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YEAR (7) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

Class/ Division  Year 7 E, F  

Week  24 (7
th

 February – 11
th

 February 2021) 

Work send to 

students via 

 Group WhatsApp / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit   ٙ(يُظٕباث األسًاء  )لٕاػذ َحٕٚت +  انُظٕص حٕنُا : َض يؼهٕيات  

Learning 
Outcome: 

 

ــ ٚحذد انًتؼهى انفكش انشئٛست نهُض يٍ خالل تحهٛم انًؼهٕياث انظشٚحت ٔانؼًُٛت، راكشا انذنٛم 

.انز٘ ٚذػى تحهٛهّ يٍ انُض  

ــ ٚحهم انًتؼهى كٛفٛت تطٕٚش انفكشة انشئٛست، يًٛضا بٍٛ انتفاطٛم انشئٛست ٔانتفاطٛم غٛش 

.اندْٕشٚت  

ــ ًٚٛض انًتؼهى بٍٛ انحمائك انتٙ تؼتًذ األدنت ٔانبشاٍْٛ، ٔبٍٛ اٜساء انتٙ لذ تبذٔ راتٛت فٙ 

.انُض، يمًٛا يذٖ دلتٓا  

، ًٔٚٛض بُٛٓا ، ٔٚؼشبٓا ، ٕٔٚظفٓا فٙ انًٕالف انحٛاتٛت بطشٚمت يُاسبت ٔفما  انًفاػٛمــ ٚتؼشف 

.نهسٛاق انز٘ ٚستخذو فّٛ كم يفؼٕل  

 

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

انُظٕص حٕنُا : َض يؼهٕياتٙ   

Learning objective  

ــ ٚحذد انًتؼهى انفكش انشئٛست نهُض يٍ خالل تحهٛم انًؼهٕياث انظشٚحت ٔانؼًُٛت، راكشا انذنٛم 

.انز٘ ٚذػى تحهٛهّ يٍ انُض  

ــ ٚحهم انًتؼهى كٛفٛت تطٕٚش انفكشة انشئٛست، يًٛضا بٍٛ انتفاطٛم انشئٛست ٔانتفاطٛم غٛش 

.اندْٕشٚت  

ــ ًٚٛض انًتؼهى بٍٛ انحمائك انتٙ تؼتًذ األدنت ٔانبشاٍْٛ، ٔبٍٛ اٜساء انتٙ لذ تبذٔ راتٛت فٙ 

.انُض، يمًٛا يذٖ دلتٓا  

ــ ٚظًى خشٚطت يفاًْٛٛت تحتٕ٘ خًٛغ ػُاطش انذسط يٍ أخم تُظٛى أفكاسة ٔفك بُٛت يُٓدٛت 

.يتٕاصَت   

، ٔفك  (سشد٘ ، ٔطفٙ ، إلُاػٙ ، إسشاد٘ ، يؼهٕياتٙ  )ــ أٌ ُٚتح يختهف إَٔاع انُظٕص 

. بُٛت تُظًٛٛت يتٕاصَت ، ٔتظٓش كتاباتّ تمٛذِ بانساليت انهغٕٚت ٔانُحٕٚت   

. (يؼٛاس ػاو). ــ أٌ ٚتؼشف انًتؼهى انًفاْٛى انُحٕٚت ٔانظشفٛت ، ٔٚستخذيٓا استخذايا طحٛحا   

 

 

2021انًُٓاج انحذٚث : كتاب انٕصاسة **   

ppt ػشع تمذًٚٙ **    

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

انُظٕص  حٕنُا : َض يؼهٕياتٙ  : (تابغ )  

Learning objective  

.ــ ٚتؼشف أغشاع انُظٕص انًختهفت   

.ــ ًٚٛض انُظٕص ٔفما ألغشاػٓا ٔإَٔاػٓا   

.ــ ٚحٕل بؼغ انُظٕص يٍ غشػٓا إنٗ غشع آخش   

.ــ ُٚشئ َظٕطا خذٚذة ، يستثًشا يؼشفتّ بأغشاع انُظٕص ٔإَٔاػٓا   

 

2021انًُٓاج انحذٚث : كتاب انٕصاسة **   

ppt ػشع تمذًٚٙ **    
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Lesson 3 

 

 

GC 

Resources  

(خٕخم كالط سٔو  )ٔسلت ػًم   

Learning objective:  

. ــ انتؼايم يغ كٛفٛت فشٔع انًادة 1  

. ــ تؼضٚض يٓاسة انكتابت 2  

، ٔفك  (سشد٘ ، ٔطفٙ ، إلُاػٙ ، إسشاد٘ ، يؼهٕياتٙ  ) ــ أٌ ُٚتح يختهف إَٔاع انُظٕص 3

. بُٛت تُظًٛٛت يتٕاصَت ، ٔتظٓش كتاباتّ تمٛذِ بانساليت انهغٕٚت ٔانُحٕٚت   

. ــ إثشاء يفشداث انطالب ٔتحذٚذ َماؽ ػؼفٓى ٔانؼًم ػهٛٓا 4  

 

 

GC  **ٔسلت ػًم ػبش  

Lesson  4 

 

Z 

 

Resources  

  (انًفاػٛم  )يُظٕباث األسًاء 

Learning objective 

، ًٔٚٛض بُٛٓا ، ٔٚؼشبٓا ، ٕٔٚظفٓا فٙ انًٕالف انحٛاتٛت بطشٚمت يُاسبت ٔفما  انًفاػٛمــ ٚتؼشف 

.نهسٛاق انز٘ ٚستخذو فّٛ كم يفؼٕل   

  .(يؼٛاس ػاو). ــ أٌ ٚتؼشف انًتؼهى انًفاْٛى انُحٕٚت ٔانظشفٛت ، ٔٚستخذيٓا استخذايا طحٛحا 

ppt ػشع تمذًٚٙ **    

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

 
 


