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YEAR (7)  ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

 

Class/ Division  Year 7 E&F 

Week  5 (27
th

 September –1
st
 October 2020) 

Work send to 

students via 

 Group WhatsApp / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit   وتؼغ انذسوط يٍ انىحذج انثاٍَحتاتغ انىحذج األونى  

Learning 
Outcome: 

 

 ــ ٌحذد انًتؼهى َىع االَفؼال انغائذ فً انُض انًغًىع، يىػحا أثش رنك فً أعانٍة انًتحذث انتؼثٍشٌح.

ؼهى انًؼُى اإلجًانً نهُض انشؼشي، يىػحا انفكش انشئٍغح وانجضئٍح فٍه.نًتــ ٌحذد ا  

انشؼشي، يغتُتجا انذالالخ انتؼثٍشٌح )اإلٌحائٍح( فٍه.ــ ٌفغش انًتؼهى كهًاخ انُض   

 ــ ٌحذد انًتؼهى ػاللاخ انتشادف وانتؼاد تٍٍ انكهًاخ.

 ــ ٌغتخذو انًتؼهى انكهًاخ انجذٌذج فً عٍالاخ تفغش يؼُاها.

 ــ ٌحهم انًتؼهى انُض انشؼشي فً عٍاله انتاسٌخً.

، يحذدا غشػا واػحا نهكتاتح، يطىسا انًىاػٍغ ــ ٌكتة انًتؼهى َظىطا عشدٌح تهثً اهتًاياخ انمشاء

 تتفاطٍم داػًح وفمشج ختايٍح، يغتخذيا األفؼال واألعًاء وانظفاخ يٍ خالل يؼجى انًشادفاخ.

ــ ٌتؼشف انًتؼهى انًفاهٍى انُحىٌح وانظشفٍح وٌغتخذيها اعتخذايا طحٍحا . )كًؼٍاس ػاو دوٌ تخظٍض 

ٍة اإلػافً وانؼالياخ انفشػٍح يٍ عٍالاخ انُظىص انتً تذسط + انتطشق نًفهىيً انتشك يفاهٍى تؼٍُها

 نهطالب دوٌ تخظٍض حظض تؼٍُها(

 

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

 اعتًاع: انثحاسج وانذب / جضاء اإلحغاٌ )أٌهًا ٌحمك َفظ انُاتج(

Learning objective 

فٍها، وانشعائم انًؼًُح.ــ ٌفهى انًتؼهى يؼًىٌ انًادج انًغًىػح، ويؼاًَ انؼثاساخ انىاسدج   

 

PPTًًٌػشع تمذ ** 

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

 شؼــش: يجذ اإلياساخ

Learning objective  

 ــ ٌحذد انًتؼهى انًؼُى اإلجًانً نهُض األدتً، يىػحا انفكش انشئٍغٍح وانجضئٍح فٍه.

 ــ ٌفغش انًتؼهى كهًاخ انُض األدتً، يغتُتجا انذالالخ انتؼثٍشٌح فٍه.

تٍتا. 12ــ  10ٌحفع انًتؼهى يٍ  ــ  

 ــ ٌفغش انًتؼهى األعًاء واألفؼال تأػذادها ويشادفاتها.

 ــ ٌحذد انًتؼهى انًؼُى انًُاعة نهكهًاخ يتؼذدج انًؼاًَ، يغتخذيا انغٍاق.

PPTًًٌػشع تمذ ** 

Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

 انكتاتح: كتاتح َض عشدي

Learning objective:  

عشدٌح تهثً اهتًاياخ انمشاء، يحذدا غشػا واػحا نهكتاتح، يطىسا انًىػىع  ــ ٌكتة َظىطا

 تتفاطٍم داػًح وفمشج ختايٍح، يغتخذيا األفؼال واألعاء وانظفاخ يٍ خالل يؼجى انًتشادفاخ.

ــ ٌكتة َظىطا عشدٌح تتؼًٍ حثكح وإؽاسا صياٍَا ويكاٍَا يختاسا، ووجهح َظش يُاعثح نهمظح، 

غٍح تاعتخذاو تمٍُاخ انحىاس وانىطف وانغشد.يؼًُاَظه تفاطٍم ح  

 ــ ٌُتج انًتؼهى جًال تتؼًٍ تشثٍها.

 

PPTًًٌػشع تمذ ** 

Lesson 4 

 

GC 

 

 

 وسلح ػًم شايهح : كتاتح َض عشدي + انتشكٍة اإلػافً وانؼالياخ انفشػٍح إلػشاب األعًاء

Learning objective:  

 

تخطىاخ انُض انغشدي كًا دسعها عاتما.ــ ٌكتة َظىطا عشدٌح يهتضيا   
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Resources  وٌىظفه فً يىالف حٍاتٍح.تشكٍة اإلػافًــ ٌتؼشف انًتؼهى ان ،  

، وٌىظفها فً يىالف حٍاتٍح.ساب األعًاء‘انؼالياخ انفشػٍح إلــ ٌتؼشف   

 

ثى إػادج ‘ ** وسلح ػًم شايهح تشعم نهطالب ػثش تطثٍك جىجم كالط سوو وٌتى إَجاص انًهًح

نهًؼهى، وٌمىو انًؼهى تانتمٍٍى وتمذٌى انتغزٌح انشاجؼح نهطانة تانطشٌمح انتً ٌشاها  إسعال انؼًم

 يُاعثح.

 

 

ثى إػادج ‘ ** وسلح ػًم شايهح تشعم نهطالب ػثش تطثٍك جىجم كالط سوو وٌتى إَجاص انًهًح

انتً ٌشاها إسعال انؼًم نهًؼهى، وٌمىو انًؼهى تانتمٍٍى وتمذٌى انتغزٌح انشاجؼح نهطانة تانطشٌمح 

 يُاعثح.

 

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

 

 

 

 

 

 
 


