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INTRODUCTION 

By Dr. Muhammed Eissa 

  

Authentic Materials, materials created for native speakers by native speakers, are central to the teaching 

of world languages and cultures. The hardest tasks are the selection and use of these materials.     

  The resources found here are the result of an extensive search and selection from hundreds of 

items. Items have been classified under general headings, although items may fit into multiple categories.  

 One of the basic characteristics of authentic materials is the fact that they were created for 

native speakers by native speakers. This requires that the teacher apply special skills to identify and teach 

the language, culture and or content available in each of the resources based on the age, proficiency level 

and suitability for a particular group of students.  

 An advantage of the use of authentic materials clearly is that they may be used with various 

groups of learners tailoring the tasks expected of students rather than adapting the authentic resource.   

 Finally, content and culture are often available in an authentic resource. Content being the 

“global concept”, e.g., food or clothing and culture being the specific product, practice or perspective. 

 

       

  



   

 
 

 

 مقدمة: 

  Authentic Materialsالمواد األصلية  
 
من أهم الوسائط التعليمية  بتعريفاتها المتعددة تعد

ي هذا المجال هو 
ن بها. ولعل أصعب المهام فن ي مجال تعليم اللغات األجنبية، خاصة لغير الناطقير

فن

ل إىل تحقيق انتقاء تلك المواد وتصنيفها وتبويبها بحيث يتيرس تداولها ويتاح استعمالها للتوص  

 األغراض المرجوة من توظيفها. 

ي  
الف الساعات من البحث والمقارنة آهذه األسطر هو نتيجة  والعمل الذي نقدم له فن

  والتدقيق والدراسة ثم االختيار. وقد تم  
 
فة تحت عناوين تقسيم المواد المختارة إىل مجموعات مصن

ي معظم األهداف والدالالت والمحتوى، مثل مجموعة عام  
ك مواد كل مجموعة فن ة أو أبواب. وتشير

 ". Foodأو "الطعام   ”Personal Information"المعلومات الشخصية 

 
 
  عام   ه إىل أن تبويب المواد هنا هو تبويب  أن ننب   ونود

 
. فقد توجد بعض المواد تحت وليس قرسيا

  أبواب  
 
ف تحت عناوين أخرى. لذا محددة بينما تتعد

 
صن

ُ
د موضوعات محتوياتها بحيث يمكن أن ت

ي الدرس وما الذي 
ي االعتبار احتياجاته من توظيف المادة فن

نرجو ممن يستعمل هذه المواد أن يأخذ فن

ن عليه بما يتناسب مع تلك االحتياجات.  كير
ي الير

 ينبغن

التعليم؛ ولذلك فإن تطويعها ومن أهم خصائص المواد األصلية أنها لم توضع أساسا لغرض  

س/ة( أن ينتبه إىل السياق الذي ومعالجتها لخدمة األهداف التعليمية يتطلب ممن يستخدمها )المدر  

ن )كبار / صغار( ومستوياتهم المعرفية باللغة  ،فيه استخدام تلك المواد  يتم   من حيث طبيعة الدارسير

( إىل جانب عوامل أخرى عديدة.   ن /متقدمير ن /متوسطير ن  األجنبية )مبتدئير

 
 
ي مجال تعليم وتعل

ن أو  يتحدد بسن   م اللغات األجنبية ال إن استخدام المواد األصلية فن معير

، سواء كانت مشاهدة أو مسموعة أو مقروءة، مستوى تحصيلي محدد، فقد تصلح المادة الواحدة

 
 
ي المستوى المبتدئ أو المتوسط أو المتقد

ن طرق استعماالتها هو مراعاة  الفوارقم. و لالستخدام فن بير

اكيب والظواهر الثقافية أو األفكار المجردة أو الفلسفية. وهنا  درجة العمق ونوعية المفردات والير

ن ومتطلباتهم. س/ة ومراعاته لتتجل موهبة المدر    نوعية الدارسير

ي 
ا فإن ما ورد فن ي جداول التحليل أدناه ليس  Contentو المحتوى  Cultureالثقافة  حقلي وأخير

فن

 
 
  حرصيا

ا
 أو شامل

 
ن "المحتوى" من حيث أنه مفهوم يت ن بير ي أن نمير

ك . لكن ينبغن سم بالعمومية ومشير

ن متكلمي مختلف اللغات )مثل الهوايات، المهن، األطع ن "الثقافة" وهي أمور يختص  بير بها  مة( وبير

وهي العربية هنا )مثل التحية والتعارف والضيافة واألمثلة الشعبية والعادات  المستهدفةمتكلمو اللغة 

ات معينة أو منتجات ملموسة ذات استعماال  والتقاليد وما يدل   ت مرتبطة عليها من ترصفات وتعبير

 بالثقافة العربية(. 



   

1 
 

 

1. Personal Information 

Title: MBC  X-Factor  
Contestants: 1 – 2- 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

Use: Novice – Intermediate 
          6th grade to adults 

Brief descriptions: This is a recording of multiple contestants running for the famous Arab X-Factor 
introducing themselves.    

Topics: Greetings – Introducing Self – Feelings – Characters – Questions – Job 
 

What can be taught with the resource 

Language  Cultures Content 

Example of one contestant:  
Greetings:  

 -مساء الخير /النور  –عسالمة  –التحية: السالم عليكم 
 مرحبا 

Names- What is your name? My name  

...،  أنا ....   شو االسم الكريم؟ اسمي
Where are you from? I am from…   

 من وين انت؟ أنا من ...،      من .... 
How old are you? My age…. Year/years    

 سنة    27العمر:  ،أنا ...  ،كم عمرك ؟  عمري ... سنة
Why did you come? I am here to sing 

ي  
 شو جاية تعمل؟جاية أغّنِ

What do you do in life (job)? I am a music teacher, I 
am a high school student, I am a chef helper… 

، مساعد طباخ، طالب / طالبة   أستاذ موسيقى
Let’s hear you!        

 يال سمعنا 
 

  الكل جاهز  -الجمهور ّفي المرسح كله حماس
 البلد: من المغرب –سنة  27العمر:  -االسم : محمد ريّقي  

 مش خايف ،خايف
 –تكلمها أول ما تخلص –أمي  –يز عا

 هي بتشجعك؟ هي بتشجعّني 
ك معنا الليلة  أول مشيى

ي  شو االسم الكريم؟ شو جاية تعمل؟
 جاية أغّنِ

ّ ؟ أحب أغّني ألمي   تغّني لمير
 يال سمعنا

  –يعمل مساعد طباخ 
 ّ ء ممير ي

 عنده ش 
 غدرتّني خانتّني -حبيت بنت وكنت نحبها أكير من روحي 

ي –صعب 
 كرامنى

ي 
 وصل رسالة لحبيبنى

Cultural phrases: 
 رب إن شاء هللا يكون خير يا 

 من عند ربنا
 هللا يخليها لك
 وهللا العظيم 

 –اتفضل 
ً
 شكرا

وك   ّ  -مير  موفق / موفقير
 الحمد هلل 
 ما شاء هللا 

 تعيشوا 
 شو االسم الكريم

Geography: 
Names of the Arab 
countries and some 
cities.  
 
Globalization and its 
effects on society.  
  
 
 

https://drive.google.com/open?id=1QP621CECCO40W7TL8WPh-San3oCP2a7G
https://drive.google.com/open?id=1Das8Ex80VejSR11_3J6e-HMI7Zp6kxAt
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ي   بلشت اكتب بالعربر
 ابّني  -والدة   –بابا  –ماما 

 بنت حلوة وجد 
 الفرقة المرصية  –الفرق 

 أنا كمان ال .. 
 كيف الشباب

 حساسة  –دمي خفيف  –مواصفات شخصية 
 

   

Title:  MBC Little Big Stars—Tara Khouri 
 مواهبها أربعة وعمرها ستة -تارة الخوري 

Use:   Novice  
           All ages 

Brief description:  A child TV show, a 6-year old is interviewed to talk about and demonstrate her four 
talents 

Topics: Hobbies - Personal Information - Languages - Family - Numbers - Pronouns 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

 أخبارك ايه ـ اتفضلي 
 عندك كم سنة؟ ست سنوات 

 
ً
 هللا  ،حاّض  ،شكرا

One type of Arab clothing item  
 حطة

The ability to do something or speak a language 
 بقدر  

Hobbies 
، بعزف/ بلعب   أرقص، أغّني

Here, there 
 هنا، هناك  

Languages  
 

 ب أتكلم .. 
 ، ي ي،  عربر

ّ ، إنكلير ، أحكي  فرنسي  يوناّبي
 

Family 
 بابا، ماما، أخوي، اسمه 

Subject pronouns  
 أنا، أنت  

 سنوات  ٣بعزف 
 سنوات  ٤برقص 
 سنوات  ٥بغّني 

 ماما بتعزف بيانو 
 

 A specialالحطة األردنية 
type of scarves used in 

the Levantine area 
 

 a phrase that isيا سالم  
used to express 

pleasant feelings  
 

ي 
 a word thatحبيبنى

means my love but 
can be used in so 

many contexts 
 حاّض 
 هللا 

Arab countries: 
Jordan  
 
Conducting 
successful Interviews 
 
 
 
The effect of 
encouraging talents 
in building self-
esteem   

 

 

https://drive.google.com/open?id=1yPlrrIg8Qg12wQn6o1ZLBa0TX5TGoM-t
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Title: MBC Little Big Stars—Abdullah Yasser 
 ة هللا يارس صاحب األربــع مليون مشاهد عبد  -نجوم صغار

Use:   Novice-Intermediate 
 All ages 
             

Brief description:  A children TV show about a 6-year old who was interviewed to talk about his hobbies 

Topics:  Name, Age, Hobbies, Characteristics 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Greeting phrases and asking about well-being.  
 اتفضل ،الحمد هللا ،زيك،  كويس، عامل ايها ايه،أخبارك 

Personal information: names, age 
،  ،عبد هللا  أحمد حلمي

 عندك كم سنة ست سنوات
 عمرك كام 
 عمرها ايه

Asking Questions:  
How are you, how old are you, what do you do? 

ل ايهأخبارك ايه، ازيك، عندك كم سنة، عمرك كام، انت بتعم  
ّ يلي قاعد  ممكن نشوف الفيدو؟ ّفي حد سمعك وانت بتعزف؟ مير

ّ قلك ان صوتك حلو؟  هناك؟ مير
Present tense: I play music and sing 

 أعزف وأغّني 
Characteristic:  

 ظريف ،مثل العسل ودمك خفيف
  ،مو حلو، حلو،  حلوة، شكلها شوية مش حلوة شوية، خلبوطة

 كلبوظة
 مرتاح، مبسوط

Arabic numbers:  
 

 أربــع مليون مشاهد أربــع مليون ونص -ست سنوات 
 

Social media: 
 انستغرام، اليوتيوب، سناب تشات

 
Vocabularies related to the TV program 

 الجمهور  ،برنامج
Command 

، زقفوا، ارقص ي
 امس 

 
 
 لحمد هللا

 عاش الجمهور
 مثل العسل
 هللا يحفظك

 
Names of Arab singers 
 

ّ العرب  المطربير
 الملكة أحالم
 محمد سالم

 محمد الفارس
 نور الزين

 
Famous Egyptian song  

 أغنية مرصية ثالث دقات
 
 

 
Arabic countries 
 

 مرص، العراق
Social media: 
 وسائل التواصل االجتماعي 

 -وب ياليوت -انستغرام 
 سناب

 
The effect of 
encouraging talents 
in building self-
esteem  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1ntUBHBYjZSIP3qrQkq1Tay0GJowcytOG
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Title: MBC Little Big Stars-Younus Bilaidy    
 يونس بليدي 

  

Use:   Novice  
 All ages 

Brief description:  A TV show, an interview with a child athlete from Morocco  

Topics:  Sport - Hobbies  
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Levels of Arabic language, formal and dialect 
 والدارجة اللغة العربية، الفصىح

Body parts 
 عضالت، عضلة 

Showing something to someone  
، أرى   تريّني

 
 ، ، أّحي ي  ماذا تفعل، يدربك، أبر

Time and parts of the day 
 
 كم ساعة، مساء، صباح  

Because, I have, school, I speak, this,  how many, I do 
 ألن، عندي،  مدرسة، أتحدث، هذا، كم، أفعل

 الفصىح
 ما شاء هللا 

  
Cultural practices:  
The interaction 
between the host 
(adult) and the 
children: Warm, 
affectionate, physical 
such as pushing, etc.     

Diglossia (Linguistics) 
It gives an idea about 
how standard Arabic 
is used as a lingua 
franca in the Arab 
world 
 
 
The effect of 
encouraging talents 
in building self-
esteem  
 

 

Title: MBC Little Big Stars-Lama Khaled 
 لم خالد تبهر الجميع بصوتها  -نجوم صغار

Use:   Novice-Intermediate 
 All ages 

Brief description:  A children TV show, interviewing a girl to talk about her hobby (singing) 

Topics:  Family members, Greetings, Personality traits  
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Greeting:  
 ازيك -وسهال أهال أهال  -رحبو بـ 

Family and siblings 
 تالعائلة: أخ وخمس بنا

Asking questions 
 كم أخ وأخت

 انتو الخمسة بتعملو ايه مع بعض؟
ّ أحل صوت فيكم؟  مير

ي ايه؟
 لو حد عنده موهبة تنصحيه فّ
ي ان صوتك ح

 و وانت عندك كم سنة؟لانت اكتشفنى
ي ايه؟

 عملنى
Characteristics:  

 
 ما شاء هللا

 يا سالم
used to express 

pleasant feelings  
 

 يا رب 
Large family 

 
ي لماجد  أغنية آخ قلنر

 المهندس
 

 
Conducting 
successful Interviews. 
 
The effect of 
encouraging talents 
in building self-
esteem   
 

https://drive.google.com/open?id=1aBY-SLefJbApQ2vl1_PvLTRDX3_CKVIm
https://drive.google.com/open?id=1kWrrvI1of3QyyHchATSU37tSWxBh1w97
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 قمر -وفظيعة وجلستك حلوةشخصية مليحة وجميلة 
 مبسوطة وسعيدة

command: 
ي  
 غّنّ
 

 

 

Suggested tasks associated with the above resources 

Interpersonal task  Presentational task 

Students work in pairs to play roles of the host 
and the child in the show. They interview each 
other pretending to be on the same show. 

Student tells other students about what they found 
out about their partners during the interpersonal 
task.  

After watching several episodes of Arabs Got 
Talent, X-Factor, or Little Big Stars, students 
choose two of their favorite contestants. Using 
morning “dardasha” (informal conversations), 
students talk with other students and find out if 
the talents they like.   
 

You’ve heard from your friend that the new season 
of the talent show (Arabs Got Talent) is accepting 
applications for participants.  Prepare a mock video 
about yourself, or impersonate a person who lives in 
any Arabic-speaking country. Examine videos of 
contestants from last season and make sure you 
include a good introduction. Begin the video with 
appropriate greetings that show respect and 
passion. Then provide biographical information 
about where the person is from, where the person 
resides and with whom, what s(he) is studying and 
where. Tell about hobbies, and talk about the talent 
to be presented in this program. Provide 
information about the age the person started to 
develop the talent and who encouraged her/him. 
Conclude the video by asking the Arab World, to 
vote for the person.  Finally, demonstrate the talent.  

  
Each student impersonates the personality of 
one of the contestants. You are studying abroad.  
At the orientation meeting get to know the rest 
of the group and find one who shares most of 
your interests and who you would like to be in 
your study group.    

Students create a digital/multimedia presentation 
that shares key information about themselves. To 
get to know others in the class, they share their 
presentations in small groups or in a gallery walk. As 
students learn about their classmates, they record 
key information on a chart. They use the 
information to create a document on class members 
that can be shared with parents at the end of the 
program.  
(STARTALK Model Curriculum, 2018)  
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2. Written Personal Information     

Title:  The Voice Contestant- Infographic Cards 
  

Use: Novice   
6th grade to adults 

Brief description:  Informational infographic cards that present basic information about the contestant 
of the “The Voice TV” show.  

Topics:  Name, Age, Arab Countries, Favorite Color, Hobbies, Horoscope  
 

What can be taught with the resource   
Language  Cultures Content 

Arabic Names 
Age  

2٤  
ً
  2٦ ،عاما

ً
 سنوات  7 ،سنوات ١٠ ،عاما

 مفرد كلمة سنة وعام  -جمع 
Phrases: When I was  

 لما كان عمري 
 منذ  -كان ـ كنت 

Favorite color:  
 األسود، األخرّص  ،الزهري ،األزرق ،األحمر 

 
Horoscope:  

 القوس، العذراء  ،الحمل ،الدلو، األسد، الجوزاء، الثور 
Hobbies: 

،  ،الرقص، مشاهدة األفالم، الغطس ،الغناء  ،الرياضة ،الطبخ ي
المس 

 مشاهدة التلفزيون 
 عام   -سنة 

 شجعتّني  ،شجعّني 
Family members:  

ي  ، أبر ي  ،أمي
ي  ،خالنى

ي  ،شقيقنى
 والدي، عائلنى

The way the contest 
dress.  
 
How the TV station 
and the producers 
marketed the 
program: creating the 
info cards to know 
more about the 
contestant.     
 
The use of the Arabic 
vs. the Hindi numbers. 
 

Names of Arab 
countries 
 
Numbers  
 
Famous singers  
 
Arabic numbers  

 

  

https://drive.google.com/open?id=1YyWoQq3SKy4srEubkF63sk-yJKZxlBam
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Title:  Arab Idol Contestant- Infographic Cards 
  

Use: Novice    
          6th grade to adults 

Brief description:   Informational infographic cards that present basic information about the contestant 
of the Arab Idol TV show.  

Topics:  Names, Birthdate, food, colors, names of Arab countries, age 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Arabic male and female names 
Birthdate using numbers 
Hobbies 
Favorite Colors 
Favorite Dish (food) 
Phrases  

 كان عمري 
 ّفي المدرسة

 منذ  -قبل-كان 
 مرسح  ،مدرسة
 أعوام ـ سنوات  -سنة  -عام 

Birthdates are written: 
day, month, year 
The use of the Arabic 
vs. the Hindi numbers. 

 
Arabic numbers and 
Hindi numbers.  
 

استخدام الجمع مع 
 المعدود

 
 
 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1Aooxj9GbsDEiakJIg5vphnAp_VQQfzRF
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Title: Biography—Nancy Ajram 
 منتديات عنكاوا البطاقة الشخصية نانسي عجرم

  

Use:   Novice  
 6th grade to adults 

Brief description:  Reading text: A personal identification card with information about singer Nancy 
Ajram such as: (age, nationality, physical description, hobby, personality….) 

Topics:  Biography- Nationalities- Age –Hobbies –Favorites  
 

What can be taught with the resource  

Language  Cultures Content 

Introducing self: nationality, parents names, age 
ج الثور 2١الجنسية: لبنانية، اسم الوالدين، العمر:   سنة, الير

Physical descriptions: length, weight, hair and eyes 
color 

 الطول والوزن، لون الشعر: بّني فاتح، لون العيون: أزرق . 
Favorite things:  
Hobbies: cooking, watching cartoons, cleaning, 
singing, dancing 
Singer, song, animal, drink, season 

ن والتنظيف، األشياء المفضلة: الهوايات: الطبخ ومشاهدة الكارتو 
 الغناء، الرقص

أفضل أغنية: نسم علينا الهوى ، أفضل مطرب: كاظم الساهر 
اب: الكوكتيل، أفضل فصل: الربيع وز(، الحيوان، أفضل رس   )فير

ي المارا  أفضل شخص للعمل معه: جيىحر
Characteristic: trouble maker, stingy 

 الشخصية: مشاغبة
Present tense: She hates - love\likes - notices 

 تالحظ،  -تحب   -تكره 
Past Tense: 

 أجابت
Jobs:  

 مدرس تاريــــخ ،مدير أعمال
Superlatives 

 أفضل، أطرف، أول
School subject:  

 التاريــــخ
Numbers: 21, 50, 162 

Arabic singers and 
Arabic songs 

 
وز   نسم علينا الهوى فير

 كاظم الساهر
 

 
The use of 
centimeter and 
kilogram in the Arab 
countries 
 

والغرام  السنتميى استخدام 
 ّفي البالد العربية

 األرقام
 
 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1Dr-uJaRTJJA-0j3wHYI_VboGQBkWVzUr
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Title: Biography—Amr Diab 
 منتديات عنكاوا البطاقة الشخصية  

Use:   Novice  
6th grade to adults 

Brief description: A vlog that provides personal (biographical - basic) information about famous singers.  
This entry gives information about the Egyptian singer Amr Diab.    

Topics:  Age, Nationality, Physical Description, Hobbies, Personality, Family  
 

What can be taught with the resource  

Language  Cultures Content 

Full original name including middle name (father and 
grandfather’s names) 
 

 دياباالسم بالكامل: عمرو عبد الباسط عبد العزيز 
  

Nationality, mother’s name, birthdate, place of birth, 
age, horoscope, and study  
 

 سنة   ٤2السن وتاريــــخ الميالد: 
 11/10/1961د تاريــــخ الميال 

ان  ّ ج: المير  الير
 مكان الميالد: بورسعيد
 االم: رقية محمود فؤاد

 الدراسة: معهد الموسيقى العربية
 

Information about children and wife   
 

ى وعبد هللا ..   األطفال: جانا ونور وكّيّ
 الزوجة : زينة محمد عاشور .. )) سعودية الجنسية(( ))طلقها((

 
Physical descriptions: eyes color 

: بّن غامق ّ  لون العينير
 
Favorite things:  

يالفيلم المفضل: ضاع ف الواد   
 الطعام المفضل: السمك

 Slow Music:  الموسيقى المفضلة  
ّ  األيام،الكتاب المفضل:  طه حسير  

 اآللة المفضلة: الجيتار
 المطرب المفضل: عبد الحليم حافظ

يك .. محمد عبد الوهاب االغنية المفضلة: يا  ّ يشيى ورد مير  
 الممثل المفضل: عادل امام
مامة الممثلة المفضلة: فاتن ح  

شتسكوا اللعبة المفضلة: كرة القدم و   
ــــالك يالناد المفضل: الزمـــــــــــــــــ  

Arabic singers and 
Arabic songs 

 
  

Birthdate are written: 
day/month/year 

 
The use of 
centimeter and 
kilogram in the Arab 
countries 
 
استخدام السنتيميى والغرام 

 ّفي البالد العربية
 األرقام

 
Calculating real age 
since this bio was 
written a long time 
ago.  

 

https://drive.google.com/open?id=1JKreydpBOdwn8ksQDFFlRdWtQNuaB3DF
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 الالعب المفضل  :
 حازم إمام 

 اللون المفضل: االبيض
 المقولة المفضلة

ي  هللا ال إله إال  هو  عليه توكلت وهو رب العرش العظيم  حسنر

 

Title: Layalina - Celebrities Life    
          Habiba Abdullah – Jamilah Awad 
 

Use:  Novice - Intermediate 
          6th grade to adults 

Brief description: Biography about celebrities from all over the world.   

The middle east leading lifestyle, fashion, health & beauty and celebrities destination. In this entry we 
focus on the section regarding. 

Topics: Biographies - Names - Arab Countries, Family Members, Date of Birth   
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Short bio:  
Original name, country or origin, country of 
residency, name of the husband or family member.  
 
Information about her upbringing, career life, 
friendship and family life: Date of birth, family life, 
schools, music or acting products, what they are 
famous for, etc.  
 
 

Some of these 
celebrities wear head 
cover. Some of them 
are practicing Muslims 
and some follow the 
culture.  
 
Wearing colored eye 
lenses- consider 
beauty in colored 
eyes.  

The world of people 
in the media  
 
 

 

 

 
 

 

 

Suggested tasks associated with the above resources 

Interpersonal task  Presentational task 

You are studying abroad in an Arabic-speaking 
country. You are trying to find a roommate with 
whom you have things in common. During the 
orientation meeting talk to several people and 
find the who will be the best roommate.    
  

Write a short biography or an infographic about 
yourself to be posted on the study abroad group 
vlog. Use your own pictures or a magazine cutout 
that represents your personality, likes and dislikes 
and your unique personality.   
  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1H5MVNtM1XA8K1Sdhi0b0x0oaSXbUHOak
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3. Foods       

Title:  Supermarket Ads, 1-2 
 عروض السوق المركزي

Use:   Novice 
 All ages 

Brief description:  Website for shopping. It has ads for supermarkets’ weekly specials  

Topics: Meats- Dairy Products- Nuts  
 

What can be taught with the resource   
Language  Cultures Content 

Meet:  
 لحوم : 

 برجر جامبو- كتف ضاّبي  - ستيك برازيلي  - مفروم أحمر صاّفي 
 كبدة أمريكي 

 خضار: 
 كوسا ، بطاطا، بصل ، ثوم 

 قراصيا 
 مشمشية 
 مكرسات 

 بندق  \ لوز 
ة  فستق بقرس 

Dairy products 
 جبنة رومي قديم األجبان : 

 زبدة نيوزلندي
 جبنة ملح قديم 

 وزن
 

 برتقال  –تفاح  –فواكه : موز 
 منظفات 

 

Ramadan food sale in 
Arab countries  
 

 
Math scale  

 

  

https://drive.google.com/open?id=17Hml7qIKPntWTV8bHUwdnctCHT2nKDjg
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Title: MBC Little Big Stars: Chef Sabina’s Cookies 
Recipe 

 الطباخة سبينة

Use:  Novice  
          All learners 

Brief description:   This is a TV program “نجوم الصغار" . Young chef Sabine Nicolas prepares cookies 

Topics:  Cookies ingredients, time, steps for making  
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

The ingredients:  
ّ  -بيضة  -السكر األسمر  -السكر األبيض  -السكر والزبدة   -طحير

 -النشاء  -بيكنج صودا  -فانيليا

Verbs:  
 يذوب -انحط )نضع(  -نخلط 

Command: 
 حط كله

Enough:  

 -بس كفاية 

Do you want:  
 عايزة زبدة؟ 

Until 
 يذوب السكر   حنى  نخلطهم

Time:  
 دقايق ٥  -دقايق  ١٠  

Taste:  
 حلوه  -طيب 

The girl likes to 
associate herself with 
the mom.  

Measuring-cup to 
measure correctly 
 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1nlQ9B790j5uTML6-CevtKQlWFMKRvtvg
https://drive.google.com/open?id=1nlQ9B790j5uTML6-CevtKQlWFMKRvtvg
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Title:  Joury Restaurant Menu 
  

Use:  Novice - Intermediate  
          All learners  

Brief description:  This is a menu of a Syrian restaurant that is located in Amman, Jordan.  

Topics:  Menu Categories, Names of Syrian dishes, Numbers, Proverbs   
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Menu sections (categories): القائمة 
 
Grills - Main Dishes - Syrian Dishes - Children’s Meals 
Sweet- Drinks -  

 مشاوي
   فتات شامية

 طبق رئيسي 

 طبخات شامية

 وجبات األطفال

 تحالية

وبات  مرس 

وبات باردة  مرس 

وبات ساخنة  مرس 

 شوربات وسلطات

 مقبالت باردة

 مقبالت ساخنة 

 بالفخارة 

 من الفرن

وبات شامية   مرس 

 العصير الطازج

 

 بالزيت 

 مقالية

 غنم  -لحم -سمكة -دجاج 

   
 

Proverbs and sayings 
related to food, good 
eating, cooking, etc.: 

فر  ّ ي ما بير
يلي عنده عس 

 إيديه 
ّضبة المعلم بألف ولو 

 شلفها شلف
ّ صف الصواّبي  مو كل مير

 صار حلواّبي 
ّفي المعدة خلوة ال تملؤها 

 إال الحلوى 
 اإليدين مفاتيح التم 

 عند البطون طارت العقول
 
Phrases used by street 
vendors for drinks and 
sweets:  

 حلي سنونك
 تعا بورد

 بارد يا تمر
 حلو صاّفي ياتمر

 عسل صاّفي يا تمر
 طّقي شوبك ياتمر 

 
Three words are used 
to mark dishes: 
 

Delicious             بشهي  
 
Hot /spicy  

ي  نار يا                  نار حبينر  
 

Light                   خفيف 

The story behind the 
sayings.  
 
 
The stories behind 
the names of some 
dishes.   
 
Jordanian currency  
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1DYGe27f26KODQ_skWjDCVvvQU_0wqE42
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Title:  Joury Restaurant Facebook Page 
  

Use:  Novice - Intermediate  
          All learners 

Brief description:  This is a Facebook page for a restaurant that has photos of various Syrian food 
offered in this restaurant and setting of the restaurant, videos, and special offers.   

Topics:  Names of Syrian Dishes, Days of the Week, Holidays, Numbers 
 

Language  Cultures Content 

 Names of Syrian dishes 
 األطباق الرئيسية، المقبالت الحارة والباردة، القاليات، الفتات 

Days of the week 
ّ  -األحد  -السبت   الخميس الجمعة  -األربعاء  -الثالثاء  -االثنير

 يوم السبت ... 

Times of the day: morning, evening  
 الظهر  -مساء  -صباح 

Names of meals: Breakfast, lunch, dinner 
 سحور  -فطور  -عشاء  -غداء 

Holiday names: Mother’s Day, New Year’s Eve, 
Ramadan, X-mass, valentine  
Words for offers:  

 عروض  -عرض خاص 

Taste Adjectives: الشهية  
 شخص  -صنف ـ طبق / أطباق 

 
 تتألف من ـ يشمل  -تكّقي 

 
 بإمكانك  -شامل 

 
، أحل، ألذ، أزىك، أطيب   أكير

 

 
ً
، أسبوعيا

ً
 متوفر يوميا

 للحجز واالستفسار

 اإلضافة:  

  ،عرض الفطور، عرض السحور  ،صينية جوري -أطباق جوري  

 أطباق يوم السبت  -أطيب بوفيه  -اليوم  أطباق

  -تشكيلة الغداء -أزىك المطاعم  

 التشبيه  

  
Chants that 
manipulate the words 
of famous songs and 
sayings to advertise 
for specials:  

طلعت يا محال نورها.. "

 شمس الشموسة

يال بنا عل جوري يال .. 

   "أطيب فتة و منقوشة

ي   سألوّبي الناس عنك يا حبينر

كتبوا المكاتيب و أخدها الهوا 

.. ّفي حدا ما جرب فطور 

 جوري لسا ؟ 

 

 نتمّن لكم عيد أضىح مبارك 

 و كل عام و أنتم بألف خير .. 

 

 عيد مبارك 

 رمضان كريم 

 

 إن شاء هللا
ً
 قريبا

 
 
 

  

 
 فن الكالم والكتابة        

فن المباّبي الدمشقية 

والجلسات والديكور 

قية  الرس 

 

تطور زينة رمضان والعيد 

اع منتجات جديدة  واخيى

  إلضفاء الجو الرمضاّبي 

 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1V8X-aX36hW3E_hvLYP9nD0ti3BDmsckb
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Title:  Talabat Website  Use:   Novice 
               All learners  

Brief description:  A website for ordering food online that can be used in the following Arab countries: 
Oman, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, and Qatar 

Topics:    food - restaurant - online orders 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

 
Arabic countries, cities, regions 

ي  ة  -عجمان  -الشارقة  -اخيى المدينة )أبو ظنر  -رأس الخيمة  -الفجير
 ّ  \ اخيى المنطقة  \ …( العير

 
Arabic and international cuisines 

 نوع المطبخ )ياباّبي  
 -هندي  -مكسيكي  -سندويش -لنباّبي  -اخيى

ي  -شاورما -حري ب -مندي 
 ترىكي نبابى

Vocabularies related to names of the restaurants, 
specials, options to pay, and reviews for the 
restaurants and the dishes 

 عرض المطاعم \ 
 استمتع بطعامك \ أطلب وجبتك  \ اخيى المطعم 

  \ التقييم للمطعم \ األطعمة الموجودة \ أسماء المطاعم 
 بطاقة ائتمان \ الدفع: نقدا 

 التوصيل \ الزمن 
Restaurants’ menus, specials, discounts and reviews 
for each dish  

 عل كل الطلبات %١٥خصم 
ة عليها ّ  قائمة الطعام وعروض ممير

يك  اسم المطعم: منقوشة سيى
ي 
ا -سلطات  -المقبالت -قائمة الطعام: نبابى ّ  -مناقيش  -برك  -بييى

وبات -تحلويا  مرس 
 تقييم لهذه األطعمة

 
يات  سلة المشيى

 
Arabic dishes and 
cuisines 

 -مناقيش  -مقبالت: حمص 
 -حمص  -عروسة لبنة 

 -شاورما  -برك  -حلويات 
ّ طازج وبات لير  مرس 

 
Arab Countries, cities, 
and regions 
 

ي   الشارقة  -المدينة )أبو ظنر
ة  -عجمان  - رأس  -الفجير

ّ ا -الخيمة   …لعير
 

Percentage 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1xRwOXZw03D4GGCQe7UoKqUitSCilqpUa


   

16 
 

 

Title: Healthy Food - The Lunchbox 
  

Use:  Novice -Mid 
 Young learners 

Brief description:  This is a TV program jeem.tv. net. A healthy option for school food 

Topics:  Foods categories- Bread - Dairy - Fruits- Healthy food 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

 
List of food items: Bread, tomato, carrots, cucumber  
Drinks: Milk and juice and water  
Piece of  
A little of  
Dried fruit  

ة ّ  الخير

ة التوست ّ  الخير

ة  الطماطم الصغير

 شوي من الجزر

 شوي من الخيار

 الحليب والعصير والماء

ا وقطعة همبورجر ّ  قطعة بييى

  –الفواكه المجففة 

 بندق ولب جوز هشويه من الموز واأناناس وشوي

 بطاقة أنا أتناول األكل الصىحي 

Hijab  
-Students will be able 
to make a healthy 
food selection. 
- Students will be 
able to name healthy 
foods. 
- Students will be 
able to learn what 
foods they should 
take to school to 
keep them healthy. 
 
 

 

 

 

 
 

Suggested tasks associated with the above resources 

Interpersonal task  Presentational task 

As a class you decided to meet in your friend’s 
house to watch the world cup. Survey the class 
and find out who can come and what types of 
food they like, don’t like, their special diets or 
allergies, and the place where you can purchase 
the items.    
   
 
 

You have decided to change/improve your diet to 
better fit your current lifestyle constrained only by 
your budget.  Your nutritionist told you that Arabic 
food has plenty of options to keep you full, healthy 
and fit. Use the supermarket ads, the restaurant 
websites, and the information you have learned in 
your health class and order a healthy meal. Use the 
Talabat website.  

  

https://drive.google.com/open?id=1WydXM-E3ClbH90VwRRDEgYiKiqRe3cfR
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4. Community   

Title:   Jeeran Website 
ان أماكن  ي مدينة عمان جير

ّ
 ف

Use:   Novice-Intermediate 
 6th grade to adults  

Brief description:   

This site contains ads for places in the city of Amman such as restaurants - Doctors - Places to 
Shops - Services - Fashion - Shopping - Hotels - Cars - Home Services... Also, there are 
comments and reviews on these places and services. 

This website has Facebook page that includes pictures, information about art exhibits, and 
videos about famous street in Amman, pictures, etc.   

Topics:  Restaurants, doctors, hotels, cars, home services, fashion, places to shop… 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Words related to different places and services in 
Amman 

 -خدمات  -تسوق  - -مأكوالت وتسالي  -أطباء  -مقاهي  -مطاعم
سيارات  -فنادق  -سياحة وسفر  -ترفيه -تعليم  -فن وثقافة -تجميل 

لية  -خدمات حكومية  -أثاث  - بنوك  -خدمات عقارية  -خدمات مّيّ
 ……سهرات -أعراس ومناسبات  -

All previous places sorted by regions - categories - 
prices - characteristic 

 
 كل من األماكن السابقة مبوبة 

 الخصائص -األسعار  -الفئات  -المطاعم: حسب المناطق 
فية -أم السماق  -أم أذينة  -المناطق: أبو نضير   األرس 
 ….. وجبات رسيعة -سندويشات  -الفئات: معجنات 
 جيد -األسعار: متوسط 

ي  -خدمات توصيل  -الخصائص: فاتح اآلن  أماكن  -طلب خارحر
 اصطفاف خارجية

 
Restaurant name, phone number, address, hours of 
operation, ways to pay 

 مطعم ورد 
 شارع المدينة المنورة

 29١١٠٠رقم الهاتف 
 صباحا ١2:٠٠ -مساء  ١2:٠٠االحد 

 متوسط السعر
 أماكن اصطفاف داخلية وخارجية

ا  -طريقة الدفع: نقدا  ّ س -ماسيى كارد -فير و -أمريكان اكسير  مايسيى
 

There are also comments on places and services 
ي   مطعم كبابىحر

 
Places and services 
in Amman 

 طعام وأطباق
 أطباء

 مفروشات
 سياحة وسفر

 خدمات ّفي عمان
لية   خدمات مّيّ
 خدمات صحية 
 خدمات عقارية 

 
 

 
Numbers 
Places and cities 
Services in the city 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1DWMNFZCi0mW84gsxdlfG0zOmSausubqR
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 رحت عليه من جديد
 كتير حبيت زينة شجرة العيد الموجودة بالمطعم

 المكان مرتب ونظيف
 ّ مير ّ ومحيى ّ كتير خدومير  الموظفير

 المشاوي والحمص وال أروع
 ورق العنب عنده كتير زاكي كمان

 مالحظة عل مطعم ورد: رائع جدا ولذيذ خاصة المشاوي
 

Doctors: List of the specialties, rating and reviews are 
available.  
Coffee shops: Offering shisha, ratings, reviews and 
advise   
 
 
 

 

Title: Tour in Beirut      
وت    جولة ّفي أنحاء بير

Use: All levels and all ages  

Brief description:  A video with background music takes the viewer to different parts of the city and 
tours its attractions.  

Topics: City of Beirut    
 

Language  Cultures Content 

The video doesn’t have any word; however, the 
instructor can provide description about the city of 
Beirut.   

 

Music for famous 
song.  

 Tourists attractions 
and activities in Beirut  
Jeeta Cave 
Telefreek  
 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1LFuWaCpmtoAIhOQdTsWypipmoX9WNCnT
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Title: My Day in Tunisia 
ي تونس  

ّ
 يومي ف

Use:    Novice – Intermediate  
 6th grade to adults  

Brief description: A Vlogger reporting about his trip to Tunisia  

Topics: Greeting, Tunisian dialect, Houses, Places in the city, transportations      
 

Language  Cultures Content 

Words for greetings including Tunisian darjah 
 واهال وسهال بيك،  -عسالمة  -أهال  -مرحبا بيك 

Good  
 مزيانة 

Verbs 
 اسمع ..  اعمل .. تخرج 

Names of house parts 
 حوش  -بيت  -دار 

Pomegranate trees, Jasmine, Lemon  
ّ  -أشجار الرمان    الليمون   -الياسمير

Places and areas in the city of Tunis 
ي -منطقة بالد العرض  -البحر  -مسجد  -مدرسة   منطقة الدار العربر
 مسجد الرباط  -مسجد الحصن  -محالت 

 
 ماّفي ستاربوكس ّفي تونس 

ّ عل الشارع   بائعير
 هذا وجدي مستضيفّني عنده ّفي الدار 

 بس كير .. 
 هذا بيت وجدي الثاّبي مش األول 

 

األم ترحب بالزائر وتطلب  
من ابنها أن يحتّقي به 

ي تونس 
ّ
 ويأخذه بجولة ف

تريه الصور وتفتخر 
ي الحج وصورة 

ّ
بصورتها ف
 تخرج ابنها. 

ي تستخدم  كلمة عربر
ي القديم 

ابر ء اليى ي
 للس 

المفروشات والمحالت 
واألسواق الشعبية ّفي 

 تونس 
 

ي تونس 
ّ
 اقدم مسجد ف

يستطيع العرب التواصل مع 
بعض بالرغم من اختالف 

اللهجات وإن كان هناك من 
يجد صعوبة بالفهم أكير من 

 اآلخرين. 
 

 وسائل المواصالت 

 

Title: Farmers Market in Jeddah, Saudi Arabia    
ّ سوق جدة   للمزارعير

Use: Novice 
 All learners      

Brief description: Private video for the farmer market. Showing how the fruits and vegetables are 
displayed.    

Topics: Pictures of street market of food and vegetables    
 

Language  Cultures Content 

 Language: 
 والفواكه  هذا الخضار 

 هذا حي الجامعة 
تقال ب   يا بالش -ريال  ١٥الير

 

Street Market  
 ما شاء هللا
 يا بالش  

 

Street or farmer 
market provides better 
quality, fresh and 
cheap prices  

 

https://drive.google.com/open?id=1_rr92NtrE_S3MLI4e1KsU1AldC9KNBCG
https://drive.google.com/open?id=1DYsa0Acg-F6eRopahrzBqjd1kSlu4P3_
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Title:  Press Editor—The Way to Success-Aljazeera 
 الجزيرة -المحرر الصحّقي  –طريق النجاح 

Use:   Novice   
 All ages 

Brief description:  Al Jazeera Kids Channel is a TV program- The way to Success -Season 1-Press editor 

Topics:  Personal Information - Activities and hobbies that he / she likes - Jobs- Family - Nationality- 
Personality Traits 

 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

My name, my age, I like… 
ة هاّبي    أنا اسمي شهير

 سنة ١٤عمري  

 بحب الغّن والموسيقى والرقص

 واألماكن الخرّصة والحيوانات 

 حلمي أن أكون صحفية ومذيعة 

Welcome to my house, please come in:  
 
 
 أ

ً
ي هال

 اتفضلوا ، بكم ّفي بينى

Introducing family members  
ي وأخوي هاّبي 

 أقدم لكم والدبى

 
Personality traits:   

 هي شخصية عنيدة ودؤوبة

 

Introducing self: Name, where and what he does 
(job) 

 أنا اسمي محمد حسان 

 بشتغل ّفي القاهرة ّفي اإلذاعة المرصية مذيع وصحّقي 

    والتلفزيونمبّن اإلذاعة 

ة   برنامج عالم الظهير

 ان شاء هللا

 اتفضلي 

 يا فندم
ً
 شكرا

 الحمد هللا

- Women wearing 
Hijab 
-Portrait of famous 
singers on the wall.  
 

 

Name of the Arab 
country 
 
Media  
 

 

 

Title: The Architect - The way to Success   
المهندس  -الموسم الثالث  -طريق النجاح  -قناة الجزيرة لألطفال  

 المعماري

Use:  Novice-Intermediate  
          All ages 

Brief description:   Al Jazeera children's channel on YouTube provides a session for -Al Najah Road-

architect- personal traits.  

Topics:  Greetings - Family members- Activities she likes - Jobs 
 

https://drive.google.com/open?id=1RlSvx7eKpZPBXhj1cJ_fscbWVgvwnUTL
https://drive.google.com/open?id=1dF-3s4UIdNukpIYZ-G59vcsbEgJWfvoY
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What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Greeting, my name, my age,  
 مرحبا 

 أنا اسمي نور أحمد الطويل
 سنة  ١2عمري 

 
School name, class, residence 

ي الصف السابع 
ّ
 أنا ف

ي المدرسة األمريكية الدولية 
ّ
 ف

ي   أعيش بالشارقة بدبر
Reside  

ي مدينة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة
ّ
 تقيم نور ف

 
Welcome, introducing family members 

 
 وسهال فيكم 

ً
 أهال

 هذه ماما منال
 أحل أم بالدنيا 

ي ندى 
 وهاي أخنى

 وهاي أخوي الصغير واسمه إبراهيم 
 أنا بحبه اكتير 

ي وهم توأم هاي دانية وهاي دالية
 أوالد خالنى

ي اسمها عل اسمي وأنا بحبها اكتير 
 وهاي بنت خالنى
 هاي خالتو حنان

 أمي التانية
 

Character traits:  
 نور مرتبة ومنظمة وهادية جدا وصبورة

 نور اكتير أمورة 
 قلبها كبير وتعتّني بأخواتها اكتير 

Likes:  
ي 
 أنا أحب ألعب مع بنات خالنى

 بحب القراءة 
 بحب أعتّني بأّحي الصغير 

ة  ي الصغير
 بحب ألعب مع أخنى
 بحب أصنع الحلي 

ي أحبه هوا لرسم 
 أكيى ش 

 معماريمهنة المهندس ال
 

 أتمنالها كل التوفيق والنجاح 
Greetings and Introductions: name, country of origin, 
age, job  

 السالم عليكم
 اسمي احمد العلي 

ي   من دولة اإلمارات العربية المتحدة من مدينة دبر
 سنة  ٣٠عمري 

-The exterior and 
interior of Arabic 
house 
- Women’s Hijab  
- Arabian men clothes 
styles  

 هللا كحيا
-Arab Antiques 
 
Cultural phrase for 
wishing success 
 أتمنالها كل التوفيق والنجاح 

 

 
Architecture  
Job duties 
Architect  
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 المهندس المعماري هو الشخص المسؤول عن تخطيط المباّبي  
 Meeting and greetings  

 السالم عليكم أستاذ أحمد أنا نور
ّ نور  أهلير

 
 

 

Suggested tasks associated with the above resources 

Interpersonal task  Presentational task 

In order to provide support for a friend who is 
study abroad, work with other students to 
identify five services, places, and important 
phone numbers that your friend needs to have.  
In groups, students exchange information about 
the services, places, and numbers they should 
include. After sharing, the group identifies the 
items that are chosen by most students in the 
group. Intermediate students will provide the 
reasons that impacted their choices.  

Your classmate is planning to study abroad in an 
Arabic-speaking country where you lived in last 
semester. Help her/him by creating a booklet that 
has important information about the city. Provide a 
list of names and numbers for emergency such as a 
family doctor, dentist. Suggest at least two areas 
where s(he) can live during her/his stay. List all of 
the services in these three areas, identify public and 
private transportations, describe the area, and give 
reason for your suggestions, e.g., supermarkets or 
specialty stores, butcher, etc.     
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5. Family       

Title:  Family Home – Aljazeera for Children 
 بيت العائلة 

Use:   Novice  
           All learners  

Brief description: The "family house" entertainment program combines two family members: parents 
and children together in games and activities.  

Topics: Family Members - Hobbies- Jobs - Age   
 

What can be taught with the resource   
Language  Cultures Content 

Welcoming  
ي 
 بكم يا أصدقاب 

ً
 أهال

 بعائلة حمود 
ً
 أهال

 بعائلة 
ً
ي أهال  الخفاحر

Introducing family members:  
 هذه أمي نه محمد عثمان 

 هذا ابوي أيمن حمود
ة رهف أيمن  ي الصغير

 أخنى
ّ عبد الحميد  بابا أبو شاهير

 ماما عبير أحمد محمد
 ّ  أخوي إسالم أبو شاهير

 ّ  أنا سارة أبو شاهير
Jobs:  

 موظفة -موظف  
 منسقة أنشطة ّفي مدرسة السالم 

 العامةمدير العالقات  
Possessive Pronouns   

 عمرها  ،عمري، عمره
ي  ،هوايته ،هوايتها 

 هواينى
ي 
 هواينى

 اسمي سمر أيمن
Stating age 

 وعمري عرس  سنوات 
 عمرها تسع سنوات

 سنة ١٥عمره  
 سنة  ١2عمري  

Hobbies 
ي الغناء   

 هوايته كرة القدم والسباحة،  الرياضة-من هوايابى
  

Recognize the Arab 
names  
 
Recognize the hijab 
  العباية
How you introduce 
different family 
members and who 
would you tell about 
their age- telling the 
age for children only 
 
Full names in Arabic 
that has father’s name 
as a middle name.  
 
Women keep their 
maiden names after 
marriage 
 
Using appropriate 
words when referring 
to mother  

The value of Arab 
family bonding 
among family 
members 
 
Variety of clothes    
 
  

 

  

https://drive.google.com/open?id=1YUwpEGwaPiJyWMbOpkaM4kzZFbyxb-Ib
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Title: The Pilot-The way to Success-Aljazeera   
 قائد الطائرة -طريق النجاح  -قناة الجزيرة لألطفال  

Use:  Novice-Intermediate  
          All learners 

Brief description:   Al Jazeera children's channel on YouTube provides a session for -Al Najah Road-

architect- personal traits.  

Topics:  Greetings - Family members- Activities she likes - Jobs 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Greeting, my name, my age,  
 بكم 

ً
 ومرحبا

ً
 أهال وسهال

 اسمي دعاء  
ي الدار البيضاء 

ّ
 أقطن ف
 سنة  ١٤عمري 

ي كرة السلة ولكن حلمي الكبير أن أكون قائد الطائرة 
 هواينى

 
Welcome, introducing family members 

 
لي 

 بكم ّفي مّيّ
ً
 مرحبا

ي  ، أبر  بأمي
ُ
ي وسأبتدأ

ي  ،أّحي  ،أقدم لكم عائلنى
، خالنى ي  ،عمي

 خالنى
ي 
 أنس ومهدي أبناء خالنى

ي سحر وأميم
 ة بنات خالنى

 
Character traits:  

 دعاء بنت مطيعة، مجتهدة 
ّ األوائل   تعمل جاهدة ّفي دراستها لتكون بير

  
Likes:  

هي تجربة حافزة وبالتالي هي تجربة تجعلها تواظب أكير من أجل 
ي اختارتها من أجل الوصول إليها. 

 الحصول عل النتيجة النى
 

 نا قائدة ّفي هذه الرحلة، هيا ب ستكوّبي 
Introducing self: greetings, name, birthdate, date for 
starting work  

 
ً
 وسهال

ً
 أهال

 أنا القائد رفاس 
 ١9٦٠من مواليد سن  

ي منذ سنة 
 ١98٥أمارس مهننى

ي اليوم مع اآلنسة دعاء ستكون رائعة ألنها تمثل ماض أنا 
تجربنى

ي 
 ومستقبل مهننى

المهنة الزالت تثير أحالم هذه تجربة ستعطيّني الدليل بأن هذه 
 الشباب

 Meeting and greetings  
 بلقياك 

ً
 وأنا سعيدة جدا

ً
 وسهال

ً
 أهال

و األكاديمية المغربية  ي كازا غير
 بك فّ

ً
، مرحبا دعاء، مرحبا مساء الخير

 للخطوط الملكية المغربية 

  
 استخدام آنسة قبل االسم 

مصافحة قائد الطائرة )رجل/ 
 امرأة( 

 ي السالم الحزام يساو 
 

Using the MSA  

 
Steps for learning 
how to fly 

https://drive.google.com/open?id=1BFwDvu8q3LmhOtRgesvEiAJqZzNi71vt
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Title:  Family food – Jeem TV  
 طعام العائلة  

 

Use:  Novice – Intermediate 
 Young learners 

Brief description:  Eating at home is healthy because the food is prepared with the family love 

Topics: Eating at home, Meal times, Family, Food items 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

 
Meals: غداء -عشاء 
Each family has a way of preparing food and special 
dishes. Let's get to know the Hisham family and the 
different kinds of food they eat 

 
 لكل عائلة طريقة ّفي إعداد الطعام وأطباق خاصة تعدها

ي يأكلونها
 لنتعرف عل عائلة هشام ومختلف أنواع المأكوالت النى

Satisfying all family members is hard because they 
want to eat different things for lunch: rice daily, 
spaghetti or order from restaurant.  
 

طبعا المشاكل كتير بتحصل بالمطبخ بالنسبة لوجبات الغداء 
 والعشاء بأخص ّفي الغداء

 ألن األطفال صعب جدا ان ترّضي كل واحد وزوقوا
 معكرونة ينوع ّفي يلي عايز كل يوم رز وّفي يلي عايز 

ي نفسك ّفي طلبات من برا
 ّفي يلي ال عايز دا وال دا تالفى

 

Food cooked at home is healthy and nutritious 
food and it is lovingly prepared by the family. 
Enjoy food at home and make your food the 
foundation of your health 

 
  أكل البيت أكل صىحي ومغذي خاصة وأنه معد بمحبة العائلة

ي البيت وليكن طعامك أساس صحتك
 استمتع بالطعام فّ

 
 

 
The mother\female is 
responsible to prepare 
the food  

األم هي المسؤولة عن 
 تحضير وجبة الغداء

Lunch is the meal 
where the family 
members meet to eat 
together 

ي وجبة الغداء هي الوجبة 
النى
يجتمع فيها أفراد األرسة 

 لتناول الطعام معا

Some Arabic dishes 
such as rice, salads 
and vegetables with 
meat 

 
 

 
 

 
Health 
Food cooked at home 
is healthy and 
nutritious 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1RJvvAk9lPGkZOexy5rCoYDxaxavBQN3P
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Title:  Meet my Family-Haifa  
ي  
 تعرفوا عل عائلنى

Use:  Novice - Intermediate 
          All learners 

Brief description: Vlogger Haifa videotaped the family gathering in Ramada 

Topics:  Ramadan, family members, Ramadan’ specific greetings, Tunisian Dar 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Greetings:  
ي  ،السالم عليكم، عسالمة

 حيابى
 شو أخباركم

Family members:  
 مرة خالي  ،جدي ،ابن خالي  ،ماما، خالي 

 هي من تونس 
 أعرفكم عليها 

Invitation for dinner in Ramada (breaking the fast) 
 عزومة  ،دعوة

Things the family members do during Ramada:   
ب ،يأكل  يصلي  ،يلعب ،يصوم ،يرس 

  ،عطشان ،جوعان
ي بتحبوه برمضان

 شو أكير ش 
 
  

 اليوم يوم جديد ّفي رمضان كل عام وأنتم بألف خير 
 لعزومة اليوم مش أي يوم تاّبي كل واحد عم يجيب الطبق تبعها

 ماما سبقتّني وراحت قبلي .. دائما أنا بكون وراهم أنا بكون متأخرة
 معانا ّفي هذه العزومة الجميلة

ّ  انتم معزومير
 وصلنا عند بيت خالي وهلق شامة ريحة عائلة 

ي 
 أنت صايم / ما أكلت أي ش 

 … آذن 
 خالو صالح يلي عازمنا 

 قوس ما بعد الفطور ط
 يلعب عل الكمبيوتر  ،يلعب عل البلي ستيشن
وح يصلي   والشاطر يلي بير

 

 قطايف 
 أكالت رمضانية 

االجتماع عل السفرة 
 الرمضانية 
 البيت -المالبس 

 
 … يا هللا 

ية  ّ  الخلط مع اللغة اإلنجلير
ألن هيفا كانت تسكن ّفي 

 أمريكا ثم ّفي اإلمارات 
 
 رمضان ـ الصيام  

Family: What does it 
mean to human 
being?   
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1QsJ3ZqCc93JWVL6t6bhNHcfiwRt_BLmv
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Suggested tasks associated with the above resources 

Interpersonal task  Presentational task 

 In the Arab-speaking world, there are multiple 
sayings about who a child will:  

من  بتطلع البنت ألمها، خذوا البناتطب الجرة عل فمها 
 صدور العمات، الخالة والدة، من شابه أباه فما ظلم. 
Students will bring pictures from their childhood. 
Students talk to multiple partners in the class 
using their pictures asking first who is in the 
picture and next what they are doing. Finally, 
they ask and answer questions about physical or 
character traits they inherited and from who. 
After talking to multiple partners, students 
decide which saying matches them the most.   
 

Family plays an important role in the life of Arabic-
speaking people.   
 
Your Arabic-speaking friend on Facebook would like 
to know about your family.   
Design an electronic collage of picture of you and 
your family that mark important events and 
activities in your life. Present your collage and talk 
about it with your class in order to share it with your 
Arabic-speaking friend.    
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6. Distinguished People  

Title:  Meeting a Hero-Jeem TV 
  لقاء مع بطل 

Use:   Novice – Intermediate   
 All learners 

Brief description:  A meeting with Osama Mellouli, the champion of the Tunisian swimming world, who 
speaks on his successful sports and the role of his family in his arrival to the world. 

ي 
ّ
ته الرياضية الناجحة ودور األرسة ف ي السباحة التونسي أسامة الملولي الذي يطلعنا عل مسير

ّ
ي هذه الحلقة لقاء مع بطل العالم ف

ّ
ف

 وصوله إل العالمية

Topics:  Personal Information - Activities and hobbies that he / she likes - Family - Nationality- Personality Traits 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

 
Awards: 

 ميدالية برونزية 
 ميدالية ذهبية 

Achievements –different types of sports  
 أول سباح ّفي تاريــــخ السباحة العالمية 

 اختصاص سباحة
 اختصاص الجمباز 

 اختصاص ألعاب القوى
 أنجاز تاريىّحي 

 
Family  

 مولود ّفي عائلة بسيطة ومستورة 
 الساعة

 نبذة عن حياته وعائلته 
 االخوة  -الوالدة والوالد  -أكير  -أصغر  -أفراد العائلة 

 
Importance of the family in the life  

 أهمية الوالدين بحياته وكيف أثروا عل نجاح أوالدهم
Main ideas: Sports today and in the past, the 
importance of his family in his success, his journey of 
success and what he did to achieve that.  

 أفكار رئيسة عن: 
 اختالف الرياضة اآلن والماّضي  

 تاريــــخ حياته 
ي حياته

 أهمية أرسته فّ
 رحلة وخطوات النجاح 

Daily schedule and activities  
ي يقوم بها  -برنامجه اليومي 

 الساعات واألنشطة النى
Advices to succeed  

 نصائح للوصول للنجومية
  هوجود هدف ّفي الحياة والعمل لتحقيق

 
Cultural phrases   

 الحمد هللا
ي وفقّني   الحمد هللا ربر

 
Sayings, proverb    

ضاعت  ما مشيته ّفي الماء )ما 
 سدى( كما يقولوا

Using Tunisian Darja 
 مثل(-كيما )كما 

 

Sociology:  
● The importance of 

family, especially 
parents, in being 
successful. 

 
 
Psychology:  

● Steps to success 
● Self-discipline 
 
 
Sports: 
  
 

https://drive.google.com/open?id=1tIeS0XDTLVjtyFtKd5fI_fbfth9DEVRn
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Title:   Arab Women Pioneers  
ي مجال العلوم      

ّ
 رائدات عربيات مبدعات ف

Use: Novice – Intermediate   
 6th grade to adults 

Brief description:  It is an article about nine Arab woman pioneers who have great scientific 
achievements. The article is accompanied by photos of the nine women 

Topics:  Biographies - Feminism  
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Scientist, pioneer, creativity, field, to be covered by 
the media, issues, other than that, more worthy, 
excelled, sorts, level, the world, livelihood, residing, 
organization, non-profit, system, institution, 
creativity, social, pioneering, nickname, excelling 
explorer, discoveries, focus, ethnic, expert, 
developing, councilor, supporter, based on, solution 
social, astronomical, royal society, founder, 
supporter, role, civil society, to occupy a position, 
solemn, constructive efforts, Space, issued, 
medications, resources, dean, civil, created, to 
devote effort for, developing, food security, genetics, 
manager, agriculture, superiority, accomplished, 
apparatus, to be the chair of, editor, 
 
، قضايا، خالف  عالمة، رائدة، مبدعة، مجال، تحّظ بتقدير إعالمي
ذلك، أجدر، صنوف، مستوى، العالم، الحوية، مقيمة، منظمة، غير 
، ريادة، لقب،  ربحية، منظومة، ُمؤِسسة، اإلبداع، االجتماعي

ة، تطوير، ابتكاراتالمستكشفة الصاعدة،  ، تركز، إثنية، خبير
ة، القائم عل ، حّل، االجتماعية، الفلكية، الجمعية مستشارة، نصير

، تشغل منصب،  الملكية، مؤسس، تيار، دعم، دور، المجتمع المدّبي
، جهود بناءة، دعم ّ الفضاء، أصدرت، االبتكار، األدوية،  ،رصير

المراجع، عميدة، أهلية، استحدثت، عكفت، تطور، أمن الغذاء، 
  رأس، تحرير،علم الوراثة، مديرة، الزراعة، تفوق، قامت، جهاز، ت

Some Arab women 
wear hijab and some 
others do not 
 
There is more than 
one way to wear hijab 
 
 
 

Women’s studies: It 
sheds light on the 
underrepresentation 
of Arab woman 
scientists in the 
media 
 
It sheds light on the 
achievements of 
some Arab women 
around the world  
 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1Y2caF-gIHZkkE1Dce9mMrkVp0f09Gvob
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Title: Iqbal Al-Asaad the Youngest Physician  
 إقبال األسعد أصغر طبيبة    

Use: Intermediate – Advanced 
 6th grade to adults 

Brief description:  This text is about Iqbal al-Asaad, the youngest doctor in the world 

Topics:  Distinguished people: Biography: name, nationality, age, study, accomplishmentو Model to 
follow. 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Biography: name, nationality, age, study, 
accomplishment, model to follow.  

 رغم الظروف والمعاناة
 اقتحمت الفلسطينية اقبال األسعد

 : ّ  بنبوغها موسوعة غنيس لألرقام القياسية مرتير
 األول بتسجيلها كأصغر طالبة جامعية 
 والثانية بتخرجها من كلية الطب كأصغر طبيبة ّفي العالم 

عاما مكنها من أن تنال عن جدارة لقب  2٠تبلغ اقبال من العمر 
 الطبيبة األول عالميا من حيث السن

تستعد الطبيبة بهمة وشوق إلكمال مسلسل النبوغ وتسجيل المزيد  
 ل إكمال مشوارها بالتخصص ّفي طب األطفال   من األرقام من خال

ي يتمّن إلقبال كل التوفيق ّفي خطواتها القادمة فلقد 
وبرنامج سيدبى

 أصبحت نموذجا وموهبة ولدت من رحم المعاناة

The girl is wearing 
necklace that has the 
word Allah. 

 ارتداء الحجاب
ارتداء عقد مكتوب عليه يا 

 هللا
Lebanon Flag and its 
pine tree that grows in 
Lebanon 
علم لبنان ورمز األرزة وهي 

 شجرة تنبت ّفي لبنان

 
Distinguished women 
   

موسوعة غينس لألرقام 
 القياسية

تنويه عن القضية 
الفلسطينية ومعاناة 

ّ يالفلسطين  ير
 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1uyT5b3vmVTbBRdtthTvqNlFvZRojFaXD
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Title:  Biography of Mohamed Salah  
  

Use:    Novice  
 All learners 

Brief description:  Biography of Mohamed Salah football player-the story of the life of celebrity player. 
The professional at the Liverpool English club and the leader of the Egyptian team in qualifying for the 
World Cup Russia 

Topics:  Hobbies- Personal information  
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

 
Famous professional player  

ف ّفي نادي ليفربول
 الالعب المرصي المحيى
 القائد الفريق المرصي

His full name – birth place and dates –  
 اسمه الكامل محمد صالح حامد غالي طه 

 لمدينة بسيون ولد ّفي قرية نرجيج
 ١992سنة 

 انضم إل معهد االسلكي 
He started his life, awards, best player 

ء ّفي ناد ي
 لمقاولوني ابدأ حياته كناش 

 حصل عل عدة جوائز 
ي   جائزة أفضل العب عربر

 أفضل العب صاعد ّفي أفريقيا 
  

 

His name and how he 
changed it.  

Sports  
Sport players 
especially soccer 
players are bought to 
play in western team 
instead of their own 
countries 
 
 

 

 

Suggested tasks associated with the above resources 

Interpersonal task  Presentational task 

Each student prepares to be one of the scientists 
mentioned in the article. Students ask each other 
questions about the facts in the article and then 
about future plans.  

Students are assigned a task in which they need to 
do more research about the scientists mentioned in 
the article and then present their findings to their 
classmates.  

 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=13DmMuESsJ6Xv43y1qjwgad2uKwX02Txy
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7. Travel      

Title:  Your Trips-Website  
 رحالتك  

Use:  Novice - Intermediate     
           All learners 

Brief description:  Website that offers information for travelers to various countries in the world. It 
provides basic information about each country, best places to visit, and advices regarding hotel, 
restaurants, and activities.   

Topics: Arab Countries, Locations, Cities, Hotels, Activities, Restaurants, Directions, Maps  
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Names of the countries, cities, places to visit, 
activities, hotels, restaurants, etc.  

/ شواط    متحف/ متاحف  ،مطعم / مطاعم، فندق/ فنادق، شاط 
حدائق، القرية  ،هضبة ،بحر، نهر  ،البحر، جبل ،نادي، قلعة

ه، كورنيش،  الثقافية، برج/ أبراج، جزيرة/ جزر، ، متّيّ  مقه/ مقاهي
Reviews for five categories:  Comfort, cleanness, 
workers, amenities, and cost  

   ،الخدمة
 النظافة، اإلطاللة، الراحة، المرافق، الخدمات 

Recommendations: توصيات  
Warning  تحذير  
Directions: ق، غرب، ،شمال جنوب، رس    

 تحت  ،فوق ،خلف ،أمام ،بجانب ،بالقرب من
 دقيقة بالسيارة( من ١٥ ،عل بعد )خطوات، أمتار 

 عل األقدام 
ً
ا  سير

 أسعار التذاكر ،أوقات العمل ،األسعار  ،متخصص، ساعات الدوام
 تتمتع  ،يعتير  ،يضم ،يطل عل ،يحتوي عل ،يوفر، يضم

 راقية، شعبية، عريق / عريقة  
، الركض،  الغوص  ي

فيه، المس  -اللعب ـ المرح -أنشطة: التسوق، اليى
 زيارة الـ 

 أنشطة ثقافية، تعليمية، فنية، نزهات عائلية 
فيه -الحدائق  -الموالت   -اآلثار القديمة الهامة   اماكن اليى

Tourism, tourist, artifact  
Superlatives:   

 أهم ـ أفضل ـ أجمل ـ أحسن 
 مزخرفة  -بوابات  -جدران 
  -نزهة  -جولة 
 وجبة 
 لذيذة، ممتعة ،جميلة ،ممتازة

 السياحة -قبل السفر
 

 

Posting pictures of the 
presidents, king, or 
Prince everywhere in 
the streets, malls, 
cafe, restaurants, etc.  
Names of places are 
written in English 
along the Arabic. 
 

فن الزخرفة ّفي المباّبي 
 والمساجد. 

 
 

Basic information 
about location,  
cities, monuments, 
museums  
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1gxcEzq6fvRJ06fdruW5NkvuC5k81fheZ


   

33 
 

Title: Weather—Arab Countries    
 العرب  بالد  طقس

Use:   Novice – Intermediate 
 All learners 
  

Brief description:  This is the first and largest Arabic website that deals with the weather in the Arab 
world. It has a live forecast and suggestions   

ي تأسس عام  وأكير هو أول  ArabiaWeather.comموقع طقس العرب  ي الوطن العربر
ّ
وّبي للطقس ف

م. 2٠١٠موقع إلكيى
ّ
 وُيقد

ي )أكير من  الموقع حالة الطقس رابة  ٥٠٠٠لجميع مناطق دول الوطن العربر
ُ
مليون  ٤٠٠منطقة(، و لجميع السكان البالغ عددهم ق

 شخص. 

Topics:  Days of the week- Date- Temp -numbers 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

 
Numbers, temperatures 

١٠٠ -١ 
Days of the week:  

ّ -األحد -السبت    الجمعة  -الخميس  -األربعاء  -الثالثاء  -االثنير
 

Time of the day 
 
ً
  – ليال

ً
  –نهارا

ً
  - صباحا

ً
  -ظهرا

ً
  –عرصا

ً
 فجرا

 
 مثلج  ،ماطر  ،صحو  ،مشمس

 غيوم متفرقة
 غالبا صاّفي 
ي 
 غائم جزب 

 
 احتمال زخات من األمطار

Your life and weathers:  
Places: pictures and names of unique places 
Suggestions for traveling 
Connecting health to specific season or weather:  
Eye dryness, allergies, etc.   
Advices regarding the best season to travel to where.  

 
 
ًWriting the date in 
Arabic  
 
Measuring the 
temperature using the 
Centigrade instead of 
Fahrenheit  
 
 
 
 
 

Climate 
 أخبار مناخية و بيئية 

 
Satellite view of the 
Arab map 

ة لألقمار  صور ُمبارس 
 االصطناعية

Five days forecast 
 

 

  

https://drive.google.com/open?id=19LOZcNGnyA31wxtPZZC8aFG8wT-NlXs4


   

34 
 

 

Title:  My trip to Jordan  Use:  Novice-Intermediate   
 6th grade to adults 

Brief description:  This a blog about visiting Jordan that takes the viewers into various places in Jordan 

Topics: Places in the city, activities, historical places 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Greeting, taking the audience in a tour around 
Jordan and talking about each place 

ي عمان
ّ
ي جبل القلعة ف

ّ
 نحن اآلن موجودين ف

 أماكن تاريخية -أماكن أثرية 
 
ً
 أالف سنة  7 -آالف  ٥أاللف لـ  ٤عمر القصص تقريبا

 مكان تاريىّحي وفيه أحجار كثير قديمة   
 يتخيل 

 عن جد مكان كثير حلو 
ي سماح  

 سماح ومحمد -بدي احكي لكم عن صاحبنى
 بيعملوا مشاريــــع مؤثرة وملهمة 

 بيسووا مشاريــــع مع بعض 
 مكتبة : هي أقدم مكتبة -عمل عل الكهرباء وسط البلد : سيارات ت

 حنى صاحبها موجود هون 
 سنة  ٦١أنا ّفي نفس المكان 

 قرأت؟  ما بينعدوش )اليعدوا( 
ً
 كم كتابا

ء اسمه األردن و عمان ألّبي أعشق المكان ي
 كل ما يتعلق بس 
 مناداة الباعة 

 االردن فيها أماكن تاريخية مهمة ـ 
 ا تجربة مؤثرة من أن يقرأ عنه

 مقام أهل الكهف
 كان يستخدم لسباق الخيل

ّ عل الغداء  ّفي األردن ومعزومير
ّ ّ لعند ناس عايشير  رايحير

ي الصينية
 ح نأكل دجاج مع البطاطا فّ

 
 دكان الطبيعة

 فيها خنازير برية وضباع 
 دينار  ١٥لمن يحب المخيمات / المبيت مع الفطور ب 

ء كثير بيخوف  ي
 فيه ش 

ي عل الحبل 
 نجرب المس 

ي 
 وصلنا أحل تجربة مرت بحيابى

 اتفضلوا عل الشاي
 كيفك يا بومة .. أنا عم أحكي مع البومة 

ً
 مرحبا

ي األردن 
 بس بدها تقول لكم أنه نحن فّ

 ّ  وصلنا ..فير
ً
ا  أخير

اء   المدينة الوردية  -نحن موجودين ّفي البيى
 . واألحجار لونها وردي  األحجار. 

 عن جد 
 

Drinking tea 
ب الشاي  رس 

Traditional clothes 
 المالبس الشعبية 

 
Playing special 
instrument called 
Rababah 

 العزف عل الربابة 
 
Codeswitching  

خلط بعض الكلمات 
ية مع العربية  ّ  االنجلير

Transportation in 
Petra:  

اء   وسيلة تنقل ّفي البيى
الحصان(  -الجمل  -)الحمار 

ي  
 أو المس 

 
Clothes for swimming 
for girls who covers 
 مالبس السباحة للمحجبات 

 
Calling old person 
using uncle 
 مناداة الرجل الكبير ب عمو 

 
Welcome, you 
enlightened us  

ي األردن 
 بكم فّ

ً
 أهال وسهال

 
 هال اتفضلوا..  نورتونا يا 

Historic places in 
Jordan 
 

 جبل القلعة 
 آثار جرش

 المدرج الروماّبي ّفي جرش
 عجلون

 محمية عجلون الطبيعية
 المدينة الوردية 

 
 البحر الميت

 
علوم: المعادن الموجودة 

هذا الملح  -ّفي البحر الميت 
مفيد للعظام والجلد زي 

وكمان  الصدفية واألجزيما 
ّ البحر الميت مفيد:  طير
لحب الشباب والنمش 

 والكلف 
 طبيعي من األرض

https://drive.google.com/open?id=1kvsftjgRt9MsL5gXUkcHTRLS_G2DzhVF
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 كثير حلو 
ّ الصخور عمرها   سنة  2٥٠٠معجزة كيف انها محفورة بير

 
 شباب باي إل اللقاء .. انبسطنا فيكم كثير بهل الرحلة يا 

اء ي البيى
ّ
 المغامرة الليلة ف
 شمعة  2٥٠٠ل  2٠٠٠بيولعوا حوالي من 

 السالم عليكم 
 نحن اآلن

 اليعيش فيه أي سمكة ،وصلنا إل أخفض بقعة عل وجه األرض
 ؟ ألن البحر الميت اليعيش فيه اي حيوان ليش

ي البحر الميت 
ّ
ي البحر الميت  -السباحة ف

ّ
 صعب الوقوف ف

ب من الماء .. جربت وكان مثل ملح وفيه شوي ماء  الترس 
 ال تغطس رأسك تحت الماء ألنه عيوّبي كثير كثير حرقوّبي 

ي البحر الميت 
ّ
ّ السباحة ف  هذه قوانير

 أحالمهم  نحن هنا بمهمة لنسأل الناس عن
ي   عمو بدي أسألك إيش حلمك؟ حلمي انه أروح للحج وأرجع اعبد ربر

 أنه يكون عندي شقة
 حلمي يصير عندي مصلحة خاصة إلي 

 أنه رب يحمي هذا البلد
 كون طيار .. طيار عن جد 

 عيش حياة مستورة
 دليل .. إيش حلمك .. تكون دليل 

 حلمي هللا ينرص العرب
 حلمي يكون عندي ذهب 

 شو بدك تسوي بالدهب .. ألبسه 
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Suggested tasks associated with the above resources 

Interpersonal task  Presentational task 

(STARTALK Model Curriculum Interpersonal Task)  
        Each 
student is assigned to go to one of four Arabic-
speaking countries. Students ask and answer 
questions about where they are going and about 
their travel interests. After completing their 
conversations, students determine who is visiting 
the same country. 
      
      
   

(STARTALK Model Curriculum Interpersonal Task 
The teacher selects a variety of pictures 
representative of a region. Students work in pairs to 
select images of two places they want to visit and 
give their reasons. Two pairs form a small group and 
present their information to each other. After 
completing the initial task, students post their 
favorite picture on the wall. Half of the students 
stand next to their picture, and the other half 
circulates to listen to their classmates’ descriptions 
and preferences. Students switch roles, allowing all 
students to talk about their pictures and 
preferences.     

 
Heritage Students      
Gallery Walk: Students present their scrapbooks. 
The teacher pairs them with another student 
with someone from different heritage country. 
They exchange information about a previous trip 
or a trip they would like to take. At the end of 
their conversation, they identify things they have 
in common and things that are different.  
      
  
Students bring items from their home, old or 
new family pictures, that were taken in the 
countries of their heritage, artifacts, traditional 
games, special sweets, etc. They use graphic 
organizers and pictures they collected. They ask 
and answer questions to find out about cultural 
practices and products they share in common. 

 
Heritage Students:     
Students create an electronic or hard copy of a 
scrapbook called “My Heritage”. This can be done 
individually, in pairs, and/or in groups if there are 
more than one students that shares the same 
heritage. The scrapbook presents a trip they have 
taken to the country of their heritage or a trip they 
would like to take. In the scrapbook, students 
include basic information about the country of their 
heritage, family members and places they would like 
to visit, activities they like to do, food they like to 
eat, and holidays they would like to celebrate. 
Students write a caption for each picture and record 
a message describing it. 
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8. Schools  

Title: Back to School  
 العودة إل المدرسة  

Use:  Novice - Intermediate  
          Young learners 

Brief description:  Posts responding to questions regarding how you get ready to go back to school.  

Topics:  school supplies, activities  
 

What can be taught with the resource   
Language  Cultures Content 

Questions:  
 كيف تستعد للعودة إل المدرسة؟ 

نا  ما هي استعداداتك مع بداية العام الدراشي ماذا عنك؟ هيا أخير
 الجديد؟

Verbs:  
  -  -يحتاج -يفكر  -يحاول   -تفتح  

ي  -أقوم ـ أذهب  -أستعد   أذاكر -أراجع  -أنام  -أشيى
 

School supplies:  
 الكراسات  -الورق  -الدفاتر   -األقالم  -الحقيبة المدرسية 

 ممحاة   -قلم 
 مالبس مدرسية 

 المدارس  -المدرسة 
 

Depending on the entry the use of present or past 
tense. 
 
Almasdar:  

ّ  -اقتناء     -الذهاب   -بتجهير
ْ
اء  -التسوق  -مساعدة  -السهر  -رس 

 تدوين
 

 
ً
 بعض  -كل   -قبل  -قريبا
 البعض اآلخر  -البعض منكم  -قد  -فيما 

 
 
 

وكل منا يحاول اقتناء األمور المتعلقة  ،قريبا ستفتح المدارس أبوابها 
 بالمدرسة. 

ّ لوازم المدرسة كالحقيبة  البعض منكم قد بدأ استعداداته بتجهير
 المدرسية، واألقالم والدفاتر. 

ونه عل الورق قبل الذهاب إل 
ّ
والبعض اآلخر يفكر فيما يحتاجه ويد

. شاركنا رأيك
ْ
 التسوق

 
 

مراجعة المعلومات والدراسة 
 قبل بدء المدرسة 

 
مساعدة أصدقائهم 

اء بعض  ّ برس  المحتاجير
الحاجيات لهم وتقديمه  

 كهدية 
 

 أخطاء إمالئية ّفي المشاركات

Roles of spelling  
 من 

ً
يمكن استخدام بعضا

المشاركات لتعليم كتابة 
 الجملة بشكل صحيح

  
 أسباب األخطاء اإلمالئية: 

ية وطريقة تأثير العام -
لفظ بعض الحروف عل 

 الكتابة
ها  - العمر والمدرسة وتأثير

عل بناء كفاءة الطلبة 
 عل الكتابة الحرة 

يمكن أن يخظ  الطالب  -
ّفي الكتابة ولكن كيف 

يحسن ويحد من 
 ّفي لغته األم 

 أخطائه حنى
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1NcDJgDdnhC5sjmM1G94_o49KtrIjLaH1
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Title:  Al-Bayan School in Jordan  
  

Use:  Novice - Intermediate  
          All learners  

Brief description:  This is a school website that lists places in the school and activities. It has a video that 
shows the students in their classrooms and other practices in the school.  

Topics:  School activities, school facilities, Education Levels, school uniform 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Elementary, Middle, High School 

 المرحلة الثانوية -المرحلة االعدادية  -المرحلة االبتدائية

 School activities:  

 -مهرجانات الموسيقى والشعر -الكورال -الرياضة  -األندية الطالبية  
 -الرحالت المدرسية -الزيارات التعليمية  -يوم المهن  -مرسحيات 

 برنامج العمل التطوعي  

 مجالس أولياء األمور والطلبة 

Facilities:  

 المرافق والخدمات

ات الحاسوب، مرسم الفن  ات العلمية، مختير غرفة  ،والمهّني المختير
، المرسح، العيادة المالعب الرياضية  ،المكتبة ،الموسيقى

يا )المقصف(  ،العيادة، المكتبة ،والساحات  الكافيتير

ياء واألحياء  ٣يتوفر ّفي المدرسة  ّ ات علمية لمواد الفير مختير
والكيمياء يستخدمها الطلبة من كافة المراحل للقيام بالتجارب 

 العلمية

ات الحاسوب  مختبر

ي المدرسة حيث 
قسم الحاسوب يعتير قسم متطور تكنولوجيا فّ

ّ بأحدث االجهزة،  ين حاسوب محدثير ي المدرسة مختير
يوجد فّ

ي المدرسة شبكة داخلية 
ات كما يوجد فّ ف عليها فّني مختير ويرس 

 تربط أقسام المدرسة كاملة ببعضها البعض. 

  
 مرسم الفن والمهن 

تنفيذ المشاريــــع الفنية مراسم يستخدمها الطلبة لتصميم و  ٣يتوفر 
 والمهنية فيها. 

 غرفة الموسيق  

 يتوفر غرفة لحصص الموسيقى 

 المرسح

Private schools  
 
School uniform  
Hijab at early age for 
some students 
 
The school is for males 
and females. However, 
students tend to 
group according to 
gender.   
In the picture of  
girls are standing in 
one side and the boys 
on another side.  

 
Private vs. Public 
education.  
 
The importance of 
education and 
learning about 
subjects they are 
learning at each age 
and level.  
 
 

https://drive.google.com/open?id=1PHxHM1pwHh7mPb3porJ0ZezrIySPmAr0
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يتوفر مرسح مجهز بأحدث األجهزة الصوتية والضوئية تتسع لما 
شخصا، يتم تقديم المحاّضات والمرسحيات  ١٥٥يقارب 

 والحفالت المدرسية فيها. 

 العيادة

ي المدرسة ممرضة مقيمة طوال ساعات
ّ
الدوام لخدمة  يوجد ف

ي حال المرض أو اإلصابة ال سمح هللا، ويستدع طبيب أو 
ّ
الطلبة ف

ي حال الطوارئ، علما أن كامل 
ّ
يتم ارسال الطلبة ال المستشّق ف

ّ ضد الحوادث داخل المدرسة وخالل  ي المدرسة مؤمنير
ّ
الطلبة ف

 .  ساعات الدوام المدرشي

 المكتبة

ي المدرسة  مكتبة مفتوحة أما الطل
ّ
ي أي وقت لالستعارة يوجد ف

ّ
بة ف

ف عليها أمينة المكتبة.   والمطالعة ترس 

 المالعب الرياضية والساحات

ي لحصص الرياضة وكرة القدم،  ٣يتوفر  مالعب، الملعب العشنر
ساحة الطابور ويستخدم كملعب لكرة السلة والطائرة، والساحة 

 العلوية للقدم والجري وألواح كرة السلة ومقاعد للراحة. 

يا  الكافتبر

يا ّفي المدرسة لبيع الساندويشات والمأكوالت الصحية  يتوفر كافتير
ّ من وزارة  ّ مرخصير والعصائر خالل الفرص، يقوم عليها عاملير

 الصحة. 

 الصيانة قسم

 يتوفر طاقم للصيانة طوال ساعات الدوام ّفي المدرسة. 

 

Title: Class Schedule—Al-Rayan School   
 جدول الحصص األسبوعي 

Use: Novice   
         6th grade to 12th grade 

Brief description:  The weekly schedule for tenth grades for one section  

Topics: School subjects, days of the week, teachers’ names  
 

What can be taught with the resource   
Language  Cultures Content 

Last names of the teachers.  
Weekdays: 

ّ  –األحد  الخميس   –األربعاء  –الثالثاء  –االثنير  
Subjects names:  

 –رياضيات  –توحيد  – 2قياس  – ١قياس  –مهارات  –كيمياء 
ي  ي  -األحياء   –عربر ّ  االنجلير

Boys school  
أيام العطلة : الجمعة 

 والسبت

What subjects are 
essentials for each 
level 
 
 

https://drive.google.com/open?id=11dTVO98uyB4O5PXklPpTK06AGXAOdqmS
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Title: What is in your Lunchbox   
ي حقيبة طعامك المدرسية

ّ
  ماذا ف

Use:  Novice 
 Young learners  

Brief description:  This is a TV program jeemtv. net. A Healthy option of school food. 

Topics:   
 

What can be taught with the resource   

Language Cultures Content 

Drinks:  

 ماء  –حليب  –عصير 

Sandwich:  

ّ  –سندويشة   بيض-مرتديال   –شوكالته  –جير

 بطاطس  -تفاحة  –خيار  –جزر 

 تشيبس -حلويات  –كيك 

 عصير و حليب ومي شوي  وخيار

ّ وتفاحة   وبس عصير ومي سندويشة جير

 مرتديال  زجزر وخيار وتفاح
ً
 سندويش شوكالته وأحيانا

The mother packs 
what her children likes 
to eat.  
 
 

Healthy food 
Name the healthy 
foods. 
 

 

 

Title: My Language: Words that Rhyme     
 كلمات لها نفس النهايات  -نسيت شيئا ما 

Use: Novice   
 Young learners  

Brief description: Children TV show (rhymes) 

Topics:  Words that rhymes (has same endings) 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Greeting:  
 أهال أهال بعنير كيف حالك

 بخير 
 ضبطت المنبه

 مشغولة
ي المفضلة -لعبة 

 لعبنى
ّ بذكر كلمة ويجب أن تكون لها نفس  سأذكر كلمة وأنت ستقومير

 النهاية
Future tense 
 

 سنسأل -سنلعب  -سأذكر  -سأفوز 

 
 هاه
 ياهلل 

 

 
 rhymesاللغة العربية 

 القواّفي 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1yB7ouZzlyG_NYk_LXMLIij2aI3uw-hmB
https://drive.google.com/open?id=1z5B3HsoEy63QH-nFzWPHszYPst6OpSaf
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Words that have the same endings 
 : نهايات الكلمات المتشابهة

 ألوان -حنان  -مرجان  -زمان  -انسان  -جهان 
 

 طعام  -أرقام   -أقالم  -عالم إ-كالم 
 

 فائز بالمسابقة
ي األمر

ّ
ي ف

 ما عالقنى
 أي الكلمات التالية لها نفس نهاية كلمة دخان

 جيهان -أفالم  -سالم 
 

 

 

Title:   Art Workshop-Aljazeera 

 ورشة ساحة الفنون عل قناة الجزيرة لألطفال 
Use:   Novice – Intermediate 
 All learners  

Brief description:  This is a TV program for children Aljazeera. It teaches children how to make an Art 
craft and projects (Frame) 

Topics:  Art (materials) 

https://www.youtube.com/watch?v=bxcqC1iHlag&t=45s 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Greeting: 
 رحبوا معي بـ  -السالم عليكم ومرحبا بكم 

Art materials:  
يط  -فراش للتلوين -أوراق جرائد  -ورق مقوى ملون وأبيض  الصقرس 

 ألوان -صمغ  -
Time order words 

 النهاية -تلو  -بعد أن  -ثم  -أوال  -البداية 
Shapes  

 زهرة -دائرة  -دوائر 
Present tense: we ____ 

 
 -نجعد -عل  نلصقها  -نجعدها  -نفرغها  -نقص -نحتاج إل  -نصنع 
كها لتجف  -نلونها  -نثبتها   نقدمها -نضع  -نيى

Colors 
 األلوان: اللون األحمر

 

 
 

 سالم عليكم
 نرحب بـ

 
Art 
 
Math 

 دوائر –دائرة 
 أشكال هندسية 

 

 

 

 

Title:  Introduce yourself in Fusha Use:   Novice Low - Novice Mid  

https://drive.google.com/open?id=19MirY0JBgKV8whegKPJvWm_z1fu7ce29
https://drive.google.com/open?id=1wWtMl9YMh_QPWQDUf1YDW9g0FVPDgssu
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   6th grade to adults 

Brief description: Introduce yourself in Standard Arabic  

Topics: Personal information 
 

What can be taught with the resource      

Language  Cultures Content 

 
Stating names, what they study in which university 
Study: major 

 أنا اسمي محمد عبد الحافظ
 …أدرس 

  
ي  اسمي دانية داوود الجعير

 من مدينة القدس
 أدرس اإلعالم والعلوم السياسية 

 زيــــغّفي جامعة بير 
 بحب القراءة والكتابة 

 
 أنا أمير حموري 

 من مدينة القدس
 أدرس الصحافة واإلعالم 

 ّفي جامعة بير زيــــغ
 

 اسمي محمد سيف
 أسام حاتم محمد بركات 

 …أسكن ّفي 
 

 أنا اسمي عبد حنون 
 أدرس الصحافة واإلعالم ّفي جامعة بير زيــــغ

 
  االجتماعيةطالب ّفي دائرة العلوم 

 
 داسمي براء محمد زي

 …. تخرجت من هندسة 
 

 

Recognize the Arab 
names and university 
 
recognize the different 
styles of hijab in the 
Arab countries 
 
The Arab baker & 
bakery 
 

Basic personal 
information  
 
The role of fusha and 
amyiah in the life of 
people from the Arab 
world.  
 
Education system and 
its impact on building 
student’s 
competency in using 
the MSA-Fusha  
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Suggested tasks associated with the above resources 

Interpersonal task  Presentational task 

Each student chooses five aspects of schools 
they studied or partner schools from the Arabic-
speaking world. Students being pictures or use 
their iPads during their conversations. Students 
exchange information and find out what 
everyone has in common in order to write about 
what they like to most.  
 
Students identify five things they would like to 
know more about a partner school.   
 
 
 

Students create a video about their school that they 
share with their friends in the partner school.  They 
take them in a tour and tell them about the school 
facilities, classes, club and activities, introducing at 
least one of their teachers.     
 
Intermediate level:  
Students create a video where they share their 
memories of their school years. This might include 
the best academic and non-academic activities, 
after-school clubs and projects. Students tell why 
and how these experiences affect their lives.      
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9. Daily Life  

Title:  Talk to me - Asmaa Mustafa AlBayuk 
أسماء مصطّق  -الموسم الرابع  -كلمّني   -قناة الجزيرة لألطفال  

 البيوك

Use:  Novice-Intermediate  
 5th grade to adults 

Brief description:   Al Jazeera Kids Channel is a TV program-  كلمّني - interview with Asmaa  

ّ  مع حميمي  حوار  اوح طفلير ّ  عمرهما  ييى ة الثانية بير ة والخامسة عرس  ّ  لكي  عرس  نامج خالل من الطفل يعير ي  يدور  عما  الير
ّ
 خواطره ف

ي  حوله يجري ما  تجاه وأفكاره ومشاعره
ّ
نامج هذا  من الرئيسي  والهدف ،عام بشكل والمجتمع والمدرسة األرسة ف  تعزيز  هو  الير

ّ  و  للطفل الحوارية القدرات ة للتعبير اللغوّي  أدائه تحسير
ّ
 آرائه عن وأمانة بدق

A dialogue program with children between the ages of 12 and 15 in order to express him/herself 
through the program. They discuss what is going on in the child’s mind and feelings and ideas about 
what is going on around him in the family, school, and society in general. The main objective of this 
program is to strengthen the dialogue capabilities of the child, to improve the performance of 
language, and to express accurately. 

Topics:  Greetings- Age- Nationality- Personality Traits 
 

What can be taught with the resource  

Language  Cultures Content 

Greetings:  
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 بكم 
ً
 أهال

  ّ  أهلير
Name, age, origin  

 أسماء الَبّيوك 
ّ عمرها   سنة  ١٥من فلسطير

 
Asking about well-being:  

 كيف حالك؟
نامج. أنا جيدة وسعيدة أنك   معنا ّفي هذا الير

 أنا أيضا
Personality Trait:  

 
ً
 خجولة قليال

 أنت فتاة جميلة
 عادي

 متسامحة
 طيبة 

 اجتماعية
 طيبة القلب

 هذه صفات جميلة
 حساسة قليال

Interrogative: 
How do you choose your friends? 

 كيف تختارين أصدقائك؟
 ّفي النادي  -ّفي الصف 

Female Arab names 
 
Interview Formality 
 
Formal Greetings: 

هللا السالم عليكم ورحمة 
 وبركاته

 
 إن شاء هللا 

 
 أنت فتاة جميلة .. إنت أحل 

Sociology:  
Teenage issues 
related to friendship, 
trust, and personality   
 

أمور الشباب ّفي حياتهم 
 اليومية  

 
Family and social 
relationships  
عالقات الشباب االجتماعية 

 والعائلية 
 

https://drive.google.com/open?id=1VrSKug8NNNedyAZ-19U7v6gZGxD6BMuN
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 …أقرب إنسان إلي 
 عصبية؟أنت 

 
ي  ي بر

 َركزي   ،إنس ،ثقى
 الجمال أهم أم الشخصية 

 الثقة
 الصفات الشخصية 

 الصداقة والثقة 
 اختيار الصديقة حسب الشكل والعمر 

 صديقات مدرسات والتعامل معهم بصداقة 
  -الفهم 

ي ـ تفهمّني ـ تحبّني 
 اقرب شخص لي بنت خالنى
 ما الذي يثير عصبيتك؟ 

 لماذا تتشاجرين مع والدتك؟ 
ي 
ي تصل بكم إل الخالف؟ الدراسة والخالف مع أخنى

 ما األشياء النى
 أختك أصغر مّني بسنة

 صفات أختها 
 ضيحة وجريئة وتحقق ما تريد 

 تستسلم برسعة  -متساهلة 
ّ شخصيتها وشخصية أختها   مقارنة بير
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Title:  What is your Mother’s Name? 
 مك؟أشو اسم  

Use:  Novice  
          High school - Adult 

Brief description:  Brief description:  YouTube channel designed by three young men named “ 3 Arabs”.  
They create comedy, social, and social experiments videotapes.  

Topics:   Topics:  Arabic names, basic conversation, courtesy phrases 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

 Greeting: 
 مرحبا

Questions in Amyiah in a polite way: 
 السؤال بطريقة مؤدبة : 

 فيّني اسألك سؤال؟ اتفضلي 
 إيش اسم أمك ؟ اسم امي ريــهام . 

 ريــهام ! هللا يخليلك ياها
 هللا يسعدك

 
ً
 شكرا

Feminine and masculine:  Questions about the 
mother’s name 

ك / ِاِمك ؟  شو اسم امَّ
ك / يخليِلك ياها؟

 
 هللا يخليل

 
( طرحناها قبل ) من  ي

 عن المواضيع الي )النى
ً
موضوع مختلف كليا

 قبل(
 

 رح )سوف( نطرح سؤال شبه شخصي للشعب األردّبي 
 وهو : شو اسم أمك؟

 ذكر اسم األم والعائلة .. الغالبية ذكروا االسم األول فقط
خلينا نعرف مع بعض ردود أفعال الشعب األردّبي لما نسأل شو اسم 

 أمك ؟  
 قبل ما نشوف ردود أفعالهم دعيّني نرى ردود أفعالنا نحن

 ممكن
 شو اسم أمك ... اخترص )مزاح لعدم الرد(

 خلينا نشوف ردود األفعال
كنت حابة أشوف ردة فعل الشعب األردّبي لما نسأله هل )هذا( 

 السؤال.  
 لماذا ذكر اسم أمه _ الرسول كان يذكر ستنا عائشة   تعليل

اسم أمي دولت وأنا بحب ابعت سالمي ألمي ست الحبايب واحكيلها 
هللا يطولنا بعمرك ويخليلنا ياك تاج فوق رأسنا ويخلي أمهات الوطن 

ي كلهم  العربر
 
 

Almost all people 
didn’t have any 
problem stating the 
names of their 
mothers. 
  
اخترص .. استعمال إذا 
 أردت التهرب من الرد
استخدمتها المذيعة 
يحة  إلعطاء فكرة عن رس 
معينة التحب ذكر اسم 
 األم
Clothes of young 
men, women and 
youth in Jordan. 
Practices in ways to 
respond to the 
question.  Some 
needed more 
clarification of why 
you are asking. 
يةمالبس المحجبة الشباب  

ي ال حركاتها وترصفاتها 
النى

 تستحب  
ً
ا وبشكل عام  كثير

اقص –  المزاح واليى
 اللهجة األردنية
 هللا يخليلك ياها

 هللا يسعدك
 هللا يطول بعمرك

االستشهاد بما فعله  
 الرسول

 ستنا )السيدة( عائشة
 مكانة األم وتقديرها

الدعاء ألمهات الوطن 
ي   العربر

Sociology:  
ي يومنا الح 

ّ
الي آراء الشباب ف

ية عل وتأثير الثقافة التقليد
غير ممارسات الشباب اليوم وت

 أرائهم وترصفاتهم
 مسائل شبابية
مقارنة الفصىح بالعامية 
كيب السؤال  بيى
 شعر قصير عن األم
 عبارة شكر ودعاء لألم بآخر 
 صفحة
Designing YouTube 
channels that deals 
with social issues 
related to youth (new 
generations) 
There is another video 
that can be used for 
comparisons between 
the Arab world 
ما اسم امك عل جوالك؟ 

الخليج –السعودية   
https://www.youtube.c
om/watch?v=smBKiWG
tZAg 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1zVc-9ON7MHO4utQNwakcvfaRVf4arYMj
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Title:  My Friday Routine 
  

Use:  Novice-Intermediate  
 6th grade to adults 

Brief description:  The video shows the way an Arab (Jordanian) family spends the time on Fridays, 
which is the weekend in most of the Arab countries. The video creator (a young Jordanian) introduces 
his family members and shows the different activities that they do together as a family: a special 
weekend breakfast, Friday prayer, outing and diner, meeting friends, and the evening gathering. The 
language used in the video is the Jordanian dialect.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZG7JouLw2UU  

Topics:  Daily/weekend routine- Family members- Meals- Food items- Arabic Breakfast -  
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Dialect is used in this video for all spoken parts and 
MSA is used in few written sentences.  
Vocabs:  
Family members: ي  -ماما -بابا

أّحي  -سنى  
Greetings: السالم عليكم/ وعليكم السالم 
Calling people using يا : 

ي  -يا بابا   
 يا جماعة -يا قاسم  -يا أوالد -يا ماما -يا سنى

 
Places to visit and activities to do in Friday 

 حمص   –فالفل  –مناقيش  –زيت وزعيى 
 

 روح جيب
 

 فايز عندنا اليوم المناقيش 
 يال جاهز نجيب مناقيش 

 ييبدأ اليوم بصوت األطفال 
 يبدأ مراسم الفطور العائلي 

 
ّ وعافية يا جماعة   صحتير

 حلوة هذه الدشداشة اول مرة بالبسها 
 تزوروا بعد الصالة ممكن تطلع مع اهلك عشان تتغدوا  وبعدها 

 أصدقائك  ممكن تشوف حدا من أو حدا من العيلة 
 نتسل جوا الحفلة 

ء فيه تحدي نكرس  ي
  القزاز )الزجاج( يعّني نعمل ش 

جع كلها إل البيت ونقعد مع بعض  ي نهاية اليوم العيلة بيى
وهيك فّ

ب شاي   ويمكن نحرّص فيلم ونقعد نقّصي وقت مع العيلة نرس 
وح وبينام  وبعدين كل واحد   بير

ي األردن
 ثاّبي  ،هذا برنامج أغلب العائالت فّ

ّ إذا كان عندك روتير
 شارك به. 

Products:  
Arabic clothing 
(Abayah- Dishdashah- 
scarves-) food 
(Manaqeesh- Hummus- 
bread- Zaatar- olive oil) 
and Mosques . 
Practices:  
1. Friday prayer 
2. Greeting by PBUY 
3. Making own 

Zaatar mixture for 
Manaqeesh and 
using own dishes 
for Hummus. 

4. Grandparents are 
part of the family 

5. Shared dishes at 
the table 

6. Drinking tea with 
breakfast 

7. Wearing special 
clothing for FP 

8. Noisy streets 
 

 
- Family ties, food, 
and faith are very 
essential to Arabs.  
 
- Friday is a special 
day and the weekend 
for most Arab 
Muslims 

 

https://drive.google.com/open?id=1Vpse_nKXHzDINyp5yr_T046WUbOQi3is
https://www.youtube.com/watch?v=ZG7JouLw2UU
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Title: What I Eat in a Day 
  روتيّني اليومي لألكل من الصباح حنى المساء  

  

Use: Novice–Intermediate  
         6th grade to adult   

Brief description:  A vlog of a young women talking about her daily food intake. She eats healthy food 
and she talks about its nutritional value. At the end of the vlog, she shares her recipe of granola mix.    

Topics: Daily activities – Fruits – Telling time - Vegetables – Nuts   
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Telling times 
ة والنصف  –الساعة الثامنة  الساعة الواحدة  –الساعة العارس 

 الساعة السادسة مساء  –والنصف 
Time of the day 

 العرص  –الظهر  –الصبح 
Verb sentences used to talk about habits  

 
ً
 الساعة الثامنة صباحا

ً
  أصحو تقريبا

 أكل طعام الفطور  
 الساعة الواحدة والنصف او الثانية آكل طعام الغداء 

 طعمه قوي  –آخذ جرعة زنجبيل 
ي  
 آخذ قهوبى

 تعابير الوجه 
 أغلب األوقات  

ب القهوة ّفي الصباح ألنها تعطيّني الطاقة 
 أرس 

ّ س   آكل فواكه غنية بالفيتامير
 أحب أن أستغل الوقت ّفي الصباح ّفي الشغل 

 
Fruits and vegetables 

 القمح الكامل   –باستا  –لحمة  - فواكه –خضار 
 عصير ليمون   ،زيت زيتون ،ملح ،بطاطا  ،سلطة

Nuts 
بذر عباد الشمس  ،حبوب  

Dried fruits 
 فواكه مجففة 

Habits of preparing food for lunch and dinner 
 أحرّص الغداء بشكل مسبق لكل االسبوع 

 أحرّص العشاء 
 عل العشاء  

ً
ا  آكل كثير

 

 تعمل من البيت 
 

 
Healthy food 
Healthy way of 
preparing food 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=13uoJ66g2pbp-HKsxR7aVGPFiPZUGp7iu
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Title:   My Thursday After School Routine 
  ّ  بعد المدرسة يوم الخميس  ما  روتير

Use:   Novice-Intermediate  
           All learners 

Brief description:  A Vlog about after school routine for Thursday (the day before the weekend) 

Topics: Meals & food- Family members- Weekly routine- feelings  
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

Greetings and list of activities she does from the time 
she comes home from school until she goes to bed.  

 أهال - مرحبا 

ويحة أظل عل التلفون  عادة باليى

 ألنه استخدمت هواوي  غير  ضعاليوم الو 

  

 أرجع عل البيت مهلوكة

 طول اإلسبوع متعب 

ي   أقوم وأغير ثيابر

 

 أغسل ايدي

 أروح أصلي صالة الظهر

 أروح آكل 
ً
ا  وأخير

ء أساشي  ي
 وهذا ش 

ي المفضلة 
 ماما طابخة كبسة وحدة من أكالبى

 

 أنا اكتير أحب الكبسة 

 كنت اكتير مبسوطة 

 أفرش أسناّبي بعد األكل 

 نفسي اكتير أحط غنية عن طيور الجنة  

ة والذكاء  ٣كل يوم اخذ حبة أوميغا   اكتير امنيح للشعر والبرس 

وصالة الظهر  ،الصالة
ومالبس الصالة للبنت 

 وسجادة الصالة 

 

ي كبسة   الطبخ العربر

الذهاب ال بيت الجد 
 والجدة 

 أكلة الحمص والفالفل

 النوتيال من ابوصالح 

ي للبنايات   البناء الخارحر

 يسلموا 

 الزي المدرشي 

عدم وضع حزام األمان ّفي 
 السيارة

 طيور الجنة 

ة القيلولة )   الغفوة الصغير
 النوم بعد الظهر( 

 تيتو وسيدو 

 

The importance of 
the families ties 
between 
grandparents and 
grandkids. 

 

Lunch is the main 
meal in the Arab 
countries 

https://drive.google.com/open?id=1Kkp2d-UkUn2fLamLLO_xJNw5-vF2eyrG
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ة عشان أجمع   هالوقت أما أظل عل التلفون أو أخذ غفوة صغير

ة   غفوة صغير

ي 
 طاقابى

ي 
 يوم الخميس اتكون استهلكت كل طاقابى

ي 
 بعدين أقوم أجهز ألروح لبيت جدي وسنى

ي 
 واحد يسوسههذا أصعب أش 

 جعنا من بيت تيته وسيدوار هون 

 هلق بدنا انروح انجيب

 هلق أنروح انجيب حمص وفالفل

ّ كل يوم خميس انروح انجيب حمص وفالفل     كروتير

ي انروح انجيب نوتيال من ابو صالح
 عل الطريق أنا واخنى

 اكتير زاكي 
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Title: My Weekend Routine   
ي عطلة نهاية األسبوع 

ّ
  روتيّني ف

Use:  Novice-Intermediate  
           All learners 

Brief description:  Sidra’s routine on Fridays. 

Topics:  Weekly routine - Food & Meals. 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

 
 صباح الخير 

 اليوم أحل يوم باألسبوع بالنسبة لعالمي هو يوم الجمعة 
Verb sentences: Wash my face, brush my teeth, I 
make my bed, I brush my hair   

 
ي أحب أعمله هو أغسل وجهي  

 أول ش 
ي جبعد ما أنشف و 

 أسناّبي  هي أفرش 
 

ي 
بى  بعدها أرطب برس 

 كتير منيح 
I eat for breakfast: fruits like apple and banana  

ي 
 برتب تخنى

 ما أزعج الملكة توّفي 
 عادة يكون الصبح شعري منكنفش أحاول امشطه وأزبطه

 أفطر فواكه زي تفاح أو موز 
 أو أوت ميل 

 مع ماي ساخن وعسل 
 أحب أفطر وانا قاعدة عل الموبايل 

 بعدها أجهز حالي للجم 
ي   أغير ثيابر

ي عادة اتكون امجهزة من قبل 
 شنطنى

 أروح عل الجم 
 بس أرجع 

 أكون هلكانه وتعبانه
 بس أرتاح شوي أفوت اتحمم ولم اطلع انشف شعري 

 هيك يكون جهز الغدا 
 الحمد هللا ماما عاملة معكرونة بالمشمل
ي ومنتاج واديت 

 ابدا شغل عل فيديوابى
ي عل فيلم 

 وبكمل سهربى

 
 سبوع الجمعة عطلة نهاية األ 

 
 الحمد هللا

 
المطبخ غرفة منفصلة وليس 

 مفتوحة عل البيت 
 

 دلة القهوة لغلي الماء
 وجود خزانة ّفي غرفة النوم

 
الجلوس العائلة مع بعض 

ي ععل الغداء ) نق
د انا وعيلنى

 ونتساير عل الغدا( 

 
 
Friday is the weekend 
in Arab countries 

 

 

 

 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1Z1iUWsVNMBqa6HYme2PyYnLU6yNSEO5f
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Suggested tasks associated with the above resources 

Interpersonal task  Presentational task 

 Students interview each other in order to 
complete a Venn diagram comparing their daily 
routine and activities.  
 
 
 

Students use Flip Grid to create a Vlog about their 
study, after school, weekend, and weekly routines, 
and asks their classmates to comment and share 
activities that are done in the real world.  
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10. Leisure Time Activities:   

Title:  What are your hobbies? 
  

Use:  Use: Novice – Intermediate 
          6th grade to adults 

Brief description: This is a TV program “ حلوة يا دنيا” street question. Asking people in the street in 
Amman Jordan about their hobbies.   

ي حلقة برنامج "حلوة يا دنيا" الصباحي ليوم الجمعة الموافق 
ّ
عن الهوايات التقرير للزميل أحمد  2٠١2/ ١١/ ٣٠سؤال الشارع ف

 الكيالّبي 

Topics: Hobbies   
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

 شو عندك هواية ؟ شو هوايتك؟ 
ي سباحة، قراءة، كتابة

 ،الرياضة، التيك وان دو، جمع الطوابع ،إش 
 السفر

 أشياء ثانية ـ أشياء فنية 
 بتعزف أورج؟ عم تتدرب 

ي السباحة  
ي  --هواينى

 هواية المس 
ي  -الشتاء 

 …  بالشتاء هواينى
 إيش الحزام يلي معك 

ي ّفي اليوم ؟
ي كيلو أو  قد إيش بتمس 

 كيلو   2أمس 
 ّ  قد إيش بتلعب ّفي اليوم ّفي األسبوع؟ ّفي األسبوع مرتير

 كل أسبوع مرة 
 … باسكت بول وال مالكمة .. طيب و

 بحب ألعب .. 
 شغالت زي كده .. 

 كل إنسان 
 طموح

عجوا؟    أهلك ما عم يّيّ
ان    الجير

 برصاحة .. 

 ووهللا .. ال وهللا .. 
 شد حيلك 

Most young women 
refused to be 
interviewed.  
Body language to 
ignore the interviewer. 
Hand gestures for not 
accepting to talk to 
the interviewer.  
 

 أنواع الشعر 
 الشعر البدوي صعب فهمه

  
 
 

 

Title:  Youth hobbies on the Streets 
ي الشوارع -جدة هذا الصباح  

 هوايات الشباب فّ
Use:   Novice-Intermediate 
 6th grade to adults 

Brief description:  It is a video report about the activities that are practiced by young people in one 
Saudi city 

Topics:  Nature, parts of the city, hobbies, sports 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

 New trends in SA of Health benefits of بحر، هواء، شمس، بيئة 

https://drive.google.com/open?id=1cS9zS9fn8ZGp1-W8JebIhBbDsAIH3ETQ
https://drive.google.com/open?id=1ruW-4N7TXGhG03GjL97zyP-W0K415DM_
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Sea, wind/air, sun, environment  
 شوارع، كورنيش، حواري، أماكن

Streets, corniche, neighborhood, places 
 ممارسة هواياتهم المفضلة                      

Practice their favorite hobbies 
 
ً
 من أكير الهوايات انتشارا

Among the most popular hobbies 
 ممارسة الرياضات 

Practicing sports 
 تمارين

Exercises 
 ركوب الدراجات الهوائية

Bike riding  
 الهرولة 

Jogging 
 صحة

Health 
 أفادت الجسد 

It benefited the body 
ّ وخميس  هذي الهواية، نلعبها هنا كل اثنير

This hobby, we play it here on Mondays and 
Thursdays  

 النادي 
Gym  

 تقدر تمارسها بالبيت 
You can practice it at home  

 جمباز
Gymnastics  

 الشباب 
Young people 

 كرة القدم االستعراضية
Freestyle soccer 

 حركات استعراضية 
Acrobatic moves  

 لعبة
A type of sport 

 " ّ ازيليير  "بدأو فيها الير
Brazilians started it 

 شاهدناها 
We watched it 

 ومارسناها
We practiced it 
 

 ممارسو رياضة السكيت
Skaters 

 
ً
 القت رواجا

It became popular   
 ّفي العقد األخير 

having public outdoor 
places to encourage 
exercise, walking, 
jogging for all ages and 
genders  
 
 
Adopting hobbies 
from other cultures  

working out 
 
The history of some 
recent sports in Saudi 
Arabia 
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In the past decade 
 مصدر دخل

A source of income 
ي هواياتهم 

ّ
 شباب جدة المبدعون يختلفون ف

The creative young people of Jeddah have various 
hobbies 

 ف عل اآلالت الموسيقية يهوى العز 
Likes to play various musical instruments  

 أهل 
the people of  

ي إبداعهم؟ 
ّ
 ما الرس ف

What is the secret behind their creativity? 
 أهل جدةصية البحر أم شخ

Is it the sea or the personality (nature) of the people 
of Jeddah 

 

Suggested tasks associated with the above resources 

Interpersonal task  Presentational task 

 Students ask each other what sports/hobbies they 
practice and where they practice them. 
 
 
 

Students trace the history of some hobbies, 
that is, country of origin, and present that 
information to the class.  
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Title:  Old Time Games 
 ألعاب زمان 

Use:  Novice- Intermediate 
 All learners 

Brief description:  Description of popular games played by children in the world and in the Arab 
countries 

ي البالد العربية
ّ
ي العالم وف

ّ
 وصف أللعاب شعبية يلعبها األطفال ف

Topics:  popular games 
 

What can be taught with the resource   
Language  Cultures Content 

Names of some popular games 
 جماد حيوان -نبات  -لعبة اسم 

 O Xلعبة 
 طاق طاق طاقية
 شبكة المربعات

 الحجلة
 القلول -الدحل 

Players 
 ّ ّ  -العبير  الصبيان -الفتيات  -مجموعة من الالعبير

 
Materials needed 

كرات   -حجر  -طبشور -قطعة كرتونية  -نرد  -ورقة وقلم -طاقية 
  -زجاجية 

Instructions for playing these games: 
 حيوان -جماد  -نبات  -لعبة اسم 

 -يستخدم فيها ورقة وقلم 
 تلعب ّفي مجموعات 

 -جماد  -نبات  -كل طفل يمتلك ورقة مقسمة إل خانات:  اسم 
 بالد -حيوان 
 عل كل 

ً
 طفل اختيار حرفا

ّ كلمات تبدأ بنفس هذا الحرف  يكتب الالعبير
 
ً
 جديدا

 
 الذي ينتهي أوال  يختار حرفا

 تحسب النقاط للطفل األرسع
 تعتمد اللعبة عل التفكير والبديهة

 وقد أصبح هناك برامج عل أجهزة المحمول
 

 O Xلعبة 
 تلعب باستخدام ورقة وقلم

ّ فقط  العبير
 مربعات 9تقسم الورقة إل 

ي مربــع
 يضع كل العب رمزه فّ

 عموديا برمزه هو الرابح
ً
 الذي يشكل خطا

 

 
 عاب بعض االل

 طاق طاق طاقية
لعبة اسم نبات جماد حيوان 

 بالد
 الحجلة

 القلول -الدحاحل 
 

Entertainments now 
and then  
 

https://drive.google.com/open?id=1VVAKBJXSKmYrp19v7ooVOb4LFb1dNUWO
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 لعبة شبكة المربعات
 لعبة األفع والساللم

 يستخدم نرد وقطعة كرتونية
 ويتم التنقل حنى الوصول إل الهدف دون المرور بفم األفع

 
 طاق طاق طاقية

 يستخدم فيها طاقية
ّ يشكلون د يغّني طاق  -ائرة ويجلسون يلعب مجموعة من الالعبير

يضع الالعب طاقية خلف أحد  -طاق طاقية رن رن يا جرس 
ّ دون أن يحس  الالعبير

 
 الحجلة

 تخط عل األرض ستة خطوط مستقيمة
 تدفع الحجر بقدمها من مستطيل إل اآلخر

 
 الدحل

 مشهورة ّفي بالد الشام
 كرات زجاجية يلعب بها الصبيان ّفي األزقة والساحات

 

 

 

 

Suggested tasks associated with the above resources 

Interpersonal task  Presentational task 

 Students ask and answer questions and 
exchange information about the tradition games 
in the Arabic-speaking world. 
 
 
 
 
 

Each student writes about one popular traditional 

game from the Arabic-speaking world, the 

structure of the game, the number of players and 

game conditions. Students share the traditional 

game on the school’s Arabic Culture Day. 
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11. Clothes 

Title:  Traditional Clothes in Arab Countries  
 الزي التقليدي لكل دولة عربية 

Use:  Novice - Intermediate- Advanced 
          All learners 

Brief description:   

This website contains information about traditional clothing in Arab countries such as Arabian Gulf, 
Jordan, Palestine, and the Levant 

Topics:  Traditional clothes names - Arab countries - Colors - Body parts - texture 
 

What can be taught with the resource   

Language  Cultures Content 

 
Traditional clothing (Names and description)  
 

ة  ة  -العقال  -البشت -الجلباب األبيض  -القحيفة  -الغيى  -السيى
 طاقية -شال  -شال -قميص  -بنطال 
 المصنوع من شعور الماعز -المطرز 

Colors 
 األحمر -البّني  -األسود  -األبيض 

 المربعات البيضاء والسوداء
Body parts 

 رأسه -كتفيه   -الخرص 
 

Noun and Adjective agreement 
 قميص مزركش -بنطال فضفاض  -جلباب أبيض 

 المربعات البيضاء والسوداء

 
Traditional clothing. 
 

When people wear 
these clothes 
during celebrations 
and wedding 

 
 

Traditional clothing 
are of different 
styles although they 
have similarities 

 

 
Arabic countries 
 

Traditional clothing 
looks similar in 
geographically 
close countries 

 
 

Each Arab country 
is distinguished by a 
special dress that 
matches its 
environmental and 
geographical nature 
 

 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=11gIPmBJpnqMrfS8nQbUDgls_SylY3zLa
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Suggested tasks associated with the above resources 

Interpersonal task  Presentational task 

Students simulate giving advice for what to wear 
or not to wear and how to buy clothes from 
different stores in the Arabic-speaking world that 
are suitable for various occasions, weather, and 
activities  
 
 
Heritage and non-heritage combination class: 
Non-heritage students will be paired with 
heritage students. Non-heritage students receive 
an invitation from an Arabic-speaking friend to 
spend the summer in an Arabic-speaking 
country. In pairs, students ask and answer 
questions about the clothes to take that is 
suitable for the occasions and activities they will 
participate in during their visit.  
 
 

In a unit about clothes in the Arabic-speaking world, 
students explore what Arabs from different 
countries and at different ages like to wear for 
various occasions. They learn about traditional 
clothes in each country and how they developed. 
In preparation for their trip to the Arabic-speaking 
world, they pack an imaginary suitcase with pictures 
of clothes they choose to take with them that are 
suitable for the weather and culture of the country 
they. They present their choices to the class to get 
feedback on its appropriateness.    
 
For an intermediate level class, students either   
create a line of clothing with their own designs for 
young men and women, or create a TV program 
about clothes in the Arabic-speaking world 
describing the clothes. 
 

 

 


