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Intent 
 

• The Arabic language is at centre of our school due to may of our children speaking Arabic as a first 
language spoken by our children.   

• We believe that the learning of a Arabic provides a valuable educational, social and cultural 
experience for our pupils.  

• We believe that learning the Arabic language gives children a new and broader perspective on the 
world, encouraging them to understand their own cultures and those of others, which feeds into our 
whole school ethos where many cultures are represented and celebrated. 

 
Implementation 
 
Arabic Language at IPK: 
 

• All staff will use assessment for learning to ensure all lessons are relevant and will help to plan for 
next steps.  

• The MOE Arabic curriculum and assessments will be used as a basis of our Arabic language teaching. 
• Through our teaching and visits, we will attempt to excite and intrigue our children to find out more 

about the culture of the UAE. 
• We will develop deep subject knowledge and key skills while differentiating work for all abilities. 
• Arabic instruction will be delivered to both native Arabic speakers and non-native Arabic speakers 

and children will be grouped according to their ability. 
• Children will be taught by highly skilled Arabic Language teachers. 

 
Impact 
 
As a result of our Arabic Language teaching at IPK you will see: 
 

• Speak with increasing confidence, fluency and spontaneity, finding ways of communicating what they 
want to say, including through discussion and asking questions, and continually improving the 
accuracy of their pronunciation and intonation 

• By the end of KS2 can write at varying length, for different purposes and audiences, using the variety 
of grammatical structures that they have learnt discover and develop an appreciation of a range of 
writing in the language studied 

• Children will perform at the expected level or better in MOE Arabic Language assessments. 
• Children will gain an appreciation and be able to use the Arabic Language within the local UAE 

setting.  



 
Grade KG2 

 
Number of Lessons Per Week 3  عدد الحصص األسبوعیة 

 ثالث حصص  
 Topics Coveredمواضیع الدروس  

Term 3 Term 2   ثالثالفصل ال  Term 1   الفصل الثاني      ولالفصل األ  
  - ي -و   –ه  – م -ل  -  - ظ - مجموعة من الحروف وأصواتھا (ض

 أ) 
    قصة لیلى والذئب 

- ث- من الحروف وأصواتھا (ن  الثالث مجموعةقصة العنزات  –
عن    المواد قصة – التعرف على األلوان   ق)-غ  - ص- ذ- خ  -ك -ش

 دیناصور 

- ح -ف- ب- ع- ز- ج-س -ر -مجموعة من الحروف وأصواتھا مع (د
 الفصول األربعة  –ر) التعرف على المشاعر أجزاء الجسم 

 Skills Developedالمھارات 
 یستطیع الطفل أن یمیز أصوات الحروف.  -
 یربط الطفل أصوات الحروف بكلمة.- 
 . تكوین جمل بسیطة -  
 قراءة جمل بسیطة.  -  
 جملة بسیطة من كلمتین أو ثالث.  – كلمة  –كتابة حرف  -
 .حركیة – سمعیة   -مھارات معرفیة   -
 یستطیع الطفل أن یعبر عن مشاعره.   -
 یستطیع التواصل مع اآلخرین.  -
 یستطیع الطفل أن یسمي أجزاء الجسم.   -
 یستطیع الطفل تمییز األلوان.   -
 . یستطیع الطفل ترتیب أحداث القصة -
 . سرد بعض من أحداث القصة -

 Assessmentالتقییم 
 نھائي  تقییم- المالحظة  طریق  عن طفل لكل مستمر تكویني  تقییم –  الطفل مستوى قیاس أولي  تقییم

 Home Learningالتعلم في المنزل 
 الواجبات  

 Reading List & E-booksقائمة القراءة والكتب اإللكترونیة 
https://free.ireadarabic.com/ar/Videos/preview/200 

 

 Useful Websitesمواقع تعلیمیة مفیدة   
%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.html-%D9%82%D8%B5%D8%B5-pdf.net/category/25-https://www.kutub 

books-library-1-ebooks.org/493-pdf-https://download 
https://www.alefbata.com 

/https://3asafeer.com 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ertiqa.lamsa&hl=ar&gl=US 

 
Setting (if any) 

 مجموعات  توجد ال
 Staffالمعلمات  

Mervat Al Salemeh 
 

 
 

https://free.ireadarabic.com/ar/Videos/preview/200
https://www.kutub-pdf.net/category/25-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.html
https://download-pdf-ebooks.org/493-1-library-books
https://www.alefbata.com/
https://3asafeer.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ertiqa.lamsa&hl=ar&gl=US


 
Grade 1 

 
Number of Lessons Per Week  5 عدد الحصص األسبوعیة 

 
Topics Covered 

Term 3  الفصل الثالث  Term 2 الفصل الثاني Term 1  الفصل الثالث 
ي تم تعلمها 

 مراجعة عامة للحروف اليت
 فصيح وصد�قه البلبل  ( تج��د الحرف ص ) -
ي الضباب ( تج��د الحرف ض)  -

 ضفدوع �ضيع �ض
 الطاووس اللط�ف ( تج��د الحرف ط )ط��ف  -
 ظ��فة وأخوها محظوظ ( تج��د الحرف ظ ) -
 عن�ب �ط�ي إ� القلعة البع�دة ( تج��د الحرف ع ) -
 غراب لونه أب�ض ( تج��د الحرف غ ) -
ي �قهر خوفه ( تج��د الحرف ف ) -

 فو�ض
 قمر �قهر الملل ( تج��د الحرف ق)  -
 مراجعة عامة   -
 وهوهو ( تج��د الحرف ك ) كوكو   -
 اللقلق يبحث عن ب�ت جد�د ( تج��د الحرف ق ) -
 مل�ة وقرنها المكسور ( تج��د الحرف م )  -
 نونة النش�طة ( تج��د الحرف ن )  -
 هدهد �سجل هدفا ( تج��د الحرف ه ) -

 وردة الوزة العجول ( تج��د الحرف و )
 ال�عسوب القوي ( تج��د الحرف ي )-
 
 

 .   القلم  على سیطرة لل تمارین 
 .  للحروف  عامة   مراجعة -  
 ) األلف حرف تجرید(  األكول  األرنب  أوشي  -
 الباء  حرف تجرید(    الحكیمة البومة  بوبي -
 ) التاء  حرف تجرید(   التلوین  یحب  تمسوح  -
 )  الثاء  حرف تجرید (   بارع  ممثل ثعلوب -
 .   عامة مراجعة  -
 ) الجیم  حرف  تجرید(  جوھرتھ عن یبحث جنجل   -
ً  لھ  یجد   حلزون -  ) الحاء  حرف تجرید(  صدیقا
 )   الخاء  حرف  تجرید(  الخفي  الخروف خشون-   
 )  الدال   حرف تجرید (  الجدیدة  دودي  مدرسة  -
 ) الذال   حرف تجرید(     الفضولي  الذئب  ذھب   -
) الراء  حرف تجرید ( الغزیر  المطر  و  ربیع    
 

 
Skills Developed المھارات  

 
ً  وینطقھا  والقصیرة  الطویلة الحركات  بین الفرق  یعرف ً  نطقا  . صحیحا
   الیسار. إلى الیمین من  اتجاھھا  ویتتبع والجملة  والكلمة   الحرف بین الفرق  یعرف
    والتركیب التحلیل  عملیات في  والتھجئة   الصوتیات  بقواعد معرفتھ  یطبق
 الكلمة.  من  المختلفة مواقعھا  في  وأشكالھا  وترتیبھا  الحروف  أسماء   یعرف

ً   والمتكررة  المألوفة  الكلمات یقرأ   ً  شكالً  مشكولة  تكون  أن  على صحیحا   نطقا  . تاما
 . یقرؤھا مطبوعة  مواد في المؤلف  واسم   العنوان یحدد 
 الصحیحة.  التھجئة  وفق  المألوفة  وغیر  الجدیدة  الكلمات یحلل 
 . الصور  خالل  من الكتاب بمحتویات   یتنبأ   ثالثة  أو  مقطعین  من مكونة  كلمات یركب
 المدروسة.   الحروف من   وجمل كلمات  یكون 

ً  المسكنة الكلمات  وینطق  السكون  یتعرف   صحیحاً.   نطقا
 . صحیحة كتابة المضعفة  والحروف  طویلة وحركات قصیرة  حركات المتحركة الحروف  یكتب

 
 

ً  وینطقھا  والقصیرة  الطویلة الحركات  بین الفرق  یعرف ً  نطقا  . صحیحا
   الیسار. إلى الیمین من  اتجاھھا  ویتتبع والجملة  والكلمة   الحرف بین الفرق  یعرف
    والتركیب التحلیل  عملیات في  والتھجئة   الصوتیات  بقواعد معرفتھ  یطبق
 الكلمة.  من  المختلفة مواقعھا  في  وأشكالھا  وترتیبھا  الحروف  أسماء   یعرف

ً   والمتكررة  المألوفة  الكلمات یقرأ   ً  شكالً  مشكولة  تكون  أن  على صحیحا   نطقا  . تاما
 . یقرؤھا مطبوعة  مواد في المؤلف  واسم   العنوان یحدد 
 الصحیحة.  التھجئة  وفق  المألوفة  وغیر  الجدیدة  الكلمات یحلل 
 . الصور  خالل  من الكتاب بمحتویات   یتنبأ   ثالثة  أو  مقطعین  من مكونة  كلمات یركب
 المدروسة.   الحروف من   وجمل كلمات  یكون 

ً  المسكنة الكلمات  وینطق  السكون  یتعرف   صحیحاً.   نطقا
 المضعفة  والحروف  طویلة وحركات قصیرة  حركات المتحركة الحروف  یكتب

Assessment التقییم 



 الفصل  نھایة اختبار  - فصلي تقویم - مستمر  تكویني تقویم
Home Learning  التعلم في المنزل 

 كالسروم   الجوجل على المرفقة العمل واألنشطة أوراق /النشاط كتاب
Reading List & E-books    اإللكترونیة والكتب القراءة قائمة 

https://free.ireadarabic.com/ar/Videos/preview/200 
http://www.arabiah.net/arabi/ 

https://download-children-pdf-ebooks.com/ 
 التعلیمالكتب المدرسیة اإللكترونیة مرسلة على كالس رووم وفق تحدیثھا من وزارة 

 
Useful Websites  مواقع تعلیمیة مفیدة 

https://madrasa.org/ 
https://www.alefeducation.com/ar/ 

https://www.nafham.com/ 
 بادلت  موقع  -نیربود موقع - شیت  وورك  الیف  موقع - وول وورد موقع

Setting (if any) 
 مجموعات  توجد ال

 Staff  المعلمات 
Rawan Ibrahim, Nebal Bakkar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://free.ireadarabic.com/ar/Videos/preview/200
http://www.arabiah.net/arabi/
https://download-children-pdf-ebooks.com/
https://madrasa.org/
https://www.alefeducation.com/ar/
https://www.nafham.com/


 
2Grade  

 
Number of Lessons Per Week  5 عدد الحصص األسبوعیة 

  خمس حصص
Topics Covered 

Term 3 ثالث  الفصل ال  Term 2 الفصل الثاني Term 1  ول الفصل األ  
 : أفكارك تغ�ي العالم  الوحدة الرابعة   

 قصة بال قبعة  -
 أقسام ال�لمة وظرفا الزمان  -
 �ش�د أنا أبتكر -

ة دروس كب�ة   اىت صغ�ي  الوحدة الخامسة : خ�ب
 قصة خالد والعصفور   -
 أدوات االستفهام  -
 �ش�د ف�ح وتفاؤل -كتابة فقرة عن التنظ�م   -

 الوحدة السادسة  : ك�ف ترى نفسك 
 قصة ملك الحكا�ات  -
 تع��ز أدوات االستفهام -
 التن��ن  -
 �ش�د أحب الخ�ي  -

 صحتك بین یدیك الوحدة األولى :  
   السلحفاة  مسعودة قصة •
   فقرة  كتابة  -  االسم   أنواع- •
 نشید ما أطیب التفاح    •

 الوحدة الثانیة: ابتسم 
   القصة أنشطة  -  تكشیرة  قصة •
   المضارع والفعل   الماضي الفعل •
 نشید فرح وتفاؤل  -كتابة فقرة التنظیم   •

 الوحدة الثالثة:الرحمة تھزم العاصفة
 القصة   نشطة أو   العاصفة   وسط  بیت قصة •
  اختیار  فقرة   كتابة - العطف  حروف -  العواصف  •

   الكلمات 
   مطر نشید  •
  القصة وأنشطة   والبطاطا  خویلد قصة •
    أسأل  أسأل  نشید  •

Skills Developed المھارات  
 

                                   اإلمالئي. المفھوم یتعرف 
                     .  الثالثة  التنوین أنواع  یتعرف 

 یتعرف أدوات االستفھام  - كتابتھ.  في  المختلفة التنوین   أنواع یستخدم 
 یعزز مھارة التنوین   - . الكتابة  أثناء الساكنة النون من  التنوین  یمیز

 االرتقاء بالمستوى القرائي والكتابي - مقروءة.  نصوصا ینشئ
   الكتابة عناصر  إیاھا مضمنا فقرة  یكتب

 ” ختامیة جملة داعمة  ادلة -  مفتاحیة  جملة -  العنوان“   الكتابة عناصر   مسمیات یتعرف 
   صحیحا  استخداما  الترقیم  عالمات  یستخدم 

   الجمل  بین الربط أدوات  ویستخدم  بالموضوع صلة   ذات كلمات  یختار 
   العمریة   لمرحلتھ  المناسبة النحویة األنماط یتعرف 
   الكلمة أنواع  یتعرف 
 نوعھا  حسب  ویصنفھا  االسم  انواع  یتعرف 
   إنشائھ  من  جمل  في ویوظفھ  الماضي  الفعل  یتعرف 
   إنشائھ.  من  جمل  في   ویوظفھ  المضارع الفعل  یتعرف 
   والمؤنث.   المذكر  صیغتي  مع  والماضي  المضارع الفعل  من  كل  یصنف 
   الكتابة.  في  ربط  كأدوات   ویستخدمھا   العطف حروف  یتعرف 
   الجدیدة  المفردات  یفسر

   جملة في الجدیدة  المفردات  یوظف 



   طلیقة قراءة  النص  یقرأ
   الصوتي  بالتلوین  النص  یقرأ
   قصة  لكل الفنیة  العناصر یحدد 
   قصة لكل الرئیسة  األفكار  یحدد 

 قصة  لكل مختلفة  نھایات  یتوقع
Assessment التقییم 

  اختبار نھایة الفصل – تقویم فصلي -تقویم تكویني 
Home Learning  التعلم في المنزل 

 كالسروم   الجوجل على المرفقة أوراق العمل واألنشطة /النشاط كتاب
Reading List & E-books  قائمة القراءة والكتب اإللكترونیة 

http://www.arabiah.net/arabi/ 
https://download-children-pdf-ebooks.com/ 

 الكتب المدرسیة اإللكترونیة مرسلة على كالس رووم وفق تحدیثھا من وزارة التعلیم
 

Useful Websites  مواقع تعلیمیة مفیدة 
https://madrasa.org/ 

https://www.alefeducation.com/ar/ 
https://www.nafham.com/ 

  موقع بادلت -موقع نیربود -وقع الیف وورك شیت  -موقع وورد وول 
Setting (if any) 

 مجموعات  توجد ال
Staff  المعلمات 

Wejdan Mhanna, Nebal Bakkar, Rawan Ibrahim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arabiah.net/arabi/
https://download-children-pdf-ebooks.com/
https://madrasa.org/
https://www.alefeducation.com/ar/
https://www.nafham.com/


 
3Grade  

 
 

Number of Lessons Per Week   5 عدد الحصص األسبوعیة 
 

Topics Covered 
 Term 3 ثالث  الفصل ال  Term 2  الفصل الثاني   Term 1 ول الفصل األ  

ي الرابعة الوحدة    - 
 وجدت ط���ت

 قصثة حال تجعل الح�اة أح�   -
ي ح�اتك  -

 فكر �ض
 النحو : أسلوب العطف  -
ي  -

 كتابة نص وص�ض
 النش�د ه�ا نعمل -
 : � السعادة  الخامسة الوحدة  -
 قصة مصباح و�ندق وتل الدببة األخ�ض  -
ك - ي ه�ا إ� الس�ي

 النص المعلوماىت
 النحو : أسلوب االستفهام ومراجعة المهارات السابقة -
ي  -

 ال�تابة : نص وص�ض
 النش�د زمن الطفولة  -

 
   األحالم  عالم: األولى الوحدة  •
  أحالمھ الملك فقد عندما :قصة •
   أحبھا......   لغتك اعرف  •
    الفعلیة والجملة  االسمیة  الجملة  •
  فكرة  ویطور  ، واحدة   فقرة للمتعلم  نًصا المتعلم  یكتب •

   رئیسة
 )   ؟ الحیوانات  تحلم ھل( المعلومات: النص  •
  العصفور زقزق :  نشید  •
  بنفسي أثق:  الثانیة  الوحدة  •
  الطائرة األقدام :  قصة •
  الطائرة  األقدام (   قصة تابع •
  )   القدم كرة( معلوماتیة  قراءة  •
  أحبھا  لغتك اعرف  •
  النداء أسلوب  •
  )الریاضة أحب (  نشید  •
  ) نحو(التعجب أسلوب  •
 الوحدة الثالثة : كیف نعیش سعداء  •
 قصة غایبة العجائب  •
 المعلوماتي أین نجد السعادة النص  •
 النحو أسلوب التعجب  •
 النشید وتبقى نبضة الحب  •

 
Skills Developed  المھارات 

 
  . والشمسیة  القمریة  الالم بین  المتعلم  یمیز
  . الفعل  أنواع  بین  المتعلم  یمیز

  )  االستفھام  –  النھي  – االمر  –  التعجب ( مثل  درسھا  التي  األسالیب المتعلم یتذكر 
  . والدالالت  المعاني فھم   مع وطالقة   بدقة والنصوص الكلمات  لقراءة  الصحیحة   القراءة  استراتیجیات المتعلم یطبق
   والتنغیم. الضبط  مراعیًا  جھریة قراءة القصة  المتعلم  یقرأ
  القصة. مضمون  المتعلم یفھم 
   جمل  في  ویوظفھا  المفردات المتعلم  یفسر
  . والنھایة  والوسط والبدایة   بأنواعھ، الصراع موضًحا األحداث تطور  المتعلم  یحدد..   الرئیسة عناصرھا  إلى  القصة  یحلل.  المعروضة  الصور  خالل من القصة باحداث  المتعلم  یتنبأ

  )  والخبر  إلیھ  والمضاف  المبتدأ(  أو )  والخبر   والصفة  المبتدأ(  ممتدة  اسمیة جمل المتعلم  ینشئ-



  .)  بھ ومفعول   وفاعل   فعل(    ممتدة فعلیة  جمالً  المتعلم  ینشئ
  . وشمولیة  بعمق المعلوماتي  النص  المتعلم  یقرأ
  والتنغیم  الضبط  مراعیًا  جھریة قراءة  النص  المتعلم  یقرأ

  . إنشائھ من  جمل  في  أیاھا  موظفًا والمصور  الرقمي المعجم مستخدًما  الكلمات  المتعلم  یفسر
  . الرئیسة  والتفاصیل النص  في  المحوریة الفكرة   المتعلم یحدد 
ً  المتعلم  یقرأ   . المحوریة  الفكرة عن جدید  وفھم   معرفة لبناء  المقدمة الفكر  ویدمج  ویقیمھا، ویحللھا  شعریة   نصوصا

  .  المضمون ویفھم  النص  المتعلم  یحفظ
  .األحداث تطویر  تسھم في  التي   والمساندة  الرئیسة الشخصیة  المتعلم یحدد 
  والخارجیة الداخلیة  الشخصیة  صفات عن كاشفًا  ودوافعھا  الشخصیة  أفعال  مفسًرا الفنیة   وعناصره   النص بنیة  المتعلم یحلل 
  نمًطا محاكیًا)  یا (  نداء   جمل المتعلم یكون 

  )  ماذا  – لماذا   - متى –  ھل(  االستفھام  أسلوب  المتعلم یستخدم 
ً  تظھر متنوعة   واضحة كتابیة  أعماالً  المتعلم ینتج   .والترتیب   التنظیم  نحو توجھا
   ، رئیسة فكرة  ویطور  ، واحدة   فقرة للمتعلم  نًصا المتعلم  یكتب
  النص المتعلم  یحفظ

ً  والصرفیة   النحویة المفاھیم المتعلم یستخدم  ً  استخداما   .صحیحا
 

Assessment التقییم 
الفصل  نھایة امتحان - فصلي تقویم - مستمر تكویني تقویم  

Home Learning  التعلم في المنزل 
كالسروم  الجوجل على المرفقة واألنشطة العمل أوراق /النشاط كتاب  

Reading List & E-books  قائمة القراءة والكتب اإللكترونیة 
http://www.arabiah.net/arabi/ 

https://download-children-pdf-ebooks.com/ 
 الكتب المدرسیة اإللكترونیة مرسلة على كالس رووم وفق تحدیثھا من وزارة التعلیم

 
Useful Websites  مواقع تعلیمیة مفیدة 

https://madrasa.org/ 
https://www.alefeducation.com/ar/ 

https://www.nafham.com/ 
 بادلت  موقع -نیربود موقع - شیت وورك الیف  وقع - وول  وورد موقع

Setting (if any) 
 مجموعات  توجد ال

Staff  المعلمات 
Wejdan Mhanna, Rawan Ibrahim 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.arabiah.net/arabi/
https://download-children-pdf-ebooks.com/
https://madrasa.org/
https://www.alefeducation.com/ar/
https://www.nafham.com/


Grade 4 
 

Number of Lessons Per Week  5 عدد الحصص األسبوعیة 
 

Topics Covered 
Term 3 ثالث  الفصل ال   Term 2 الفصل الثاني Term 1  األول الفصل  

 الوحدة الرابعة :مستقبل واعد  - 
 قصة سقف األحالم  -
ة  - ي الصغ�ي

ي  مقالىت
 النص المعلوماىت

 أقسام الفعل -
 ال�تابة النص ال�دي -
 النش�د أطفال نحن-

 الوحدة الخامسة : أطلق العنان ألفكاري  -        
 قصة المعطف القرمزي -
ي األز�اء حول العالم -

 النص المعلوماىت
 نحو الجملة الفعل�ة  -
 النش�د نبذر الحلم –ال�تابة النص ال�دي -
ي  -  الوحدة السادسة : أرى بقليب
ض وزهرة دوار الشمس  -  قصة �اسمني
ي ل��س برا�ل-

 النص اتلمعلوماىت
 النحو تع��ز مهارات سابقة -
 �ش�د الشمس والطفل-

 نالوط  یعدل شيء ال   األولى: الوحدة 
   الصغیر الجمل أمیر •
   الصحراء یتحدى الجمل •
   والتراكیب  الجمل بین  التمییز  •
   تلفظ وال وتكتب  تكتب وال  تلفظ التي الحروف  •
 . شخصیة وصف كتابة •

 حیاة جدیدة  :الوحدة الثانیة
 األرقط  النمر  قصة •
   باالنقراض  مھددة حیوانات •
 )  مكان وصف كتابة -  اللینة االلف -  االسمیة الجملة( •
 خالدة  بطوالت :  الثالثة الوحدة 
 االمارات  شھید قصة •
 - الكبرى  طنب جزیرة •
  اللینة  األلف تعزیز  -  االسمیة الجملة •
 مشاعر  وصف كتابة  •

Skills Developed   المھارات  
 .  السابقة  اإلمالئیة المفاھیم  یعزز  ـ
 .  االسماء  في اللینة األلف   یمیز ـ
 .  االفعال  في  اللینة  االلف یتعرف  ـ
 .  اللینة االلف كتابة قاعدة  إلى یتعرف  ـ
   تكتب  وال   تلفظ   وحروف والتلفظ   تكتب حروف تحتوي بصریة   كلمات یكتب  ـ
    لینة   ألف بھا  بصریة  یكتب  ـ
 .  المتاحة  المصادر  في  الكتابة  غرض مع تتناسب   معلومات عن  یبحث  ـ
   موضوعات  في  المعلومات  ھذه  یطبق ـ
 .   محددة أغراض  إلى   تستند كتابیة  
ً  یكتب  ـ  .  وخاتمة  وعرض   مقدمة من  مكون  وصفیا  نصوصا
 .   الربط  أدوات یستخدم  ـ
 .  الترقیم  عالمات یستخدم  ـ
 .  السابقة  النحویة  المفاھیم  یعزز  ـ
   الجملة أنواع  یتعرف  ـ
 .   والتركیب الجملة  یتعرف  ـ
ً   الخبر أنواع  یستخدم  ـ ً  استخداما  .   إنشائھ من  جمل  في  صحیحا
   فقرات  عمل   في جید  استخدام والجمل   التراكیب یستخدم  ـ
 .  النص  في  المحوریة  الكلمات  یحدد ـ
 .   معانیھا ویشرح  الجدیدة المفردات یحدد ـ
 .  اللغویة بالمصاحبات  معرفتھ یوظف ـ



 .  مضبوطة  قراءة یقرأ  ـ
 .  طلیقة  قراءة یقرأ  ـ
 .   ملونة قراءة یقرأ  ـ
 .  وسماتھ   المقروء النص  نوع  یحدد ـ
ً  یتحدث ـ ً  شفویا  .  القصة  ألحداث  ملخصا
ً  القصة  أحداث  یلخص ـ  .   كتابیا

Assessment  التقییم   
امتحان نھایة الفصل   -تقویم فصلي  -تقویم تكویني مستمر   

Home Learning ل التعلم في المنز  
كالسروم   الجوجل على المرفقة واألنشطة العمل أوراق /النشاط كتاب  

Reading List & E-booksقائمة القراءة والكتب اإللكترونیة  
http://www.arabiah.net/arabi/ 

https://download-children-pdf-ebooks.com/ 
 لكتب المدرسیة اإللكترونیة مرسلة على كالس روم وفق تحدیثھا من وزارة التعلیما

Useful Websites مواقع تعلیمیة مفیدة  
https://madrasa.org/ 

https://www.nafham.com/ 
https://www.alefeducation.com/ar/ 

 
Setting (if any) 
 مجموعات  توجد ال
Staff  المعلمات 

Wejdan Mhanna, Nebal Bakkar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arabiah.net/arabi/
https://download-children-pdf-ebooks.com/
https://madrasa.org/
https://www.nafham.com/
https://www.alefeducation.com/ar/


Grade 5 
 
 

Number of Lessons Per Week  5 عدد الحصص األسبوعیة 
 خمس حصص 

Topics Covered 
 Term 3ثالث الفصل ال  Term 2 الفصل الثاني  Term 1 ول الفصل األ 

 الوحدة الرابعة : الح��ة مسؤول�ة *  
 قصة أنا حر -                 
ي تار�ــــخ األحذ�ة-                

 نص معلوماىت
 النحو كان وأخواتها -                
 ال�تابة النص ال�دي كتابة قصة -               
 النش�د وطن النجوم -                
ة -                اإلمالء الهمزة المتوسطة ع� ن�ب

 الوحدة السادسة : دع الخوف وابدأ الح�اة  -*
 قصة ورقة الح�اة -                    

ي هل ت��د أن تكتب يوم�اتك ؟   -               
 النص المعلوماىت

 النحو أنواع الخ�ب  -
ي  -

 ال�تابة كتابة نص معلوماىت
 النش�د اقرأ اقرأ -
 اإلمالء الهمزة المتوسطىة ع� الواو  -

ة إنجازاتك عظ�مة -*  الوحدة السابعة : أحالمك كب�ي
 قصة كرزة -
ي العبق��ة -

 النص المعلوماىت
 الطفولة النش�د أحالم -
 

   الوحدة األولى : صدیقتي الشجرة  •
 ـ قصة أحبك یا شجرتي العزیزة   •
 النص المعلوماتي (الشجرة الوردیة)  •
   الوحدة الثانیة : وطني الجمیل •
 قصة (حوت على الشاطئ)    •
في دولة   النص المعلوماتي (المرتفعات الجبلیة  •

 ) اإلمارات العربیة المتحدة
 ) نشید (ذاك ھو هللا     •
   ل نكتشف الكوم:  الثالثة  الوحدة  •
ـ   - قصة شجرة التفاح  -قصة تسیل وتسیل حالوة    •

 . مراجعة نحویة لما تمت دراستھ 
ضمائر الرفع    -نواع الخبر في الجملة االسمیة.  أـ  •

   المتصلة 
 كتابة مقال   - كتابة نص سردي  - كتابة نص معلوماتي  •
اإلمالئیة السابقة. ـ الھمزة المتوسطة على  مھارات  •

 األلف والواو 
 
 

Skills Developed  المھارات 
 
 . السابقة  اإلمالئیة المفاھیم  یعزز  ـ
 .   قوتھا حسب  الحركات یرتب  ـ
 .  المتوسطة  الھمزة  كتابة مواضع  إلى یتعرف  ـ
 .   المتوسطة الھمزة  كتابة قاعدة  إلى یتعرف  ـ
   متوسطة  ھمزة  على   تحتوي بصریة   كلمات یكتب  ـ
ً  صحیحة  إمالئیة  كتابة المتوسطة الھمزة یكتب  ـ  . والصوتیة   القیاسیة  للقاعدة  وفقا
 .  المتاحة  المصادر  في  الكتابة  غرض مع تتناسب   معلومات عن  یبحث  ـ
 .   محددة أغراض  إلى   تستند كتابیة  موضوعات  في  المعلومات  ھذه  یطبق ـ
ً  یكتب  ـ  .  ختامیة بفقرة   وینھیھا  مركزیة فكرة  ذات   متعددة بفقرات  نصوصا
 .   الربط  أدوات یستخدم  ـ
 .  الترقیم  عالمات یستخدم  ـ
 .  السابقة  النحویة  المفاھیم  یعزز  ـ
   االسمیة الجملة  في الخبر  أنواع  یتعرف  ـ
 .  والصرفیة  النحویة  المفاھیم  یتعرف  ـ



ً   الخبر أنواع  یستخدم  ـ ً  استخداما  .   إنشائھ من  جمل  في  صحیحا
 .   المتصلة الرفع  ضمائر لتعبیر  النحوي المفھوم  یتعرف  ـ
 .   إنشائھ من  جمل  في المتصلة الرفع ضمائر  یستخدم  ـ
 .  النص  في  المحوریة  الكلمات  یحدد ـ
 .   معانیھا ویشرح  الجدیدة المفردات یحدد ـ
 .  اللغویة بالمصاحبات  معرفتھ یوظف ـ
 .  مضبوطة  قراءة یقرأ  ـ
 .  طلیقة  قراءة یقرأ  ـ
 .   ملونة قراءة یقرأ  ـ
 .  وسماتھ   المقروء النص  نوع  یحدد ـ
ً  یتحدث ـ ً  شفویا  .  القصة  ألحداث  ملخصا
ً  القصة  أحداث  یلخص ـ  . كتابیا

Assessment التقییم 
  امتحان نھایة الفصل  -تقویم فصلي  -تقویم تكویني مستمر 

Home Learning  التعلم في المنزل 
 المرفقة على الجوجل كالسروم واألنشطة    كتاب النشاط/ أوراق العمل 

Reading List & E-books  اإللكترونیة والكتب قائمة القراءة   
http://www.arabiah.net/arabi/ 

ebooks.com/-pdf-children-https://download 
 الكتب المدرسیة اإللكترونیة مرسلة على كالس رووم وفق تحدیثھا من وزارة التعلیم 

Useful Websites  تعلیمیة مفیدة مواقع   
https://madrasa.org/ 

https://www.nafham.com/ 
https://www.alefeducation.com/ar/ 

Setting (if any) 
 مجموعات  توجد ال
Staff   المعلمات   

Wejdan Mhanna, Nebal Bakkar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.arabiah.net/arabi/
https://download-children-pdf-ebooks.com/
https://madrasa.org/
https://www.nafham.com/
https://www.alefeducation.com/ar/

