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Årsplan for Arabisk Team 1 (2020-2021) 
 
I sproget arabisk arbejder vi med at skabe et fundament for sproget i klassen samt implementering af 
dette i elevernes brug af det arabiske sprog.  
I klassen skal, der skabes et læringsmiljø, hvor der er mulighed for at bruge sproget, herunder at opleve 
det talte sprog og skriftsproget, som vigtige kommunikationsmidler. Skriftsproget er en integreret del af 
undervisningen og aktiviteterne i klassen.  
 
 Læsning Skrivning Kommunikation Grammatik Evaluering 
Periode 1 
(Aug - Okt) 

7 Bogstaver 
- Genkendelse 

af de 
arabiske 
bogstaver, 
når de står 
alene 

- Udtalelse af 
bogstaverne   
i deres 
isolerede 
skrevne 
form 

7 Bogstaver 
- Skrivning af 

bogstaverne 
i deres 
isolerede 
skrevne 
form med 
tydelige 
pile, der 
hjælper en 
til at skrive 
dem rigtig   

- At skrive 
ord  
 

- Legeskrivning 
gennem 
børnestavning, 
og gennem 
fælle- 
skrivning. 

- Læse arabisk  
historier 

- Tal fra 1-10 
- 7 farver 
- YouTube film 

og sang om 
bogstaver, tal 
og farver 
 

- Arabisk 
bogstaver 

- Konsonanter 
- De tre korte 

vokaler: 
fatha, kasra 
og dhamma 

- As- Sukuun 
- Ash-shaddah 

 
 
 
 

- Kreative 
aktiviteter, 
tegne, farve, 
male, klippe, 
klistre osv. 

- Mundtlig og 
skriftligprøve 
af perioden 

 

Periode 2 
(Nov – Dec) 

7 Bogstaver 
 

7 Bogstaver 
- Bogstaver, 

eleverne 

- Legeskrivning 
gennem 
børnestavning, 

- De tre lange 
vokaler: al-
Madd 

- Kreative 
aktiviteter, 
tegne, farve, 
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- Genkendelse 
af de 
arabiske 
bogstaver, 
når de står 
alene 

- Udtalelse af 
bogstaverne   
i deres 
isolerede 
skrevne 
form 

- Ord 

stifter 
bekendtskab 
med 
vokaler, 
konsonanter 
og stavelser. 

- Diktat 
 

og gennem 
fælleskrivning. 

- Læse arabisk 
historier 

- Ugedage 
- Måneder 
- årstider 
- Farver 
- YouTube film 

og sang på 
arabisk 

 

- Bogstavernes 
position: 
starten, 
midten, 
slutning og 
alene stående 
 

 

male, klippe, 
klistre osv. 

- Mundtlig og 
skriftlig prøve 
af perioden 

 

Periode 3 
(Jan – 
Mar) 

7 Bogstaver 
- Genkendelse 

af de 
arabiske 
bogstaver, 
når de står 
alene 

- Udtalelse af 
bogstaverne   
i deres 
isolerede 
skrevne 
form 

- Ord 

7 Bogstaver 
- Bogstaver, 

eleverne 
stifter 
bekendtskab 
med 
vokaler, 
konsonanter 
og stavelser. 

- Diktat 
 

- Legeskrivning 
gennem 
børnestavning, 
og gennem 
fælle- 
skrivning. 

- Læse arabisk  
historier 

- Tal fra 10-20 
- Farver 
- Dyr, tøj, 

frugter og 
møbler 

- YouTube film 
og sang på 
arabisk 

- Sol og måne 
Bogstaver og 
deres 
tilhørende 
regler 

- Bestemt og 
ubestemt 

- Nunation: 
Attanwin 

 

- Kreative 
aktiviteter, 
tegne, farve, 
male, klippe, 
klistre osv. 

- Mundtlig og 
skriftlig prøve 
af perioden 
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Periode 4 
(Apr - Jun) 

7 Bogstaver 
- Genkendelse 

af de 
arabiske 
bogstaver, 
når de står 
alene 

- Udtalelse af 
bogstaverne   
i deres 
isolerede 
skrevne 
form 

- Ord 
 

7 Bogstaver 
- Bogstaver, 

eleverne 
stifter 
bekendtskab 
med 
vokaler, 
konsonanter 
og stavelser. 

- Diktat 
 

- Legeskrivning 
gennem 
børnestavning, 
og gennem 
fælleskrivning. 

- Læse arabisk 
historier 

- Tal fra 10-20 
- Dyr, tøj, 

frugter og 
møbler 

- YouTube film 
og sang på 
arabisk 

 
 

- Alef 
Maqsuura 

- Al-Hamza 
 

- Kreative 
aktiviteter, 
tegne, farve, 
male, klippe, 
klistre osv. 

- Mundtlig og 
skriftlig prøve 
af de 4 
perioder. 

 

 
Undervisningsmateriale: Nøglen til Arabisk Bog 1. Dr. Imran Hamza Alawiye                                                      
Supplerende materiale: Arabic Alphabet Coloring Pages, Mrs                                                                                         
Azza El Rawi 
 


