
 

 

 

T3 Curriculum Mapping Master KS4 2020-21 

 لثالدراسي الثاالفصل  

 للناطقين  باللغة العربية لغة العربية ال: مادةال العاشر: صفال

 روابط اإلمارات العربية المتحدة  الموضوع /عنوانال

HPL - VVAs@ ACPs 
 القراءة /التعلم المنزلي 

 نص معلوماتي )قطار المستقبل من أبوظبي إلى لندن ـ د.إبراهيم الدرمكي( •
 بالغة )االستعارة( •

 
 

يكتب المتعلم مقاالا حول أهم اإلنجازات التي 
حققتها دول اإلمارات في مجال وسائل 

 المواصالت .

 

 *تابع الُمرفقات على موقع
My learning 

ا.  الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعيا
 و موقع عصافير.

كتب المتعلم عن موضوع ما موظفاا العدد في ي ( العدد تذكيره وتأنيثهنحو ) •
.كتاباته  

 

 *تابع الُمرفقات على موقع
My learning 

ا.  الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعيا
 و موقع عصافير.

 شعر)ذكرى جدتي( جمال بن حويرب •
 )خطوات نحو اإلبداع(  استماع •

يكتب المتعلم مقاالا حول عالقاتنا بأجدادنا 
ا واجبنا نحوهم .  موضحا

 

 *تابع الُمرفقات على موقع
My learning 

ا.  الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعيا
 و موقع عصافير.

 (اترك بصمة إنجازك) مقال •
 "نص إثرائي" •

كيفية تحقيق النجاح يكتب المتعلم مقاالا حول 
الحياة .في   

 

 *تابع الُمرفقات على موقع
My learning 

ا.  الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعيا
 و موقع عصافير.



 

 نحو)التوكيد( •

 رواية عساكر قوس قزح "الفصل األول" •
 

 

المتعلم عن موضوع ما موظفاا  تحدثي

 .التوكيد

 

 *تابع الُمرفقات على موقع
My learning 

ا.  الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعيا
موقع عصافير.و   

 رواية عساكر قوس قزح"الفصل الثاني" •
 نحو )عالمات اإلعراب األصلية والفرعية(

 بالغة ) األسلوب اإلنشائي والخبري( •

ا للفصل الثاني من يكتب المتعلم   تلخيصا
 الرواية

 

 *تابع الُمرفقات على موقع
My learning 

ا.  الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعيا
 و موقع عصافير.

 

 عساكر قوس قزح "الفصل الثالث" رواية •
 (الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعلنحو ) •

 (الطباق والمقابلةبالغة )  •
 

 

ثالث  للفصل الاستجابة أدبية علم يكتب المت
 من الرواية

 

 *تابع الُمرفقات على موقع
My learning 

ا.  الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعيا
 و موقع عصافير.

 

 "الفصل الرابع"رواية عساكر قوس قزح  •
 (حاالت إعراب الفعل المضارعنحو ) •
 بالغة ) الجناس( •

 
 

ا للفصل الرابع من يكتب المتعلم   تلخيصا
 الرواية

 

 *تابع الُمرفقات على موقع
My learning 

ا.  الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعيا
 و موقع عصافير.

 رواية عساكر قوس قزح "الفصل الخامس" •
 نحو ) األفعال الخمسة( •

 بالغة )التشبيه وأنواعه(

خامس للفصل الاستجابة أدبية علم يكتب المت
 من الرواية

 

 *تابع الُمرفقات على موقع
My learning 

ا.  الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعيا
 و موقع عصافير.

متقييم نهاية العا  
 

 رواية عساكر قوس قزح "الفصل السادس" •
 (المفاعيلنحو ) •

 (االستعارة بنوعيهابالغة )  •
 
 

يكتب المتعلم مقاال حول أهمية المدرسة في 
 حياتنا .

 

 *تابع الُمرفقات على موقع
My learning 

ا.  الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعيا
 و موقع عصافير.



  "الفصل السابع"رواية عساكر قوس قزح •

 (النعت والحالنحو ) •
 

 

ا للفصل السابع من يكتب المتعلم   تلخيصا
 الرواية

 

على موقع*تابع الُمرفقات   
My learning 

ا.  الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعيا
 و موقع عصافير.

 "الفصل الثامن" رواية عساكر قوس قزح •
 (ضمائر الرفع والنصب والجرنحو )  •
 

من  الثامنللفصل استجابة أدبية علم يكتب المت
 الرواية

 

 *تابع الُمرفقات على موقع
My learning 

ا.  الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعيا
موقع عصافير.و   

صيف عطلة ال
 

 

 

 

 

 

VAAs ACPs 

EMPATHETIC-Collaborative  
EMPATHEIC- Concerned for society 
EMATHETIC- Confident 
 
AGILE- Enquiring 
AGILE- Creative and enterprising 
AGILE- Open minded 
AGILE- Risk taking 
 
HARD WORKING-Practice  
HARD WORKING-Perseverance 
HARD WORKING-Resilience 
 

META-THINKING-Meta cognition 
META-THINKING-Self regulation 
META-THINKING-Strategy planning 
META-THINKING-Intellectual Confidence 
 

LINKING-Generalisation 
LINKING- Connection finding 
LINKING-Big picture thinking 
LINKING-Abstraction 
LINKING-Imagination 
LINKING-Seeing alternative perspectives 
 

ANALYSING- Critical or logical  
ANALYSING-Precision 
ANALYSING-Complex and multi-step 
problem solving 



 

CREATING- Intellectual playfulness 
CREATING-Flexible thinking  
CREATING- Fluent thinking  
CREATING- Originality 
CREATING- Evolutionary and revolutionary 
thinking 
 

REALISING-Automaticity 
REALISING-Speed and accuracy 

 


