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YEAR (9) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

 

Class/ Division  Year 9 E, F  

Week  35 (25
th

 April – 29
th

 April 2021) 

Work send to 

students via 

 Group WhatsApp / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit   يذاسعح ٔيشاجؼح نإلػشاب   + َض سدٚف ٚذمك َفظ انًؼاٚٛش + انُٓش انًتجًذلظٛذج +

.انًشآج انًغذٕسجيُالشح سٔاٚح   

Learning 
Outcome: 

 

ــ ٚذذد انًتؼهى انفكش انشئٛغح نهُض تؼذ تذهٛهّ انًؼهٕياخ انظشٚذح ٔانضًُٛح، يغتشٓذا تًظادس يتؼذدج 

.(إدظاءاخ ٔأسلاو، تجاسب، يٕالف): يٍ األدنح انتٙ تذػى تذهٛهّ، يخم  

ــ ٚهخض انًتؼهى انُض تًٕضٕػٛح، َالال غاٚح انكاتة تذلح، راكشا َماطا يذذدج سئٛغح لذيٓا انًؤنف نذػى 

.غاٚتّ  

ــ ٚظف انًتؼهى تانتفظٛم كٛف ػشع انًؤنف فكشتٍٛ سئٛغتٍٛ أٔ أكخش فٙ انُض، يغتذال تأيخهح تٕضخ 

.ٔطفّ، يذذدا انؼالفاخ تٍٛ انفكش انتٙ ٔطفٓا  

انتضاد، )ــ ٚذهم انًتؼهى َظا يؼهٕياتٛا يثُٛا ػهٗ انًماسَح ٔانًماتهح، يذذدا انؼاللاخ تٍٛ انًفشداخ 

.، شاسدا غاٚاخ اعتخذاو ْزِ انؼاللاخ، ٔدٔسْا فٙ َمم انًؼُٗ أٔ االَذشاف ػُّ(ٔانتشادف، ٔانتجاَظ  

.ــ ٚمٛى انًتؼهى اعتخذاو انًؤنف نتشاكٛة انجًم، ٔدٔسْا فٙ تطٕٚش انًفاْٛى انشئٛغح نفمشج يذذدج  

اإللُاع، انتأسٚخ نألدذاث، )ــ ٚذذد انًتؼهى أٔجّ انتشاتّ ٔاالختالف فٙ أعهٕب ػشع ٔجٓح انُظش 

.تٍٛ َظٍٛ ػٍ يٕضٕع ٔادذ (انٕطف، انششح  

َض يطثٕع، سعٕو تٛاَٛح، يماطغ فٛذٕٚ، ): ــ ٚمٛى انًتؼهى عهثٛاخ ٔإٚجاتٛاخ اعتخذاو ٔعائم يختهفح، يخم

.يٍ دٛج تمذٚى انًؼهٕياخ ػٍ يٕضٕع  يذذد (.....ٔٔعائظ يتؼذدج   

.ــ ٚمٛى انًتؼهى األدنح انذاػًح نهفكشج، يثُٛا يذٖ دلتٓا، يمتشدا تذائم ٜساء نى تؼجثّ فٙ انُض  

إنٗ ػُاطشِ انفُٛح، يٕضذا فكشتّ، كاتثا  (سٔاٚح، لظح لظٛشج، يغشدٛح)ــ ٚذهم انًتؼهى َظا َخشٚا 

.تهخٛظا ػُّ، يغتخذيا انتماَح فٙ َشش يا كتثّ ػثش يٕالغ انتٕاطم االجتًاػٙ ػهٗ انشثكح انًؼهٕياتٛح  

ــ ٚذهم انًتؼهى انُض نتذذٚذ ٔجٓح َظش انًؤنف، ٔٔجٓاخ َظش انشخظٛاخ انًختهفح، فٙ انُض، ٔكٛف 

.ًٚٛض  انًؤنف ٔجٓح َظشِ يٍ ٔجٓح َظش انشخظٛاخ يٍ خالل سدٔد فؼهٓا ػهٗ انذذث َفغّ  

(يؼٛاس ػاو).  ــ ٚتؼشف انًفاْٛى انُذٕٚح ٔانظشفٛح ، ٔٚغتخذيٓا اعتخذايا طذٛذا  

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

َض سدٚف ٚذمك َفظ انًؼاٚٛش + (فٍ األعاطٛش  ) يٍ انتشاث اإلياساتٙ –انذٕع انًغذٕس   

Learning objective: 
ــ ٚذذد انًتؼهى انفكش انشئٛغح نهُض تؼذ تذهٛهّ انًؼهٕياخ انظشٚذح ٔانضًُٛح، يغتشٓذا تًظادس يتؼذدج 

.(إدظاءاخ ٔأسلاو، تجاسب، يٕالف): يٍ األدنح انتٙ تذػى تذهٛهّ، يخم  

ــ ٚهخض انًتؼهى انُض تًٕضٕػٛح، َالال غاٚح انكاتة تذلح، راكشا َماطا يذذدج سئٛغح لذيٓا انًؤنف نذػى 

.غاٚتّ  

ــ ٚظف انًتؼهى تانتفظٛم كٛف ػشع انًؤنف فكشتٍٛ سئٛغتٍٛ أٔ أكخش فٙ انُض، يغتذال تأيخهح تٕضخ 

.ٔطفّ، يذذدا انؼالفاخ تٍٛ انفكش انتٙ ٔطفٓا  

انتضاد، )ــ ٚذهم انًتؼهى َظا يؼهٕياتٛا يثُٛا ػهٗ انًماسَح ٔانًماتهح، يذذدا انؼاللاخ تٍٛ انًفشداخ 

.، شاسدا غاٚاخ اعتخذاو ْزِ انؼاللاخ، ٔدٔسْا فٙ َمم انًؼُٗ أٔ االَذشاف ػُّ(ٔانتشادف، ٔانتجاَظ  

 

أعطٕسج أخشٖ نإلياساخ أٔ غٛشْا يٍ  )َض سدٚف ػشع تمذًٚٙ ػٍ + ــ أٔساق ػًم يختهفح 

  .(انثهذاٌ األخشٖ

Lesson 2  

Z 

 

َض سدٚف ٚذمك َفظ  + (فٍ األعاطٛش  ) يٍ انتشاث اإلياساتٙ –انذٕع انًغذٕس  (تاتغ  )

 انًؼاٚٛش 

Learning objective: 
.ــ ٚمٛى انًتؼهى اعتخذاو انًؤنف نتشاكٛة انجًم، ٔدٔسْا فٙ تطٕٚش انًفاْٛى انشئٛغح نفمشج يذذدج  

اإللُاع، انتأسٚخ نألدذاث، )ــ ٚذذد انًتؼهى أٔجّ انتشاتّ ٔاالختالف فٙ أعهٕب ػشع ٔجٓح انُظش 

.تٍٛ َظٍٛ ػٍ يٕضٕع ٔادذ (انٕطف، انششح  

َض يطثٕع، سعٕو تٛاَٛح، يماطغ فٛذٕٚ، ): ــ ٚمٛى انًتؼهى عهثٛاخ ٔإٚجاتٛاخ اعتخذاو ٔعائم يختهفح، يخم

.يٍ دٛج تمذٚى انًؼهٕياخ ػٍ يٕضٕع  يذذد (.....ٔٔعائظ يتؼذدج   
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.ــ ٚمٛى انًتؼهى األدنح انذاػًح نهفكشج، يثُٛا يذٖ دلتٓا، يمتشدا تذائم ٜساء نى تؼجثّ فٙ انُض  

إنٗ ػُاطشِ انفُٛح، يٕضذا فكشتّ، كاتثا  (سٔاٚح، لظح لظٛشج، يغشدٛح)ــ ٚذهم انًتؼهى َظا َخشٚا 

.تهخٛظا ػُّ، يغتخذيا انتماَح فٙ َشش يا كتثّ ػثش يٕالغ انتٕاطم االجتًاػٙ ػهٗ انشثكح انًؼهٕياتٛح  

 

أعطٕسج أخشٖ نإلياساخ أٔ غٛشْا يٍ  )َض سدٚف ػشع تمذًٚٙ ػٍ + ــ أٔساق ػًم يختهفح 

  .(انثهذاٌ األخشٖ

Lesson 4 

 

 

GC 

Resources  

(جٕجم كالط سٔو  )ٔسلح ػًم   

Learning objective:  

. ــ انتؼايم يغ كٛفٛح فشٔع انًادج 1  

. ــ تؼضٚض يٓاسج انكتاتح 2  

، ٔفك  (عشد٘ ، ٔطفٙ ، إلُاػٙ ، إسشاد٘ ، يؼهٕياتٙ  ) ــ أٌ ُٚتج يختهف إَٔاع انُظٕص 3

. تُٛح تُظًٛٛح يتٕاصَح ، ٔتظٓش كتاتاتّ تمٛذِ تانغاليح انهغٕٚح ٔانُذٕٚح   

. ــ إحشاء يفشداخ انطالب ٔتذذٚذ َماط ضؼفٓى ٔانؼًم ػهٛٓا 4  

 

Lesson 4  

Z 

 

 

Resources 

انًشآج انًغذٕسج سٔاٚح : يُالشح سٔاٚح ػشتٛح يختاسج   

Learning objective: 
إنٗ ػُاطشِ انفُٛح، يٕضذا فكشتّ، كاتثا  (سٔاٚح، لظح لظٛشج، يغشدٛح)ــ ٚذهم انًتؼهى َظا َخشٚا 

.تهخٛظا ػُّ، يغتخذيا انتماَح فٙ َشش يا كتثّ ػثش يٕالغ انتٕاطم االجتًاػٙ ػهٗ انشثكح انًؼهٕياتٛح  

ــ ٚذهم انًتؼهى انُض نتذذٚذ ٔجٓح َظش انًؤنف، ٔٔجٓاخ َظش انشخظٛاخ انًختهفح، فٙ انُض، ٔكٛف 

.ًٚٛض  انًؤنف ٔجٓح َظشِ يٍ ٔجٓح َظش انشخظٛاخ يٍ خالل سدٔد فؼهٓا ػهٗ انذذث َفغّ  

 

 

.ــ أٔساق ػًم يختهفح ػٍ ْزِ انشٔاٚح ٔانفشق تٍٛ انشٔاٚح ٔانمظح انمظٛشج ٔعًاخ كم يُٓا    
 

:يهذٕظح **   

.تى اختٛاس سٔاٚح انًشآج انًغذٕسج كشٔاٚح سدٚفح تذمك َفظ انًؼاٚٛش تذال يٍ سٔاٚح انغادشج فٙ انؼاو انًُظشو   

 


