
 
 

MYP Arabic A – Grade 7 

Topic/Unit 
Title 

Key 
Concept 

Related 
Concept 

Global 
Context/Exploration 

ATL skills Lines/Statement 
of Inquiry 

Service as action Summative 
assessment 

Assessment Objectives 

والعالقات  الهويات - الروابط - 
التواصل - اإلبداع  

 ضروريات -
 التعبير- الجمهور

الذات  عن  

مبدأ  ذوو- متواصلون -  - الذات  إدارة مهارة - 
التواصل  مهارة  

 ما :المفاهيم أسئلة -
 الحضارة بين الفرق

 والتطور؟ 
 ما :حقائق  أسئلة -

 اندثار وراء السبب
الحضارات؟ بعض  

 هل :النقاش أسئلة -
 حضارتنا أفادت

العالم؟  العربية  

 :الوحدة  نهاية اختبار
 تقيس أسئلة  يتضمن
 - :األربعة المهارات

 :القراءة مهارة
 حول أدبية  مقتطفات

 متضمنة  ما ضارةح
- مقروء فهم أسئلة
 كتبة :الكتابة مهارة

 نص عن أدبية استجابة
 صلة ذات شعري

 مهارتا - بالموضوع 
 من :والتحدث االستماع 

 عن سماعي نص  خالل
 يعقبها ما بلد حضارة

 بين شفوية مناقشة
والمتعلم المعلم   

 أن :(أ) الهدف •
 المفاهيم عن يبحث

 بالحضارة  المرتبطة 
 ونقد وتحليلها

 .معناها
 أن :(ب) الهدف •

 أدوات يستخدم ينظم
 في المراجع ثبت

 عن بحثه
 مصطلحات

 الهدف  • .الحضارة
 يبدع أن :(ج)

 بكتابات بأسلوبه
 مفوم عن أدبية
الحضارة تطور . 

 :(د) الهدف •
 مناقشة تسجيل

 حول حوارية
 الحضارات
  .المختلفة

 بإنشاء حدة  على مجموعة كل المتعلمين تكليف
 من حضارة  تطور عن عرض ئحشرا

تحدثي  نشاط  في عرضها ثم  الحضارات  

- العولمة - االبتكار  - - اإلبداع 
 التواصل 

 - الزمكان -
 ضروريات

 التعبير- الجمهور
الذات  عن  

- مبدأ  ذوو- مطلعين  - التفكير مهارة - 
 مهارة - البحث مهارة

الذات  إدارة  

 ما :المفاهيم أسئلة -
والثقافة؟  بينالعلم  الفرق  

 ما :حقائق  أسئلة -
 اندثار وراء السبب

العلوم؟ بعض  
 هل :النقاش أسئلة -

 حضارتنا أفادت
 علميا العالم العربية

 وثقافيا؟ 

 :الوحدة  نهاية اختبار
 تقيس أسئلة  يتضمن
 - :األربعة المهارات

 :القراءة مهارة
 حول أدبية  مقتطفات

 متضمنة الموضوع
- مقروء فهم أسئلة
 كتبة :الكتابة مهارة

 نص عن أدبية تجابةاس
 صلة ذات شعري

 مهارتا - بالموضوع 
 من :والتحدث االستماع 
 سماعي نص  خالل

 بالموضوع صلة ذات
 شفوية مناقشة يعقبه

 أن :(أ) الهدف -
 األثر عن يبحث
 على يرى الذي

ونتائجه الجمهور . 
 أن :(ب) الهدف -

 اللغوية ينظم
 منظما والتراكيب 

 محقق  لبشك آراءه
 الهدف - .للمعايير

 يبدع أن :(ج)
 بكتابات بأسلوبه
 قصة أو أدبية
 وحي من قصيرة 

 .خياله
 أن :(د) الهدف -

 بإنشاء حدة  على مجموعة كل المتعلمين تكليف
 مث اإلنسانية العلوم تطور عن عرض شرائح

تحدثي  نشاط في عرضها  



 
 

والمتعلم  المعلم بين  مناقشة يسجل  
 بين حوارية

 منهما كل شخصين
 في  بالتأمل قام
معينة كونية ظاهرة  .  

-  والتطوير اإلنصاف
 العولمة-

- - الروابط
 التواصل 

 - الزمكان -
 ضروريات

 التعبير- الجمهور
الذات  عن  

- مبدأ  ذوو- مجازفين  - الذات  إدارة مهارة - 
 - التواصل مهارة
االجتماعية  المهارات  

 ما :المفاهيم أسئلة -
منظورك؟  في الرفاهية  

 ما :حقائق  أسئلة -
 تطور بين العالقة
والرفاهية؟  الزمن  

 :النقاش أسئلة -
 من تختلف الرفاهيات

وضح؟ .آلخر شعب  

 :الوحدة  نهاية اختبار
 تقيس أسئلة  يتضمن
 - :األربعة المهارات

 :القراءة مهارة
 حول أدبية  مقتطفات

 متضمنة الموضوع
- مقروء فهم أسئلة
 كتبة :الكتابة مهارة

 نص عن أدبية استجابة
 صلة ذات شعري

 مهارتا - بالموضوع 
 من :والتحدث االستماع 
 سماعي نص  خالل

 بالموضوع صلة ذات
 شفوية مناقشة يعقبه
والمتعلم  المعلم بين   

 أن :(أ) الهدف -
 األثر عن يبحث
 على يرى الذي

ونتائجه الجمهور . 
 أن :(ب) الهدف -

 اللغوية ينظم
 منظما والتراكيب 

 محقق  بشكل آراءه
 الهدف - .للمعايير

 يبدع أن :(ج)
 بكتابات بأسلوبه
 قصة أو أدبية
 وحي من قصيرة 

 .خياله
 أن :(د) الهدف -

 مناقشة يسجل
 بين حوارية

 منهما كل شخصين
 في  بالتأمل قام
معينة كونية ظاهرة  .  

 بإنشاء حدة  على مجموعة كل المتعلمين تكليف
 مناطق في يفعلونها أشياء  عن مبهج يوفيد

الناس  بها يسعدون مختلفة  

- العولمة- - اإلبداع 
 التواصل 

 التعبير- الزمكان -
الذات  عن  

- ذمتفتحون - مجازفين  - الذات  إدارة مهارة - 
 - التواصل مهارة
االجتماعية  المهارات  

 ما :المفاهيم أسئلة -
 الرحلة بين الفرف

 والمغامرة؟
 ما :حقائق  أسئلة -

 شغف وراء السبب
 المساحات حول الناس 

الزرقاء؟  أو الخضراء  
 أي  :النقاش أسئلة -

 فيها العيش  تحب البالد
 ولمااذا؟ 

 :الوحدة  نهاية اختبار
 تقيس أسئلة  يتضمن
 - :األربعة المهارات

 :القراءة مهارة
 حول أدبية  مقتطفات

 متضمنة الموضوع
- مقروء فهم أسئلة
 كتبة :الكتابة مهارة

 نص عن أدبية ابةاستج
 صلة ذات شعري

 مهارتا - بالموضوع 
 من :والتحدث االستماع 
 سماعي نص  خالل

 أن :(أ) الهدف -
 األثر عن يبحث
 على يرى الذي

ونتائجه الجمهور . 
 أن :(ب) الهدف -

 اللغوية ينظم
 منظما والتراكيب 

 محقق  بشكل آراءه
 الهدف - .للمعايير

 يبدع أن :(ج)
 بكتابات بأسلوبه
 قصة أو أدبية
 وحي من قصيرة 

 بإنشاء حدة  على مجموعة كل المتعلمين تكليف
 السياحية  األماكن وأهم مختلفة بلدان عن فيديو
عليه  تعليقا تحدثي نشاط في عرضها ثم بها  



 
 

 بالموضوع صلة ذات
 شفوية مناقشة يعقبه
والمتعلم  المعلم بين   

 .خياله
 أن :(د) الهدف -

 مناقشة يسجل
 بين حوارية

 منهما كل شخصين
 في  بالتأمل قام
معينة كونية ظاهرة  .  

والعالقات  الهويات - الروابط - 
التواصل - اإلبداع  

 ضروريات -
 التعبير- الجمهور

الذات  عن  

مبدأ  ذوو- متواصلون -  - الذات  إدارة مهارة - 
التواصل  مهارة  

 ما :المفاهيم أسئلة -
 الحضارة بين الفرق

 والتطور؟ 
 ما :حقائق  أسئلة -

 اندثار وراء السبب
الحضارات؟ بعض  

 هل :النقاش أسئلة -
 حضارتنا أفادت

العالم؟  العربية  

 :الوحدة  نهاية اختبار
 تقيس أسئلة  يتضمن
 - :األربعة المهارات

 :القراءة مهارة
 حول أدبية  مقتطفات

 متضمنة  ما ضارةح
- مقروء فهم أسئلة
 كتبة :الكتابة مهارة

 نص عن أدبية استجابة
 صلة ذات شعري

 مهارتا - بالموضوع 
 من :والتحدث االستماع 

 عن سماعي نص  خالل
 يعقبها ما بلد حضارة

 بين شفوية مناقشة
والمتعلم المعلم   

 أن :(أ) الهدف •
 المفاهيم عن يبحث

 بالحضارة  المرتبطة 
 ونقد وتحليلها

 .معناها
 أن :(ب) الهدف •

 أدوات يستخدم ينظم
 في المراجع ثبت

 عن بحثه
 مصطلحات

 الهدف  • .الحضارة
 يبدع أن :(ج)

 بكتابات بأسلوبه
 مفوم عن أدبية
الحضارة تطور . 

 :(د) الهدف •
 مناقشة تسجيل

 حول حوارية
 الحضارات
  .المختلفة

 بإنشاء حدة  على مجموعة كل المتعلمين تكليف
 من حضارة  تطور عن عرض ئحشرا

تحدثي  نشاط  في عرضها ثم  الحضارات  

 

Please note: At times areas of the curriculum will change based on the learning needs and interests of the students.  

 

 


