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Module: My Language 
 

Level 1 – Learning Objectives /  لتعليميةاألھداف ا –المستوى األول  
 
First Semester (4 months): 

 Reading and writing the first 13 letters 
of the arabic alphabet as they appear in 
the beginning middle and end of the 
word, with and without diacritics 

 Reading and writing those letters with 
long vowels (Madd) 

 Learning 4 nouns and 4 verbs for each 
letter of the 13 in reading, writing and 
understanding their use 

 Learning the numbers from 1 to 10 

Second Semester (4 months): 

 Reading and writing the remaining 15 
new letters of the arabic alphabet as 
they appear in the beginning middle 
and end of the word, with and without 
diacritics 

 Reading and writing those letters with 
long vowels (Madd) 

 Learning 4 nouns and 4 verbs for each 
letter of the 15 in reading, writing and 
understanding their use 

 Learning the numbers from 11 to 20 
 Mastering the arabic alphabet letters 

with shaddah (stressed letters) 
 Reading short sentences 
 Learning greeting vocabulary 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  من األحرف 13            ً   ثالثة عشر حرف ا (قراءة وكتابة (
مع التشكيل خرھا آووسطھا و في اول الكلمةالھجائية 
  وبدونه

  مع المد ودونهقراءة وكتابة ھذه الحروف  
 ) أفعال لكل حرف 4) أسماء وأربعة (4تعلم أربعة (

من ھذه الحروف الثالثة عشر قراءة وكتابة مع القدرة 
  على استعمالھا في التعبير اللفظي والكتابي

 ) 10) إلى عشرة (1تعلم األرقام من واحد(  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

 الباقية من 13تابة األحرف الخمسة عشر (قراءة وك (
خرھا مع آووسطھا و في اول الكلمةاألحرف الھجائية 

  وبدونهالتشكيل 
 قراءة وكتابة ھذه الحروف مع المد ودونه  
 ) أفعال لكل حرف 4) أسماء وأربعة (4تعلم أربعة (

من ھذه الحروف الثالثة عشر قراءة وكتابة مع القدرة 
 التعبير اللفظي والكتابيعلى استعمالھا في 

 إتقان الحروف الھجائية مع التشديد وبدونه  
 ) 20) إلى عشرين (11تعلم األرقام من أحد عشر( 
 قراءة جمل قصيرة 
 تعلم مفردات التحية والسالم  
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Level 2 – Learning Objectives / لتعليميةاألھداف ا – ثانيالمستوى ال  
 
 
First Semester (4 months): 

 The Shamsy letters and the Qamary 
letters 

 Vocabulary: home address and phone 
number, days of the week, months 

 Learning the numbers from 21-99 
 Masculine and feminine words 
 Demonstrative pronouns in Arabic for 

close objects: Hatha (ھذا) and hathihi 
 .etc (ھذه)

 Vocabulary: verbs pertaining to 
moving, feeling and communicating 

 Reading and writing short sentences 
 Reading and writing short paragraphs 

Second Semester (4 months): 

 How to ask questions in Arabic using 
some question words 

 Learning pronouns: first person and 
third person 

 Reading and learning to read short 
paragraphs 

 Vocabulary: basic colors, basic human 
organs, school vocabulary 

 Vocabulary: verbs pertaining to 
moving, feeling and communicating 

 Learning how to write the Hamzah ( أ ؤ
 in a word (ئـ ـئـ

 Reading and writing the two types of 
the letter Ta' (ت) at the end of nouns 

 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

 األحرف الشمسية والقمرية 
 ) إلى تسعة 21تعلم األرقام من واحد وعشرين (

 )99وتسعين (
 المذكر والمؤنث 
 الدالة على القرب (ھذا وھذه ...) أسماء اإلشارة 
 التعارف: عنوان المنزل والھاتف والموعد  مفردات

 األيام واألشھر)والتاريخ (
 مفردات الحركة والشعور والتواصل 
 قراءة وكتابة جمل قصيرة 
 قراءة وكتابة فقرات صغيرة  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

  أدوات السؤال  –كيفية طرح السؤال في اللغة العربية
 (من، ما، كيف، متى ...)

 المتكلم ضمائر 
 ضمائر الغائب 
  يرةقصقراءة وكتابة فقرات  
 مفردات: األلوان األساسية 
 مفردات: أعضاء اإلنسان األساسية 
 مفردات: الكلمات المتعلقة بالدراسة 
 مفردات الحركة والشعور والتواصل 
  تعلم كيفية كتابة الھمزة في أول الكلمة ووسطھا

 وآخرھا
  والمبسوطةقراءة وكتابة التاء المربوطة 

  

 

 
  



 

www.kuttabacademy.com                                 (438) 501-9312 
info@kuttabacademy.com             7378 Rue Lajeunesse, Montréal 

 
Level 3 – Learning Objectives / لتعليميةاألھداف ا – المستوى الثالث  

 
 
First Semester (4 months): 

 How to ask questions in Arabic using 
some question words (Cont'd) 

 How to answer basic questions with 
Yes or No 

 Learning pronouns: second person 
 Vocabulary: keywords related to home, 

school and professions 
 Learning the numbers from 101-100 
 Vocabulary: verbs pertaining to 

moving, feeling and communicating 
(Cont'd) 

 Reading short paragraphs 

Second Semester (4 months): 

 How to ask questions in Arabic using 
some question words (Cont'd) 

 Demonstrative pronouns in Arabic for 
distant objects: Thalika (ذلك) and Tilka 
 .etc (تلك)

 Vocabulary: basic shapes, foods and 
verbs pertaining to playing 

 Vocabulary: verbs pertaining to 
moving, feeling and communicating 
(Cont'd) 

 Reading  and writing long paragraphs 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  أدوات السؤال  –كيفية طرح السؤال في اللغة العربية
 (من، ما، كيف، متى ...)

 كيفية اإلجابة على األسئلة البسيطة 
 ضمائر المخاطب 
 ) 100) إلى مائة (101تعلم األرقام من مائة وواحد( 
 قراءة وكتابة فقرات قصيرة 
 مفردات الحركة والشعور والتواصل 
  مفردات: الكلمات المتعلقة بالمنزل والمدرسة ومھن

  العمل

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

  أدوات السؤال  –طرح السؤال في اللغة العربية كيفية
 (من، ما، كيف، متى ...)

  ذاك وتيك أسماء اإلشارة الدالة على البعد والتوسط)
 وذلك وتلك ...)

 مفردات: األشكال األساسية 
 والھوايات مفردات: الكلمات المتعلقة بالطعام 
 مفردات الحركة والشعور والتواصل 
 قراءة وكتابة فقرات طويلة 
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Level 4 – Learning Objectives / لتعليميةاألھداف ا – المستوى الرابع  
 
 
First Semester (4 months): 

 Conjugation of nouns in singular, two-
person and plural for both masculine 
and feminine 

 Conjugation of verbs in singular, two-
person and plural for masculine and 
feminine  

 Expressing numbers in words and vice 
versa 

 Conjugation of demonstrative like 
Hatha (ھذا) and Hathihi (ھذه) 
in singular, two-person and plural for 
both masculine and feminine 

 Pronounced and non-pronounced 
Hamza (ء) at the beginning of words  

 Vocabulary: animals, pets and clothes 
 Vocabulary: verbs pertaining to 

moving, feeling and communicating 
(Cont'd) 

Second Semester (4 months): 

 Conjugation of nouns (Cont'd) 
 Conjugation of verbs (Cot'd)  
 Vocabulary: keywords pertaining to 

city life 
 Vocabulary: verbs pertaining to 

moving, feeling and communicating 
(Cont'd) 

 Reading and writing long paragraphs 
 Revision of all material covered in 

previous levels (LEVEL 1-3)  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  تصريف األسماء بين المفرد والمثنى والجمع للمذكر
 والمؤنث

  تصريف األفعال بين المفرد والمثنى والجمع للمذكر
 والمؤنث

 رقامالتعبير عن األعداد بالحروف واأل 
 تصريف أسماء اإلشارة 
 ھمزة الوصل وھمزة القطع 
  مفردات: الكلمات المتعلقة بالحيوانات والملبوسات

  وأثاث المنزل

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

 (تابع الفصل األول) تتمة تصريف األسماء 
 (تابع الفصل األول) تتمة تصريف األفعال 
  المدنيةمفردات: الكلمات المتعلقة بالحياة 
 قراءة وكتابة فقرات طويلة 
  مراجعة كافة المواد التي مرت في المستويات السابقة

 )3- 1(المستوى 
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Level 5 – Learning Objectives / لتعليميةاألھداف ا – المستوى الخامس  
 
 
First Semester (4 months): 
 
Explanation of Matn Al-Aajurroumiyyah ( متن
 (اآلجرومية

 The 3 parts of speech (أقسام الكالم) 
 Identifiers of each part of speech: 

nouns, verbs and word-letters ( عالمات
 (االسم والفعل والحرف

 Intro to types of verbs ( التعريف بأنواع
 (الفعل

 Past tense verb (الفعل الماضي) 

Other: Revision of keywords on food, colors, 
animals, and education topics 
 
Second Semester (4 months): 
 
Explanation of Matn Al-Aajurroumiyyah ( متن
 (اآلجرومية

 Present tense verb: its 3 types and I^rab 
 (الفعل المضارع وإعرابه)

 Imperative tense verb (فعل األمر) 
 Al-Fa^il (الفاعل) 
 The direct object ( ول بهالمفع ) 

Other:  

 Revision of keywords on work and 
professions  

 The Alif Maqssourah (األلف المقصورة) 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  شرح متن اآلجرومية في قواعد اللغة العربية

 أقسام الكالم: عالمات االسم والفعل والحرف 
 عالمات االسم والفعل والحرف 
  الفعلالتعريف بأنواع 
 الفعل الماضي  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

  شرح متن اآلجرومية في قواعد اللغة العربية

 الفعل المضارع وإعرابه 
 فعل األمر 
 الفاعل 
 المفعول به 
 أحكام األلف المقصورة واأللف الممدودة  
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Level 6 – Learning Objectives / لتعليميةاألھداف ا – المستوى السادس  
 
 
First Semester (4 months): 
 
Explanation of Matn Al-Aajurroumiyyah ( متن
  :(اآلجرومية

 Al-Mubtada' wal-Khabar (المبتدأ والخبر) 
 "Kana" and its similar words ( كان

 (وأخواتھا
 "Inna" and its similar words (إن وأخواتھا) 

Second Semester (4 months): 
 
Explanation of Matn Al-Aajurroumiyyah ( متن
  :(اآلجرومية

 Adjectives (النعت) 
 Conjunction (العطف) 
 General revision of LEVEL 4-6 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  شرح متن اآلجرومية في قواعد اللغة العربية

 المبتدأ والخبر 
 كان وأخواتھا 
 إن وأخواتھا  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

  شرح متن اآلجرومية في قواعد اللغة العربية

 النعت 
 العطف 
  مراجعة المادة التي مرت في كل المستويات السابقة

  )5- 1(المستوى 

 

 
 


