
 
Email: contact@Arabiyyah.com Phone: +44 (0) 7842 787 085 Web: http://www.Arabiyyah.com 

 

 

 :الخريطة الزمنية للمستوى األول 

 عدد الساعات اسم الوحدة رقم الوحدة

 ساعات 4 التحية والتعارف الوحدة األولى

 ساعات 4 األسرة الوحدة الثانية

 ساعات 4 السكن الوحدة الثالثة

 ساعات 4 الحياة اليومية الوحدة الرابعة

 منتصف اختبار
 تحريري

 واحدة ساعة 

 ساعات 4 الطعام والشراب الوحدة الخامسة

 ساعات 4 الصالة الوحدة السادسة

 ساعات 4 الدراسة الوحدة السابعة

 ساعات 4 العمل الوحدة الثامنة

اختبار نهائي 
 تحريري

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  اختبار شفوي

الكلي الوقت 
 للمستوى األول

 ساعة 35 

 

  



 
Email: contact@Arabiyyah.com Phone: +44 (0) 7842 787 085 Web: http://www.Arabiyyah.com 

 

 

 :الخريطة الزمنية للمستوى الثاني 

 عدد الساعات اسم الوحدة رقم الوحدة

 ساعات 4 التسوق الوحدة التاسعة

 ساعات 4 الجو الوحدة العاشرة

الوحدة الحادية 
 عشرة

 ساعات 4 الناس واألماكن

الوحدة الثانية 
 عشرة

 ساعات 4 الهوايات

 منتصف اختبار
 تحريري

 واحدة ساعة 

الوحدة الثالثة 
 عشرة

 ساعات 4 السفر

الوحدة الرابعة 
 عشرة

 ساعات 4 الحج والعمرة

الوحدة الخامسة 
 عشرة 

 ساعات 4 الصحة

الوحدة السادسة 
 عشرة 

 ساعات 4 العطلة

اختبار نهائي 
 تحريري

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  اختبار شفوي

الوقت الكلي 
 للمستوى الثاني

 ساعة 35 

  



 
Email: contact@Arabiyyah.com Phone: +44 (0) 7842 787 085 Web: http://www.Arabiyyah.com 

 

 

 :الخريطة الزمنية للمستوى الثالث 

 عدد الساعات اسم الوحدة رقم الوحدة

 ثماني ساعات   العناية بالصحة الوحدة األولى

الترويح عن  الوحدة الثانية
 النفس

 ثماني ساعات  

 منتصف اختبار
 تحريري

 واحدة ساعة 

 ثماني ساعات   الحياة الزوجية الوحدة الثالثة

 ثماني ساعات   الحياة في المدينة الرابعةالوحدة 

اختبار نهائي 
 تحريري

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  اختبار شفوي

الوقت الكلي 
 للمستوى الثاني

 ساعة 35 

 

  



 
Email: contact@Arabiyyah.com Phone: +44 (0) 7842 787 085 Web: http://www.Arabiyyah.com 

 

 

 :الخريطة الزمنية للمستوى الرابع 

 عدد الساعات اسم الوحدة رقم الوحدة

 ثماني ساعات   العلم والتعلم الخامسة الوحدة

 ثماني ساعات   المهن السادسة الوحدة

 منتصف اختبار
 تحريري

 واحدة ساعة 

 ثماني ساعات   اللغة العربية السابعة الوحدة

 ثماني ساعات   الجوائز الثامنة الوحدة

اختبار نهائي 
 تحريري

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  اختبار شفوي

الوقت الكلي 
 للمستوى الثاني

 ساعة 35 

 

  



 
Email: contact@Arabiyyah.com Phone: +44 (0) 7842 787 085 Web: http://www.Arabiyyah.com 

 

 

  خامسالزمنية للمستوى الالخريطة: 

 عدد الساعات اسم الوحدة رقم الوحدة

العالم قرية  التاسعةالوحدة 
 صغيرة

 ثماني ساعات  

 ثماني ساعات   النظافة العاشرةالوحدة 

 منتصف اختبار
 تحريري

 واحدة ساعة 

الحادية  الوحدة
 عشرة

 ثماني ساعات   اإلسالم

الثانية الوحدة 
 عشرة

 ساعات  ثماني  الشباب

اختبار نهائي 
 تحريري

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  اختبار شفوي

الوقت الكلي 
 للمستوى الثاني

 ساعة 35 

 

  



 
Email: contact@Arabiyyah.com Phone: +44 (0) 7842 787 085 Web: http://www.Arabiyyah.com 

 

 

 :الخريطة الزمنية للمستوى السادس 

 عدد الساعات اسم الوحدة رقم الوحدة

الوحدة الثالثة 
 عشرة

 ثماني ساعات   العالم اإلسالمي

الوحدة الرابعة 
 عشرة

 ساعات   ثماني األمن

 منتصف اختبار
 تحريري

 واحدة ساعة 

الوحدة الخامسة 
 عشرة 

 ثماني ساعات   التلوث

الوحدة السادسة 
 عشرة

 ثماني ساعات   الطاقة

اختبار نهائي 
 تحريري

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  اختبار شفوي

الوقت الكلي 
 للمستوى الثاني

 ساعة 35 

 

  



 
Email: contact@Arabiyyah.com Phone: +44 (0) 7842 787 085 Web: http://www.Arabiyyah.com 

 

 

 :الخريطة الزمنية للمستوى السابع 

 عدد الساعات اسم الوحدة رقم الوحدة

المعجزة  الوحدة األولى
الخالدة+جزء من 
 كتاب األجرومية

 ثماني ساعات  

يوم في حياة  الوحدة الثانية
ناشئ+درس من 
 البالغة العربية

 ثماني ساعات  

 منتصف اختبار
 تحريري

 واحدة ساعة 

أقلياتنا في  الوحدة الثالثة
العالم+جزء من 

 األجروميةكتاب 

 ثماني ساعات  

السنة  الوحدة الرابعة
النبوية+درس من 

 البالغة العربية

 ثماني ساعات  

اختبار نهائي 
 تحريري

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  اختبار شفوي

الوقت الكلي 
 للمستوى الثاني

 ساعة 35 

 

  



 
Email: contact@Arabiyyah.com Phone: +44 (0) 7842 787 085 Web: http://www.Arabiyyah.com 

 

 

 :الخريطة الزمنية للمستوى الثامن 

 عدد الساعات اسم الوحدة رقم الوحدة

األطفال  الخامسةالوحدة 
+جزء والقراءة

من كتاب 
 األجرومية

 ثماني ساعات  

هجرة  السادسةالوحدة 
+درس من العقول

 البالغة العربية

 ثماني ساعات  

 منتصف اختبار
 تحريري

 واحدة ساعة 

طاب نومكم طاب  السابعةالوحدة 
+جزء من يومكم

 كتاب األجرومية

 ثماني ساعات  

نوادر  الثامنةالوحدة 
+درس وطرف

من البالغة 
 العربية

 ثماني ساعات  

اختبار نهائي 
 تحريري

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  اختبار شفوي

الوقت الكلي 
 للمستوى الثاني

 ساعة 35 

 



 
Email: contact@Arabiyyah.com Phone: +44 (0) 7842 787 085 Web: http://www.Arabiyyah.com 

 

 

 :الخريطة الزمنية للمستوى التاسع 

 عدد الساعات اسم الوحدة رقم الوحدة

المساواة  التاسعةالوحدة 
+جزء من الحقة
 األجروميةكتاب 

 ثماني ساعات  

الرفق  العاشرةالوحدة 
+درس بالحيوان

من البالغة 
 العربية

 ثماني ساعات  

 منتصف اختبار
 تحريري

 واحدة ساعة 

الحادية الوحدة 
 عشرة

األمثال 
+جزء من العربية

 كتاب األجرومية

 ثماني ساعات  

الثانية  الوحدة
  عشرة

الخالفات 
+درس الزوجية

من البالغة 
 العربية

 ثماني ساعات  

اختبار نهائي 
 تحريري

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  اختبار شفوي

الوقت الكلي 
 للمستوى الثاني

 ساعة 35 

  



 
Email: contact@Arabiyyah.com Phone: +44 (0) 7842 787 085 Web: http://www.Arabiyyah.com 

 

 

 :الخريطة الزمنية للمستوى العاشر 

 عدد الساعات اسم الوحدة  رقم الوحدة

الثالثة  الوحدة
  عشرة

العالقة بين اآلباء 
+جزء من واألبناء

 كتاب األجرومية

 ثماني ساعات  

الرابعة  الوحدة
  عشرة

الماء أصل الحياة 
+درس من وسرها

 البالغة العربية

 ثماني ساعات  

 منتصف اختبار
 تحريري

 واحدة ساعة 

الخامسة  الوحدة
  عشرة

+جزء وصية أب
من كتاب 
 األجرومية

 ثماني ساعات  

السادسة الوحدة 
 عشرة

من يوميات 
+درس من وليد

 البالغة العربية

 ساعات   ثماني

اختبار نهائي 
 تحريري

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  اختبار شفوي

الوقت الكلي 
 للمستوى الثاني

 ساعة 35 

 

  



 
Email: contact@Arabiyyah.com Phone: +44 (0) 7842 787 085 Web: http://www.Arabiyyah.com 

 

 

 :الخريطة الزمنية للمستوى الحادي عشر 

 عدد الساعات اسم الوحدة رقم الوحدة 

من أضرار  األولىالوحدة 
+جزء من التدخين

 كتاب األجرومية

 ثماني ساعات  

الترويح عن  الثانيةالوحدة 
+درس من النفس

 البالغة العربية

 ثماني ساعات  

 منتصف اختبار
 تحريري

 واحدة ساعة 

اختيار  الثالثةالوحدة 
+جزء من الزوجة

 كتاب األجرومية

 ثماني ساعات  

مدن  الرابعةالوحدة 
+درس من مقدسة

 البالغة العربية

 ثماني ساعات  

اختبار نهائي 
 تحريري

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  اختبار شفوي

الوقت الكلي 
 للمستوى الثاني

 ساعة 35 

 

  



 
Email: contact@Arabiyyah.com Phone: +44 (0) 7842 787 085 Web: http://www.Arabiyyah.com 

 

 

 :الخريطة الزمنية للمستوى الثاني عشر 

 عدد الساعات اسم الوحدة رقم الوحدة 

المدارس والمعاهد  الوحدة الخامسة
العلمية+جزء من 
 كتاب األجرومية

 ثماني ساعات  

كيف تختار  الوحدة السادسة
مهنتك+درس من 

 البالغة العربية

 ثماني ساعات  

 منتصف اختبار
 تحريري

 واحدة ساعة 

بين العربية  الوحدة السابعة
والقرآن+جزء من 
 كتاب األجرومية

 ثماني ساعات  

علماء نالوا جائزة  الوحدة الثامنة
الملك 

فيصل+درس من 
 البالغة العربية

 ثماني ساعات  

اختبار نهائي 
 تحريري

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  شفوياختبار 

الوقت الكلي 
 للمستوى الثاني

 ساعة 35 

 

  



 
Email: contact@Arabiyyah.com Phone: +44 (0) 7842 787 085 Web: http://www.Arabiyyah.com 

 

 

 :الخريطة الزمنية للمستوى الثالث عشر 

 عدد الساعات اسم الوحدة رقم الوحدة 

+جزء من العولمة التاسعة الوحدة
 كتاب األجرومية

 ثماني ساعات  

+درس من النظافة العاشرةالوحدة 
 البالغة العربية

 ثماني ساعات  

 منتصف اختبار
 تحريري

 واحدة ساعة 

الحادية الوحدة 
 عشرة

الباحث عن 
+جزء من الحقيقة

 كتاب األجرومية

 ثماني ساعات  

الثانية  الوحدة
  عشرة

طبقات 
+درس األصدقاء

من البالغة 
 العربية

 ثماني ساعات  

اختبار نهائي 
 تحريري

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  اختبار شفوي

الوقت الكلي 
 للمستوى الثاني

 ساعة 35 

 

  



 
Email: contact@Arabiyyah.com Phone: +44 (0) 7842 787 085 Web: http://www.Arabiyyah.com 

 

 

 :الخريطة الزمنية للمستوى الرابع عشر 

 عدد الساعات اسم الوحدة رقم الوحدة 

الوحدة الثالثة 
 عشرة

آثار الثقافة 
اإلسالمية+جزء 

من كتاب 
 األجرومية

 ثماني ساعات  

الوحدة الرابعة 
 عشرة 

مفهوم 
األمن+درس من 
 البالغة العربية

 ثماني ساعات  

 منتصف اختبار
 تحريري

 واحدة ساعة 

الوحدة الخامسة 
 عشرة 

الحماية من 
التلوث +جزء من 
 كتاب األجرومية

 ثماني ساعات  

الوحدة السادسة 
 عشرة 

أنواع 
الطاقة+درس من 

 البالغة العربية

 ثماني ساعات  

اختبار نهائي 
 تحريري

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  اختبار شفوي

الوقت الكلي 
 للمستوى الثاني

 ساعة 35 

 


