
 

2 
 

YEAR (7) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

Class/ Division  Year 7 E, F  

Week  43 (20
nd

 June – 24
th

 June 2021) 

Work send to 

students via 

 Group WhatsApp / Zoom / Google Classroom 
 

Total number of 

lessons per week 

 4 

Unit      تؼضٚض يٓاسج انكتاتح + فٓى انًمشٔء + يذاسسح ٔيشاجؼح نإلػشاب  

Learning 
Outcome: 

 

.ــ ٚستذل انًتؼهى ػهٗ استثاط فكشتٍٛ سئٛستٍٛ أٔ أكثشفٙ انُص يغ تؼضًٓا  

.ــ ٚصف انًتؼهى كٛفٛح ستظ انًؤنف انفكش تانتفاصٛم، يستذال تاأليثهح حسة انحاجح نتٕضٛح ٔصفّ  

.ــ ٚفسش انًتؼهى انكهًاخ ٔانًصطهحاخ ٔانؼثاساخ فٙ َصٕص يؼهٕياتٛح تًا فٙ رنك انًؼاَٙ انذالنٛح ٔانًجاصٚح  

.ــ ٚحذد انًتؼهى دٔس اختٛاس انكاتة نكهًاخ يحذدج فٙ فٓى انفكش  

فٙ َص يؼهٕياتٙ يغ انثُاء انؼاو نهُص، ...... ــ ٚصف انًتؼهى يذٖ اَسجاو انجًم ٔانفمشاخ ٔانشسٕو انثٛاَٛح 

.ٔيساًْح رنك فٙ تطٕٚش انفكش ٔانًفاْٛى  

(يؼٛاس ػاو).  ــ ٚتؼشف انًفاْٛى انُحٕٚح ٔانصشفٛح ، ٔٚستخذيٓا استخذايا صحٛحا  

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

(َص يؼهٕياتٙ)لطؼح فٓى انًمشٔء   

Learning objective: 
.ــ ٚستذل انًتؼهى ػهٗ استثاط فكشتٍٛ سئٛستٍٛ أٔ أكثشفٙ انُص يغ تؼضًٓا  

.ــ ٚصف انًتؼهى كٛفٛح ستظ انًؤنف انفكش تانتفاصٛم، يستذال تاأليثهح حسة انحاجح نتٕضٛح ٔصفّ  

.ــ ٚفسش انًتؼهى انكهًاخ ٔانًصطهحاخ ٔانؼثاساخ فٙ َصٕص يؼهٕياتٛح تًا فٙ رنك انًؼاَٙ انذالنٛح ٔانًجاصٚح  

.ــ ػشٔض تمذًٚٛح   

َماش يتثادل الستخالص اإلجاتح انسهًٛح يٍ انطالب يغ تمذٚى انتغزٚح انشاجؼح + ــ أٔساق ػًم يختهفح 

. 

Lesson 2  

Z: 

 

(َص يؼهٕياتٙ)لطٓح فٓى انًمشٔء  : (تاتغ  )  

Learning objective: 
.ــ ٚحذد انًتؼهى دٔس اختٛاس انكاتة نكهًاخ يحذدج فٙ فٓى انفكش  

فٙ َص يؼهٕياتٙ يغ انثُاء انؼاو نهُص، ...... ــ ٚصف انًتؼهى يذٖ اَسجاو انجًم ٔانفمشاخ ٔانشسٕو انثٛاَٛح 

.ٔيساًْح رنك فٙ تطٕٚش انفكش ٔانًفاْٛى  

َماش يتثادل الستخالص اإلجاتح انسهًٛح يٍ انطالب يغ تمذٚى انتغزٚح انشاجؼح + ــ أٔساق ػًم يختهفح 

 . 

Lesson 4 

 

 

GC 

Resources  

(جٕجم كالط سٔو  )ٔسلح ػًم   

Learning objective:  

. ــ انتؼايم يغ كٛفٛح فشٔع انًادج 1  

. ــ تؼضٚض يٓاسج انكتاتح 2  

، ٔفك تُٛح  (سشد٘ ، ٔصفٙ ، إلُاػٙ ، إسشاد٘ ، يؼهٕياتٙ  ) ــ أٌ ُٚتج يختهف إَٔاع انُصٕص 3

. تُظًٛٛح يتٕاصَح ، ٔتظٓش كتاتاتّ تمٛذِ تانساليح انهغٕٚح ٔانُحٕٚح   

. ــ إثشاء يفشداخ انطالب ٔتحذٚذ َماط ضؼفٓى ٔانؼًم ػهٛٓا 4  

Lesson 4  

Z: 

 

 

Resources 

(انًفؼٕل تّ ، انًفؼٕل ألجهّ ، انًفؼٕل انًطهك): انًفؼٕالخ : لٕاػذ َحٕٚح   

Learning objective:  
(يؼٛاس ػاو).  ــ ٚتؼشف انًفاْٛى انُحٕٚح ٔانصشفٛح ، ٔٚستخذيٓا استخذايا صحٛحا  

ــ ٚتؼشف انًفؼٕالخ تًختهف إَٔاػٓا يٕظفا إٚاْا فٙ يٕالف حٛاتٛح تطشٚمح سهًٛح ٚتى انتأكذ يٍ خالنٓا أٌ  

.انطانة ًٚٛض تٍٛ يذنٕل ْزِ انًفاػٛم   

.ــ ػشٔض تمذًٚٛح   

َماش يتثادل الستخالص اإلجاتح انسهًٛح يٍ انطالب يغ تمذٚى انتغزٚح انشاجؼح + ــ أٔساق ػًم يختهفح 

. 

 

 

 


