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YEAR (9) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

 

Class/ Division  Year 9 E, F  

Week  41 (6
th

 June – 10
th

 June 2021) 

Work send to 

students via 

 Group WhatsApp / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit      كافح إَٔاع انُظٕص شؼشْا )قطغ يختهفح نفٓى انًقشٔء + يذاسسح ٔيشاجؼح نإلػشاب

تؼضٌض يٓاسج انكتاتح  + (َٔثشْا  

Learning 
Outcome: 

 

.ــ ٌحذد انًتؼهى كٍفٍح استثاط فكشتٍٍ سئٍستٍٍ أٔ أكثش فً َض أدتً ٔاحذ، يستذال تانتفاطٍم انُظٍح  

ــ ٌؼهم انًتؼهى استخذاو انهغح انًجاصٌح ٔانًؼاًَ انذالنٍح نهكهًاخ ٔانؼثاساخ انًستخذيح فً انُض األدتً، 

.ٔاطفا كٍف تإثش ْزِ انهغح ػهى انُض  

(يؼٍاس ػاو).  ــ ٌتؼشف انًفاٍْى انُحٌٕح ٔانظشفٍح ، ٌٔستخذيٓا استخذايا طحٍحا  
ئنى ػُاطشِ انفٍُح، يٕضحا فكشتّ، كاتثا  (سٔاٌح، قظح قظٍشج، يسشحٍح)ــ ٌحهم انًتؼهى َظا َثشٌا  

.تهخٍظا ػُّ، يستخذيا انتقاَح فً َشش يا كتثّ ػثش يٕاقغ انتٕاطم االجتًاػً ػهى انشثكح انًؼهٕياتٍح  

ــ ٌحهم انًتؼهى انُض نتحذٌذ ٔجٓح َظش انًإنف، ٔٔجٓاخ َظش انشخظٍاخ انًختهفح، فً انُض، ٔكٍف 

.ًٌٍض  انًإنف ٔجٓح َظشِ يٍ ٔجٓح َظش انشخظٍاخ يٍ خالل سدٔد فؼهٓا ػهى انحذث َفسّ  

ــ ٌكتة انًتؼهى سٍشج راتٍح أٔ َظٕطا سشدٌح تشتًم ػهى انشخظٍاخ انشئٍسح ٔانثإٌَح ٔانحثكح 

انحٕاس )ٔانظشاع ٔانزسٔج، ٔاإلطاس انضياًَ ٔانًكاًَ، يحذدا ٔجٓح َظش يُاسثح نهقظح، يستخذيا تقٍُاخ 

.(ٔ، انسشد، انٕطف  

؛ نٍؼشع (ٔطف، ششح، يقاسَح ٔيقاتهح، يشكهح ٔحم) (ئٌضاحٍح)ــ ٌكتة انًتؼهى َظٕطا تفسٍشٌح 

.ٔجٓح َظشِ فً انقضٍح انتً تُأنٓا، يقذيا أدنح يقُؼح  

ــ ٌكتة انًتؼهى استجاتاخ، ٔتفاػالخ شخظٍح يغ انُظٕص األدتٍح انتً ٌقشؤْا، يظٓشا فً قشاءتّ 

.تفسٍشا ٔتأيال فً أتؼاد انُض، يُظًا تفسٍشِ ػٍ أفكاس يحذدج، أٔ شخظٍح، أٔ سإال أٔ ئشكانٍح  

ــ ٌكتة انًتؼهى ٔسقح تحثٍح ػٍ فكشج أٔ قضٍح يًٓح، ٌٔطشح سإاال يشكضٌا ٔاحذا يإسسا نفكشج أساسٍح 

.يشكضٌح، يطٕسا انفكشج تانحقائق ٔاأليثهح، يضًُا تحثّ قائًح انًظادس ٔانًشاجغ  

ــ ٌكتة انًتؼهى َظٕطا ئقُاػٍح، يذػًا ٔجٓح َظشِ فً قضٍح أٔ يٕضٕع يا تأدنح  داػًح يٍ يظادس 

.يختهفح يخاطثا اْتًاياخ انقاسئ  

.ٔفق يؼاٌٍش انتهخٍض انجٍذ (قشاءج راتٍح)ــ ٌكتة يهخظاخ ػٍ انًٕاد انتً ٌقشؤْا   

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

(تكافح إَٔاػّ  )انحال +  (فٓى انًقشٔء  ) قطؼح   

Learning objective: 
.ــ ٌحذد انًتؼهى كٍفٍح استثاط فكشتٍٍ سئٍستٍٍ أٔ أكثش فً َض أدتً ٔاحذ، يستذال تانتفاطٍم انُظٍح  

ــ ٌؼهم انًتؼهى استخذاو انهغح انًجاصٌح ٔانًؼاًَ انذالنٍح نهكهًاخ ٔانؼثاساخ انًستخذيح فً انُض األدتً، 

.ٔاطفا كٍف تإثش ْزِ انهغح ػهى انُض  

ــ ٌتؼشف انحال تكافح إَٔاػٓا ، ٌٔتًكٍ يٍ استخشاجٓا ، ٌٕٔظفٓا كتاتٍا ٔ فً يٕاقف جٍاتٍح 

.أٌضا   

(يؼٍاس ػاو).  ــ ٌتؼشف انًفاٍْى انُحٌٕح ٔانظشفٍح ، ٌٔستخذيٓا استخذايا طحٍحا  

 

 

ــ دسط انُظٕص يٍ حٕنُا ؛ نًا ٌحتٌّٕ يٍ ئسشاداخ حٕل جًٍغ إَٔاع انُظٕص كتًٍٍض تٍُٓا 

.ٔكأسهٕب كتاتح أٌضا   

Lesson 2  

Z 

 

األسًاء انخًسح+  فٓى انًقشٔء  +  :(تاتغ  )   

Learning objective: 
.ــ ٌحذد انًتؼهى كٍفٍح استثاط فكشتٍٍ سئٍستٍٍ أٔ أكثش فً َض أدتً ٔاحذ، يستذال تانتفاطٍم انُظٍح  

ــ ٌؼهم انًتؼهى استخذاو انهغح انًجاصٌح ٔانًؼاًَ انذالنٍح نهكهًاخ ٔانؼثاساخ انًستخذيح فً انُض األدتً، 

.ٔاطفا كٍف تإثش ْزِ انهغح ػهى انُض  

.ــ ٌتؼشف األسًاء انخًسح ، ٌٔستخشجّ ٌٔؼشتٓا ، ٌٕٔظفٓا فً يٕاقف حٍاتٍح   

(يؼٍاس ػاو).  ــ ٌتؼشف انًفاٍْى انُحٌٕح ٔانظشفٍح ، ٌٔستخذيٓا استخذايا طحٍحا  
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ــ دسط انُظٕص يٍ حٕنُا ؛ نًا ٌحتٌّٕ يٍ ئسشاداخ حٕل جًٍغ إَٔاع انُظٕص كتًٍٍض تٍُٓا 

.ٔكأسهٕب كتاتح أٌضا   

Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

  (انُظٕص يٍ حٕنُا  )تؼضٌض يٓاسج انكتاتح 

Learning objective:  
؛ نٍؼشع (ٔطف، ششح، يقاسَح ٔيقاتهح، يشكهح ٔحم) (ئٌضاحٍح)ــ ٌكتة انًتؼهى َظٕطا تفسٍشٌح 

.ٔجٓح َظشِ فً انقضٍح انتً تُأنٓا، يقذيا أدنح يقُؼح  

ــ ٌكتة انًتؼهى َظٕطا ئقُاػٍح، يذػًا ٔجٓح َظشِ فً قضٍح أٔ يٕضٕع يا تأدنح  داػًح يٍ يظادس 

.يختهفح يخاطثا اْتًاياخ انقاسئ  

.ٔفق يؼاٌٍش انتهخٍض انجٍذ (قشاءج راتٍح)ــ ٌكتة يهخظاخ ػٍ انًٕاد انتً ٌقشؤْا   

 

جًم ، فقشاخ قظٍشج ، فقشاخ يتٕسطح ، فقشاخ طٌٕهح ، اَطالقا : ــ انتذسٌة ػهى انكتاتح تذسٌجٍا 

  .ئنى كتاتح انًٕضٕع انكايم 

Lesson 4  

GC 

 

 

Resources 

(جٕجم كالط سٔو  )ٔسقح ػًم   

Learning objective:  

. ــ انتؼايم يغ كٍفٍح فشٔع انًادج 1  

. ــ تؼضٌض يٓاسج انكتاتح 2  

، ٔفق  (سشدي ، ٔطفً ، ئقُاػً ، ئسشادي ، يؼهٕياتً  ) ــ أٌ ٌُتج يختهف إَٔاع انُظٕص 3

. تٍُح تُظًٍٍح يتٕاصَح ، ٔتظٓش كتاتاتّ تقٍذِ تانساليح انهغٌٕح ٔانُحٌٕح   

. ــ ئثشاء يفشداخ انطالب ٔتحذٌذ َقاط ضؼفٓى ٔانؼًم ػهٍٓا 4  

 

 

 

 


