
YEAR (4) – ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

Class/ Division  Year  4  
Week  24 ( 7

th
 Feb – 11

th
 Feb 2021) 

Work send to 

students via 

  / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 5 

Unit  سلىب العطفأ: الىحى+ اصىع روابظ + فكر في حياحك : وص معلىماحي 
Learning 
Outcome: 

 

 

أن يطبق المخعلم معرفخه بقىاعذ الصىحياث ليقرأ الكلماث المألىفت ويهجئ - 1

. الكلماث غير المألىفت ومخعذدة المقاطع  

 كلمت 45أن يقرأ المخعلم قراءة جهريت سليمت مراعيًا الخىغيم والضبظ في حذود -  2 

. في الذقيقت الىاحذة    

ويفسر الكلماث مسخعيىًا بسياقها , أن يىظف المخعلم كلماث في جمل مفيذة -  3 

. ومرادفاحها وأضذادها   ,  

أن يحذد المخعلم عالقاث الخضاد والخرادف بيه الكلماث  -  4     

مىضحا الصراع بأوىاعه والبذايت والىسظ ,أن يحذد المخعلم حطىر األحذاد -  5

. والىهايت والمغزي  

في جمل مه إوشائه محاكيًا ومًطا (ثم- أو-و )أن يىظف المخعلم حروف العطف -  6 

    
Lesson 1 

 

Z 

Resources 

Learning objective 

.  أن يفسر المخعلم الكلماث مسخخذًما المعجم المبسظ المصىر- 1  

ويفسر الكلماث مسخعيىًا بسياقها , أن يىظف المخعلم كلماث في جمل مفيذة - 2

   .ومرادفاحها وأضذادها,

 باور بىيىج
Lesson 2 

 

Z 

 

Resources 

Learning objective 

أن يطبق المخعلم معرفخه بقىاعذ الصىحياث ليقرأ الكلماث المألىفت ويهجئ - 1

  .الكلماث غير المألىفت ومخعذدة المقاطع

 كلمت 45 يقرأ المخعلم قراءة جهريت سليمت مراعيًا الخىغيم والضبظ في حذود ن أ- 2

  .في الذقيقت الىاحذة

 باور بىيىج 
Lesson 3 

 

Z 

Resources 

 

Learning objective 

مىضحا الصراع بأوىاعه والبذايت والىسظ ,أن يحذد المخعلم حطىر األحذاد - 1

.والىهايت والمغزي  

 مىاقشت

Lesson 4 

 

Z 

Resource  

Learning objective  

.افي جمل مه إوشائه محاكيًا ومظً  (ثم- أو-و )أن يىظف المخعلم حروف العطف - 1  

 



Lesson 5 

 

GC 

Resources  

Learning objective:  

 (ورقت عمل قصت الذجاجت 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  
 .ورقت عمل + (الذجاجت حعمل وحىفر  )قصت 

Note: Students to answer all the worksheets during zoom lessons and Google classroom 

 

 

 

 
 


