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Lesson / Unite No. Page No. Title of Lesson / Unit Activities, Projects, Assignments  etc. 

April ابريـــل Unite 4 
Lesson 16 

 
104 

 

تـطـبـيق قـواعـد عـبـور الـمـشـاة فـي سـاحـة الـمـدرسـةـط : االـنـشـ كـــيــف تــعــبــر الــشـــارع  
ورقـة عـمـل ، أمـالء رسم صـور مـن درس .               
نـظـام الـمـرور فـي دولـة االمــارات .                 

May مــايــو   Unite : 4 
Lesson : 17 

Unite : 4 
Lesson : 18 

 
110 

 
116 

 
الــهــاربـ األســد 1  

 

ـ الـيــوم الــريــاضـي2  

 الـنـشـاط : رسـم لــوحـة أو مـجـسـم للـحـيـوانـات الـتـي تـعـيـش فـي  
الـغـابـة ، ورقة عمل     

 
 الـنـشــاط : تـمـثـيـل الـيـوم الـريـاضـي فـي سـاحـة الـمـدرسـة  ، 

ورقـة عـمـل                
الــريـاضـة فـي دولة االمـارات .             

Juneيـونـيـو Unite : 4 
Lesson:  18 

Lesson : 19 

 
116 
122 

 

ـ تـكـمـلـة درس الـيــوم الـريـاضـي1  
ـ حـول الخـلـيـج                      2  

 
: تـمـثـيــل ، ورقـة عـمـل ، مراجـعـة عـامـة . الـنــشـاط  

 الــواجـب الـعـطـلـة )كـتـابة فـقـرة عـن اي لـعـبـة يـحـبهـا التلميـذ( 

September سبتمبر Unite : 4 
Lesson : 20 

 
128 

 
 درس أحــب فـصــل الـربـيــع

الـنـشـاط : ورقـة عـمـل ، رسـم لـوحـة للـفـصـول االربـعــة أو كـتـابـة فقـرة 
    . قـصـيرة عـن اي فـصـل             
الـطـقـس فـي دولـة االمــارات .              



October اكتـوبر Unite : 5 
Lesson : 21 

 
 
 

Lesson : 22 

 
138 

 
 
 

142 

 
ـ درس عـــالء الــديــن والــبــحــر1  

 

ـ درس الــراعــي والــذئـــــب2  

 
 الـنـشـاط : تـمـثـيـل ، ورقـة عـمـل اشيـاء متعلقـة بالدرس .

     اهــم الـمـهــن فـي دولة االمــارات            
 

.الـنـشــاط : رسـم أو تصـمـيـم مـجـسـم لـمـزرعـة ،ورقـة عـمـل   

November نوفمـبر Unite : 5 

Lesson 22 

 

Lesson 23 

 
142 

 
152 

 
ـ تـكـمـلـة درس الـراعـي والـذئــب1  

 
ـ درس الـعـمـالق واالوالد2  

 
 
 

الـنـشـاط : كـتـابـة فـقـرة قـصـيـرة عـن الـحـديقـة أو تـعـبـير عـن صـورة     
  الـتـحـدث عـن الـحـدائـق فـي دولـة االمــارات               

December 
 ديسـمـبـر

Unite : 5 
Lesson : 23 

 

 

 
152 

 
 

 
ـ تـكـمـلـة درس الـعـمـالق واالوالد1  

 مــراجــعــة عــامــــة

 
   واجــب الـعـطـلـة : الـتـحــدث عــن واحــد مـن الـمـعــالــم الموجودة فـي 

داخل دولة االمــارات .                        
 

January يـنـايـر Unite 5 
Lesson : 24 

 
159 

 
 درس الــقــرد والـغـيــلـــم

 
مــنــه .الـنـشـاط : اعـطأ فـقــرة واسـتـخـراج مـاهـو مـطـلـوب   

    الـتـحـدث عـن الـشـواطـي الموجودة فـي دولة االمــارات .             

February فـبـرايـر   Unite : 5 
Lesson : 25 

 
166 

 
 اِفــتــــح يــا ســـمــســــم

 
 الــنــشــاط : تـمـثـيـل الـقـصــة . ورقــة عــمــل 

 


