
 

 

Subject  

 

ARABIC A 

 

Class/ Section 

 

Year  10 ( E – F ) 

 

Week 2 

 

19
th

  September to 23
rd

 September  

 

Work send to students by 

 

Google classroom /Zoom Class 
 

 

Total number of lessons per week 

 

4 

Unit/Topic 
 

قصخ انذسس األخيش: انقشاءح  
Key Vocabulary 

 
. ونجذ –كهًبد يزًشغ– انزسوح–انجيئخ انقصصيخ–انحجكخ أو انعقذح  

Lessons 1-4 –Live Zoom lesson 

along with face to face instruction 

for students present on a particular 

day. 

 

 

 

Specific Learning objectives  

.يزعشف يفهىو رىفعبد انحجكخ في انقصخ -  

.يشثط ثيٍ أحذاس انقصخ-   

يًيز صفبد انشخصيخ انشئيسخ وانشخصيبد انفشعيخ في - 

.انقصخ  

.يسزخذو انًعجى نزفسيش انكهًبد وايجبد يعبَيهب-   

Work will be assigned in google 

classroom which will be matched to 

the students ability. 

 

GC- Learning objectives 

.يكزت قبئًخ ثبنًزشادفبد نجعض انكهًبد انزي جبءد ثبنُص -   

.يفسش يعبَي انكهًبد انزي وسدد ثبنُص وايجبد يعبَيهب-   

 

 

Outcomes 

 

Specific Intended Learning Outcomes 

 

.يسزطيع أٌ يزعشف يفهىو رىفعبد انحجكخ في انقصخ-   

. يشثط ثيٍ أحذاس انقصخيسزطيع أٌ-   

. يًيز صفبد انشخصيخ انشئيسخ وانشخصيبد انفشعيخ في انقصخيسزطيع أٌ-   

.يسزطيع أٌ يسزخذو انًعجى نزفسيش انكهًبد وايجبد يعبَيهب-   



 

 

Tasks/Activities 

 

سيقذو انًعهى ثبنزحذس عٍ يبهي انحجكخ في انقصخ، يع اعطبء ًَبرج أليثهخ يٍ - 

.كًب يشيش انى عُبصش انقصخ انًخزهفخ .واقع حيبح انطبنت   

يسزكشف انطبنت صفبد انشخصيخ في انقصخيٍ خالل انزطجيق عهى ثعض - 

.يع رىضيح دوس هزِ انشخصيبد في انقصخ. انشخصيبد انًخزهفخ  

سيزى وضع انطالة في يجًىعبد رعبوَيخ نزشجيعهى عهى أداء األَشطخ أثُبء - 

ًا (يٍ خالل انعًم انزعبوَي  )انذسس  .، ويٍ خالل انعًم انفشدد اييب  

Assessment Criteria/ 

Essential questions 

 

Task1: ؟ " خبفذ “انسؤال األسبسي يباألشيبء انزي يًكٍ أٌ َصُفهب ثكهًخ 

.؟"يىجع " واألشيبء انزي َصُفهب ثكهًخ   

Task 2 :  رحذيذ االجشاءاد انشوريُيخ ورُفيزهب ثشكم صحيح يسزخذيب األنفبظ في

 سيبقبد جذيذح طجقب نهقىاعذ انُحىيخ واإليالئيخ 

Task 3: اسزخذاو انهغخ انعشثيخ وانكزبثخ ثشكم صحيح خبني يٍ األخطبء             .

                 

 

 

 

 

Resources  

.الكتاب المدرسي-   

.عرض بوربوينت للدرس-   

. الشبكة العنكبوتية-   

.أوراق عمل -   

 


