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 ك )السنة الثانية( 621اللغة العربية        لغة العربية بجامعة تكساس في أوستن برنامج ال  
                    

  جدول نشاطات الفصل والواجبات اليومية
 في الكتاب الجزء الثاني، الطبعة الثالثة 4للدرس  

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

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

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

 

 اليوم في الفصل الواجب

 47 # جبوا
 

 واالستماع إلى 147و  146ص ( 1)دراسة المفردات الجديدة  (1

 موقع الكتاب لى ع المفردات

  148و  147ص     Notes on vocabulary usageدراسة (2
 (الموقععلى )  2تمرين  (3

 

  نشاط أو ألعاب لتفعيل المفردات

 ( 1الجديدة )

  3تمرين 

 تِشرين الثاني 11 الثالثاء
 (نوفمبر)

 48 # جبوا
واالستماع  149و  148دراسة الفعلين "دعا" و "وضع/حّط" ص  (1

 اليهما على موقع الكتاب.
 (على الموقِع) :1ين تمر (2

لنعمل عليها في سئلة في البيت األفي  فّكروا: من فضلكم  4تمرين  (3

 الصف.

 

  الفعلين "دعا" التدرب على تصريف

 و"وضع/حّط"

 4: تمرين تفعيل المفردات الجديدة  
 تِشرين الثاني 12 األربعاء

 (نوفمبر)
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 اليوم في الفصل الواجب

 49 # جبوا
موقع لى ع ستماع إليهاواال 152ص ( 2)دراسة المفردات الجديدة  (1

 الكتاب 

 154ص     Notes on vocabulary usageدراسة (2

: من فضلكم أعدّوا أسئلة لتسألوها لزمالئكم في الصف 9تمرين  (3

 )سيقول لكم أالستاذ إذا كنتم ستعدون األسئلة "أ" أو "ب"(

 (لألستاذ) 6تمرين  (4

 

 

  5تمرين 

  اسألوا زمالءكم" : نشاط 9تمرين"

 عيل الكلمات الجديدةلتف

 

 تِشرين الثاني 13 الخميس
 (نوفمبر)

 50 # واجب
   الجمل رقمفقط  اعملوا(: على الموقع)جمل المفردات( ):8تمرين  (1

واكتبوا ترجمة لهذه  على الموقع12و  10و 9و 8و  7و 4و 3و 2

 (لألستاذالجمل باالنكليزية على ورقة )

 

 

  14و  7التمرينان 

 ين الثانيتِشر 14 الجمعة
 (نوفمبر)

 51 # جبوا
 4مقالة الكتابة رقم تصحيح   (1

 (على الموقع)12تمرين  (2

واكتبوا  (على الموقع( )23إلى  13من  :)جمل المفردات11تمرين   (2

 (لألستاذترجمة لهذه الجمل باالنكليزية على ورقة )

 
 

  تِشرين الثاني 17 االثنين 13و  10التمرينان 
 (نوفمبر)

 52 # جبوا
" بالشامي أو كل سنة وانتو سالمينفيديو"االستماع الى )أ(:  15تمرين  (1

 "بالمصريكل سنة وانتو طيبين"

 (لألستاذ)بالعامية وفي جمل طويلة( ) 3-1كتابة األسئلة  (2

واالستماع  161ص  Cultural Expressionsدراسة التعبيرات الثقافية  (3

 (على الموقع)إليها 

 164و  163السنة: الشهور الميالدية والهجرية" ص دراسة "شهور  (4

 

 مناقشة ما فهمه الطالب من الفيديو 

 15في تمرين 

  ب(15مناقشة األسئلة في( 

 االستماع الدقيق إلى الفيديو 

  مناقشة التعبيرات الثقافية ص

 واستخداماتها 161

  نشاط لتفعيل أسماء 16تمرين :

 تِشرين الثاني 18 الثالثاء
 (نوفمبر)
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 اليوم في الفصل الواجب

 الشهور بالعربية (على الموقعواالستماع إليها )

  جبوا
 50و  49تصحيح الواجبين #  (1

التي سيشترك فيها عدد  الذهاب إلى الحفلىة الموسيقية لفرقة "بركات" (2

  من طالب الصف الثاني.

  الثقافة: القرآن والحديث: قراءة

 169و  168المعلومات الثقافية ص 

 ة آيات القرآن التدرب على قراء

المقدمة هنا والحديث النبوي واكتشاف 

 ما يمكن للطالب فهمه من اآليات

 مناقشة ثقافي عن رمضان والقرآن 

 تِشرين الثاني 19 األربعاء
 (نوفمبر)

 54 # جبوا
( لألستاذ)أ( ) 18وكتابة تمرين  18: االستماع إلى خالد تمرين  (1

 (على الموقع)ب( ) 18وتمرين 

 (على الموقع) 28تمرين  (2

 

  نشاط في المعمل 

  عرض من موقع الكتاب عن كيفية

وهما  20و  19عمل التمرينين 

 الواجب ليوم غد

 تِشرين الثاني 20 الخميس
 (نوفمبر)

 55 # جبوا
 173إلى  170"إعراب االسم" من ص  1دراسة القواعد  (1

 (على الموقع) 20والتمرين  19التمرين  (3

 

 الطالب عن  مراجعة ما فهمه

 اإلعراب

 نشاط للتدرب على إعراب االسم 

 تِشرين الثاني 21 الجمعة
 (نوفمبر)

 56 # جبوا
 العمل على فيديو التقديم بالفصحى (1

 176و  175(: االسم المجرور ص 2قراءة القواعد ) (2

 52و  51تصحيح الواجبين #  (3

 
  مراجعة ما فهمه الطالب عن

 إعراب االسم المجرور

 23رين تم 

 تِشرين الثاني 24 االثنين
 (نوفمبر)
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 اليوم في الفصل الواجب

 57 # جبوا
 17مشاهدة الفيديو في تمرين  (1

 (لألستاذ)أ( ) 17كتابة األسئلة في تمرين  (2

 العمل على فيديو التقديم بالفصحى (4

  مناقشة ما فهمه الطالب من الفيديو

 17في تمرين 

  ب(17مناقشة األسئلة في( 

 لفيديواالستماع الدقيق إلى ا 

  عقبال " التعبير الثقافيمناقشة

 " واستخداماتهعقبالكو/عنكن

 تِشرين الثاني 25 الثالثاء
 (نوفمبر)

  جبوا
 العمل على فيديو التقديم بالفصحى (1

 .قبل منتصف الليل إكمال الفيديو ووضعه على "كانفاس" (2

 
 تِشرين الثاني 26 األربعاء ال صف: الطالب يعملون على تقديماتهم

 (نوفمبر)

 عيد شكر سعيد لكم جميعا   
 شكرا  على أنكم أحسن طالب في الدنيا!

 

 تِشرين الثاني 27 الخميس
 (نوفمبر)

 58 # جبوا
 177 و "أخ" في اإلضافة صدراسة قواعد "أب"  (1

 (على الموقع)"أب" chartاالستماع إلى جدول  (2

 178ص  نية": الك  4"الثقافة  دراسة (3

وكتابة ترجمة  178"العبارات الجديدة: رغم أن...فـ"  ص دراسة  (4

 ( لألستاذ) 178للجملتين في آخر ص 

على "لدى" )chartواالستماع الى جدول  179دراسة "لدى" ص  (5

 178ص  مع "لدى" في منتصفللجملتين كتابة ترجمة و (الموقع

 ( لألستاذ)

 

  محادثة عن عيد الشكر واألشياء التي

 فعلها الطالب فيه

  أب" نشاط لتعزيز فهم الطالب لـ"

 و"أخ" في اإلضافة

  مناقشة ثقافية عن الكنية واستخدامات

"أبو" و "أم" في بعض مناطق العالم 

 العربي

 كانون األول 1 االثنين
 (ديسمبر)
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 اليوم في الفصل الواجب

 59 # جبوا
 184إلى  181"من يوميات طالب في الغربة" ص  قراءة نص (1

 )سيحدّد األستاذ لكم األقسام التي يجب أن تقرأوها(

واستعملوا أدوات  في جمل طويلة)أ(: اكتبوا إجاباتكم  24تمرين  (2

واكتبوا كثيراً من التفاصيل بين الجمل والفقرات  connectorsالربط 

details (لألستاذ) 

 

  مناقشة نص "من يوميات طالب في

 ب( 24الغربة" )تمرين 

  عمل تقييمات األستاذ في الدقائق

 السبع األخيرة

 كانون األول 2 الثالثاء
 (ديسمبر)

 60 # جبوا
 (لألستاذ: دراسة القواعد في النص )25تمرين  (1

 : اكتبوا ترجمة كاملة للفقرة التي تبدأ بـ25في تمرين  (C)في السؤال  (2

 183"من أصعب أنواع الغربة.."في آخر ص 

 
  إكمال أي أجزاء متبقية من نص

 القراءة

  قراءة جهرية26تمرين : 

  عمل تقييمات المعيدة في الدقائق

 السبع األخيرة

 كانون األول 3األربعاء 
 (ديسمبر)

 61 # جبوا
 : استماع الى نص "الدكتورة مريم شديد"21تمرين  (1

 )أ( 21في تمرين  6-1 كتابة األسئلة (2

  مناقشة نص االستماع عن الدكتورة

)ب( واإلجابة  21مريم شديد: تمرين 

 عن األسئلة فيه

  العمل على االستماع الدقيق ألجزاء

 في الصف (22)تمرين  من النص

 كانون األول 4الخميس 
 (ديسمبر)

 جبوا
 59و  58و  57#  تصحيح الواجبات (1

)يمكنكم تقديم الكتابة في ( 27)تمرين  5رقم كتابة مقالة الكتابة  (2

 7قبل ظهر يوم األحد الصف يوم الجمعة أو إرسالها باإليميل لألستاذ 

 ديسمبر(

 
 :اليوم األخير من الدراسة 

 كانون األول 5الجمعة  احتفال وكالم عن التجربة والمستقبل
 (ديسمبر)

 

 مواعيد االمتحان النهائي
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Uniform Exam 

Date & Time: THURSDAY, DECEMBER 11, 2-5 PM 

Location: CLA 0.130 

Make-Up Exam 

Date & Time: FRIDAY, DECEMBER 12, 7-10 PM 

Location: MEZ 2.124 

http://www.utexas.edu/maps/main/buildings/cla.html
http://www.utexas.edu/maps/main/buildings/mez.html

