
Year 4 scheme of work 

First Term 
 

The Topic Learning Objectives Vocabulary and Expressions language proficiency 

and the Grammars 
Revision

 
Revision

 
Revision

 
Revision

 

 أول يوم في المدرسة
 

First day at 
school 

 
 
 
 

 

-To write 
sentences about 
his daily routine 

at school . 
 

- To write 
sentences for 
school  

 

 –اصحو  –اول يوم في المدرسة 
 -أقرأ –أتكلم  –أسمع  –البس 
لوني  –عمري  –أنا من  –اسمي 

قلم  –الزي المدرسي  –المفضل 
شباك  –باب  –كتاب  –دفتر  –
أيام األسبوع - معلم –فصل  –  

 

 الحركات القصيرة :
 –الفتحة –)الضمة 

الكسرة ( الحركات 
 –الطويلة ) المد باأللف 

المد بالياء ( –المد بالواو   
 –التذكير والتأنيث 
كيرنالتعريف ) ال ( والت  

يلعب  –يتناول  –ينظف  –يغسل  To write- صباح كل يوم   حروف الجر 



Every morning 
 

sentences about 
his daily routine. 

 

 –غداء  –فطور  –يذهب  –
 –كل  –مساء  –صباح  –عشاء 

 –أتناول  –يشرب  –يقرأ  –يوم 
  -أرتب 

الفعل المضارع مع 
 –هي  –) هو الضمير 

 أنا (
 

  أنا أحب / أنا ال أحب

 إنه يوم العيد
 

It's feast day 
 

-To learn about 
the types of food, 

clothes and 
festive 

celebrations 
 

 –مسجد  –كعك  –هدايا  –العيد 
 –حلوى  –كعك  –عيدية  –زينة 

في  –في المدرسة  –عيد مبارك 
 –بيت الجدة  –زينة  –المسبح 

 طعام 

التاء المفتوحة والتاء 
 المربوطة 

 أدوات االستفهام
  هذا / هذه 

 المقصف 
Canteen 

 

To recognize 
some simple and 
common 
expressions 
about the school 
canteen. 
   
-To write simple 
sentences about 
the school 
canteen. 

–مقصف  –بائع  –سندوتش  –حلوى  
اعطني  –كم السعر ؟ –نظام  –نقود 

–دجاج  –خبز  –أرز  -هذه –هذا –
–عطشان  –شطيرة  -ماء –عصير 
–بطاطا  –جائعة  –جائع  –عطشانة 

ال أريد –أريد  –سمك  –بيض  –جبن 
–خلف  –أمام  –موزة  –تفاحة  –

–أشرب  –اكل  –جانب  –وراء 
 –رخيص  –غالي –طعام صحي 

الأحبه–أحبه   

 جملة النفي  ب ال
 

 أقسام الكلمة 



 
 أنا أعيش في االمارات
I live  in UAE 

To recognize the 
names of the 
seven Emirates. 
 
-To create a 
simple sentences 
about your life in 
UAE. 

مارات -أعيش -دبي -أبوظبي - االا
أم  -الفجيرة - الشارقة -عجمان
 الشرطة – رأس الخيمة -القيوين

-متجر -مسجد -متحف - بلدية –
القرية العالمية  - مسجد الشيخ 

–شاطئ  -موقف سيارة - -زايد
-ااشارة ضوئية -حديقة - سيارة

-يقف -يحترم -يعيش -شرطي 
  يذهب

 الضمائر     
 أنا              

           أنَت    
 نحن           

 مع الفعل المضارع

Revision Revision Revision
 

Revision 
 


