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YEAR(7) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

 

Class/ Division  Year 7 E, F  

Week  28 (7
th

March – 11
th

March2021) 

Work send to 

students via 

 Group WhatsApp / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

4 

Unit   + األسبلْت ، الؼالهبد الفرػْخ إلػراة األسوبء ًخصٌصب )هذارسخ ًهراجؼخ لإلػراة

.تذرّجبد ػبهخ ػلَ صْبغخ جول ًفقراد + الوثنَ ًالجوغ   

LearningOutcome: 

 
ــ ّتؼرف األسلٌة الخجرُ ًاألسبلْت اإلنشبئْخ هوْزا ثْن أنٌاػيب ًأغراضيب الوختلفخ ، 

.ًٌّظفيب شفيْب ًتحرّرّب ً فِ الوٌاقف الحْبتْخ أّضب   

ــ ّتؼرف الؼالهبد األصلْخ ًالفرػْخ إلػراة األسوــبء ًػلَ ًجو الخصٌص الوثنَ ًالجوغ 

.، ًٌّظفيب شفيْب ًتحرّرّب ً فِ الوٌاقف الحْبتْخ أّضب   

(هؼْبر ػبم).  ــ ّتؼرف الوفبىْن النحٌّخ ًالصرفْخ ، ًّستخذهيب استخذاهب صحْحب  

(هؼْبر ػبم).  ــ تظير كتبثبتو تقْذه ثبلسالهخ اإلهالئْخ ًالنحٌّخ ًاللغٌّخ  

 

 

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

 األسلٌة الخجرُ ًاألسبلْت اإلنشبئْخ 

Learning objective: 

ــ ّتؼرف األسلٌة الخجرُ ًاألسبلْت اإلنشبئْخ هوْزا ثْن أنٌاػيب ًأغراضيب الوختلفخ ، 

.ًٌّظفيب شفيْب ًتحرّرّب ً فِ الوٌاقف الحْبتْخ أّضب   

 

ًرقخ ػول تحتٌٍ جوْغ الوستٌّبد ً + ــ ػرض تقذّوِ ػن الجول الطلجْخ ًغرض كل هنيب

.تحتٌُ أّضب أسئلخ تحذُ   

Lesson 2  

 

Z 

 

Resources 

الجذء فِ الؼالهبد الفرػْخ إلػراة األسوبء+ األسبلْت اإلنشبئْخ  (تبثغ)  

Learning objective 

ــ ّتؼرف األسلٌة الخجرُ ًاألسبلْت اإلنشبئْخ هوْزا ثْن أنٌاػيب ًأغراضيب الوختلفخ ، 

.ًٌّظفيب شفيْب ًتحرّرّب ً فِ الوٌاقف الحْبتْخ أّضب   

ــ ّتؼرف الؼالهبد األصلْخ ًالفرػْخ إلػراة األسوــبء ًػلَ ًجو الخصٌص الوثنَ ًالجوغ 

.، ًٌّظفيب شفيْب ًتحرّرّب ً فِ الوٌاقف الحْبتْخ أّضب   

 

ًرقخ ػول تحتٌٍ جوْغ الوستٌّبد ً + ــ ػرض تقذّوِ ػن الجول الطلجْخ ًغرض كل هنيب 

.تحتٌُ أّضب أسئلخ تحذُ   

 

Lesson 3 

 

 

Z 

Resources 

الؼالهبد الفرػْخ فِ إػراة الوثنَ ًالجوغ  (تبثغ)  

Learning objective: 

ــ ّتؼرف الؼالهبد األصلْخ ًالفرػْخ إلػراة األسوــبء ًػلَ ًجو الخصٌص الوثنَ ًالجوغ 

.، ًٌّظفيب شفيْب ًتحرّرّب ً فِ الوٌاقف الحْبتْخ أّضب   

(هؼْبر ػبم).  ــ ّتؼرف الوفبىْن النحٌّخ ًالصرفْخ ، ًّستخذهيب استخذاهب صحْحب  

 

ًرقخ ػول تحتٌٍ جوْغ + ــ ػرض تقذّوِ ػن الؼالهبد األصلْخ ًالفرػْخ للوثنَ ًالجوغ 

.الوستٌّبد ً تحتٌُ أّضب أسئلخ تحذُ   
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Lesson 4 

 

 

GC 

Resources 

(جٌجل كالس رًم  )ًرقخ ػول   

Learning objective: 

.ــ التؼبهل هغ كْفْخ فرًع الوبدح   

.ــ تؼزّز هيبرح الكتبثخ   

(هؼْبر ػبم).  ــ ّتؼرف الوفبىْن النحٌّخ ًالصرفْخ ، ًّستخذهيب استخذاهب صحْحب  

(هؼْبر ػبم).  ــ تظير كتبثبتو تقْذه ثبلسالهخ اإلهالئْخ ًالنحٌّخ ًاللغٌّخ  

 

 

 

 


