
YEAR (3) – ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

Class/ Division  Year  3 D 
Week  27 ( 28

th
   Feb – 4

th
 March 2021) 

Work send to 

students via 

 GC / Zoom / Group email 
 

Total number of 

lessons per week 
 5 

Unit   خبنذ وانعصفىس:قصت  
Learning 
Outcome: 

 

 

نيعيه انمعهىمبث انمطهىبت   , أن يحذد انمخعهم انعنىان واسم انمؤنف وفهشس انمحخىيبث وعنبويه انفصىل في مىاد مطبىعت يقشؤهب -1 

أن  ينشئ انمخعهم كهمبث جذيذة راث معنً بإضبفت أو حزف أو حغييش األصىاث - 2-

في انكهمبث  

يقشأ انمخعهم قشاءة جهشيت سهيمت مشاعيب انخنغيم وانضبط انسهيم في حذود أن -3- 

ب   ( 50) كهمت في انذقيقت انىاحذة عهً أن حكىن انكهمبث مشكىنت شكًلا حبما

ا فهمه نهنص مه خًلل انسيبق وانصىس عهً -4 -  أن يقشأ انمخعهم بطًلقت مسخثمشا

ب                                                            .أن حكىن انكهمبث مشكىنت شكًلا حبما

عه (كيف-نمبرا - أيه - مخً - مبرا - َمْه  ):يطشح انمخعهم أسئهت مثمان - 5- 

                                                                    .انمعهىمبث وانشسىمبث انخىضيحيت واألحذاد ويجيب عه أسئهت أخشي

 (انشخصيبث وانمكبن وانزمبن واألحذاد انشئيست) يحذد انعنبصش انفنيتأن- 6– 

ا عه سأيه فيهب  ب مغزاهب معبشا  .مسخخهصا
Lesson 1  

Z 

 

 Resources 

Learning objective  

يحذد انمخعهم انعنىان واسم انمؤنف وفهشس انمحخىيبث وعنبويه أن  -1

 .انفصىل

أن  ينشئ انمخعهم كهمبث جذيذة راث معنً بإضبفت أو حزف أو حغييش  -2

 .األصىاث في انكهمبث

 ببوس بىينج
Lesson 2 

 

Z 

Resources  

Learning objective:  

أن يقشأ انمخعهم قشاءة جهشيت سهيمت مشاعيب انخنغيم وانضبط انسهيم في حذود - 1

ب   ( 50) كهمت في انذقيقت انىاحذة عهً أن حكىن انكهمبث مشكىنت شكًلا حبما

ا فهمه نهنص مه خًلل انسيبق وانصىس عهً أن -2  أن يقشأ انمخعهم بطًلقت مسخثمشا

ب                                                             .حكىن انكهمبث مشكىنت شكًلا حبما

 قصت خبنذ وانعصفىس/ وسقت عمم 

Lesson  3 

 

Z 

Resources 

Learning objective:  

عه (كيف-نمبرا - أيه - مخً - مبرا - َمْه  ):أن يطشح انمخعهم أسئهت مثم- 1

.انمعهىمبث وانشسىمبث انخىضيحيت واألحذاد ويجيب عه أسئهت أخشي  

 وسقت عمم
Lesson  4 

 

Z 

Resources 

 

Learning objective:  

 (انشخصيبث وانمكبن وانزمبن واألحذاد انشئيست)يحذد انعنبصش انفنيت أن  -1

ا عه سأيه فيهب  ب مغزاهب معبشا                                                     .مسخخهصا

  وسقت عمم

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


