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YEAR 8  – ARABIC (ARABS) 

Subject  ARABIC (A) 

Class/ Division  Year  8 E&F 

Week  9 (17th May  to 21st May) 

 

Work send to 

students via 

Group email and Whatapps .Google class. Zoom 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit   الثالثكتاب الفصل الدراسي تابع  

Lesson 1 

 

 

Resources  

Zoom 

 تابع رواية رحالت عجيبة في البالد الغريبة 2 ــ الغريبة ) حصة زووم(

 

Learning objective - ــ يتتبع المتعلم السرد والوصف والحوار في القصص التي يقرؤها موضحا  

 الوظائف التي تؤديها.

 

 ـــ يحلل المتعلم الشخصيات من خالل أقوالها وأفعالها مستدال على ما يعرضه بأسئلة من النص.

الماضية أو المستقبلية ــ يحدد المتعلم األحداث التي تطور الحبكة موضحا كيف يفسر كل حدث األفعال 

 للشخصيات في الرواية.

** قبل الحصة بوقت كاف سيتم إرسال ملفين للطالب بصيغة بي دي إف عبر تطبيق الواتس آب ، الملف 

تاب الوزارة للفصل الدراسي األول لنص الفصل الثاني من الرواية، والملف الثاني أسئلة الرواية في ك

 الثالث.

عبر تطبيق زووم** ستكون هذه الحصة   

Lesson 2  

ASY 

 

Resource 

 حصة أنشطة من خالل التعليم غير المتزامن )استكمال أسئلة تاريخ صناعة السفن (

 

Learning objective:                                                  

. أن يتمكن المتعلم من رصد المعلومات المقدمة وترتيبها وفق األهميةــ   

 التي تتعلق بالموضوع المعني مستخدما بعض الصور الجمالية، أن يكتب المتعلم الكلمات والجملــ 

.مراعيا قواعد اإلمالء والترقيم  

 

من خالل عرض فيلم  إدخال مادة ترفيهية عن موضوع شيق، تحبيبا للمتعلمين في مادة اللغة العربية **

** هذه الحصة عبر تطبيق واتس آب    .الخليج العربيقصير عن صاعة السفن تحديدا في وثائقي   
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Lesson 3 

 

A 

 

Task  

 

Resources  

 

 اختبار شهر مايو )2( / 10 درجات عبر تطبيق قوقل فورم

 

 

Learning objective.                               ــ التدرب على التعامل مع أسئلة القواعد والقراءة 

التعامل مع األسئلة الموضوعية من مثل االختيار من متعدد، والتي تحدد مدى فهم الطالب ــ التدرب على 

واستيعابة للمفاهيم المختلفة في المادة التي درست لهو ذلك من خالل المواضع التي تناقشها األسئلة بما 

 يقيس ذلك في مختلف فروع اللغة وجزئياتها.

 

 ** هذه الحصة عبر تطبيق قوقل فورم

Lesson  4  

 

Zoom 

 

 

Resources  

 

 نقاش حول الورقة االمتحانية ) التغذية الراجعة( ) حصة زووم(

Learning objective:                                                  

 ــ أن يتعرف المتعلم المفاهيم النحوية والصرفية ، ويستخدمها استخداما صحيحا.

 

المتعلم المفاهيم البالغية، ويتذوقها، ويوظفها في إنتاجه اللغوي.ــ أن يتعرف   

 

.ــ أن يكتب المتعلم الكلمات والجمل مراعيا قواعد اإلمالء والترقيم  

 

 

 ** هذه الحصة عبر تطبيق زووم

 

  


