
YEAR 5 – ARABIC B (Week 1)-2021-2022 

 

Subject  

 

ARABIC A 

 

Class/ Section 

 

Year  11 – Batch ( A – F ) 

 

Week 2 

 

5
th

  September to 9
th

  September  

 

Work send to students by 

 

Google classroom / Zoom Class 
 

 

Total number of lessons per week 

 

 4 

Unit/Topic  

(ييخائيم َؼيًح )انؼراب صاتىٌ انمهىب: يمال + دسٍ انخهك : دذيث ششيف  

Key Vocabulary 

 

  صاتىى القلىب – ػتاب – هتفحش –فاحش 

Lessons 1-4 –Live Zoom lesson 

along with face to face instruction 

for students present on a particular 

day. 

 

 

 

Specific Learning objectives  

.يحذد الفكرج الوحىريح للحذيج هغ حفظو-   

يحلل فكر النص هحذدا كيف تفاػلت وتنيت ػلً تؼضها - 

 الثؼض، أو تضارتت هغ تؼضها

.يقين أسلىب الكاتة في ػرض جولو، وفاػليتها في الشرح-   

.يقين هذي كفايح األسالية ودقتها وهناسثح استخذاهها -                        

Work will be assigned in google 

classroom which will be matched to 

the students ability. 

 

GC-  Learning objectives 

يقين هذي كفايح األسالية ودقتها وهناسثح استخذام الكاتة لها لتقذين وجهح نظره هخل - 

.اإلقناع،التأريخ لألحذاث،الىصف، الشرح :   

 

 

Outcomes 

 

Specific Intended Learning Outcomes 

 

.يسرطيغ أٌ يذذد انفكشج انًذىسيح نهذذيث يغ دفظه-   

.يسرطيغ أٌ يذهم فكش انُص يذذدا كيف ذفاػهد وتُيد أو ذضاستد يغ تؼضها-   

.يسرطيغ أٌ يميى أسهىب انكاذة في ػشض جًهه،وفاػهيرها في انششح واإللُاع-   

. يسرطيغ أٌ يميى يذي كفايح األسانية ودلرها ويُاسثح اسرخذاو انكاذة نها -   

 

 

Tasks/Activities 

 

سيمذو انًؼهى تاػطاء يمذيح ػٍ االخالق انذسُح وكيفيح انرؼايم انصذيخ - 

ويساػذج انطالب نهىصىل نهفكشج انًذىسيح انري يذوس دىنها انذذيث، يغ اػطاء 

.ًَارج أليثهح نذسٍ انرؼايم يٍ والغ دياج انطانة   

يذهم انطانة فكش انُص تًساػذج صيالئه ويذي ذفاػهها ايجاتا وسهثا يغ انمياو - 

.ترمييى اسهىب انكاذة في انؼشض وانششح وااللُاع تاالدنح  

سيرى وضغ انطالب في يجًىػاخ ذؼاوَيح نرشجيؼهى ػهً أداء األَشطح أثُاء - 

.(يٍ خالل انؼًم انرؼاوَي  )انذسس   



Assessment Criteria/ 

Essential questions 

 

Task1:             ًانسؤال األساسي هم انؼراب أَىاع، وهم ذذراج انمهىب إن

 يايطهشها فؼال؟

Task 2 :  ذذذيذ االجشاءاخ انشوذيُيح وذُفيزها تشكم صذيخ يسرخذيا األنفاظ في

 سيالاخ جذيذج طثما نهمىاػذ انُذىيح واإليالئيح 

Task 3:  اسرخذاو انهغح انؼشتيح تشكم صذيخ خاني يٍ األخطاء ػُذ انرذهيم  

.                                وانرمييى  

 

 

Resources  

 أوراق ػول –الشثكح الؼنكثىتيح -  ػرض تىرتىينت للذرس  –الكتاب الوذرسي - 

.احرائيح  

 


