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YEAR 6 Scheme of Work 

Term The Topic Learning Objectives Vocabulary and Expressions Language Proficiency  and 

Grammars 

  

 

 المدرسة  رحلة

The school trip 

 

 

To able to write short 

paragraph or summary 

about school trip. 

 

 -متعة -رحلة المدرسة –رحالت 

-ثقافة -إطالع -مثير -تحفيز -إعجاب

 -معارف -فكر -تاريخ –فرح  -طبيعة

زي  -حيوية –نشاط  -مرح -مسافة

 -حافلة -تغير -صرح علمي -رسمي

مكان  -موافقة -تاريخ الرحلة -مسابقة

 –يزور  -ترتيب -عدد الطالب -تاريخي

 -يصور –يلعب  –يستمع  –يشاهد 

رحلة ثقافية –تدوين  –يجمع المعلومات   

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 !

 

 

 الصراف اآللي

 

 

A.T.M. 

 

 

To able to understand 

instructions to use ATM 

machine. 

 

 -ديون –متأخرات  -الصراف اآللي

حساب  -أموال -آلة صرف -حساب

 -مرتجع -  -متأخر -باقي -مفلس -جاري

 -المركزيالمصرف  -قرص -ايصال

 -تحويل –سحب  –ايداع  –ضمانات 

 -اسم المستخدم -فانور -تجربة -فائدة

 كلمة المرور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظيفة المستقبل

 

The future 

profession 

 

 

 

To able to give 

information about his 

family history or his future 

profession 

 

 

 –محاسب -بناء –وظيفة المستقبل 

 –كهربائي  -شرطي -مهندس -دكتور

 -نجار –قاضي  –سفير  –بائع  –تاجر 

 –صحفي  –خباز  -حالق –جزار 

 –معلم  -ميكانيكي –ممرضة  -طيار

Level  1 
 الضمائر

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

(ذلك –هؤالء  -هذه –هذا )  
 ادوات اإلستفهام
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Term The Topic Learning Objectives Vocabulary and Expressions Language Proficiency  and 

Grammars 

 

 

 

 

 

 

three 

 –خياط  –رسام  –مضيفة طيران 

 –روائي  –فيلسوف  –شاعر  –مترجم 

خبير -عامل  –مدير بنك  –مبرمج   

 -كم –لماذا –ماذا  –اين  –متى  –كيف  -هل) 
(َمن  

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  

 
 
 

 

 البطاقات البريدية

The postcards 

To able to understand the 

content of postcard from 

his friends. 

To able to write 

description about postcard 

receive from friends  

 

مرسل  -رسالة -مكتب –بطاقة بريدية 

 -طلب –مضمون  -شكوي -راسل –اليه 

 –مقدمة  -تعليميات –اعالن  –توضيح 

مفتوح  –مغلق  –خط  –كلمات  -خاتمة

تعليق  -خبر –استالم ارسال –تاريخ  –

 -توقيع  –تسليم باليد  -بريد سريع –

 مرفق

 


