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

 

Subject  

 

ARABIC A 

 

Class/ Section 

 

Year  12 – 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 
 

يحادثح تكائيح تٍ انزية+ شعز تكائيح تٍ انزية:قزاءج  

Key Vocabulary 

 
  فعم ردائٍا– انقالص – األسنة – اننىاجٍا – سهٍم –انغعى - انعصر األيىي

Lessons 1-4 –Live Zoom lesson 

along with face to face instruction 

for students present on a 

particular day. 

 

 

 

Specific Learning objectives  

ٌبٍن انًعنى االجًانً نهنض يىظحا عالقة انفكر ببععها انبعط - 

.يفسر يفرداجها ين خالل انسٍاق وانقرائن   

.ٌححبع جارٌخ األدب فً انعصىر األدبٍة انًخحهفة يحذدا أهى أعاليه-   

.ٌحهم اننض فً سٍاقه انحارٌخً واالجحًاعً وانسٍاسً -   

.ٌقذو عرظا شفىٌاويكحىبا يعهىياجٍا يشاركا  وزيالئه فً اننقاشات-                       

Work will be assigned in google 

classroom which will be matched 

to the students ability. 

 

GC-  Learning objectives 

.ٌفسر انكهًات يسحخذيا انًعجى انىرقً وانرقًً -   

 

 

Outcomes 

 

Specific Intended Learning Outcomes 

 

.يظتطيع أٌ يثيٍ انًعُى اإلجًاني يىظحا عالقح انفكز تثععها انثعط -   

.يظتطيع أٌ يتتثع تاريخ األدب في انعصىر انًختهفح يحذدا أهى أعاليه-   

.يظتطيع أٌ يحهم انُص في طياقه انتاريخي واالجتًاعي وانظياطي-   

. يظتطيع أٌ يقذو عزظا شفىيا ويكتىتا يعهىياتيا يشاركا سيالئه في انُقاشاخ-   

 

 

Tasks/Activities 

 

طيقذو انًعهى ياليحا واظحح نهعصىر األدتيح انًختهفح وتياٌ تأثز انحياج انظياطيح - 

 واالجتًاعيح يظتخهصا انظًاخ انفُيح فيها

.يظتكشف انطانة دالالخ وايحاءاخ انًفزداخ يحهال انُص في طياقاته انًختهفح-   

طيتى وظع انطالب في يجًىعاخ ثُائيح نتشجيعهى عهى أداء أَشطح انعزض - 

.وتشجيعهى عهى االنقاء انجيذ. (يٍ خالل انعًم انثُائي  )انتقذيًي أثُاء انذرص   



Assessment Criteria/ 

Essential questions 

 

Task1:            انظؤال األطاطي ياهي انظًاخ انتي تًيش كم عصز أدتي عٍ اآلخز.  

Task 2:  تحذيذ االجزاءاخ انزوتيُيح وتُفيذها تشكم صحيح يظتخذيا األنفاظ انًُاطثح

. نهعزض انتقذيًي انًختار  

Task 3: اطتخذاو انهغح انعزتيح تشكم صحيح وانثقح تانُفض                             .  

 

 

 

 

Resources  

.انكحاب انًذرسً-   

.عرض بىربىٌنث نهذرس-   

. انشبكة انعنكبىجٍة-   

.أوراق عًم -   

 


