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YEAR (9) ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

 

Class/ Division  Year 9 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   األٔنٗ: َص يعهٕياذٙ كٍ أَد + لٕاعذ َذٕٚح: انذــال + كراتح: انُص انغشد٘ذاتع انٕدذج  

Learning 
Outcome: 

 

 
ــ ٚذذد انًرعهى انفكش انشئٛغح نهُص تعذ ذذهٛهّ انًعهٕياخ انصشٚذح ٔانعًُٛح، يغرشٓذا تًصادس يرعذدج 

 يٍ األدنح انرٙ ذذعى ذذهٛهّ، يثم: )إدصاءاخ ٔأسلاو، ذجاسب، يٕالف(.

ٚهخص انًرعهى انُص تًٕظٕعٛح، َالال غاٚح انكاذة تذلح، راكشا َماغا يذذدج سئٛغح لذيٓا انًؤنف نذعى ــ 

 غاٚرّ.

ــ ٚصف انًرعهى تانرفصٛم كٛف عشض انًؤنف فكشذٍٛ سئٛغرٍٛ أٔ أكثش فٙ انُص، يغرذال تأيثهح ذٕظخ 

 ٔصفّ، يذذدا انعالفاخ تٍٛ انفكش انرٙ ٔصفٓا.

هٕياذٛا يثُٛا عهٗ انًماسَح ٔانًماتهح، يذذدا انعاللاخ تٍٛ انًفشداخ )انرعاد، ــ ٚذهم انًرعهى َصا يع

 ٔانرشادف، ٔانرجاَظ(، شاسدا غاٚاخ اعرخذاو ْزِ انعاللاخ، ٔدٔسْا فٙ َمم انًعُٗ أٔ االَذشاف عُّ.

دج.ــ ٚمٛى انًرعهى اعرخذاو انًؤنف نرشاكٛة انجًم، ٔدٔسْا فٙ ذطٕٚش انًفاْٛى انشئٛغح نفمشج يذذ  

ــ ٚمٛى انًرعهى األدنح انذاعًح نهفكشج، يثُٛا يذٖ دلرٓا، يمرشدا تذائم ٜساء نى ذعجثّ فٙ انُص.ــ   

 ــ ٚمرشح انًرعهى دهٕال نًشكالخ دٛاذٛح فٙ ظٕء يعهٕياخ لشأْا.

 ــ ٚرعشف انًرعهى انذال يفشدج ٔجًهح ٔٚعشتًٓا إعشاتا صذٛذا، ٕٔٚظفًٓا فٙ يٕالف دٛاذٛح.

عهى َصٕصا ذعكظ ٔجٓح َظش يرًاعكح، ٔأدنح يُطمٛح، َٔٓاٚح ٔاظذح، يٕظفا فٙ كراترّ ــ ٚكرة انًر

 انرًاعك انُصٙ تٍٛ انفمشاخ يٍ خالل عثاساخ اَرمانٛح يُاعثح ٔصذٛذح.

ــ ٚكرة َصٕصا ذفغٛشٚح )إٚعادٛح( )ٔصف، ششح، يماسَح ٔيماتهح، يشكهح ٔدم(، ٚعشض ٔجٓح َظشِ 

ذو أدنح يمُعح ٔأيثهح.فٙ انمعٛح انرٙ ٚرُأنٓا، ٔٚم  

ٚغرخذو انًرعهى عالياخ انرشلٛى: )عاليح االعرفٓاو، انُفطح، انفاصهح، عاليح انرعجة، انُمطراٌ انشأعٛراٌ، 

انمٕعاٌ، عاليرا انرُصٛص "   "، عاليح االعرشاض ــ   ــ ، انفاصهح انًُمٕغح، انُماغ األفمٛح ... ثالز 

 َماغ( اعرخذايا صذٛذا.

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

 َص يعهٕياذٙ: كٍ أَد

Learning objective 

 ــ ٚغرخذو اعرشاذٛجٛح انشيٕص عُذ انمشاءج، يماسَا تٍٛ سدٔد فعهّ ٔسدٔد فعم تمٛح انًرعهًٍٛ.

 ــ ٚذذد انفكش انشئٛغح نهُص تعذ َذهٛهّ انًعهٕياخ انٕاسدج يغرشٓذا تًصادس يرعذدج يٍ األدنح.

انًؤنف فكشذٍٛ سئٛغرٍٛ أٔ أكثش فٙ انُص، يغرذال تأيثهح ذٕظخ ــ ٚصف تانرفصٛم كٛف عشض 

 ٔصفّ، يذذدا انعاللاخ تٍٛ انفكش انرٙ ٔصفٓا.

 

  PPT ًٙٚعشض ذمذ ** 

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

 ذاتع انُص انًعهٕياذٙ: كٍ أَد

Learning objective  

 ــ ٚفغش يصطهذاخ عهًٛح فٙ يجال انعهٕو اإلَغاَٛح.

َششج يع صيالء انصف ٚكرثٌٕ فٛٓا انخطٕاخ انرٙ ذرعهك ترطثٛك انمٛى انرٙ ُٚالشٓا ْزا ــ ذصًٛى 

 انُص.

PPT ًٙٚعشض ذمذ **  

** ذكهٛف جًاعٙ ترصًٛى َششج )انكرشَٔٛح أٔ ٔسلٛح(، ٚكرة أفشاد انًجًٕعح فٛٓا ٔصفح 

انرٙ ٔسدخ فٙ نهُجاح يغرثًشٍٚ خثشاذٓى فٙ انرصًٛى ٔانشعى ٔانهغح يع اعرخذاو انًصطهذاخ 

  انُص.
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Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

 ذطثٛماخ َذٕٚح: انذـــال

Learning objective:  

 

 ــ أٌ ٚرعشف انذال تكافح إَٔاعٓا ٕٔٚظفٓا فٙ يٕالف دٛاذٛح.

 ــ أٌ ًٚٛض تٍٛ انذال ٔانخثش.

PPTًٙٚعشض ذمذ ** 

 ** ٔسلح عًم انذال

 

Lesson 4 

 

 

GC 

Resources  

 انكراتح: ذاتع كراتح َص عشد٘ يع ذٕظٛف انطثاق ٔانًماتهح ٔانرشثٛٓاخ

Learning objective:  

ــ ٚكرة عٛشا راذٛح أٔ َصٕصا عشدٚح ، يطثما اعرشاذٛجٛاخ انٕصف ٔانغشد ٔانذٕاس ٔانًماسَح 

 تٍٛ انشخصٛاخ.

 ــ ٚغرخذو انمٕايٛظ ٔيٕعٕعاخ انًفشداخ ٔغٛشْا يٍ انًصادس ٔانًٕالع االنكرشَٔٛح انًُاعثح.

 

 

 ** ذكهٛف عثش جٕجم كالط سٔو ٚشًم:

ــ كراتح َص عشد٘. 1  

ــ ذكٍٕٚ تعط انجًم انرٙ ذشرًم عهٗ ذشاكٛة نغٕٚح أٔ لٕاعذ َذٕٚح يٍ انرٙ عثمد دساعرٓا  0

 فٙ األعٕاو انًُصشيح أٔ فٙ انفصم انذساعٙ انذانٙ.

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

 

 

 

 

 

 
 


