
 

 

 

 

Key Stage 4 Curriculum Map 2021-22 

 الفصل الدراسي الثاني

اللغة العربية للعرب المادة: العاشر  الصف:   
القراءة الموصى بها /التعلم المنزلي  العنوان/ الموضوع HPL Links الربط باإلمارات العربية المتحدة 

المدرسة  تابع الُمرفقات على موقع *  

ا ، وموقع عصافير الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعي    

 كتابة المتعلم عن سيرته الذاتية موظف ا 
لتي يعاصرها اآلن بدولة األحداث ا

.اإلمارات  

( الممارسة)العمل الجاد   (كتابة )سيرة ذاتية 
 لعباس  (الفارغرة ذاتية )تعلمت من أوقات كتابة سي

 محمود العقاد 

المدرسة  تابع الُمرفقات على موقع *  

ا ، وموقع عصافير الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعي    

 

تحدث المتعلم عن حرص شيوخ دولة 
مبدأ التعليم للجميع اإلمارات على ترسيخ 

.في نفوس أبناء الوطن  

( طالقة الفكر)اإلبداع    دوديه(قصة قصيرة )الدرس األخير ـ ألفونسو 

  نص خارجي رديف 

المدرسة  تابع الُمرفقات على موقع *  

ا ، وموقع عصافير الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعي    

 

تحدث المتعلم عن جهود فرق اإلنقاذ في 
دولة اإلمارات وسرعة استجاباتهم ألبناء 

.موظف ا اسم المفعول الوطن  

 

( المثابرة)العمل الجاد    اسم المفعول 
  نص خارجي إثرائي 

 

المدرسة  تابع الُمرفقات على موقع *  

ا ، وموقع عصافير الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعي    

 

ا  تحدث المتعلم عن أهمية السياحة موضح 
.ة دولة اإلمارات بالنسبة للسياحةرؤي  

 

( الممارسة)العمل الجاد    (السياحينص معلوماتي )رؤية مستقبلية للقطاع 
  نص خارجي رديف 

 

المدرسة  على موقع تابع الُمرفقات *  

ا ، وموقع عصافير الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعي    

 

تحدث المتعلم عن دور دولة اإلمارات في 
 رقي الحضارة اإلنسانية.

 

اإلبداع( الذكاء  الفكري)   شعر)الناس والزمان( أبي الطيب المتنبي 
 "نص إثرائي" 

 

المدرسة  تابع الُمرفقات على موقع *  

ا ، وموقع عصافير أُسبُوعي  الخاص بالُمعَِلم   

إبداع المتعلم مقال حول أهمية التعليم 
ا دور دولة اإلمارات في دعم التعليم  موضح 

.ره واالرتقاء به ألعلى المستوياتوتطوي  

 

( الممارسة)العمل الجاد   )مقال )التعليم ـ د.خالد الخاجة 

 )بالغة )االستعارة 
 
 



الثانيالفصل الدراسي    

 

 

 

 

  
الثانيعطلة نصف الفصل الدراسي   

المدرسة  تابع الُمرفقات على موقع *  

ا ، وموقع عصافير الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعي    

 

تحدث المتعلم عن أهمية الوقت وكيفية 
ا أهم وسائل  استغالل أوقات الفراغ موضح 
الترفيه التي وفرتها دولة اإلمارات ألبنائها 

موظف ا ما درسته من  لقضاء أوقات فراغهم
.دروس النحو   

 

( الممارسةالجاد)العمل    ب مفعولين أصلهما المبتدأ نحو )األفعال التي تنص
 (والخبر

  نحو )األفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما
 المبتدأ والخبر(

 

المدرسة  تابع الُمرفقات على موقع *  

ا ، وموقع عصافير الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعي    

حول معالم  عمود الصحفي إبداع  المتعلم 
ا التشبيهات البليغة .  دولة اإلمارات مستخدم 

 

( المثابرة) العمل الجاد    عمود صحفي )السعادة ال تضل طريقها ـ ناصر
 الظاهري(

 )استماع )هل ترى الحيوانات العالم كما نراه نحن؟ 

 
المدرسة  تابع الُمرفقات على موقع *  

ا ، وموقع عصافير الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعي    

تحدث المتعلم عن دور دولة اإلمارات في 
 تشجيع القراءة والحث عليها .

 

اإلبداع( الذكاء  الفكري)   )قصة قصيرة )العباءة ـ عائشة الكعبي 

  نص إثرائي 
 

 
المدرسة  تابع الُمرفقات على موقع *  

ا ، وموقع عصافير الخاص بالُمعَِلم أُسبُوعي    

 

حول معالم  عمود صحفي إبداع  المتعلم 

في مجال الرعاية الصحية  دولة اإلمارات 

.ألبنائها   

 

( الممارسة)العمل الجاد   )أدب رحالت )رحلة ابن بطوطة إلى الصين 

 )عمود صحفي )رسالة سامية ـ مريم مسعود الشحي 

 ) محادثة )التمريض المهنة اإلنسانية األولى 

  
المدرسة  تابع الُمرفقات على موقع *  

ا ، وموقع عصافير بالُمعَِلم أُسبُوعي  الخاص   

 

تحدث المتعلم عن جهود شيوخ دولة اإلمارات 

 في اإلرتقاء بمستقبل أبناء الوطن.

 

()اإلبداع  
 طالقة
 الفكر

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

 


