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YEAR (9) ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

 

Class/ Division  Year 9 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   تاتغ كتاتح تقشٌش تذثً: انكتاتح+ جذل األدًش ٔاألخضش : َض سدٌف  

Learning 
Outcome: 

 

ــ ٌذذد انًتؼهى انفكش انشئٍغح نهُض تؼذ تذهٍهّ انًؼهٕياخ انظشٌذح ٔانضًٍُح، يغتشٓذا 

.(إدظاءاخ ٔأسقاو، تجاسب، يٕاقف): تًظادس يتؼذدج يٍ األدنح انتً تذػى تذهٍهّ، يثم  

ــ ٌهخض انًتؼهى انُض تًٕضٕػٍح، َاقال غاٌح انكاتة تذقح، راكشا َقاطا يذذدج سئٍغح قذيٓا 

.انًؤنف نذػى غاٌتّ  

ــ ٌظف انًتؼهى تانتفظٍم كٍف ػشع انًؤنف فكشتٍٍ سئٍغتٍٍ أٔ أكثش فً انُض، يغتذال تأيثهح 

.تٕضخ ٔطفّ، يذذدا انؼالفاخ تٍٍ انفكش انتً ٔطفٓا  

ــ ٌذهم انًتؼهى َظا يؼهٕياتٍا يثٍُا ػهى انًقاسَح ٔانًقاتهح، يذذدا انؼالقاخ تٍٍ انًفشداخ 

، شاسدا غاٌاخ اعتخذاو ْزِ انؼالقاخ، ٔدٔسْا فً َقم انًؼُى أٔ (انتضاد، ٔانتشادف، ٔانتجاَظ)

.االَذشاف ػُّ  

ــ ٌقٍى انًتؼهى اعتخذاو انًؤنف نتشاكٍة انجًم، ٔدٔسْا فً تطٌٕش انًفاٍْى انشئٍغح نفقشج 

.يذذدج  
.ــ ٌقتشح انًتؼهى دهٕال نًشكالخ دٍاتٍح فً ضٕء يؼهٕياخ قشأْا  

ــ ٌكتة انًتؼهى ٔسقح تذثٍح ػٍ فكشج أٔ قضٍح يًٓح، ٌظٕؽ فشضٍح ػٍ انًٕضٕع يغجال 

.األفكاس انًًٓح ٔانًفاٍْى، يُٕػا فً انًظادس ٔانًشاجغ  

.ــ ٌفغش انًتؼهى يظطهذاخ ػهًٍح فً يجال انؼهٕو اإلَغاٍَح  

.ــ ٌفغش انًتؼهى انًظطهذاخ انؼهًٍح انًُاعثح نغٍاقاخ انُظٕص انًؼهٕياتٍح  

.ــ أٌ ٌكتغة انًتؼهى يفشداخ يٍ خالل ادتكاكّ تًٕاقف غٍُح نغٌٕا  

.ــ أٌ ٌفغش انًتؼهى انًفشداخ انجذٌذج يٍ خالل عٍاقاتٓا انًختهفح  

.ــ أٌ ًًٌُ انًتؼهى يؼجًّ انهغٕي تانًظطهذاخ فً يجاالتٓا انؼهًٍح ٔانذٍاتٍح  

.ــ أٌ ٌتؼشف انًتؼهى انًفاٍْى انُذٌٕح ٔانظشفٍح، ٌٔغتخذيٓا اعتخذايا طذٍذا  

.ــ أٌ ٌكتة انًتؼهى انكهًاخ ٔانجًم يشاػٍا قٕاػذ اإليالء ٔانتشقٍى  

.ــ أٌ ٌتؼشف انًفاٍْى انثالغٍح، ٌٔتزٔقٓا، ٌٕٔظفٓا فً إَتاجّ انهغٕي  

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

(يٍ أجم ًَظ ػٍش طذً: تذال يٍ َض)جذل األدًش ٔاألخضش : َض سدٌف تؼُٕاٌ   

Learning objective 

ــ ٌذذد انًتؼهى انفكش انشئٍغح نهُض تؼذ تذهٍهّ انًؼهٕياخ انظشٌذح ٔانضًٍُح، يغتشٓذا 

.تًظادس يتؼذدج يٍ األدنح  

ــ ٌظف انًتؼهى تانتفظٍم كٍف ػشع انًؤنف فكشتٍٍ سئٍغتٍٍ أٔ أكثش فً انُض، يغتذال تأيثهح 

.تٕضخ ٔطفّ، يذذدا انؼالفاخ تٍٍ انفكش انتً ٔطفٓا  

ــ ٌذهم انًتؼهى َظا يؼهٕياتٍا يثٍُا ػهى انًقاسَح ٔانًقاتهح، يذذدا انؼالقاخ تٍٍ انًفشداخ 

، شاسدا غاٌاخ اعتخذاو ْزِ انؼالقاخ، ٔدٔسْا فً َقم انًؼُى أٔ (انتضاد، ٔانتشادف، ٔانتجاَظ)

.االَذشاف ػُّ  

 

PPT ػشع تقذًًٌ**   

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

يٍ أجم ًَظ ػٍش طذً: جذل األدًش ٔاألخضش، تذال يٍ َض: انُض انشدٌف: (تاتغ)  

Learning objective  

.ــ ٌفغش انًتؼهى يظطهذاخ ػهًٍح فً يجال انؼهٕو اإلَغاٍَح  

.ــ ٌفغش انًتؼهى انًظطهذاخ انؼهًٍح انًُاعثح نغٍاقاخ انُظٕص انًؼهٕياتٍح  

.ــ أٌ ٌكتغة انًتؼهى يفشداخ يٍ خالل ادتكاكّ تًٕاقف غٍُح نغٌٕا  

.ــ أٌ ٌفغش انًتؼهى انًفشداخ انجذٌذج يٍ خالل عٍاقاتٓا انًختهفح  
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.ــ أٌ ًًٌُ انًتؼهى يؼجًّ انهغٕي تانًظطهذاخ فً يجاالتٓا انؼهًٍح ٔانذٍاتٍح  

 

PPT ػشع تقذًًٌ**   

Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

تقشٌش تذثً: ياصنُا َتاتغ : انكتاتح**   

Learning objective:  

ــ ٌكتة تقشٌشا تذثٍا ػٍ فكشج أٔ قضٍح يًٓح تاختٍاس عؤال يشكضي ٔادذ، يؤعغا نفكشج 

.يشكضٌح، يطٕساانفكشج تاألدنح ٔاأليثهح، يضًُا تذثّ قائًح تانًظادس ٔانًشاجغ  

.ــ ٌتؼشف تٍُح انتقشٌش انثذثً ٔخظائظّ  

.ــ ٌثذث تفاػهٍح ػٍ انًؼهٕياخ انًتظهح تًٕضٕع تذثّ يٍ يظادس يطثٕػح ٔسقًٍح  

.ــ ٌذذد االقتثاعاخ ٔانثٍاَاخ انًالئًح؛ نٍذيجٓا فً أػًانّ انكتاتٍح، ٌٕٔثقٓا تٕثٍقا طذٍذا  

 

PPT ػشع تقذًًٌ**   

Lesson 4 

 

GC 

 

Resources  

 ٔسقح ػًم تشًم يٓاستً انقشاءج ٔانكتاتح

Learning objective 

ــ ٌغتخذو فً كتاتتّ أشكاال تُظًٍٍح يتُٕػح يٍ يثم انًقاسَح ٔانًقاتهح، ٔانتُظٍى تذغة 

.األطُاف أٔ األًٍْح، يٕظفا أدٔاخ انشتظ  ٔػالياخ انتشقٍى، ٌٔكتة تغشػح يُاعثح  

.ــ أٌ ًًٌُ انًتؼهى يؼجًّ انهغٕي تانًظطهذاخ فً يجاالتٓا انؼهًٍح ٔانذٍاتٍح  

.ــ أٌ ٌتؼشف انًتؼهى انًفاٍْى انُذٌٕح ٔانظشفٍح، ٌٔغتخذيٓا اعتخذاياا طذٍذا  

 

ٔسقح ػًم تشًم يٓاستً انقشاءج ٔانكتاتح تفً تُٕاتج انتؼهى انًزكٕسج تٕضغ نهطالب ػثش ** 

.تطثٍق جٕجم كالط سٔو  

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 


