
YEAR ( 8 E/F ) ARABIC (A) 

Subject  Arabic / Arabs 

Class/ Division  Year 8 E/F 

Week  36 (3rd May – 6th May 2021) 

Work send to 

students via 

Zoom / Google Classroom 

 

Total number 

of lessons per 

week 

 4 

Unit   (شعر  )رصانح إنى أيً + يراجعح انُض انًعهىياذً انعطف عهى األتُاء 

Learning 
Outcome: 

 

 :-ٌرىقع فً َهاٌح انذرس أٌ ٌكىٌ انًرعهى قادرا عهى أٌ/ َىاذج انرعهى 

 ًَض يعهىياذً يٍ خالل يعرفره تعالقاخ انرضاد  ٌفضر انًفرداخ وانًظطهحاخ انىاردج ف 

 .( اإلنكرروًَ–انىرقً  )وانررادف يضرخذيا انًعجى

 ٌقرأ َظىطا يعهىياذٍح تطالقح يراعٍا انرُغٍى وانضثظ انضهٍى. 

 ٌحذد انفكرج انرئٍضح  نهُض انًعهىياذً وانرفاطٍم انذاعًح نها. 

 .ٌحهم عُاطر انُض واخرٍار انكاذة نهكهًاخ وأصانٍة عرع وجهح انُظر وطرٌقح كراتح انُض

دمة فيها؛ لبناء معرفة وفهم جديدين عن المقويـدمـج الفكر يقرأ نصوصا شعرية متنوعة 
 .المتضمنة في األعمال األدبيةحورية، والرسائل لمالفكرة ا

 توضيح الفكرة الرئيسة، أو الرسالة فيساندة التي تسهم لم الرئيسة والتفاصيل احدد الفكري 
 .األدبية النصوص المقدمة فيالعامة، أو الدروس 

 يحفظ النص الشعري ،ويلقيه أمام الزمالء بصوت واضح ومعبر. 

Lesson 1  

 اإلثٍٍُ

GC 

 

 

 

 

 

Resources  

 (انعطف عهى األتُاء  )يراجعح َض 

Learning objective 

 َض يعهىياذً يٍ خالل يعرفره تعالقاخ  أٌ ٌفضر انًرعهى انًفرداخ وانًظطهحاخ انىاردج فً

 .( اإلنكرروًَ–انىرقً  )انرضاد وانررادف يضرخذيا انًعجى

 .أٌ ٌقرأ انًرعهى َظىطا يعهىياذٍح تطالقح يراعٍا انرُغٍى وانضثظ انضهٍى

 .أٌ ٌحذد انًرعهى انفكرج انرئٍضح  نهُض انًعهىياذً وانرفاطٍم انذاعًح نها

أٌ ٌحهم انًرعهى عُاطر انُض واخرٍار انكاذة نهكهًاخ وأصانٍة عرع وجهح انُظر وطرٌقح 

 .كراتح انُض

  انشثكح انعُكثىذٍح – انكراب انًذرصً –انثىرتىٌُد  

Lesson 3&2  

 األرتعاء

Z 

Z 
 

 

 

 

Resource  

 (رصانح إنى أيً )يراجعح 

Learning objective  

ديح فٍها؛ نثُاء يعرفح وفهى جذٌذٌٍ انًقوٌـذيـج انفكر انًرعهى َظىطا شعرٌح يرُىعح   ٌقرأأٌ

 .انًرضًُح فً األعًال األدتٍححىرٌح، وانرصائم نىعٍ انفكرج ا

 ذىضٍح انفكرج انرئٍضح، أو فًصاَذج انرً ذضهى نى انرئٍضح وانرفاطٍم احذد انًرعهى انفكرأٌ ي

 .األدتٍح انُظىص انًقذيح فًانرصانح انعايح، أو انذروس 

 انًؤنفٍٍ فًوخٍاراخ وٌحهم عُاطر انُض  ألدتٍح انُظىص اأٌ ٌحذد انًرعهى جىاَة يعٍُح فً

 . نُظىطهىانًُاصثحدتٍح  األصانٍةنًاخ واألاخرٍار انك

  انشثكح انعُكثىذٍح–انثىرتىٌُد - انكراب انًذرصً 

Lesson 4 

 انخًٍش

Z 

Resources  

 يراجعح رصانح إنى أيً

Learning objective:  

 .أٌ ٌحفظ انًرعهى انُض انشعري ،وٌهقٍه أياو انزيالء تظىخ واضح ويعثر

 انثىرتىٌُد

 

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

classroom 


