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YEAR 5 – ARABIC B (Week 1)-2021-2022 

 

Subject  

 

Islamic Studies (A) 

 

Class/ Section 

 

Year4 – 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 

 

. ثشخصُبد إساليُخ ثبسصح نهب دوس فٍ خذيخ اإلسالو وانًسهًٍُ ــ يشاجؼخ ػبيخ1  

. ــ اختجبس تحذَذ يستىي 2  
Key Vocabulary 

 

انصبدق اِيٍُ ــ يٍ أخالق انًسهى ــ فضم تالوح انمشآٌ انكشَى ــ حسٍ انىضىء ــ 

.ػهٍ ثٍ أثٍ طبنت ــ انسُذح فبطًخ سضٍ هللا ػُهب ــ احتشاو اِخشٍَ  

Lessons 1-4 –Live Zoom lesson 

along with face to face instruction 

for students present on a particular 

day. 

 

 

 

Specific Learning objectives 

أٌ َستشجغ آحبس إًَبٌ ػهٍ ثٍ أثٍ طبنت وانسُذح فبطًخ سضٍ هللا  ــ 1

.ػُهب  

. ــ أٌ َستشجغ انًتؼهًفضم تالوح انمشآٌ انكشَى2  

.(انصبدق األيٍُ)أٌ َستشجغ ثؼض صفبد انُجٍ ملسو هيلع هللا ىلص  ــ 3  

. ــ انىلىف ػهً َمبط انمصىس وانضؼف ووضغ خطخ ػالجُخ نزنك 4  

Work will be assigned in google 

classroom which will be matched to 

the students ability. 

 

GC- Learning objectives 

 ــ أٌ َتًشٌ ػهً انتؼبيم يغ كبفخ أَىاع األسئهخ انخبصخ ثًجحج انتشثُخ 1

.اإلساليُخ  

.تطجُك يب َتؼهًه فٍ حُبته انُىيُخ ــ أٌ َتذسة ػه2ً  

 

 

Outcomes 

 

Specific Intended Learning Outcomes 

 

 ــ أٌ َظهش انحت وانتأسٍ وااللتذاء ثشسىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويٍ تجؼه ثإحسبٌ يٍ انًُبرد 1

.انجششَخ يٍ األيخ اإلساليُخ  

. ــ أٌ َتى ػالد انمصىس وانضؼف يٍ خالل وضغ خطظ ػالجُخ نزنك 2  

 

Tasks/Activities 

تكهُف يٍ لجم انًؼهى ثبإلجبثخ ػٍ ثؼض األسئهخ انتٍ تخص أسس انتشثُخ اإلساليُخ 

انصبدق اِيٍُ، يٍ أخالق انًسهى،  فضم تالوح انمشآٌ انكشَى، حسٍ يٍ يخم 

.انىضىء، ػهٍ ثٍ أثٍ طبنت، انسُذح فبطًخ سضٍ هللا ػُهب،و احتشاو اِخشٍَ  
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Assessment Criteria/ 

Essential questions 

 

Task1: تحذث ػٍ فضم تالوح انمشآٌ انكشَى؟ 

Task 2: .ثؼذ دساسخ دسس حسٍ انىضىء، طجك أيبو صيالئك كُفُخ انىضىء؟  

Task 3: .اركشصفبد انسُذح فبطًخ سضٍ هللا ػُهب  

 

Resources  

ــ أفالو لصُشح يٍ يىلغ َىتُىة ثهذف انتىجُه واإلسشبد ثأسهىة تشثىٌ يٍ خالل 

.يىالف يهًىسخ   

.ــ أوساق انؼًم   

 

 


