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YEAR 9  – ARABIC (ARAB) 

Subject  ARABIC (A) 

Class/ 

Division  

Year 9 E-F 

Week 3  (13
th

 September to 17
th  

September) 

Work send to 

students via 

Email Group- Whatsapp Group / Zoom / Google Classroom 

Total number 

of lessons per 

week 

 4 

Unit  ٗكراتح َض عشد٘+ شعش يٍ ذجاسب انحٛاج :   انٕحذج األٔن  

Lesson 1 

  يٍ عثرًثش13األحذ 

Z 

 

Resources  

(ثًاَٛح أتٛاخ  )يٍ ذجاسب انحٛاج  ــ انقظٛذج كايهح نهحفع : شعش   

Learning objective   

.ــ ٚحذد انًعُٗ اإلجًانٙ نهُض األدتٙ، يٕضحا انفكش انشئٛغح ٔانجضئٛح ٔانرفاطٛم انًغاَذج فّٛ  

.ــ ٚحهم انُظٕص األدتٛح فٙ عٛاقاذٓا نًخرهفح                                     

عشع ذقذًٚٙ**                   

Lesson 2  

 يٍ 16األستعاء 

 عثرًثش

Z 

 

Resource  

(ثًاَٛح أتٛاخ  )يٍ ذجاسب انحٛاج  ــ انقظٛذج كايهح نهحفع : شعش  (ذاتع)  

Learning objective 

.ــ ٚفغش كهًاخ انُض األدتٙ يغرُثطا انذالالخ انرعثٛشٚح فّٛ    

.ــ ٚفغش انكهًاخ يغرخذيا انًعجى انٕسقٙ ٔانشقًٙ ٔٚغرخذيٓا فٙ عٛاقاخ ذعضص يعُاْا  

عشع ذقذًٚٙ**   

                                

Lesson 3 

 

 يٍ 17انخًٛظ 

(آيال رْثد يع انشٚح  )كراتح َض عشد٘ : انكراتح  

Learning objective  

ــ ٚكرة عٛشا راذٛح أٔ َظٕطا عشدٚح ، يطثقا اعرشاذٛجٛاخ انٕطف ٔانغشد ٔانحٕاس ٔانًقاسَح 
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 عثرًثش

Z 

 

Task 

Resources  

.تٍٛ انشخظٛاخ  

.ــ ٚغرخذو انقٕايٛظ ٔيٕعٕعاخ انًفشداخ ٔغٛشْا يٍ انًظادس ٔانًٕاقع االنكرشَٔٛح انًُاعثح  

 

عشع ذقذًٚٙ**   

Lesson 4  

 يٍ 17انخًٛظ 

 عثرًثش

GC 

 

Resources  

(آيال رْثد يع انشٚح  ) كراتح َض عشد٘ :ذاتع دسط انكراتح  

Learning objective  

ــ ٚكرة عٛشا راذٛح أٔ َظٕطا عشدٚح ، يطثقا اعرشاذٛجٛاخ انٕطف ٔانغشد ٔانحٕاس ٔانًقاسَح 

.تٍٛ انشخظٛاخ  

.ــ ٚغرخذو انقٕايٛظ ٔيٕعٕعاخ انًفشداخ ٔغٛشْا يٍ انًظادس ٔانًٕاقع االنكرشَٔٛح انًُاعثح  

إسعال ذكهٛف نهطالب عثش انجٕجم كالط سٔو تحرٕٖ ْزا انركهٛف عهٗ كراتح َض عشد٘ ** 

  .طثقا نًا دسعِٕ يٍ أعظ انكراتح تظفح عايح ٔتُٛح انُض انغشد٘ ٔيحرٕاِ تظفح خاطح

Learning 
Outcome: 

 

 (َٕاذج انرعهى  ( :ٚرٕقع فٙ َٓاٚح انحظح أٌ 

ــ ٚحهم َظا شعشٚا، ٔٚغرخشج انرعثٛشاخ انًجاصٚح يحهال إٚاْا ٔٚغرُرج يعاَٙ 

. انًفشداخ انجذٚذج يٍ انغٛاق، أٔ ٚكشف عُٓا فٙ أحذ انًعاجى

ــ ًٚٛض تٍٛ َٕعٍٛ يٍ انُظٕص انًخرهفح  ــ أقظذ انًقاالخ ــ يٍ حٛث تُٛح ْٔذف 

. كم يًُٓا

. ــ ٕٚظف انرعثٛشاخ انًجاصٚح كانرشثٛٓاخ تًخرهف إَٔاعٓا

 .ــ ٚكرة َظا عشدٚا أٔ عٛشج راذٛح يرثعا آنٛاخ انكراتح ٔانًشاجعح ٔانرقٕٚى

 
 


