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YEAR (7) ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

 

Class/ Division  Year 7 E & F  

Week  7 (11
th

 October – 15
th

 October 2020) 

Work send to 

students via 

WhatsApp Group / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4  

Unit   ذاتغ عشد انزاخ+ ػمذ االخرثاس + ٔسلح يشاجؼح اعرؼذادا نالخرثاس  

Learning 
Outcome: 

 

 

.ــ ٌحذد انًرؼهى انخظائض انؼايح نكم يٍ انغٍشج انغٍشٌح  ٔانزاذٍح، يماسَا تًٍُٓا  

ــ ٌفغش انًرؼهى انهغح انًجاصٌح ٔانًؼاًَ انذالنٍح نهكهًاخ ٔانؼثاساخ انًغرخذيح فً انُض األدتً، 

.يؼهال اعرخذاو انكاذة ْزِ انهغح  

ــ ٌحهم انًرؼهى األَٕاع انًخرهفح يٍ انُظٕص يثم انمظض ٔانمظائذ ٔانشٔاٌاخ انراسٌخٍح، راكشا 

.أٔجّ انرشاتّ ٔاالخرالف تٍٍ ٔجٓاخ َظش انًؤنفٍٍ فً ػشضٓا  

ــ ٌكرة انًرؼهى َظٕطا عشدٌح ذهثً اْرًاياخ انمشاء، يحذدا غشضا ٔاضحا نهكراتح، يطٕسا 

انًٕضٕع ترفاطٍم داػًح ٔفكشج خرايٍح، يغرخذيا األعًاء ٔاألفؼال ٔانظفاخ يٍ خالل يؼجى 

.انًشادفاخ  

ــ ٌغرخذو فً كراترّ أشكاال ذُظًٍٍح يرُٕػح يٍ يثم انًماسَح ٔانًماتهح، ٔانرُظٍى تحغة 

.األطُاف أٔ األًٍْح، يٕظفا أدٔاخ انشتظ  ٔػالياخ انرشلٍى، ٌٔكرة تغشػح يُاعثح  

ــ ٌكرة انًرؼهى َظٕطا عشدٌح ذرضًٍ حثكح ٔإطاسا صياٍَاا ٔيكاٍَا، يخراسا ٔجٓح َظش نهمظح، 

(انحٕاس، انغشد، انٕطف)يضًُا َظّ ذفاطٍم حغٍح تاعرخذاو ذمٍُاخ   

.ــ أٌ ًًٌُ انًرؼهى يؼجًّ انهغٕي تانًظطهحاخ فً يجاالذٓا انؼهًٍح ٔانحٍاذٍح  

.ــ أٌ ٌرؼشف انًرؼهى انًفاٍْى انُحٌٕح ٔانظشفٍح، ٌٔغرخذيٓا اعرخذاياا طحٍحا  

 

Lesson 1 

 

GC 

 

Resources  

 ٔسلح ػًم ذشًم يٓاسذً انمشاءج ٔانكراتح

Learning objective 

ــ ٌغرخذو فً كراترّ أشكاال ذُظًٍٍح يرُٕػح يٍ يثم انًماسَح ٔانًماتهح، ٔانرُظٍى تحغة 

.األطُاف أٔ األًٍْح، يٕظفا أدٔاخ انشتظ  ٔػالياخ انرشلٍى، ٌٔكرة تغشػح يُاعثح  

.ــ أٌ ًًٌُ انًرؼهى يؼجًّ انهغٕي تانًظطهحاخ فً يجاالذٓا انؼهًٍح ٔانحٍاذٍح  

.ــ أٌ ٌرؼشف انًرؼهى انًفاٍْى انُحٌٕح ٔانظشفٍح، ٌٔغرخذيٓا اعرخذاياا طحٍحا  

ٔسلح ػًم ذشًم يٓاسذً انمشاءج ٔانكراتح ذفً تُٕاذج انرؼهى انًزكٕسج ذٕضغ نهطالب ػثش ** 

.ذطثٍك جٕجم كالط سٔو  

 

Lesson 2 & 3 

 

 

Z + Assessment 

Resource  

Learning objective  

. ــ انرذسب ػهى فٓى انًفشداخ انجذٌذج يٍ انغٍاق يٍ خالل فٓى انًمشٔء1  

 ــ انرذسب ػهى انظٍاغح انُحٌٕح ٔاإليالئٍح ٔانهغٌٕح انغهًٍح يٍ خالل اخرٍاس انظٍغح انغهًٍح 2

.يٍ انخٍاساخ انًرؼذدج انًراحح نهًرؼهى  

انٕسلح االيرحاٍَح االنكرشٍَٔح ػثش ذطثٍك جٕجم كالط سٔو يٍ خالل ذطثٍك جٕجم فٕسو يغ ** 

.انضٔو فً َفظ انرٕلٍد يٍ أجم يالحظح انطالب أثُاء أداء االخرثاس  

Lesson 4 

 

 

Z 
 

 

 

Resources  

 

عشد انزاخ: انغٍشج انزاذٍح  

Learning objective  

.ــ ٌحهم انًرؼهى انُض األدتً فً عٍالّ انراسٌخً  

.ــ ٌحذد انًرؼهى انخظائض انؼايح نكم يٍ انغٍشج انغٍشٌح ٔانزاذٍح، يماسَا تًٍُٓا  

 

PPT ػشع ذمذًًٌ**   

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