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YEAR (9) ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

Class/ Division  Year 9 E & F  

Week  7 (11
th

 October – 15
th

 October 2020) 

Work send to 

students via 

WhatsAp Group p / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit  (انتٍُح انحًقاء  )َض ردٌف إلٌهٍا أتً ياضً +  تاتغ كتاتح تقزٌز تحخً :   انكتاتح  

Learning 
Outcome: 

 

.ــ ٌطثق انًتؼهى استزاتٍجٍاخ انثحج ػٍ انًادج انًزجؼٍح، يؼهقا ػهى انُتائج  

ــ ٌكتة انًتؼهى ورقح تحخٍح ػٍ فكزج أو قضٍح يهًح، ٌظىؽ فزضٍح ػٍ انًىضىع يسجال 

.األفكار انًهًح وانًفاهٍى، يُىػا فً انًظادر وانًزاجغ  

.ــ ٌتؼزف تٍُح انتقزٌز انثحخً وخظائظه  

.ــ ٌحذد االقتثاساخ وانثٍاَاخ انًالئًح؛ نٍذيجها فً أػًانه انكتاتٍح، وٌىحقها تىحٍقا طحٍحا  

ــ ٌثٍٍ انًتؼهى انًؼُى اإلجًانً نهُض انشؼزي، يىضحا انفكزج انزئٍسح وانفكز انجشئٍح 

.وانتفاطٍم انًساَذج فٍه  

.فٍه (اإلٌحائٍح)ــ ٌفسز انًتؼهى كهًاخ انُض انشؼزي وجًهه، يستُتجا انذالالخ انتؼثٍزٌح   

ــ ٌحذد انًتؼهى كٍفٍح ارتثاط فكزتٍٍ رئٍستٍٍ أو أكخز أو وجهاخ انُظز انزئٍسح فً َض أدتً 

.واحذ، يستذال تانتفاطٍم انُظٍح  

.ــ ٌحهم انًتؼهى انُظىص انشؼزٌح فً سٍاقها انتارٌخً ، واالجتًاػً  

ــ ٌحذد انًتؼهى األحذاث انتً تطىر انحثكح، يىضحا كٍف ٌفسز كم حذث األفؼال انًاضٍح أو 

.انًستقثهٍح نهشخظٍاخ فً انزواٌح  

 

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

تقزٌز تحخً: ياسنُا َتاتغ : انكتاتح**   

Learning objective:  

ــ ٌكتة تقزٌزا تحخٍا ػٍ فكزج أو قضٍح يهًح تاختٍار سؤال يزكشي واحذ، يؤسسا نفكزج 

.يزكشٌح، يطىراانفكزج تاألدنح واأليخهح، يضًُا تحخه قائًح تانًظادر وانًزاجغ  

.ــ ٌتؼزف تٍُح انتقزٌز انثحخً وخظائظه  

.ــ ٌثحج تفاػهٍح ػٍ انًؼهىياخ انًتظهح تًىضىع تحخه يٍ يظادر يطثىػح ورقًٍح  

.ــ ٌحذد االقتثاساخ وانثٍاَاخ انًالئًح؛ نٍذيجها فً أػًانه انكتاتٍح، وٌىحقها تىحٍقا طحٍحا  

PPT ػزع تقذًًٌ**   

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

(ػهى غزار قظٍذج انحجز انظغٍز  )قظٍذج انتٍُح انحًقاء إلٌهٍا أتى ياضً : َض ردٌف   

Learning objective  
ــ ٌثٍٍ انًتؼهى انًؼُى اإلجًانً نهُض انشؼزي، يىضحا انفكزج انزئٍسح وانفكز انجشئٍح وانتفاطٍم 

.انًساَذج فٍه  

.فٍه (اإلٌحائٍح)ــ ٌفسز انًتؼهى كهًاخ انُض انشؼزي وجًهه، يستُتجا انذالالخ انتؼثٍزٌح   

ــ ٌحذد انًتؼهى كٍفٍح ارتثاط فكزتٍٍ رئٍستٍٍ أو أكخز أو وجهاخ انُظز انزئٍسح فً َض أدتً واحذ، 

.يستذال تانتفاطٍم انُظٍح  

PPT ػزع تقذًًٌ**   

Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

 

  (ػهى غزار قظٍذج انحجز انظغٍز  )قظٍذج انتٍُح انحًقاء إلٌهٍا أتى ياضً : َض ردٌف  (تاتغ)

Learning objective 

ــ ٌثٍٍ انًتؼهى انًؼُى اإلجًانً نهُض انشؼزي، يىضحا انفكزج انزئٍسح وانفكز انجشئٍح وانتفاطٍم 

.انًساَذج فٍه  

.فٍه (اإلٌحائٍح)ــ ٌفسز انًتؼهى كهًاخ انُض انشؼزي وجًهه، يستُتجا انذالالخ انتؼثٍزٌح   

ــ ٌحذد انًتؼهى كٍفٍح ارتثاط فكزتٍٍ رئٍستٍٍ أو أكخز أو وجهاخ انُظز انزئٍسح فً َض أدتً واحذ، 

.يستذال تانتفاطٍم انُظٍح  

.ــ ٌحهم انًتؼهى انُظىص انشؼزٌح فً سٍاقها انتارٌخً ، واالجتًاػً  

 

 

PPT ػزع تقذًًٌ**   
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Lesson 4 

 

GC 

 

Resources  

 ورقح ػًم تشًم يهارتً انقزاءج وانكتاتح

Learning objective 

ــ ٌستخذو فً كتاتته أشكاال تُظًٍٍح يتُىػح يٍ يخم انًقارَح وانًقاتهح، وانتُظٍى تحسة 

.األطُاف أو األهًٍح، يىظفا أدواخ انزتظ  وػالياخ انتزقٍى، وٌكتة تسزػح يُاسثح  

.ــ أٌ ًًٌُ انًتؼهى يؼجًه انهغىي تانًظطهحاخ فً يجاالتها انؼهًٍح وانحٍاتٍح  

.ــ أٌ ٌتؼزف انًتؼهى انًفاهٍى انُحىٌح وانظزفٍح، وٌستخذيها استخذاياا طحٍحا  

 

ورقح ػًم تشًم يهارتً انقزاءج وانكتاتح تفً تُىاتج انتؼهى انًذكىرج تىضغ نهطالب ػثز ** 

.تطثٍق جىجم كالص روو  

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 


