
The Sultan’s School Year Plan 2021 – 2022, Arabic                                                  مدرسة السلطان  – الخطة السنوية – 2021 / 2022 اللغة العربية 

Year 6 Year 5 Year 4 Year 3 Year 2 Year 1 
للطالب  -استقبال الطالب  الكتب والدفاتر  مراجعة  –تسليم 

  عامة
 مراجعة عامة  تهيئه مراجعة الحروف والممدودات مراجعة   درس مها والعصافير  –)مراجعة(   مراجعة عامة لألنماط اللغوية واإلمالئية

المقروء   لغوية وأخرى لفهم  وتدريبات  اختبار   –مراجعة 
المستوى   قياس 

المحادثة: قراءة غالف. الدرس القراءة المحور األول: االستماع كيس الخصام، 
 األول: اليوم األول في المدرسة

والعصافير  الحرفين )أ( تهيئه مراجعة الحروف والممدودات الحمامة المطوقة )مراجعة( متابعة درس مها 

إيثار )استماع(   شعار -قسمة  صور من قريتي  -قراءة 
 )قراءة(  

ة: اإلعراب والبناء،  الكتابة: المحور األول الدرس األول: األنشطة النحوي
 األنشطة اإلمالئية: همزة الوصل والقطع

النص السردي.  خط النسخ، التعبير: عناصر 

 استماع )القطّة وإناء الفّخار(-المحور األّول  
قراءة شريط مصّور     مستند بصري: 

 الدّرس األّول: أنا وجدّي

 الحرف )ب( أحب أمي وأبي الحمامة المطوقة )مراجعة(

التيمينة مواصلة الدّرس األّول: أنا وجدّي القراءة المحور األول: في أيام الشّدَّة المضاف إليه -قراءة: صور من قريتي    أحب أمي وأبي. نص   الحرف )ت(   تكملة درس 

ية: الجملة االسمية، تمارين  الكتابة: المحور األول الدرس الثاني: األنشطة النحو ظ(  -خطّ الّرقعة: )ط -عالمة الحذف والقوسان الهالليّان  
األنشطة اإلمالئية: همزة الوصل والقطع، خط النسخ، التعبير: النهاية  تطبيقية. 

 في النص السردي
التيمينة الدّرس الثّاني: صحبة المكتب  الحرف )ث( مزرعة جدي نص 

اإلضافة     األولى: تطبيقات   مدرستي 
 الدّرس الثّاني: صحبة المكتبمواصلة  القراءة المحور األول: الميزان

 حلوى ألبي 
 استماع: الغراب العطشان

 الحرف )ج( تكملة مزرعة جدي

األخالق    والحمامة، تالوة وحفظ:   تلخيص نّص سرديّ   -مدرسة  القراءة المحور األول: النص الشعري سليمان )ع( 
الحرة. الجنتين. القراءة   صاحب 

 الدّرس الثّالث: خبز ولبن
 حلوى ألبي 

 استماع: الغراب العطشان
 الحرف )ح( عودة أبي.

إمالئية   خطّ الّرقعة: )ع -أنواع الخبر   -غ(   –تطبيقات 
 المؤمنون إخوة )تالوة وحفظ(  

تطبيقية   الكتابة: المحور األول الدرس الثالث: األنشطة النحوية: تمارين 
والبناء الجملة االسمية(    )اإلعراب 
 األنشطة اإلمالئية: إمالء اختباري.

ولبن  مواصلة الدّرس الثّالث: خبز 
النهضة( +   مراجعة نشيد صوت 

أنا أحب جاري  نشيد 
 الحرف )خ( التكملة عودة أبي.

الوصف   مجلس الجّن -قراءاتي: مراجعة وتقويم:  كهف 

 )استماع(  
في النص السردي،   وكتابة األحداث   الكتابة: المحور األول التعبير: ترتيب 

لقصة سليمان والحمامة   كتابة نص سردي متكامل 

في الدّنيا(  المحور الثّاني: استماع )أجمل مكان 

قراءة شعار  مستند بصري: 
 نا بال أرضالدّرس األّول: حيات

النهضة( +   مراجعة نشيد صوت 
أنا أحب جاري  نشيد 

المزارع النشيط.  ذ(-الحرف )د   مراجعة 

الخيل   إمالء  -تطبيقات نحوية  –التّحدّث: عرضة 

 اختباريّ  

التحدث: قراءة   إذاعي والية قريات،  القراءة المحور الثاني: االستماع: برنامج 

 السلطان قابوس.صورة. الدرس األول: شخصية 
 ز(-الحرف )ر إلى مدرستي نص رحلة السندباد الثامنة مواصلة لدّرس األّول: حياتنا بال أرض

السّرد  -قراءة: منارة عمانيّة ترفع صوت التّوحيد 
 والوصف   

الكتابة: المحور الثاني: الدرس األول: األنشطة النحوية الفاعل، األنشطة 
"ابن"، خط النسخ  : "حرف الميم" التعبير: وصف الشخصيةاإلمالئية همزة 

 ش(  –الحرف )س  تكملة إلى مدرستي. نص رحلة السندباد الثامنة الدّرس الثّاني: بالدي عمان

 وصف مكان    –قراءة: جنّة عمان 

 
ورقة( تابع: بالدي عمان القراءة المحور الثاني: مسقط  ض( –الحرف )ص   الهدية نص )قصة 

في انتظار شاحنتي  المتوسّطة على األلف   -قراءة:  الكتابة: المحور الثاني: الدرس الثاني: األنشطة النحوية: المفعول به، األنشطة  الهمزة 
الهاء" التعبير: إغناء  اإلمالئية: تطبيقات على همزة "ابن"، خط النسخ: "حرف 

 السرد بالوصف "وصف المكان"
القدي ورقة( مةالدّرس الثّالث: حارتنا   ظ( –الحرف )ط  تكملة الهدية. نص )قصة 

القديمة القراءة المحور الثاني: نشأتي ق( كتابة: وصف مشاعر  –خطّ الّرقعة: )ف   غ( –الحرفين )ع  الفحص الطبي. استماع: التعاون مواصلة الدّرس الثّالث: حارتنا 

وأحفظ: مهد ومجد   الفاعل  -نشد   نائب 
الشعري أهل عُمان، نشيد وحفظ: بالدي عُمان.  القراءة المحور الثاني: النص 

 القراءة الحرة

 المحور الثّالث / استماع )الّرسول ال يردّ سائال(
 مستند بصري: غالف قصّة

الّرعيّة  الدّرس األّول: عمر يتفقّد 
الطب استماع: التعاون  ق(-الحرفين )ف  ي.تكملة الفحص 

الفعل  تطبيقات: نائب 
 مراجعة

الّرعيّة نشيد وحفظ: بالدي عُمان. القراءة الحرة أحسنت صنعا مراجعة مواصلة الدّرس األّول: عمر يتفقّد   ل(-الحرفين )ك  مراجعة 

إمالئية   -قراءاتي:    تطبيقات 
وتقويم:   ن(   –خطّ الّرقعة: )ك -مراجعة 

اختباري-تطبيقات نحوية   إمالء 
 وصف رحلة  

 التّحدّث: مناقشة نص مقروء  -استماع: بوابة عمان 

وتحقّق الحلم بالطّيران   قراءة: 
 

 الالزم والمتعدي

 الهمزة المتوسطة على الواو  
 كتابة نص تفسيري  

 

النّقرات الثالث     قراءة: 
والمزيد  المجرد 
إمالئية  تطبيقات 

 كتابة مقال عن شخصية
العلم  أحفظ: فضل 

 كتابة نص سردي يتضمن نصا تفسيريا

 
  - استماع ابن سولع

الكتابة: المحور الثاني: الدرس الثالث: األنشطة النحوية: تمارين تطبيقية على  
التعبير: وصف الفاعل والمفعول به، األنشطة اإلمالئية: إمالء اختب اري، 

 الشخصية "الذات، إغناء نص سردي بالوصف

 ن( –الحرفين )م  عالء والعصفور مراجعة )نشيد حاسوب( الدّرس الثّاني: نصيحة أب 

القراءة المحور الثالث: االستماع: حوار صحفي، التحدث: عرض شفوي  
 مزرعتنا

أب   و(-الحرفين )هـ  والعصفورتكملة عالء  مراجعة )نشيد حاسوب( تابع نصيحة 

الجر،  الكتابة: المحور الثالث: الدرس األول: األنشطة النحوية: حروف 

الفاصلة، خط النسخ: "حرف الباء"  األنشطة اإلمالئية: من عالمات الترقيم 
 التعبير: كتابة نص مسرحي.

الماء ليس بعيدا الدّرس الثّالث: مّخ الوعل  الحرف )ي( أنا الماء نص 

الماء ليس بعيدا تابع مخ الوعل   القراءة المحور الثالث: الصبي والحجر  تكملة أنا الماء نص 
المحور األول / الدرس  

 األول: أسرة بدر

الكتابة: المحور الثالث: الدرس الثاني: األنشطة النحوية: شبه الجملة الجار 
على الفاصلة، خط   النسخ: "حرف والمجرور، األنشطة اإلمالئية: تطبيقات 

إغناء السرد بالحوار.  الالم" التعبير: 

 المحور األّول-الجزء الثّاني 
 استماع-(  14-23سورة اإلسراء)

 
 الدرس الثاني: يوم جميل يوم في السوق نص جدك والبحر صديقان

القراءة المحور الثالث: العمل، النص الشعري سر الوجود، تالوة وحفظ: حديث  
 القراءة الحرةنبوي شريف.  

السوق نص جدك والبحر صديقان الدّرس األّول: إلى ابني  الدرس الثالث: يوم العيد تكملة يوم في 

الكتابة: المحور الثالث: الدرس الثالث: األنشطة النحوية: تطبيقات على شبه 
إمالء اختباري  الجملة، األنشطة اإلمالئية: 

الثعلب والغراب الحمامة والنملةاستماع  الدّرس الثّاني: كلّنا شرطة  مراجعة 
الدرس الرابع: حكايات  

 جدتي.

 ليلى والوطن الصغير استماع الحمامة والنملة مواصلة الدّرس الثّاني: كلّنا شرطة التعبير: تخيل حوار عبر شريط مصور، كتابة موضوع متكامل عن العمل
المحور الثاني / الدرس 

 األول:



قراءة منشور توعوي  تحدث: 
قراءة منشور توعوي الجبل  - تحدث:   قراءة: على قمة 

المتوسطة على ياء-الكشف في المعجم   الهمزة 

قراءة: هل من حل لهذه -وصف البيئة الطبيعية 
السالم -المشكالت؟   جمع المذكر 

 

 قراءة: تدوير النفايات
لغوية  تطبيقات 

المقطع التوجيهي  كتابة 

 

 بيتنا الجميل  

المحادثة: موقع  المستقبل في الفضاء،  القراءة المحور األول: االستماع 
قبل  إلكتروني. الدرس األول: العالم أصغر من ذي 

الفراشة الدّرس الثّالث: حّق أمّي  الدرس الثاني: مطر، مطر تكملة ليلى والوطن الصغير مراجعة نشيد نداء 

الفاصلة المنقوطة، خط الرقعة )ا الكتابة: كان وأخواتها، من عال الترقيم  -مات 

 ل(، التعبير: كتابة نص سردي يتضمن مقطع تفسيري.
الفراشة تابع حق أمي  الدرس الثالث: منذر يلعب  مدينتي مراجعة نشيد نداء 

في عمان أي العشين أقوى؟ األّول: مملكة عجيبةالمحور الثّاني / الدّرس  القراءة المحور األول: الدرس األول الديناصورات عاشت   تكملة مدينتي نص 
الدرس الرابع: مزرعة  

 جدي

 كتابة: التوسع في فكرة
 استماع: طفلة من القطب الشمالي

الدعاية لكتاب جديد  تحدث: 
 قراءة: رسالة من ألسكا

 المثنى

 الهمزة المتوسطة على السطر
 قراءة: بطالن صغيران

 جمع المؤنث السالم

 تطبيقات
)صورة فتوغرافية بطاقة  -كتابة عن مستند بصري 

 بريدية(

الصمت طفلة تتحدى   قراءة: 
 تطبيقات

)شعار(  كتابة عن مستند بصري 

الهوايات المفضلة  ستماع: ممارسة 
 تحدث: تقديم عرض شفوي

الشغف باأللوان  قراءة: 

 جمع التكسير
 الهمزة المتطرفة

 كتابة: وصف لوحة فنية

 الجبلقراءة: رحلة إلى  
 تطبيقات  

 كتابة عن هواية

أجمل عقاب  قراءة: 
 تطبيقات

 كتابة عن شعار

الكتابة: إعراب جملة كان وأخواتها، اإلمالء: تطبيقات على الفاصلة المنقوطة، 
التعبير كتابة مقطع تفسيري-ت-خط الرقعة )ب  ث( 

 تابع مملكة عجيبة   
أي العشين أقوى؟   نص 

 
 صديقيعمان المجد+ رسالة إلى  

الجزء الثاني / المحور 
الثالث / الدرس األول:  

 مدرستي

أي العشين أقوى؟  الدّرس الثّاني: رحلة القراءة الدرس الثالث: أفضل صديق للشمس  الدرس الثاني: علم بالدي   خبأت وجهي بين ثيابها نص 

 
القراءة الحرة العلم، أتلو وأحفظ بدائع خلق هللا،   النص الشعري 

 مواصلة الدّرس الثّاني: رحلة
 مراجعة عامة 

 
الصداقة  الدرس الثالث: أحبها  كبرت معنا 

التعبير النص التفسيري   الكتابة: تطبيقات على كان وأخواتها، إمالء اختباري، 

متكامل: مقالة  العلمي. كتابة نص تفسيري 
 واحدة ال تصفقيد  استماع: األسد والحمار الوحشي الدّرس الثّالث: هو العلم

الدرس الرابع: صديقتي  

 العجيبة

 االستماع: إعالن إذاعي، التحدث: قراءة منشور صحي
واألفعال،  الدرس القرائي األول: لعبة العنبر. الكتابة: األلف في آخر األسماء 

لعبة  خط الرقعة، التعبير: توجيهات 

لوال الجار والحمار الوحشياستماع: األسد  مواصلة الدّرس الثّالث: هو العلم  مراجعة 
المحور الرابع: الدرس 

 األول: قطرة ماء.

الخمسة لسالمة الغذاء. الكتابة: إعراب جملة إن وأخواتها،  القراءة: المفاتيح 
و(،  -ز–ر  –ذ –تطبيقات على األلف المقصورة والممدودة، خط الرقعة )د  

والنهي  التعبير: األمر 
 صحتنا وسالمة غيرنا نص جحا والدينار استماع )صنع طائرة ورقيّة(المحور الثّالث:  

الدرس الثاني: حديث  

 األصدقاء.

القراءة  الرياضة،  طبيب، نشيد  النص الشعري: نصائح  القراءة: نصر زائف، 
 الحرة

 لن أتركها تقضي عليك نص جحا والدينار مستند بصريّ مسموع: لعبة من التّراث العمانيّ 
الثالث: نلعب الدرس 

 الغميضة.

الكتابة: تطبيقات نحوية على إن وأخواتها، التعبير نص سردي يتضمن مقطعا 
 توجيهيا. كتابة مقطع توجيهي من نص شعري

ألعب الدّرس األّول: عندما كنت صغيرا الصحة مراجعة نشيد: دعيني   مدينة 
الدرس الرابع: طحين على 

 وجهي

في اليد،  القراءة: أضحية معاذة االستماع: عصفور  التحدث: حكاية شعبية، 
التنصيص، خط  الترقيم  لما تمت دراسته، من عالمات  الكتابة: تمارين تطبيقية 

التعبير: التلخيص-الرقعة)س  ش( 
ألعب الدّرس الثّاني: كان شهرا كالحلم الحواس مراجعة نشيد: دعيني   مراجعة عامة. أصدقاء 

والثعلب، أحفظ: حكاية منزل،  القراءة: جرة الل، النص  الشعري: الغراب 
 القراءة الحرة

 مراجعة عامة. أنا الفتى النظيف مراجعة عامة. الدّرس الثّالث: ألعب بالّرمل

 نص شعري: هواية
 مراجعة عامة

لما تمت دراسته، تطبيقات على عالمة الترقيم   مراجعة: تمارين تطبيقية 

الرئيسية  2التعبير: التل خيصض(  -التنصيص، خط الرقعة)ص -)األفكار 
قصة شعرية3لتلخيص ا الصياغة(، التعبير نثر   )إعادة 

 مراجعة عامة. مراجعة عامة. مراجعة عامة. مراجعة عامة.

  

 


