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YEAR (7) ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

Class/ Division  Year 7 E & F  

Week   8 (18
th

 October – 22
th

 October 2020) 

Work send to 

students via 

 WhatsApp Group / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit   تشكُة انؼطف: لىاػذ  + (يغ انتذسَة ػهً انكتاتح )سشد انزاخ : انسُشج انزاتُح  

Learning Outcome: 

 
، راكشا ــ َحذد انًتؼهى انفكش انشئُسح نهنص ين خالل تحهُم انًؼهىياخ انصشَحح وانضًنُح 

.انذنُم انزٌ َذػنى تحهُهه ين اننص  

.ــ َحذد انًتؼهى األسثاب انتٍ تشتظ األحذاث أو انفكش وانًؼهىياخ فٍ اننص  

ػهً  (. . . انشجاػح ــ انىفاء ــ انصذق )ــ َحهم انًتؼهى األثش انزٌ تتشكه سًاخ انشخصُح 

.خظ سُش انحثكح وانحم  

ــ ًَُض انًتؼهى تُن انحمائك انتٍ تؼتًذ انحجج وانثشاهُن ، وتُن اِساء انتٍ لذ تثذو راتُح فٍ 

.اننص ، يمًُا يذي دلتها  

ــ َكتة انًتؼهى نصىصا سشدَح تتضًن حثكح وإطاسا صيانُا ويكانُا يختاسا وجهح نظش 

.(انحىاس وانىصف وانسشد  )يناسثح نهمصح، يضًنا نصه تفاصُم حسُح تاستخذاو تمنُاخ   

.ــ َتؼشف انًتؼهى انًؼطىف وانًؼطىف ػهُه، وَؼشتهًا وَىظفهًا فٍ جًم ين إنشائه  

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

سشد انزاخ : تاتغ   

Learning objective 

. ــ َحهم انًتؼهى اننص األدتٍ فٍ سُاله انتاسَخ1ٍ  

. ــ َحذد انًتؼهى انخصائص انؼايح نكم ين انسُشج انغُشَح وانزاتُح، يماسنا تُنهًا2  

 

    PPT ػشض تمذًٍَ **   

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

كتاتح نص سشدٌ+ تاتغ انسُشج انزاتُح   

Learning objective  

 ــ َكتة نصىصا سشدَح تهثٍ اهتًاياخ انمشاء يحذدا غشضا واضحا نهكتاتح، يطىسا 1

انًىضىع تتفاصُم داػًح وفمشج ختايُح، يستخذيا األفؼال واألسًاء وانصفاخ ين خالل 

 يؼجى انًتشادفاخ

. ــ َنتج جًال تتضًن تشثُها2  

 

PPT   **ًٍَػشض تمذ  

Lesson 3 

 

 

GC 

Resources  

(جىجم كالط سوو  )وسلح ػًم   

Learning objective:  

. ــ انتؼايم يغ كُفُح فشوع انًادج 1  

  ــ تؼضَض يهاسج انكتاتح 2

. ــ إثشاء يفشداخ انطالب وتحذَذ نماط ضؼفهى وانؼًم ػهُها 3  

 

GC  ** وسلح ػًم ػثش  

Lesson 4 

Z 

 

 

Resources  

تشكُة انؼطف : لىاػذ   

Learning objective:  

.ــ َتؼشف انًتؼهى انًؼطىف وانًؼطىف ػهُه، وَؼشتهًا وَىظفهًا فٍ جًم ين إنشائه  

PPT   **ػشض تمذًٍَ َنتهٍ تتمُُى  

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

 
 


