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YEAR (9) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

Class/ Division  Year 9 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    (ذاتغ)  (ػايح)لٕاػذ َحٌٕح + يغ َض سدٌف ٔطٍح ري اإلطثغ انؼذٔاًَ التُّ أسٍذ  

Learning 
Outcome: 

 

ــ ٌثٍٍ انًرؼهى انًؼُى اإلجًانً نهُض انشؼشي، يٕػحا انفكشج انشئٍسح ٔانفكش انجضئٍح ٔانرفاطٍم 

.انًساَذج فٍّ  

.فٍّ (اإلٌحائٍح)ــ ٌفسش انًرؼهى كهًاخ انُض انشؼشي ٔجًهّ، يسرُرجا انذالالخ انرؼثٍشٌح   

.ــ ٌفسش انًرؼهى أسًاء ٔأفؼاال تًشادفاذٓا ٔأػذادْا  

.ــ ًٌٍض انًرؼهى يؼاًَ انكهًاخ يٍ خالل جزٔسْا ٔاشرمالاذٓا  

.ــ ٌحهم انُظٕص فً سٍالاذٓا انًخرهفح  

.ــ ٌرؼشف ًٌٍٔض انفؼم انًؼاسع فً جًٍغ حاالذّ سفؼا َٔظثا ٔجضيا  

.ــ ٌرؼشف انفؼم األيش فً حاالذّ ٔػهى ٔجّ انخظٕص األيش انًؼرم   

.ــ أٌ ٌرؼشف األسًاء انخًسح ٌٔسرخشجٓا ٌٔؼشتٓا ٌٕٔظفٓا فً يٕالف حٍاذٍح   

(يؼٍاس ػاو).  ــ ٌرؼشف انًفاٍْى انُحٌٕح ٔانظشفٍح ، ٌٔسرخذيٓا اسرخذايا طحٍحا  

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

  َض سدٌف ٌحمك َفس انًؼاٌٍش+ ٔطٍح ري اإلطثغ انؼذٔاًَ التُّ أسٍذ 

Learning objective:  

.ــ أٌ ٌحذد انًؼُى اإلجًانً نهُض انشؼشي ، يٕػحا انفكشانشئٍسح ٔانجضئٍح فٍّ   

.فٍّ  (انرؼثٍشٌح)ــ ٌفسش انًرؼهى كهًاخ انُض انشؼشي، يسرُرجا انذالالخ اإلٌحائٍح   

.ــ ٌحذد انًرؼهى ػاللاخ انرؼاد ٔانرشادف تٍٍ انكهًاخ   

.ــ ٌحهم انُظٕص فً سٍالاذٓا انًخرهفح  

 

  .2021انًُٓاج انحذٌث : كراب انٕصاسج ** 

 

Ppt ػشع ذمذًًٌ**    

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

َض سدٌف ٌحمك َفس انًؼاٌٍش + ٔطٍح ري اإلطثغ انؼذٔاًَ التُّ أسٍذ   

 

Learning objective 

.ــ ٌفسش انًرؼهى األسًاء ٔاألفؼال ، يسرؼٍُا تًشادفاذٓا ٔأػذادْا  

.ــ ٌحذد انًرؼهى انًؼُى انًُاسة نهكهًاخ يرؼذدج انًؼاًَ ، يسرخذيا انسٍاق   

.ــ ٌسرخذو انًرؼهى انكهًاخ انجذٌذج فً سٍالاخ ذفسش يؼُاْا  

.ــ ٌحهم انُظٕص فً سٍالاذٓا انًخرهفح   

 

  .2021انًُٓاج انحذٌث : كراب انٕصاسج ** 

 

ppt ػشع ذمذًًٌ **    

 

Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

يشاجؼح ٔيذاسسح نإلػشاب تظفح ػايح+ األسًاء انخًسح + جًٍغ حاالخ انفؼم انًؼاسع   

Learning objective 

.ــ ٌرؼشف ًٌٍٔض انفؼم انًؼاسع فً جًٍغ حاالذّ سفؼا َٔظثا ٔجضيا  

.ــ ٌرؼشف انفؼم األيش فً حاالذّ ٔػهى ٔجّ انخظٕص األيش انًؼرم   

(يؼٍاس ػاو).  ــ ٌرؼشف انًفاٍْى انُحٌٕح ٔانظشفٍح ، ٌٔسرخذيٓا اسرخذايا طحٍحا  

.ــ أٌ ٌرؼشف األسًاء انخًسح ٌٔسرخشجٓا ٌٔؼشتٓا ٌٕٔظفٓا فً يٕالف حٍاذٍح   
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. لطغ خاسجٍح يٍ أجم انرحهٍم ٔاإلػشاب ٔاالسرخشاج ٔانرٕظٍف أٌؼا **    

 

ppt ػشع ذمذًًٌ **    

 

Lesson  4 

 

 

GC 

Resources  

GC  ٔسلح ػًم ػثش 

Learning objective 

. ــ اسرشجاع تؼغ انمٕاػذ انُحٌٕح انرً سثمد دساسرٓا ، ٔسٍظٓش رنك فً كراتاذّ أٌؼا1  

. ــ انرؼايم يغ كٍفٍح فشٔع انًادج 2  

. ــ ذؼضٌض يٓاسج انكراتح 3  

، ٔفك  (سشدي ، ٔطفً ، إلُاػً ، إسشادي ، يؼهٕياذً  )أٌ ٌُرج يخرهف إَٔاع انُظٕص  ــ 4

. تٍُح ذُظًٍٍح يرٕاصَح ، ٔذظٓش كراتاذّ ذمٍذِ تانساليح انهغٌٕح ٔانُحٌٕح   

 ــ انرًكٍ يٍ ششح ٔذحهٍم َظٕص أدتٍح أٔ لظائذ خاسجٍح ٔرنك نرًٍُح يٓاسج فٓى يؼاًَ 5

 انًفشداخ انجذٌذج يٍ انسٍاق ٔذٕظٍفٓا أٌؼا ص

. ــ إثشاء يفشداخ انطالب ٔذحذٌذ َماؽ ػؼفٓى ٔانؼًم ػهٍٓا 6  

 

GC   **ٔسلح ػًم ػثش ذطثٍك  

 

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

 

 

 

 


