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YEAR (9) ARABIC (A) 

Subject  Arabic /Arabs 

Class/ Division  Year 9 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   تؼشٚش يٓارج انكتاتح  + (َض يؼهٕياتٙ)فٓى انًمزٔء +    يذارطح ٔيزاجؼح نإلػزاب  

Learning 
Outcome: 

 

ــ ٚظف انًتؼهى تانتفظٛم كٛف ػزع انًؤنف فكزتٍٛ رئٛظتٍٛ أٔ أكخز فٙ انُض، يظتذال تأيخهح تٕضخ 

.ٔطفّ، يذذدا انؼالفاخ تٍٛ انفكز انتٙ ٔطفٓا  

انتضاد، ٔانتزادف، )ــ ٚذهم انًتؼهى َظا يؼهٕياتٛا يثُٛا ػهٗ انًمارَح ٔانًماتهح، يذذدا انؼاللاخ تٍٛ انًفزداخ 

.، شاردا غاٚاخ اطتخذاو ْذِ انؼاللاخ، ٔدٔرْا فٙ َمم انًؼُٗ أٔ االَذزاف ػُّ(ٔانتجاَض  

.ــ ٚمٛى انًتؼهى اطتخذاو انًؤنف نتزاكٛة انجًم، ٔدٔرْا فٙ تطٕٚز انًفاْٛى انزئٛظح نفمزج يذذدج  

اإللُاع، انتأرٚخ نألدذاث، انٕطف، )ــ ٚذذد انًتؼهى أٔجّ انتشاتّ ٔاالختالف فٙ أطهٕب ػزع ٔجٓح انُظز 

.تٍٛ َظٍٛ ػٍ يٕضٕع ٔادذ (انشزح  

َض يطثٕع، رطٕو تٛاَٛح، يماطغ فٛذٕٚ، ): ــ ٚمٛى انًتؼهى طهثٛاخ ٔإٚجاتٛاخ اطتخذاو ٔطائم يختهفح، يخم

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

.ــ ٚمٛى انًتؼهى األدنح انذاػًح نهفكزج، يثُٛا يذٖ دلتٓا، يمتزدا تذائم ٜراء نى تؼجثّ فٙ انُض  

(يؼٛار ػاو).  ــ ٚتؼزف انًفاْٛى انُذٕٚح ٔانظزفٛح ، ٔٚظتخذيٓا اطتخذايا طذٛذا  

(يؼٛار ػاو). ــ تظٓز كتاتاتّ تمٛذِ تانظاليح انهغٕٚح ٔانُذٕٚح   

Lesson 1 

 

Z 

 

Resources  

(َض يؼهٕياتٙ)فٓى انًمزٔء   

Learning objective: 
ــ ٚظف انًتؼهى تانتفظٛم كٛف ػزع انًؤنف فكزتٍٛ رئٛظتٍٛ أٔ أكخز فٙ انُض، يظتذال تأيخهح تٕضخ 

.ٔطفّ، يذذدا انؼالفاخ تٍٛ انفكز انتٙ ٔطفٓا  

انتضاد، ٔانتزادف، )ــ ٚذهم انًتؼهى َظا يؼهٕياتٛا يثُٛا ػهٗ انًمارَح ٔانًماتهح، يذذدا انؼاللاخ تٍٛ انًفزداخ 

.، شاردا غاٚاخ اطتخذاو ْذِ انؼاللاخ، ٔدٔرْا فٙ َمم انًؼُٗ أٔ االَذزاف ػُّ(ٔانتجاَض  

.ــ ٚمٛى انًتؼهى اطتخذاو انًؤنف نتزاكٛة انجًم، ٔدٔرْا فٙ تطٕٚز انًفاْٛى انزئٛظح نفمزج يذذدج  

.ــ ػزٔع تمذًٚٛح   

َماع يتثادل الطتخالص اإلجاتح انظهًٛح يٍ انطالب يغ تمذٚى انتغذٚح + ــ أٔراق ػًم يختهفح 

.انزاجؼح   

Lesson 2  

Z 

 

(َض يؼهٕياتٙ)فٓى انًمزٔء  : (تاتغ  )   

Learning objective: 
اإللُاع، انتأرٚخ نألدذاث، انٕطف، )ــ ٚذذد انًتؼهى أٔجّ انتشاتّ ٔاالختالف فٙ أطهٕب ػزع ٔجٓح انُظز 

.تٍٛ َظٍٛ ػٍ يٕضٕع ٔادذ (انشزح  

َض يطثٕع، رطٕو تٛاَٛح، يماطغ فٛذٕٚ، ): ــ ٚمٛى انًتؼهى طهثٛاخ ٔإٚجاتٛاخ اطتخذاو ٔطائم يختهفح، يخم

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

.ــ ٚمٛى انًتؼهى األدنح انذاػًح نهفكزج، يثُٛا يذٖ دلتٓا، يمتزدا تذائم ٜراء نى تؼجثّ فٙ انُض  

َماع يتثادل الطتخالص اإلجاتح انظهًٛح يٍ انطالب يغ تمذٚى انتغذٚح + ــ أٔراق ػًم يختهفح 

.انزاجؼح   

Lesson 3 

 

 

Z 

Resources  

انفؼم انالسو ٔ انفؼم انًتؼذ٘ : لٕاػذ َذٕٚح   

Learning objective:  
(يؼٛار ػاو).  ــ ٚتؼزف انًفاْٛى انُذٕٚح ٔانظزفٛح ، ٔٚظتخذيٓا اطتخذايا طذٛذا  

ــ ٚتؼزف انهشٔو ٔانتؼذ٘ فٙ األفؼال ، دٛج ٕٚظف كال يٍ انفؼم انالسو ٔانًتؼذ٘ فٙ يٕالف دٛاتٛح تتُاطة  

.ٔاالطتخذاو انظهٛى نكم يًُٓا   

َماع يتثادل الطتخالص اإلجاتح انظهًٛح يٍ انطالب يغ تمذٚى انتغذٚح انزاجؼح + ــ ػزٔع تمذًٚٛح   

Lesson 4  

GC 

 

 

Resources 

(جٕجم كالص رٔو  )ٔرلح ػًم   

Learning objective:  

. ــ انتؼايم يغ كٛفٛح فزٔع انًادج 1  

. ــ تؼشٚش يٓارج انكتاتح 2  

، ٔفك تُٛح  (طزد٘ ، ٔطفٙ ، إلُاػٙ ، إرشاد٘ ، يؼهٕياتٙ  ) ــ أٌ ُٚتج يختهف إَٔاع انُظٕص 3

(يؼٛار ػاو). تُظًٛٛح يتٕاسَح ، ٔتظٓز كتاتاتّ تمٛذِ تانظاليح انهغٕٚح ٔانُذٕٚح   



2 
 

. ــ إحزاء يفزداخ انطالب ٔتذذٚذ َماط ضؼفٓى ٔانؼًم ػهٛٓا 4  

 

 


