
 

 

 

 

Key Stage 5 Curriculum Map 2021-22 

 الثالثالفصل الدراسي  -الصف الثاني عشر 

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.

التي تناولها  موضًحا القضية هبأسلوب القصيدةنثر أبيات 
األصالة  الشاعرموضًحافي وجهة نظر هالشاعر مبينًا رأي

والعراقة والوفاء بالوعد من قيادات دولة اإلمارات ألبناء 
 . الوطن

 إيليَّا أبو ماضي –قصيدة )الطين(  التحليل : التفكير الناقد أو المنطقي"
 واستجابة أدبية

 
 كتاب التعبير : كتابة المهارة الرابعة )كتابة قصة قصيرة (

 ألولىالمحاولة ا -
 ع المدرسة*تابع الُمرفقات على موق

 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.
 و موقع عصافير.      

حول الترابط األسري في كتابة قصة قصيرة  
 .البيئة اإلماراتية

 

 "اإلبداع : طالقة الفكر"
 

 جورج برنارد شو –قصة )غطاء الفراش( 
 

 كتاب التعبير : كتابة المهارة الرابعة )كتابة قصة قصيرة (
 لثانيةالمحاولة ا -

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 و موقع عصافير.       

 كتابة مقال حول الشعر في دولة اإلمارات 
 

 
 "اإلبداع : طالقة الفكر"

 نحو : النداء
 بالغة : الجناس 

 كتاب التعبير : كتابة المهارة الخامسة )كتابة مقال وصفي (
 ألولىالمحاولة ا -

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 و موقع عصافير.       

" موضًحا  الشباب كتابة عمود صحفي حول "
 دور دولة اإلمارات في االهتمام بالشباب .

 

 إلى أمتي ( الشيخ حمد بن راشد آل مكتوم ) قصيدة  التحليل : التفكير الناقد أو المنطقي"
 

 التعبير : كتابة المهارة الخامسة )كتابة مقال وصفي (كتاب 
 لثانيةالمحاولة ا -

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 و موقع عصافير.         

 كتابة نص معلوماتي حول روعة الطبيعة في 
 دولة اإلمارات موضًحا رأيه الشخصي .

 نصوص معلوماتية )كيف نحيا بال بالستيك(  الناقد أو المنطقي"التحليل : التفكير   
 

 نحو : البدل 

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

*تابع الُمرفقات على موقع و موقع عصافير.         
 المدرسة

 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.
 و موقع عصافير.         

 شعر : خمس قصائد إلى أمي ) نزار قباني (  التحليل / التفكير الناقد ربط القصيدة بواقع األمة وبر الوالدين 



 

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 و موقع عصافير.         

 قصة : الحرب والجوع ) الشيخ عبدهللا العاليلي اإلبداع / طالقة الفكر  ربط أحداث القصيدة بالواقع العالمي الحالي

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 و موقع عصافير.         

  هنصوص رأي االقتدار اإلنساني وبناؤ التحليل / التفكير الناقد  كتابة نص يوضح فيه الطالب رأيه حول قضية اجتماعية
 كتاب التعبير 

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 و موقع عصافير.         

 نحو  : تدريبات متنوعة   التحليل / التفكير المنطقي  استخدام قواعد النحو في الكتابة 
 متابعة كتاب التعبير

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعياً.

 و موقع عصافير.         

كتابة نص معلوماتي حول تعامل دولة اإلمارات 
 واإلجراءات المتخذة تجاه فيروس كورونا

 للمشي آثار إيجابية على الصحة ) د/ أكمل عبد الحكيم (  التحليل / التفكير الناقد 
 تدريبات نحوية 

 *تابع الُمرفقات على موقع المدرسة
 أُسبُوعياً.الخاص بالُمعَِلم 

 و موقع عصافير.         

 كتابة استجابة أدبية حول النص 
 كتابة حول تعامل دولة اإلمارات ومساعداتها

 لدول العالم

 بغيرك  رشعر : فك التحليل / التفكير الناقد / التعاطف 


