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  ٦٠١ اللغة العربية                    برنامج اللغة العربية بجامعة تكساس في أوستن   
                            

  لدرس األولا: الكتاب في تعلم العربية
  الفصل والواجبات اليومية شاطاتنجدول 

  
ً  ٥لصف يجتمع  ھذا الجدول اُِعدّ   .الثالثاء والخميس لمدة خمس وسبعين دقيقة يْ دقيقة ، ويومَ  ٥٠يوم االثنين واألربعاء والجمعة لمدة : مرات أسبوعيا
ً تراوح بين ساعة ونصف ويالمتوقع من الطالب ھو قضاء ما و ي البرامج التي تقدم ساعات ف .وكتابة الواجبات ةاسوالدرد ستعدافي اال ساعتين يوميا

 .رعة البرنامج وظروفه المحليةسل يقتضي تعديل ھذا الجدول بما يتناسب مع تدريسية أق
اثنتان على العامية المصرية منھا تركز على العامية الشامية وأربع : تجب اإلشارة ھنا الى أن السنة األولى في جامعة تكساس تقدم ست شعب مختلفة

  .تقوموا به انتم مع طالبكم نوھو اختيار يجب أ المصري أو للشاميومن ھنا االختيار الذي تجدونه في البرنامج ) بحسب اختيارات األساتذة(
 

فصلالفي  الواجب  اليوم 
  ٢٦ واجب

  في الِكتاب الَجديد ٢صفحة قراءة  )١
 ٣و ٢ صفحة في) المصري أو الشامي+ الفصحى (الجديدة دات فرَ المُ  ِدراسة )٢

  !many times إلى المفردات في الويبواالستماع 
  في الويب 2Bو 2Aتمرين  )٣

4) Drill 1: Write out (to hand in) the sentences for the 8 words from األدب to تَسُكن . 
For each word, write out the sentence illustrating its meaning in Arabic (الفصحى) 
and a translation in English immediately below or above the Arabic sentence. You 
might want to write the English translation first so that you have the meaning in 
mind before you start writing the Arabic. Knowing the meaning will help you 
“hear” the Arabic better. 
 

  ١درس 

  َداتفعيل الُمفرَ ت 
  اسألوا زمالءكم: ٣ تمرين

  

 Wednesdayربِعاء اَأل

  ركتوبَ أو ٥
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فصلالفي  الواجب  اليوم 
  ٢٧واجب 
 

 مصريّ إلى َكلِمة  سُكنيَكلِمة ن م بالفصحىالمفردات  لمَ جُ  ِكتابة )١
Write out (to hand in) the sentences for another 8 words of Drill 1, from يسكن to  
 .above ,  ٢٦ واجب per the instructions in  مصريّ 

2)  Learn the verb conjugations for “to work” and “to not work” given in the charts 
on p.3 and 4 – listen online and repeat to help you learn them well. 

بالعامية  "أنا نسرين" أو  المصرية بالعامية "أنا مھا"ة القصاالستماع إلى : ٤تمرين  )٣
 الويب في الشامية

 ٥صفحة في   )questions 1 to 6( 4Aتمرين  (to hand it)كتابة   )٤

  
  
 مھا أو نسرين الكالم عن 
 االستماع الدقيق الى القصة  
  
  
 
  

  
  
  Thursday الخَميس

 ركتوبَ وأ ٦

 ٢٨واجب 
 

 والَِدتيإلى َكلِمة  َمنَكلِمة ن م بالفصحىالمفردات  لمَ جُ  ِكتابة )١
Write out (to hand in) the remaining 7 sentences of Drill 1, per the instructions in 

 .above ,  ٢٦واجب 
  ٧و ٦ص " النِّسبة"و ٦صفحة " والُمَذكَّر الُمَؤنَّث"د دراسة القواعِ  )٢
 في الويب  ٦و ٥تمرين  )٣

You need to be able to type in Arabic in order to do drill 5 and 6 online. If you are not 
able to do so, write out your answers and submit them on paper. For full credit, write 
out the entire sentence, not just the word in the blank. 

٢٦ تَصحيح واجب )٤

  

  تفعيل تصريف األفعال في صفحة
 ٤و  ٣
  شاط للتدرب على ن: ٧تمرين

 .والُمَذكَّر النسبة والُمَؤنَّث

  
  
  Friday الُجمعة

 ركتوبَ وأ ٧
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فصلالفي  الواجب  اليوم 
  ٢٩واجب 

  
 "األسماء العربية" ١٤و ١٣صفحة " الثقافة"قراءة  )١
 ١١الى  ٩صفحة  Interrogatives "السؤال"دراسة  )٢
  في الويب) A and B (  ٨تمرين  )٣
 ١٥و ١٤ صفحة  The Definite Article ٢ قراءة القواعد )٤
   في الويب  ١٢تمرين  )٥
 ٢٧ تصحيح واجب  )٦

  
  
  للتدّرب على السؤالمحادثة :

 بالمصري "عربية إنتي"مشاھدة 
ومحادثة  بالسوري" تشرفنا" أو

 مبنيّة عليھا
  الـ "تمرين في : ١٣تمرين" 

  
  
  Mondayاِالثنين

 ركتوبَ وأ ١٠
 

 

  ٣٠واجب 
 
 )٣و ٢و ١( ١١وكتابة تمرين  الويباالستماع الى مھا بالفصحى على : ١١تمرين  )١

#1 and #2 are to be turned in. For #3 write out the full text of what Maha says and 
hand in with #1 and #2, if you are not doing it online. Note that the corresponding 
online drills for this are 11A and 11B. 

  ٢٨ # تصحيح واجب )٢

  
  
  ًعلى ما قام  الكالم عن مھا بناء

 .الطالب بتحضيره
 
 التعارف"نص : قراءة" 
 

  
  

  Tuesdayالثُالثاء

 ركتوبَ وأ ١١

  ٣١واجب 
 
  ١٧و ١٦ فحةص" الحوار"قراءة  )١
أنا من نفس " أوبالمصري  "أنا من نفس المنطقة"حوار االستماع إلى : ١٤تمرين  )٢

 بالشامي" المنطقة

 ٣و ٢و ١سؤال  ١٤كتابة تمرين  )٣
  على الويب ١٦تمرين  )٤

  ٢٩ # تصحيح واجب )٥

 

 حوارات العامية عمل إضافي على

 مفاجأة من األساتذة  

  
  

  Wednesday األربعاء

 ركتوبَ وأ ١٢

 


