
 

 

Subject  

 

ARABIC A 

 

Class/ Section 

 

Year  10 – Batch ( E – F ) 

 

Week 2 

 

26
th

  September to 30
th

  September  

 

Work send to students by 

 

Google classroom /Zoom Class 
 

 

Total number of lessons per week 

 

4 

Unit/Topic 
 

َحى اسى انفاعم+ ذكًهح لصح انذسط األخيش :انمشاءج  
Key Vocabulary 

 

.    غيز ثالثي – فعل ثالثي – مشتق –– الذروة– البيئت القصصيت –الحبكت أو العقدة 

    

Lessons 1-4 –Live Zoom lesson 

along with face to face instruction 

for students present on a particular 

day. 

 

 

 

Specific Learning objectives  

يًيض صفاخ انشخصيح انشئيسح وانشخصياخ انفشعيح في - 

.يشرك اسى انفاعم يٍ انفعم انثالثي وغيش انثالثي–.انمصح  

.يىظف اسى انفاعم في يىالف حياذيح-   

.يعشب اسى انفاعم في سيالاخ يخرهفح -   

Work will be assigned in google 

classroom which will be matched to 

the students ability. 

 

GC- Learning objectives 

.يُشيء جًال يخرهفح السى انفاعم يعشتا اياها يٍ خالل سيالاخ يخرهفح -   

.يحهم صفاخ انشخصياخ انري وسدخ تانمصح-   

 

 

Outcomes 

 

Specific Intended Learning Outcomes 

 

.يًيض صفاخ انشخصيح انشئيسح وانشخصياخ انفشعيح في انمصحيسرطيع أٌ -   

.. يشرك اسى انفاعم يٍ انفعم انثالثي وغيش انثالثييسرطيع أٌ-   

.يىظف اسى انفاعم في يىالف حياذيحيسرطيع أٌ-   

.يسرطيع أٌ يعشب اسى انفاعم في سيالاخ يخرهفح-   



 

 

Tasks/Activities 

 

سيمذو انًعهى تانرحذز عٍ ياهى وصف انشخصياخ في انمصح، يع اعطاء ًَارج - 

.كًا يشيش انى ايحاءاخ هزِ انشخصياخ.أليثهح يٍ والع حياج انطانة   

يسركشف انطانة كيفيح اشرماق اسى انفاعم يٍ األفعال ارا كاَد ثالثيح أو غيش - 

.ثالثيح، يع اعطاء أيثهح نها  

سيرى وضع انطالب في يجًىعاخ ذعاوَيح نرشجيعهى عهى أداء األَشطح أثُاء - 

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

Assessment Criteria/ 

Essential questions 

 

Task1 : انسؤال األساسي إرا كاٌ انفعم انثالثي يىصٌ عهى فاعم في اسى انفاعم

.فكيف يكىٌ وصٌ انفعم غيش انثالثي أو انًعرم؟  

Task 2 :  ذحذيذ االجشاءاخ انشوذيُيح وذُفيزها تشكم صحيح يسرخذيا األنفاظ في

 سيالاخ جذيذج طثما نهمىاعذ انُحىيح واإليالئيح 

Task 3: اسرخذاو انهغح انعشتيح وانكراتح تشكم صحيح خاني يٍ األخطاء             .

                 

 

 

 

 

Resources  

.انكراب انًذسسي-   

.عشض تىستىيُد نهذسط-   

. انشثكح انعُكثىذيح-   

.أوساق عًم -   

 


