓

 الحواس الخمس يتعرف المتعلم على

 .مكونًا جمالً المتعلم الكلمات الجديدة  يرتب ✓

 

Le
ve

l B
 –المنظمات  –الوزير  –سائح  –المقيم  

  –الحيرة  –يتزامن  –المقر  –اليسير 

 عمة (  –عم  –جدة  –جد  –أخت  –أخ  –أم  –العائلة ) أب 
 أيام األسبوع 

 الحواس الخمس
 نص االستماع

 .أفراد العائلةالمتعلم  يتذكر ✓

 داللة كل من ) المقيم و السائح (. يتعرف المتعلم على

 مقارنة بين أعمال ) المقيم و السائح (.المتعلم  يصمم ✓

 السائح.يكتب المتعلم جملتين عن عمل  ✓

 

Le
ve

l B
 –المنظمات  –الوزير  –سائح  –المقيم  +

 –الحيرة  –يتزامن  –المقر  –اليسير 

الفرحة الغامرة –السفارة   

 40صـــــ نص االستماع 
ي المقارنة بي   )المقيم والسائح(

  42صـــــ  شارك زميلك ف 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 المفردات الجديدة:داللة  المتعلم علىيتعرف 

 .....المنظمات –الوزير  –سائح  –المقيم 

 ل السائح.اعمبعض أ فقرة توضحيكتب المتعلم  ✓

 

Le
ve

l D
 

 –المنظمات  –الوزير  –سائح  –المقيم 

 –الحيرة  –يتزامن  –المقر  –اليسير 

–مواطن  –الفرحة الغامرة –السفارة 

دارس –عامل   

   44صـــ نص القراءة 
 

 40نص االستماع  صـــــ
  46صــــــ  1أكمل المخطط رقم 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 داللة المفردات الجديدة: يتعرف المتعلم على

 .....المنظمات –الوزير  –سائح  –المقيم 

 يكتب المتعلم فقرة توضح بعض أعمال السائح. ✓

المتعلم فقرة توضح بعض أعمال المقيم وفق آليات التقييم يكتب  ✓

 المحددة.

 

Le
ve

l D
 –المنظمات  –الوزير  –سائح  –المقيم  +

 –الحيرة  –يتزامن  –المقر  –اليسير 

–مواطن  –الفرحة الغامرة –السفارة 

دارس –عامل   

   44صـــ نص القراءة 
 )مقيم او سائح(
ي 
مطار.........ال :بالطائرة(بداية النص )ف   

  

 عيد كتابة القصة مع مراعاة شبكة التقييم وملحوظات المعلم 
 47صــــــ



A.B.T Education – Arabic as an additional language Scheme Of Work  

Arabic Benchmark Test  – 2019/2020    41 

 

Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ة
حي

يا
س

ت 
ها

ج
و
 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 يتعرف المتعلم على داللة األلوان. ✓

 يتعرف المتعلم على أدوات االستفهام. ✓

 يجيب المتعلم على أدوات االستفهام مظهًرا فهمه للمفردات الجديدة. ✓

 

Le
ve

l B
 –الكرة األرضية   –القارات   –البساط  

عجوز   –ناطحات السحاب   –مركبات 
  القرن   –أوائل   –

 األلوان 
 أدوات االستفهام
 50صـــــ   نص االستماع

 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 ما –هل  –كيف  –ماذا  :يتعرف المتعلم على أدوات االستفهام ✓

 يميز المتعلم بين الجمل اإلنشائية و الخبرية.  ✓

 يرتب المتعلم مفردات النص ليكون جمالً. ✓

 

Le
ve

l B
 –الكرة األرضية   –القارات   –البساط  +

عجوز   –ناطحات السحاب   –مركبات 
  –الوجهات   –القرن   –أوائل   –

  مزخرف

 
  

 50صـــــ   نص االستماع

ية واستخدام األدوات   الجمل اإلنشائية والخير
 ما –هل  –كيف  –ماذا 

 
  3السؤال رقم  55أجيب عن األسئلة صـــــ 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 ما –هل  –كيف  –ماذا  يتعرف المتعلم على أدوات االستفهام: ✓

 يميز المتعلم بين الجمل اإلنشائية و الخبرية.  ✓

يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بالتسوق التقليدي و التسوق  ✓

 عبر اإلنترنت.

 يقارن المتعلم بين التسوق التقليدي و التسوق عبر اإلنترنت. ✓

 
Le

ve
l D

 

 –الكرة األرضية   –القارات   –البساط 
عجوز   –ناطحات السحاب   –مركبات 

  –الوجهات   –القرن   –أوائل   –
  مزخرف

54صـــ نص القراءة   
  

 نص االستماع 
ية واستخدام األدوات   الجمل اإلنشائية والخير

 يا  –هل  –كيف   –ماذا 
 

 المزايا 
ً
نت موضحا قارن بي   التسوق التقليدي وعير اإلنيى

ي جدول صـــــ 
  56والعيوب ف 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 ما –هل  –كيف  –ماذا  يتعرف المتعلم على أدوات االستفهام: ✓

 يميز المتعلم بين الجمل اإلنشائية و الخبرية.  ✓

يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بالتسوق التقليدي و التسوق  ✓

 عبر اإلنترنت.

 يكتب المتعلم فقرة تعبر عن رأيه في التسوق عبر اإلنترنت. ✓

 
 

 

Le
ve

l D
 –الكرة األرضية   –القارات   –البساط  +

عجوز   –ناطحات السحاب   –مركبات 
  –الوجهات   –القرن   –أوائل   –

  مزخرف

54صـــ نص القراءة   
 )وجهات سياحية(

 بداية النص )وقف رجل.........ال :وجميل(
 

 

 50صـــــ   نص االستماع

ية واستخدام األدوات   الجمل اإلنشائية والخير
 يا  –هل  –كيف   –ماذا 
 

ي 
وت  اء اإللكيى ي من الرسر

 من فقرة واحدة عن موقق 
ً
 اكتب نصا
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ة
ح

يا
س

 
اء

ض
ف
ال

 
 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على الفصول األربعة. ✓

 يصمم المتعلم خريطة ذهنية عن شهور السنة ✓

Le
ve

l B
مدار األرض   – بضع   – النجم   – ا الكوكب   

تخطي   – الجاذبية األرضية   – تزهق   – الفلك 
  

 الفصول األربعة 
 شهور السنة

 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على الفعل الماضي. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص  ✓

Le يكتب المتعلم جملتين عن سياحة الفضاء مستخدًما مفردات النص. ✓
ve

l B
مدار األرض   – بضع   – النجم   – ا الكوكب +  

تخطي   – الجاذبية األرضية   – تزهق   – الفلك 
الهبوط  – باهظ  – قاعدة إطالق   –   

 تقوى
 

 60 صــــ نص االستماع
 الفعل الماض 

  61صــــ  3السؤال رقم  -استمع وأجيب ثم اكتب  
 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على الفعل الماضي. ✓

  عن نظم و أساليب تبادل السلع.في إعداد بحث المتعلم  يشارك ✓

Le .أساليب تبادل السلع موظًفا الفعل الماضيعن  فقرةيكتب المتعلم  ✓
ve

l D
مدار األرض   – بضع   – النجم   – ا الكوكب   

تخطي   – الجاذبية األرضية   – تزهق   – الفلك 
الهبوط  – باهظ  – قاعدة إطالق   –   

 تقوى

54صـــ نص القراءة   

 60 صــــ االستماعنص 
 الفعل الماض 

ي 
ي بلدك ف 

نت عن نظم وأساليب تبادل السلع ف  ي اإلنيى
ابحث ف 

ي الجمل. 
 الفعل الماض ف 

ً
 حدود فقرة واحدة موظفا

 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على الفعل الماضي. ✓

  أساليب تبادل السلع.في إعداد بحث عن نظم و المتعلم  يشارك ✓

أساليب تبادل السلع موظًفا الفعل عن  فقرتينيكتب المتعلم 

Le .الماضي
ve

l D
مدار األرض   – بضع   – النجم   – الكوكب +  

تخطي   – الجاذبية األرضية   – تزهق   – الفلك 
الهبوط  – باهظ  – قاعدة إطالق   –   

 تقوى

54صـــ نص القراءة   
الفضاء()سياحة   

 بداية النص )اشتقت .........ال :هللا(
 

 نص االستماع 
 الفعل الماض 

ي 
ي بلدك ف 

نت عن نظم وأساليب تبادل السلع ف  ي اإلنيى
ابحث ف 

ي الجمل. 
 الفعل الماض ف 

ً
 حدود فقرتي    موظفا

Grade 7 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

المتوقعةنواتـج التعلم     
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

م 
يي

خ
لت

 ا

                                الحروف من ) س ( إلى ) غ (يقرأ المتعلم  ✓

 .قراءة صحيحة في مواضع مختلفة 

 .على الحركات القصيرة يتعرف المتعلم  ✓

 يميز المتعلم بين دالئل الضمائر المنفصلة. ✓

 

Le
ve

l B
التخييم _ االستيقاظ _ الذكريات _ الترويح _    

 الناشئ _ التقاصيل _ الرماية _ محترف _ طارد 
 غ ( –ع  –ظ  –ط  –ض  –ص  –ش  –لحروف العربية )  س ا

ة   الحركات القصي 
 التاء المفتوحة والمربوطة 

 نحن ( –هي  –هو  –أنِت  –أنَت  –الضمائر ) أنا 
 نص االستماع

 .المفردات اللغوية قراءة صحيحة المتعلم  يقرأ ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يتعرف المتعلم على ظرفي الزمان و المكان. ✓

فقرة عن التخييم مستخدًما ظرفي الزمان و المتعلم يكتب  ✓

 المكان.

 

Le
ve

l B
التخييم _ االستيقاظ _ الذكريات _ الترويح _  +

الناشئ _ التقاصيل _ الرماية _ محترف _ طارد 
 البعوض _ مسعفون 

 
 

 نص االستماع 
 ظرف الزمان والمكان

 ظروف الزمان والمكان 
ً
 اكتب فقرة مستخدما

 .المفردات اللغوية قراءة صحيحة المتعلم  يقرأ ✓

 للنص.يجيب على أسئلة تظهر فهمه  ✓

 .شبه الجملة يتعرف المتعلم على  ✓

 .التخييم برنامج عن  المتعلم فقرة يكتب  ✓

  
Le

ve
l D

التخييم _ االستيقاظ _ الذكريات _ الترويح _  
الناشئ _ التقاصيل _ الرماية _ محترف _ طارد 

 البعوض _ مسعفون 

 
 معرفة البرنامج العام للمخيم 

 

 نص االستماع 
 شبه الجملة 

 من فقرة واحدة عن 
ً
  برنامج المخيماكتب نصا

 

 .المفردات اللغوية قراءة صحيحة المتعلم  يقرأ ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يتعرف المتعلم على شبه الجملة . ✓

 يكتب المتعلم فقرتين عن برنامج التخييم . ✓

 

Le
ve

l D
التخييم _ االستيقاظ _ الذكريات _ الترويح _  +

الناشئ _ التقاصيل _ الرماية _ محترف _ طارد 
 البعوض _ مسعفون 

 
   14النص صــــ 

ً
كامال  

 

 نص االستماع 
 شبه الجملة 

 من فقرتي    عن 
ً
  برنامج المخيم اكتب نصا
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

المتوقعةنواتـج التعلم     
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ئ
ف
دا

ال
ت 

بي
ال

 
الحروف من ) ف ( إلى ) ي (                                يقرأ المتعلم  ✓

 .قراءة صحيحة في مواضع مختلفة 

 .على الحركات الطويلة يتعرف المتعلم  ✓

 يميز المتعلم بين الالم الشمسية و الالم القمرية. ✓

 

Le
ve

l B
المتضاربة _ التفاهم _ الوئام _ مكدسة    

 _ التعاطف _ أبغض _ أعباء _ يبرأ
  

 ي ( -و  –ه  –ن  –م  –ل  –ك  –ق  –الحروف العربية )  ف 
ـــي ــــو        .........ـــ ــ ــ ـــا      .......ــ ــ ــ  الحركات الطولة  ......ـ

 الالم الشمسية والقمرية
 نص االستماع

 
 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 .عن األماكن المفضلة لديه المتعلم  يعبر ✓

 يكتب المتعلم فقرة تعبر عن األوقات المفضلة مع األصدقاء . ✓

 

Le
ve

l B
المتضاربة _ التفاهم _ الوئام _ مكدسة    +

_ التعاطف _ أبغض _ أعباء _ يبرأ_ 
 األجير _ أحضان 

                                  

 نص االستماع 
 أتحدث فيه عن 

ً
مشاركة األصدقاء في قضاء أجمل اكتب نصا

 ) فقرة واحدة ( األوقات 

 صحيحة.المفردات الجديدة قراءة يقرأ المتعلم  ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 .عن األماكن المفضلة لديه المتعلم  يعبر ✓

يكتب المتعلم فقرتين تعبر عن األوقات المفضلة مع  ✓

 األصدقاء .

 

Le
ve

l D
المتضاربة _ التفاهم _ الوئام _ مكدسة _  

التعاطف _ أبغض _ أعباء _ يبرأ_ 
 األجير _ أحضان 

  حتى كلمة القراءة النص 
                                      24صــ 
   

 نص االستماع 
 أتحدث فيه عن 

ً
مشاركة األصدقاء في قضاء أجمل  اكتب نصا

 ) فقرتي    ( األوقات 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 .عن األماكن المفضلة لديه المتعلم  يعبر ✓

يكتب المتعلم ثالثا فقرات تعبر عن األوقات المفضلة مع  ✓

 األصدقاء .

 

Le
ve

l D
المتضاربة _ التفاهم _ الوئام _ مكدسة _  +

التعاطف _ أبغض _ أعباء _ يبرأ_ 
 األجير _ أحضان 

 
ً
 النص كامال

                                      24صــ 
   

 نص االستماع 
 أتحدث فيه عن 

ً
مشاركة األصدقاء في قضاء أجمل  اكتب نصا

 ) ثالث فقرات ( األوقات 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ر 
وا

د
لأ

 ا
ل

د
با

 ت
 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على  األشكال الهندسية المتنوعة. ✓

 .على أعضاء جسم اإلنسان المتعلم  يتعرف ✓

 يرتب المتعلم كلمات النص مكونًا جمالً . ✓

 

Le
ve

l B
هباء _ إجبارية _ أتذمر _ المبالغة _  

األوهام على عجل _ المدون _ شاق _ 
 _ أحالم اليقظة

 التنوين 
 مستطيل ( –مكعب  –مربــع  –دائرة  –األشكال ) مثلث 

 –شعر  –رأس  –ذراع  –قدم  –رجل  –أعضاء الجسم ) يد 
 فم ( –لسان  –عي    –أذن  –أنف 

 نص االستماع

 
 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

يكتب المتعلم جمالً عن أحالم اليقظة مستخدًما عالمات  ✓

 الترقيم. 

 

Le
ve

l B
هباء _ إجبارية _ أتذمر _ المبالغة _  +

على عجل _ المدون _ شاق _ األوهام 
 _ أحالم اليقظة _ تاريخ الصالحية 

 
 

 نص االستماع 
  33اإلجابة عن األسئلة صــــ 

قيم   عالمات اليى

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

يكتب المتعلم فقرة عن تبادل األدوار مستخدًما عالمات  ✓

 الترقيم. 

 

Le
ve

l D
 

هباء _ إجبارية _ أتذمر _ المبالغة _ 
على عجل _ المدون _ شاق _ األوهام 

 _ أحالم اليقظة _ تاريخ الصالحية 
 

34صــــ  حتى كلمة األغراض النص   

 نص االستماع 
ي  أهمية تبادل األدواراكتب عن 

قيم ف   عالمات اليى
ً
مستخدما

 حدود فقرة واحدة 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يعبر المتعلم عن فهمه ألحالم اليقظة. ✓

يكتب المتعلم فقرتين عن تبادل األدوار مستخدًما عالمات  ✓

 الترقيم. 

 

Le
ve

l D
هباء _ إجبارية _ أتذمر _ المبالغة _  +

على عجل _ المدون _ شاق _ األوهام 
 _ أحالم اليقظة _ تاريخ الصالحية 

 
 صــــ 

ً
  34النص كامال

 نص االستماع 
ي  أهمية تبادل األدوار اكتب عن 

قيم ف   عالمات اليى
ً
مستخدما

 .  حدود فقرتي  
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
النحويةالكفاءة اللغوية والقواعد   

ا
ف 

شا
كت

 ا
م

 أ
ع
را

خت
 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على أفراد العائلة . ✓

 أيام األسبوع .على المتعلم  يتعرف ✓

 عن الحواس الخمس .خريطة ذهنية المتعلم  يصمم ✓

 

Le
ve

l B
التنقيب _ اال عتزاز _ التجريب _ منصب _    

ينكر _ تأسيس _ براءة اختراع _ التحديات _ 
 ترويج 

 عمة (  –عم  –جدة  –جد  –أخت  –أخ  –أم  –لعائلة ) أب ا
 أيام األسبوع 

 الحواس الخمس
 نص االستماع

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 االختراع و االكتشاف.يتعرف المتعلم على داللة  ✓

 . عالمات الترقيمعلى المتعلم  يتعرف ✓

جمال عن براءة االختراع مستخدمـًا كلمات مكونًا المتعلم  يرتب ✓

 . عالمات الترقيم

 

Le
ve

l B
التنقيب _ اال عتزاز _ التجريب _ منصب _     +

ينكر _ تأسيس _ براءة اختراع _ التحديات _ 
 ترويج _ عمالء 

44لنص الفقرة األولى صفحة ا  

 نص االستماع 
قيم   تابع عالمات اليى

  41اإلجابة عن األسئلة صــــ 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 داللة االختراع و االكتشاف.يتعرف المتعلم على  ✓

 على عالمات الترقيم .المتعلم  يتعرف ✓

عن معارض االبتكارات مستخدمـًا  فقرةيكتب المتعلم  ✓

 عالمات الترقيم .

 

Le
ve

l D
التنقيب _ اال عتزاز _ التجريب _ منصب _ ينكر  

_ تأسيس _ براءة اختراع _ التحديات _ ترويج 
 _ عمالء 

44الفقرة األولى والثانية صفحة لنص ا  
 

 

 نص االستماع 
مقاالً عن واحد من المعارض التي تعرض أهم اكتب 

ي حدود  االبتكارات واالختراعات 
قيم ف   عالمات اليى

ً
، مستخدما

 فقرة واحدة . 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على داللة االختراع و االكتشاف. ✓

 على عالمات الترقيم .المتعلم  يتعرف ✓

 أفضل االختراعات التي نالت اعجابهيعبر المتعلم عن  ✓

يكتب المتعلم فقرتين عن معارض االبتكارات مستخدمـًا  ✓

 عالمات الترقيم .

 

Le
ve

l D
التنقيب _ اال عتزاز _ التجريب _ منصب _ ينكر  +

_ تأسيس _ براءة اختراع _ التحديات _ ترويج 
 _ عمالء 

 ا
ً
44 صفحةلنص كامال  

 
 

 نص االستماع 
مقاالً عن واحد من المعارض التي تعرض أهم اكتب 

ي حدود  االبتكارات واالختراعات 
قيم ف   عالمات اليى

ً
، مستخدما

 فقرتي   . 
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Topic 

 الموضوع

Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة

Vocabulary and Expressions 

 المفردات والتعبيرات 

Language proficiency and the Grammars 

 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية
د
ق

ثاً 
دي

ح
و 

ًا 
م

ي
 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 يتعرف المتعلم على داللة األلوان. ✓

 يتعرف المتعلم على أدوات االستفهام. ✓

 يجيب المتعلم على أدوات االستفهام مظهًرا فهمه للمفردات الجديدة. ✓

 

L
ev

el
 B

منجم _ لجأ _ اسهمت _ التقنية _    

 السيارة الهجينة _ فيضان _ الرقمية 

 

 األلوان 

 أدوات االستفهام

 نص االستماع

 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يصف المتعلم الصور معبًرا عن فهمه لمفردات النص. ✓

 السيارة الهجينة ... –يكتب المتعلم جمالً عن : ) المنجم  ✓

 

 

L
ev

el
 B

+
 

منجم _ لجأ _ اسهمت _ التقنية _ 

السيارة الهجينة _ فيضان _ الرقمية _ 

() أعواد الثقاب _ وقت قياسي  زحلوقة  

 

 

 نص االستماع 

كتبها  52انظر إلى الصور صـــ   وتحدث عنها ثم ا

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يقارن المتعلم الصور بين الحياة قديًما و حديًثا. ✓

يكتب المتعلم فقرة تعبر عن دور االختراعات في العصر  ✓

 الحديث.

 

 
L

ev
el

 D
 

منجم _ لجأ _ اسهمت _ التقنية _ 

السيارة الهجينة _ فيضان _ الرقمية _ 

(زحلوقة ) أعواد الثقاب _ وقت قياسي   

      54الثالث فقرات األولى صــــ 

 نص االستماع 

اكتب نصاً عن االختراعات أو االكتشافات موضحاً التطور 

 الذي حصل منذ بدايته إلى يومنا هذا  في حدود فقرة واحدة 

 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يقارن المتعلم الصور بين الحياة قديًما و حديًثا. ✓

فقرتين تعبر عن دور االختراعات في العصر يكتب المتعلم  ✓

 الحديث.

 

L
ev

el
 D

+
 

منجم _ لجأ _ اسهمت _ التقنية _ 

السيارة الهجينة _ فيضان _ الرقمية _ 

  (زحلوقة ) أعواد الثقاب _ وقت قياسي

 

  54النص كامالً صــــ 

 نص االستماع 

اكتب نصاً  عن االختراعات أو االكتشافات موضحاً التطور 

 الذي حصل منذ بدايته إلى يومنا هذا  في حدود فقرتين.  
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ر 
غي

ص
ال

ع 
تر

خ
م

ال
 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على الفصول األربعة. ✓

 يصمم المتعلم خريطة ذهنية عن شهور السنة. ✓

L
ev

el
 B

 

البرمجة _ الدعم _ مفتون _ عراف _ االنتقاص    

 _اإللهام _ العبقرية _ العائد _ نابهة 

 

 

 الفصول األربعة 

 شهور السنة

 نص االستماع

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 –يتعرف المتعلم على عناصر المقال ) المقدمة  ✓

 الخاتمة(. –الوسط 

 المخترعين الصغار.يوضح المتعلم دور أحد  ✓

 يكتب المتعلم جمالً عن المخترع الصغير ✓

 

L
ev

el
 B

+
البرمجة _ الدعم _ مفتون _ عراف _ االنتقاص      

 _اإللهام _ العبقرية _ العائد _ نابهة _ الصمود 

 

 

 نص االستماع 

 الخاتمة (  –الوسط  –المقال ) المقدمة 

 61أقدم عرضاً شفوياً عن أحد المخترعين  

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

                                  المتعلم على عناصر المقال  يتعرف ✓

 الخاتمة(. –الوسط  –) المقدمة 

 يوضح المتعلم دور أحد المخترعين الصغار. ✓

 يكتب المتعلم مقاالً من فقرتين عن المخترع الصغير ✓

 
L

ev
el

 D
البرمجة _ الدعم _ مفتون _ عراف _ االنتقاص   

 _اإللهام _ العبقرية _ العائد _ نابهة _ الصمود 

 

64النص الفقرة األولى حتى كلمة ناجحاً صــــ   

 نص االستماع 

 كتابة المقال 

كتب مقاالً من فقرتين عن واحد من المخترعين   ا

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 :                              يتعرف المتعلم على عناصر المقال ✓

 الخاتمة(. –الوسط  –) المقدمة 

 يوضح المتعلم دور أحد المخترعين الصغار. ✓

ً من ثالث فقرات عن المخترع  ✓ يكتب المتعلم مقاال

 الصغير.

✓  

L
ev

el
 D

+
البرمجة _ الدعم _ مفتون _ عراف _ االنتقاص   

 _اإللهام _ العبقرية _ العائد _ نابهة _ الصمود 

 

  64النص كامالً صــــ 

 نص االستماع 

 كتابة المقال 

كتب مقاالً من ثالث فقرات عن  واحد من المخترعين  ا
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

المتوقعةنواتـج التعلم     
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

لا
ة 

ع
را
ز

 

 يستمع إلى النص. ✓

 يلفظ الحروف من ) أ ( إلى ) ز ( لفًظا صحيًحا. ✓

 يتعرف على مصطلحات التحية المتنوعة. ✓

 يستخدم األفعال ) افتح ، اغلق ( . ✓

 يجيب على أسئلة بنعم و ال . ✓

 يرتب كلمات معبرة عن التنمر. ✓

L
ev

el
 B

 

 –االنفتاح  –السلوك  –اإلساءة  –التنمر  –العنف  

 األخالق 

اضرابات نفسية  –التأقلم   

 غ ( –ع  –ظ  –ط  –ض  –ص  –ش  –الحروف العربية )  س 

 الحركات القصيرة 

 التاء المفتوحة والمربوطة 

 نحن ( –هي  –هو  –أنِت  –أنَت  –الضمائر ) أنا 

 نص االستماع

 

 يستمع إلى النص. ✓

 يقرأ المفردات المحددة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف على أسلوب التعجب. ✓

 يبدي رأيه في التنمر . ✓

 يصيغ جمالً عن التنمر مستخدًما أسلوب التعجب. ✓

L
ev

el
 B

+
 –االنفتاح  –السلوك  –اإلساءة  –التنمر  –العنف    

تصرفات  –أطباء نفسيين  –انتشار  –األخالق   

اإلعتداء  –إهمال أسري  –اضرابات نفسية  –التأقلم 

المجتمع  –اآلثار السلبية  –الجسمي والنفسي 

خجل.   –عزلة اجتماعية  –جيل متهور  –الخارجي   

 نص االستماع 

 التضاد 

  23أجب عن الجدول أسفل الصفحة صــــ 

 يستمع إلى النص. ✓

 يقرأ المفردات المحددة قراءة صحيحة. ✓

 على أسلوب التعجب.يتعرف  ✓

 يبدي رأيه في التنمر . ✓

 يصيغ فقرتين عن التنمر وفق العناصر المحددة ✓
L

ev
el

 D
 –االنفتاح  –السلوك  –اإلساءة  –التنمر  –العنف  

 األخالق 

اضرابات نفسية  –التأقلم       

من أول النص حتى كلمة .. العلمية  12النص صــ 

 والعملية.

 نص االستماع 

 التضاد 

 الجمل البسيطة والجمل المركبة 

اكتب مقال عن دولة اإلمارات وإنجازاتها التي تدل على التسامح والتعاون بين 

 مختلف الجنسيات واألديان مستخدماً الجمل البسيطة والمركبة. 

 يستمع إلى النص. ✓

 يقرأ المفردات المحددة قراءة صحيحة. ✓

 يوظف المفردات اللغوية في سياقات جديدة. ✓

 يتعرف على أسلوب التعجب. ✓

 رأيه في التنمر .يبدي  ✓

 يصيغ ثالث فقرات عن التنمر مستخدًما أسلوب التعجب. ✓

 

L
ev

el
 D

+
 –االنفتاح  –السلوك  –اإلساءة  –التنمر  –العنف  

 األخالق 

اضرابات نفسية  –التأقلم   

 

  12النص كامالً صـــــــ 

 نص االستماع 

 التضاد 

 الجمل البسيطة والجمل المركبة 

كتب مقال عن دولة اإلمارات وإنجازاتها التي تدل على التسامح  ا

والتعاون بين مختلف الجنسيات واألديان مستخدماً الجمل البسيطة 

 والمركبة.

Grade 8 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ت
با

غا
ال
 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة ✓

في (  ي( إلى )  فالحروف من )  يتعرف المتعلم على ✓

 مواضع مختلفة

 .الحركات الطويلةيتعرف على  ✓

 المتعلم بين الالم الشمسية و الالم القمرية.يميز  ✓

 . يكتب المتعلم جمالً عن الغابات ✓

Le
ve

l B
هكتار  –المزارع  –استئصال  -ماليين  –الغابات    

الوقود  –بور  –  
 

 ي ( -و  –ه  –ن  –م  –ل  –ك  –ق  –الحروف العربية )  ف 
ـــا       ــ ــ ـــيالحركات الطولة  ......ـ ــــو        .........ـــ ــ ــ  .......ــ

 الالم الشمسية والقمرية
 نص االستماع

 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة ✓

 الجمل البسيطة و المركبة. يتعرف المتعلم على ✓

 .يستنبط من النص الجمل البسيطة و المركبة ✓

 ثم يحدد نوعها. يكتب المتعلم جمالً عن الغابات ✓

 

Le
ve

l B
 –المزارع  –استئصال  -ماليين  –الغابات     +

 –العصر الجليدي  –الوقود  –بور  –هكتار 
 التقلبات المناخية 

 ص االستماع ن
 استخرج من النص ثالث جمل بسيطة ومركبة 

 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة ✓

 فوائد الغابات. يتعرف المتعلم على ✓

 .المتعلم آليات الكتابة و عالمات الترقيميتذكر   ✓

يكتب المتعلم فقرة عن أهمية الغابات وفق آليات  ✓

 الكتابة المحددة.

 

Le
ve

l D
هكتار  –المزارع  –استئصال  -ماليين  –الغابات  

التقلبات  –العصر الجليدي  –الوقود  –بور  –
مسار  –المناخية   
 صـــــــ حتى كلمة متزايد كذلك ًالنص 

24  

 نص االستماع 
قيم  فوائد الغابات على اإلنسان اكتب     عالمات اليى

ً
، مراعيا

 وتقسيم الكتابة إل فقرات وجودة الصياغة واللغة.  

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة ✓

 فوائد الغابات. يتعرف المتعلم على ✓

 .آليات الكتابة و عالمات الترقيميتذكر  المتعلم  ✓

يكتب المتعلم فقرتين عن أهمية الغابات وفق آليات  ✓

 الكتابة المحددة.

Le
ve

l D
هكتار  –المزارع  –استئصال  -ماليين  –الغابات  +

التقلبات  –العصر الجليدي  –الوقود  –بور  –
مسار  –المناخية   

  24النص كامالً صـــــــ 

 نص االستماع 
قيم  فوائد الغابات على اإلنسان اكتب   عالمات اليى

ً
، مراعيا

 وتقسيم الكتابة إل فقرات وجودة الصياغة واللغة.  
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ت 
يا

فا
لن

 ا

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على  األشكال الهندسية المتنوعة. ✓

 .على أعضاء جسم اإلنسان المتعلم  يتعرف ✓

 يرتب المتعلم كلمات النص مكونًا جمالً . ✓

 

Le
ve

l B
سلة  –تنظيف  –العيادة البيطرية  –القمامة ا   

إعادة التدوير  –المهمالت   
 لتنوين ا

 مستطيل ( –مكعب  –مربــع  –دائرة  –األشكال ) مثلث 
 –شعر  –رأس  –ذراع  –قدم  –رجل  –أعضاء الجسم ) يد 

 فم ( –لسان  –عي    –أذن  –أنف 
 نص االستماع

 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على إعادة التدوير. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بمغردات النص. ✓

كتب المتعلم خطبة من فقرة عن سبل السالمة وفق آليات ي ✓

 الكتابة المحددة.

 

Le
ve

l B
سلة  –تنظيف  –العيادة البيطرية  –القمامة ا +

إعادة التدوير _ عبء _ نبيلة _  –المهمالت 
 القازورات 

 
 

 نص االستماع 
اكتب خطبة من فقرة واحدة أوجهها إل أبناء هذا العض من 

قيم   عالمات اليى
ً
 أجل جيل أكير سالمة ، مراعيا

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على إعادة التدوير. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بمغردات النص. ✓

فقرتين عن سبل السالمة وفق يكتب المتعلم خطبة من  ✓

 آليات الكتابة المحددة.

 

Le
ve

l D
سلة  –تنظيف  –العيادة البيطرية  –القمامة ا 

إعادة التدوير _ عبء _ نبيلة _  –المهمالت 
 القازورات _ تسمم _تنطوي 

 
34صــــــ حتى كلمة األغصان النص   

 

 نص االستماع 
اكتب خطبة من فقرتي   أوجهها إل أبناء هذا العض من أجل 

قيم   عالمات اليى
ً
 جيل أكير سالمة ، مراعيا

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على إعادة التدوير. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بمغردات النص. ✓

سبل السالمة وفق يكتب المتعلم خطبة من ثالث فقرات عن  ✓

 آليات الكتابة المحددة.

 

Le
ve

l D
سلة  –تنظيف  –العيادة البيطرية  –القمامة ا +

إعادة التدوير _ عبء _ نبيلة _  –المهمالت 
 القازورات _ تسمم _تنطوي 

 
 صــــــ

ً
34النص كامال  

 

 نص االستماع 
اكتب خطبة من ثالث فقرات أوجهها إل أبناء هذا العض من 

قيم   عالمات اليى
ً
 أجل جيل أكير سالمة ، مراعيا
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ة 
ق
طا

ال
ر 

د
صا

م
 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على أفراد العائلة . ✓

 على أيام األسبوع .المتعلم  يتعرف ✓

 يصمم المتعلم خريطة ذهنية عن الحواس الخمس . ✓

 

Le
ve

l B
متنامياً  –استدامة  –الحضرية  –مدينة مصدر  

المتجددة  –تصنيف  –المعاد تدويره  –التقنيات   
 

 عمة (  –عم  –جدة  –جد  –أخت  –أخ  –أم  –االعائلة ) أب 
 أيام األسبوع 

 الحواس الخمس
 نص االستماع

 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على مصادر الطاقة. ✓

 المتعلم بين مصادر الطاقة المتنوعة.يقارن  ✓

 يكتب المتعلم جمالً عن مصادر الطاقة. ✓

 

Le
ve

l B
متنامياً  –استدامة  –الحضرية  –مدينة مصدر     +

-المتجددة  –تصنيف  –المعاد تدويره  –التقنيات 
 صممت _بصمة _األكاديميين 

 
 

 نص االستماع 
 كتابةً وتحدثاً  مصادر الطاقة أقارن بين 

 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على مصادر الطاقة. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بمصادر الطاقة. ✓

 يقارن المتعلم بين مصادر الطاقة المتنوعة. ✓

 يكتب المتعلم مقاالً عن مصادر الطاقة. ✓

 

Le
ve

l D
متنامياً  –استدامة  –الحضرية  –مدينة مصدر  

-المتجددة  –تصنيف  –المعاد تدويره  –التقنيات 
 صممت _بصمة _األكاديميين _ مركبات كهربائية 

 
  44صــــ  حتى كلمة استدامة  النص

 نص االستماع 
 فيه عن 

ً
 متحدثا

ً
ي حدود ثالث مصادر الطاقة اكتب مقاال

ف 
قيم  عالمات اليى

ً
 فقرات مراعيا

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على مصادر الطاقة. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بمصادر الطاقة. ✓

 يقارن المتعلم بين مصادر الطاقة المتنوعة. ✓

ً عن مصادر الطاقة وفق آليات الكتابة  ✓ يكتب المتعلم مقاال

 المحددة.

 

Le
ve

l D
متنامياً  –استدامة  –الحضرية  –مدينة مصدر  +

-المتجددة  –تصنيف  –المعاد تدويره  –التقنيات 
 صممت _بصمة _األكاديميين _ مركبات كهربائية 

 
 كامال 44النص صــــ 

ً
ً  

 نص االستماع 
 فيه عن 

ً
 متحدثا

ً
ي حدود ثالث مصادر الطاقة اكتب مقاال

ف 
قيم  عالمات اليى

ً
 فقرات مراعيا
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ج
ور

ج
ة 

ال
س

إن
ال
   

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 المتعلم على داللة األلوان.يتعرف  ✓

 يتعرف المتعلم على أدوات االستفهام. ✓

 يجيب المتعلم على أدوات االستفهام مظهًرا فهمه للمفردات الجديدة. ✓

 

Le
ve

l B
إلنسالة جورج _ بوصلة _ القرن _ صمم _     

 االختراع _ صادم _ الروبوت _ شيق 

 
 ا

 األلوان 
 أدوات االستفهام
 نص االستماع

 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 جورج  في المجتمع. الةيتعرف المتعلم على دور اإلنس ✓

 جورج.ة ليجيب المعلم على أسئلة تظهر فهمه بدور اإلنسا ✓

جورج و أهميته وفق آليات  لةيكتب المتعلم فقرة عن دور اإلنسا ✓

 الكتابة المحددة.

 

Le
ve

l B
إلنسالة جورج _ بوصلة _ القرن _ صمم _   +

 –االختراع _ صادم _ الروبوت _ شيق _ العواق 
 بغية 

  

 نص االستماع 
ي حدود فقرة واحدة عن 

  اإلنسالة جورج كتابة نص ف 
ً
مراعيا

قيم   عالمات اليى

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 جورج  في المجتمع. لةيتعرف المتعلم على دور اإلنسا ✓

 ة جورج.ليجيب المعلم على أسئلة تظهر فهمه بدور اإلنسا ✓

ة جورج و أهميته وفق آليات ليكتب المتعلم فقرتين عن دور اإلنسا ✓

 الكتابة المحددة.

 

Le
ve

l D
إلنسالة جورج _ بوصلة _ القرن _ صمم _   

 –االختراع _ صادم _ الروبوت _ شيق _ العواق 
 بغية 

 
      54صــــــــ  حتى كلمة فعالً النص 

 نص االستماع 
ي حدود فقرتي   

  اإلنسالة جورج  عن كتابة نص ف 
ً
مراعيا

قيم  عالمات اليى

 صحيحة.المفردات الجديدة قراءة المتعلم  يقرأ ✓

 جورج  في المجتمع. لةيتعرف المتعلم على دور اإلنسا ✓

 جورج. لةيجيب المعلم على أسئلة تظهر فهمه بدور اإلنسا ✓

 جورج في المجتمعلة يقيم المتعلم دور اإلنسا ✓

جورج و أهميته وفق  لةيكتب المتعلم ثالث فقرات عن دور اإلنسا ✓

 آليات الكتابة المحددة.

 

Le
ve

l D
اإلنسالة جورج _ بوصلة _ القرن _ صمم _   +

 –االختراع _ صادم _ الروبوت _ شيق _ العواق 
 بغية 

 
  54النص كامالً صــــــــ 

 نص االستماع 
ي حدود ثالث فقرات 

  عن اإلنسالة جورج  كتابة نص ف 
ً
مراعيا

قيم  عالمات اليى
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ل
م

لأ
 ا
ار

سب
م

 
 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على الفصول األربعة. ✓

 يصمم المتعلم خريطة ذهنية عن شهور السنة.

Le
ve

l B
_ صاروخ فضائي  _ التلسكوب _ السحيقة  

الكوكب األحمر _ الفضاء _ النظام الشمسي _ 
 المسبار _ زخم 

 لفصول األربعة ا
 شهور السنة

 نص االستماع

 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على مسبار األمل. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بالنص. ✓

 المتعلم جمالً عن مسبار األمل .يكتب  ✓

 

Le
ve

l B
_ صاروخ فضائي  _ التلسكوب _ السحيقة  +

الكوكب األحمر _ الفضاء _ النظام الشمسي _ 
 المسبار _ زخم _ مأهولة _ الفلك 

 

 نص االستماع 
   66أجيب عن األسئلة صــــــ 

ً
 وتحدثا

ً
 كتابة

 صحيحة.يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة  ✓

 يتعرف المتعلم على مسبار األمل. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بالنص. ✓

 يكتب المتعلم فقرتين عن مسبار األمل . ✓

 

Le
ve

l D
_ صاروخ فضائي  _ التلسكوب _ السحيقة  

الكوكب األحمر _ الفضاء _ النظام الشمسي _ 
 المسبار _ زخم _ مأهولة _ الفلك 

أجواء من أول النص حبى كلمة  64النص صـــــ 

      المريخ 

 نص االستماع 
ي فقرتي   عن 

قيم مسبار األمل اكتب ف   عالمات اليى
ً
 مراعيا

 

 الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم المفردات  ✓

 يتعرف المتعلم على مسبار األمل. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بالنص ✓

 في صناعة الحضارة.يقيم المتعلم دور مسبار األمل  ✓

 يكتب المتعلم ثالث فقرات عن مسبار األمل . ✓

 

Le
ve

l D
_ صاروخ فضائي  _ التلسكوب _ السحيقة  +

الكوكب األحمر _ الفضاء _ النظام الشمسي _ 
 المسبار _ زخم _ مأهولة _ الفلك 

   64النص صـــــ 
ً
كامال  

 

 نص االستماع 
ي ثالث فقرات عن 

قيم  مسبار األمل اكتب ف   عالمات اليى
ً
 مراعيا
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ب
عر

ال
م 

كي
ح

 
 

 يتعرف المتعلم على الحروف من ) س ( إلى ) غ ( في مواضع مختلفة. ✓

 المتعلم على الحركات القصيرة.يتعرف  ✓

 يميز المتعلم بين التاء المفتوحة و التاء المربوطة. ✓

 يميز المتعلم بين دالئل الضمائر المنفصلة. ✓

Le يستخدم المتعلم الضمائر المنفصلة في صياغة جمل صحيحة. ✓
ve

l B
حكيم العرب _ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان     

_ جامع الضيخ زايد الكبير _  مدينة أبو ظبي  _  
 عاصمة دولة اإلمارات العربية 

 

 غ ( –ع  –ظ  –ط  –ض  –ص  –ش  –الحروف العربية )  س 
ة   الحركات القصي 

 التاء المفتوحة والمربوطة 
 نحن ( –هي  –هو  –أنِت  –أنَت  –الضمائر ) أنا 
 نص االستماع

 يستمع المتعلم إلى نص حكيم العرب. ✓

 يقرأ المتعلم النص قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على السيرة الذاتية. ✓

 يكتب المتعلم سيرة ذاتية من فقرة وفق العناصر المحددة : ✓

الخبرات  –المؤهالت العلمية  –بيانات التواصل  –) المعلومات الشخصية 

 المراجع( –المهارات واالهتمامات  –السابقة 

Le
ve

l B
حكيم العرب _ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان     +

_ جامع الضيخ زايد الكبير _ الطراز المعماري_  
 مدينة أبو ظبي  _  عاصمة دولة اإلمارات العربية 

 نص االستماع 
ة الذاتية   كتابة السي 

ي فقرة واحدة معلوماتك البسيطة ) المعلومات الشخصية 
 –بيانات التواصل  –اكتب ف 

ات السابقة  –المؤهالت العلمية   المراجع(  –المهارات واالهتمامات  –الخير

 يستمع المتعلم إلى نص حكيم العرب. ✓

 يقرأ المتعلم النص قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على السيرة الذاتية. ✓

 يكتب المتعلم سيرة ذاتية من فقرتين وفق العناصر المحددة  ✓

الخبرات  –المؤهالت العلمية  –بيانات التواصل  –) المعلومات الشخصية 

 المراجع( –المهارات واالهتمامات  –السابقة 

Le
ve

l D
حكيم العرب _ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان     

_ جامع الضيخ زايد الكبير _ الطراز المعماري_  
مدينة أبو ظبي  _  عاصمة دولة اإلمارات العربية 

13صـــــ النص  حتى  _قبة _      

 نص االستماع 
ة الذاتية   كتابة السي 

تك الذاتية ) المعلومات الشخصية  ي فقرتي   سي 
المؤهالت العلمية  –بيانات التواصل  –اكتب ف 

ات السابقة  –  المراجع( –المهارات واالهتمامات  –الخير

 يستمع المتعلم إلى نص حكيم العرب. ✓

 يقرأ المتعلم النص قراءة صحيحة. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بالنص. ✓

 يتعرف المتعلم على السيرة الذاتية. ✓

 ثالث فقرات وفق العناصر المحددة :يكتب المتعلم سيرة ذاتية من  ✓

الخبرات  –المؤهالت العلمية  –بيانات التواصل  –) المعلومات الشخصية 

 المراجع( –المهارات واالهتمامات  –السابقة 

Le
ve

l D
حكيم العرب _ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان     +

_ جامع الضيخ زايد الكبير _ الطراز المعماري_  
مدينة أبو ظبي  _  عاصمة دولة اإلمارات العربية 

 _قبة _ الدور الديني والحضاري _ فاعليات _

14صـــــ النص  حتى   

 نص االستماع 
ة الذاتية   كتابة السي 

تك الذاتية ) المعلومات الشخصية  ي ثالث فقرات سي 
المؤهالت  –بيانات التواصل  –اكتب ف 
ات السابقة  –العلمية   المراجع( –المهارات واالهتمامات  –الخير

 يستمع المتعلم إلى نص حكيم العرب. ✓

 يقرأ المتعلم النص قراءة صحيحة. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بالنص. ✓

 يتعرف المتعلم على السيرة الذاتية. ✓

 يكتب المتعلم سيرة ذاتية من صفحتين وفق العناصر المحددة : ✓

الخبرات  –المؤهالت العلمية  –بيانات التواصل  –) المعلومات الشخصية 

 المراجع( –المهارات واالهتمامات  –السابقة 

 

Le
ve

l M
حكيم العرب _ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان _  

جامع الضيخ زايد الكبير _ الطراز المعماري_  
مدينة أبو ظبي  _  عاصمة دولة اإلمارات العربية 

_قبة _ الدور الديني والحضاري _ فاعليات _ 
 التسامح _ التعايش _ رمز السالم _

 
 صـــــ 

ً
  15النص كامال

 

 نص االستماع 
ة الذاتية   كتابة السي 

تك الذاتية ) المعلومات الشخصية  ي صفحتي   سي 
بيانات  –اكتب ف 

ات السابقة  –المؤهالت العلمية  –التواصل  المهارات  –الخير
 المراجع( –واالهتمامات 

Grade 9 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  والتعبيراتالمفردات 

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ة 
د
سي

ال
ال

زة
ج

ع
م

  
 يتعرف المتعلم على الحروف من ) ف ( إلى ) ي ( في مواضع مختلفة. ✓

 يتعرف المتعلم على الحركات الطويلة. ✓

 يميز المتعلم بين الالم الشمسية و الالم القمرية. ✓

 المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحةيقرأ  ✓

 يكتب المتعلم جمالً عن السيدة المعجزة مستخدًما مفردات النص. ✓

 

L
ev

el
 B

 

السيدة المعجزة _ هيلين كلير _ المعلمة _دمية _ الحروف _ فخورة   

 _أتهجى _ كلمات _ الشمس الدافئة _ البئر 

 

 ي ( -و  –ه  –ن  –م  –ل  –ك  –ق  –الحروف العربية )  ف 

 الحركات الطولة  ......ــــــــا      .......ــــــــــو        .........ــــــي

 مريةالالم الشمسية والق

 نص االستماع

 يستمع المتعلم إلى النص ✓

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يكتب المتعلم جمالً عن السيدة المعجزة مستخدًما مفردات النص. ✓

 

L
ev

el
 B

+
السيدة المعجزة _ هيلين كلير _ المعلمة _دمية _ الحروف _ فخورة    

انتباهي  –_أتهجى _ كلمات _ الشمس الدافئة _ البئر _هادئة   

 

 نص االستماع 

 كتابًة وتحدثاً  26اإلجابة عن األسئلة صــــ 

 يستمع المتعلم إلى النص ✓

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص.يجيب  ✓

 يكتب المتعلم فقرة عن السيدة المعجزة مستخدًما مفردات النص. ✓

 

السيدة المعجزة _ هيلين كلير _ المعلمة _دمية _ الحروف _ فخورة _أتهجى _ 

انتباهي _ يعثر _طفل _  –كلمات _ الشمس الدافئة _ البئر _هادئة 

 البارد

L
ev

el
 D

 

 

 

 نص االستماع 

 اكتب نصاً من فقرة واحدة عن المشهور الذي أحلم بلقائه مراعياً عالمات الترقيم. 

 يستمع المتعلم إلى النص ✓

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يقيم المتعلم حياة السيدة المعجزة. ✓

السيدة المعجزة مستخدًما مفردات يكتب المتعلم فقرتين عن  ✓

 النص.

 

 

L
ev

el
 D

+
 

السيدة المعجزة _ هيلين كلير _ المعلمة _دمية _ الحروف _ فخورة 

انتباهي _ يعثر  –_أتهجى _ كلمات _ الشمس الدافئة _ البئر _هادئة 

  _طفل _ البارد _ الرائع _

كامالً  25النص صــــ   

 نص االستماع 

 فقرتين عن المشهور الذي أحلم بلقائه مراعياً عالمات الترقيم.اكتب نصاً من 

 يستمع المتعلم إلى النص ✓

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يقيم المتعلم حياة السيدة المعجزة. ✓

مستخدًما مفردات يكتب المتعلم ثالث فقرات عن السيدة المعجزة  ✓

 النص.

 

L
ev

el
 M

السيدة المعجزة _ هيلين كلير _ المعلمة _دمية _ الحروف _ فخورة  

انتباهي _ يعثر  –_أتهجى _ كلمات _ الشمس الدافئة _ البئر _هادئة 

  _طفل _ البارد _ الرائع _الحية _ أسرار _

كامالً  25النص صــــ   

 

 نص االستماع 

 فقرات عن المشهور الذي أحلم بلقائه مراعياً عالمات الترقيم.اكتب نصاً من ثالث 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

م
ص

لأ
 ا
ار

ق
سي

و
م

ال
 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على  األشكال الهندسية المتنوعة. ✓

 يتعرف المتعلم على أعضاء جسم اإلنسان . ✓

 يرتب المتعلم كلمات النص مكونًا جمالً . ✓

L
ev

el
 B

 

بيتهوفن _ تأثر _موسيقى موزارت _ عبقريا_ قصة _ حياته _ أصم _ 

 اإلرادة_المثابرون _ الموسيقى 

 التنوين 

 مستطيل ( –مكعب  –مربع  –دائرة  –األشكال ) مثلث 

 فم ( –لسان  –عين  –أذن  –أنف  –شعر  –رأس  –ذراع  –قدم  –رجل  –أعضاء الجسم ) يد 

 نص االستماع

 

 المتعلم إلى النصيستمع  ✓

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على الموسيقار األصم. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يكتب المتعلم جمالً عن الموسيقار األصم. ✓

L
ev

el
 B

+
بيتهوفن _ تأثر _موسيقى موزارت _ عبقريا_ قصة _ حياته _ أصم _  

 اإلرادة_المثابرون _ الموسيقى الكالسيكية _عباقرة

 نص االستماع 

  30اإلجابة عن األسئلة صــ 

 يستمع المتعلم إلى النص ✓

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على الموسيقار األصم. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 التوكيد المعنوي.يتعرف المتعلم على  ✓

 يكتب المتعلم جمالً عن بلد األحالم مستخدًما التوكيد المعنوي. ✓

L
ev

el
 D

بيتهوفن _ تأثر _موسيقى موزارت _ عبقريا_ قصة _ حياته _ أصم _  

النص اإلرادة_المثابرون _ الموسيقى الكالسيكية _عباقرة _مؤلفات 

  34حتى  صـــ 

 نص االستماع 

 جمل كحد أدنى (  5استخدام التوكيد المعنوي ) كل جميع ( في كتابة جمل عن بلد األحالم ) 

 النصيستمع المتعلم إلى  ✓

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على الموسيقار األصم. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 دور األشخاص المؤثرين في حياتهالمتعلم  يقيم ✓

عن  دور األشخاص المؤثرين على مر الزمان وفق  فقرتين يكتب المتعلم                 

  الكتابة المحددة:آليات 

 مقدمة ووسط وخاتمة وأن تكون الجمل مترابطة وسليمة وكذلك عالمات الترقيم 

L
ev

el
 D

+
بيتهوفن _ تأثر _موسيقى موزارت _ عبقريا_ قصة _ حياته _ أصم _  

اإلرادة_المثابرون _ الموسيقى الكالسيكية _عباقرة _مؤلفات _ 

35النص كامال صـــ–األوركسترا   

 نص االستماع 

اكتب عن مؤثرون على مر الزمان مراعياً وجود مقدمة ووسط وخاتمة وأن تكون الجمل مترابطة 

 وسليمة وكذلك عالمات الترقيم 

 . يكتفي بفقرتين.

 يستمع المتعلم إلى النص ✓

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على الموسيقار األصم. ✓

 المتعلم على أسئلة تظهر فهمه للنص.يجيب  ✓

 دور األشخاص المؤثرين في حياتهالمتعلم  يقيم ✓

عن  دور األشخاص المؤثرين على مر الزمان  ثالث فقرات يكتب المتعلم                 

  وفق آليات الكتابة المحددة:

 مقدمة ووسط وخاتمة وأن تكون الجمل مترابطة وسليمة وكذلك عالمات الترقيم 

 

L
ev

el
 M

بيتهوفن _ تأثر _موسيقى موزارت _ عبقريا_ قصة _ حياته _ أصم _  

اإلرادة_المثابرون _ الموسيقى الكالسيكية _عباقرة _مؤلفات _ 

35النص كامال صـــ   -السونات  –األوركسترا   

 نص االستماع 

اكتب عن مؤثرون على مر الزمان مراعياً وجود مقدمة ووسط وخاتمة وأن تكون الجمل مترابطة 

 وسليمة وكذلك عالمات الترقيم 

 ثالث فقرات كحد أدنى. 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  والتعبيراتالمفردات 

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

ما
ين
س

 ال
خ

ري
تا
 

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ المتعلم  ✓

 يتعرف المتعلم على أفراد العائلة . ✓

 على أيام األسبوع .المتعلم  يتعرف ✓

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة ✓

 يصمم المتعلم خريطة ذهنية عن الحواس الخمس . ✓

Le
ve

l B
عرض  –حجر األساس  – تاريخ السينما   

األفالم الروائية  –واقعاً ملموساً  –سينمائي   
 عمة (  –عم  –جدة  –جد  –أخت  –أخ  –أم  –لعائلة ) أب ا

 أيام األسبوع 
 الحواس الخمس
 نص االستماع

 يستمع المتعلم إلى النص ✓

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على تاريخ السينما. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بتاريخ السينما ✓

 يكتب المتعلم جمالً عن تاريخ السينما. ✓

 

Le
ve

l B
عرض  –حجر األساس  – تاريخ السينما    +

األفالم الروائية  –واقعاً ملموساً  –سينمائي 
الرسوم المتحركة  –  

 االستماع نص 
 41اإلجابة عن األسئلة صـــــ 

 يستمع المتعلم إلى النص ✓

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على تاريخ السينما. ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بتاريخ السينما ✓

 فقرة عن تاريخ السينمايكتب المتعلم مقاالً من  ✓

Le
ve

l D
 

عرض  –حجر األساس  – تاريخ السينما   
األفالم الروائية  –واقعاً ملموساً  –سينمائي 

 –تقنية الصوت  –الرسوم المتحركة  –
 جوائز األوسكار 

 االستماع نص 
 عن 

ً
 حدود فقرة واحدة  تاريخ السينما فياكتب مقاال

 يستمع المتعلم إلى النص ✓

 المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة.يقرأ  ✓

 يتعرف المتعلم على تاريخ السينما. ✓

 يقيم المتعلم دور السينما في العصر الحديث ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بتاريخ السينما ✓

 يكتب المتعلم مقاالً من فقرتين عن تاريخ السينما ✓

Le
ve

l D
عرض  –حجر األساس  – تاريخ السينما +

األفالم الروائية  –واقعاً ملموساً  –سينمائي 
 –تقنية الصوت  –الرسوم المتحركة  –

  44صــــ حتىالنص  –جوائز األوسكار 

 

 نص االستماع 
 عن 

ً
 حدود فقرتي    تاريخ السينما فيا اكتب مقاال

 يستمع المتعلم إلى النص ✓

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على تاريخ السينما. ✓

 يقيم المتعلم دور السينما في العصر الحديث ✓

 يجيب المتعلم على أسئلة تظهر فهمه بتاريخ السينما ✓

 يكتب المتعلم مقاالً من ثالث فقرات عن تاريخ السينما ✓

 

Le
ve

l M
عرض  –حجر األساس  – تاريخ السينما 

األفالم الروائية  –واقعاً ملموساً  –سينمائي 
 –تقنية الصوت  –الرسوم المتحركة  –

45 ،44صــــ كامالً النص -جوائز األوسكار   

 

 نص االستماع 
 عن 

ً
 حدود ثالث فقرات.  تاريخ السينما فياكتب مقاال
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

 
ل

ض
ف
م

ال
ي 

م
فل

 
 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 يتعرف المتعلم على داللة األلوان. ✓

 يتعرف المتعلم على أدوات االستفهام. ✓

Le المتعلم على أدوات االستفهام مظهًرا فهمه للمفردات الجديدةيجيب 
ve

l B
خيال  –حلقنا  –يلهو  –األنباء  –أفالم الكرتون    

قزماً  –عمالقاً  –مهارات -ملهم  –  
 أللوان ا

 أدوات االستفهام
 نص االستماع

 

 إلى النص.المتعلم  يستمع ✓

 صحيحة.المفردات الجديدة قراءة المتعلم  يقرأ ✓

 يتعرف المتعلم على ركني الجملة االسمية. ✓

 يستنبط من النص المبتدأ و الخبر ✓

 يكتب عن الفيلم المفضل له جمالً اسمية. ✓

 

Le
ve

l B
 –خيال  –حلقنا  –يلهو  –األنباء  –أفالم الكرتون  +

رفعه  –سنافر  –قزماً  –عمالقاً  –مهارات -ملهم   

 االستماع نص 
 المبتدأ والخير 

 

 إلى النص.المتعلم  يستمع ✓

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 يتعرف المتعلم على ركني الجملة االسمية. ✓

 يستنبط من النص المبتدأ و الخبر ✓

 يكتب عن الفيلم المفضل له جمالً اسمية ✓

 

Le
ve

l D
 –خيال  –حلقنا  –يلهو  –األنباء  –أفالم الكرتون  

رفعه  –سنافر  –قزماً  –عمالقاً  –مهارات -ملهم 
عوالم  –همه  –عقلة إصبع  –  

 

 نص االستماع 
 المبتدأ والخير 

ة تحتوي عل المبتدأ والخير )   جمل (  5كتابة جمل قصي 

 إلى النص.المتعلم  يستمع ✓

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 المفضل لديه.يقيم المتعلم الفيلم  ✓

 يتعرف المتعلم على ركني الجملة االسمية. ✓

 يستنبط من النص المبتدأ و الخبر ✓

 يكتب المتعلم فقرة عن يومياته وفق آليات الكتابة المحددة. ✓

 

Le
ve

l D
 –خيال  –حلقنا  –يلهو  –األنباء  –أفالم الكرتون  +

رفعه  –سنافر  –قزماً  –عمالقاً  –مهارات -ملهم 
كركر  –طبشور  –عوالم  –همه  –عقلة إصبع  –

54 صـــــ  حتىالنص   

 

 نص االستماع 
 المبتدأ والخير 

ي ألحد أيام هذا األسبوع تحتوي عل 
كتابة فقرة عن يومياتى

قيم وكذلك التاريــــخ   عنارص اليى
ً
الجمل اإلسمية ، مراعيا

 والعنوان. 

 إلى النص.المتعلم  يستمع ✓

 المفردات الجديدة قراءة صحيحة.المتعلم  يقرأ ✓

 يقيم المتعلم الفيلم المفضل لديه. ✓

 يتعرف المتعلم على ركني الجملة االسمية. ✓

 يستنبط من النص المبتدأ و الخبر ✓

 يكتب المتعلم فقرتين عن يومياته وفق آليات الكتابة المحددة. ✓

 

Le
ve

l M
 –خيال  –حلقنا  –يلهو  –األنباء  –أفالم الكرتون  

رفعه  –سنافر  –قزماً  –عمالقاً  –مهارات -ملهم 
كركر  –طبشور  –عوالم  –همه  –عقلة إصبع  –

  صـــــ54-55
ً
 النص كامال

 

 نص االستماع 
 المبتدأ والخير 

كتابة ثالث فقرات عن يومياتي ألحد أيام هذا األسبوع تحتوي 

على الجمل اإلسمية ، مراعياً عناصر الترقيم وكذلك التاريخ 

 والعنوان. 
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Topic 

 الموضوع
Expected learning outcomes 

   نواتـج التعلم المتوقعة
Vocabulary and Expressions 

  المفردات والتعبيرات

Language proficiency and the Grammars 
 الكفاءة اللغوية والقواعد النحوية

؟
د
ه

شا
 أ
ذا

ما
 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يتعرف المتعلم على الفصول األربعة. ✓

 يصمم المتعلم خريطة ذهنية عن شهور السنة ✓

 يستمع المتعلم إلى النص. ✓

 للنص.يجيب على أسئلة تظهر فهمه  ✓

 يكتب المتعلم جمالً عن االنترنت. ✓

Le
ve

l B
 –األنترنت  –قرية  –تقييمات  

-مبدئياً  –تصوراً  –التقنية   

 لفصول األربعة ا
 شهور السنة

 نص االستماع 
 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يستمع المتعلم إلى النص. ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 المتعلم جمالً عن االنترنت.يكتب  ✓

Le
ve

l B
 –األنترنت  –قرية  –تقييمات     +

-مبدئياً  –تصوراً  –التقنية 
  محتوى  موقع-جودة 

 

 نص االستماع 
  61إجابة األسئلة صـــــــ 

 

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يستمع المتعلم إلى النص. ✓

 للنص.يجيب على أسئلة تظهر فهمه  ✓

 يكتب المتعلم فقرة تعبر عن األشياء التي يشاهدها وفق آليات التقييم المحددة : ✓

Le تناسق األسلوب.- الصحة اللغوية - عالمات الترقيم 
ve

l D
 

 –األنترنت  –قرية  –تقييمات 
-مبدئياً  –تصوراً  –التقنية 

– محتوى  موقع-جودة 
IMDB عضوية  –قاعدة بيانات   

 نص االستماع 
  ماذا أشاهد ؟اكتب فقرة واحدة عن 

ً
قيم ومراعيا  عالمات اليى

ً
مراعيا

 صحة اللغة واألسلوب.  

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يستمع المتعلم إلى النص. ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يقيم المتعلم دور االنترنت في العصر الحديث ✓

 المتعلم فقرتين تعبر عن األشياء التي يشاهدها وفق آليات التقييم المحددة :يكتب  ✓

 عالمات الترقيم  •

 الصحة اللغوية •

 تناسق األسلوب. •

Le
ve

l D
 –التقنية  –األنترنت  –قرية  –تقييمات  +

 محتوى  موقع-جودة -مبدئياً  –تصوراً 
–IMDB مصدر -عضوية  –قاعدة بيانات 

-موثوق  
حتى كلمة على الساحة  64النص صـــ   

 نص االستماع 
 صحة  ماذا أشاهد ؟ اكتب فقرتي   عن 

ً
قيم ومراعيا  عالمات اليى

ً
مراعيا

 اللغة واألسلوب.  

 يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة صحيحة. ✓

 يستمع المتعلم إلى النص. ✓

 يجيب على أسئلة تظهر فهمه للنص. ✓

 يقيم المتعلم دور االنترنت في العصر الحديث ✓

يكتب المتعلم ثالث فقرات تعبر عن األشياء التي يشاهدها وفق آليات التقييم  ✓

 المحددة :

 عالمات الترقيم  •

 الصحة اللغوية •

 تناسق األسلوب. •

 

Le
ve

l M
 

 –األنترنت  –قرية  –تقييمات 
-مبدئياً  –تصوراً  –التقنية 

– محتوى  موقع-جودة 
IMDB عضوية  –قاعدة بيانات 

-مصدر موثوق-  
   64النص صـــ 

ً
كامال  

 

 نص االستماع 
   ماذا أشاهد ؟ اكتب ثالث فقرات عن ا

ً
قيم ومراعيا  عالمات اليى

ً
مراعيا

 صحة اللغة واألسلوب.  
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