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YEAR (9) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

Class/ Division  Year 9 E, F  

Week  10 (1
st
 November– November 2020) 

Work send to 

students via 

 WhatsApp Group / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit   ّرذسيجبد + انُجبربد انطجيخ ٔانسبيخ : (سديف)َض يؼهٕيبري + انفؼم انًؼبسع في جًيغ أحٕان

 ػهى انكزبثخ ثًخزهف إَٔاػٓب

Learning 
Outcome: 

 

.ــ يزؼشف انًزؼهى األفؼبل انخًسخ، ٔيؼشثٓب سفؼب َٔظجب ٔجزيب، ٔيٕظفٓب في يٕاقف حيبريخ  

ــ يحذد انًزؼهى انفكش انشئيسخ نهُض ثؼذ رحهيهّ انًؼهٕيبد انظشيحخ ٔانؼًُيخ، يسزشٓذا 

.(إحظبءاد ٔأسقبو، رجبسة، يٕاقف): ثًظبدس يزؼذدح يٍ األدنخ انزي رذػى رحهيهّ، يثم  

ــ يهخض انًزؼهى انُض ثًٕػٕػيخ، َبقال غبيخ انكبرت ثذقخ، راكشا َقبؽب يحذدح سئيسخ قذيٓب 

.انًؤنف نذػى غبيزّ  

ــ يحهم انًزؼهى َظب يؼهٕيبريب يجُيب ػهى انًقبسَخ ٔانًقبثهخ، يحذدا انؼالقبد ثيٍ انًفشداد 

، شبسحب غبيبد اسزخذاو ْزِ انؼالقبد، ٔدٔسْب في َقم انًؼُى أٔ (انزؼبد، ٔانزشادف، ٔانزجبَس)

.االَحشاف ػُّ  

ــ يقيى انًزؼهى اسزخذاو انًؤنف نزشاكيت انجًم، ٔدٔسْب في رطٕيش انًفبْيى انشئيسخ نفقشح 

.يحذدح  

.ــ يفسش انًزؼهى يظطهحبد ػهًيخ في يجبل انؼهٕو اإلَسبَيخ  

.ــ يفسش انًزؼهى انًظطهحبد انؼهًيخ انًُبسجخ نسيبقبد انُظٕص انًؼهٕيبريخ  

ــ أٌ يُزج انًزؼهى َظٕطب سشديخ ٔيؼهٕيبريخ ٔإقُبػيخ ٔٔطفيخ، ٔرظٓش كزبثبرّ رقيذِ ثبنساليخ 

(يؼيــبس ػـــــــــــبو  )انهغٕيخ   

Lesson 1 

 

Z 

Resources  

سفغ َٔظت ٔجزو انفؼم انًؼبسع+ األفؼبل انخًسخ : ربثغ   

Learning objective 

.ــ يزؼشف انًزؼهى األفؼبل انخًسخ، ٔيؼشثٓب سفؼب َٔظجب ٔجزيب، ٔيٕظفٓب في يٕاقف حيبريخ  

PPT  **ٔسقخ ػًم رشًم رقييًب  

Lesson 2  

 

 

GC 

Resource  

GC  ٔسقخ ػًم ػجش 

Learning objective 

. ــ انزذسة ػهى انزؼبيم يغ كبفخ إَٔاع األسئهخ اسزؼذادا ناليزحبَبد انذٔنيخ في انفزشح انًقجهخ1  

. ــ اسزشجبع ثؼغ انقٕاػذ انُحٕيخ انزي سجقذ دساسزٓب ، ٔسيظٓش رنك في كزبثبرّ أيؼب2  

. ــ انزؼبيم يغ كيفيخ فشٔع انًبدح 3  

  ــ رؼزيز يٓبسح انكزبثخ 4

. ــ إثشاء يفشداد انطالة ٔرحذيذ َقبؽ ػؼفٓى ٔانؼًم ػهيٓب 5  

GC   **ٔسقخ ػًم ػجش رطجيق  

Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

يٍ أجم ًَؾ ػيش طحي: ثذال يٍ / انُجبربد انطجيخ ٔانسبيخ  : (سديف)َض يؼهٕيبري   

Learning objective  

ــ يحذد انًزؼهى انفكش انشئيسخ نهُض ثؼذ رحهيهّ انًؼهٕيبد انظشيحخ ٔانؼًُيخ، يسزشٓذا 

.(إحظبءاد ٔأسقبو، رجبسة، يٕاقف): ثًظبدس يزؼذدح يٍ األدنخ انزي رذػى رحهيهّ، يثم  

ــ يهخض انًزؼهى انُض ثًٕػٕػيخ، َبقال غبيخ انكبرت ثذقخ، راكشا َقبؽب يحذدح سئيسخ قذيٓب 

.انًؤنف نذػى غبيزّ  

ــ يحهم انًزؼهى َظب يؼهٕيبريب يجُيب ػهى انًقبسَخ ٔانًقبثهخ، يحذدا انؼالقبد ثيٍ انًفشداد 

، شبسحب غبيبد اسزخذاو ْزِ انؼالقبد، ٔدٔسْب في َقم انًؼُى أٔ (انزؼبد، ٔانزشادف، ٔانزجبَس)

.االَحشاف ػُّ  

ــ يقيى انًزؼهى اسزخذاو انًؤنف نزشاكيت انجًم، ٔدٔسْب في رطٕيش انًفبْيى انشئيسخ نفقشح 

.يحذدح  

.ــ يفسش انًزؼهى يظطهحبد ػهًيخ في يجبل انؼهٕو اإلَسبَيخ  
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.ــ يفسش انًزؼهى انًظطهحبد انؼهًيخ انًُبسجخ نسيبقبد انُظٕص انًؼهٕيبريخ  

 

(انظف انثبيٍ انجزء األٔل  )اقشأٔا في كٕربس انؼشثيخ : يٕقغ **   

 

Lesson  4 

 

 

Z 

Resources  

رذسيجبد ػبيخ ػهى انظيبغخ ٔانكزبثخ ٔانزحذس ٔكيفيخ ػشع انفكشح  

Learning objective:  

 ــ أٌ يُزج انًزؼهى َظٕطب سشديخ ٔيؼهٕيبريخ ٔإقُبػيخ ٔٔطفيخ، ٔرظٓش كزبثبرّ رقيذِ 1

(يؼيــبس ػـــــــــــبو  )ثبنساليخ انهغٕيخ   

.يُبقشخ أػًبل انطالة انكزبثيخ ٔرقذيى انزغزيخ انشاجؼخ نٓى+  يقطغ قظيش يٍ يٕقغ يٕريٕة **   

 

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

 

 

 

 

 

 
 


