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YEAR (9) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

Class/ Division  Year 9 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   ٙاألعًاء انخًغح : قٕاػذ َحٕٚح + انُظٕص حٕنُا : َض يؼهٕياذ  

Learning 
Outcome: 

 

ــ ٚحذد انًرؼهى انفكش انشئٛغح نهُض تؼذ ذحهٛهّ انًؼهٕياخ انظشٚحح ٔانؼًُٛح، يغرشٓذا تًظادس 

.(إحظاءاخ ٔأسقاو، ذداسب، يٕاقف): يرؼذدج يٍ األدنح انرٙ ذذػى ذحهٛهّ، يثم  

ــ ٚهخض انًرؼهى انُض تًٕػٕػٛح، َاقال غاٚح انكاذة تذقح، راكشا َقاؽا يحذدج سئٛغح قذيٓا 

.انًؤنف نذػى غاٚرّ  

انرؼاد، )ــ ٚحهم انًرؼهى َظا يؼهٕياذٛا يثُٛا ػهٗ انًقاسَح ٔانًقاتهح، يحذدا انؼالقاخ تٍٛ انًفشداخ 

، شاسحا غاٚاخ اعرخذاو ْزِ انؼالقاخ، ٔدٔسْا فٙ َقم انًؼُٗ أٔ االَحشاف (ٔانرشادف، ٔانرداَظ

.ػُّ  

.ــ ٚقٛى انًرؼهى اعرخذاو انًؤنف نرشاكٛة اندًم، ٔدٔسْا فٙ ذطٕٚش انًفاْٛى انشئٛغح نفقشج يحذدج  

.ــ ٚفغش انًرؼهى يظطهحاخ ػهًٛح فٙ يدال انؼهٕو اإلَغاَٛح  

.ــ ٚفغش انًرؼهى انًظطهحاخ انؼهًٛح انًُاعثح نغٛاقاخ انُظٕص انًؼهٕياذٛح  

ــ أٌ ُٚرح انًرؼهى َظٕطا عشدٚح ٔيؼهٕياذٛح ٔإقُاػٛح ٔٔطفٛح، ٔذظٓش كراتاذّ ذقٛذِ تانغاليح 

(يؼٛــاس ػـــــــــــاو  )انهغٕٚح   

  .(يؼٛاس ػاو). ــ أٌ ٚرؼشف انًرؼهى انًفاْٛى انُحٕٚح ٔانظشفٛح ، ٔٚغرخذيٓا اعرخذايا طحٛحا 

 

.ــ ٚرؼشف انًرؼهى األعًاء انخًغح ، ٔٚغرخشخٓا ، ٔٚؼشتٓا ، يٕظفا إٚاْا فٙ يٕاقف حٛاذٛح   

 

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

انُظٕص حٕنُا : َض يؼهٕياذٙ   

Learning objective  

ــ ٚحذد انًرؼهى انفكش انشئٛغح نهُض يٍ خالل ذحهٛم انًؼهٕياخ انظشٚحح ٔانؼًُٛح، راكشا انذنٛم 

.انز٘ ٚذػى ذحهٛهّ يٍ انُض  

ــ ٚحهم انًرؼهى كٛفٛح ذطٕٚش انفكشج انشئٛغح، يًٛضا تٍٛ انرفاطٛم انشئٛغح ٔانرفاطٛم غٛش 

.اندْٕشٚح  

ــ ًٚٛض انًرؼهى تٍٛ انحقائق انرٙ ذؼرًذ األدنح ٔانثشاٍْٛ، ٔتٍٛ اٜساء انرٙ قذ ذثذٔ راذٛح فٙ انُض، 

.يقًٛا يذٖ دقرٓا  

ــ ٚظًى خشٚطح يفاًْٛٛح ذحرٕ٘ خًٛغ ػُاطش انذسط يٍ أخم ذُظٛى أفكاسج ٔفق تُٛح يُٓدٛح 

.يرٕاصَح   

 

2021انًُٓاج انحذٚث : كراب انٕصاسج **   

ppt ػشع ذقذًٚٙ **    

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

انُظٕص  حٕنُا : َض يؼهٕياذٙ  : (ذاتغ )  

Learning objective  

.ــ ٚرؼشف أغشاع انُظٕص انًخرهفح   

.ــ ًٚٛض انُظٕص ٔفقا ألغشاػٓا ٔإَٔاػٓا   

.ــ ٚحٕل تؼغ انُظٕص يٍ غشػٓا إنٗ غشع آخش   

.ــ ُٚشئ َظٕطا خذٚذج ، يغرثًشا يؼشفرّ تأغشاع انُظٕص ٔإَٔاػٓا   

 

2021انًُٓاج انحذٚث : كراب انٕصاسج **   

ppt ػشع ذقذًٚٙ**   

 



 

1 
 

 

Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

األعًاء انخًغح: قٕاػذ َحٕٚح   

Learning objective:  

. ــ ٚرؼشف انًرؼهى األعًاء انخًغح ، ٔٚغرخشخٓا ، ٔٚؼشتٓا ، يٕظفا إٚاْا فٙ يٕاقف حٛاذٛح 1  

  .(يؼٛاس ػاو). ــ أٌ ٚرؼشف انًرؼهى انًفاْٛى انُحٕٚح ٔانظشفٛح ، ٔٚغرخذيٓا اعرخذايا طحٛحا  2

 

 

Lesson  4 

 

 

GC 

Resources  

GC  ٔسقح ػًم ػثش 

Learning objective 

. ــ اعرشخاع تؼغ انقٕاػذ انُحٕٚح انرٙ عثقد دساعرٓا ، ٔعٛظٓش رنك فٙ كراتاذّ أٚؼا1  

. ــ انرؼايم يغ كٛفٛح فشٔع انًادج 2  

. ــ ذؼضٚض يٓاسج انكراتح 3  

، ٔفق  (عشد٘ ، ٔطفٙ ، إقُاػٙ ، إسشاد٘ ، يؼهٕياذٙ  )أٌ ُٚرح يخرهف إَٔاع انُظٕص  ــ 4

. تُٛح ذُظًٛٛح يرٕاصَح ، ٔذظٓش كراتاذّ ذقٛذِ تانغاليح انهغٕٚح ٔانُحٕٚح   

. ــ إثشاء يفشداخ انطالب ٔذحذٚذ َقاؽ ػؼفٓى ٔانؼًم ػهٛٓا 5  

 

GC   **ٔسقح ػًم ػثش ذطثٛق  

 

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

 

 

 

 


