
Year 12 curriculum overview (scheme of learning): 

Arabic A 

Year 12 
30 Aug: 15 Oct Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 

Term 1a 
 
 

تمهيد للعام 
         الد راسي

 االختبار التشخيصي
 سورة من آيات

 النور
 المثقب( شعر)

         العبدي  
 مراجعة( نحو)

 لصاحب العيد يوم( ذاتية سيرة)
 بن سلطان الدكتور الشيخ السمو

          القاسمي   محمد

25 Oct: 10 December Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 

Term 1b 
 
 

 اسما( نحو)
 الزمان
 والمكان

 

        مظاهر  ( محادثة)
     ند  ع         بالعيد             االحت فال  

         العالم         شعوب  

اختبار نهاية 
 الفصل األول 

1B 

 حادثة(     قص ة)
 محفوظ لنجيب

 أدبية سيرة( كتابة)
 أيام من ذكرى كتابة

 الطفولة
 اآللة اسم( نحو) الكناية( غةبال)

Feb thJan: 11 rd3 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 

Term 2a 
 
 

 لكنايةا
 والتشبيه
 التمثيلي

 الطين( شعر)
نا( ذاتية سيرة)  نزار           الدمشقي ة       دار 

 قباني
 مدينة عن عرض تقديم( محادثة)

 عريقة

March thFeb: 25 st21 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 

Term 2b 
 
 

 النداء أسلوب( النحو)
ختبار نهاية ا

              الفصل الث اني
2B 

 الزعابي عائشة للكاتبة رمق آخر حتى(     قص ة)

May thApril: 13 th11 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 

Term 3a 
 
 

 المثقف الحالق( مقال)
 التشبيه( بالغة)

 الضمني
 (مكتوم آل راشد بن محمد) للشيخ      أم تي إلى قصيدة( شعر)

of July. stMay: 1 th16 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 

Term 3b 
 
 

 البدل( النحو)
اختبار نهاية 
               الفصل الث الث

3B 

( بالغة)
 الجناس

 تكون كيف( كتابة)
 وتحقق        ناجح ا،      شاب ا

 أحالمك؟

(  استماع)
 آثار تسعة
 لالمتنان ساحرة

 تدريبات( نحو)
 متنوعة



Year 13 curriculum overview (scheme of learning): 

Arabic A 

Year 13 
30 Aug: 15 Oct Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 

Term 1a 
 
 

تمهيد للعام 
         الد راسي

االختبار 
 التشخيصي

هللا : "آيات قرآنية

 "ولي الذين آمنوا
نظرة خارج : قصة

 النافذة

 نص إقناعي: كتابة
شعراء : تحدث+ 

 العصر العباسي

الجملة االسمية : نحو

 والفعلية والنواسخ
أرق على : لشعرا

 أرق

25 Oct: 10 December Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 

Term 1b 
 
 

اعرف : استماع 

: تحدث+  نفسك
تأثير العلوم 

 والتكنولوجيا

 الكناية: بالغة
التشبيه التمثيلي 

 والضمني

اختبار نهاية 
 الفصل األول 

1B 
ة اباستجكتابة : كتابة رأيت النخل: قصة

 لنص أدبي

: النص المعلوماتي
 – حقيقة األشياء

استماع قصر 

 الحمراء

 كن جميال: شعر

Feb thJan: 11 rd3 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 

Term 2a 
 
 

 أخي إلى)  استماع

 العلم يطلب الذي

 رسالة(  بالخارج
 شخصية تجربة طرح (     تحد ث)  والجماعات التصنيف             نص معلوماتي   (سفري جواز) كتابة

March thFeb: 25 st21 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 

Term 2b 
 
 

 برد األرض على الجو نثر
اختبار نهاية الفصل 

        الث اني
2B 

 التشبيه( بالغة)

 والتشبيه الضمني

 التمثيلي
 إكزوبري- الصغير األمير - الرواية

May thApril: 13 th11 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 

Term 3a 
 
 

 الحلم           نص  أدبي : 

 األخير
 محمود -  أمي إلى

 درويش
 مادة الغرافين

 المستقبل
 ذات وكلب، طفل

 رانديك أماليا - ليل
 التلفزيونية اإلعالنات

of July. stMay: 1 th16 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 

Term 3b 
 
 

 شعراء       تحد ث: 

 الحديث العصر
 المرسل المجاز

اختبار نهاية الفصل 

         الث الث
3B 

 من الممنوع

 الصرف
 األمير رواية

 الصغير
 موريسون آرثر - هرب الذي زوجها

 


