
 

language proficiency 

and the Grammars 

Vocabulary and Expressions Learning Objectives The Topic Term 

Leve l1       

 أسماء اإلشارة     -الضمائر

 أنا              هذا

 أنَت أنِت        هذه

 نحن            هؤالء

 هو 

 هي 

 هم

Level 2                         

 أدوات االستفهام 

 –ماذا  –ما  –كيف  –كم 

 –لماذا  –هل  –أين  –متى 

 من 

 –كلب –فيل  –قطة  –فهد  –نمر  –أسد 

 -ثعبان -ثعلب -غزال -زرافة –قرد 

 -حصان -حمار وحشي -حمار -أرنب

 -طائر -نسر -صقر -تمساح -بقرة

  بطة_ حديقة حيوان. -فأر -سلحفاة

 To present simple 

learned information 

such as animals.  

 To name many animals 

that live in the zoo.  

 

 الحيوانات 

The Animals.  

Three 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطقس  -المتوقعة –درجات الحرارة 

 -الطقس عاصف -الطقس بارد -حار

 -سخونة -رياح شديدة -الطقس معتدل

 -المد والجزر -أتربة -هطول أمطار -ثلج

 -مؤشر -سحب -غيوم -السماء صافية

رياح  -رياح جنوبية -أنحاء -معظم -يميل

 -رياح غربية -رياح شرقية -شمالية

 عاصفة ترابية.  -سقوط

 To recognize some 

simple and common 

expressions about the 

weather condition.  

 To describe the 

weather condition in 

Arabic.  

 حالة الطقس

The Weather 

Condition 

Year 2 scheme of work
 



 

language proficiency 

and the Grammars 

Vocabulary and Expressions Learning Objectives The Topic Term 

Leve l1       

 أسماء اإلشارة     -الضمائر

 أنا              هذا

 أنَت أنِت        هذه

 نحن            هؤالء

 هو 

 هي 

 هم

Level 2                         

 أدوات االستفهام 

 –ماذا  –ما  –كيف  –كم 

 –لماذا  –هل  –أين  –متى 

 من 

مسجد الشيخ  -برج العرب -برج خليفة

 -نخلة جميرا -خور دبي -متحف -زايد

سوق  -القرية العالمية -فلج المعال

مسجد الشيخ خليفة  -الشندغة التاريخية

قصر  -قرية التراث -بالعين_ مركز

 -قناة القصباء -عالم فيراري -اإلمارات

 شالالت مسافي.  -مربى األحياء المائية

 To recognize the 

attractive places in 

UAE.  

 To name some 

attractive places in 

UAE.  

 

األماكن السياحية في 

 اإلمارات.

Attractive places in 

UAE 

Three 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -مدرستي -عمري -أنا أعيش -أنا اسمي

رياضتي  -أسرتي -أحب، ال أحب

أحب  -أمارس الرياضة -المفضلة

 -امشي -استمع -أذاكر -الموسيقى

 -دائما   -طعامي المفضل -السباحة -أشاهد

وقت  -أقضي -بعض الوقت -أحيانا  

 حاصل على.  -المركز األول -فراغي

 To provide basic 

information about 

yourself and your 

acquaintances. 

 To answer simple 

questions regarding to 

your likes, dislikes and 

 معلومات عني

Information about 

me. 



your current and your 

past activities.  

  To ask simple and 

direct questions using 

who, what, when, and 

where.  

 To talk about some 

simple things in your 

daily life and in your 

direct environment, 

such as school and 

home. 

 

 

 


