
 

 

 

Key Stage 5 Curriculum Map 2019 - 2020 

 Term 2 

Subject: Arabic A Year: 12 

Focus/Topic UAE Links  Home Learning / Reading 
 مهارة التحليل  –الموشحات )لسان الدين بن الخطيب –جادك الغيث – األندلسيالشعر

 .للنصوص الشعرية
  الحفاظ على البيئة وجهود الدولة في ذلك  بعة مهام القراءة لبرنامج متا

 عصافير

  مهارة تلخيص القصص مع الحفاظ على  –أنطوان تشيخوف   –الحرباء  –قصة قصيرة
 السياق .

 جهود الشيخ زايد في تقدم اإلمارات والبيئة   متابعة مهام القراءة لبرنامج
 عصافير

  مهارة تحليل األدلة . –كيف نعيش المغالطات؟  –نص معلوماتي          جهود الدولة في إسعاد الشعب   متابعة مهام القراءة لبرنامج
 عصافير

  القواعد في كتابات أدبية  مهارة توظيف –أفعال المقاربة والشروع والرجاء  –نحو      توظيف األفعال في كتابات إبداعية للتعبير
 عن حب الوطن

  متابعة مهام القراءة لبرنامج
 عصافير

  مهارة التحليل للنصوص الشعرية –ابن حمديس  –انثر الجو على األرض برد –شعر   الحفاظ على البيئة والغالف الجوي وأثر
 جهود دولة اإلمارات في ذلك 

  متابعة مهام القراءة لبرنامج
 عصافير

 مهارة تقديم عروض تأملية –محادثة شعراء األدب األندلسي  -أسبوع التقييم  ة اإلماراتيين للشعراء التعبير عن دعم القاد   متابعة مهام القراءة لبرنامج
 عصافير

      مراجعة الدروس السابقة والكتابات التي كتبت خالل الفصل الدراسي   جهود الدولة في التقدم التكنولوجي   متابعة مهام القراءة لبرنامج
 عصافير

 Mid Term Break   
  مهارة تحليل النص -لجوخة الحارثي -ما لن يأتي عبر النافذة –قصة  دولة اإلمارات والترابط األسري   متابعة مهام القراءة لبرنامج

 عصافير

  مهارة جمع المعلومات وسردها -ورقة بحثية بتطبيق خطوات البحث العلمي –كتابة   بحث عن جهود الدولة في البحث والتقدم
 العلمي 

 اءة لبرنامج متابعة مهام القر
 عصافير

 تحليل األحداث وحركة الزمان بها  . –سعيد فائق –السماور –صة  ق   الحفاظ على التراث اإلماراتي   متابعة مهام القراءة لبرنامج
 عصافير

  مهارة عرض األفكار بصور متنوعة . –التصنيف والجماعات   –نص معلوماتي   تخطيط دولة اإلمارات لكسب السبق في
 علميالتقدم ال

  متابعة مهام القراءة لبرنامج
 عصافير

  كتابة )سيرة غيرية ( توظيف خصائص كتابة السيرة الغيرية   كتابة سيرة عن الشيخ زايد   متابعة مهام القراءة لبرنامج
 عصافير

 مهارة تنظيم األفكار وسرده –كتابة سيرة ذاتية في مجال األعمال  –كتابة  -أسبوع التقييم 

Assessment Weeks 

  متابعة مهام القراءة لبرنامج
 عصافير

                كتابة )نص وصفي( توظيف تقنيات الوصف السرد وخصائصها الفنية   متابعة مهام القراءة لبرنامج
 عصافير

Spring Break 
 


