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  YEAR 6 Scheme of Work 

Term The Topic Learning Objectives Vocabulary and Expressions Language Proficiency  and 

Grammars 

 

one 

 

الرياضات و 

 الهوايات

 العاب الكرة

The sport 

 To write lists 

including likes and 

dislikes, such as 

sports and activities. 

 

 To understand 

details in articles 

about a sports 

 

 

 -ألعاب قوى –سباحة  -تمارين رياضية

كرة  –كرة سلة  -كرة قدم -مشي –جري 

 –الكريكيت  –كرة المضرب  –طائرة 

رفع  -رفع األثقال –سباق الخيل 

بناء  -التزلج على الجليد –العضالت 

كاراتية  –العظام  - تنمية  -فنون قتالية 

أخالق  -الرماية -الروح الرياضية -العقل

فوز  -تحدي –بطولة  –يسابق  -رياضية

 -الصيد –استغالل الوقت  -هزيمة –

 التنس 

Level 1 
 -الفتحة -الضمة) الحركات -الحروف العربية

(الكسرة  
التنوين –الحركة الطويلة   

(المدب الياء -المد بالواو -المدباأللف)  
ال والتنكيرالتعريف بــ  -التذكير والتأنيث  

Level 2 
المفرد والمثنى  –ليس  -بــ ال جملة النفي

الفعل الماضي -والجمعبأنواعه  
Level 3 

 الجملة اإلسمية
 -عصرا  -ظهرا   -مساء   -صباحا  )ظرف الزمان

لحظة  -ليلة -نهارا   -حين -أبدا   -وقت-دقيقة -تانية

(اآلن –امس -منذ –  
 -تحت -خلف -وراء –أمام ) ظروف المكان 

 –مكان -جانب -فوق –شمال  -يسار –يمين 
 -قُرب –اتجاه  -خالل –وسط  –بين –ناحية 
(جنوب -شرق -غرب -حول  

Level 4 
: جملة كان  مثل  

 

 كان الشارع مزدحما   
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Term The Topic Learning Objectives Vocabulary and Expressions Language Proficiency  and 

Grammars 

 

one 

 

 ركوب الخيل 

The sport 

 To write lists 

including likes and 

dislikes, such as 

sports and activities. 

 

 To understand 

details in articles 

about a sports 

 

 

ركوب -لجام-حاجز-سرج-مدرب-فارس

-العد التنازلي-التذاكر-كأس-ماهر-الخيل

الموقع الرسمي.-إستعالم  

Level 1 
 -الفتحة -الضمة) الحركات -الحروف العربية

(الكسرة  
التنوين –الحركة الطويلة   

(المدب الياء -المد بالواو -المدباأللف)  
التعريف بــ ال والتنكير -التذكير والتأنيث  

Level 2 
المفرد والمثنى  –ليس  -بــ ال جملة النفي

الفعل الماضي -والجمعبأنواعه  
Level 3 

 الجملة اإلسمية
 -عصرا  -ظهرا   -مساء   -صباحا  )ظرف الزمان

لحظة  -ليلة -نهارا   -حين -أبدا   -وقت-دقيقة -تانية

(اآلن –امس -منذ –  
 -تحت -خلف -وراء –أمام ) ظروف المكان 

 –مكان -جانب -فوق –شمال  -يسار –يمين 
 -قُرب –اتجاه  -خالل –وسط  –بين –ناحية 
(جنوب -شرق -غرب -حول  

Level 4 
: جملة كان  مثل  

 

  

 

 كان الشارع مزدحما  

   To write lists  Level 1 
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Term The Topic Learning Objectives Vocabulary and Expressions Language Proficiency  and 

Grammars 

 

one 
  الجري

The sport 

including likes and 

dislikes, such as 

sports and activities. 

 

 To understand 

details in articles 

about a sports 

 

 Students shall 

include jogging in 

their free time  

activity.  

 

 

-الفكرة-الميدالية-إفتقد-قرر-شجع

-الشخصيات-شائقة-أتمنى-اإلستعداد

المشكلة.-المكان-الزمان  

 

 

 -الفتحة -الضمة) الحركات -الحروف العربية
(الكسرة  

التنوين –الحركة الطويلة   
(المدب الياء -المد بالواو -المدباأللف)  

التعريف بــ ال والتنكير -التذكير والتأنيث  
Level 2 

المفرد والمثنى  –ليس  -بــ ال جملة النفي

الفعل الماضي -والجمعبأنواعه  
Level 3 

 الجملة اإلسمية
 -عصرا  -ظهرا   -مساء   -صباحا  )ظرف الزمان

لحظة  -ليلة -نهارا   -حين -أبدا   -وقت-دقيقة -تانية

(اآلن –امس -منذ –  
 -تحت -خلف -وراء –أمام ) ظروف المكان 

 –مكان -جانب -فوق –شمال  -يسار –يمين 
 -قُرب –اتجاه  -خالل –وسط  –بين –ناحية 
(جنوب -شرق -غرب -حول  

Level 4 
: جملة كان  مثل  

 

مزدحما   كان الشارع   
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Term The Topic Learning Objectives Vocabulary and Expressions Language Proficiency  and 

Grammars 

 

 

 

 

 

 

 

 

one 

 

 

 

 

 

لقراءةا  

Reading 

 

 To be able to read 

Arabic stories, 

books, and 

newspapers 

fluently.  

 

 

 

 

 

 

 

-يحصل-تستلم-التنمية-الحوار-مشاركةال

-تعلمت-أنواع القراءة-الذاكرة-العلمية

زيارة معرض الكتاب.-إكتشفت  

Level 1 

 -الفتحة -الحركات) الضمة -الحروف العربية

 الكسرة(

التنوين –الحركة الطويلة   

المدب الياء -المد بالواو -)المدباأللف  

أمثلة -الضمائر المتصلة  

فِهمت( -فهموا -كتابك -كتابنا-كتابه-)كتابي  

Level 2 

 فعل األمر

 -الالم -عن –من  –في  -حروف الجر) إلى

الكاف( –الباء   

Level 3 

 الجملة الفعلية

Level 4 

تعجباسلوب ال  

ف!ما أجمل المتح  
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Term The Topic Learning Objectives Vocabulary and Expressions Language Proficiency  and 

Grammars 

 

 

المدرسة في  

In my school 

 

 

 To able to write 

short paragraph or 

summary about the 

school. 

 

-المركز-إحترام-حدث-واجبات-حقوق

-تجربة شخصية-نظيفة-آمنة-تجربة

مملة.-صعبة-مثيرة  

Level 1 

 -الفتحة -الحركات) الضمة -الحروف العربية

 الكسرة(

التنوين –الحركة الطويلة   

المدب الياء -المد بالواو -)المدباأللف  

أمثلة -الضمائر المتصلة  

فِهمت( -فهموا -كتابك -كتابنا-كتابه-)كتابي  

Level 2 

 فعل األمر

 -الالم -عن –من  –في  -حروف الجر) إلى

الكاف( –الباء   

Level 3 

 الجملة الفعلية

Level 4 

تعجباسلوب ال  

! ما أجمل المتحف  

 

 

 في بيتي

 

 

In my house 

 

 

 To able to share 

about information 

about their number 

of sibling and which 

house chores they 

help their parents 

with. 

 

-المهام-أعددت-أنجزت-تحمست-قائمة

-اصنف شكل البيت-حرصت-الطوارىء

 اقترح نظاما .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طعامي

 

My food 

 

 Students shall be 

exposed to food and 

drinks from others 

countries and 

cultures. 

 

 

-الحقل-مصانع-آالت-شطائر-الجوع

-المشكلة-طعامي المفضل-المائدة

  الحصاد.

Level  1 
 الضمائر

(هم –هي  –هو  –نحن  -انتِ  –انت  -أنا )   
 أسماء اإلشارة

(ذلك –هؤالء  -هذه –هذا )  
 ادوات اإلستفهام

 -كم –لماذا –ماذا  –اين  –متى  –كيف  -هل) 
ن (م   
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Term The Topic Learning Objectives Vocabulary and Expressions Language Proficiency  and 

Grammars 

 

 

 

 

 

 

 مالبسي

My clothes  

 

 Students shall be 

exposed to 

traditional clothes 

of other countries. 

 

-نظارة-تعجب-تقليدية-الزي المدرسي

-يشتري-يلبس-أنيق-مفقودة-مريحة

-قبعة-جوارب بيضاء-مالبس رياضية

الكندورة.-العباءة-العقال-حذاء جديد  

Level 2 
 الفعل المضارع

 اسلوب التفضيل
 خالد أطول من سعيد

Level 3 
 األسماء الموصولة

(اللذين -الالتي–اللتان  -اللذان -التي -الذي)   
 Level 4 

(المفردة) الصفة   
. هذا بيت جميل  

 
 
 

 


