
 

 

 

 

Key Stage 3 Curriculum Map 2021-22 

اللغة العربية المادة: السابع الصف:   
القراءة الموصى بها /التعلم المنزلي  العنوان/ الموضوع HPL Links الربط باإلمارات العربية المتحدة 

 Phoenixتابع المرفقات على موقع 
 قراءة القصص على عصافير.

حرص دولة اإلمارات العربية على -
التعايش السلمي،واهتمامها بمبادرات 

 السالم والتسامح.
 )مبادرة المليون متسامح(.

 الربط
 )البحث عن العالقات(

نص شعري )أخالق كريمة(-  
األساليب اإلنشائية واألساليب -

  الخبرية

 

 Phoenixتابع المرفقات على موقع 
 قراءة القصص على عصافير.

اهتمام دولة اإلمارات العربية بالعلم -
 )حلم زايد أصبح حقيقة(.

 

 العمل الجاد
 )الممارسة(

 نص قراءة فارسة المعمار-
نص استماع )الِعْلُم لغة العالم -

 المشتركة(

 Phoenixتابع المرفقات على موقع 
عصافير.قراءة القصص على   

المقارنة بين دولة اإلمارات في -
الماضي والحاضر من خالل وسائل 
 الترفيه ووسائل التواصل االجتماعي.

 التحليل
 ) التفكير الناقد والمنطقي(

قراءة )وسائل الترفيه بين -
 الماضي والحاضر(

 1معلوماتي مسودة  كتابة نص

 

 Phoenixتابع المرفقات على موقع 
عصافير.قراءة القصص على   

التحدث عن وسائل الترفيه في دولة -
 زاإلمارات مما جعلها تحتل المراك

األولى عالميًا في الوجهات المحددة 
 للسفر والسياحة.

 التعاطف
 )متعاون(

 أسبوع )إجازة عيد الفطر المبارك(
قراءة )وسائل الترفيه بين الماضي -

 والحاضر(.
 

 Phoenixتابع المرفقات على موقع 
القصص على عصافير.قراءة   

-التحدث عن أشهر الروايات واألكثر 
ظهوًرا في محركات البحث في دولة 

 اإلمارات العربية

 سرعة البديهة
 )متفتح(

 2كتابة نص معلوماتي مسودة  -

أنواع الخبر-  
أصدقاء وأعداء ال نراهم )نص -

 معلوماتي(.

 

 Phoenixتابع المرفقات على موقع 
 قراءة القصص على عصافير.

 
 

البحث في التراث اإلماراتي عن -
شخصية تراثية قريبة أو تشبه شخصية 

 أبو القاسم الطنبوري.
 

 سرعة البديهة
 )متفتح(

نص استماع )حذاء أبو القاسم -
 الطنبوري(.

مراجعة المسودة الثانية-  
ظواهر غريبة تحتاج إلى تفسير-  



الثالثالفصل الدراسي   

 

 

()تسجيل االختالفات بين الشخصتين   
 

 

 

 

 Phoenixتابع المرفقات على موقع 
 قراءة القصص على عصافير.

التحدث عن دور دولة اإلمارات في -
 توفير الدعم والرفاهية لشعبها.

شرطة  –)مركز إسعاد المواطنين 
 السعادة(.

 الربط
 )التفكير الموسع(

(نص شعري خارجي )كم تشتكي-  
جملة إن-  

 

 Phoenixتابع المرفقات على موقع 
القصص على عصافير.قراءة   

كتابة مقال عن أهمية االختراعات -
الحديث حولنا واختيار أفضل إنجاز 

 عرفته البشرية للحديث عنه.

 التحليل
 ) التحليل والدقة(

 قراءة )النصوص حولنا(
المفعول المطلق-  

3كتابة نص معلوماتي مسودة  
 Phoenixتابع المرفقات على موقع 

 قراءة القصص على عصافير.
يل من أهم وأشهر الرياضات الخ-

المنتشرة في اإلمارات وهناك العديد من 
الشخصيات المشهورة والقيادية هوايتهم 
األولى هي ركوب الخيل )ابحث عن هذه 
الشخصيات( ودون إنجازاتهم في مجال 

 ركوب الخيل.

 الربط
 )تبني وجهات نظر مختلفة(

قراءة )عالم النوم واألحالم(-  
نص استماع )الخيل(-  
1وصفيكتابة النص ال-  

 Phoenixتابع المرفقات على موقع 
 قراءة القصص على عصافير.

مباراة شعرية تنافسية حول إلقاء الشعر -
 بين طالب الصف السابع.

بعض األنشطة التفاعلية وتسجيل -
فيديوهات التحدث وإلقاء الشعر ورفعها 

 على بادلت

 اإلبداع
 ) الذكاء الفكري(

نص شعري -  
الكالم()خير   

المفعول المطلق-  

 Phoenixتابع المرفقات على موقع 
 قراءة القصص على عصافير.

التحدث عن عالقة دولة اإلمارات -
بالغرب وتنافسها مع الدول المتقدمة في 

 مجاالت مختلفة.

 العمل الجاد
 )الممارسة(

 تقييم الفصل الدراسي الثالث
قراءة )ألمانيا(-  

 Phoenixتابع المرفقات على موقع 
 قراءة القصص على عصافير.

التبذير سمة ذميمة مكروهة في اإلسالم وكذلك 
البخل فهو مذموم ولكننا كثيرا ما نكون بحاجة 

 ماسة ألن نتقن فنون االقتصاد 
)فسر المقولة السابقة من خالل دراستك لقصة 

 مريم الصناع(.

 سرعة البديهة
 )متفتح(

قراءة )ألمانيا(-  
مريم الصناع( نص استماع )حكاية-  

2الوصفي مسودة كتابة النص   

 Phoenixتابع المرفقات على موقع 
 قراءة القصص على عصافير.

تسجيل فيديو بانتهاء العام الدراسي -
والتعبير عن مشاعر الطالب بعد قضاء 
عام دراسي كامل كان التعلم فيه وجًها 
 لوجه بعد عامين من التعلم عن بعد. 

 التعاطف
 )متعاون(

ظواهر غريبة تحتاج إلى تفسير-  
جملة كان-  

 



 

 


