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YEAR (9) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

Class/ Division  Year 9 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   (لٕاػذ َسٌٕح)انؼًائش انًرظهح + يغ َض سدٌف   (َض يؼهٕياذً )  انسُذتاد انثسشي  

Learning 
Outcome: 

 

ــ ٌسذد انفكش انشئٍسح نهُض تؼذ ذسهٍهّ انًؼهٕياخ انظشٌسح يسرشٓذا تًظادس يرؼذدج يٍ األدنح 

.انرً ذذػى ذسهٍهّ يثم إزظاءاخ ٔأسلاو ٔذداسب ٔيٕالف   

.ــ ٌفسش انًرؼهى أسًاء ٔأفؼاال تًشادفاذٓا ٔأػذادْا  

.ــ ًٌٍض انًرؼهى يؼاًَ انكهًاخ يٍ خالل خزٔسْا ٔاشرمالاذٓا  

.ــ ٌسهم انُظٕص فً سٍالاذٓا انًخرهفح  

ــ ٌظف تانرفظٍم كٍف ػشع انًؤنف نفكشذٍٍ سئٍسرٍٍ أٔ أكثش فً انُض يسرذال تأيثهح ذٕػر 

.ٔطفّ ، يسذدا انؼاللاخ تٍٍ انفكش انرً ٔطفٓا   

.ــ ٌفسش يظطهساخ ػهًٍح فً يدال اإلَساٍَح   

.ــ ٌرؼشف انؼًائش انًرظهح زال اذظانٓا تاالسى ٔانفٓم يًٍضا تٍٍ خًٍغ أٔػاػٓا انًخرهفح   

(يؼٍاس ػاو).  ــ ٌرؼشف انًفاٍْى انُسٌٕح ٔانظشفٍح ، ٌٔسرخذيٓا اسرخذايا طسٍسا  

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

  َض سدٌف ٌسمك َفس انًؼاٌٍش+  (َض يؼهًاذً)انسُذتاد انثسشي 

Learning objective:  

 ــ ٌسذد انفكش انشئٍسح نهُض تؼذ ذسهٍهّ انًؼهٕياخ انظشٌسح يسرشٓذا تًظادس يرؼذدج يٍ األدنح

.ــ ٌسذد انًرؼهى ػاللاخ انرؼاد ٔانرشادف تٍٍ انكهًاخ   

.ــ ٌسهم انُظٕص فً سٍالاذٓا انًخرهفح  

 

  .2021انًُٓاج انسذٌث : كراب انٕصاسج ** 

 

Ppt ػشع ذمذًًٌ**    

Lesson 2  

 

 

Z 

Resource  

َض سدٌف ٌسمك َفس انًؼاٌٍش + انسُذتاد انثسشي : انُض انًؼهٕياذً  (ذاتغ)  

 

Learning objective 

.ــ ٌفسش انًرؼهى األسًاء ٔاألفؼال ، يسرؼٍُا تًشادفاذٓا ٔأػذادْا  

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

.ــ ٌسرخذو انًرؼهى انكهًاخ اندذٌذج فً سٍالاخ ذفسش يؼُاْا  

ــ ٌظف تانرفظٍم كٍف ػشع انًؤنف نفكشذٍٍ سئٍسرٍٍ أٔ أكثش فً انُض يسرذال تأيثهح ذٕػر 

.ٔطفّ ، يسذدا انؼاللاخ تٍٍ انفكش انرً ٔطفٓا   

 ــ ٌفسش يظطهساخ ػهًٍح فً يدال اإلَساٍَح

 

 

  .2021انًُٓاج انسذٌث : كراب انٕصاسج ** 

 

ppt ػشع ذمذًًٌ **    

 

Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

يشاخؼح ٔيذاسسح نإلػشاب تظفح ػايح+ انؼًائش انًرظهح   

Learning objective 

.ــ ٌرؼشف انؼًائش انًرظهح زال اذظانٓا تاالسى ٔانفٓم يًٍضا تٍٍ خًٍغ أٔػاػٓا انًخرهفح   

(يؼٍاس ػاو).  ــ ٌرؼشف انًفاٍْى انُسٌٕح ٔانظشفٍح ، ٌٔسرخذيٓا اسرخذايا طسٍسا  
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. لطغ خاسخٍح يٍ أخم انرسهٍم ٔاإلػشاب ٔاالسرخشاج ٔانرٕظٍف أٌؼا **    

 

ppt ػشع ذمذًًٌ **    

 

Lesson  4 

 

 

GC 

Resources  

GC  ٔسلح ػًم ػثش 

Learning objective 

. ــ اسرشخاع تؼغ انمٕاػذ انُسٌٕح 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 ٌُرح يخرهف إَٔاع انُظٕص  ــ 4

. تٍُح ذُظًٍٍح يرٕاصَح ، ٔذظٓش كراتاذّ ذمٍذِ تانساليح انهغٌٕح ٔانُسٌٕح   

 ــ انرًكٍ يٍ ششذ ٔذسهٍم َظٕص أدتٍح أٔ لظائذ خاسخٍح ٔرنك نرًٍُح يٓاسج فٓى يؼاًَ 5

 انًفشداخ اندذٌذج يٍ انسٍاق ٔذٕظٍفٓا أٌؼا ص

. ــ إثشاء يفشداخ انطالب ٔذسذٌذ َماؽ ػؼفٓى ٔانؼًم ػهٍٓا 6  

 

GC   **ٔسلح ػًم ػثش ذطثٍك  

 

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

 

 

 

 


