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 ك )السنة الثانية( 621 اللغة العربية       ة بجامعة تكساس في أوستن برنامج اللغة العربي  
                    

  جدول نشاطات الفصل والواجبات اليومية
 الثة، الطبعة الثفي الكتاب الجزء الثاني 1لدرس ل 

 
دقيقة ، ويوَمْي الثالثاء والخميس لمدة  50: يوم االثنين واألربعاء والجمعة لمدة "( ساعات معتمدة" كريديت 6) مرات أسبوعيا   5هذا الجدول لصف يجتمع  اُِعد  

دم البرامج التي تق خمس وسبعين دقيقة. والمتوقع من الطالب هو قضاء ما يتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا  في االستعداد والدراسة وكتابة الواجبات. في
 ساعات تدريسية أقل يقتضي تعديل هذا الجدول بما يتناسب مع سرعة البرنامج وظروفه المحلية.

الذي والجدول عليه: إما الشامية أو المصرية إضافة إلى العمل على الفصحى.  كل فصل يقوم باختيار العامية التي يود العملفي  األستاذ  اإلشارة هنا الى أن تجب
 ترونه هنا أعد لصف كان يركز على العامية الشامية. 

ثم انتقلنا إلى  في بداية الفصل ألننا كنا نكمل الدرس الثالث عشر في الكتاب الجزء األولني االثا" وذلك ألننا لم نبدأ الكتاب 12أن الواجبات تبدأ برقم "هنا الحظوا 
 الكتاب الثاني.

الفصل في الواجب  اليوم 

 12واجب # 
إلى  xivمن ص  في الكتاب الجديد Introduction for Students قراءة (1

xxi .واكالم عنها في الصف 

 المفردات واالستماع إلى 35و  34ص ( 1)دراسة المفردات الجديدة  (2

  لى الوبع

  36ص     Notes on vocabulary usageدراسة (3
 )على الوب( 5تمرين  (4

In this book we will try something new: You will type your vocab 

sentences and you will be able to check your answers immediately 

after you finish. We want you to spend time listening to these 

sentences and double check your typing BEFORE you submit your 

answers and see the correct answers. This will take some discipline 

but we trust that you will not check the correct answers before 

you’ve done a thorough job of listening and typing the sentences.  

 

 

 

 مناقشة الكتاب الجديد وطريقة نشاط ل

 التعلم فيه

 (1)تفعيل المفردات الجديدة نشاط ل 

 بالصور
 أَيلول 15االثنين 
 (سبتمبر)
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الفصل في الواجب  اليوم 

 13واجب # 
واالستماع الى الفعل على  37ص  "يتمنّى"دراسة الفعل  (1

 الوب

 )على الوب( 1تمرين  (2

 )على الوب( 2تمرين  (3

 

 

 "العمل على تصريف الفعل "يتمنّى 

  عن ( 1): تفعيل المفردات 3تمرين

 لوا زمالءكم"طريق نشاط "اسأ

 وإخبار 

 

 أَيلول 16الثالثاء 
 (سبتمبر)

 14واجب # 
 .51إلى  47ص  "أوزان الفعل" 1دراسة القواعد  (1

 على الوب "أوزان الفعل" 1االستماع إلى القواعد  (2

 )على الوب( 4تمرين  (3

 11تصحيح الواجب #  (4

 

  على استخدام عبارتَْي التدرب

 ..." "الرجاء عدمو  "ممنوع..."

 10: تمرين العمل على األوزان 

 

 أَيلول 17األربعاء 
 (سبتمبر)

 15واجب # 
 واالستماع إلى 42و  41ص  (2)  دراسة المفردات الجديدة 

  لى الوبع المفردات

  على الوب( 6تمرين( 

  نشاط لمراجعة الكلمات والقواعد في

 13درس 

  وصف قصة لتفعيل الكلمات 8تمرين :

 الدرس الجديدة في

 أَيلول 18الخميس 
 (ِسبتمبِر)

 واجب
 

 الدراسة لالمتحان

 

  13امتحان في درس 

 )مفردات وقواعد(
 أَيلول 19 الجمعة
 (ِسبتمبِر)

 16واجب # 
 )على الوب( 9تمرين  (1

 52ص "السِّمسار" ( 1قراءة الثقافة ) (2

 

 

  أ( 11تفعيل الفيديو من تمرين( 

  بيت  )ب(: 11مشاهدة الفيديو"

 أَيلول 22 االثنين
 )ِسبتمبِر(
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الفصل في الواجب  اليوم 

 recording + تسجيل لو للحلوين""الح  : مشاهدة فيديو 11تمرين  (3
After you watch the video we would like you to record an audio passage 

(about 3-4minutes) in which you narrate to us what is happening in the 

video. You can start with what is in the video but provide details about 

the people and the topic of their interaction. We are looking for a 

detailed production in which you incorporate as many of our new 

vocabulary as possible. We would like your narration to be given in 

Colloquial Arabic in الشامي أو المصري. You can do the recording and 

post it on Canvas.  

 2تصحيح مقالة الكتابة #  (4

 "شقة خالد" طارق" أو

  نشاط محادثة حول استئجار شقة 

 17واجب # 
 (لألستاذ) 3-1: مشاهدة الفيديو وكتابة األسئلة 12تمرين  (1

 55إلى  54دراسة قواعد "اسم المكان" ص  (2

 )على الوب( 13تمرين  (3

 

  هتفعيلو 12مناقشة الفيديو من تمرين 

 ب( 11ة في تمرين مناقشة األسئل( 

  عمل  14تفعيل اسم المكان: تمرين(

على خريطة الحرم الجامعي وتسمية 

 أماكن باستخدام اسم المكان(

 أَيلول 23الثالثاء 
 (سبتمبر)

 18واجب # 
 58 -57"اإلضافة: معرفة ونكرة" ص  3دراسة القواعد  (1

 )على الوب( 16تمرين  (2

 62 -61ة: الخبر المقدم" ص "الجملة اإلسمي 4دراسة القواعد  (3

 )قسم: "في البيت"(: 20تمرين  (4
In preparing your description, be as detailed as possible and make sure 

to use the new structure of الخبر المقدم  in your description 

 

 .التدرب على تصريف األفعال الجديدة 

 في  تفعيل استخدام الخبر المقدم

 أَيلول 24األربعاء  )في الصف( 20الوصف: تمرين 
 (سبتمبر)
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الفصل في الواجب  اليوم 

 19واجب # 
 64: تأسيس بيت" ص 2فة ا"الثققراءة  (1

 66و  65" و"القراءة والقاموس" ص "القراءةقراءة  (2

 69"الزواج في بيت العائلة...حل أم مشكلة" ص  textقراءة نَّص  (3

 70و

 فقرات(: اكتبوا األجوبة في ألستاذل( )3-1)األسئلة   24كتابة تمرين  (4

paragraphs   بط  بين الجمل.  connectionوتذكروا الرَّ

 

  24في الصف: تمرين نشاط قراءة 

 68)ب( ص 

  تفعيل العبارات الجديدة من النص ص

67 

 أَيلول 25الخميس 
 (ِسبتمبِر)

 20واجب # 
 (لألستاذ)من نص القراءة الذي قرأناه أمس( ) 25تمرين  (1

 )تسجيل على الوب( 26تمرين  (2
Read the text to fully comprehend it first then practice reading it 

aloud. Make sure you read in chunks (not word by word) especially 

when you have prepositional phrases, iDaafa’s, and noun adjective 

phrases. These need to be read as whole units. Decide where you want 

to pause while reading. Pay attention to Sun and Moon letters. Once 

you are ready start recording yourself and check your reading before 

you submit. 

 

 

 15 نشاط استماع في الصف: تمرين 

( في والعمل على أسئلة الفهم )ا( و )ب

 أَيلول 26 الجمعة الكتاب
 (ِسبتمبِر)

 21واجب # 
 

 .نريد منكم أن يكون معكم "الب توب" في الصف يوم االثنين

)أ( : مشاهدة الفيديو عن مها وبيتها وكتابة األسئلة )أ إلى 18تمرين  (1

 (لألستاذفي فقرات ) بالفصحى  هـ(

 )ب( )على الوب(18تمرين  (2

 3مقالة الكتابة # 

 .(كلمة 150) 27 من تمرين  (typed)مقالة  اكتبوا

 

 

 

  تصفّح صفحات األخبار على نشاط

 أَيلول 29 االثنين اإلنترنت.
 )ِسبتمبِر(
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الفصل في الواجب  اليوم 

 Organize your essay in paragraphs and make sure to use جمل طويلة     
 Please underline or bold any new vocabulary from Lesson 1 you’ve 

incorporated in your essay 

 Once you are done with your essay leave it for a while then go back 

to it for further polishing and editing before you submit it. 

 22واجب # 
 (لألستاذئلة في قسم )أ( )األس وكتابة  21مشاهدة الفيديو في تمرين  (1

وأن تكتبوا أجوبتكم في ة أكثر من مر   نريد منكم أن تشاهدوا الفيديو

 فقرات.

 )على الوب( 19تمرين  (2

 

 تدّرب على تصريف األفعال 

  أ(  21الفيديو في تمرين مناقشة(

 والعمل على األسئلة في قسم )ب(

 أَيلول 30الثالثاء 
 (سبتمبر)

 23#  واجب
 )على الوب( 17 تمرين (1

 )أ( و )ب( و )ج( )على الوب( 22تمرين  (2

 20و 19تصحيح الواجبات #  (3

 

 

 نشاط حر من اختيار األساتذة
ل 1األربعاء   تِشرين األوَّ
 (اُكتوَبر)


