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YEAR (7) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

 

Class/ Division  Year 7 E, F  

Week  37(9
th

  May – 10
th

 May 2021) 

Work send to 

students via 

 Group WhatsApp / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit   يناقشح رًاٌح + يذارسح ًيراجؼح نإلػراب   + (يختهف أنٌاع اننظٌص) تؼزٌز ييارج انكتاتح

.ػقهح األطثغ  

Learning 
Outcome: 

 

؛ (ًطف، شرح، يقارنح ًيقاتهح، يشكهح ًحم) (إٌضاحٍح)ــ ٌكتة انًتؼهى نظٌطا تفسٍرٌح 

.نٍؼرع ًجيح نظره فً انقضٍح انتً تناًنيا، يقذيا أدنح يقنؼح  

ــ ٌكتة انًتؼهى نظٌطا إقناػٍح، يذػًا ًجيح نظره فً قضٍح أً يٌضٌع يا تأدنح  داػًح ين 

.يظادر يختهفح يخاطثا اىتًاياخ انقارئ  

(يؼٍار ػاو).  ــ ٌتؼرف انًفاىٍى اننحٌٌح ًانظرفٍح ، ًٌستخذييا استخذايا طحٍحا  

ــ ٌحذد انًتؼهى انخظائض انفنٍح انتً تًٍز انرًاٌح ين انقظح انقظٍرج ًانًسرحٍح ًفن انسٍرج،  

.يٌضخا يا ٌتًٍز تو كم نٌع  

إنى ػناطره انفنٍح، يٌضحا فكرتو،  (رًاٌح، قظح قظٍرج، يسرحٍح)ــ ٌحهم انًتؼهى نظا نثرٌا 

كاتثا تهخٍظا ػنو، يستخذيا انتقانح فً نشر يا كتثو ػثر يٌاقغ انتٌاطم االجتًاػً ػهى انشثكح 

.انًؼهٌياتٍح  

ــ ٌحهم انًتؼهى اننض نتحذٌذ ًجيح نظر انًؤنف، ًًجياخ نظر انشخظٍاخ انًختهفح، فً اننض، 

ًكٍف ًٌٍز  انًؤنف ًجيح نظره ين ًجيح نظر انشخظٍاخ ين خالل ردًد فؼهيا ػهى انحذث 

.نفسو  

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

أنٌاع انتراكٍة+ كتاتح نض تفسٍري    

Learning objective: 

؛ (ًطف، شرح، يقارنح ًيقاتهح، يشكهح ًحم) (إٌضاحٍح)ــ ٌكتة انًتؼهى نظٌطا تفسٍرٌح 

.نٍؼرع ًجيح نظره فً انقضٍح انتً تناًنيا، يقذيا أدنح يقنؼح  

.ــ ٌتؼرف أنٌاع انتراكٍة ، ًٌتًكن ين استخراجيا ، ًٌٌظفيا كتاتٍا ً فً يٌاقف جٍاتٍح أٌضا   

(يؼٍار ػاو).  ــ ٌتؼرف انًفاىٍى اننحٌٌح ًانظرفٍح ، ًٌستخذييا استخذايا طحٍحا  

 

ــ درس اننظٌص ين حٌننا ؛ نًا ٌحتٌٌو ين إرشاداخ حٌل جًٍغ أنٌاع اننظٌص كتًٍٍز تٍنيا 

.ًكأسهٌب كتاتح أٌضا   

Lesson 2  

Z: 

 

انؼالياخ األطهٍح اًانفرػٍح فً اإلػراب+ كتاتح نض إقناػً   

Learning objective: 

ــ ٌكتة انًتؼهى نظٌطا إقناػٍح، يذػًا ًجيح نظره فً قضٍح أً يٌضٌع يا تأدنح  داػًح ين 

.يظادر يختهفح يخاطثا اىتًاياخ انقارئ  

.ــ ٌتؼرف انؼالياخ األطهٍح ًانفرػٍح فً اإلػراب ، يستخذيا إٌاىا فً يٌاضؼيا انسهًٍح   

(يؼٍار ػاو).  ــ ٌتؼرف انًفاىٍى اننحٌٌح ًانظرفٍح ، ًٌستخذييا استخذايا طحٍحا  

 

 

ــ درس اننظٌص ين حٌننا ؛ نًا ٌحتٌٌو ين إرشاداخ حٌل جًٍغ أنٌاع اننظٌص كتًٍٍز تٍنيا 

.ًكأسهٌب كتاتح أٌضا   

 


