
 

 

Subject  

 

ARABIC A 

 

Class/ Section 

 

Year  11 – 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  

انزسىق اإلنكزشوَي: َص يعهىيبري : انقشاءح  

Key Vocabulary 

 

.انسىق انخيريح-  انسىق انمشرركح– انسىق انحرج – انسىق انسىداء –انسىق انثانىيح   

Lessons 1-4 –Live Zoom lesson 

along with face to face instruction 

for students present on a particular 

day. 

 

 

 

Specific Learning objectives  

.يحهم فكرج انمقال راتطا خثراذه انخاصح تأفكار انمقال-   

يحذد انفكر انرئيسح من خالل ذحهيم انمعهىماخ انصريحح - 

.وانضمنيح مسرشهذا تمصادر مرعذدج من األدنح  

يحهم فكر اننص محذدا كيف ذفاعهد وتنيد عهى تعضها انثعط -   

.يفسر تعط انمصطهحاخ انعهميح انىاردج  تاننص -                        

Work will be assigned in google 

classroom which will be matched to 

the students ability. 

 

GC-  Learning objectives 

.يثحث في انشثكح انعنكثىذيح عن ذفسير انمصطهحاخ انعهميح انىاردج تاننص-   

. يكرة مىازنا تين انرسىق في انسىق اإلنكررونيح وانسىق انرقهيذيح–   

 

 

Outcomes 

 

Specific Intended Learning Outcomes 

 

. يذهم فكشح انًقبل ساثطب خجشاره انخبصخ ثأفكبس انًقبليسزطيع أٌ-   

 يذذد انفكش انشئيسخ يٍ خالل رذهيم انًعهىيبد يسزطيع أٌ- 

.انصشيذخ وانعًُيخ يسزشهذا ثًصبدس يزعذدح يٍ األدنخ  

 يذهم فكش انُص يذذدا كيف رفبعهذ وثُيذ عهً يسزطيع أٌ- 

. ثععهب انجعط  

. يفسش ثعط انًصطهذبد انعهًيخ انىاسدح  ثبنُصيسزطيع أٌ-                    



 

 

Tasks/Activities 

 

سيقذو انًعهى ثبعطبء يقذيخ عٍ انزسىق قذيًب ودذيثب ويب غشأد عهيه يٍ - 

اسزذذاثبد في انعصش انذبني، وكيفيخ يسبعذح انطالة نهىصىل نهفكشح انًذىسيخ 

انزي يذوس دىنهب انُص، يع اعطبء ًَبرج أليثهخ نألسىاق انعبنًيخ واالنكزشوَيخ يٍ 

.انىاقع  

يذهم انطبنت فكش انُص ثًسبعذح صيالئه ويذي رفبعههب ايجبثب وسهجب يع انقيبو - 

.ثزذهيم فكش انًقبل يٍ خالل  انعشض وانششح واالقُبع   

سيزى وظع انطالة في يجًىعبد رعبوَيخ نزشجيعهى عهً أداء األَشطخ أثُبء - 

.(يٍ خالل انعًم انزعبوَي  )انذسس   

Assessment Criteria/ 

Essential questions 

 

Task1:             افزشض أَك ععى في يؤسسخ رزعبيم يع : انسؤال األسبسي

عًالئهب يٍ خالل انسىق اإلنكزشوَيخ، وعهيك أٌ رجيت عٍ خًسخ أسئهخ يٍ 

 انىاسدح في انًقبل دىل عىايم َجبح انسىق انشقًيخ، فجى رجيت ؟

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

 سيبقبد جذيذح غجقب نهقىاعذ انُذىيخ واإليالئيخ 

Task 3:  اسزخذاو انهغخ انعشثيخ ثشكم صذيخ خبني يٍ األخطبء عُذ انزذهيم  

.                                وانزقييى  

 

 

Resources  

 أوراق عمم –انشثكح انعنكثىذيح -  عرض تىرتىيند نهذرس  –انكراب انمذرسي - 

.اثرائيح  

 


