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YEAR (7) – ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

 

Class/ Division  Year  7 E & F 

Week  4 (02
th

 September – 24
th

 September 2020) 

Work send to 

students via 

WhatsApp Group / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit   :لظت حلن ّجِل + لْاػذ ًحٌْت: الجولت ّالخشكٍب + حابغ كخابت الٌض الخفسٍشيالْحذة األّلى  

Learning 
Outcome: 

 

 

 ــ ٌحذد الوخؼلن الخظائض الؼاهت لكل هي السٍشة الزاحٍت ّالغٍشٌت ، هماسًا بٌٍِوا.

سٍش ــ ٌحلل الوخؼلن األثش الزي حخشكَ سواث الشخظٍت )الشجاػت، الظذق، الْفاء . . . .( ػلى 

 خظ الحبكت ّالحل.

ــ ٌبٍي الوخؼلن أثش اإلطاس الضهاًً ّالوكاًً فً بٌٍت المظت ّطبٍؼت الظشاع ّحطْس الحبكت فً 

 لظض هخخاسة ٌخخلف فٍِا اإلطاس الضهاًً ّالوكاًً.

 ــ ٌحلل الوخؼلن األًْاع الوخخلفت هي الٌظْص هثل: )المظض ّالمظائذ ّالشّاٌاث الخاسٌخٍت

( راكشا أّجَ الشبَ ّاالخخالف بٍي ّجِاث ًظش الوؤلفٍي فً ػشضِا.ّالخٍالٍت . . .   

 ــ ٌحذد الوخؼلن ػاللاث الخشادف ّالخضاد بٍي الكلواث.

 ــ ٌفسش الوخؼلن الكلواث هسخخذها الوؼجن الشلوً ّالْسلً.

 ــ ٌسخخذم الوخؼلن الكلواث الجذٌذة فً سٍالاث حفسش هؼٌاُا.

اللغْي بالوظطلحاث فً هجاالحِا الحٍاحٍت ّالؼلوٍت.ــ أى ٌٌوً الوخؼلن هؼجوَ   

ــ ٌكخب الوخؼلن ًظْطا حفسٍشٌت )إٌضاحٍت( )ّطف، ششح، هماسًت ّهمابلت، هشكلت ّحل(؛ 

 لٍؼشع ّجِت ًظشٍ الخً حٌاّلِا، همذها أدلت همٌؼت ّأهثلت ّحفاطٍل.

الخؼجب، الٌمطخاى الشأسٍخاى، ــ ٌسخخذم الوخؼلن ػالهاث الخشلٍن )ػالهت االسخفِام، الٌمطت، ػالهت 

ػلوخا الخٌظٍض "  " ، ػالهت االػخشاع ــ   ــ ( اسخخذاها طحٍحا.‘ الفاطلت، المْساى  

 

Lesson 1 

 

GC 

 

Resources  

 لظـــــت حلن ّجِـــل

Learning objective 

 ــ ٌحذد الوخؼلن الوؼٌى اإلجوالً للٌض األدبً هْضحا الفكش الشئٍست ّالجضئٍت فٍَ.

ٌحذد الوخؼلن ػاللاث الخضاد ّالخشادف بٍي الكلواث.ــ   

 

** حكلٍف ػبش لْلل كالط سّم  بخحضٍش المظت، ّلشاءحِا ّححذٌذ األحذاد الشئٍست ّالذسّط 

 الوسخفادة ّححذٌذ الوفشداث الخً ٌظؼب فِوِا؛ اسخؼذادا للٌماش فً الحظت الخالٍت هباششة.

 

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

 حابغ : لظت حلن ّجِل

Learning objective  

ــ ٌحلل الوخؼلن األثش الزي حخشكَ سواث الشخظٍت )الشجاػت، الظذق، الْفاء . . . .( ػلى سٍش 

 خظ الحبكت ّالحل.

ــ ٌبٍي الوخؼلن أثش اإلطاس الضهاًً ّالوكاًً فً بٌٍت المظت ّطبٍؼت الظشاع ّحطْس الحبكت فً 

الوكاًً.لظض هخخاسة ٌخخلف فٍِا اإلطاس الضهاًً ّ  

PPT ًػشع حمذٌو ** 
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Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

 حطبٍماث ًحٌْت: الجولت ّالخشكٍب

Learning objective: 

 ــ ٌوٍض الوخؼلن بٍي الجولت الخاهت ّالخشكٍب.

 ــ ٌْظف الخشاكٍب شفٍِا ّححشٌشٌا.

PPT ًػشع حمذٌو ** 

حْظٍفِا. ** ّسلت ػول ححْي الؼذٌذ هي الخشاكٍب الخً ٌجب ػلى الوخؼلن  

Lesson  4 

 

Z 

 

Resources  

 الكخابت : حابغ كخابت ًض حفسٍشي

Learning objective:  

ــ ٌسخخذم فً كخاباحَ أشكاال حٌظٍوٍت هخٌْػت هي هثل: الومابلت ّالوماسًت ّالخٌظٍن بحسب 

 األطٌاف أّ األُوٍت، هْظفا أدّاث الشبظ ّػالهاث الخشلٍن، ٌّكخب بسشػت هٌاسبت.

بوٌِجٍت  حٌظٍوٍت هخْاصًت. هخططا ألفكاسٍــ ٌؼذ   

 ــ ٌٌخج جوال حخضوي طبالا.

 ــ ٌطبك آلٍاث الوشاجؼت ّالخمٌْن ػلى ها ٌٌخجَ هي ًظْص.

 

PPT ًػشع حمذٌو ** 

** حكلٍف بكخابت ًض حفسٍشي ّفما لخطْاث الكخابت الخً حوج دساسخِا ّالؼول ػلٍِا فً الخكلٍف 

 السابك. 

Note: Students to answer all the worksheets during zoom lessons and Google classroom 

 

 

 

 

 

 
 


