
 

 

Subject  
 

ARABIC A 

Class/ Section 
 

Year  11 – Batch ( 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 يصجبح انذًبو: انقشاءح  

Key Vocabulary 

 

.وهٍ–انذذس- رئٍ–رشقشقذ–َفبد–انُبفز  

Lessons 1-4 –Live Zoom lesson 

along with face to face instruction 

for students present on a particular 

day. 

 

 

 

Specific Learning objectives  

يحهم انقصح انى عُاصرها، يثيُا كيف رذة انًؤنف أحذاشها - 

.يصم اسرخذاو انحثكاخ انًرىازَح وانرالعة في انسيٍ  

.يرعرف عهى أهى يحطاخ حياج انكاذثح-   

.يحذد عُاصر انقصح انقصيرج -   

.يحهم انقصح انقصيرج يركسا عهى انحذز -   

Work will be assigned in google 

classroom which will be matched to 

the students ability. 

 

GC- Learning objectives 

يثحس في انًعجى عٍ يعاَي انكهًاخ انًطهىتح يُه وذسجيهها وكراتح يا ورد في - 

.انًعجى يٍ جًم ذىضيحيح نثياٌ انًعُى  

. يكرة أهى أعًال انكاذثح–  

 

 

Outcomes 

 

Specific Intended Learning Outcomes 

 يذهم انقصخ انً ػُبصشهب، يجيُب كيف سرت انًؤنف أدذاثهب يثم يسزطيغ أٌ- 

.اسزخذاو انذجكبد انًزىاصَخ وانزالػت في انضيٍ  

.يزؼشف ػهً أهى يذطبد ديبح انكبرجخيسزطيغ أٌ -   

. يذذد ػُبصش انقصخ انقصيشحيسزطيغ أٌ-   

. يذهم انقصخ انقصيشح يشكضا ػهً انذذس يسزطيغ أٌ-   

 

 

Tasks/Activities 

 

سيقذو انًؼهى ثبػطبء يقذيخ ػٍ يؼبَبح األطفبل دوٌ اٌ يسزطيؼىا انزصشف أو - 

صشف انظهى ػٍ أَفسهى وكيفيخيسبػذح انطالة نهىصىل نهفكشح انًذىسيخ انزي 

يذوس دىنهب انُص، يغ اػطبء ًَبرج أليثهخ نفئبد يخزهفخ رزؼشض نهظهى يٍ واقغ 

.ديبح انطبنت   

يذهم انطبنت فكش انُص ثًسبػذح صيالئه ويذي رفبػههب ايجبثب وسهجب يغ انقيبو - 

.ثزقييى اسهىة انكبرت في انؼشض وانششح واالقُبع   

سيزى وضغ انطالة في يجًىػبد رؼبوَيخ نزشجيؼهى ػهً أداء األَشطخ أثُبء - 

.(يٍ خالل انؼًم انزؼبوَي  )انذسط   



Assessment Criteria/ 

Essential questions 

 

Task1: انسؤال األسبسي أيٍ يىضغ رقُيخ االسزشجبع انزي اسزخذيزهب انكبرجخ في

 انقصخ ؟

Task 2 :  رذذيذ االجشاءاد انشوريُيخ ورُفيزهب ثشكم صذيخ يسزخذيب األنفبظ في

 سيبقبد جذيذح طجقب نهقىاػذ انُذىيخ واإليالئيخ 

Task 3:  اسزخذاو انهغخ انؼشثيخ ثشكم صذيخ خبني يٍ األخطبء ػُذ انزذهيم  

.                                وانزقييى  

 

 

Resources  

 أوراق عًم –انشثكح انعُكثىذيح -  عرض تىرتىيُد نهذرش  –انكراب انًذرسي - 

.اشرائيح  

 


