
 

 

 

Key Stage 3 Curriculum Map 2022-23 

 لثانى االدراسي الفصل  

 للناطقين  باللغة العربية لغة العربية ال: مادةال  السابع: صفال

 اإلمارات العربية المتحدة بربط ال HPL Links الموضوع /عنوانال

 
الموصي  القراءة /التعلم المنزلي 

 بها

 نص شعري

 ابسمى

 المفعول فيه

 اإلبداع
 (الذكاء الفكري )

الربط بدولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل التحدث عن نشر 

 السعادة في الدولة بين المواطنين والمقيمين بطرق متعددة.

 تابع المرفقات على موقع
Phoenix 

 الخاص بالمعلم أسبوعيًا

متابعة القراءة على موقع 
 عصافير 

نحوية { قواعد}   

إعراب المثنى وجمع 
 المذكر السالم

 قراءة للفقراء مجانًا 

 الربط
البحث عن )
 (العالقات

  
 مارات األماكن السياحية في اإل عن وصفية  سرد المتعلم فقرةي-

.مذكر السالم والمثنىالجمع  بهاتحتوى على   
العربية في العمل التطوعي.التحدث عن دور اإلمارات -  

 
 

 تابع المرفقات على موقع
Phoenix 

 الخاص بالمعلم أسبوعيًا

متابعة القراءة على موقع 
 عصافير

 

 كتابة نص سردي-
 

نص استماع: 
 المزارعة ومدير الشركة

 العمل الجاد
 )الممارسة(

 
التحدث عن أنواع الشركات  الربط باإلمارات العربية من خالل-

 في الدولة، وحرص اإلمارات على تشجيع االستثمار

 تابع المرفقات على موقع
Phoenix 

 الخاص بالمعلم أسبوعيًا

متابعة القراءة على موقع 
 عصافير

 

 نص معلوماتي  
 

لويس باستور مكتشف )
 (الجراثيم

 التحليل
الناقد  ) التفكير

 والمنطقي(

 
تسجيل فيديو عن أهم العالء في دولة اإلمارات باالستعانة بمصادر -

 الكتب. –مختلفة مثل: اإلنترنت 
         

 تابع المرفقات على موقع

Phoenix 
 الخاص بالمعلم أسبوعيًا

متابعة القراءة على موقع 
 عصافير



عالمات إعراب االسم 
 األصلية والفرعية

 
 

 

 درس بالغي
)األساليب الخبرية  

 واألساليب اإلنشائية( 
 طرف ونوادر 

 }من نوادر العرب{
 

 
 التعاطف

 
 )مهتم بالمجتمع(

 

      البحث في التراث اإلماراتي عن قصص مشابهة والنوادر الموجودة فيه.-
 تابع المرفقات على موقع

Phoenix 
 الخاص بالمعلم أسبوعيًا

متابعة القراءة على موقع 
 عصافير

 

ثانىعطلة نصف الفصل الدراسي ال   

       نص شعري       
 }  قيمة العلم {

 
 

 العمل الجاد
 )الممارسة(

 
أهم إنجازات اإلمارات في العلوم المختلفة يتحدث المتعلم عن  -

الطب، وغيرها،... –والريادة مثل: الفضاء   

 تابع المرفقات على موقع

Phoenix 
 الخاص بالمعلم أسبوعيًا

القراءة على موقع متابعة 
 عصافير

 

   قواعد نحوية
 } المفعول المطلق {

 
نص استماع: العلم لغة 

 العالم المشتركة

 التحليل
 ) التحليل والدقة(

  
ربط أهمية العلم ودور دولة اإلمارات في المجاالت العلمية -

 المختلفة ومكانتها بين دول العالم المتطورة.
 

 تابع المرفقات على موقع
Phoenix 

 الخاص بالمعلم أسبوعيًا

متابعة القراءة على موقع 
 عصافير

 

 نص نثري
 ()سيرة غيرية 

 
 قواعد نحوية

 إعراب الفاعل
 
 

 التعاطف
 ) متعاون(

يكتب المتعلم سيرة غيرية عن أحد الشخصيات الهامة والمؤثرة في 
                                          اإلمارات العربية المتحدة.

المرفقات على موقعتابع   
Phoenix 

 الخاص بالمعلم أسبوعيًا

متابعة القراءة على موقع 
 عصافير

 



ابة نصوص كت
} قصة،  إبداعية

 {مقال، سير
–قواعد نحوية 

 أنواع الخبر

 العمل الجاد
 ) الممارسة(

 
يتحدث الطالب عن دوره في المجتمع  وكيفية تخطيطه  لمستقبله -

ثابتة.بطريقة علمية مدروسة وخطوات   

 تابع المرفقات على موقع
Phoenix 

 الخاص بالمعلم أسبوعيًا

متابعة القراءة على موقع 
 عصافير

 
 

 

 

 

 

 


