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YEAR (9) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

Class/ Division  Year 9 E, F  

Week  23   ( 31
st 

January – 4
th

 February 2021) 

Work send to 

students via 

 Group WhatsApp / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

4 

Unit   رذسيجبد  + ( دٔل جبرثخ نهضيبحخ 10أجًم  ): يغ َض سديف ‘ جًٕٓسيخ انُٓذ : َض يؼهٕيبري

 ػهى انكزبثخ ثًخزهف إَٔاػٓب

Learning 
Outcome: 

 

.ــ يزؼشف انًزؼهى انزشكيت اإلػبفي ، ٔيؼشثّ ، ٔيٕظفّ في يٕاقف حيبريخ  

.ــ يزؼشف انًزؼهى انفؼم األيش في حبنزيّ طحيحب أٔ يؼزال كبٌ، ٔيٕظفّ في يٕاقف حيبريخ  

ــ يحذد انًزؼهى انفكش انشئيضخ نهُض ثؼذ رحهيهّ انًؼهٕيبد انظشيحخ ٔانؼًُيخ، يضزشٓذا 

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

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

.انًؤنف نذػى غبيزّ  

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

، شبسحب غبيبد اصزخذاو ْزِ انؼالقبد، ٔدٔسْب في َقم انًؼُى أٔ (انزؼبد، ٔانزشادف، ٔانزجبَش)

.االَحشاف ػُّ  

ــ يقيى انًزؼهى اصزخذاو انًؤنف نزشاكيت انجًم، ٔدٔسْب في رطٕيش انًفبْيى انشئيضخ نفقشح 

.يحذدح  

.ــ يفضش انًزؼهى يظطهحبد ػهًيخ في يجبل انؼهٕو اإلَضبَيخ  

.ــ يفضش انًزؼهى انًظطهحبد انؼهًيخ انًُبصجخ نضيبقبد انُظٕص انًؼهٕيبريخ  

ــ أٌ يُزج انًزؼهى َظٕطب صشديخ ٔيؼهٕيبريخ ٔإقُبػيخ ٔٔطفيخ، ٔرظٓش كزبثبرّ رقيذِ ثبنضاليخ 

(يؼيــبس ػـــــــــــبو  )انهغٕيخ   

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

(قٕاػذ َحٕيخ  )انؼًبئش انًزظهخ   

Learning objective 

.ــ يزؼشف انًزؼهى انزشكيت اإلػبفي ، ٔيؼشثٓب ، ٔيٕظفٓب في يٕاقف حيبريخ  

 

اكزت خًش ػششح جًهخ يٍ إَشبئك ششيطخ أٌ :  يُزٓي ثزكهيف نهطالة ػشع رقذيًي***  

 رشزًم جًيؼٓب ػهى رشكيت إػبفي 

 

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

  دٔل جبرثخ نهضيبحخ في انؼبنى10أجًم : َض سديف + جًٕٓسيخ انُٓذ : َض يؼهٕيبري 

Learning objective  

ــ يحذد انًزؼهى انفكش انشئيضخ نهُض ثؼذ رحهيهّ انًؼهٕيبد انظشيحخ ٔانؼًُيخ، يضزشٓذا 

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

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

.انًؤنف نذػى غبيزّ  

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

، شبسحب غبيبد اصزخذاو ْزِ انؼالقبد، ٔدٔسْب في َقم انًؼُى أٔ (انزؼبد، ٔانزشادف، ٔانزجبَش)

.االَحشاف ػُّ  

ــ يقيى انًزؼهى اصزخذاو انًؤنف نزشاكيت انجًم، ٔدٔسْب في رطٕيش انًفبْيى انشئيضخ نفقشح 

.يحذدح  

.ــ يفضش انًزؼهى يظطهحبد ػهًيخ في يجبل انؼهٕو اإلَضبَيخ  

.ــ يفضش انًزؼهى انًظطهحبد انؼهًيخ انًُبصجخ نضيبقبد انُظٕص انًؼهٕيبريخ  

 

يقبل يٍ انشجكخ انًؼهٕيبريخ **   
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Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

 رذسيجبد ػبيخ ػهى انظيبغخ ٔانكزبثخ ٔانزحذس ٔكيفيخ ػشع انفكشح

Learning objective:  

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

(يؼيــبس ػـــــــــــبو  )ثبنضاليخ انهغٕيخ   

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

Lesson  4 

 

 

GC 

Resources  

GC  ٔسقخ ػًم ػجش 

Learning objective 

. ــ انزذسة ػهى انزؼبيم يغ كبفخ إَٔاع األصئهخ اصزؼذادا ناليزحبَبد انذٔنيخ في انفزشح انًقجهخ1  

. ــ اصزشجبع ثؼغ انقٕاػذ انُحٕيخ انزي صجقذ دساصزٓب ، ٔصيظٓش 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  

 

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

 

  (2021 – 2020 )يؼذ ْزا ْٕ انذسس األٔل يٍ دسٔس انفظم انذساصي انثبَي نهؼبو انذساصي *** 

   

 

 

 

 

 


