
YEAR (4) – ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

 

Class/ Division  Year  4  
Week  23 ( 31

st
 Jan – 4

th
 Feb 2021) 

Work send to 

students via 

  / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 5 

Unit  قصت حال حجعل حٍبحهب أحلى 
Learning 
Outcome: 

 

 

أن ٌطبق المخعلم معرفخه بقىاعذ الصىحٍبث لٍقرأ الكلمبث المألىفت وٌهجئ الكلمبث غٍر - 1

   .المألىفت ومخعذدة المقبطع

 كلمت فً 45أن ٌقرأ المخعلم قراءة جهرٌت سلٍمت مراعًٍب الخنغٍم والضبظ فً حذود - 2  

  .الذقٍقت الىاحذة

ومرادفبحهب ,وٌفسر الكلمبث مسخعٍنًب بسٍبقهب , أن ٌىظف المخعلم كلمبث فً جمل مفٍذة - 3    

   .وأضذادهب

.  أن ٌفسر المخعلم الكلمبث مسخخذًمب المعجم المبسظ المصىر- 4   

والسبب والنخٍجت لىصف , أن ٌحذد المخعلم أدواث الربظ المخعلقت ببلزمه وحسلسل األحذاد -5

.العالقت بٍه االحذاد فً النصىص االدبٍت . 
Lesson 1 

 

Z 

Resources 

Learning objective 

.  أن ٌفسر المخعلم الكلمبث مسخخذًمب المعجم المبسظ المصىر- 1  

ومرادفبحهب ,وٌفسر الكلمبث مسخعٍنًب بسٍبقهب , أن ٌىظف المخعلم كلمبث فً جمل مفٍذة - 2

   .وأضذادهب

 ببور بىٌنج
Lesson 2 

 

Z 

Resources 

Learning objective 

أن ٌطبق المخعلم معرفخه بقىاعذ الصىحٍبث لٍقرأ الكلمبث المألىفت وٌهجئ الكلمبث غٍر - 1

   .المألىفت ومخعذدة المقبطع

 ببور بىٌنج 
Lesson 3 

 

Z 

Resources 

Learning objective 

 كلمت فً 45 ٌقرأ المخعلم قراءة جهرٌت سلٍمت مراعًٍب الخنغٍم والضبظ فً حذود ن أ- 1

.الذقٍقت الىاحذة  

ورقت عمل/ ببور بىٌنج  

Lesson 4 

 

Z 

Resource  

Learning objective  

والسبب والنخٍجت , أن أن ٌحذد المخعلم أدواث الربظ المخعلقت ببلزمه وحسلسل األحذاد - 1

.لىصف العالقت بٍه االحذاد فً النصىص االدبٍت  

-لمبرا -أٌه-مخى - مبرا - َمْه ):وٌطرح أسئلت ,أن ٌجٍب المخعلم عه أسئلت لنص شعري - 2

.مبذًٌب رأٌه فٍه,مظهًرا  فهمه للنص  (كٍف   

Lesson 5 

 

GC 

Resources  

Learning objective:  

 (الذجبجت حعمل وحىفر )قراءة مىجهت 

 .يكتسب المتعلم القدرة على التفكير بأساليب مختلفةأن - 1
.تنمية الخيال ومهارات اللعب التمثيلي- 2    

 .تنمية بعض القيم اإليجابية لدى الطالب- 3
Note: Students to answer all the worksheets during zoom lessons and Google classroom 


