
 

language proficiency and 

the Grammars 

Vocabulary and Expressions Learning Objectives The Topic Term 

 Level 1 
 الحروف العربية 

 الحركات 
الكسرة ( -الفتحة–)الضمة   

 التنوين
 الحركات الطويلة
 المد باأللف
 المد بالواو

 المد بالياء

 

–صباح الخير -مرحبا  
-السالم عليكم  
–وعليكم السالم   
 كيف حالك؟

-to understand 
common greetings 

-to practice the Arabic 
greeting  

-to understand 
vocabulary and 
expressions thanks as 
expressed others 

 التحية

The greeting 

One 

 أنا اسمي ..........
...........أنا أعيش في   

 أنا عمري ...........
 ما أسمك ؟

أنت   -أنت    
؟ ؟-كم عمرك  كم عمرك   

 أين تعيش؟
 

-to introduce my self 
in Arabic 

-to copy letters 
,words and phrases 
you learned in the 

class. 
-to write your name 
and home address in 

Arabic. 
-to answer a few 
simple questions. 
 

 أعرف نفسي باللغة العربية 
Introduce 

Myself 
In Arabic 

Year 1 scheme of work
 



language proficiency and 

the Grammars 

Vocabulary and Expressions Learning Objectives The Topic Term 

 Level 1 
 الحروف العربية 

 الحركات 
الكسرة ( -الفتحة–)الضمة   

 التنوين
 الحركات الطويلة

باأللفالمد   
 المد بالواو
 المد بالياء

 

–ستة -خمسة–اربعة -ثالثة-اثنان-واحد
عشرة.-تسعة-ثمانية-سبعة  

 
 كم هذا؟
 كم عمرك؟
 كم عدد؟

-to count from one to 
ten 

-to sing some cheer 
sand short songs 
-to answer a few 

simple 
Questions. 

 األرقام

10إلى -1من  

The numbers 
to 10 1 

One  أختي-أمي-أبي–جدة -جد-أخت-أخ-أم–أب-
جدتي-جدي  
 

 أسرتي =عائلتي 
 أنا احب ...........

 أنا أعيش مع ...........

-to recognize the 
letter 

Sounds which you 
learned in the context 

familiar words. 
-to spell some names 

in simple words. 
-to recognize the 
family names . 

 أسرتي =عائلتي

 
My family 
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دفتر –كتاب -قلم رصاص -قلم–في الفصل 
–طاولة –سبورة  –مبراة –ممحاة –

باب شباك ورقة قلم  -معلمة–معلم -كرسي
 ألوان 

هذه -هذا  
اجلس -قف  

 أذهب إلى....
 الحمام
 أحسنت
 جيد 
 ممتاز
 رائع
 أكتب 

 تلميذ=طالب

 -to connect some words 
and expressions you 

learned in the classroom. 
-to answer a few simple 

questions . 
-to understand single 
words that have been 
learned and memorized 
in previous stages, 
especially if associated 
with an action or a 
picture. 

 في الفصل

In the classroom 
ONE 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


