
Month Lesson Objective
Creative Thinking  

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

Team work  
(Group Activities)

     Activities 
 Cross curriculm     

(Link with subjects-UAE and 

world)

Reflective learners 
Enquireries 

/H.w
RESOURCES

يناير

االحسان إلى 

الوالدين

بنهاية الوحدة سيكون الطالب 

:- قادًرا عىل 

 

.أن يحفظ االيات القرآنية   

 اإلجمالي 
ن المتعلم المعنن أن يبي 

للنص لأليات الكريمة  ، موضحا 

عالقة الفكر بعضها ببعض 

أن يفرس الطالب المفردات من 

أن - خالل السياق  والقرائن 

يستنتج الطالب ما يرشد إليه 

الحديث  أن يحفظ الطالب 

ح  ي المفردات أن يرسر
معانن

أن يستخرج -الطالب االيات  

الطالب الفكرة العامة الحديث  

ما الحكمة من عدم ذكر 

ي الحديث 
ن
أربعة نفر ف

يف الرسر

ح االيات  مع بيان  شر

مايرشد إليه وما هي 

ي 
أهم الفضائل الت 

يجب أ،ن نتحلي بها 

من خال ل االيات 

القرآنية الكريمة

اتيجة التفكت  
استخدام استر

الناقد

ي 
ن
التطبيق الفعىلي للتأمل ف

الكون  والتحدث عن ما أنعم 

هللا به عىل وطننا اإلمارات 

ي  وما يقدمة من  الحبين 

ي شنر 
ن
ن ف خدمات للمسلمي 

بقاع األرض

الفروف الفردية

س 
نا
 ال
اة
حي
 
ني ف
ة 
وب
لت
ة ا
مي
أه
ن 
 ع
ة
 

ت
ص
 ق
صة

 ق
ب
كت
ا

.

العربية

أصدقاء العربية – 

 –

الكتاب المدرسي 

السبورة التعليمية 

نت  اإلنتر

ألعاب لغوية

بطاقات تعليمية

فديوهات تعليمية

قصص

موقع العربية 

.التفاعلية

. مواقع تعليمية 

اير فت 

ل
حا
ال أن يقرأ الطالب الفقرة الموجودة 

استخراج الحال من -امامه  

الفقرة اعراب الحال اعراًبا 

صحيحا

اكتب فقرة تصف بها 

عطلتك االسبوعية عىل 

أن تحتوي الفقرة عىل 

حال

المجموعة األول 

ي 
تستخرج معانن

المفردات  المجموعة 

الثانية تستخدم 

ي 
ن
الكلمات الجديدة ف

كتابات إبداعية  

المجموعة الثالثة 

تتحدث عن فضضل 

هللا عىل العباد

اتيجة التفكت  
استخدام استر

اتيجية - الناقد    استحدام استر

الكرسي الساخن

ماذا تفعل لو ضاعت راحتلك 

ي قلب صحراء الرب  ع الخالي 
ن
ف

وليس معك طعام وال ماء

اد
عب
 ال
ىل
 ع
هللا

ل  
ض
 ف
ن
 ع
ث
حد

ت

 العربية

أصدقاء العربية – 

 –

الكتاب المدرسي 

السبورة التعليمية 

نت  اإلنتر

ألعاب لغوية

بطاقات تعليمية

فديوهات تعليمية

قصص

موقع العربية 

.التفاعلية

. مواقع تعليمية 

1



مارس
مة
نع
م 
ظ
أع أن يحلل النص تحليال فنيا 

األفكار الرئيسة     )وأدبيا

المفردات اللغوية الجديدة    

ي ينتمي إليها 
المدرسة األدبية النر

(   البالغة والتطبيقات اللغوية 

ن من  ن نصي     أن يقارن الطالب بي 

.الناحية الفنية والمضمون

ئ الطالب كتابات     أن ينشر

. إبداعية مختلفة 

  

ماذا يحدث لو توفيت 

أمك

المجموعة األول 

ي 
تستخرج معانن

المفردات  المجموعة 

الثانية تستخدم 

ي 
ن
الكلمات الجديدة ف

كتابات إبداعية  

المجموعة الثالثة 

تتحدث عن  أهمية 

الراحة لإلنسان

اتجية التفكت  
استخدام استر

واستحدام -  اإلبداعي 

اتجية الكرسي الساخن استر

تحدث عن عام التسامح

ن ي
عر
 ال
عر
ش
 ال
ور
ص
 ع
ن
 ع
ث
حد

ت

العربية

أصدقاء العربية – 

 –

الكتاب المدرسي 

السبورة التعليمية 

نت  اإلنتر

ألعاب لغوية

بطاقات تعليمية

فديوهات تعليمية

قصص

موقع العربية 

.التفاعلية

. مواقع تعليمية 

أبريل

رع
ضا
لم
ل ا
فع
 ال
ب
ص
ت ن

وا
أد أن يحدد الطالب  أدوات نصب 

أن يعرب -   الفعل المضارع 

الطالب الفعل المضارع بعد 

أن يستخدم - أدوات النصب   

ي جمل مفيدة  
ن
ادوات النصب ف

ي كتابات الطالب إبداعية 
ن
:وف

هات آيات من القران 

الكريم تحتوي عىل ادوات 

النصب

المجموعة األول 

ي 
تستخرج معانن

المفردات  المجموعة 

الثانية تستخدم 

ي 
ن
الكلمات الجديدة ف

كتابات إبداعية  

المجموعة الثالثة 

ة   تكنب قصة قصت 

محاكية للقصة

ورقة عمل للطالب الضيعف  

ورقة عمل للطالب المتوسط   

.وورقة عمل للطالب العالي 

ي  اكتب قصة عن السوق الشعن 

ي دولة اإلمارات
ن
ف

ب
تا
لك
ة ا
ط
ش
أن  العربية

أصدقاء العربية – 

 –

الكتاب المدرسي 

السبورة التعليمية 

نت  اإلنتر

ألعاب لغوية

بطاقات تعليمية

فديوهات تعليمية

قصص

موقع العربية 

.التفاعلية

. مواقع تعليمية 
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