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YEAR (9) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

Class/ Division  Year 9 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   انرًُُز + ذذسَثاخ ػهً انكراتح  + (شؼشاء انًهدش وانشيزَح فٍ األدب)ذاتغ انرُُح انحًقاء

(يشاخؼح انًُظىتاخ)  

Learning 
Outcome: 

 

ــ َثٍُ انًرؼهى انًؼًُ اإلخًانٍ نهُض انشؼشٌ، يىػحا انفكشج انشئُسح وانفكش اندزئُح 

.وانرفاطُم انًساَذج فُّ  

.فُّ (اإلَحائُح)ــ َفسش انًرؼهى كهًاخ انُض انشؼشٌ وخًهّ، يسرُردا انذالالخ انرؼثُشَح   

ــ َحذد انًرؼهى كُفُح اسذثاؽ فكشذٍُ سئُسرٍُ أو أكثش أو وخهاخ انُظش انشئُسح فٍ َض أدتٍ 

.واحذ، يسرذال تانرفاطُم انُظُح  

.ــ َحهم انًرؼهى انُظىص انشؼشَح فٍ سُاقها انراسَخٍ ، واالخرًاػٍ  

ــ أٌ َُرح انًرؼهى َظىطا سشدَح ويؼهىياذُح وإقُاػُح ووطفُح، وذظهش كراتاذّ ذقُذِ تانساليح 

(يؼُــاس ػـــــــــــاو  )انهغىَح   

.ــ َرؼشف انًرؼهى انرًُُز وَؼشتّ إػشاتا طحُحا وَىظفّ فٍ كراتاذّ  

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

(انشيزَح+ سًاخ أدب انًهدش ) (انرُُح انحقـــاء )َض سدَف : ذاتغ   

Learning objective  

 ــ َثٍُ انًرؼهى انًؼًُ اإلخًانٍ نهُض انشؼشٌ، يىػحا انفكشج انشئُسح وانفكش اندزئُح 1

.وانرفاطُم انًساَذج فُّ  

.فُّ (اإلَحائُح) ــ َفسش انًرؼهى كهًاخ انُض انشؼشٌ وخًهّ، يسرُردا انذالالخ انرؼثُشَح 2  

 ــ َحذد انًرؼهى كُفُح اسذثاؽ فكشذٍُ سئُسرٍُ أو أكثش أو وخهاخ انُظش انشئُسح فٍ َض أدتٍ 3

.واحذ، يسرذال تانرفاطُم انُظُح  

. ــ َحهم انًرؼهى انُظىص انشؼشَح فٍ سُاقها انراسَخٍ ، واالخرًاػ4ٍ  

PPT   **ًٍَػشع ذقذ  

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

اسرشخاع انًُظىتاخ+ انرًُُز : قىاػذ َحىَح   

Learning objective:  

. ــ َرؼشف انًرؼهى انرًُُز وَؼشتّ إػشاتا طحُحا وَىظفّ فٍ كراتاذ1ّ  

. ــ َرًكٍ انًرؼهى يٍ انرًُُز تٍُ انرًُُز وغانثُح انًُظىتاخ األخشي دوٌ أٌ َخرهؾ ػهُّ األيش2  

PPT  **وسقح ػًم ذشًم ذقًُُا  

Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

 ذذسَثاخ ػايح ػهً انظُاغح وانكراتح وانرحذز وكُفُح ػشع انفكشج

Learning objective:  

 ــ أٌ َُرح انًرؼهى َظىطا سشدَح ويؼهىياذُح وإقُاػُح ووطفُح، وذظهش كراتاذّ ذقُذِ 1

(يؼُــاس ػـــــــــــاو  )تانساليح انهغىَح   

.يُاقشح أػًال انطالب انكراتُح وذقذَى انرغزَح انشاخؼح نهى+  يقطغ قظُش يٍ يىقغ َىذُىب **    

Lesson  4 

 

GC 

 

Resources  

GC  وسقح ػًم ػثش 

Learning objective 

 ــ انرذسب ػهً يهاسذٍ االسرُراج وانرطثُق يٍ خالل اسرخالص سًاخ يذسسح شؼشاء انًهدش 1

.وذطثُقها ػهً قظُذذٍ انحدش انظغُش وانرُُح انحًقاء  

 ــ انرؼشف إنً يفهىو انشيزَح فٍ األدب وكراتح قظح قظُشج يٍ إَشاء انطانة َؼرًذ فُها انشيز 2

.كىسُهح نؼشع انًفهىو أو انفكشج انرٍ َشَذ أٌ َىطهها نهقاسئ  

. ــ اسرشخاع تؼغ انقىاػذ انُحىَح انرٍ سثقد دساسرها ، وسُظهش رنك فٍ كراتاذّ أَؼا3  

GC   **وسقح ػًم ػثش ذطثُق  

 

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


