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YEAR 7   – ARABIC (ARAB) 

Subject  ARABIC (A) 

Class/ Division  Year 7 E-F 

Week  3 (13
th

 September to 17
th  

September) 

Work send to 

students via 

Email Group -Group Whatsapp / Zoom / Google Classroom 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit   اننص انرفسٍشي: كراتح + كن أكثش ًعٍا تغضثك : نص يعهٌياذً :   انٌحذج األًنى  

Lesson 1 

  ين سثرًثش13األحذ 

GC 

 

Resources  

كن أكثش ًعٍا تغضثك: نص يعهٌياذً  

Learning objective : 

.ــ ٌحذد انًرعهى انفكش انشئٍسح نهنص ين خالل ذحهٍم انًعهٌياخ انصشٌحح ًانضًنٍح  

.ــ ٌسرخذو انكهًاخ انجذٌذج فً سٍالاخ ذعضص يعناىا                                      

ٌرى إسسال ذكهٍف نهطالب عثش انجٌجم كالط سًو تعذف ذحضٍش انذسط ًذذًٌن **                

انفكشج انشئٍسح ًاألفكاس انجضئٍح، ًكراتح يعانً انًفشداخ انجذٌذج ًذٌظٍفيا فً جًم حسة ًجيح 

.نظش انطانة  

Lesson 2  

  ين سثرًثش13األحذ 

Z 

 

 

Resource  

كن أكثش ًعٍا تغضثك: ذاتع اننص انًعهٌياذً   

Learning objective   

ــ ٌحذد انًرعهى انفكش انشئٍسح نهنص ين خالل ذحهٍم انًعهٌياخ انصشٌحح ًانضًنٍح، راكشا انذنٍم 

.انزي ٌذعى ذحهٍهو نهنص  

.ــ ٌحذد انًرعهى عاللاخ انرضاد ًانرشادف تٍن انكهًاخ  

.ــ ٌسرخذو انكهًاخ انجذٌذج فً سٍالاخ ذعضص يعناىا   

(عشض ذمذًًٌ)تٌس تٌٌند **    

                                  

Lesson 3 

  ين سثرًثش13األحذ 

 

Z 

(انطثاق ًانًماتهح)كراتح نص ذفسٍشي   

Learning objective :  

.تًنيجٍح  ذنظًٍٍح يرٌاصنح ــ ٌعذ يخططا ألفكاسه  

.ــ ٌنرج جًال ذرضًن طثالا  
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Task  

 

Resources  

.ــ ٌطثك آنٍاخ انًشاجعح ًانرمٌٌى عهى يا ٌنرجو ين نصٌص  

 

انطثاق ًانًماتهح+ تٌس تٌٌند عن يفيٌو اننص انرفسٍشي **   

Lesson  4  

 ين 16األستعاء 

 سثرًثش

Z 

 

Resources  

(عالياخ انرشلٍى + ذٌظٍف أدًاخ انشتظ )كراتح نص ذفسٍشي : ذاتع دسط انكراتح  

Learning objective: 

انًماتهح ًانًماسنح ًانرنظٍى تحسة : ــ ٌسرخذو فً كراتاذو أشكاال ذنظًٍٍح يرنٌعح ين يثم

.األصناف أً األىًٍح، يٌظفا أدًاخ انشتظ ًعالياخ انرشلٍى، ًٌكرة تسشعح يناسثح  

.ــ ٌطثك آنٍاخ انًشاجعح ًانرمٌٌى عهى يا ٌنرجو ين نصٌص  

Learning 
Outcome: 

 

 (نواتج التعلم  ( :يتوقع في نهاية الحصة أن 
ــ يحلل نصا ويستخرج أفكاره الرئيسة والفرعية ويستنتج معاني المفردات الجديدة 

 .من السياق، أو يكشف عنها في أحد المعاجم
 .ــ يميز بين النص المعلوماتي والنص التفسيري من حيث بنية وهدف كل منهما

 .ــ يوظف الطباق والمقابلة
 .ــ يكتب بصورة منظمة وسرعة مناسبة

 .ــ يوظف عالمات الترقيم في مواضعها السليمة
 

 

 

 


