
 

language proficiency and 

the Grammars 

Vocabulary and Expressions Learning Objectives The Topic Term 

 

 صوت القصيرال-الحروف العربية

 الكسرة(-الفتحة-)الضمة

 الصوت الطويل)المدود(

 المد بالواو   -المد باأللف       

  –المد بالياء      

الى مقاطع  الكلماتتحليل    

 صوتية وتركيبها.

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  جسمأجزاء ال  

 –قدم  –فم  -ذنأ -أنف –شعر  -جسم

 رأس. -  يد – جلر   –وجه 

-To recognise the 

names of different 

body parts such as ear, 

head and leg…etc. 

التعرف على أجزاء الجسم 

 المختلفة 

-To read and write the 

names of the body 

parts correctly. 

ان يقرأ ويكتب أسماء أجزاء 

 الجسم بطريقة صحيحة.

 

 

 

    

 جسمي الصغير   

bodyMy little     

 

 الترم األول

    one 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Year 2 scheme of work
 



 

 التذكير والتأنيث     

 الخ---أحمر/حمراء-معلم/معلمة

 التعريف ب)ال(والتنكير

  الخ---------التفاح-تفاح

 

 

 

 تحليل الكلمات الى مقاطع صوتية

     

–لحوم  –حليب  –ماء  –وجبة  -أكل

 –وجبة سريعة –سكر  –عسل –عصير 

برتقال  -تفاح -موز -الخضروات-الفواكه

 -فلفل –بصل  -جزر -خيار -عنب بطيخ-

 بطاطا

-To recognize different  

kinds of healthy food.  

أن يتعرف على أنواع الطعام 

 الصحي.

-To differentiate 

between healthy and 

unhealthy food. 

أن يفرق بين أنواع الطعام 

  الصحي والغير الصحي

 

 

 

 طعامي الصحي

My healthy food 

       one 

 

 أسماء االشارة -الضمائرالمنفصلة

 أنا              هذا

 أنَت أنت         هذه

 نحن            هؤالء

 هو 

 

 

 

قميص- بنطال – معطف – حزام – قبعة 

– جورب – قفاز – حذاء- تنورة- فستان 

 –كندورة- عباية

-To recognize the kinds 

of clothes. 

أن يتعرف على أنواع المالبس 

 المختلفة.

-To describe his/her 

clothes. 

أن يصف أنواع المالبس التي 

 يلبسها.

 مالبسي

 

My clothes 

 

 

one 

 

 



 

 

 الحركات-العربية الحروف

 الكسرة(-الفتحة-)الضمة

 التنوين        

 الحركات الطويلة    

 المد باأللف      

 المد بالواو     

 المد بالياء     

 

 

 أسماء اإلشارة

 هذان/ هاتان / هؤالء / هذه/ هذا

 

 

 

 

 

  

 

 -أختي -أخي -جدتي -جدي - أمي -أبي

-قطة –أمان  -حب - بنت -ولد   -طفل

 يرافق. -واجب –يساعد 

 

 

 

-To recognise words 

referring to family 

members such as father 

and grandmother-----

etc. 

أن يتعرف على أسماء أفراد 

 األسرة

-To write about one 

his/her family 

members. 

أن يكتب عن فرد من أفراد 

 أسرته

 

 

    

 

 عائلتي        

     My family    

One 



المذكر  الفعل المضارع مع

 والمؤنث

 مثال يكتب / تكتب

 يلعب/ تلعب

 يجلس / تجلس

 

 

 

 

غرفة جلوس  –غرفة نوم -كبير -صغير

 =بيت  –حديقة  –َحمام  –مطبخ  –

 خارج. -سرير داخل  –أمير  – منزل

 

 

 

أن يسمي أجزاء البيت تسمية 

 تصحيحة.

To names of the parts 

of the house.  

-To create a simple 

sentences about his 

own house.  

أن يبتكر جمالً صحيحة عن 

 بيته الذي يسكن فيه.

 

 

 

         

          

 بيتي                 

        My house 

 


