
YEAR (2) – ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

Class/ Division  Year  2 

Week  24 ( 7
th

 Feb – 11
th
 Feb 2021) 

Work send to 

students via 

 GC / Zoom / Group email 
 

Total number of 

lessons per week 
 5 

Unit    وشٍذ انصذاقح+ حرف انظاء +حرف انطاء 
Learning Outcome: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      .جأن ٌعرف حرف انطاء وانظاء صىذا وشكال فً مىاقعح انمخرهف-1

األنف ) انمذود–وانطىٌهح  (وكسرج  فرحح وضمح)أن ٌمٍز انمرعهم انحركاخ انقصٍرج -2 

.مع حرف انطاء وانظاء وٌىطقها وطقا صحٍحا (وانىاو وانٍاء  

انكهمح ممسكا انقهم تطرٌقح (وهاٌح-وسط - تذاٌح )أن ٌمٍز شكم حرف انطاء وانظاء - 3

. صحٍحح  

. أن ٌحذد انمرعهم انعىىان واسم انمؤنف انقصح- 4   

أن ٌقرأ انكهماخ انمانىفح قراءج سرٌعح-5   

 أتٍاخ مىضىعاذها ذىاسة انمرحهح 7-5 أواشٍذ قصٍرج ذرأنف مه 6ٌحفع انمرعهم - 6  

   انطفىنح، واألنعاب، وانحٍىاواخ، وانطثٍعح، وانقٍم اإلوساوٍح، وغٍرها       : انعمرٌح، مثم

                                                          

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

Learning objective                        حرف انطاء   

.أن ٌرعرف انمرعهم عهى راوي انقصح وانشخصٍاخ - 1  

.أن ٌررثع انمرعهم ذسهسم األحذاز تانقصح- 2  

.أن ٌقرأ انكهماخ انمأنىفح قراءج صحٍحح- 3  

فٍذٌى/ قصح  طرٌف انطاووس انهطٍف    

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

Learning objective  

  .ٌكرة كهماخ وجمم تخط انىسخ أن - 1

األنف وانىاو )انمذود-وانطىٌهح  (فرحح وضمح وكسرج )أن ٌرعرف انمرعهم انحركاخ انقصٍرج -2  

. وٌىطقها وطقا صحٍحاطاءمع حرف ال(وانٍاء  

. ورقح عمم –تاور تىٌىد   

Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

Learning objective: حرف انظاء                      

.أن ٌرعرف انمرعهم عهى راوي انقصح وانشخصٍاخ -1 

 .ان ٌررثع انمرعهم ذسهسم االحذاز فً انقصح2-

 . كهمح فً انذقٍقح20أن ٌقرأ انكهماخ انمأنىفح قراءج صحٍحح 3-

  قصح ظرٌفح وأخىها محظىظ– ورقح عمم –تاور تىٌىد 

Lesson  4 

 

Z 

Resources  

Learning objective:  

.أن ٌرعرف انمرعهم انحركاخ انقصٍرج وانطىٌهح نحرف انظاء وٌىطقها وطقًا صحًٍحا- 1  

               .أن ٌركة انمرعهم كهماخ مه حروف ومقاطع - 2

تاور تىٌىد/ ورقح عمم  

Lesson  5 

 

Z 

Resources 

Learning objective:  

وشٍذ انصذاقح/ قراءج مىجهح   

 ذاتع قصح هذٌح وحهح

.أن يطبق المتعلم معرفته بقواعد الصوتيات والتهجئة في عملية التحليل والتركيب-  1 
.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. 


