
YEAR (2) – ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

Class/ Division  Year  2 

Week  10 (1
st
 November – 5

th
 November  2020) 

Work send to 

students via 
Whatsapp Group / Zoom / Group email 

 

Total number of 

lessons per week 
 5 

Unit    رهب رئب فضىنً/ حشف انزال. 
Learning 

Outcome: 

 

   .ة صىحب وشكال فً مىاقعت انمخخهفرالأن ٌعشف حشف ال-1

  . كهمبث حخشببه فً اإلٌقبعئٌىش- 2

. أن ٌمٍز صىث انحشف وفق انحشكبث انقصٍشة وانمذود- 3   

.    أن ٌقشأ انكهمبث انمبنىفت قشاءة سشٌع- 4  

.  أن ٌشكب كهمبث مه حشوف ومقبطع- 5  

. أن ٌحذد انمخعهم انعىىان واسم انمؤنف انقصت- 6  

.  أن  ٌكخب كهمبث وجمم بخظ انىسخ-7   

أن  ٌخخبع حسهسم األحذاد                                                        -8  

                                           
Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

Learning objective 

.أن ٌخعشف انمخعهم عهى ساوي انقصت وانشخصٍبث - 1  

.أن ٌخخبع انمخعهم حسهسم األحذاد ببنقصت- 2  

أن ٌسخمع انمخعهم نهقصت جًٍذا وٌجٍب عه بعض األسئهت انخً حىضح فهمه - 3

.نهقصت  

فٍذٌى / قصت رهب رئب فضىنً   
Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

Learning objective  

 ( انٍبء– انىاو –األنف  )أن ٌمٍز انمخعهم انحشكبث انقصٍشة وانحشكبث انطىٌهت - 1

.نحشف انزال وٌقشأ بعض انكهمبث انمأنىفت  

.سسم حشف انزال بطشٌقت صحٍحت- 2  

. وسقت عمم –ببوس بىٌىج   
Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

Learning objective:  

 .أن ٌكخب انمخعهم حشف انزال وبعض انكهمبث انبسٍطت بخظ انىسخ محبكًٍب ومًطب- 1

 .أن ٌطبق انمخعهم معشفخه بقىاعذ انصىحٍبث فً انخحهٍم وانخشكٍب- 2

 .أن ٌىشئ كهمبث حخشببه فً اإلٌقبع - 3

  وسقت عمم –ببوس بىٌىج 
Lesson  4 

 

Z 

Resources  

Learning objective:  

.أن ٌكخب كهمبث وجمم بخظ انىسخ - 1  

 

ببوس بىٌىج/ وسقت عمم  
Lesson  5 

 

Z 

Resources 

Learning objective:  

 قشاءة مىجهت

.قصت األمٍشة انىبئمت  

أن يطبق المتعلم معرفته بقواعد الصوتيات والتهجئة في عملية التحليل - 
.والتركيب  



.أن يتتبع المتعلم األحداث في القصة أثناء القراءة- 2    
.تنمية الخيال ومهارات اللعب التمثيلي- 3  

 

Note: Students to answer all the worksheets during zoom lessons and morning learning. 

 

 

 

 

 

 
 


