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Resources
Textbook page
reference
additional resources

ATL skills

Content

Year Plan for L&L name grade 7

Statement of
Key concept
related concept global context Inquiry
Objectives
Weeks
الزمان والمكان
مع مرور الوقت ساعد االبتكار العلمي والتقني الموضوع /المبحث
lessons
والفراغ
األسلوب
استكشاف الفضاء على
hours
مكان وزمان األحداث
تقدم الحضارات
وتطوير االبتكارات
العلمية والتكنولوجية

صوص القراءة :
اإلنسان واالكتشافات العلمية
شبكة المعلومات
ثانبا :النص األدبي :مناجاة عصفور
ثالثا  :القواعد اللغوية :
الجملة االسمية  ،كان وأخواتها  ،إن وأخواتها .
رابعا  :القواعد اإلمالئية:
همزة الوصل  ،همزة القطع
خامسا  :التعبير الكتابي:
كتابة موضوع تعبير عن رحلة خيالية إلى الفضاء .

مهارات البحث
مهارات التواصل

( ب) (،ج) (،د)

أأوال :نصوص القراءة :
ــ العمانيون رواد البحر.
ــ من غرائب األسفار.
ـــ حصن الفليج
ــثانيا  :النص األدبي  :عمان المجد.
ثالثا  :القواعد :المعارف:
المعرف بـ ال  ،العلم.
الضمير
اسم اإلشارة.
رابعا -اإلمالء  :عالمات الترقيم.
ــ تطبيقات وإمالء اختباري.
خامسا -التعبير  :كتابة مقال عن أحد المعالم السياحية في
عمان ودوره في تحقيق التوازن بين الماضي والحاضر

مهارات التواصل
مهارات التفكير

أ /ب  /ج  /د

يعد األدب وسيلة
للتواصل بين الماضي
والحاضر من خالل
االطالع على تأثيرات
النطور العلمي في
الماضي والحاضر.

أأوال :نصوص القراءة  :سلة العيد.
ــ الصحة والغذاء المتوازن.
ــ رواية األمير والفقير
ــثانيا  :النص األدبي  :من فضائل النفس
نص االستماع  :الصديق الوفي .
ثالثا  :القواعد  :األسماء الموصولة.
المضاف إلى واحد من المعارف.
رابعا -اإلمالء  :حذف همزة ابن وإثباتها.
ــ تطبيقات وإمالء اختباري.
خامسا -التعبير :كتابة تقرير

مهارات التفكير
المهارات االجتماعية

أبجد

يساعد األدب من خالل التعبير الشخصي
والثقافي
أساليبه المختلفة في
غرس القيم األخالقية
والتواصل بين األفراد
والتعببير عن شخصياتهم

أوال :نصوص القراءة  :أميرة الصحراء
ــ من مغامرات السندباد.
نص االستماع  :طبيب األسنان .
ــثانيا  :النص األدبي  :عمر ورسول كسرى..
ثالثا  :القواعد  :المعرب والمبني من األسماء.
الفعل المجرد والمزيد .
الميزان الصرفي
رابعا -اإلمالء  :مراجعة عالمات الترقيم
ــ .التاء المربوطة والتاء المفتوحة .
خامسا -التعبير  :كتابة قصة .

مهارات التواصل
مهارات البحث

أجد

تشكل القصص
والرايات نقطة تحول
وانطالق لدى الشعوب
،وتسهم في التعارف
بين حضارات الشعوب
في كل زمان ومكان

الهويات والعالقات

Unit title
Time
1
الوحدة األولى
علوم واكتشافات

التعبير عن الذات
وجهة النظر

التواصل

الوحدة الثانية
عمان الماضي والحاضر

2

التعبير عن الذات
األسلوب

الروابط

الوحدة الثالثة
قيم ومبادئ

3

الروابط

الوحدة الرابعة
حكايات وأساطير

4

االتجاه من حيث الزمان األسلوب
مكان أو زمان األحداث
والمكان

unit
no.

 أوال :نصوص القراءة  :اإلنسان وأسرته .ــ أحب لولدي .
ــ تنويع مصادر الدخل
ــثانيا  :النص األدبي  :شباب اإلسالم.
نص االستماع  :الشمس والريح .
ثالثا  :القواعد  :الفعل الصحيح
الفعل المعتل
اللزم والتعدي
رابعا -اإلمالء  :التاء المربوطة والهاء
ــ .التاء المربوطو والمفتوحة والياء
خامسا -التعبير :عرض كتاب

بجد
مهارات التفكير
المهارات االجتماعية

يشكل األدب دورا
بارزا في العالقات بين
األفراد والمجتمع ،
ووسيلة للتعبير عن بنية
المجتمع وقضاياه

الهويات والعالقات

التعبير عن الذات
وجهة النظر

المنظور

الوحدة الخامسة
األسرة

5

6

