
 

 

 

 

Key Stage 5 Curriculum Map 2021-22 

 الثالثالفصل الدراسي  -عشر  الحاديالصف 

اللغة العربية للناطقين بها المادة: الثاني عشر الصف:   
القراءة الموصى بها /التعلم المنزلي العربية المتحدةالربط باإلمارات    HPL Links العنوان/ الموضوع 

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 و موقع عصافير.

 الشيخ زايد كان سببًا إلى ما وصلت إليه دولة 
 اإلمارات فماذا فعل ؟ وماذا تقول له  عندما توجه

 له  رسالة شكر وتعظيم وتقدير 
 
. 

 محمد خليفة حاضر المهيري –( شيخ العربقصيدة ) التفكير الناقد أو المنطقي"التحليل : 
 

 كتاب التعبير : 
 (استجابة أدبية للقصيدة كتابة المهارة الرابعة )

 

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 و موقع عصافير.      

من مرت دولة اإلمارات بمرحلة شقاء وضعف 
قبل ثم أصبحت من أولى الدول ريادة في مجاالت 

 عديدة اكتب قصتها .
 

 "اإلبداع : طالقة الفكر"
 

 أنطون تشيخوف –( الشقاء) قصيرة قصة
 

 كتاب التعبير : كتابة المهارة الرابعة )كتابة قصة قصيرة (
 

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 موقع عصافير.و        

من أجل الحفاظ على دولة اإلمارات  ماذا تفعل
 سالمة اللغة العربية .

 صف اإلمارات في فقرة فماذا تقول ؟ــ 
 

 
 "اإلبداع : طالقة الفكر"

 ضمائر الرفعنحو : 
  التقديم والتأخيربالغة : 

 كتاب التعبير : كتابة المهارة الخامسة )كتابة مقال وصفي (
 

 على موقع المدرسة *تابع الُمرفقات
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 و موقع عصافير.       

 ما دور دولة اإلمارات تجاه الشعراء ؟
 

 عبد الرازق عبد الواحد( ال تطرق الباب  ) قصيدة  التحليل : التفكير الناقد أو المنطقي"
 

ٍّ : محادثة   عرض عن شاعر أو قاص ٍّ أو روائي 
 

 موقع المدرسة*تابع الُمرفقات على 
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 و موقع عصافير.         

 هل لغت دولة اإلمارات استخدام الرقام العربية 
 . ولماذا ؟

 ( تاريخ األعداد نصوص معلوماتية ) التحليل : التفكير الناقد أو المنطقي"  
 

  ضمائر النصب نحو : 

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 بالُمعَِلم أُسبُوعياً.الخاص 

*تابع الُمرفقات على موقع و موقع عصافير.         
 المدرسة

 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.
 و موقع عصافير.         

ا وصفيًّا تصف فيه دولة اإلمارات .  ( رشدي المعاوف) الطبيعة مدرسة قائمة :  مقال التحليل / التفكير الناقد اكتب نصًّ



 

 الُمرفقات على موقع المدرسة*تابع 
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 و موقع عصافير.         

 ما موقف دولة اإلمارات تجاه كبار السن ؟ وماذا 
 تقدم لهم من خدمات ؟

 إرنست همنجواي() الرجل العجوز عند الجسرقصة :  اإلبداع / طالقة الفكر 

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 بالُمعَِلم أُسبُوعياً.الخاص 

 و موقع عصافير.         

 هل تشجع دولة اإلمارات شعبها على الكتابة ؟ 
 أيد كالمك بدليل واقعي .

 الكتابة  ( سلطان العميمي يمقال  : ) كيف أنقذتن التحليل / التفكير الناقد 
 ة : ) لماذا أحب الشيخ زايد ؟ (كتاب

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 و موقع عصافير.         

 كيف تحافظ دولة اإلمارات على سالمة اللغة 
 والكتابة ؟

 ضمائر الجرنحو  :  التحليل / التفكير المنطقي 
 متابعة كتاب التعبير

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 و موقع عصافير.         

 تجاه االختراعات تعامل دولة اإلمارات يف تك
 الجديدة ؟ واستدل بأمثلة من ابتكاراتها .

نص معلوماتي : ) القطاعات السبعة األكثر استفادة من الذكاء  التحليل / التفكير الناقد 
 االصطناعي في المستقبل (

 استماع : ) هل تعاني من األرق ؟ (
 تدريبات نحوية 

 على موقع المدرسة*تابع الُمرفقات 
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 و موقع عصافير.         

 هل تفسر دولة اإلمارات لشعبها ما تقوم به من 
 خدمات ؟

 دعم وإثراء عن المهارات اللغوية ) نحو (  التحليل / التفكير الناقد / التعاطف 
 دعم وإثراء عن المهارات اللغوية ) بالغة ( 

 كتابة نص تفسيريكتاب التعبير : 


