
 

Subject  

 

ARABIC A 

 

Class/ Section 

 

Year  12 – Batch ( E – F ) 

 

Week 2 

 

12
th

  September to 16
th

  September  

 

Work send to students by 

 

Google classroom /Zoom Class 

 

 

Total number of lessons per week 

 

4 

Unit/Topic 
 

يزاجعح                   + آياخ يٍ صىرج انُىر :قزاءج  

Key Vocabulary 

 
–انمشرقاخ–ال شرقٍح والغرتٍح –األمثال–كىكة-درّي - انمشكاج  

Lessons 1-4 –Live Zoom lesson 

along with face to face instruction 

for students present on a 

particular day. 

 

 

 

Specific Learning objectives  

ٌحهم معانً اٌَاخ ظمن سٍاقاذها مهرفرا إنى خصائص اننص - 

.انقرانً فٍها   

.ٌفسر انمفرداخ من خالل انسٍاق مسرخذما انمصادر انمخرهفح-   

اسم - صٍغ انمثانغح )ٌىظف تعط انمشرقاخ فً مىاقف حٍاذٍح- 

. انصفح انمشثهح – اسم انمفعىل –انفاعم   

.ٌحهم انصىرج انرمثٍهٍح فً اننص انقرانً -  

Work will be assigned in google 

classroom which will be matched 

to the students ability. 

 

GC- Learning objectives 

.ٌحهم انصىرج انرمثٍهٍح فً اننص انقرانً من خالل عثاراخ مىجزه -   

.ٌىظف تعط انمشرقاخ فً مىاقف حٍاذٍح تصىرج صحٍحح-   

 

 

Outcomes 

 

Specific Intended Learning Outcomes 

 

يحهم يعاَي اآلياخ ظًٍ صياقاتها يهتفتا إنى خصائص انُص انقزاَي يضتطيع أٌ - 

 فيها

يفضز انًفزداخ يٍ خالل انضياق يضتخذيا انًصادر انًختهفحيضتطيع أٌ -   

 –اصى انفاعم - صيغ انًثانغح ) يىظف تعط انًشتقاخ في يىاقف حياتيحيضتطيع أٌ- 

. انصفح انًشثهح –اصى انًفعىل   

. يحهم انصىرج انتًثيهيح في انُص انقزاَي يضتطيع أٌ-   



 

 

Tasks/Activities 

 

صيقذو انًعهى ياليحا واظحح  نخصائص انُص انقزاَي وتياٌ تأثز حياج انُاس - 

.تهًضتخهصا انضًاخ انفُيح فيه  

.يضتكشف انطانة دالالخ وايحاءاخ انًفزداخ يحهال انُص في صياقاته انًختهفح-   

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

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

Assessment Criteria/ 

Essential questions 

 

Task1:انضؤال األصاصي ياهي خصائص انُص انقزاَي انتي يتًيز تها.  

Task 2:  تحذيذ االجزاءاخ انزوتيُيح وتُفيذها تشكم صحيح يضتخذيا األنفاظ انًُاصثح

.نضياقح انًشتقاخ وتىظيفها  

Task 3: اصتخذاو انهغح انعزتيح تشكم صحيح وانثقح تانُفش                             .  

 

 

 

 

Resources  

.انكراب انمذرسً-   

.عرض تىرتىٌند نهذرس-   

. انشثكح انعنكثىذٍح-   

.أوراق عمم -   

 


