
Year 1

St. Mary's Catholic High School  (2017 -2018 )
YEAR  1   LONG  TERM  PLAN  WITH CURRICULUM  STANDARDS ARABIC ( N.A )   2017 - 2018

يكتب من اليمين الى اليساريربط الحروف بما تعلمه من مفردات يميز الجرف المشترك بين عدة كلمات باشخصيات (هذه - هذا  )ربط اسم االشارة 

التعرف على مفردات الدرس

Y1 /5 ( 6 ) Y1 /6 ( 6 ) Y1/7 ( 6 ) 
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Y1\1 ( 6 ) Y1/2 ( 6 ) Y1/3 ( 6 )

التدريب على التحدث عن النفس

يربط بين الحرف والصوت المقابل له من 

كلمات (في الفصل  )درس 

Y1 /8  ( 6 )

السالم عليكم والرد عليكم السالم: التحية  (أ و ي  )التعرف على أصوات الحروف  يتعرف على افراد أفراد األسرة شفهياَ (ف - ب  )التعرف على اصوات الحروف  يربط الحروف بما تعلمه من مفردات (س - ر  )التعرف على الحروف  التعرف على بعض االدوات المدرسية (ل - خ  )التعرف على حرف 

Y1/4 ( 6 )

يربط الحروف بما تعلمه من مفردات

يكتب الحرف بشكله المناسب اول الكلمة 

والوسط واالخر يربط الحروف بالكلمات او الصور المناسبة

يذكر ما يوجد في الفصل والحقيبة 

المدرسية

ينشد اناشيد قصيرة

يكتب الحرف بشكله المناسب في موضعه 

من الكلمة التعرف على شخصيات الكتاب

التعرف على كلمات جديدة تحتوي على 

هذه الحروف

يربط الحروف باالصوات المناسبة لها

يربط الحروف مع المدود يميز صوت الحرف المشترك بين كلمات

 1 )التعرف على االرقام شفهياَ وكتابياَ من 

 -10 ) يربط الحرف بالمدود

التدريب على قراءة مقاطع من ثالث حروف (في  )التعرف على حرف الجر 

يقرأ مقاطع او كلمات من الحروف التي 

تعلمها

يعرف االفعال الصفية

WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8WEEK 5

Y1 /13 ( 6 )

ك - ج - ح  )التعرف على صوت الحروف 

)

التعرف على االلوان

WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3 WEEK 4

هذا - هذه  )ربط المفردات باسماء االشارة 

)

 (بـ  )التدريب على استخدام حرف الجر

(االلعاب  )مع مفردات الدرس 

Y1 /14( 6 ) Y1/15 ( 6 ) Y1\9 ( 6 ) Y1/10 ( 6 ) Y1/11 ( 6 )

التعرف على بعض اسماء اللعب (بــِ  )التعرف على حرف الجر  يكتب الحروف بصورها الصحيحة التعرف على بعض اسماء الحيوانات

Y1 /16  ( 6 )

(في غرفة اللعب  )درس 

التعرف على بعض اسماء اللعب وربطه 

بالمفردات (ع - ت  )التعرف على الحروف  (في الحظيرة  )درس 

يصف حيوانات شفهياَ مستخدما االلوان 

والصفات يتهجا كلمات مكونة من مقطع او اكثر (ز - م - د  )التعرف على صوت الحروف 

يميز بين الحروف في حالتها المتصلة 

والمنفصلة

Y1/12 ( 6 )

يتعرف على كلمات تبدأ بهده الحروف التعرف على بعض صفات الحيوانات

(ص - ق  )التعرف على اصوات الحروف 

يربط الحروف بالمدود

يفرق بين كتابة الحروف المتشابهه

يتعرف على كلمات جديدة تبدأ بهذه 

الحروف

YEAR 

1
WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8
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Y1\17 ( 6 ) Y1 \ 18 ( 6 ) Y1\19 ( 6 ) Y1\20 ( 6 ) Y1/21 ( 6) Y1/22 ( 6 ) Y1/23  ( 6 ) Y1/24 ( 6 )

في االستراحة: درس 

هذا  )ربط المفردات باسماء االشارة 

(هذه -  (ش - ن  )التعرف على حرف  (هـ - ث  )التعرف على الحروف 

 )يميز بين كتابة الحروف المتشابهه 

(ث - ت - ب 

- ظ  )التعرف على اصوات الحروف 

(ض  (االماكن  )درس 

ربط االماكن مع الفعل المناسب لكل 

مكان

التعرف على بعض أنواع الفاكهة 

والخضار (اللون  )يصف المفردات من خالل  ربط الحروف بالمدود يميز صوت الحرف في عدة كلمات يحدد الحركات القصيرة ويميز بينها يميز بين اصوات الحروف

التعرف على اسماء بعض االماكن 

المألوفة يصف مكاناَ بصفة مناسبة

التعرف على اشهر انواع الفاكهة في 

االمارات

 (أشرب - أكل  )التعرف على االفعال 

وربطها بالمفردات (على  )التعرف على حرف الجر  يتهجأ كلمات أو ًجمل بسيطة

WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5

Y1/29 ( 6)

وضع مفردات الدرس في بجمل مفيدة

Y1/30( 6 ) Y1/31(6)Y1\25 ( 6 ) Y1/26 ( 6 ) Y1/27 ( 6 )

يتدرب على كتابة الحروف المنفصلة (غ - ع  )يميز بين حرف  تكوين كلمات من الحروف

التعرف على بعض االشياء التي توجد 

في الحديقة

يتهجأ كلمات تحتوي على الحروف 

المنفصلة

Y1/32  ( 6 )

(ذ  )التعرف على حرف  (غ  )التعرف على حرف  مراجعة الحروف (في حديقة المدرسة  )درس 

التعرف على اسماء بعض الحدائق في 

االمارات

- فاكهه  )يصنف الكلمات الى 

(اماكن - حيوانات 

مراجعة ماسبق دراسته من اصوات 

الحروف كتابة الحروف بصورة صحيحة

Y1/28 ( 6 )

يميز بين المد القصيروالطويل

ربط الكلمات بالصورة المناسبة لها مراجعة عامة لما سبق دراسته

يوظف اسماء االشارة الى المفردات التمييز بين الحروف المتشابهه

WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4



Y2/14 & 15 ( 6 ) 

واالشربة االطعمة اسماء بعض على التعرف

االمارات في اشهراالطعمة على التعرف

الرئيسة الثالث الوجبات اسماء على التعرف

والشفهي التعبيرالكتابي على التدريب

Y2/16( 6 ) 

دراسته ماسبق مراجعة

YEAR  2   LONG  TERM  PLAN   CURRICULUM  STANDARDS

WEEK 3 WEEK 4 & 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8
YEAR 

2
Y2/7( 6 ) Y2/8( 6 ) 
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( أمل بيت ) درس

دراستها سبق التي االماكن مراجعة

المفردات الجرمع حروف ربط

 المكان ظروف جمالتتضمن ينشأ

النمط محاكيا اسئلة الجابات استفهامية جمال ينشأ

 على-  في ) الجر حروف على التعرف

)

-  أين ) االستفهام ادوات على التعرف

( من

-  فوق ) المكان ظروف على التعرف

( تحت صور تعبرعن جمال يكتب

( ع-  أ ) الحرف صوت بين التمييز ( خ ح ج ) الحروف كتابة بين التمييز

الدرس مفردات على التعرف النمط محاكيا استفهامية جمال ينشأ الحروف هذه على تحتوي كلمات يكتب

البيت اجزاء على التعرف

WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3

( ماذا ) االستفهام اداة على التعرف االمارات اهل زي على التعرف

Te
rm

 1 ( طارق اسرة ) درس

 الجديدة االفعال على التعرف

بجمل وتوظيفها

 والشفهي التعبيرالكتابي على التدريب

االسرة بوصف

وفهمها الدرس جمل قراءة

-  خ ) الحروف اصوات بين التمييز

( ك-  ق

االسرة افراد على التعرف

-  فعل-  اسم ) الى الكلمات تصنيف

( حرف

المنزل غرف على التعرف

 وجواب سؤال صياغة على التدريب

( هل ) االستفهام اداة باستخدام

( الطعام غرفة ) درس ( هل ) االستفهام اداة على التعرف

وفهمها الجديدة االفعال على التعرف

الطعام غرفة في مايوجد على التعرف

YEAR 

2
WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7

 فعل-  اسم ) الى الدرس جمل تصنيف

( حرف-  ( الحيوان حديقة ) درس

-  فعل-  اسم ) الى الكلمات تصنيف

( حرف

Y2/23  ( 6 )

الصفات على التعرف فيها يشاهده وما الحيوان حديقة يصف وفهمها الدرس ُجمل قراءة

WEEK 8

 خذ ) االمر فعل استخدام على التدريب

( خذي-  ( من ) الجر حرف على التعرف ( البحر شاطىء ) درس

-  حرف-  سم ) الى الكلمات يصنف

( ظرف

Y2/24 ( 6 )Y2/22 ( 6 ) 

الجديدة المفردات على التعرف

 الجر حروف مع المفردات ربط

والظروف ( لماذا ) االستفهام اداة على التعرف

 في الموجودة الحيوانات على التعرف

والحدائق االمارات

المطبخ في يوجد ما على التعرف ِ )الجر حرف على التعرف ( لـ

-  الصفة ) خالل من حيوانات يصف

( الطعام-  اللون

الدرس مفردات على التعرف

WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7

-  خذ ) التراكيب استخدام على التدريب

( هاتي هات-  خذي الضمائر على التعرف الصور خالل من ُجمال ينشأ ( السيرك ) درس

-  فعل-  اسم ) الى الكلمات تصنيف

( حرف

 وجواب سؤال صياغة على التدريب

االستفهام ادوات باستخدام شفهياوكتابيا السيرك يصف دراسته لماسبق عامة مراجعة

Y2/29 ( 6) Y2/30( 6 ) 

Y2/21 ( 6)

Y2 / 28 ( 6 ) Y2/31(6) Y2/32  ( 6 )

WEEK 8

Teااللوان على التعرف
rm

 2

Y2/17 ( 6 ) Y2/18 ( 6 ) Y2/20 ( 6 )Y2/19 ( 6 )

Y2/25 ( 6 ) Y2/26 ( 6 ) Y2/27 ( 6 )

الجديدة االفعال على التعرف

 ذ ظ ) الحروف اصوات بين التمييز

( ض

Y2/9( 6 ) Y2/10( 6 ) Y2/11 ( 6 ) 

وفهمها الدرس جمل قراءة الجديدة االفعال على التعرف الدرس ُجمل قراءة

( المطبخ ) درس

Y2/3( 6 ) Y2/6( 6 ) 

Y2/12 ( 6 ) Y2/13 ( 6 ) 

Y2/4( 6 ) 

 االشارة اسم مع الدرس مفردات ربط

( هذه-  هذا )

 والم شمسية الم الى المفردات تصنيف

قمرية

WEEK 4

الجديدة االفعال على التعرف

 خالل من االفعال تتضمن ُجمال ينشأ

الصور

WEEK  2 WEEK 3

WEEK 6 & WEEK 7WEEK 5 WEEK 8

Y2/1 ( 6 ) 

مراجعة حروف الهجاء

ان يميز بين المدود القصيرة والطويلة

ان يميز بين اصوات الحروف 

المتشابهه نطقا

ان يكتب الحروف متصلة او منفصلة

WEEK 1

WEEK  1 WEEK  2

Y2/2 ( 6 ) 

التمييز بين الحروف الشمسية 

والقمرية

التتعريف  (ال  )التدريب على اضافة 

الى الكلمات التي سبق تعلمها

ان يصنف الكلمات الشمسية والقمرية
وفهمها الدرس جمل قراءة

الدرس شخصيات مراجعة

Y2/5( 6 ) 

افعال من دراسته سبق ما مراجعة

- يصعد )  الجديدة االفعال على التعرف

( يدخل 

-  المذكر ) الفعل صيغة بين يميز

( المؤنث



YEAR 

3

Y3/17&18 ( 6 ) 

WEEK  1&2

( نلعب تعالو ) درس

االفعال مع الضمائر يصرف

 وفق التراكيب هذه تتضمن ُجمال ينشأ

النمط

 الجملة الكمال الضميرالمناسب يختار

الصور خالل من وكتابيا شفهيا البحر شاطىء يصف وفهمها الدرس جمل قراءة

 مع ( الضمائر ) استعمال على التدريب

( انظري-  انظر ) الفعل

 ) االشارة اسم استخدام على التدريب

( هذه-  هذا

 وما المهرج شخصية على التعرف

به يقوم

YEAR  3   LONG  TERM  PLAN  with CURRICULUM  STANDARDS

YEAR 

3
WEEK  1 & WEEK 2

 االطعمة بعض اسماء على يتعرف

واالشربة

( المقصف ) درس

WEEK 8WEEK 4

 الصفات يستخدم

 التذكير )استخداماصحيحامراعيا

( والتانيث

النحوية القواعد مراجعة البيت أجزاء يسترجع أن

 خالل من االفعال جمالتتضمن ينشأ

الصور

الحوارات خالل من النفس على التعرف األسرة أفراد التلميذ يسترجع أن

-  فعل-  اسم ) الى الكلمات تصنيف

( حرف

وفهمها الدرس يقرأجمل الفاكهة اسماء بعض على يتعرف

 من المكان ظروف ينشأجمالتتضمن

الصور خالل

الجديدة الصفات على يتعرف

المفردات يصنف ان

االماكن مراجعة الجدديدة الدرس مفردات على التعرف

والقمرية الشمسية الالم بين التمييز

دراستها سبق التي االفعال مراجعة

األفعاال على التعرف

األماكن يسترجع أن

WEEK  1 WEEK  2

 في الموجودة االشياء على يتعرف

الحقيبة وفي الفصل

 استخراج و فقرة قراءة على التدريب

-  فعل-  جرف-  اسم ) من فيها ما

( ظرف-  صفة

 الفصل عن نصوصامختلفة قراءة

بطالقة جهرية قراءة

 تعريف في االشارة اسماء يوظف

الصور مكونات الكتابي و الشفوي التعبير على التدريب

Te
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الكتابي و الشفوي التعبير على التدريب ( الفصل في ) درس الجر حروف استخدام على التدريب

 االفعال بعض اسماء على يتعرف

الصفية ( هي ) الضمير على التعرف

 مستخدما المقصف يصف فقرة يكتبدراسته سبق لما عامة مراجعة

 مراعاة مع ومناسبة معبرة كلمات

الكتابة وجهة والترتيب الوضوح ة الجديد الدرس مفردات على التعرف

-  امام ) المكان ظروف على التعرف

( خلف

 مع االفعال تصريف على التدريب

الضمائر ( لــ-  بـــ ) الجر حرف على التعرف

 هذا ) نمطا محاكيا جمالاسمية ينشىء

( سبورة هذه-  كتاب ؟ فيه يوجد متذا و الفصل صف العمل أوراق حل

 الضمائر من دراسته ماسبق استرجاع

( هي-  هو-  انا )

WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7

( خ-  ق-  ك ) الحروف نطق و التمييز النمط محاكيا استفهامية جمال ينشأ

WEEK 3 WEEK 8

 االطفال اماكن اسماء على يتعرف

االمارات في الترفيهية

 باستخدام حوار تكوين على التدريب

( هل ) االستفهام اداة ( المالبس دكان ) درس ويفهمها الدرس يقرأجمل

 ( هل ) الجديدة التراكيب على التعرف

المالبس مع وربطها

 ) خالل من صورتين بين يقارن

( الصفات-  المالبس-  االلوان

WEEK 4

Y3/1&2 ( 6 ) Y3/3 ( 6 )

Y3/24 ( 6 )

Y3 /16  ( 6 )

Y3/19 ( 6 ) Y3/20 ( 6 ) Y3/21 ( 6) Y3/22 ( 6 ) Y3/23  ( 6 )

( كم ) االستفهام اداة على يتعرف صفية أنشطة

WEEK 3

Y3/7 ( 6 ) 

WEEK 6 WEEK 7

Y3/9 ( 6 ) Y3/10 ( 6 ) Y3/11 ( 6 ) Y3/12 ( 6 ) Y3/15 ( 6 ) 

بالدرس الجديدة الصفات على التعرف

 مستخدما مكانا يصف فقرة يكتب

 مراعاة مع ومعبرة مناسبة كلمات

الكتابة وجهة والترتيب الوضوح

WEEK 5

المختلفة بأشكالها الهجاء حروف مراجعة ( البيت في ) درس وفهمها الدرس جمل قراءة

Y3/4 ( 6 )

الدرس مفردات على التعرف

Y3 /13 ( 6 ) Y3 /14( 6 )

Y3 /5 ( 6 )

 استخدام على القدرة المتعلم يظهر

استخداماصحيحا االشارة اسماء

 تلك-  ذلك ) االشارة اسم على التعرف

)

 ظروف استخدام قدرة يظهرالمتعلم

استخداماصحيحا المكان

Y3/8  ( 6 )

Te
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 1
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Y3 /6 ( 6 )



T
e
rm

 1
T
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 االمارات لدولة الزي على يتعرف

اقراته طريق عن بلد كل وزي الدرس يذكرمفردات

 في الشواطىء بعض يذكراسماء

االمارات دولة

مراجعة حروف الهجاء

الدرس جمل قراءة الى االستماع

الصغار يحبها التي اللعب أنواع على التعرف

يفضلها التي للعب ينشاجمالوصفية

وااللوان الصفات باستخدام المختلفة اللعب بين يقارن

 مع المناسبة االشارة اسماء ربط

المفردات

 مستخدما اوحدثا مكان أو لعبة يصف

ومعبرة مناسبة كلمات

 المالبس بعض اسماء على يتعرف

يرتديها التي الجديدة االفعال على يتعرف

 طريق عن مسموعة عبارات تمييز

المصورة القراءة

 الصور بمساعدة جمل يرتب

وكتابتها المتسلسلة

اشارة اسم اكثرمن جمالمستخدما ينشا

 المناسبة الصفات مع المالبس يربط

لها لغويا تصنيفا الكلمات يصنف عالقة بينهما شيئين بين يربط

WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3

المناسبة بااللوان المالبس يربط

WEEK 4

العمل أوراق حل

WEEK 5

 خالل يفعله ما فيها جماليصف ينشا

كامل يوم

 وصياغتها االستفهام ادوات استخدام

بجمل

الكلمات بعض اضداد على يتعرف

 وضعها و درست التي األفعال استخدام

البحر شاطىء عن قصة احداث يرتبمفيدة جمل في ( الساعة ) الوقت على يتعرف

التعرف ببعض أصحاب المهن 

.وأعمالهم 

دراسته سبق لما عامة مراجعة

WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8

Y3/31(6) Y3/32  ( 6 )

WEEK 7 WEEK 8

 الشواطىء احد فيها يصف فقرة يكتب

 كلمات استخدام مراعاة مع زارها التي

معبرة

Y4 /13 ( 5 )

( هم ) الضمير على يتعرف

 ) االستفهام اداة سؤاالباستخدام يكون

 الضمير باستخدام عنه واالجابة ( ماذا

( هم )

 دكان في حوار عمل على التدريب

البائع وبين بينه المالبس (على شاطىء البحر  )درس  الجديدة االفعال يستخرج

 ودكان المالبس فيها يصف فقرة يكتب

المالبس بيع صحيحا فهما الدرس يقراجمل

 ويصرفها الضمائر مع االفعال يربط

صحيحا تصريفا

WEEK 6WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5

 )التدريب على استخدام اداة االستفهام 

(كيف - ما - متى  يحدد التوقيت اليومي العماله

مفيدة استفهامية ُجمل ينشأ

يوظف ادوات االستفهام في حوار 

بسيط مع زميله

التدريب على تكوين سؤال وجواب

ينشأ فقرة تتضمن ما يفعله خالل 

االسبوع

Y4/11 ( 5 )

(ظواهرلغوية ):-  من دراسته استذكارماسبق

الجديدة الدرس مفردات على التعرف

Y4/9&10 ( 5 ) 

التعرف على االماكن التي يعمل بها 

كل صاحب مهنة

WEEK  1 & WEEK 2

Y4/1&2 ( 5 ) Y4/3 ( 5 ) Y4/4 ( 5 )

( بالنفس التعريف ) حوار على التدريب
المواصالت انواع على التعرف

(في المدينة  )درس 
مقارنه بين القرية والمدينة من حيث الجو 

والحياة

(في الحديقة  )درس  يتعرف على االفعال الجديدة

Y4 /16  ( 5 )

التعرف على ادوات الربط.مراجعة عامة لما سبق دراسته 

التعرف على ايام االسبوع

 بدولة السياحية االماكن على التعرف

االمارات وصف مدينة دبي . قراءة جمل الدرس وفهمها 

القراءة التحليلية

WEEK 1 & WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK5

(تعالي - تعال  )يستخدم فعل المضارع واالمر في جملة واحدة وفق النمط 

يصوغ اسئلة حول مهنة معينة 

لمعرفتها

يتعرف على بعض االدوات التي يستخدمها كل صاحب مهنة

ينشأ فقرة عن مهنة يحبها مستعينا 

بادواتها والمكان الذي يعمل فيه

يصنف الكلمات تصنيفا لغويا

اجابة اوراق العمل

يقارن بين كل من اصخاب المهن 

المختلفة من خالل العمل

يصف الحديقة شفهيا وكتابيا

 )يصنف االسماء حسب محيطها اللغوي 

*تمشي - تسيرفي الماء - اشياء تطير 

(ح  هـ  )يميز بين صوت الحروف 

Y4 /6 ( 5 ) Y4/7 ( 5 ) Y4 \8  ( 5 )

WEEK 8

يذكرمفردات الدرس

التعبيرالشفوي والكتابي (تعالوا نمثل  )درس 

Y3/27 ( 6 ) Y3 / 28 ( 6 )

Y4 /5 ( 5 )

ينشأ جمالَ تتضمن االفعال

التعرف على اسماء الحدائق 

الموجودة في االمارات يتعرف على اضداد الكلمات

قراءة ُجمل الدرس وفهمها

Y3/29 ( 6) Y3/30( 6 ) Y3/25 ( 6 ) Y3/26 ( 6 ) 
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YEAR  3   LONG  TERM  PLAN  with CURRICULUM  STANDARDS

YEAR 

4

Y4/12 ( 5 ) Y4 /15 ( 5 )

ينشأ ققرة باستخدام ادوات الربط

Y4 /14( 5 )

WEEK 6 WEEK 7

يظهر المتعلم القدرة على استخدام حروف 

الجر



YEAR 

4

YEAR 

5

Y4/17 ( 5 ) 

(في الغابة  )درس 

قراءة جمل الدرس وفهمها

ذكرمفردات الدرس واستخدامها 

استخداما صحيحا

التعرف على افعال الدرس

Y4/18 ( 5 ) 

يتعرف على جمع بعض المفردات

 )يصنف ما يوجد في الغابة من 

(اشياء - حيوانات - طيور 

T
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يتعرف على مايعطينا كل من 

الحيوانات والطيور

يصوغ عبارات اواسئلة لحل لغز عن 

(حيوان او طير  )

WEEK 3 WEEK 4

WEEK  9 WEEK  10 WEEK 14 WEEK 15 WEEK 16WEEK 11 WEEK 12 WEEK 13

التعرف على قوانين عبور الشارع 

وتطبيقها بالشكل الصحيح

يميز المتعلم االشياء واالماكن التي 

يراها في الشارع

التعرف على اهمية ممر العبور 

والرصيف

ينشأ جمال تتضمن ما تعلمه من 

مفردات

ينشأ جمال تتضمن ما تعلمه من 

مفردات

يظهر القدرة على استخدام 

ذكرمفردات الدرس (نحن - أنا  )الضمائر مع االفعال  التعرف على افعال الدرس

ذكر مفردات الدرس واستخدامها 

يتدرب على استخدام فعل االمراستخداما صحيحا

بعد  ( 4-3 )يصوغ اسئلة من 

قراءة الفقرة

(كيف تعبر الشارع  )درس 

التعرف على اشارة المرور 

والمؤشرات الضوئية

قراءة جمل الدرس وفهمهاقراءة جمل الدرس وفهمها التعرف على االلوان

WEEK   1 WEEK 8

يتدرب على قراءة قصة عن عبور 

الشارع وفهمها وتحليلها (االسد الهارب  )درس 

يصوغ اسئلة ويجيب عليها 

تمييز بين اصوات الحروفبمعلومات وردت في النص

التمييز بين المدود والحركات الطويلة ربط الكلمات مع الحروف المناسبة

والقصيرة وبين الحروف المنفصلة 

والمتصلة

Y5/2 ( 5 )Y5/1 ( 5 ) 

WEEK   2

يظهر المتعلم القدرة على استخدام 

حروف الجروالظروف استخداما 

صحيحا

يظهر المتعلم القدرة على استخدام 

االفعال

-االسم  )يظهر معرفته باقسام الكلمة 

(الحرف -  الفعل 

يميز بين الالم الشمسيه والالم 

القمرية

:-يسترجع ماسبق دراسته من 

WEEK 5

يتعرف على جموع بعض المفردات

WEEK 7

يصنف الكلمات تصنيفا لغويا

WEEK 6

WEEK 6 WEEK 7

يكتب قصة من خالل الصور 

تتضمن الشخصيات والزمان 

يميز مذكر ومؤنث االلوان

هناك - هنا  )يستخدم اسم االشارة 

استخداما صحيحا (

WEEK 5WEEK  1& 2 WEEK 4

يتعرف على بعض اجزاء الجسم

يستخدم فعل االمر للمذكر والمؤنث 

(انظري - انظر - حسب النمط 

يتعرف على اسماء الحيوانات 

والطيور المشهورة في االمارات

Y4/19 ( 5 )

يصف بعض االنشطة التي يمارسها 

في وقت فراغه

يسترجع ما تعلمه من حروف جر 

وظروف مكان وزمان

 )يقارن بين الحيوانات من خالل 

(الشكل - الصفة - اللون 

يتدرب على اداء حوار باستخدام 

ادوات االستفهام التي تعلمها

يتعرف على بعض التراكيب النحويه  

(لها - له - انا لي 

ذكرمفردات الدرس وفهمها 

واستخدامها استخداما صحيحا

ينشا جماليصف فيه نفسه باستخدام 

اعضاء الجسم يتعرف على الحواس الخمس

قراءة جمل الدرس وفهمها يتعرف على بعض اسماء المالبس

- هنا  )يتعرف على اسماء االشارة 

(هناك 

(تعالوا نتسلى  )درس 

يجيب عن اسئلة الفهم واالستيعاب

يسترجع ما تعلمه من اسماء 

الحيوانات وصفاتها

يصنف الكلمات تصنيفا لغويا

WEEK 5

التدريب على اسماء الوجبات اليومية 

عشاء- غداء - فطور  )

الضمائر  )يكتب اجابات اسئلة تتضمن 

)

يتدرب على استخدام الضميرالمتصل 

انفك / انفه / انفي / انف )مع الكلمات 

)

يتعرف على اسماء بعض المطاعم في 

االمارات

WEEK 8WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3 WEEK 4

مراجعة عامة لماسبق دراسته

ينشا جمال تتضمن ما يفعله في كل 

حاسه

- انت َ  )يتدرب على الضميرالمتكلم 

(انِت  (في المطعم  )درس 

يصف جسم حيوان يحبه يتدرب على حوار يصف فيه نفسه ذكرمفردات الدرس وفهمها يستخدم اسماء استخداما صحيحا

.مراجعه عامة لما سبق دراسته 

يستمع الى حوار قصير ويفهمه

يقارن بين االشياء من خالل صفات 

- مهرج نحيف  )اعضاء الجسم 

(مهرج سمين  قراءة جمل الدرس وفهمها

يتدرب على كيفية طلب طعام من 

المطعم

 )يتدرب على اداء حوار مستخدما 

(ماذا ؟ والفعل تفضل 

يتحدث عن اسم مطعم يحبه ويذهب 

اليه اجابة اوراق العمل .إجابة أوراق العمل 

يتعرف على بعض انواع الطعام 

والشراب

ينشأ جمال يصف فيها المطعم وما 

يوجد فيه

يتعرف على انواع االطعمة المشهورة 

في االمارات

يتدرب على استخدام الوجبات اليومية 

وما يأكل فيها

يستخرج بعض اضاد الكلمات

انا - أنا جوعان  )التعرف على الحال 

(عطشان 

Y5 /6  ( 5 )Y5/9 ( 5 ) Y5/10 ( 5 ) Y5/11 ( 5 ) Y5/12 ( 5 ) Y5/13 ( 5 ) Y5/14  ( 5 ) Y5 /15  ( 5 )

WEEK7 WEEK8

Y4/31 ( 5 ) Y4/32 ( 5 )

GY/3 ( 5 ) Y5/5 ( 5 ) Y5 /6 ( 5 ) Y5/7 ( 5 ) Y5/8  ( 5 )Y5/4 ( 5 )

Y4 /24 ( 5 )Y3 /22( 5 ) Y3 /23( 5 )

WEEK 6

ينشأ فقرة تتضمن ما تعلمه لوصف 

(الغابة  )حيوان او طير او مكان 

Y4/27 ( 5 ) Y4/28 ( 5 ) Y4/30 ( 5 )Y4/29 ( 5 )

WEEK3

Y4/20 ( 5 ) Y4/ 21 ( 5 )

Y4/25 ( 5 ) Y4/26 ( 5 )
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YEAR  5  LONG  TERM  PLAN  WITH CURRICULUM  STANDARDS



YEAR 

5

يتدرب على اداة 

 (اين  )االستفهام 

واالجابة باستخدام 

YEAR 

6

يتعرف على موقع االمارات على 

الخريطة

ينشا جمال تتضمن وسيلة مواصالت يميز بين وسائل المواصالت

والمكان الذي يذهب اليه بها من خالل 

الصور

يتعرف على ما يوجد في البحر

T
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قراءة قصة عن فصول السنة وفهمها

Y5 /18 ( 5 )

يصنف الكلمات تصنيفا لغويا

يصنف الحيوانات حسب اماكن 

تواجدها

التدريب على التعبيرالشفوي 

والكتابي

قراءة جمل الدرس وفهمها

Y5 /21  ( 5 )

WEEK  1

ذكرمفردات الدرس واستخدامها 

استخداما صحيحا

(هل تحب العصافير  )درس 

YEAR  6   LONG  TERM  PLAN  WITH CURRICULUM  STANDARDS ARABIC ( N.A )

Y6/7 ( 5 ) 

(مع  )يتدرب على استخدام الحرف 

يقارن حالة الجو في االمارات وبعض 

الدول االخرى يجيب عن اسئلة الفهم واالستيعاب

WEEK 8

(أحب فصل الربيع  )درس 

يتدرب على استخدام فعل االمر في 

حالة المذكر والؤنث والجمع

ينشا برنامج عن اليوم الرياضي

يظهر القدرة على استخدام ظروف 

المكان والزمان يصف اللعبة الرياضية المفضله لديه

يستخرج اضداد المفردات

 )يكون اسئلة باستخدام اداة االستفهام 

(هل - متى 

يظهر القدرة على استخدام 

الصفات وااللوان

مراجعة

يستخرج جموع المفردات

يتدرب على استخدام اداة 

واالجابة  (هل  )االستفهام 

يستخرج افعال الدرس

يتعرف على اضداد بعض المفردات

WEEK 4 WEEK 5WEEK 3

مراجعة

التدريب على كتابة قصة مصورة

مراجعة

الشخصيات - المكان - الزمان  )يحدد 

)

معرفه االعمال التي كان اهل االمارات 

يقومون بها من غوص وصيد التدريب التعبير الشفوي و الكتابى مراجعة ما سبق دراسته مراجعة ما سبق دراسته

يقراقصة ويحللها ذكر اسماء الشواطىء بدولة االمارات

قراة فقرات الدرس و استخراج 

القواعد النحوية منها

WEEK 16

Y5/31 ( 5 )Y5/30 ( 5 )

يتعرف على اسماء الدول المجاوره 

لدول الخليج

WEEK 13

Y5/25 ( 5 ) Y5/26 ( 5 ) Y5/27 ( 5 )

WEEK 11 WEEK 12

Y5/28 ( 5 )

قراءة جمل الدرس وفهمها

ذكرمفردات الدرس واستخدامها 

استخداما صحيحا

يتعرف على حالة الجو في فصول 

السنة

يتعرف على اسماء بعض المالبس

(عالء الدين  )درس  يستخرج اضداد المفرات الجديدة التعرف على بعض ظروف المكان

WEEK  2 WEEK 8

Y5 /22  ( 5 )

WEEK 6

يصف حالة الجو في ذلك اليوم

يرتب احداث القصة ترتيبا صحيحا

ذكرمفردات الدرس واستخدامها 

استخداما صحيحا

WEEK 7

يكتب اعالن في جريدة عن حيوان 

هارب

يكتب قصة ابطالها من الحيوانات 

موظفا لغة الحوار (اليوم الرياضي  )درس 

يميز بين اسماء االلعاب الرياضية 

المشهورة في االمارات

مراجعة

يقرا قصة عن حيوان ويجيب عن 

اسئلة الفهم واالستيعاب قراءة جمل الدرس وفهمها مراجعة ما سبق دراسته

يتحدث عن االلعاب التي يمارسها 

في اليوم الرياضي

 )يتدرب على استخدام الضمائر 

(انِت - انَت 

WEEK  1 & WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 & WEEK 6

التدريب على كتابة حوار شفهيا 

(فأرالقرية وفأرالمدينة  )درس  .وكتابيا 

أن يتعرف الطالب على معلومات 

عن القرية والمدينة

يتعرف على االتجاهات االربعة

WEEK 7

التعرف على افعال الدرس

WEEK 14

Y6 \8  ( 5 )Y6 /6 ( 5 )Y6 /5 ( 5 )

Y5 /24  ( 5 )

Y5/32 ( 5 )

يظهر القدرة على استخدام ظروف 

المكان

يتدرب على اداء حوار باستخدام 

ادوات االستفهام

ينشا جمالتتضمن الظروف على اماكن 

حسب موقعها من الصورة

يصوغ عبارات لحل لغز عن مكان 

معين

يقرا قصة ويفهما

يجمع معلومات عن مكان معين محددا 

اطلس و شبكة  )موقعه مستخدما 

(المعلومات 

WEEK 15

Y5 /23 ( 5 )

(حول الخليج  )درس  يستخرج االفعال الجديدة

قراءة جمل الدرس وفهمها يتعرف على اضداد المفردات

ذكرمفردات الدرس واستخدامها 

استخداما صحيحا يصف كل فصل من الفصول االربعةيصنف الكلمات تصنيفا لغويا

Y5/29 ( 5 )

Y6/1&2 ( 5 ) Y6/3 ( 5 ) Y6/4 ( 5 )

يصنف الكلمات تصنيفا لغويا (لماذا )التدرب على ادوات االستفهام 

WEEK  10

Y5/20 ( 5 ) 
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Y5/17 ( 5 )

WEEK  9

Y5 /19 ( 5 )



YEAR 

6
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Y6/25 ( 5 )

يصنف الكلمات تصنيفا لغويا

ان يكتب عن اإلمارات ويميز بين المدن 

والفرى فيها

أن يتعرف  على أسماء الطيور المشهورة 

في االمارات

أن ينشا جمال استفهامية باستخدام 

أداة االستفهام هل مع المثنى االسستماع الى حوار مقروء وفهمه

أن يتعرف على معلمومات عن 

الطيور وأسمائها

أن يكتب نصا من إجابات  أسئلة 

.كاملة والربط بينها  تفسير مفردات الدرس الجديدة

اجابة اوراق العمل

أن يقارن بين الهوايات التي يحبها

التدريب على فهم عبارات وربطها بالصور 

.

التدريب على حوار

التدريب على كتابة مفردات مع االستعانة 

.أن يستخرج المدود المختلفة ويميز بينها .بالصور وبالحرف األول  االستماع الى نص مقروء وفهمه

.أن يميز بين التاء المربوطة والمفتوحة 

التعرف على انواع الهوايات التي يحبها 

االوالد والبنات (ما  )التدريب على استخدام اداة االستفهام 

WEEK 7WEEK 3 & WEEK 4 WEEK 5

التعرف على جمع بعض المفردات التعرف على الصفات الجديدة بالدرس

Y6/27&28 ( 5 ) Y6/29 ( 5 ) Y6\30 ( 5 ) Y6/31 ( 5 )Y6/26 ( 5 )

WEEK 8

التدريب على اإلمالء (الهوايات  )درس  التعرف على االفعال الدرس

- الذي  )التعرف على االسم الموصول 

(التي 

قراءة فقرة واستخراج منها القواعد 

النحوية التدريب على التعبيرالشفوي والكتابي مراجعة ماسبق دراسته

WEEK  1 WEEK  2

تفسيرمفردات الدرس وفهمهاتفسيرمفردات الدرس وفهمها

التدريب على ربط حروف الجر مع االسم 

(ما  )الموصول 

WEEK 6

أن يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة 

.للقصة  .أن يحدد الفكرة الرئيسة للقصة .أن يصف الفصول األربعة 

التعرف على ال الناهية وربطها مع الفعل 

.المضارع 

وصياغتها  (كانت - كان  )استخدام الفعل 

بجمالمفيدة

أن يكتب قصة قصيرة أبطالها من 

.الحيوانات 

أن يحدد شخصيات الفصة والمكان 

.والزمان 

أن يميز الطالب التغيير الذي طرأ على 

الفعل المضارع عندما يسبق بأداة النصب 

(أن  )

التعرف على أنواع الصيد الموجود 

.في اإلمارات  .أن يصف الطائر المفضل إليه 

االستماع الى نص مقروء وفهمه .تصنيف المفردات تصنيفا لغويا  .أن يقارن بين العصفور واإلنسان  .التعرق على صفات الطيور 

االستماع الى نص مقروء وفهمه

أن يقارن بين النملة والجرادة من 

(......صفاتها - لونها  )خالل 

(كيف  )التدريب على اداة االستفهام 

قراءة فقرة وفهمها واستخراج القواعد 

النحوية منها

التعرف على يعض اسماء الحشرات التعرف على افعال الدرس
تكوين اسئلة باستخدام اداة االستفهام 

وفهمها التدريب على التعبيرالشفوي والكتابي

(العصفورواالنسان  )درس  التعرف على افعال الدرس وفهمها .التعرف على أعضاء جسم االنسان 

ما  )التدريب على أدوات االستفهام 

(أي-  (النملة والجرادة  )درس 

التعرف على الفصول االربعة 

ومايحدث في كل فصل
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(السيارة  )درس  .التعرف على المفردات الجديدة وتطويرها 

WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3

قراءة الدرس قراءة تحليلية

التدريب على متابعة النص من 

خالل االستماع

مع المفرد  (الذي - التي  )التدريب على استخدام االسماء الموصولة 

والمثنى

WEEK 4 WEEK 5

(هذه - هذا  )التدريب على استخدام اسم االشارة 

WEEK 7 WEEK 8

(ظواهرلغوية ):-  من دراسته استذكارماسبق دراسة مفردات جديدة والبحث عنها

تعريف الطالب بالفعل المضارع 

(سأذهب  ). ودالالته 

(........جمع - مفرد  )أن يصنف الكلمات تصنيفا لغويا 

التدريب على كتابة نص معلوماتي  

.

االستماع الى قراءة نص مقروء 

وفهمه

تفسيرمفردات الدرس وفهمها

مراعيا  )التدريب على كتابة رسالة 

(عناصرالرسالة 

.أن يتدرب على كتابة قصة قصيرة 

التعرف على أقدم وأحدث 

المواصالت التي تستخدم في 

حروف الهجاء  مع الكلمات

التدريب على متابعة قصة عن 

طريق االستماع

أن يقارن بين الحياة في القرية 

والمدينة

( بالنفس التعريف ) حوار على التدريب

يفهم القصة المقروءة ويستوعبها 

الشخصيات والرمان  )ويحدد 

أن ينشأ جمال باستخدام األفعال 

 )المتصلة مع حروف التسويف 

 )التدريب على استخدام فعل األمر  

(اركب - اربط 

أن يرتب أحداث القصة من خالل 

الصور

 )يحدد الفكرة الرئيسة للقصة أو 

(المغرى 

يستنتج الطالب التغيير الذي طرأ 

على الفعل المضارع عندما أدخل 

التعرف على االلوان

التدريب على استخدام اداة 

(هل  )االستفهام 

مراجعة ماسبق دراسته

WEEK 5 WEEK 6 & WEEK 7 WEEK 8

Y6 /16  ( 5 )Y6/13 ( 5 ) Y6 /14&15  ( 5 )

التدريب على استخدام عالمات 

.الترقيم 

أن ينشأ نصا قصيرا يتضمن 

إجابات ألسئلة كاملة والربط بينها 

.أن يصف مهنة يحبها 

...... المكان - صاحب المهنه  )أن يقارن بين المهن المختلفة من خالل 

) اجابة اوراق العمل

Y6/24  ( 5 )Y6 /21  ( 5 ) Y6/22  ( 5 ) Y6 /23 ( 5 )

التعرف على اصحاب المهن وما 

يقومون به من اعمال

(االعمال والمهن  )درس  التعرف على االفعال الدرس وفهمها

Y5/17 ( 5 ) Y5/18 ( 5 ) Y6 /19 ( 5 )

WEEK  1

أن يقارن بين الحياة في الماضي والحاضر

Y6 /12 ( 5 )

التعرف على أشهر المهن الموجودة في اإلمارات

WEEK 6

Y6/32 ( 5 )

Y6/20 ( 5 ) 

(كانت / كان  )التدريب على استخدام الفعل 

يرتب أحداث القصة من خالل 

الصور

WEEK 4

التدريب على استخدام عالمات 

.الترقيم 

التدريب على كتابة جمال تبدأ 

(كانت - كان  )بالفغل الناقص 

WEEK  2 &WEEK 3

Y6/9 ( 5 ) Y6/10 &11( 5 )

اأن يتعرف على أنواع  المواصالت 

القديمة والحديثة
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YR.7

.والصيف استخدامها مع األسماء

Y7/25 (4 )

WEEK 7 WEEK 8
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YR.7

WEEK  1& 2 WEEK WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6

(الغائب  )التدريب على استخدام الضمير 
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التدريب على كتابة حملة مفهومة من 

.حروف منفصلة  تفسير مفردات الدرس الجديدة

WEEK 12

Y7\21  (4 )

Y7/1&2( 8 ) Y7 /5 ( 4)

التالميذ وربطها باإلمارات

WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3 WEEK 5

Y7/13 ( 4 ) 

الذهني من خالل األسئلة

Y7/6 ( 4 ) Y6/7 ( 4 ) 

 داخل أو خارج اإلمارات

أن يفسر المفردات

WEEK 15WEEK 14

 تفسيرا صحيحا

أن يحلل التلميذ الفقرات

درس مكالمة هاتفية

Y7\31 (4 )

Y7/8  (4 )

التعرف على حالة الجو

Y7 /16  (4 )

Y7/26 (4)

أن يرتب أحداث القّصة التعرف على اسلوب التعجب أن يقّدم المتعلم نصائح

WEEK  10

إلى زميلة من خالل موقف معين

WEEK  9

(ك)واستخدامه مع الضمير

WEEK 11

درس طاعة الوالين أن يظهر المتعلم معرفة

WEEK 15

Y7\32 (4 )

أن يفسر المفردات تفسيرا صحيحا المفيد والغير مفيد

WEEK 13 WEEK 16

إجابة أوراق العمل أن يرتب أحداث القّصة المقارنة بين الطعام

األربعة المعلم وألسرة مستخرجا األفكار الرئيسة والفرعية والفواكة صحيحا

التدريب على التعبير األنشطة الصفية درس عادات صحية مفيدة التعرف على أنواع

Y7/20 (4 ) 

يستخدم المثنى استخداما

يظهر المتعلم معرفة بالمثنى

وذلك عن طريق مساعدة أن يحلل التلميذ الّنص

Y7 \24  (4 )Y7\23 (4 )Y7 \22  (4 )

األطعمة والخضروات

WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8WEEK 4

ماهي أنواع الهداية ؟

واإلمالء التعليمي

(بكم-كم )وأداة االستفهام  فيه هدية لشخص مهم والتعبير الكتابي

جدا بالنسبه له

لمن أقدم هدية ؟

متى أقدم هدية ؟

أن يظهر المتعلم مشاركتة التدريب التعبير الشفوى

تحليل الحوار واستخالص (الهاء )بالضمير الغائب   في المناقشات والعصف أن يكتب المتعلم موقفا قّدم

أن يظهر المتعلم معرفته

أن يفسر المفردات تفسيرا صحيحا

األنشطة الصفية مراجعة ماسبق دراسته

ان يكتب حوار بينه وبين صديقه 

حول عبره الهاتف األفكار الرئيسة والفرعية

أن يظهر المتعلم معرفته بترتيب 

وتركيب الحروف من خالل فهم العبارة

أن يصف المتعلم األماكن التي زارها 

مثل البحر والشالالت

استعدادا لإلمتحان

إجابة اوراق العمل

WEEK  9 WEEK  10 WEEK 11

أن يظهر المتعلم معرفتة بالضمير 

في حالة المذكر  (الهاء  )الغائب 

والمؤنث التعبير الحر درس هدية مناسبة

تفسير المفردات وتوظيفها في جمل 

مفيدة

وذلك عن طريق مساعدة أن يصف مكان محّدد

WEEK 16

(نا - ت)ضمائر الرفع  المعلم وألسرة كيف قضيُت عطلة الربيع

WEEK 13

Y7/3 ( 4 ) Y7/4 ( 4 )

من خالل  الفقرات

 أن يظهر المتعلم معرفته

الصيفية  التي يقوم بها     أن يحدد األماكن التي زارها

التعرف على األنشطة (الحر )التعبير الكتابي 

بالفعل في حالة المثنى

مستخرجا األفكار الرئيسة

التعرف على اسلوب

يظهر المتعلم معرفة

أن يحلل التلميذ الّنص (وتلك- ذلك  )التعجب مع 

أن يرتب أحداث القّصة بالضمائر المتصلة باألفعال

درس عطلة سعيدة

مستخرجا األفكار  الرئيسة

Y7 /12 ( 4 )

أن يظهر المتعلم معرفة

الكتابي ووصف الفصول

Y7/19 (4 )

بالضمائر المتصلة وكيفية

وتحويل األرقام إلى الفاظ

Y7\30 (4 )Y7\29 (4)

Y7/9 ( 4)

أن يحلل التلميذ الفقرات بالمالبس في فصل الشتاء

مستخرجا األفكار

Y7/17 (4 ) Y7 /18 (4 )

أن يفسر المفردات تفسيرا صحيحا

مراجـعــة

مراجعة لجميع ماسبق دراسته

 امتحان تقييمي

أن يحدد مستوى الطالب في المهارات االربعة

Y7/10 ( 4 )             Y7/11 ( 4 ) Y7/14 ( 4 )                       Y7/15 ( 4 )

Y7/27 ( 4 )                                        Y7/28 ( 4 )



YEAR 
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WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8
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التعرف على ظروف الزمان

مع جاره

خطة عالجية تمكن الطالب قراءة 

نص خارجي

YEAR

8
WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5

WEEK 8
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تفسير المفردات وتوظيفها في جمل 

مفيدة

درس جار جديد

يحلل المتعلم الحوار ويستخرج 

األفكار الرئيسة

WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6

WEEK 8

    يحدد مستوى الطالب في المهارات األربعة

التعرف علي بعض المهن 

واصحابها

يناقش المتعلم  أنشطة الروتين 

اليومي

WEEK 3 WEEK 5

كتابة الروتين اليومي أن يفسر المفردات تفسيرا صحيحا

Y8/17 (4 )

و األدوات التي يستخدمها الطبيب

يحلل القصة ويستخرج الفكرة 

الرئيسة

Y8/9 (4 ) 

 )التعرف على بعض األماكن 

...الدفاع المدني  المفرد والجمع

Y8/11 ( 4 )

التعرف على األفعال المتعلقة 

بالدرس

التدريب على التعبير الشفوي 

والكتابي

Y8/10 (4 ) 

 )يستخدم موظفا أدوات الربط 

(التي \ الذي 

يكتب موضوعا عن رياضته 

المفضلة

Y8/20 (4 ) 

Y8 /5 ( 4)

Y8/21  (4 ) Y8 /22  (4 )

االستماع الى حوار وتحليله

يظهر المتعلم معرفته بالعادات 

العربية

تفسير المفردات وتوظيفها في جمل 

مفيدة

Y8/6 ( 4)

Y8 \6 ( 4)Y8\4 ( 4 )

اكتساب مفردات جديدة وتفسيرها
يصنف  الضمائر ويصرفها

Y8/12 ( 4 )

Y8/23 (4 )

Y8\7 ( 4 ) 

المعلم وألسرة

التدريب على التعبير األنشطة الصفية

وذلك عن طريق مساعدة

WEEK 6 WEEK 7

WEEK 7

Y7 /8  (4 )

اإلجابة على ورقة العمل

التعرف على أنواع السيارات

يظهر المتعلم معرفة  باألسماء 

الموصولة

يكتب واصفا موضوعا عن زيارة 

قام بها المتعلقة بالدرس

التدريب على استخدام الضمائر التدريب على استخدام الصفات

التعرف على المثنى والجمع التدريب على التعبير الشفوي

يفسر المفردات ويوظفها في جمل 

مفيدة

التدريب على استخدام بعض 

الصفات

Y8 \8  (4 )

Y8 /24  (4 )

التعرف على مخاطر النار

يظهر المتعلم معرفة باستخدام 

اسماء االشارة التدريب على التعبير المتعلقة بالدرس

يشارك في المناقشات والعصف 

الذهني

المفرد والمثنى والجمع

يطهر المتعلم معرفة  بمن يعملون 

في المستشفى التعرف على أنواع الجموع في جمل مفيدة

Y8 /18 (4 ) Y8 /19 (4 )

الطبيب الذكي: درس

يتوسع في استخدام األفعال 

واألسماء يكتب وصفا للشخصيات والمكان

التدريب على استخدام األفعال في 

جمل مفيدة النار: درس مراجعة شاملة للدرس

اإلجابة على ورقة العمل

التدريب على استخدام اسماء 

اإلشارة

التدريب على التعبير الشفوي 

والكتابي

وتصريفها مع األفعالمؤنثها ومذكرها

مراجعة شاملة للدرس

Y8/7 ( 4 ) 

التدريب على التعبير الشفوي 

والكتابى

وحقوق الجار

يكتب موضوعا واصفا فيه الوادي

Y8 \5 ( 4)

والمكان  التى حدثت فيه القصة

أن يكتب اسماء الحيوانات

من خالل الكلمات المتقاطعة

ستخدم األفعال في األزمنة 

المختلفة بشكل صحيح

 يظهر المتعلم معرفة بأنواع 

الرياضة في دولة االمارات

وتوظيفها في جمل يصنف الضمائر ويصرفها

تفسير مفردات الدرس الجديدة
التعرف على فعل األمر

(الحر  )التعبير 

يحلل النص ويستخرج الفكرة 

الرئيسة

يناقش المتعلم  موضوعا عن 

أنواع الرياضة

التدريب على استخدام أدوات 

اإلستفهام الرياضة: درس 

وتكوين اسئلة منها

يرتب أحداث القصة
(أي )التعرف على أداة االستفهام 

ينظم المادة المكتوبة ويرتبها ، 

ويطبق استراجيات الكتابة

يحلل التلميذ النص

يظهر المتعلم معرفة باستخدام 

األفعال التعبير الحر

الكتابيإجابة اوراق العمل وذلك عن طريق مساعدة أن يحلل التلميذ الّنص باالحيوانات في الغابة (حتى)التعبيرين مستخدما  الشفهي

أن يظهر المتعلم معرفةمراجعة ماسبق دراسته

أن يميز بين الحيوانات

أن يرتب أحداث القّصة األليفة والغير األليفة

درس االصدقاء االربعة

أن يكتب وصفا للشخصيات

أن يربط بين المثالين أو

وادي القناعة: درس 

Y8/1&2 (4 ) 

مراجعة عامة

Y8\3 ( 4 )

المقارنة بين العادات المعلم وألسرة ويستخلص األفكار الرئيسة والفرعية

WEEK 4WEEK  1

مراجعة لجميع ماسبق دراسته

امتحان تقييمي

المفيدة والغير مفيدة إجابة أوراق العمل

التدريب على التعبير األنشطة الصفية
T

e
rm

 1



WEEK 8

التحضير لالمتحان
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المتصلة والمنفصلة قاموا باكتشافها

يكتب معبرا عن حادث حريق شاهده

خطة عالجية تمكن الطالب قراءة 

نص خارجي

WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8
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والكتابي

خطة عالجية تمكن الطالب من 

قراءة نص خارجي

يظهر المتعلم معرفة  باجراءات 

السالمة المفرد والجمع

يفسر المفردات ويوظفها في جمل 

مفيدة مـع العلــماء:درس التعرف على ترتيب األعداد

Y8/26 (4)Y8/26 (4)Y8/25 (4 ) Y8/32 (4 )Y8/31 (4 )Y8/30 (4 )Y8/29 (4)

مراجعة شاملة للدرس

المتعلقة بالدرس

والكتابي

التدريب على استخدام أدوات 

اإلستفهام

اإلجابة على ورقة العمل

التعرف على بعض العلوم التي

Y8/26 (4)

يبحث المتعلم عن مخترعي بعض 

االجهزة الحديثة

التعرف ببعض العلماء العرب التدريب على استخدام األعداد

التدريب على استخدام األفعال 

المتعلقة بالدرس

يحلل النص ويستخرج الفكرة 

الرئيسة

يظهر المتعلم معرفته بالمواد 

الدراسية

من واحد الى عشرين وكتابتها 

بالحروف

التدريب على قراءة فقرة واستخراج

حروف الجر و اسماء االشارة

يصرف الفعل الماض مع ضمائر 

الرفع

التدريب على جمع  بعض الكلمات

يعبر عن آراءه الشخصية ووجهات 

نظره

ويكتب عن احدى االكتشافات 

العلمية الحديثة

التدريب على التعبير الشفوي

YEAR 
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WEEK  1 & WEEK 2 WEEK  3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7
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Y9/1 (4 ) Y9/2 (4 ) Y9/3 ( 4 ) Y9/4 ( 4 ) Y9 /5 ( 4) Y9 /6 ( 4)

مراجعة لجميع ماسبق دراسته من 

قواعد نحوية

يظهر فهما لنص مسموع يفهم 

العبارات المنطوقة

Y9/7 ( 4 ) Y9 /8  (4 )

مراجعة عامة العودة من العطلة:درس 

 في ويوظفها جديدة مفردات يتعرف

شفويا جمل

 المفرد االسم قاعدة على  يتعرف

الجر حالة في األربعة الفصول: درس

 وتوظيفها الجديدة المفردات تفسير

شفويا والخبر المبتدأ قاعدة علي التعرف للدرسين شاملة مراجعة

 األزمنة في األفعال يستخدم

صحيح بشكل المختلفة المجرور االسم و الجر حروف

 الفكرة يستخرج و النص يحلل

الرئيسة

 المتعلقة األفعال على التعرف

بالدرس اإلسمية الجملة تعزيز العمل ورقة على اإلجابة

األنشطة و

-الضمائر - الجملة -أقسام الكلمة 

أدوات الربط-المثنى 

التعرف على األنشطة  الصيفية 

والمعسكرات االشارة اسم األربعة السنة فصول على التعرف مفيدة جمل في واستخدامها

مختلفة تعبيرات في

 لها وتراكيب مفردات على التعرف

بالوقت عالقة بالدرسين المتعلقة

امتحان تقييمي

تمكن الطالب من التحدث عن 

عطلته ويكتب فقرة قصيرة عنها

 السياحية األماكن على التعرف

العربية اإلمارات دولة في الهامة

 الشفوي التعبير على التدريب

والكتابي فصل كل خصائص على التعرف الصفات بعض استخدام على يتدرب

 الشفوي التعبير على التدريب

والكتابي

أن يسترجع ماسبق دراسته اإلمارات في األربعة الفصول بين شيئين بين المقارنة على التعرف

أن يحدد مستوى الطالب في 

المهارات األربعة التدريب على أداء حواراً تمثيلياًفصل كل عن معبراً موضوع يكتب

 فقرات قراءة من الطالب تمكن

 مراعيا صحيحة قراءة الدرس

ً معبراً يكتب  أهم عن موضوعا

السياحية األماكن حوار تكوين على  التدريب

WEEK  1 WEEK  2 & WEEK 3 WEEK 4 WEEK  5 WEEK  6 WEEK 7 WEEK  8

Te
rm

 1

Y9/9 (4 ) Y9/10 & 11( 4 ) Y9/12 ( 4 ) Y9 /13 ( 4) Y9 /14 ( 4)

 الفكر يستخرج و النص يحلل

الرئيسة معالجتها و المدن تلوث اسباب على التعرف ( به المفعول ) النصب حالة في

Y9/15 ( 4 ) Y9 /16  (4 )

المدن:  درس شفويا ويوظفها جديدة مفردات يتعرف

 المذكر جمع قاعدة على يتعرف

السالم خارجي نص قراءة عالجية خطة

 يقوم التي األنشطة على التعرف

التالميذ بها

 التعبيرالشفوي على التدريب

والكتابي للدرس شاملة مراجعة

العمل ورقة على اإلجابة

الفرعية الفكر و مفيدة جمل في األفعال يستخدم  الشفوي التعبير على التدريب االسمية  الجملة على التعرف عنها والتحدث الحر التعبير بالدرس المتعلقة



YEAE 

10

Te
rm

 1
ً معبراً يكتب  و التلوث عن موضوعا

البيئة على أثره

 وسائل عن موضوع كتابة

المختلفة المواصالت

الصفات استخدام على التدريب والقرية المدينة في النقل وسائل على التعرف البيئة على المحافظة و

والقرية المدينة بين يقارن البيئة على المحافظة أهيمة على التعرف

YAER 

9
WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8

Y9/17 (4 ) Y9 /18 (4 ) Y9 /19 (4 ) Y10/20 (4 ) Y/21  (4 ) Y9 /22  (4 ) Y9/23 (4 ) Y9 /24  (4 )

Te
rm

 2

الهوايات:  درس

 ويوظفها جديدة مفردات يتعرف

شفويا

توظيف أقسام الكلمة توظيفا نحويا 

صحيحا التكسير قاعدةجمع على يتعرف للدرس شاملة مراجعة المكتبة زيارة: درس توظيفها و جديدة مفردات تفسير

ً الربط أدوات يستخدم  استخداما

ً صحيحا

 الفكر يستخرج و النص يحلل

الرئيسة

 األزمنة في األفعال يستخدم

صحيح بشكل المختلفة الفعلية الجملة على التعرف النصب و الرفع حالة في العمل ورقة عن االجابة

 الفكر يستخرج و النص يحلل

الرئيسة

 ويستخدمها  األفعال على يتعرف

مفيدة جمل في

 الشفوي التعبير على التدريب

والكتابي

الهوايات أنواع على التعرف

 الشفوي التعبير على التدريب

والكتابي بالدرس المتعلقة المكتبة محتويات على يتعرف

 المؤنث جمع قاعدة على يتعرف

السالم

 خالل من قصة كتابة على التدريب

الصور

الصفات استخدام على التدريب

 ) الجموع أنواع على التعرف

-  السالم المؤنث-  السالم المذكر

ً يكتب  قضاء كيفية عن موضوعا

الفراغ وقت

 عبر البحث أهمية على يتعرف

الحاسوب الرفع حالة في

 المطلوبة اإلجراءات على يتعرف

عند

ً يتحدث و  هوايته عن شفويا

المفضلة خارجي نص قراءة عالجية خطة واالطالع القراءة أهمية يستوعب والفعلية االسمية الجملة بين يميز المكتبة من كتاب استعارة

WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8

Te
rm

 2

Y98/25 (4 ) Y9/26 (4) Y9/26 (4) Y9/26 (4) Y9/29 (4) Y9/30 (4 ) Y9/31 (4 ) Y9/32 (4 )

للدرس شاملة مراجعة الملح وأكياس الجمل: درس

 ويوظفها جديدة مفردات يكتسب

شفويا

 على التعرف من الطالب يتمكن أن

األشياء

 المؤنث جمع قاعدة على يتعرف

النصب حالة في السالم الفعلية الجملة على يتعرف

 الشفوي التعبير على التدريب

والكتابي للدرس شاملة مراجعة

العمل وقة على االجابة

 الفكر يستخرج و النص يحلل

الفرعية و الرئيسة

 وقدراتهم فهمهم المتعلمون يظهر

القراءة في البحر من تستخرج التي به المفعول ) ) االسمية والجملة الحر التعبير العمل ورقة عن االجابة

بالدرس المتعلقة الصحراء حياة على يتعرف النص من النحوية القواعد يستخرج بالحيوان الرفق أهمية على يتعرف الفعلية و اإلسمية الجملة بين يميز النص تلخيص على التدريب بالدرس المتعلقة

االمارات في األنشطة و خارجي نص قراءة عالجية خطة تجاهه وواجبنا منهما كل يحلل و

االمتحان قبل ما مراجعة

WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8

Te
rm

 1

Y10/1 (4 ) Y10/2 (4 ) Y9/10 ( 4 ) Y10/4 ( 4 ) Y10 /5 ( 4) Y10 /6 ( 4) Y10/7 ( 4 ) Y10 /8  (4 )

دراسته سبق ما مراجعة االتصاالت: درس التراكيب النحوية التدريب على التواصل والتحدث االتصاالت درس مراجعة الثالثة الجيران:  س در للدرس التحليلية القراءة الكتابي و الشفهي التعبير

تقييمي امتحان االتصال وسائل على التعرف الرفع حالة في المثنى االسم معانيه وفهم النشيد قراءة العمل أوراق حل القرية في الحياة طبيعة على التعرف جمل في األفعال استخدام القرية في الحياة عن فقرة كتابة

الهدف
- الهاتف المحمول - الحاسوب - الهاتف 

االقمار الصناعية التعرف على األفعال المتعلقة بالدرس االتصاالت أهمية عن موضوع كتابة الثالثة الجيران قصة على التعرف حالتي في المثنى: النحوية التراكيب المدينة في الحياة و

 المهارات في الطالب مستوى يحدد أن

األربعة يتعرف أهمية التواصل بين الناس يحدث- جعلت - تساعد -يستخدم -توفير  والكتابي الشفهي التعبير الناس بين التعاون أهمية إدراك الجر و النصب التعليمي اإلمالء كتابة

اعراب من دراسته ماسبق يسترجع أن
يفسر مفردات الدرس ويوظفها في جمل 

مفيدة المثنى اعراب التعليمي اإلمالء كتابة الدرس مفردات على التعرف المثنى إلى العبارات تحويل المتوسطة الهمزة كتابة



Te
rm

 1
( حرف. فعل.  اسم) الكلمة واقسام 

يحلل النص ،يحدد مدى االختالف 

واالتفلق مع النص المثنى إلى العبارات تحويل ( هل ) باستخدام السؤال تكوين

( فعلية. اسمية ) الجملة وأنواع  

WEEK  9 WEEK  10 WEEK 11 WEEK 12 WEEK 13 WEEK 14 WEEK 15 WEEK 16

Te
rm

 1

Y10/9 (4 ) Y10/10 (4 ) Y10/11 ( 4 ) Y10/12 ( 4 ) Y10 /13 ( 4) Y10 /14 ( 4) Y10/15 ( 4 ) Y10 /16  (4 )

الثالثة الجيران درس مراجعة المعرفة جهاز:  درس النحوية التراكيب والكتابي الشفهي التعبير المعرفة جهاز درس مراجعة الجموع أنواع  مراجعة االستفهام أدوات مراجعة االتصاالت درس عمل أوراق

العمل أوراق حل الحاسوب أهمية على التعرف جمل في األفعال استخدام المهذبة التعابير استخدام العمل أوراق حل للمثنى المفرد االسم تحويل الموصولة األسماء مراجعة الثالثة الجيران درس عمل أوراق

الحاسوب أضرار على التعرف اإلشارة أسماء استخدام اللغوية الجذور من االشتقاق المعرفة جهاز درس عمل أوراق

 في ويوظفها الدرس مفردات يفسر

مفيدة جمل : باستخدام مفيدة جمل تكوين التعليمي اإلمالء كتابة

 االختالف مدى ،يحدد النص يحلل

النص مع واالتفاق تلك-  ذلك: اإلشارة أسماء المتوسطة الهمزة على التدريب

YEAR 

10
WEEK  1 WEEK  2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 8

Y10/20 ( 4 ) Y10 /21 ( 4) Y10 /22 ( 4) Y10/23 ( 4 ) Y10 /24  (4 )

المواصالت درس مراجعة النملة و القائد:  درس للدرس التحليلية القراءة الكتابي و الشفهي التعبير

WEEK 6 WEEK 7

النملة و القائد درس مراجعة

المدن داخل النقل وسائل على التعرف ثنائي حوار تكوين العمل أوراق حل الماضي في الحروب على  التعرف العدد تمييز: النحوية التراكييب المصروف عن حوار إلى االستماع العمل أوراق حل

المواصالت:  درس الكتابي و الشفهي التعبير

مفضل مكان عن فقرة كتابة

المواصالت أنواع على التعرف الكلب و اللص عن قصة كتابة الجنود و القائد واجب على  التعرف :العدد مع التمييز حاالت العام المعنى ومعرفة النشيد قراءة

الدرس مفردات على التعرف جمل في األفعال استخدام التعليمي اإلمالء كتابة

المواصالت أهمية إدراك التعليمي اإلمالء كتابة القصة أحداث على التعرف  (10)  -   (3-9 ) -( 1-2 )

 اتفاقه مدى ويحدد النص يحلل

واختالفه منفردة المتوسطة

 االمارات في المواصالت تطور

تغيير من ومااحدثته الهمزة كتابة على التدريب

WEEK 16

الدرس مفردات على التعرف

عائلية جلسة:  درس الكتابي و الشفهي التعبير عائلية جلسة درس مراجعة العربية األعداد مراجعة اإلشارة أسماء  مراجعة

WEEK  9 WEEK 12

WEEK 13 WEEK 14

الجاحظ قصة إلى االستماع العمل أوراق حل العدد تمييز مراجعة الخبر و المبتدأ مراجعة : مع الضمائر استخدام مراجعة النملة و القائد درس عمل أوراق

الجمع و للمثنى االسم تحويل مراجعة المواصالت درس عمل أوراق

Y10\17 (4 )   

Y10/29 ( 4 ) Y10/30 ( 4 ) Y10/31( 4 )

WEEK 11

Y10/27 ( 4 )
Y10/28 ( 4 )

Te
rm

 2

Y10/19 ( 4 )

Y10/32( 4 )

Te
rm

 2

Y10/25 ( 4 )

األسرة أفراد على التعرف

WEEK 15



YR.11

Y11 / 8 ( 4 ) 

 الشفهي التعبير

والكتابي

التعليمي االمالء

الصفية األنشطة

 

Trem 

1 WEEK 7 WEEK 8

Y11 / 16 ( 4 ) 

 الشفهي التعبير

والكتابي

التعليمي االمالء

 على التدريب

الصفية األنشطة

Term 

2 W8

Y11 / 24( 4 ) 

األنشطة الصفية

مراجعة لماسبق 

دراسته

اجابة أوراق العمل 

تحضيرا

لإلمتحان

Y11 / 7 ( 4 ) 

التعرف على الربط بين الفقرات

مفيدة جمل تكوين على التدريب

Y11 / 15 ( 4 ) 

الكلمة وسط فى الهمزة قاعدة على التعرف

االستماع خالل من قصة فهم

W7

Y11 / 23 ( 4 ) 

جمل تكوين على التدريبب

والكتابي التعبيرالشفوي

التعليمي الإلمالء

الجر حروف مراجعة المفعول و الفاعل مراجعة المضارع و الماضي الفعل عائلية جلسة درس عمل أوراق

األسرةة أفراد بين الحوار على التعرف التعليمي اإلمالء كتابة

األسرة أفراد اجتماع أهمية إدراك
T

e
r
m

 1

Y11 / 2 ( 4 ) Y11 /3 ( 4 ) Y11 / 4 ( 4 ) Y11 / 5 ( 4 ) Y11 / 6 ( 4 ) 

الدرس مفردات على التعرف

درس جحا والقاضي درس لمن الهدية التراكيب النحوية

أن يقدر العالقة بين أفراد األسرة جلس- قدم - نادى - حمل - دخل 

درس األرنب واألسد

التعرف على قيمة العدل التراكيب النحوية التعبير الشفهي والكتابي

التعرف على أهمية الهدية واثرها على 

النفس التعرف على استخدام األفعال

التعرف على مفردات الدرس حكم- وضع- ربط - جمع  األنشطة الصفية التعرف على مفردات الدرس الجديدة

 يميز الفعل الماضى والمضارع واألمر مع 

ذكر األمثلة

التعرف على أهمية الناس التعرف على األفعال المتعلقة بالدرس االمالء التعليمي

القراءة التحليلية للدرس التمييز بين االسم والفعل والحرف االستماع القراءة التحليلية للدرس

التدريب على تكوين جمل مفيدة

T
e
r
m

 1

Y11/ 10 ( 4 ) Y11 / 11 ( 4 ) Y11 / 12 ( 4 ) 

W2 W3 W4

Y11 / 13 ( 4 ) Y11 / 14 ( 4 ) 

التركيب النحوية التدريب على تكوين جمل مفيدة درس الدنانير الذهبية التراكيب النحوية

الجديدة المفردات على التعرف
التمييز بين المبتدأ و الخبر التعبير الشفهي والكتابي التعرف على بعض االنبياء التعرف على األفعال

للدرس التحليلية القراءة االتعرف أنواع  الخبر االمالء التعليمي التعرف على مفردات الدرس الجديدة

-يشرب -ينام - يستيقظ - يسكن - يتساقط

يخرج- يطيع - يسعل - يعالج 

التدريب على استخدام األفعال األنشطة الصفية

التعرف على قاعدة كان وأخواتها

اجتمع- شعر - استراح - يعيش  قراءة الدرس قراءة تحليلية

التدريب على استخدام كان وأخواتها فى 

جمل مفيدة

W3 W4 W5 W6                                      W1 W2

T
e
r
m

 2

Y11 / 18 ( 4 ) Y11 / 19 ( 4 ) Y11 / 20 ( 4 ) Y11 /21 ( 4 ) Y11 / 22 ( 4 ) 

القراءة التحليلية للدرس التراكيب النحوية التعبير الشفهي والكتابي ثجرة:  درس الشَّ النحوية التراكيب

التعرف على مفردات  الدرس الجديدة التعرف على المفعول به االمالء التعليمي األشجار قيمةا على التعرف ااالسم جر على التعرف

التدريب على استخدامه األنشطة الصفية الدرس ممفردات على التعرف قبلة جاء إذا  الحالتين في

التعرف على األفعال المتعلقة بالدرس للدرس التحليلية القراءة جر حرف- أ 

نادى- بكت - دعا - عالج - فحص

y11 / 1 ( 4 ) 

Y11 / 9 ( 4 ) 

W6W5

صديق إلى خطاب كتابة

مراجعة عامة

الكلمة اقسام مراجعة

والجمع المثناة و المفردة األسماء مراجعة

Te
rm

 2

w
w

e

e
k

والذكاء التفكير على التعرف

التعرف على عاقبة الظلم

التعاون قيمة على التعرف

W1

Y11 / 17( 4 ) 

درس دعاء األم

التعرف  على دور األم في حياته

أن يبر والدية

أن يعرف أثر الدعاء



YR.12 W8

Y12 / 8 ( 4 ) 

 الشفهي التعبير

والكتابي

التعليمي االمالء

الصفية األنشطة

Term 

1 W8

W7

Y12 / 7 ( 4 ) 

التراكيب النحوية

الفاعل نائب التلميذ يعرف أن

مفيدة جمل فى يستخدمه أن

Y12 / 15 ( 4 ) 

W7

YEAR  12 LONG  TERM  PLAN  WITH CURRICULUM  STANDARDS

W2 W3 W4 W5 W6

T
e
r
m

 1

Y12 / 2 ( 4 ) Y12/3 ( 4 ) Y12/ 4 ( 4 ) Y12 / 5 ( 4 ) Y12/ 6 ( 4 ) 

االمالء التعليمي القرءة التحليلية للدرس

درس سالم وحصانه التعبير الشفهى والكتابي التراكيب الحوية درس جحا والثروة

أن يعرف عاقبة الكذب

أن يعرف قيمة الرحمة أن يبحث عن معاني كلمات فى المعجم أن يستخدمها في جمل مفيدة األنشطة الصفية أن يعرف عاقبة البخل

أن يستعمل الكلمات فى جمل مفيدة أن  يفهم معانى الكلمات عن طريق السياق

أن يعرف قيمة العدل

W6

T
e
r
m

 1

Y12 / 10  ( 4 ) Y12/11 ( 4 ) Y12 / 12 ( 4 ) 

W2 W3 W4 W5

Y12 / 13 ( 4 ) Y12 / 14 ( 4 ) 

W1

Y12/ 1 ( 4 ) 

مراجعة قواعد اللغة العربية

 المفردة واالسماء االشارة اسماء مراجعة

والمثناة

 السالم المؤنث جمع-  السالم المذكر جمع

التكسير-

القراءة التحليلية للدرس

أن يفهم التلميذ معانى الكلمات عن طريق 

السياق أن يعرف التلميذ على الصفات

Y12 / 9 ( 4 ) Y12 / 16 ( 4 ) 

 الشفهي التعبير

والكتابي

التعليمي االمالء

 لماسبق مراجعة

دراسته

العمل اوراق حل

Term 

2 W8

Y12 / 24 ( 4 ) 

األنشطة الصفية

مراجعة لماسبق 

دراسته
وإجابة  أوراق 

العمل تحضيرا 

لألمتحان

Y12 / 15 ( 4 ) 

النحوية التراكيب 

به المفعول اسم سياقة التلميذ يعرف أن

به المفعول اسم يصوغ أن

W7

Y12 / 23 ( 4 ) 

والكتابي التعبيرالشفوي

التعليمي اإلمالء

T
e
r
m

 1

Y12 / 10  ( 4 ) Y12/11 ( 4 ) Y12 / 12 ( 4 ) Y12 / 13 ( 4 ) Y12 / 14 ( 4 ) 

أن يفهم التلميذ معانى الكلمات عن طريق السياق التركيب النحوية درس دورة الحياة أن يميز التلميذ  المراحل العمرية

قائلها إلى عبارات ينسب أن أن يتعرف على اعراب الفعل المضارع 

رفعا ونصبا وجزما التعبير الشفهي والكتابي القراءة التحليلية

أن يرتب مراحل نمو اإلنسان حسب 

التسلسل الزمني

المعنى فى مضادة بكلمات ياتى أن أن يستخدمه فى جمل مفيدة االمالء التعليمي أن يعرف المراحل العمرية

األنشطة الصفية

أن يعرف أن هللا سيحاسب اإلنسان على 

عمله

W3 W4 W5 W6                                      W1
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 2

Y12 / 18 ( 4 ) Y12 / 19 ( 4 ) Y12 / 20 ( 4 ) Y12 /21 ( 4 ) Y12 / 22 ( 4 ) 

أن يجيب عن اسئلة مباشرة حول الدرس التراكيب النحوية التعبير الشفهي والكتابي الفضاء رحالت:  درس النحوية التراكيب

أن يتعرف الطالب على انواع الضمائر االمالء التعليمي الرئيسة األقكار استخالص الخمسة األسماء درس

لإلنسان الفضاء أهمية معرفة

أن يبحث عن معانى كلمات فى معجم األنشطة الصفية  المفردات ومعاني للدرس والفرعية التدريبات تطبيق

و أن يستخدمها في جمل مفيدة

درس قصة صاحب الجنتين

التحليلية االقراءة

باهلل الكفر عاقبة يعرف أن

أن يعرف وجوب شكر النعم

Y12 / 9 ( 4 ) 

Y12 / 17 ( 4 ) 

درس البطة التي تبيض ذهبا

القراءة التحليلية

(ص )أن يلم الطالب بجانب من قصة محمد 

أن يميز بين عبارات صحيحة وأخري 

خاطئة

W2




