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YEAR (7) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

Class/ Division  Year 7 E, F  

Week  27 (28
th

 February – 4
th

 March 2021) 

Work send to 

students via 

 Group WhatsApp / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit    تذرٌجبد ػبيخ ػهى طٍبغخ خًم + يذارسخ ٔيراخؼخ نإلػراة   + ( درخخ 15 )اختجبر انمراءح

 ٔفمراد

Learning 
Outcome: 

 

.ــ اٌ ٌتؼبيم يغ كبفخ إَٔاع انُظٕص انًمرٔءح يٍ شؼر َٔثر ٔحست َٕػٓب ٔآنٍخ كتبثتٓب أٌضب   

.ــ ٌحذد انًتؼهى ػاللبد انتضبد ٔانترادف ثٍٍ انكهًبد   

.ــ ٌفسر انًتؼهى األسًبء ٔاألفؼبل ، يستؼٍُب ثًرادفبتٓب ٔأضذادْب  

.ــ ٌحذد انًتؼهى انًؼُى انًُبست نهكهًبد يتؼذدح انًؼبًَ ، يستخذيب انسٍبق   

.ــ ٌستخذو انًتؼهى انكهًبد اندذٌذح فً سٍبلبد تفسر يؼُبْب  

(يؼٍبر ػبو).  ــ ٌتؼرف انًفبٍْى انُحٌٕخ ٔانظرفٍخ ، ٌٔستخذيٓب استخذايب طحٍحب  

(يؼٍبر ػبو).  ــ تظٓر كتبثبتّ تمٍذِ ثبنساليخ انإليالئٍخ ٔانُحٌٕخ ٔانهغٌٕخ  

 

 

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

تٕظٍف انًفرداد ٔانتراكٍت لذًٌٓب ٔخذٌذْب+ يراخؼخ  َظٕص لظٍرح يتُٕػخ   

Learning objective: 

.ــ اٌ ٌتؼبيم يغ كبفخ إَٔاع انُظٕص انًمرٔءح يٍ شؼر َٔثر ٔحست َٕػٓب ٔآنٍخ كتبثتٓب أٌضب   

.ــ أٌ ٌحذد انًؼُى اإلخًبنً نهُض انشؼري ، يٕضحب انفكرانرئٍسخ ٔاندسئٍخ فٍّ   

.فٍّ  (انتؼجٍرٌخ)ــ ٌفسر انًتؼهى كهًبد انُض انشؼري، يستُتدب انذالالد اإلٌحبئٍخ   

.ــ ٌحذد انًتؼهى ػاللبد انتضبد ٔانترادف ثٍٍ انكهًبد   

.ــ ٌستخرج ٌٔحهم انظٕر اندًبنٍخ ، ٔرثًب ٌُتح أٌضب خًم ٔفمراد تحتٕي تؼجٍراد يدبزٌخ   

 

.ػرع تمذًًٌ ػٍ ػذح إَٔاع يٍ انُظٕص ٔأسئهخ ػبيخ حٕنٓب + ــ أٔراق ػًم يختهفخ   

Lesson 2  

+ 

Lesson 3 

 

Z: 

(Assessment 1) 

 

2021 ػٍ شٓر يبرش –لراءح  / ( 1)اختجبر انهغخ انؼرثٍخ   

 

Learning objective 

.ــ ٌفسر انًتؼهى األسًبء ٔاألفؼبل ، يستؼٍُب ثًرادفبتٓب ٔأضذادْب  

.ــ ٌحذد انًتؼهى انًؼُى انًُبست نهكهًبد يتؼذدح انًؼبًَ ، يستخذيب انسٍبق   

.ــ ٌستخذو انًتؼهى انكهًبد اندذٌذح فً سٍبلبد تفسر يؼُبْب  

 

  

Lesson 4 

 

 

GC 

Resources  

(خٕخم كالش رٔو  )ٔرلخ ػًم   

Learning objective:  

. ــ انتؼبيم يغ كٍفٍخ فرٔع انًبدح 1  

. ــ تؼسٌس يٓبرح انكتبثخ 2  

، ٔفك  (سردي ، ٔطفً ، إلُبػً ، إرشبدي ، يؼهٕيبتً  ) ــ أٌ ٌُتح يختهف إَٔاع انُظٕص 3

. ثٍُخ تُظًٍٍخ يتٕازَخ ، ٔتظٓر كتبثبتّ تمٍذِ ثبنساليخ انهغٌٕخ ٔانُحٌٕخ   

. ــ إثراء يفرداد انطالة ٔتحذٌذ َمبط ضؼفٓى ٔانؼًم ػهٍٓب 4  

 

 

 


