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Grade:- 4ABC

OBJECTIVE

تجربة مثيرة

اكتب فقرة تجيب
اقترح بعض
األماكن السياحية فيها عن األسئلة
التي يمكن زيارتها اآلتية:
في مدينة الجمال.
ماهي مدينة الجمال
التي قمت
قارن بين مدينة
بزيارتها؟ ومتى؟
الجمال و المدينة
ماذا رأيت هناك
التي تعيش فيها
من المعالم
اآلن.
السياحية؟ هل قمت
اختر معلم سياحي بالتقاط صور لهذه
المعالم؟ هل
في هذه المدينة
أعجبتك مدينة
قمت بزيارته و

عرض تقديمي-فيديو-بطاقات

التعاون الربط
مستخدم-ا ً أدوات
التفكير النقدي
التي-زرتها
األمانة
اكتب فقرة عن مدينة الجمال

اذكر مادة تحبها
ولماذا؟
اكتب فقرة تجيب
فيها عن األسئلة
اآلتية بعد أخذ
جولة في المدرسة:
كيف كانت جولتك
داخل المدرسة؟
ومن هو شريكك
في الجولة؟ صف
لي المدرسة؟
ماذا لو أصبحت مدير مدرسة وأصبحت صاحب قرار ،كيف ستضع قوانين المدرسة وسياستها.
ماذا لو دعاك أحد
أصدقائك لإلنضمام
إلى العشاء معه
ومع أسرته ولكنك
لن تستطيع
الذهاب ،كيف
ستقوم باالعتذار؟
هل لديك أصدقاء؟
هل دعيت أحد
أصدقائك من قبل؟
ماذا تناولتم؟

ما هي الوسائل
التي نستخدمها في
الوقت الحاضر في
كتابة رسالة؟
كيف تتوقع أن
تصبح وسائل كتابة
الرسالة بعد خمس
سنين؟

ما هي الهجن؟
ما هي صفات
الهجن؟
أين تتسابق؟
من يقود الهجن؟
من الذي شاهد
سباق الهجن ألول
مرة ؟

ما هي أشهر
السباقات في دولة
اإلمارات؟
هل قمت بحضور
أي سباق من قبل؟

لماذا سمي هذا
المهرجان بها
االسم؟
لماذا يقام هذا
المهرجان؟
كيف يحتفل الناس
فيه؟
تخيل أنك زرت
الهند في وقت
المهرجان كيف
ستحتفل به مع
الناس؟

ما هي الدول التي
تحتفل بمهرجان
األلوان؟
هل قمت بزيارة
أحد هذه الدول؟
هل قمت بحضور
مهرجان األلوان
من قبل؟ كيف كان؟

ورق عمل يراعي الفروق الفردية

.
يلفظ الحروف
من (أ) إلى (ر) لفظا ً
صحيحا ً .يرتب جمالً
مستخدما المفردات الجديدة
.في الدرس

يستمع إلى النص.
يقرأ النص قراءة صحيحة.
يلفظ الحروف من (أ) إلى (ر) لفظا ً
صحيحا ً .يتعرف على التعبيرات
التي تستخدم داخل الصف
4

زيارة إلى مدينة الجمال

عرض تقديمي  -بطاقات المفردات

متضمنا ً
قصير
أدرسها
اختبار
الموجودة فيها والمواد الدراسية التي
التعاون
األماكن
النقدي -
مدرستي،التفكير
أكتب موضوعا ً أصف فيه األمانة -

اكتب رسالة إلى صديق عن أنشطة قمت بها في اإلجازة مراعيا ً عناصر الرسالة

يقرأ كلمات الدرس قراءة
صحيحة.
يصمم جدوالً دراسيا ً
مستخدما ً أدوات الربط

يستنبط العناصر الفنية
لكتابة الرسالة .
يحدد األنشطة التي
ورق عمل يراعي الفروق الفردية أعجبتها في الرسالة..

عرض تقديمي  -بطاقات المفردات

التعاونالسياحية مراعيا ً صحة المعلوماتاختبار قصير
النقديمن -المعالم
التفكيرواحد
سياحي عن
األمانة -
عد مخططا ً ذهنيا ّ لكتابة منشور

أوظف جميع المفردات التي تعلمتها وأكتب فقرتين عن السباق الذي أفضله

5

يستمع إلى النص.
يقرأ المفردات المحددة قراءة
صحيحة.
يصمم جدول دراسيا ً مستخدما ً
أدوات الربط

4

April

جولة في مدرستي

فيديو  -عرض تقديمي

األمانة  -التفكير النقدي  -التعاون

هل ذهبت في جولة
حول اإلمارات من
قبل؟
إلى أين ذهبت؟
وما هو أكثر مكان
نال إعجابك؟
ولماذا؟
ما هو المعلم السياحي في دولة اإلمارات التي تتمنى زيارته؟ أين يقع؟ ما الذي يميزه؟

No of Periods

Art Integration

INCLUDING VIRTUAL
LEARNING

Unit/Section

WEEK

Artificial
Intelligence

Competencies and
MY IDENTITY
Values

Teaching Aids /
Reference/
Resources

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

MONTH

CRITICAL
THINKING
QUESTIONS
SUBJECTIVE

CRITICAL
THINKING
QUESTIONS

Cross
curricular
link

Activities
(Formative
assessment tasks,
)projects, Visits

Name of the Subject Teacher:-Reem Mohamed

.
يجيب على أسئلة تظهر
.فهمه بمضمون النص
يقارن بين المفرد و المثنى و
الجمع
يتعرف علة مفردات المعالم
.السياحية

عرض تقديمي  -بطاقات المفردات
يحدد أحد السباقات التي
يفضلها.
يطور مخططا يعبر عن
ورق عمل يراعي الفروق الفردية السباقات المشهورة.

التسامح  -الصدق  -التعلم التعاوني

يستمع إلى النص..
يقرأ المفردات المحددة قراءة
صحيحة.
يكتب قائمة بأسماء األنشطة التي
يفضلها

يستمع إلى النص.
يجيب على أسئلة تظهر فهمه
بمضمون النص.
يحدد أفضل مكان سياحي في دولة
اإلمارات

يستمع إلى النص.
يجيب على أسئلة تظهر فهمه
بمضمون النص.
يقرأ المفردات المحددة قراءة
صحيحة.
يحدد أحد السباقات التي يفضلها.
يطور مخططا يعبر عن السباقات
المشهورة.

4

4

4

في ضيافتي

حول اإلمارات

سباقات مشهورة

May

صور معبرة عن الوحدة.

الترقيم.
عالمات قصير
مراعيا ً المسافات بين الكلمات و اختبار
التعاوني
المختلفة
التعلم
الدول
الصدق -
األلوان في
التسامح -
اكتب فقرات معبرة عن مهرجان

يكتب فقرة معبرة عن
المهرجانات.

يستمع إلى النص.
يقرأ المفردات المحددة قراءة
صحيحة.
يستخدم المفردات الجديدة في
صياغة جمل
يتعرف على مجموعة دول حول
العالم.
يكتب فقرة معبرة عن المهرجانات
4

مهرجان األلوان

هل يجب أن تسأل
عن مكونات
الطعام قبل تناوله؟
ولماذا؟
هل قُدم لك طعام
مكون من
الحشرات من قبل؟
أين؟ متى؟ مع من؟
كيف تصرفت؟

هل ستتناول يوما ً
ما طعاما ً مصنوعا ً
من الحشرات؟
إذا كانت إجابتك
ال ،كيف ستعبر
عن رأيك دون أن
تحرج اآلخرين؟

إذا دُعيت
لإلنضمام لمهرجان
حرب الطماطم،
هل ستقبل الدعوة
أم سترفضها؟
وكيف سترفضها؟
هل اللعب
بالطماطم و
اهدارها أمر
صحيح؟

أين يقام مهرجان
حرب الطماطم؟
متى يقام هذا
المهرجان؟
كيف يقام هذا
اإلحتفال؟

يستمع إلى النص.
يقرأ النص قراءة صحيحة .
يكون جمالً عن عيد الحشرات
محاكيا ً نمطا ً.
يقارن بين صورتين عن احتفالين
مختلفين
من .خالل اإلجابة عن األسئلة.
ورق عمل يراعي الفروق الفردية يكتب فقرة عن إحدى تجارب حياته
عرض تقديمي  -بطاقات المفردات

عيد الحشرات

اجمع معلومات واكتب نصا ً من فقرتين عن المهرجانات التي تعرفها.

اختبار قصير
عرض تقديمي  -بطاقات المفردات

أين يقام االحتفال
ما رأيك في هذه
ما هو عيد الصمت؟
ما هي فوائد
الصمت في رأيك؟ في أي دولة يقام؟

June

يستمع إلى النص.
يتعرف على فصول السنة األربعة.
يجيب على أسئلة تظهر فهمه
لمفردات النص.
يكتب فقرة مستخدما المفردات
يكتب قائمة بأسماء المهرجاناتالجديدة

مهرجان حرب الطماطم

July
SUMMER VACATION

August

اكتب مقارنة بين العيد في بوليفيا والعيد في بلدك.

ورق عمل يراعي الفروق الفردية
التسامح  -الصدق  -التعلم التعاونيعرض تقديمي  -بطاقات المفردات

يستمع إلى النص
يقرأ المفردات المحددة قراءة
صحيحة.
يكتب فقرة عن المهرجان وفق
المعايير المحددة.
يكتب الكلمات المعبرة عن بوليفيا

4

عيد ضرب الجيران

اكتب قصة قصيرة من فقرتين عن الببغاء.

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

يقرأ المتعلم المفردات اللغوية قراءة
صحيحة.
يتعرف المتعلم على حروف الجر.
يوظف حروف الجر من خالل
المفردات الجديدة.
يوظف حروف الجر من
يكتب قصة قصيرة من فقرة واحدة
خالل المفردات الجديدة.
يكتب قصة قصيرة من فقرة عن الببغاء.
واحدة عن الببغاء.
4

يقرأ المتعلم المفردات اللغوية قراءة
صحيحة.
يحاكي المتعلم كتابة األرقام من 1
إلى  10كتابة صحيحة.
يتعرف المتعلم على داللة قبل
يكتب المتعلم الجدول اليومي وداللة بعد.
اكتب موضوعا ً صف فيه مدرستك متضمنا ً األماكن الموجودة فيها والمواد الدراسية التي تدرسها.
يكتب المتعلم الجدول اليومي
الخاص به باستخدام أداتي
الخاص به باستخدام أداتي الربط و
الربط و  /ثم.
يكتب المتعلم موضوعا ً
 /ثم.
يكتب المتعلم موضوعا ً وصفيا ً
وصفيا ً يصف فيه مدرسته
يصف فيه مدرسته من حيث المواد
من حيث المواد الدراسية
الدراسية واألماكن.
ورق عمل يراعي الفروق الفردية واألماكن.
4
فيديو  -عرض تقديمي
االحترام  -التعاون  -التعلم المستقل

الرسالة.مصورة اختبار قصير
عناصربطاقات
مراعيا ًتقديمي -
عرض
المستقل
التعلم اإلجازة
قمت -بها في
التعاون
االحترام -التي
كتب رسالة إلى صديق عن األنشطة

يعد مخططا ً ذهنيا ً لكتابة منشور سياحي عن واحد من المعالم السياحية مراعيا ً صحة المعلومات ومستخدما ً الجمل الجاذبة والتنسيق في المنشور.

فيديو  -عرض تقديمي
االحترام  -التعاون  -التعلم المستقل

يقرأ المتعلم المفردات الجديدة
قراءة صحيحة.
يتعرف النتعلم على الضمير (نا).
يجيب المتعلم عن أسئلة
يجيب المتعلم عن أسئلة مظهرا ً
مظهراً فهمه بأداتي
فهمه بأداتي االستفهام من  /ما.
االستفهام من  /ما.
يكتب المتعلم رسالة إلى صديقه
يكتب المتعلم رسالة إلى
صديقه عن اإلجازة الصيفية عن اإلجازة الصيفية وفق عناصر
الرسالة.
وفق عناصر الرسالة.
المتعلم المفردات الجديدة
يقرأ

يتعرف المتعلم على مفهوم
المنشور السياحي.
يستخدم المتعلم المخطط
الذهني في كتابة منشور
سياحي وفق آليات التقييم
ورق عمل يراعي الفروق الفردية المحددة.

September

عيد الصمت

في القطار

4

في الفندق

قراءة صحيحة.
يميز المتعلم بين الالم الشمسية
والالم القمرية.
يتعرف المتعلم على مفهوم
المنشور السياحي.
يستخدم المتعلم المخطط الذهني
في كتابة منشور سياحي وفق آليات
التقييم المحددة.
4

في المدينة

October

اكتب فقرة عن ابن الهيثم مستعينا ً بالشبكة العنكبوتية.

فيديو  -عرض تقديمي

التعاونيفيديو  -عرض تقديمي
العنكبوتية.
بالشبكة -التعلم
مستعينا ًالصدق
التسامح -
اكتب فقرة عن توماس إديسون

اختبار قصير

يقيم المتعلم العلم الذي
اشتهر به ابن الهيثم.
يكتب المتعلم موضحا ً فائدة
اختراع ابن الهيثم.

يقرأ المتعلم المفردات الجديدة
قراءة صحيحة.
يتعرف المتعلم على الضمائر
المنفصلة .
يتعرف المتعلم على ابن الهيثم
يقيم المتعلم العلم الذي اشتهر به
ابن الهيثم.
يكتب المتعلم موضحا ً فائدة
اختراع ابن الهيثم.

يقرأ المتعلم المفردات الجديدة
قراءة صحيحة.
يجيب المتعلم على توماس إديسون
.
يقيم المتعلم العلم الذي اشتهر يقيم المتعلم العلم الذي اشتهر به
توماس إديسون
به توماس إديسون
يكتب المتعلم موضحا ً فائدة يكتب المتعلم موضحا ً فائدة
اختراع توماس.
ورق عمل يراعي الفروق الفردية اختراع توماس.
4
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 فقرة عن ابن الهيثم مستعينا ً
اختبار قصير
التعلم التعاونيعرض تقديمي  -بطاقات المفردات
العنكبوتية.
الصدق -
بالشبكة
التسامح -

قصيرالماهر.
اختبارالطباخ
التحكيم في اختيار الطبق األشهى وتسمية
التعاون
ولجنة
النقدي -
المشاركين
دورالتفكير
األمانة -
بالتعاون بين أفراد مجموعتك مثل

األمانة  -التفكير النقدي  -التعاون بطاقات للمفردات والتراكيب

4

يستمع المتعلم للنص
يقرأ المتعلم المفردات الجديدة
قراءة صحيحة.
يتعرف المتعلم على ابن الهيثم
يقيم المتعلم العلم الذي اشتهر يقيم المتعلم العلم الذي اشتهر به
عباس بن فرناس.
به عباس بن فرناس.
يكتب المتعلم موضحا ً فائدة يكتب المتعلم موضحا ً فائدة
فرناس.
عباس بن
اختراع عباس بن فرناس.
للنص.
اختراعالمتعلم
يستمع

4

يقرأ المتعلم المفردات الجديدة
قراءة صحيحة.
يحدد المتعلم أصناف الطعام
المفضل له.
يجيب المتعلم على أسئلة تظهر
فهمه بنص المطبخ العالمي.
يعبر النتعلم عن األنشطة الصيفية
المفضلة له.
يقيم المتعلم دور وسائل اإلعالم
وأهميتها.

ورق عمل يراعي الفروق الفردية

يشارك المتعلم مع أصدقائه
في إعداد لجنة تحكيم
الختبار الطبق الشهي.

يستمع المتعلم للنص.
يقرأ المتعلم المفردات الجديدة
قراءة صحيحة.
يحدد المتعلم أنواع الطعام الشهي
المفضل له.
يشارك المتعلم مع أصدقائه في
إعداد لجنة تحكيم الختبار الطبق
الشهي.

يكتب المتعلم فقرة عن
الطعام الشهي الذي يفضله.

يكتب المتعلم فقرة عن الطعام
الشهي الذي يفضله.

يكتب فقرات ذات بناء لغوي
تحتوي على جمل رئيسة
وتفاصيل داعمة
*يستخدم أفكاره وأفكار
اآلخرين ليخطط ويطور
أفكارا قبل الكتابة

يكتب فقرات ذات بناء لغوي
تحتوي على جمل رئيسة وتفاصيل
داعمة
*يستخدم أفكاره وأفكار اآلخرين
ليخطط ويطور أفكارا قبل الكتابة

ورق عمل يراعي الفروق الفردية

توماس إديسون

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

ورق عمل يراعي الفروق الفردية
التسامح  -الصدق  -التعلم التعاونيعرض تقديمي  -بطاقات المفردات

لك.التعاوني
التعلم
المفضل
الصدق -
التسامح -الطعام
اكتب رسالة إلى صديق متحدثا ً عن

4

إبن الهيثم

October

مراجعة

عباس بن فرناس

November

المطبخ العالمي

4

مسابقة الطبخ

December
5

مراجعة
WINTER VACATION

يستمع المتعلم للنص.
يقرأ المتعلم المفردات الجديدة
قراءة صحيحة.
يتعرف المتعلم على الالم الشمسية
والالم القمرية.
يحدد المتعلم األطعمة
والمشروبات المفضلة له.
يكتب المتعلم فقرة عن طعامه
المفضل
4
يكتب المتعلم فقرة عن طعامه المفضل

لديكالتعاون فيديو -عرض تقديمي
النقدي . -
المفضلة
التفكير
والمشروبات
اكتب فقرتين عن األطعمة األمانة -

اختبار قصير

النقدي  -التعاون بطاقات للمفردات والتراكيب
تعتني بها؟
التفكير
وكيف
األمانة -
حدد احتياجات الحيوانات األليفة،

يكتب المتعلم رسالة إلى
صديقه يخبره عن الحيوان
ورق عمل يراعي الفروق الفردية األليف المفضل له.

العادات الصحية

January
يستمع المتعلم للنص.
يقرأ المتعلم المفردات الجديدة
قراءة صحيحة.
يتعرف عن عناصر الرسالة
يحدد النتعلم الحيوانات األليفة
المفضلة له.
يكتب المتعلم رسالة إلى صديقه
يخبره عن الحيوان األليف المفضل
له.
4

حيواني األليف

يسمي المتعلم صديقه
المفضل.
يصيغ المتعلم فقرة عن
صديقه المفضل مستخدما ً
مفردات النص.

عرض تقديمي  -فيديو
التفكير الناقد
تحبه؟
التعاوني -
وصفاته ،ولماذا
التراث  -التعلم
اكتب فقرتين عن صديقك المفضل

يستمع المتعلم للنص.
يقرأ المتعلم المفردات الجديدة
قراءة صحيحة.
يتعرف المتعلم على الحواس
الخمس.
يسمي المتعلم صديقه المفضل.
يصيغ المتعلم فقرة عن صديقه
المفضل مستخدما ً مفردات النص.
4

صديقي المفضل

1st week

February

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

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 أفكارا قابلة للكتابة.
ANNUAL EXAMINATION 2020-21

March
4

مراجعة

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

