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YEAR (9) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

Class/ Division  Year 9 E, F  

Week  28 (7
th

 March – 11
th

 March 2021) 

Work send to 

students via 

 Group WhatsApp / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

4 

Unit   انطُذباد انبسري  +(انكخابت  )االخخبار انثاَي  + (لٕاػذ َسٕيت)   انعًائرانًُفصهت ٔ انًخصهت

يغ َص رديف  (َص يؼهٕياحي )  

Learning 
Outcome: 

 

ــ يخؼرف انعًائر انًُفصهت ٔانعًائر انًخصهت زال احصانٓا باالضى ٔانفٓم يًيسا بيٍ خًيغ 

.أٔظاػٓا انًخخهفت   

(يؼيار ػاو).  ــ يخؼرف انًفاْيى انُسٕيت ٔانصرفيت ، ٔيطخخذيٓا اضخخذايا صسيسا  

.ــ يسهم انُصٕص في ضيالاحٓا انًخخهفت  

ــ يصف بانخفصيم كيف ػرض انًؤنف نفكرحيٍ رئيطخيٍ أٔ أكثر في انُص يطخذال بأيثهت حٕظر 

.ٔصفّ ، يسذدا انؼاللاث بيٍ انفكر انخي ٔصفٓا   

.ــ يفطر يصطهساث ػهًيت في يدال اإلَطاَيت   

 

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

يراخؼت ٔيذارضت نإلػراب بصفت ػايت+ انعًائر انًُفصهت ٔانًخصهت   

Learning objective 

.ــ يخؼرف انعًائر انًخصهت زال احصانٓا باالضى ٔانفٓم يًيسا بيٍ خًيغ أٔظاػٓا انًخخهفت   

(يؼيار ػاو).  ــ يخؼرف انًفاْيى انُسٕيت ٔانصرفيت ، ٔيطخخذيٓا اضخخذايا صسيسا  

 

 

. لطغ خارخيت يٍ أخم انخسهيم ٔاإلػراب ٔاالضخخراج ٔانخٕظيف أيعا **    

 

ppt ػرض حمذيًي **    

  

Lesson 2  

 

 

Z + A (2) 

Resource  

  انسصت انطادضت– 2021 يٍ يارش 10 ( درخـــت 15انكخــابت  )االخخبار انثاَي 

Learning objective 

(يؼيار ػاو).  ــ يخؼرف انًفاْيى انُسٕيت ٔانصرفيت ، ٔيطخخذيٓا اضخخذايا صسيسا  

.ــ حؼسيس يٓارة انكخابت   

، ٔفك بُيت  (ضردي ، ٔصفي ، إلُاػي ، إرشادي ، يؼهٕياحي  )أٌ يُخح يخخهف إَٔاع انُصٕص ــ 

. حُظيًيت يخٕازَت ، ٔحظٓر كخاباحّ حميذِ بانطاليت انهغٕيت ٔانُسٕيت   

 

 

Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

َص رديف يسمك َفص انًؼايير + انطُذباد انبسري :  انُص انًؼهٕياحي   

 

Learning objective 

.ــ يطخخذو انًخؼهى انكهًاث اندذيذة في ضيالاث حفطر يؼُاْا  

ــ يصف بانخفصيم كيف ػرض انًؤنف نفكرحيٍ رئيطخيٍ أٔ أكثر في انُص يطخذال بأيثهت حٕظر 

.ٔصفّ ، يسذدا انؼاللاث بيٍ انفكر انخي ٔصفٓا   

.ــ يفطر يصطهساث ػهًيت في يدال اإلَطاَيت   

 

  .2021انًُٓاج انسذيث : كخاب انٕزارة ** 

 

ppt ػرض حمذيًي **    

Lesson  4 GC  ٔرلت ػًم ػبر 
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GC 

Resources  

Learning objective 

. ــ اضخرخاع بؼط انمٕاػذ انُسٕيت انخي ضبمج دراضخٓا ، ٔضيظٓر رنك في كخاباحّ أيعا1  

. ــ انخؼايم يغ كيفيت فرٔع انًادة 2  

. ــ حؼسيس يٓارة انكخابت 3  

، ٔفك  (ضردي ، ٔصفي ، إلُاػي ، إرشادي ، يؼهٕياحي  )أٌ يُخح يخخهف إَٔاع انُصٕص  ــ 4

. بُيت حُظيًيت يخٕازَت ، ٔحظٓر كخاباحّ حميذِ بانطاليت انهغٕيت ٔانُسٕيت   

 ــ انخًكٍ يٍ شرذ ٔحسهيم َصٕص أدبيت أٔ لصائذ خارخيت ٔرنك نخًُيت يٓارة فٓى يؼاَي 5

.انًفرداث اندذيذة يٍ انطياق ٔحٕظيفٓا أيعا   

. ــ إثراء يفرداث انطالب ٔحسذيذ َماغ ظؼفٓى ٔانؼًم ػهيٓا 6  

 

GC   **ٔرلت ػًم ػبر حطبيك  

 

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

 

 

 

 


