
YEAR (3) – ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

Class/ Division  Year  3 
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   ظرف الوكاى والسهاى:النحى+ دعىة للخفكير خارج الصنذوق:النص الوعلىهاحي 
Learning 
Outcome: 

 

 

أى يفسر الوخعلن الكلواث الجذيذة هسخخذًها الوعجن الوبسط الوصىر   -1 

أى يمرأ الوخعلن لراءة جهريت سليوت هراعيا الخنغين والضبط السلين في حذود -2   

كلوت في الذليمت الىاحذة على أى حكىى الكلواث هشكىلت شكًًل حاًها        ( 50)

أى يشرح الوخعلن كيف حساهن الصىر والرسىهاث الخىضيحيت في فهن النص    -  3

خلف )أى يحاكي الوخعلن جولت فعليت بسيطت حخضوي ظرف الوكاى - 4

                                    (هساءً ,عصًرا,صباًحا )ظرف السهاى  (أسفل,أعلى,ححج,فىق,أهام,

   
Lesson 1 

 

Z 

 

 

Resources  

Learning objective (   لي أزعج أحًذا)لراءة هىجهت   

.يكتسب المتعلم القدرة على التفكير بأساليب مختلفةأن - 1  
.تنمية الخيال ومهارات اللعب التمثيلي- 2  
.اكتساب السلوك الصحيح وعدم ازعاج اآلخرين- 3  

(لي أزعج أحًذا  )لصت   
Lesson 2  

 

  

Learning objective  

 يطبك الوخعلن هعرفخه بمىاعذ الصىحياث في الخحليل والخركيب صىحيًاأى - 1

.أى يفسر الوخعلن الكلواث الجذيذة هسخخذًها الوعجن الوبسط الوصىر- 2  

.اى يىظف الوخعلن الكلواث الجذيذة في جول - 3  

 باور بىينج 
Lesson 3 

 

Z 
 

 

 

Resources  

Learning objective:  

أى يمرأ الوخعلن لراءة جهريت سليوت هراعيا الخنغين والضبط السلين في حذود -1

 .كلوت في الذليمت الىاحذة على أى حكىى الكلواث هشكىلت شكًًل حاًها   ( 50)

 . أى يشرح الوخعلن كيف حساهن الصىر والرسىهاث الخىضيحيت في فهن النص   -2

 .أى يحذد الوخعلن عًللاث الخضاد والخرادف بيي الكلواث- 3

 باور بىينج  

Lesson  4 

 

Z 

Resources 

Learning objective:  

خلف )أى يحاكي الوخعلن جولت فعليت بسيطت حخضوي ظرف الوكاى - 1  

(أسفل,أعلى,ححج,فىق,أهام,  

Lesson  5 

 

Z 

Resources 

 

Learning objective:  

صباًحا )السهاى   أى يحاكي الوخعلن جولت فعليت بسيطت حخضوي ظرف   -1

                                                     . (هساءً ,عصًرا,

 باور بىينج

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

 
 


