
اللغة العربية

NURSERY 
  

  اسم روضتي وصفي
  مرافق روضتي
  كتابي وقصتي

  ركن البناء وركن الرمل والماء
ركن األلعاب اإلدراكية 

  ركن التخطيط والفن
  صحتي في غذائي

  سالمتي في الملعب
  روضتي الجميلة

  جسمي
  حواسي الخمس

 أنواع العائلة
 

RECEPTION 

  اسمي ، عمري ، جنسي
  أعبر عن مشاعري

  أتعرف عىل روضتي
  قصتي المفضلة

  ركن البناء وركن الرمل والماء
ركن األلعاب اإلدراكية 

  أداب استخدام الحمام
  جسمي

 حواسي تعلمني

YEAR 1 
  الوحدة التمهيدية :العالقات

 
الوحدة األوىل :عائلتي (تجريد
الحروف : الدال واأللف والباء

 . والواو
  القراءة : نحن نعمل

  حرف الحاء
الوحدة الثانية : معلمتي ، رحلة

  مدرسية
   حرف التاء والواو والسين

  التعبير تعزيز للحروف السابقة
الوحدة الثالثة : وطني قطر شرطي

 . المرور
الحروف : الطاء والجيم والشين

. والياء

YEAR 2 
 

  مراجعة عامة
القراءة :ملك األلوان ، في حديقة

 . الحي
 . التحليل والتركيب
  التدريبات اللغوية

الوحدة الثانية : عيناك أمانة ،
 .حزام األمان

  التدريبات اللغوية
 تقييمات قصيرة

 

YEAR 3 
 

  مراجعة عامة
القراءة :ملك األلوان ، في

 . حديقة الحي
 . التحليل والتركيب
  التدريبات اللغوية

الوحدة الثانية : عيناك أمانة ،
 .حزام األمان

  التدريبات اللغوية
تقييمات قصيرة

 

YEAR 4 
 

القراءة : ليتني سمعت الكالم،
قصيدة حفظ هللا تميما، إني
 .رأيت نملة، إنها زهرة واحدة
التدريبات اللغوية: الفعل
الماضي والمضارع، أسماء

 .( األشارة، العطف (الواو، ثم
اإلمالء: الحركات الطويلة
والقصيرة، التاء المربوطة

 . والمفتوحة
 .الشدة، الالم الشمسية

التعبير الكتابي: حمد والكبريت،
 .الخروف والثعلب والغدار
االستماع: االرنب الكريم،

.الدالفين
 

YEAR 6
 

القران الكريم –من أخالق المؤمنين  -القراءة
:المستقبل (قصة )-الكلمة والجملة (الجملة االسمية

(
التعبير الكتابي –استفد من أخطائك -القراءة :نحن

الشباب (حفظ األبيات( –الكلمة والجملة :كان
وأخواتها

اإلمالء :الالم المزدوجة -الخط :خط النسخ (ج-ح-
خ)االستماع :صداقة جديدة - التحدث : التعليم

 سبيل التقدم
التعبير الكتابي :-التقويم القطري –اإلمالء :الهمزة

المتوسطة عىل الياء - الكلمة والجملة : إن وأخواتها
–اإلمالء :الهمزة المتوسطة عىل األلف - الخط: خط

(النسخ (و-ي
اإلمالء :-الهمزة المتوسطة عىل واو -القراءة :أغنية
البحر (حفظ المقطع األول) الكلمة والجملة :جمع
المذكر السالم – القراءة :سوق واقف -الكلمة
والجملة :جمع المؤنث السالم –التعبير الكتابي

:الحدائق العامة في قطر – االستماع :قصر الحمراء -
مراجعة وتعزيز اختبارات نهاية الفصل األول من6-
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YEAR 5 

القراءة :الفراشة وزهرة النرجس ،
قصيدة : إني أأحبك يا قطر ، الجمل

 .وحيدالسنام
الكلمة والجملة: الجملة الفعلية

الفعل الماضي، المفعول به ،الجملة
 .االسمية، المضاف إلية

اإلمالء : الحركات الطويلة والقصيرة،
األلف الملفوظة الغير المكتوبة،

 .الهاء والتاء المربوطة
التعبير الكتابي: قصة الفأر واألسد،

الماء سر الحياة 
االستماع: الحمامة والثعلب ومالك

الحزين، الكهوف 
التحدث: بيتي وسرجي
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