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YEAR 5 – ARABIC B (Week 1)-2021-2022 

 

Subject  

 

Islamic Studies (A)         اإلسالييخ  انتغثيخ

 

Class/ Section 

 

Year 8 - E & F 

 

Week 2 

 

12
th

 September to 16
th

 September  

 

Work send to students by 

 

Google classroom /Zoom Class 
 

 

Total number of lessons per week 

 

2 

 Unit/Topic 

﴾ وهى يؼكى أيًُب كُتى ﴿: انىدضح األونً **   

: انتًهيض نضعس  + (11 : 1)سىعح ق يٍ : لغآٌ كغيى / نجؼث وانُشىعا (تبثغ)

(دضيث شغيف)انًستظهىٌ في ظم انغدًٍ   
Key Vocabulary 

 

  َضو انكبفغيٍ –أهىال انميبيخ -  ػاليبد انسبػخ – ديبح انجغػر –يذبسجخ انُفس 

. فئبد دغيهب هللا ػهً جهُى – ػفى هللا – سشيخ هللا –يىو انذسبة   

Lessons 1-4 –Live Zoom lesson 

along with face-to-face instruction 

for students present on a particular 

day. 

Specific Learning objectives  

.أٌ يشغح انًتؼهى أصنخ انجؼث وانُشىع -   

.أٌ يىضخ انًتؼهى يظبهغ ػظًخ هللا ولضعته -   

.أٌ يستفيض يٍ تبعيز األيى انسبثمخ -   

 

Work will be assigned in google 

classroom which will be matched to 

the student’s ability. 

 

GC- Learning objectives 
.أٌ يضعن انؼاللخ ثيٍ اإليًبٌ وانطًأَيُخ -   

.أٌ يتًكٍ يٍ تُظيى يفبهيًه وفمب نهشغيطخ انظهُيخ انتي كُهف ثًهئهب -   

.أٌ يتًكٍ يٍ تمييى طاته ووضغ ثصًته انشبصخ -   

 

Outcomes 

 

Specific Intended Learning Outcomes 

.أٌ يُسًغ انًتؼهى اآليبد انكغيًخ ، يغاػيب أدكبو انتالوح -   

.أٌ يفسغ انًتؼهى يؼبَي انًفغصاد انمغآَيخ -   

.أٌ يجيٍ انًتؼهى انًؼًُ اإلجًبني نآليبد انكغيًخ -   

.أٌ يستُتج انًتؼهى يُهجيخ انذىاع في اآليبد انكغيًخ-   

 

Tasks/Activities 

.اصسم إنً انشجكخ انًؼهىيبتيخ واكتت ثالثب يٍ ػاليبد انسبػخ انكجغي -   

اصسم إنً انشجكخ انًؼهىيبتيخ واكتت انفئبد انتي دغيهب هللا ػهً انُبع ، واكتت - 

  .(اكتت ثإيجبػ شضيض)ثجىاع كم فئخ سجت ػضو صسىل انُبع 

Assessment Criteria/ 

Essential questions 

 

Task1:  (َهبيبد ألىاو ػصىا هللا) 15أكًم انجضول ص                              .  

Task 2: ﴿يبَىع االستفهبو في اآليخ انكغيًخ ؟                   ﴾أفؼييُب ثبنشهك األول  

Task (ػيُبٌ ال تًسهًب انُبع)                      اكتت ثميخ انذضيث انشغيف ،  

 

Resources  

"يىتيىة" فيهى لصيغ يٍ يىلغ – ػغض تمضيًي –كتبة انىػاعح   

 

 


