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2022 – 2023 Scope & Sequence 
Arabic I – High School Foreign Language 

Revised 6/10/2022 

 
 

1st Quarter (44 Days) 

Resources: 
 

Week  Unit/Lesson Learning Objectives 

1st:  Aug 10-12 
(3 days) 

Book Introduction   

2nd: Aug 15-19 
(5 days) 

Beginning of Year Assessments  

3rd: Aug 22-26 
(3 days) 

م عليكم  
ُ
 عليكم السالم   -كيف حالك   -مساء الخير  -صباح الخير   -السال

 اسم   -اسمك 

4th: Aug 29- Sep 2 
(5 days) 

م عليكم  
ُ
 عليكم السالم   -كيف حالك   -مساء الخير  -صباح الخير   -لسال

 اسم   -سم َك 

5th: Sept 6-9 
Labor Day Holiday 
on Monday 9/5 

(4 days) 

 هؤالء  -تلك أولئك  - مؤنث ذلك  \ هذا رسير أسماء اإلشارة مذكر   -ه ِذه ممحاة  -هذا كتاب  -هذا كرس   -هذا شباك  -هذا مكتب  ماهذه   \ ماهذا 

6th: Sept 12-16 
(5 days) 

 هؤالء  -تلك أولئك  - مؤنث ذلك  \ هذا رسير أسماء اإلشارة مذكر   -ه ِذه ممحاة  -هذا كتاب  -هذا كرس   -هذا شباك  -هذا مكتب  ماه ِذه \ ماهذا 

7th: Sept 19-22 
PD Day Friday 
9/23 

(4 days) 

 ال  \ نعم  -هل هذه يد  -هل هذا فم  -هل هذا شعر  هل هل  \ هل هذا 
 ِلسان  \ يد َ\ بطن  \ ِرجل  -اجزاء جسم االنسان 

8th: Sept 26-30 
(5 days) 

 ال  \ نعم  -هل هذه يد  -هل هذا فم  -هل هذا شعر  هل هل  \ هل هذا 
 ِلسان  \ يد َ\ بطن  \ ِرجل  -اجزاء جسم االنسان 

9th: Oct 3-7 
(5 days) 

 لماذا  \ ماذا  \ كيف   \ هل \ أين متى  \ ادوات االستفهام  اين القلم
 اين الديك اين الكراسة 

 تحت \ األضداد : فوق

10th: Oct 10-14 
(5 days) 

 لماذا  \ ماذا  \ كيف   \ هل \ أين متى  \ ادوات االستفهام  اين القلم
 اين الديك اين الكراسة 

 تحت \ األضداد : فوق

 

Everest Academy 
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2022 – 2023 Scope & Sequence 
Arabic I – High School Foreign Language 

Revised 6/10/2022 

2nd Quarter (45 Days) 

Resources: 
 

Week  Unit/Lesson Learning Objectives 

1st: Oct 17-21 
(5 days) 

رن  -سلم  الوحدة الخامسة  \ الستارة أي َن 
ُ
 زخرف ُ-قفل  -هاتف  -كأس   -مكنسة  ِ -غسالة  -ف

 خلف  \ األضداد : أمام  -األدوات المدرسية 

2nd: Oct 24-28 
(5 days) 

رن  -سلم  الوحدة الخامسة  \ أي َن الستارة 
ُ
 زخرف ُ-قفل  -هاتف  -كأس   -مكنسة  ِ -غسالة  -ف

 خلف  \ األضداد : أمام  -األدوات المدرسية 

3rd: Nov 1-4 
PT Conf Mon 
10/31 

(4 days) 

 قميص -إبريق  -صندوق ماء  ُ-مئذنة   -يلبس  -يصحو  -ينام  الوحدة السادسة \ ماذا يفعُل فؤاد ؟ 
  زمن المضارع 

 المذكر -األفعال ف 

4th: Nov 5-9 
(5 days) 

 قميص -إبريق  -صندوق ماء  ُ-مئذنة   -يلبس  -يصحو  -ينام  الوحدة السادسة \ ماذا يفعُل فؤاد ؟ 
  زمن المضارع 

 المذكر -األفعال ف 

5th: Nov 7-11 
(5 days) 

 بيت   -دلو -َوردة   -معلمة  -بنات  -تور  -تصحو  -تنام  ماذا تفعل ِوداد ؟ الوحدة السابعة 
  زمن المضارع 

 المؤنث  -األفعال ف 

6th: Nov 14-18 
(2 days) 

 بيت   -دلو -َوردة  -معلمة   -بنات  -تور  - تصحو  -نام  تفعل ِوداد ؟ الوحدة السابعة ماذا 
  زمن المضارع 

 المؤنث  -األفعال ف 

7th: Nov 21-25 
Thanksgiving  

(0 days) 

Thanksgiving Holiday  
 

8th: Nov 28-Dec 2 
(5 days) 

 ه ِذه(-اإلشارة  )هذا أسماء  أسماء اإلشارة \ الوحدة الثامنة  \ ا ال ِمهن 
 يدرس(  -ممرضة طبيبة( األفعال المضارعة )يفتح - بيطري  -ضابط  -خياط -لحام -جراح -طيار  -ال ِمهن )حالق 

9th: Dec 5-9 
(5 days) 

 ه ِذه(-أسماء اإلشارة  )هذا  أسماء اإلشارة \ الوحدة الثامنة  \ ا ال ِمهن 
 يدرس(  -ممرضة طبيبة( األفعال المضارعة )يفتح - بيطري  -ضابط  -خياط -لحام -جراح -طيار  -ال ِمهن )حالق 

10th: Dec 12-16 
(5 days) 

ة  \ هذه( اسماء الحيوانات )مذكر  \ اوز( أسماء اإلشارة )هذا  -كلب -حمار  ِ-غزال -حلزون  -) حصان  الوحدة التاسعة \ هل هذا كركدن ؟ اسماء الحيوانات   ضعيف(  -سمير  -ة طويل-مؤنث( الصفات )قصير

 

3rd  Quarter (42 Days) 

Resources: 
 

Week  Unit/Lesson Learning Objectives 
1st : Jan 4- 6 
Tues 1/3 PD Day 

(3 days) 

ة  \ اسماء الحيوانات )مذكر هذه(  \ اوز( أسماء اإلشارة )هذا  -كلب -حمار  ِ-غزال -حلزون  -) حصان  الوحدة التاسعة \ هل هذا كركدن ؟ اسماء الحيوانات  ضعيف(  -سمير  -طويلة -مؤنث( الصفات )قصير

2nd: Jan 9- 13   ة \ اي َن جمال  ادوات االستفهام )اين(  الوحدة العارسر
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2022 – 2023 Scope & Sequence 
Arabic I – High School Foreign Language 

Revised 6/10/2022 

3rd  Quarter (42 Days) 

Resources: 
 

Week  Unit/Lesson Learning Objectives 

(5 days) المزرعة الفندق  -المكتبة  -السوق -منشفة  -مشط  ِ-مشمش - شجرة  -دجاج  -ف َراش  -ذهبت( جمل  -الجر ) اىل( األفعال المضارعة ) ذه َب  حلروف-  
يد   مكتب الير

3rd : Jan 16- 20 
Mon 1/16 MLK 
Holiday 

(4 days) 

ة \ اي َن جمال    ادوات االستفهام )اين(  الوحدة العارسر
  -المزرعة الفندق  -المكتبة  -السوق -منشفة  -مشط  ِ-مشمش - شجرة  -دجاج  -ف َراش  - ذهبت( جمل  -الجر ) اىل( األفعال المضارعة ) ذهب  حلروف

يد   مكتب الير

4th : Jan 23- 27 
(5 days) 

100 Days of School  ت
َ
التعارف \ من ان  يطبخ(  - خليل طباخ( األفعال المضارعة )تطبخ  -عفاف  -ذراع  -)اصبع انت( السماء  -انت  -ه   -هو  -الضمائر )أنا  

5th: Jan 30 - Feb 3 
(5 days) 

 يطبخ(  - خليل طباخ( األفعال المضارعة )تطبخ  -عفاف  -ذراع  -انت( السماء )اصبع  -انت  -ه   -هو  -الضمائر )أنا  التعارف \ من انت 

6th: Feb 6- 10 
(5 days) 

 ان ِت( -ان َت  -ه   -الضمائر )هو  الوحدة الثانية عش  \ انت تضحك  
( المذكر والمؤنث )تبتسم  -األفعال المضارعة مع الضمائر )انت تضحك  ( شاي  - ان ِت تضحكير   حوض  -مريض  -ضفدع   -تبتسمير 

7th: Feb 13- 17 
(4 days) 

 ممرضة  -رسامة  -خياطة  -نجار  -مهندسة  -مهندس  -مذيعة  -مذيع  ُ-كاتبة   -المؤنث كاتب  \ المذكر الضمائر   \ أدوات االستفهام  مهنت ِ   \ ما مهنت َك 

8th : Feb 20- 24 
Mon 2/20 District 
PD 

(4 days) 

 ممرضة  -رسامة  -خياطة  - نجار  -مهندسة  -مهندس  -مذيعة  -مذيع  ُ-كاتبة   -المؤنث كاتب  \ الضمائر  المذكر  \ أدوات االستفهام  مهنت ِ   \ ما مهنت َك 

9th: Feb 27 – Mar3 
(5 days) 

 ماذا  \ ادوات االستفهام  الوحدة الرابعة عشر  \ ماذا ستفعل 
 سأنظف سأتكلم  -سيغلق  -تفعلير  فعل المستقبل : سيفعل  \ يفعل  \ األفعال المضارعة 

 

10th: 1st: Mar 6- 10 

(5 days) 
 ماذا  \ ادوات االستفهام  الوحدة الرابعة عشر  \ ماذا ستفعل 

 سأنظف سأتكلم  -سيغلق  -تفعلير  فعل المستقبل : سيفعل  \ يفعل  \ األفعال المضارعة 

 

4th Quarter (49 Days) 

Resources: 
 

Week  Unit/Lesson Learning Objectives 

 Spring Break  

1st: Mar 20- 24 
3/23 Ramadan 
Begins 

- Review and assessments test - 
Questionnaire -  الوحدة الخامسة عشر  \ التعارف  - 

 
َ
 فرنسا   -اس ُم َك  \ بلجيكية اسم   \ بلجيكا - سهاَلَ

َ
  -أمريكا  -الدنمارك  -هولندا   -اسبانيا  -من إيطاليا  ِ\ فرنسية أدوات االستفهام  \ من اين ان َت؟ اهاَلَ

 خريطة الدول العربية -خريطة أوروبا   -خريطة العالم 
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2022 – 2023 Scope & Sequence 
Arabic I – High School Foreign Language 

Revised 6/10/2022 

4th Quarter (49 Days) 

Resources: 
 

Week  Unit/Lesson Learning Objectives 

(5 days) 

2nd: Mar 27 - 31 
(5 days) 

  -اس ُم َك  \  اسم   التعارف  \ الوحدة الخامسة عشر  - 
َ
 وسهاَلَ

َ
 بلجيكية  \ بلجيكا -من اين ان َت؟ اهاَلَ

 خريطة الدول العربية -خريطة أوروبا   -خريطة العالم  - أمريكا  -الدنمارك  -هولندا  -اسبانيا  -من إيطاليا  ِ\ فرنسية أدوات االستفهام  \ فرنسا 

3rd: Apr 3- 7 
(5 days) 

  -اس ُم َك  \  سم   التعارف  \ الوحدة الخامسة عشر  - 
َ
 وسهاَلَ

َ
 بلجيكية  \ بلجيكا -من اين ان َت؟ اهاَلَ

 خريطة الدول العربية -خريطة أوروبا   -خريطة العالم  - أمريكا  -الدنمارك  -هولندا  -اسبانيا  -من إيطاليا  ِ\ فرنسية أدوات االستفهام  \ فرنسا 

4th: Apr 10- 14 
Fri 4/14 Ramadan 
break starts 

(4 days) 

Review and assessments End of Year Projects  

5th: April 17- 21 
Ramadan / Eid 
Break 

(0 days) 

Review and assessments End of Year Projects 

6th: Apr 24- 28 
(5 days) 

Review and assessments End of Year Projects 

7th: May 1- 5 
(5 days) 

STAAR  

8th: May 8- 12 
(5 days) 

STAAR  

9th: May 15- 19 
(5 days) 

Review and assessments End of Year Projects 

10th: May 22- 26 
5/26 Last Day of 
School 

(5 days)  

Review and assessments End of Year Projects 

 


