NAME OF THE DEPARTMENT -_______________ARABIC______ SYLLABUS BREAK UP 2020-21 -AJI
Grade:-2

هل توافق الكاتب في ه
الحلول المقترحة
للحصول على عقل
سليم؟
تغذية العقل
يكون
المالبس
أنواع
هلهي
ما
من خالل الفصول
األربعة؟

كيف ينمي اإلنسان
عقلة ويطورة ؟
كيف يصبح اإلنسان
قادر على إمتالك عقل
سليم ؟
كان لديك مالبس
إذا
زائدة كيف تستغلها
لحماية البيئة وإعادة
التدوير

INCLUDING VIRTUAL
LEARNING

كون مجسم ألعضاء الجسم األمانة  -التفكير النقدي  -التعاون عرض تقديمي  -فيديو  -بطاقات يعبر عن الصور

ابحث عن الحواس الخمساألمانة  -التفكير النقدي  -التعاون

عرض تقديمي  -بطاقات المفردات
التعاون
والغذاء -الصحي
التفكير النقدي
توفير -الطعام
ما دور دولة اإلمارات في األمانة

اختبار قصير

الربط بمادة التربية البدنية ( أشهر الشخصيات الرياضية في اإلمارات )
إذا كنت مكان المؤلف
لقصة الفصول األربعة

فيديو  -عرض تقديمي
ورق عمل يراعي الفروق الفردية

األمانة  -التفكير النقدي  -التعاون

جسمي

يقرأ الطالب الدرس قراءة صحيحة
يفهم معاني الكلمات يعبر عن
الصور باستعمال المفردات الجديدة

يعبر عن الصور

عرض تقديمي-فيديو-بطاقات
ورق عمل يراعي الفروق الفردية

No of Periods

إذا رأيت شخص يأكل
ما هو الطعام الصحي ؟ صغير ماذا تفعل ؟
طعام غير صحي ماذا
تفعل ؟
ما هو الطعام الغير
إذا رأيت شخص
صحي وضحة في
محتاج ماذا تفعل ؟
مخطط معين ؟

Competencies and
Cross
MY IDENTITY
Art Integration
Values
curricular link

يقرأالطالب الدرس فراءة صحيحة
يستمع للنص ويفهم النص

يعبر عن الصور

Unit/Section

WEEK

CRITICAL
THINKING
QUESTIONS
ما هو اإلق راح
الصحيح للحصول
عىل جسم
صح إذا تعرض الطفل
ي
ومثال ؟
لإلختناق ببلع اشاء
ي

Artificial
Intelligence

Teaching Aids /
Reference/
Resources

Topic Break Down /
for Periods/Learning
Learning
objectives /
Outcomes/ Skills
progression
acquired

MONTH

CRITICAL
THINKING
QUESTIONS
OBJECTIVE

Activities
(Formative
assessment tasks,
)projects, Visits

Name of the Subject Teacher:- ZAINAB ABDULLAH

4

يتكلم عن الطعام الصحي
والغير صحي  -يصمم
خريطة مفاهميةعلى الطعام
الصحي

يقرأ النص  -يستمع لنص
اإلستماع  -يقرأ المفردات -

4

يحدد األشياء التي تنمي
العقل  -يقرأ الكلمات قراءة
صحيحة -

يستمع إلى النص..
يقرأ المفردات المحددة قراءة
صحيحة.
يستنبط العناصر الفنية لكتابة
الرسالة .

4

حواسي الخمس

5

April

طعامي الصحي

عقلي السليم

.

عرض تقديمي  -بطاقات المفردات

كيف تساعد الهالل
األحمر إذا كان لديك
مالبس زائدة ؟

إذا صارت لك مشكلة
في المدرسة أو مع
صديق من هو الشخص إذا تخاصم أحد من
عائلتك مع جارة ماذا
الذي تخبرة كي
تفعل ؟
يساعدك في حلها ؟
كيف وضح الكاتب
أهمية األسرة للشخص
وهل توافقة في ذالك
من خالل الرأي اآلخر
ما هورأيك في رأ
الكاتب عن مواصفات
الصديق الجيد ؟

إذا أراد أحد من عائلتك
المساعدة في أمر معين
ماذا تفعل ؟

األمانة  -التفكير النقدي  -التعاون

يصمم شجرة العائلة

اختبار قصير

عرض تقديمي  -بطاقات المفردات

التسامح  -الصدق  -التعلم التعاوني

كيف تحصل على
هل ممكن أن تستخلص صديق مثالي ؟
ماهي صفات الصديق
إذا رأيت صديق محتاج
الصالح ؟
كيفتفعل
ماذا
تتعامل مع الجار
القوانين في
توافق خالد
الفوضوي ؟
التي
هلهي
ما
يجب أن تحافظ عليها
من أجل الحصول على كيف تتعامل مع الجار
الفقير ؟
جار صالح ؟
إذا رأيت شخص يفسد
مرفقات المدرسة ماذا
تفعل ؟
كيف تصبح شخص
مميز في المدرسة ؟
ما هو رأيك في شخص يرمي األوراق واألوساخ في ساحة المدسة

ورق عمل يراعي الفروق الفردية

يجيب على أسئلة تظهر
.فهمه بمضمون النص
يقارن بين المفرد و المثنى و
الجمع
يكتب جمل تحتوي على
فعل الماضي

يستمع إلى النص.
يجيب على أسئلة تظهر فهمه
بمضمون النص.
يتعرف على داللة الفعل الما ض
يقارن بين المفرد و المثنى و الجمع

يستمع إلى النص.
يجيب على أسئلة تظهر فهمه
يعبر عن رأيه عن الصور بمضمون النص.
يقرأ المفردات المحددة قراءة
المعروضة  -يرسم شجرة
العائلة  -يتعرف على أفراد صحيحة.
العائلة

4

4

مالبسي

أنا وعائلتي

May

صور معبرة عن الوحدة.

التسامح  -الصدق  -التعلم التعاوني
كتابة جمل معبرة عن أصدقاءة

اختبار قصير

ورق عمل يراعي الفروق الفردية
والجيران
األساسيات المفردات
تقديمي  -بطاقات
تحتوي على
تخيل نفسك مهندسا ثم ابتكر منطقةعرض

عرض تقديمي  -بطاقات المفرداتاختبار قصير

يستمع إلى النص.
يقرأ المفردات المحددة قراءة
يكتب جمل تحتوي تعبر أو صحيحة.
يكون جمل تبدأ بحرف ت -ط
تصف بعض األصدقاء

4

يستمع إلى النص.
يقرأ النص قراءة صحيحة .
يكتب فقرات يعبر عن الواجبات الضرورية اليومية
يستمع إلى النص.
نص) أنا وجيراني ( قراءة
يقرأ ً
صحيحة.
يجيب على أسئلة تظهر فهمه
لمفردات النص.
يكتب جمل مستخدما المفردات
الجديدةمستخدما بعض المفردات الجديدة4
يكتب فقرة عن جيراني التي يفضلها

أنا وأصدقائي

أنا وجيراني

June

مدرستي

July
SUMMER VACATION

August

يرسم لوحة تحتوي على األشياء األساسية للمدرسة
التسامح  -الصدق  -التعلم التعاونيعرض تقديمي  -بطاقات المفرداتورق عمل يراعي الفروق الفردية

يحدد عناصر القصة

يستمع إلى النص
يقرأ المفردات المحددة قراءة
صحيحة.
يصمم مجسم للمدرسة  -يحدد
األساسات المطلوبة للمدرسة

4

مدرستي

كيف يكون لديك بيت نظيف
ومرتب ؟

.يكتب مقارنة عن البيوت قديما وحديثا ا مستعينا بالشبكة العنكبوتية*

ما هو رأيك في شخص
المهمل الذي يقتلع أزهار
حديقة الببت واليحافظ على
؟أدوات المنزل ؟
إذا رأيت أختك الصغيرة تفسد الحديقة الصغيرة في البيت ماتذا تفعل ؟

اختبار قصير
التسامح  -الصدق  -التعلم التعاونياسطوانة نص االستماع-عرض تقديمي

يوظف المتعلم مفردات
النص من خالل صياغة
العنوان  -يكون جمل من
المفردات الجديدة

يقرأ المتعلم المفردات اللغوية قراءة
صحيحة.
يتعرف المتعلم على أجزاء البيت .
يكتب جمل من المفردات الجديدة
يوظف المتعلم مفردات النص من
خالل صياغة العنوان
4

بيتي

September

يبحث عن أسماء الشهور ويكتب اشياء حدثت .

االحترام  -التعاون  -التعلم المستقلفيديو  -عرض تقديمي

ورق عمل يراعي الفروق الفردية

االحترام  -التعاون  -التعلم المستقلعرض تقديمي -بطاقات مصورة اختبار قصير

يكتب موضوعا يصف فيه رحلة خيالية عن السفر عبر الزمن بنوعيه الماضي والمستقبل*

االحترام  -التعاون  -التعلم المستقلفيديو  -عرض تقديمي

فيديو  -عرض تقديمي

يقارن بين اآلالت الموسيقية التسامح  -الصدق  -التعلم التعاونيفيديو  -عرض تقديمي

ورق عمل يراعي الفروق الفردية

اختبار قصير

ورق عمل يراعي الفروق الفردية

يكون جمل تحتوي على
المفردات الجديدة

يقرأ المتعلم المفردات اللغوية قراءة
صحيحة.
يجيب على أسئلة تظهر فهمه
ألدوات االستفهام ) ماذا  -أين  -هل 4

األيام

يقدم المتعلم عرضًا عن أحد
المعارض وفق العناصر
المحددة.
معبرا
يكتب المتعلم فقرتين
ً
عن هوايته المفضلة

يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة
صحيحة.
يجيب على أسئلة تظهر فهمة
ألدوات االستفهام ) لماذا  ،ما  ،كم ،
كيف
يقدم المتعلم عرضًا عن الساعة -
يصمم مجسم للساعة -
4

الساعة والتاريخ

يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة
يصيغ المتعلم الفعل الماضي صحيحة.
مع المفرد و المثنى و الجمع .يتعرف المتعلم على الفعل الماضي.
يصيغ المتعلم الفعل الماضي مع
ا مستخد ًما يفهم مفردات
المفرد و المثنى و الجمع.
النص
4

في الحافلة

يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة
صحيحة.
يتعرف المتعلم على داللة الواجبات
والحقوق المذكورة في النص .
يجيب المتعلم على أسئلة تظهر
يكتب الطالب جمل تحتوي .فهمه بالواجبات و الحقوق.
على المفردات الجديدة
4

في الساحة

يجيب المتعلم على أسئلة
تظهر فهمه للمهام المنزلية .
يكتب المتعلم جمل تحتوي
على اآلالت الموسيقية

يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة
صحيحة.
يجيب المتعلم على أسئلة تظهر
فهمه للمهام المنزلية .
يتعرف الطالب على اآلالت
الموسيقية .
يكتب المتعلم فقرة عن المهمام
مرتبة وفق أهميتها.
4

في غرفة الموسيقى

October

يكتب نصوصا ً بسيطة في
موضوعات وصفية مألوفة.
* يطبق قواعد اإلمالء
وأسسه بتناسق عند الكتابة.
* يستخدم أفكاره وأفكار
اآلخرين ليخطط و يطور
أفكاراً قابلة للكتابة.

يكتب نصوصا ً بسيطة في
موضوعات وصفية مألوفة.
يطبق قواعد اإلمالء وأسسه
بتناسق عند الكتابة.
يستخدم أفكاره وأفكار اآلخرين
ليخطط و يطور أفكاراً قابلة للكتابة.

التسامح  -الصدق  -التعلم التعاونيعرض تقديمي  -بطاقات المفرداتورق عمل يراعي الفروق الفردية

يكون مخطط للشهور

التسامح  -الصدق  -التعلم التعاونيعرض تقديمي  -بطاقات المفرداتاختبار قصير

التسامح  -الصدق  -التعلم التعاوني
يقدم بحث عن الحيوان المفضل

ورق عمل يراعي الفروق الفردية

النقدي  -التعاون
والحاضر
الماضيالتفكير
األمانة -
يبحث عن وسائل االتصال في

اختبار قصير

4

يكون جمل تحتوي على
المفردات الجديدة

يستمع المتعلم للنص.
يقرأ المتعلم المفردات الجديدة
قراءة صحيحة.
يتعرف الطالب على أسماء
الحيوانات  -يقارن بين الحيوانات
الجديدةالبيئة  -األكل  -الصفات
من حيث
يكون جمل تحتوي على المفردات
يستمع المتعلم للنص.
يقرأ المتعلم المفردات الجديدة
قراءة صحيحة.
يتعرف المتعلم على وسائل
التواصل المختلفة.
يجيب المتعلم على أسئلة تظهر
يجيب المتعلم على أسئلة
تظهر فهمه بوسائل التواصل .فهمه بوسائل التواصل.
يحدد المتعلم وسائل الحماية يحدد المتعلم وسائل الحماية من
بعض المواقع.
من بعض المواقع.
يقترح المتعلم اسما جديدا ألحد تلك
يقترح المتعلم اسما جديدا
المواقع.
ألحد تلك المواقع.
يكتب المتعلم فقرة معبرا عن أهمية
يكتب المتعلم فقرة معبرا
عن أهمية وسائل التواصل  .وسائل التواصل .
4

يكتب فقرات ذات بناء لغوي
تحتوي على جمل رئيسة
وتفاصيل داعمة
*يستخدم أفكاره وأفكار
اآلخرين ليخطط ويطور
أفكارا قبل الكتابة
األمانة  -التفكير النقدي  -التعاون بطاقات للمفردات والتراكيب

ورق عمل يراعي الفروق الفردية

يستمع المتعلم للنص
يقرأ المتعلم المفردات الجديدة قراءة
صحيحة.
يتعرف المتعلم على اسماء األيام
يتعرف الطالب على الشهور
4

يستمع  -للنص  -يقرأ الجمل قراءة*
 صحيحة  -ويفهم المعاني الجديدة مراجعة على اسماء االشارةمراجعة على حروف الجر 5

مراجعة

الشهور

November

الحيوانات

األجهزة األلكترونية

December

مراجعة
WINTER VACATION

يستمع المتعلم
للنص.
يقرأ المتعلم المفردات الجديدة
قراءة
صحيحة.

التفكير النقدي  -التعاون فيديو -عرض تقديمي
صحي
األمانة -
يبحث عن الغذاء الصحي والغير

اختبار قصير

يتعرف المتعلم على الفعل
الماضي
يكتب المتعلم جمل بسيطة تحتوي على انواع الغذاء االصحي

4

الغذاء

January

January
يستمع المتعلم
للنص.
يقرأ المتعلم المفردات الجديدة
قراءة
صحيحة.

األمانة  -التفكير النقدي  -التعاون بطاقات للمفردات والتراكيب
يقدم بحثا مصورا عن مدينة دبي

ورق عمل يراعي الفروق الفردية

يقارن بين الصور باستعمال
األلوان  -يكون جمل
صحيحة مستعينا بالصور

يكتب المتعلم جمل تحتوي على
األلوان  -يعبر الطالب عن الصور
باستعمال األلوان

4

األلوان

يستمع المتعلم
للنص.
يقرأ المتعلم المفردات الجديدة
قراءة
صحيحة.
يتعرف المتعلم على داللة
المصطلح المدن
يجيب المتعلم على أسئلة الكتاب
يكتب المتعلم فقرة عن المدينة الذكية

عرض تقديمي  -فيديو
التراث  -التعلم التعاوني  -التفكير الناقد

4

المدينة

1st week

February

يكتب جمال ا ً بسيطة في
موضوعات وصفية
مألوفة.

عرض تقديمي -بطاقات
التراث  -التعلم التعاوني  -التفكير الناقد

ورق عمل يراعي الفروق الفردية

بطاقات للمفردات والتراكيب
التراث  -التعلم التعاوني  -التفكير الناقد

ورق عمل يراعي الفروق الفردية

* يطبق قواعد اإلمالء وأسسه
بتناسق عند
الكتابة.

4

مراجعة

4th week

يكتب نصوصا ً بسيطة في
موضوعات وصفية مألوفة.
* يطبق قواعد اإلمالء وأسسه
بتناسق عند الكتابة.
* يستخدم أفكاره وأفكار اآلخرين
ليخطط و يطور أفكاراً قابلة للكتابة.
ANNUAL EXAMINATION 2020-21

March
4

مراجعة

1st week
2nd week
3rd week
4th week

