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YEAR 5 – ARABIC B (Week 1)-2021-2022 

 

Subject  

 

Islamic Studies (A) 

 

Class/ Section 

 

Year 1 – D 

 

Week 2 

 

5
th

September  to 9
nd

 September 

 

Work send to students by 

 

Google classroom/Zoom Class 
 

 

Total number of lessons per week 

 

3 

Unit/Topic 

 

. ِداة اإلسالو ــ يشارعخ عبيخ1  

. ــ اختجبس تحذَذ يستىي 2  
Key Vocabulary 

 

آداة انطعبو ـــ آداة دخىل انحًبو وخشود انحًبو ــ أحت يخهىقبد هللا ــ انصالح 

.عهً انُجٍ ملسو هيلع هللا ىلص  ــ أسكبٌ اإلًَبٌ  

Lessons 1-4 –Live Zoom lesson 

along with face to face instruction 

for students present on a particular 

day. 

 

 

 

Specific Learning objectives 

.أٌ َعجش ثهغته عٍ أسكبٌ اإلًَبٌ ــ 1  

  . ــ أٌ َستشرع انًتعهى آداة دخىل انحًبو وخشود انحًبو2

.أهًُخ ركش هللا عُذ انجذء ثبنطعبو واالَتهبء يُه ــ َستشرع 3  

. ــ انىقىف عهً َقبط انقصىس وانضعف ووضع خطخ عالرُخ نزنك 4  

Work will be assigned in google 

classroom which will be matched to 

the students ability. 

 

GC- Learning objectives 

 ــ أٌ َتًشٌ عهً انتعبيم يع كبفخ أَىاع األسئهخ انخبصخ ثًجحج انتشثُخ 1

.اإلساليُخ  

.تطجُق يب َتعهًه فٍ حُبته انُىيُخ ــ أٌ َتذسة عهً 2  

 

 

Outcomes 

 

Specific Intended Learning Outcomes 

 

 ــ أٌ َطجق آداة اإلسالو فٍ انتعهى وانتعهُى، واستخذاو انًُبهذ انعقهُخ فٍ إحجبد 1

.قضبَب اإلًَبٌ  

. ــ أٌ َتى عالد انقصىس وانضعف يٍ خالل وضع خطظ عالرُخ نزنك 2  

 

Tasks/Activities 

تكهُف يٍ قجم انًعهى ثبإلربثخ عٍ ثعض األسئهخ انتٍ تخص أسس انتشثُخ اإلساليُخ 

يٍ يخم آداة انطعبو، آداة دخىل انحًبو وخشود انحًبو، أحت يخهىقبد هللا، انصالح 

.عهً انُجٍ ملسو هيلع هللا ىلص، أسكبٌ اإلًَبٌ  
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Assessment Criteria/ 

Essential questions 

 

Task1: تحذث عٍ أهًُخ انصالح عهً انُجٍ عهُه انصالح وانسالو ؟ 

Task 2: .ثعذ دساسخ دسس أسكبٌ اإلًَبٌ، يب انشكٍ انخبٍَ يُهب؟  

Task 3: .اركش آداة انطعبو  

 

Resources  

ــ أفالو قصُشح يٍ يىقع َىتُىة ثهذف انتىرُه واإلسشبد ثأسهىة تشثىٌ يٍ خالل 

.يىاقف يهًىسخ   

.ــ أوساق انعًم   

 

 


