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Curriculum Plans – Key Stage 3 Arabic

Please find below a detailed outline of the curriculum covered in Arabic through Year 7 in Key Stage 3.
Year 7

Term 1.1 Term 1.2 Term 2.1 Term 2.2 Term 3.1 Term 3.2

Topics

Reading

القرآنھدي-من1
الكریم

)1(الخیرطریق-2

قوةاإلتحادفي-3
أبيقصیدة-4
)1-6(

Grammar

(النحویةالقواعد-1

مراجعات نحویة (+
21(

الفعلأنواع-2
الفعل--بناء3

الماضي على الضم
والسكون

الفعلنصب-4
المضارع المعتل.

Spelling

اللینةاأللف-1
المتوسطةالھمزة-2

على الواو
Writing

السردیةالبنیة-1
البنیةعلىتطبیق-2

السردیة
عامةالقصةكتابة-3
عنقصةكتابة-4

أبي
Listening

العلم نور
Handwriting

أ- ب- ت- ث

Reading

بلد-1
-)6-1الشراع

-الحاسوب2،
العاماألمن-3

Grammar

الفعلجزم-1
المضارع المعتل

الخمسةاألفعال-2
معالفعلإفراد-3

الفاعل
Spelling

،المتطرفةالھمزة-1
الوصلھمزتا-2

والقطع ،
مناأللفحذف-3

التاء-4،وابنة)(ابن
آخر االسم

Writing

كتابة-1
سیرة
غیریة
موجزة

مكونات-2
النص

السردي

Listening

قالت لي جدتي
Handwriting

ج-ح-د-ذ ر–ر-ز

Reading

الیمامةزرقاء-1
:المیثافراعي-2

)5-1(حفظ

Grammar

والمعرفة-النكرة1
بینالتطابق-2

المبتدأ والخبر.
،(كان)-النواسخ3

( النواس (إنَّ
Spelling

المتطرفة-الھمزة1
-2األلفعلى

الھمزة المتطرفة
على الواو

Writing

تسلسل األحداث في
النص السردي  ،
تلخیص قصة .

Listening

المروءة
Handwriting

ص ض ط ظ

Reading

-2وكاتبكتاب-1

اإلحسان إلى الخلق

كریمةأخالق-3
(حفظ األبیات (

1-5(

وقصةمثل-4
Grammar

بینالتطابق-1
الصفة والموصوف

بھوالمفعولالفاعل-2

الفاعلونائب-3

Spelling

المتطرفةالھمزة-1
على الیاء

الھمزة المنفردة
Writing

كتابة سیرة ذاتیة وفق
النمط السردي

Listening

دجاجة ام یعقوب
Handwriting

ع- غ- ف- ق

Reading

عرفاتعلى-1
الصناعیةالتنمیة-2

في البحرین
Grammar

جمعإعراب-1
المذكر السالم

جمعإعراب-2
المؤنث السالم

المثنىإعراب-3
Spelling

ضظ-بینالفرق-1
ذ)ز-(بینالفرق-2

Writing

كتابة تلخیص قصة -
تلخیص فیلم

Listening

النملة والقائد
Handwriting

ك- ل- م- ن

Reading

صدرعلىوسام-1
الوطن

مھدأول(قصیدة-2
)5-1(العال

Grammar

الخمسةاألفعال-1
الحال-2
العددتمییز-3

Spelling

معالتعریف(ال)-1
كلمات تبدأ (ل)

بدایةفيالھمزة-2
الكلمة ( أن - إن)

Writing

كتابة مقال علمي
Listening

الصحة رھینة البیئة
Handwriting

ھـ - و- ي

Assessment
Formative assessment and evaluation

تقییم جزئي ومستمر عن كل درس تقییم تكویني في نھایة الوحدة.
Support

Materials
Reading Book, Grammar & Sapling & Handwriting, Writing Book, Madrasa

Extension

(Stretch/Chall

enge)

والمعتل.الصحیح(الفعلأنواعتمییز-1
المعتلالفعلإعرابعالمة-2

صحیًحا.توظیًفاالسردیةالبنیةتوظیف-3
األحداثبتداخلالمركبةالقصة-4
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https://www.youtube.com/@Madrasa

