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YEAR (9) ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

 

Class/ Division  Year 9 E & F  

Week  4 (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   تؼضاً يٍ دسٔط انٕدذج انصاٍَحذاتغ انٕدذج األٔنى +  

Learning 
Outcome: 

 

ــ ٌغرٕػة انًرؼهى انًادج انًغًٕػح )قصح ٔاقؼٍح ــ خٍانٍح ــ  ٔجٓح َظش ــ يقاال .....(، ٌٔقٕو يصذاقٍح 

 انشخصٍاخ ــ انذجج ــ ذُظٍى انفكش أٔاألدذاز ــ األعهٕب يٍ خالل أدكاو يذػًٕيح تأدنح يقُؼح.

ػٍ ٔجٓح َظشِ ذجاِ أفكاس ٔآساء يرؼذدج، يٕضذا انذالالخ انًثاششج ٔغٍش انًثاششج انرً ــ ٌؼثش انًرؼهى 

 أٔسدْا انًرذذز، أٔ ٔسدخ فً انًادج انًغًٕػح.

ــ ٌهخص انًرؼهى انُص تًٕضٕػٍح، َاقال غاٌح انكاذة تذقح، راكشا َقاطا يذذدج سئٍغح قذيٓا انًؤنف نذػى 

 غاٌرّ.

ػشض انًؤنف فكشذٍٍ سئٍغرٍٍ أٔ أكصش فً انُص، يغرذال تأيصهح ذٕضخ  ــ ٌصف انًرؼهى تانرفصٍم كٍف

 ٔصفّ، يذذدا انؼالفاخ تٍٍ انفكش انرً ٔصفٓا.

ــ ٌذهم انًرؼهى َصا يؼهٕياذٍا يثٍُا ػهى انًقاسَح ٔانًقاتهح، يذذدا انؼالقاخ تٍٍ انًفشداخ )انرضاد، 

، ٔدٔسْا فً َقم انًؼُى أٔ االَذشاف ػُّ.ٔانرشادف، ٔانرجاَظ(، شاسدا غاٌاخ اعرخذاو ْزِ انؼالقاخ  

 ــ ٌقرشح انًرؼهى دهٕال نًشكالخ دٍاذٍح فً ضٕء يؼهٕياخ قشأْا.

ــ ٌكرة انًرؼهى ٔسقح تذصٍح ػٍ فكشج أٔ قضٍح يًٓح، ٌصٕؽ فشضٍح ػٍ انًٕضٕع يغجال األفكاس انًًٓح 

 ٔانًفاٍْى، يُٕػا فً انًصادس ٔانًشاجغ.

ًٍح فً يجال انؼهٕو اإلَغاٍَح.ــ ٌفغش انًرؼهى يصطهذاخ ػه  

 ــ ٌرؼشف انًرؼهى انًفؼٕل نّ، ٌٔؼشتّ إػشاتا صذٍذا، ٌٕٔظفّ فً يٕاقف دٍاذٍح.

 ــ ٌرؼشف انًرؼهى األعًاء انخًغح، ٌٔؼشتٓا، ٌٕٔظفٓا فً يٕاقف دٍاذٍح.

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

 اعرًاع: َص تؼُٕاٌ رنك انُثغ انقذٌى

Learning objective 

ٌٔقٕو  ٌغرٕػة انًرؼهى انًادج انًغًٕػح )قصح ٔاقؼٍح ــ خٍانٍح ــ ٔجٓح َظش ــ يقال . . . (،ــ 

يصذاقٍح انشخصٍاخ، ٔانذجج، ٔذُظٍى انفكش، ٔاألدذاز، ٔاألعهٕب يٍ خالل أدكاو يذػٕيح 

 تأدنح يقُؼح.

 

 

PPT ًًٌػشض ذقذ ** 

Lesson 2  

 

 

Z 

 

Resource  

 َص يؼهٕياذً تؼُٕاٌ: اإلدياٌ ػهى اإلَرشَد

Learning objective  

 ــ ٌذذد انفكشج انشئٍغح تؼذ ذذهٍهّ انًؼهٕياخ انٕاسدج، يغرشٓذا تًصادس يرؼذدج يٍ األدنح.

ــ ٌصف تانرفصٍم كٍف ػشض انًؤنف فكشذٍٍ سئٍغرٍٍ أٔ أكصش فً انُص، يغرذال تأيصهح ذٕضخ 

 ٔصفخ، يذذدا انؼالقاخ تٍٍ انفكش انرً ٔصفٓا.

ذاخ ػهًٍح فً يجال انؼهٕو اإلَغاٍَح.ــ ٌفغش يصطه  

PPTًًٌػشض ذقذ ** 

Lesson 3 

 

 

Z 
 

 

 

 

Resources  

 انكراتح: ذقشٌش تذصً

Learning objective:  

 ــ ٌرؼشف تٍُح انرقشٌش انثذصً ٔخصائصّ.

 ــ ٌثذس تفاػهٍح ػٍ انًؼهٕياخ انًرصهح تًٕضٕع تذصّ يٍ يصادس يطثٕػح ٔسقًٍح.

.ٔانثٍاَاخ انًالئًح؛ نٍذيجٓا فً أػًانّ انكراتٍح، ٌٕٔشقٓا ذٕشٍقا صذٍذاــ ٌذذد االقرثاعاخ   

 

PPTًًٌػشض ذقذ ** 
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Lesson 4 

GC 

 

 

Resources  

 ٔسقح ػًم شايهح : كراتح + انًُصٕتاخ + األعًاء انخًغح

Learning objective:  

يؤعغا نفكشج ــ ٌكرة ذقشٌشا تذصٍا ػٍ فكشج أٔ قضٍح يًٓح تاخرٍاس عؤال يشكضي ٔادذ، 

 يشكضٌح، يطٕساانفكشج تاألدنح ٔاأليصهح، يضًُا تذصّ قائًح تانًصادس ٔانًشاجغ.

 ــ ٌرؼشف انًرؼهى انًفؼٕل نّ، ٌٔؼشتّ إػشاتا صذٍذا، ٌٕٔظفّ فً يٕاقف دٍاذٍح.

 ــ ٌرؼشف انًرؼهى األعًاء انخًغح، ٌٔؼشتٓا، ٌٕٔظفٓا فً يٕاقف دٍاذٍح.

 

شى إػادج ‘ نهطالب ػثش ذطثٍق جٕجم كالط سٔو ٌٔرى إَجاص انًًٓح** ٔسقح ػًم شايهح ذشعم 

إسعال انؼًم نهًؼهى، ٌٔقٕو انًؼهٕ تانرقٍٍى ٔذقذٌى انرغزٌح انشاجؼح نهطانة تانطشٌقح انرً ٌشاْا 

 يُاعثح.

 

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

 

 

 

 

 

 
 


