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YEAR (7) ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

 

Class/ Division  Year 7 E & F  

Week  6 (4
th

 October – 8
th

 October 2020) 

Work send to 

students via 

WhatsApp Group / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit  كتاتح َض سشدي: انكتاتح+ سٍش انزاخ : انسٍشج انزاتٍح: لشاءج  

Learning 
Outcome: 

 

 

.ــ ٌحذد انًتؼهى انخظائض انؼايح نكم يٍ انسٍشج انغٍشٌح  ٔانزاتٍح، يماسَا تًٍُٓا  

ــ ٌفسش انًتؼهى انهغح انًجاصٌح ٔانًؼاًَ انذالنٍح نهكهًاخ ٔانؼثاساخ انًستخذيح فً انُض األدتً، 

.يؼهال استخذاو انكاتة ْزِ انهغح  

ــ ٌحهم انًتؼهى األَٕاع انًختهفح يٍ انُظٕص يثم انمظض ٔانمظائذ ٔانشٔاٌاخ انتاسٌخٍح، راكشا 

.أٔجّ انتشاتّ ٔاالختالف تٍٍ ٔجٓاخ َظش انًؤنفٍٍ فً ػشػٓا  

ــ ٌكتة انًتؼهى َظٕطا سشدٌح تهثً اْتًاياخ انمشاء، يحذدا غشػا ٔاػحا نهكتاتح، يطٕسا 

انًٕػٕع تتفاطٍم داػًح ٔفكشج ختايٍح، يستخذيا األسًاء ٔاألفؼال ٔانظفاخ يٍ خالل يؼجى 

.انًشادفاخ  

ــ ٌستخذو فً كتاتتّ أشكاال تُظًٍٍح يتُٕػح يٍ يثم انًماسَح ٔانًماتهح، ٔانتُظٍى تحسة 

.األطُاف أٔ األًٍْح، يٕظفا أدٔاخ انشتؾ  ٔػالياخ انتشلٍى، ٌٔكتة تسشػح يُاسثح  

ــ ٌكتة انًتؼهى َظٕطا سشدٌح تتؼًٍ حثكح ٔإؽاسا صياٍَاا ٔيكاٍَا، يختاسا ٔجٓح َظش نهمظح، 

(انحٕاس، انسشد، انٕطف)يؼًُا َظّ تفاطٍم حسٍح تاستخذاو تمٍُاخ   

.ــ أٌ ًًٌُ انًتؼهى يؼجًّ انهغٕي تانًظطهحاخ فً يجاالتٓا انؼهًٍح ٔانحٍاتٍح  

.ــ أٌ ٌتؼشف انًتؼهى انًفاٍْى انُحٌٕح ٔانظشفٍح، ٌٔستخذيٓا استخذاياا طحٍحا  

 

Lesson 1 

 

GC 

 

Resources  

 ٔسلح ػًم تشًم يٓاستً انمشاءج ٔانكتاتح

Learning objective 

ــ ٌستخذو فً كتاتتّ أشكاال تُظًٍٍح يتُٕػح يٍ يثم انًماسَح ٔانًماتهح، ٔانتُظٍى تحسة 

.األطُاف أٔ األًٍْح، يٕظفا أدٔاخ انشتؾ  ٔػالياخ انتشلٍى، ٌٔكتة تسشػح يُاسثح  

.ــ أٌ ًًٌُ انًتؼهى يؼجًّ انهغٕي تانًظطهحاخ فً يجاالتٓا انؼهًٍح ٔانحٍاتٍح  

.ــ أٌ ٌتؼشف انًتؼهى انًفاٍْى انُحٌٕح ٔانظشفٍح، ٌٔستخذيٓا استخذاياا طحٍحا  

 

ٔسلح ػًم تشًم يٓاستً انمشاءج ٔانكتاتح تفً تُٕاتج انتؼهى انًزكٕسج تٕػغ نهطالب ػثش ** 

.تطثٍك جٕجم كالس سٔو  

 

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

سشد انزاخ: انسٍشج انزاتٍح  

Learning objective  

.ــ ٌحهم انًتؼهى انُض األدتً فً سٍالّ انتاسٌخً  

.ــ ٌحذد انًتؼهى انخظائض انؼايح نكم يٍ انسٍشج انغٍشٌح ٔانزاتٍح، يماسَا تًٍُٓا  

 

PPT ػشع تمذًًٌ **   

Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

سشد انزاخ: تاتغ انسٍشج انزاتٍح  

Learning objective:  

.ــ ٌحذد انًتؼهى انًؼُى انًُاسة نهكهًاخ يتؼذدج انًؼاًَ، يستخذيا انسٍاق  

.ــ ٌستخذو انًتؼهى انكهًاخ انجذٌذج فً سٍالاخ تفسش يؼُاْا  

 

PPT ػشع تمذًًٌ**   
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Lesson 4 

 

 

 

 

 

 

 

Resources  

َض ســشدي: انكتاتح  

Learning objective:  

ــ ٌكتة انًتؼهى َظٕطا سشدٌح تهثً اْتًاياخ انمشاء، يحذدا غشػا ٔاػحا نهكتاتح، يطٕسا 

انًٕػٕع تتفاطٍم داػًح ٔفكشج ختايٍح، يستخذيا األسًاء ٔاألفؼال ٔانظفاخ يٍ خالل يؼجى 

.انًشادفاخ  

ــ ٌكتة انًتؼهى َظٕطا سشدٌح تتؼًٍ حثكح ٔإؽاسا صياٍَاا ٔيكاٍَا، يختاسا ٔجٓح َظش نهمظح، 

.(انحٕاس، انسشد، انٕطف)يؼًُا َظّ تفاطٍم حسٍح تاستخذاو تمٍُاخ   

.ــ ٌُتج انًتؼهى جًال تتؼًٍ تشثٍٓا  

.ــ ٌستخذو تؼغ األسانٍة اإلَشائٍح فً يٕاػؼٓا انًُاسثح  

PPT ػشع تمذًًٌ**   

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

 

 

 

 

 

 
 


