
 

 

Subject  

 

ARABIC A 

 

Class/ Section 

 

Year  10 – Batch ( E – F ) 

 

Week 2 

 

12
th

  September to 16
th

  September  

 

Work send to students by 

 

Google classroom / Zoom Class 
 

 

Total number of lessons per week 

 

 4 

Unit/Topic 
 

انًيضاٌ انصشفي                                  : انُحى  

Key Vocabulary 

 
ميسان انكهماخ      – كهماخ معرهح – كهماخ صحيحح – فعم مسيذ –فعم مجرد   

Lessons 1-4 –Live Zoom lesson 

along with face to face instruction 

for students present on a particular 

day. 

 

 

 

Specific Learning objectives  

. يرعرف انميسان انصرفي،وكيفيح اسرخذامه -  

.يسرخذو انميسان في وزن انكهماخ انصحيحح وانمعرهح-   

.يسرىرج لاعذج انميسان انصرفي نألفعال انثالثيح وانرتاعيح-   

.يطثك انميسان انصرفي عهى األفعال واألسماء-                        

Work will be assigned in google 

classroom which will be matched to 

the students ability. 

 

GC-  Learning objectives 

.يكرة لائمح تأفعال صحيحح ومعرهح ويىزوها وزوا صحيحا -   

.يطثك عهى انميسان انصرفي مه خالل ورلح عمم-   

 

 

Outcomes 

 

Specific Intended Learning Outcomes 

 

.يستطيع أٌ يتعشف انًيضاٌ انصشفي،وكيفيح استخذايه-   

. يستخذو انًيضاٌ في وصٌ انكهًاخ انصحيحح وانًعتهحيستطيع أٌ-   

. يستُتح لاعذج انًيضاٌ انصشفي نألفعال انثالثيح وانشتاعيحيستطيع أٌ-   

.يستطيع أٌ يطثك انًيضاٌ انصشفي عهى األفعال واألسًاء-   



 

 

Tasks/Activities 

 

سيمذو انًعهى تانتحذث عٍ ياهى انًيضاٌ انصشفي في انُحى، يع اعطاء ًَارج - 

كًا يشيش انى لىاعذ وصٌ انكهًاخ انصحيحح وانًعتهح .أليثهح يٍ والع حياج انطانة 

 في انًيضاٌ

يستكشف انطانة لاعذج عًم انًيضاٌ انصشفي يٍ خالل انتطثيك عهى تعض - 

.يع تىضيح عًم انًيضاٌ يع انكهًاخ انصحيحح وانًعتهح. انكهًاخ انًختهفح  

سيتى وضع انطالب في يدًىعاخ تعاوَيح نتشديعهى عهى أداء األَشطح أثُاء - 

ًا (يٍ خالل انعًم انتعاوَي  )انذسط  .، ويٍ خالل انعًم انفشدد اييا  

Assessment Criteria/ 

Essential questions 

 

Task1 :             ،انسؤال األساسي ياانفشق تيٍ انًيضاٌ انصشفي وانًيضاٌ انعادد

.ووخه انشثه تيُهًا  

Task 2 :  تحذيذ االخشاءاخ انشوتيُيح وتُفيزها تشكم صحيح يستخذيا األنفاظ في

 سيالاخ خذيذج طثما نهمىاعذ انُحىيح واإليالئيح 

Task 3: استخذاو انهغح انعشتيح وانكتاتح تشكم صحيح خاني يٍ األخطاء             .

                 

 

 

 

 

Resources  

.انكراب انمذرسي-   

.عرض تىرتىيىد نهذرش-   

. انشثكح انعىكثىذيح-   

.أوراق عمم -   

 

 

 


