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YEAR (7) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

 

Class/ Division  Year 7 E & F  

Week  12 (15th November – 19th November 2020) 

Work send to 

students via 

 Group WhatsApp / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit   والمفعول المطلق + نص رديف ) قصيدة إشراقة وطن( + كتابة نص سرديالمفعول فيه  

Learning 
Outcome: 

 

أن يتعرف المتعلم المفاهيم النحوية والصرفية ويستخدمها استخداما صحيحا. )معيار عام( ــ   

، ويفهمها ويحلل خيارات المؤلفين في  ــ أن يحدد المتعلم جوانب معينة في النصوص األدبية

 اختيار الكلمات واألساليب األدبية المناسبة لنصوصهم.  )معيار عام(.

ــ يكتب المتعلم نصوصا سردية تتضمن حبكة وإطارا زمانيا ومكانيا مختارا وجهة نظر مناسبة 

 للقصة، مضمنا نصه تفاصيل حسية باستخدام تقنيات ) الحوار والوصف والسرد (.

 

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

 المفعول فيه والمفعول المطلق+ مراجعة ومدارسة لإلعراب بصفة عامة

Learning objective 

 ــ يتعرف المفعول فيه و المفعول المطلق، ويعربهما ويوظفهما في جمل من إنشائه.

Ppt عرض تقديمي **  

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

 نص رديف : ) قصيدة إشراقة وطن ( / الشاعرة اإلماراتية الشيخة عزة بنت عبد هللا بن خادم

Learning objective  

 ــ يحدد المتعلم المعنى اإلجمالي للنص الشعري، موضحا الفكر الرئيسة والجزئية فيه.

 ــ يفسر المتعلم كلمات النص الشعري، مستنتجا الدالالت التعبيرية )اإليحائية( فيه.

 ــ يحلل المتعلم النص الشعري في سياقه التاريخي.

اللغة المجازية والمعاني الداللية للكلمات والعبارات المستخدمة في النص األدبي، ــ يفسر المتعلم 

 معلال استخدام الكاتب هذه اللغة .

 ** عرض تفديمي 

Lesson 3 

 

 

GC 

Resources  

 ورقة عمل ) جوجل كالس روم (

Learning objective:  

ــ التعامل مع كيفية فروع المادة . 1  

ــ تعزيز مهارة الكتابة  2  

ــ إثراء مفردات الطالب وتحديد نقاط ضعفهم والعمل عليها . 3  

ــ التدرب على التعامل مع كافة أنواع األسئلة استعدادا لالمتحانات الدولية في الفترة المقبلة. 4  

 

 

GC ورقة عمل عبر ** 

Lesson  4 

 

Z 

 

 

 

Resources  

 تابع السيرة الذاتية + كتابة نص سردي

Learning objective  

ــ يكتب نصوصا سردية تلبي اهتمامات القراء محددا غرضا واضحا للكتابة، مطورا الموضوع  1

 بتفاصيل داعمة وفقرة ختامية، مستخدما األفعال واألسماء والصفات من خالل معجم المترادفات

ــ ينتج جمال تتضمن تشبيها. 2  

 

PPT  عرض تقديمي ** 

 

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

 


