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YEAR (7) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

 

Class/ Division  Year 7 E & F  

Week   9 (25
th

 October – 28
th

 October 2020) 

Work send to 

students via 

WhatsApp Group / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit   (َض سدٚف)سحالخ عثش انغطٕس : َض يعهٕياذٙ+ ذشكٛة انعطف + اخرثاس انكراتح  

Learning 
Outcome: 

 

ــ ٚكرة انًرعهى َظٕطا عشدٚح ذرضًٍ حثكح ٔإطاسا صياَٛا ٔيكاَٛا يخراسا ٔجٓح َظش يُاعثح 

.(انحٕاس ٔانٕطف ٔانغشد  )نهقظح، يضًُا َظّ ذفاطٛم حغٛح تاعرخذاو ذقُٛاخ   

.ــ ٚرعشف انًرعهى انًعطٕف ٔانًعطٕف عهّٛ، ٔٚعشتًٓا ٕٔٚظفًٓا فٙ جًم يٍ إَشائّ  

ــ ٚحذد انًرعهى انفكش انشئٛغح نهُض يٍ خالل ذحهٛم انًعهٕياخ انظشٚحح ٔانضًُٛح، راكشا انذنٛم 

.انز٘ ٚذعى ذحهٛهّ يٍ انُض  

ــ ٚحهم انًرعهى كٛفٛح ذطٕٚش انفكشج انشئٛغح، يًٛضا تٍٛ انرفاطٛم انشئٛغح ٔانرفاطٛم غٛش 

.انجْٕشٚح  

ــ ًٚٛض انًرعهى تٍٛ انحقائق انرٙ ذعرًذ األدنح ٔانثشاٍْٛ، ٔتٍٛ اٜساء انرٙ قذ ذثذٔ راذٛح فٙ 

.انُض، يقًٛا يذٖ دقرٓا  

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

 ذشكٛة انعطف

Learning objective 

.ــ ٚرعشف انًرعهى انًعطٕف ٔانًعطٕف عهّٛ، ٔٚعشتًٓا ٕٔٚظفًٓا فٙ جًم يٍ إَشائّ  

ppt عشع ذقذًٚٙ **    

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

سحالخ عثش انغطٕس (سدٚف)َض يعهٕياذٙ   

Learning objective  

ــ ٚحذد انًرعهى انفكش انشئٛغح نهُض يٍ خالل ذحهٛم انًعهٕياخ انظشٚحح ٔانضًُٛح، راكشا انذنٛم 

.انز٘ ٚذعى ذحهٛهّ يٍ انُض  

ــ ٚحهم انًرعهى كٛفٛح ذطٕٚش انفكشج انشئٛغح، يًٛضا تٍٛ انرفاطٛم انشئٛغح ٔانرفاطٛم غٛش 

.انجْٕشٚح  

ــ ًٚٛض انًرعهى تٍٛ انحقائق انرٙ ذعرًذ األدنح ٔانثشاٍْٛ، ٔتٍٛ اٜساء انرٙ قذ ذثذٔ راذٛح فٙ 

.انُض، يقًٛا يذٖ دقرٓا  

 

.يٕقع اقشأٔ انعشتٛح فٙ كٕذاس ــ انظف انغادط انجضء انثاَٙ**   

Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

سحالخ عثش انغطٕس (سدٚف)َض يعهٕياذٙ   (ذــاتع )  

Learning objective:  

.ــ ٚفشغ انًرعهى يا قشأِ يٍ يعهٕياخ يُشعثح فٙ خشٚطح يفاًْٛٛح طًًٓا  

ــ ٚفغش انًرعهى انكهًاخ ٔانًظطهحاخ ٔانعثاساخ انٕاسدج فٙ َظٕص يعهٕياذٛح تًا فٙ رنك 

 انًعاَٙ انذالنٛح

Lesson  4 

 

 

GC 

 

Resources  

( دسجاخ 10 )اخرثاس انكراتح   

Learning objective:  

.ــ أٌ ٚكرة انًرعهى َظٕطا ذعثش عٍ فكشج يشكضٚح ذظٓش يقذسج عهٗ انرشكٛض ٔانرُظٛى   

ــ أٌ ُٚرج انًرعهى َظٕطا عشدٚح ٔٔطفٛح ٔإقُاعٛح ٔٔطفٛح ٔذظٓش كراتاذّ ذقٛذِ تانغاليح 

 انهغٕٚح

ٔضع االخرثاس عهٗ جٕجم كالط سٔو فٙ قغى اخرثاساخ ٔيراتعح انطالب يٍ خالل انضٔو فٙ ** 

.َفظ انٕقد  

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


