RESOURCES

Enquireries
/H.w

يقارن ن
بي وسائل النقل والمواصالت حدسثا وقديما

ن
تصميم مرفقات عن
وسائل النقل والمواصالت يف الحوار والمناقشة عن فوائد
وسائل النقل
دولة اإلمارات العربية المتحدة النقل والمواصالت
تصميم خرائط ذهنية والمواصالت ولصقها
العمل مع األقسام
عىل الطاولة
عن وسائل المواصالت والنقل
ألبتكار بعض الوسائل النقل
ن
البحث ف ر
األنتنت
مناظرات
الحديثة يف دولة اإلمارات
ي
عن وسائل النقل
وحوارات حول وسائل النقل
والمواصالت حديثا
والمواصالت قديما وحديثا
وقديما يف العالم
ابحث عن حلول ( عرض
المشكلة ) ليقوم التالميذ
بوضع حلول

يعدد أنواع النقل
والمواصالت يوظف
المفردات وسائل التقل
ن
والمواصالت يف جمل
يقارن ن
بي وسائل النقل
والمواصالت قديما
وحديثا

أن يصنف الطالب وسائل النقل
المواصالت
أن يوضح الطالب أهمية
وسائل النقل والمواصالت
أن يقارن
الطالب ن
بي وسائل النقل
والمواصالت
أن يفرس الطالب أثر وسائل
النقل والمواصالت
أن ر
يقبح الطالب حلوال
لمخاطر النقل والموصالت

سبتمب
ر

يوضح أهمية وسائل
النقل والمواصالت
ويقارن بينهم .

يكتب فقرة
يعدد أنواع المواصالت والنقل
ن
عن أنواع المواصالت الحديثة يف دولة اإلمارات

تجسيد نرسات إخبارية
دب لتعرف
زيارة طالبية إىل ر
لمناقشة وسائل النقل
عىل وسائل النقل
عرض
رحلة مع والمواصالت
والمواصالت
فيديوهات عن وسائل النقل
الخطوط اإلماراتية
والمواصالت
فكر زاوج شارك
صف الصور

ئ
ينش مقاال عن اهمية
النقل والمواصالت وان
ن
يمب ن
بي االيجابيات
والسلبيات ن
بي وسائل
النقل والموصالت
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تبادل األسئلة واألجوبة
عن وسائل النقل
والمواصالت داخل
دولة اإلمارات
عمل مذكرة
مبسطة عن وسائل
النقل والمواصالت
ن
الحديثة والقديمة يف
دولة اإلمارات

ئ
ينش الطالب مقال عن
أن
أن يكتب فقرة عن
يعب عن أهمية النقل والمواصالت
المواصالت ر
ن
أن ن
يمب الطالب
الصور يف جمل
إيجابيات وسلبيات وسائل
النقل والمواصالت
ن
أن يبدئ الطالب رأيه يف وسائل
النقل والمواصالت
أن يرسح الطالب كيفية
الحياة بدون وسائل النقل
أن
والمواصالت
ر
يقبح الطالب ضوابط لتنظيم
وسائل النقل والمواصالت

وسائل النقل والمواصالت

ألعاب تعليمية
ألعاب لغوية
األجهزة
المحمولة
تسجيالت صوتية

Reflective learners

)(Group Activities

)(H.A,M.A/L.A

وسائل النقل والمواصالت

فيديوهات تعليمية
قصص
مقاالت من
الصحف

Cross curriculm
(Link with subjects-UAE and
)world

Activities

Team work

Creative Thinking

Objective

Lesson

Month

سبتمب
ر

تلخيص القصة وعنارصها
يوضح أهمية وسائل
النقل والمواصالت
ويقارن بينهم .

فيديوهات تعليمية
قصص

ن
ترتيب عنارص القصة ووضعها يف جمل
ن
من وىح الخيال عن موقف يف حياته

زيارة طالبية إىل أحد مكتبات
دب وقراءة بعض قصص
ر
اإلمارات

عرض فيديوهات لبعض
القصص
فكر زواج شارك

كتابة قصة

يرسح الحياة بدون
محاوالت للوصول اىل
الهدف ر
ويقبح ضوابط
لتنظيم حياته .
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نشاط جماىع حول
ن
تمب العدد
عمل فردى
صياغة األرقام إىل
ن
كلمات ووضعها يف
جمل

توظيف بعض المفردات
ن
يف جمل
ترتيب أحداث القصة
كتابة قصة
بسيطة عن موقف
ن
ساعده يف حياته

أن يرسح الطالب الحياة بدون
محاوالت للوصول إىل الهدف
أن ر
يقبح الطالب
ضوابط لتنطيم حياته اليويمة
أن ن
يمب الطالب
ن
ن
بي المحاولة والخمول يف
الوصول إىل الهدف

القائد والنملة

ألعاب تعليمية
ألعاب لغوية
األجهزة
المحمولة
تسجيالت صوتية

القائد والنملة

ن
اإلستماع لبعض القصص يف
دولة اإلمارات ( الشيخ زايد )

أن يستخرج المفردات الجديدة
الحوار والمناقشة حول عنارص تصميم خريطة ذهنية تحديد عنارص القصة
تضم عنارص القصة تلخيص أحداث القصة من القصة
القصة
أن يوضح أهمية المحاولة
دائما للوصول إىل الهدف
تصميم خرائط ذهنية لعنارص
أن يقارن الطالب
القصة
ن
بي الخمول والمحاولة للوصول
للهدف نف الحياة أن ر
يقبح
ي
الطالب حلوال للوصول إىل
ن
الهدف المطلوب ف الحياة
أن يتعرف الطالب كيفية
ن
استخدام الدروس اليومية ف
ن
الحياة وتطبيقها ف الحياة
اليومية

أكتوبر

أكتوبر

يوضح كيف كان ر
البابط األرسي ن
بي األف راد
ن
ن
الماض  .ن
والحارص
يف
ي
يقارن ن
بي استعمال الزجاج
والبالستيك
ن
يبدي رأيه يف كثب من المواقف الحياتية مع
ن
إعطاء النصائح لبعض األشخاص ليسبوا يف
ست هللا
ري
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شهر الزجاج
امتحا
نات

ن
كتابة فقرة عن مزايا وعيوب
لو كنت مسؤوال يف دولة
اإلمارات العربية المتحدة ما الزجاج
ر
عمل ملصقات حول
الت كنت ستأخدها ؟
القرارات ي
استخدامات الزجاج
عمل حوار حول أنواع
الزجاج
يوضح أهمية الزجاج
عمل خريطة زهنية عن
وفائدته وأفضل الطرق
تقديم
الزجاج
الستعمال الزجاج بشكل
ن
ر
مقبحات الستبدال الزجاج يف
مفيد
ر ن
اليومية
حياتنا
ر
الت نسب
اب يف كتابة فقرة عن الطريق إىل هللا
كيف ترى الواقع اإلمار ي
ه السبل ي
ما ن ي
كتابة حوار ن
استخدام المعجم فيها يف سبيل هللا؟
بي
ضوء هذا الدرس
ن
للتعرف عىل ن
ن
كيف
معاب
ف
السب
حول
يدور
شخصي
ي
ي
ن
أن يتمكن الطالب من قراءة
المفردات الجديدة .تنصح الناس ليسبوا يف
عمل
وضح حرص دولة اإلمارات طريق هللا
معبة عن
سليمة
اءة
ر
ق
القصة
؟
هللا
سبيل
باللغة
ساب
ح
إنشاء
لألعمال
زهنية
خريطة
الوىع
اإلسالمية عىل نرس
ر
ِ
ي
ن
المعت
العربية لعمل بريد ما أفضل الطرق الموصلة
الموصلة إىل رضا هللا
بأهمية السب إىل هللا
ن
ن
ر ن
إىل إرضاء هللا؟ أن يوظف المفردات الجديدة يف
وب .
إعطاء الرأي يف بعض القضايا
إلكب ي
َ
جمل من إنشائه .
تحليل بعض مما
والمواقف الحياتية
َ ن
يناقش أهمية طاعة هللا
أن يستنتج الدروس المستفادة
ُيكتب يف المنتدايات
ن
عز وجل والسب يف
من القصة .
من (مفرادات –تحديد
طريقه
أن يضيف الطالب إىل حصيلته
األخطاء اللغوية ).....
اللغوية تراكيب لغوية جديدة
دراما
المناقشة و الحوار-
استخدام المعجم
للتعرف عىل ن
معاب
ي
المفردات الجديدة.
صورة لبعض أنواع
الزجاج وعىل
المجموعة أن تذكر
عن ماذا تتحدث
الصورة.
يكتب-
يتحدث وأوالحوار
أن (المناقشة

ن
ما فائدة الزجاج يف
هل
حياتنا؟
نستطيع أن نعيش بدون
استعمال الزجاج؟
ن
يف رأيك ما بدائل
ن
استخدام الزجاج يف
حياتنا اليومية؟

بنهاية الوحدة سيكون الطالب
ً
قادرا عىل -:
أن يتعرف الطالب عىل
ن
المفردات الجديدة وكتابتها يف
جمل.
ن يتدرب عىل الكالم مع
المناقشة
أن يجيد قراءة الدرس مع سالمة
مخارج الحروف
الفهم
الوحدةعىل
بنهاية يجيب
أن
أسئلةالطالب
سيكون
ً
قادرا عىل -:

ن
يف سبيل هللا

قاموس اللغة
العربية
أحب العربية –
أصدقاء العربية –
يا هال .
ألعاب لغوية
بطاقات تعليمية
فديوهات تعليمية
قصص
قاموس اللغة
العربيةالعربية
موقع
أحب العربية –
أصدقاء العربية –
يا هال .
ألعاب لغوية
بطاقات تعليمية
فديوهات تعليمية
قصص
موقع العربية
التفاعلية.
مواقع تعليمية .

يوضح دور األرسة
ر
والبابط األرسي عىل
أفراد العائلة والمجتمع.

جلسة عائلية

قاموس اللغة
العربية
أحب العربية –
أصدقاء العربية –
يا هال .
ألعاب لغوية
بطاقات تعليمية
فديوهات تعليمية
قصص
موقع العربية
التفاعلية.

كيف تحافظ دولة اإلمارات كتابة حوار ن
المناقشة و الحوار-
بي أفراد العائلة
العربية المتحدة عىل ر
استخدام المعجم
عمل خريطة زهنية
البابط
للتعرف عىل معابن
عن العائلة
والعائىل؟
األرسي
ي
ي
المفردات الجديدة.
يصمم ملصقات حول
ر
أن (يتحدث أو يكتب
الت تجتمع فيها
المواقف ي
ر
الت يقوم بها )كل طالب عن أرسته
العائلة واألنشطة ي
تحليل الحوار
مع عائلته
تحليل فقرة.
خريطة ذهنية لشجرة
عائلته
دراما

يستخدم المفردات
ليعب عن شعوره
الجديدة ر
داخل العائلة.
يكتب قصة
قصبة عن عائلته
يقرأ بدون
أخطاء

بنهاية الوحدة سيكون الطالب
ً
قادرا عىل -:
أن يجري حوار مع أصدقائه
عن العائلة
ً
أن يكتب فقرة عن العائلة مراعيا
القواعد اللغوية واإلمالئية
وعالمات ر
البقيم .
أن يجيد قراءة الحوار مع سالمة
مخارج الحروف.
أن يحدد المعلومات األساسية
عن الدرس

نوفمب
ر

ديسمب
ر
يناير

رفباير
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