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YEAR (7) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

Class/ Division  Year 7 E, F  

Week  26 (21
st
 February – 25

th
 February 2021) 

Work send to 

students via 

 Group WhatsApp / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit   (تاتغ)   إَٔاع انخثز  )يذارطح ٔيزاجؼح نإلػزاب +  يغ َض ردٌف أخالق كزًٌح: شؼز +

(انًُظٕتاخ   

Learning 
Outcome: 

 

.ــ أٌ ٌحذد انًؼُى اإلجًانً نهُض انشؼزي ، يٕضحا انفكزانزئٍظح ٔانجشئٍح فٍّ   

.فٍّ  (انتؼثٍزٌح)ــ ٌفظز انًتؼهى كهًاخ انُض انشؼزي، يظتُتجا انذالالخ اإلٌحائٍح   

.ــ ٌحذد انًتؼهى ػاللاخ انتضاد ٔانتزادف تٍٍ انكهًاخ   

.ــ ٌفظز انًتؼهى األطًاء ٔاألفؼال ، يظتؼٍُا تًزادفاتٓا ٔأضذادْا  

.ــ ٌحذد انًتؼهى انًؼُى انًُاطة نهكهًاخ يتؼذدج انًؼاًَ ، يظتخذيا انظٍاق   

.ــ ٌظتخذو انًتؼهى انكهًاخ انجذٌذج فً طٍالاخ تفظز يؼُاْا  

، ًٌٍٔش تٍُٓا ، ٌٔؼزتٓا ، ٌٕٔظفٓا فً انًٕالف انحٍاتٍح تطزٌمح يُاطثح ٔفما  انًفاػٍمــ ٌتؼزف 

.نهظٍاق انذي ٌظتخذو فٍّ كم يفؼٕل  

. ــ ٌتؼزف إَٔاع انخثز ، ًٌٍٔش تٍُٓا ، ٌٕٔظفٓا ف يٕالف حٍاتٍح  

(يؼٍار ػاو).  ــ ٌتؼزف انًفاٍْى انُحٌٕح ٔانظزفٍح ، ٌٔظتخذيٓا اطتخذايا طحٍحا  

 

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

  َض ردٌف ٌحمك َفض انًؼاٌٍز+ لظٍذج أخالق كزًٌح 

Learning objective:  

.ــ أٌ ٌحذد انًؼُى اإلجًانً نهُض انشؼزي ، يٕضحا انفكزانزئٍظح ٔانجشئٍح فٍّ   

.فٍّ  (انتؼثٍزٌح)ــ ٌفظز انًتؼهى كهًاخ انُض انشؼزي، يظتُتجا انذالالخ اإلٌحائٍح   

.ــ ٌحذد انًتؼهى ػاللاخ انتضاد ٔانتزادف تٍٍ انكهًاخ   

 

2021انًُٓاج انحذٌث : كتاب انٕسارج **   

ppt ػزع تمذًًٌ**   

 

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

َض ردٌف ٌحمك َفض انًؼاٌٍز + لظٍذج أخالق كزًٌح  (تاتغ)  

 

Learning objective 

.ــ ٌفظز انًتؼهى األطًاء ٔاألفؼال ، يظتؼٍُا تًزادفاتٓا ٔأضذادْا  

.ــ ٌحذد انًتؼهى انًؼُى انًُاطة نهكهًاخ يتؼذدج انًؼاًَ ، يظتخذيا انظٍاق   

.ــ ٌظتخذو انًتؼهى انكهًاخ انجذٌذج فً طٍالاخ تفظز يؼُاْا  

 

  

Lesson 3 

 

 

GC 

Resources  

(جٕجم كالص رٔو  )ٔرلح ػًم   

Learning objective:  

. ــ انتؼايم يغ كٍفٍح فزٔع انًادج 1  

. ــ تؼشٌش يٓارج انكتاتح 2  

، ٔفك  (طزدي ، ٔطفً ، إلُاػً ، إرشادي ، يؼهٕياتً  ) ــ أٌ ٌُتج يختهف إَٔاع انُظٕص 3

. تٍُح تُظًٍٍح يتٕاسَح ، ٔتظٓز كتاتاتّ تمٍذِ تانظاليح انهغٌٕح ٔانُحٌٕح   

. ــ إثزاء يفزداخ انطالب ٔتحذٌذ َماط ضؼفٓى ٔانؼًم ػهٍٓا 4  
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Lesson  4 

 

Z 

 

Resources  

يزاجؼح ٔيذارطح نإلػزاب تظفح ػايح+ إَٔاع انخثز + انًُظٕتاخ   

Learning objective 

.ــ ٌتؼزف غانثٍح انًُظٕتاخ ، ٌٕٔظفٓا فً يٕالف حٍاتٍح  

.ــ ٌتؼزف إَٔاع انخثز ، ًٌٍٔش تٍُٓا ، ٌٕٔظفٓا ف يٕالف حٍاتٍح  

(يؼٍار ػاو).  ــ ٌتؼزف انًفاٍْى انُحٌٕح ٔانظزفٍح ، ٌٔظتخذيٓا اطتخذايا طحٍحا  

 

.لطغ خارجٍح يٍ أجم انتحهٍم ٔاإلػزاب ٔاالطتخزاج ٔانتٕظٍف أٌضا **   

ppt ػزع تمذًًٌ **    

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

 
 


