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    ٦٠١ اللغة العربية                    برنامج اللغة العربية بجامعة تكساس في أوستن   
                          

  لثانيالدرس ا: الكتاب في تعلم العربية
  الفصل والواجبات اليومية شاطاتنجدول 

  

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

 .رعة البرنامج وظروفه المحليةسھذا الجدول بما يتناسب مع 
بحسب (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 ) اختيارات األساتذة
  

فصلالفي  الواجب  اليوم 
  ٣٢ واجب

  

 ٢في درس  ٢٠صفحة  في) المصري أو الشامي+ الفصحى (الُمفَردات الجديدة  ِدراسة )١
  !many timesالمفردات في الويب  واالستماع إلى

 ٢١صفحة  Notes on vocabulary usage راءةقِ  )٢
 في الويب  ١تمرين  )٣

You can and should resubmit the assigned web drills until they are 100% correct, using the 
feedback you get to help you correct your answers. 

    ٢درس   

 ٣ تمرين: تفعيل المفردات :
  اسألوا زمالءكم

 

  

 Thursday ميسالخَ

  ركتوبَ وأ ١٣

  ٣٣واجب 
 

 في "بالمصري "فعال وحيدةأنا "أو بالشامي "فعال وحيدةأنا "القصة االستماع إلى : ٤تمرين  )١
 الويب

 مھا عن أو عن نسرين ٢٤صفحة  4Aتمرين  كتابة )٢
 لكل جملة باإلنجليزية ترجمةب ٢تمرين ل في مَ من الجُ  لمَ جُ  ٦كتابة  )٣

Choose 6 sentences to write out in Arabic with an English translation for each immediately 
below or above it. 

  
  

  مزيد من العمل على تفعيل
 المفردات 

  الكالم عن القصة
  .واالستماع الدقيق إليھا

  
  

  Friday الُجمعة

  ركتوبَ وأ ١٤
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فصلالفي  الواجب  اليوم 
  ٣٤واجب 
 

 لالمتحان الدراسة )١
 بترجمة لكل جملة باإلنجليزية ٥ين تمرمن الجمل في  جمل ٨ كتابة )٢

Choose 8 sentences to write out in Arabic with an English translation for each immediately 
below or above it. 

  عن شغل البيت والشغل في الويب" الثقافة"واالستماع إلى  ٢٥و ٢٤صفحة " الثقافة" قراءة )٣

  
  

  ٣متحان رقم ا
في ألف باء  ١٠و ٩في درس 

  في الكتاب ١ودرس 

  
  

   Mondayاِالثنين

  ركتوبَ وأ ١٧

  ٣٥واجب 
  

 الضمائر في الويبواالستماع إلى  ٢٦و ٢٥صفحة " ئِرالَضما: "القواعد دراسة )١
 في الويب ٦تمرين  )٢
 إلى الفعل في الجمع في الويبواالستماع  ٢٧صفحة " الفعل في الجمع"دراسة  )٣
  ٣٣تصحيح واجب  )٤

  
  

 ١٠تمرين : نشاط قراءة 
  التدريب على الضمائر

 والفعل في الجمع

  
  

  Tuesdayالثُالثاء

  ركتوبَ وأ ١٨

  ٣٦واجب 
  

 )٣و ٢و ١( ٩وكتابة تمرين بالفصحى وھي تتكلم الى مھا  االستماع على الويب: ٩تمرين  )١
#1 and #2 are to be turned in. Do #3 and submit it online. Note that the corresponding online 
drills for this exercise are 9A and 9B. 

 ١١تمرين  –مع العائلة واألصدقاء : االستماع )٢
  ٣٤تصحيح واجب  )٣

  
  

  العمل على القصة
 بالفصحى

 أغنية  

 

  
  

 األربعاء
Wednesday  

  ركتوبَ وأ ١٩

  ٣٧واجب 
  

واالستماع إلى التمارين في الويب  ٣١إلى صفحة  ٢٧من صفحة " جمع االسم"دراسة  )١
 المتعلقة به

Study about plural patterns and learn the plurals for words you already know. There are a 
number of listening exercises pointed out in these pages with the headphone symbol. Listen 
and repeat the words many times to help you learn them.  

  
  

 تفعيل اسم الجمع 
  نشاط محادثة : ٨تمرين

 شو"منطلق من فيديو 
 "إيه أخبارك" أو "أخبارك

  
  

  Thursday الخَميس

  ركتوبَ وأ ٢٠
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فصلالفي  الواجب  اليوم 
العمل على نطق المضاف    في الويب -السؤال : ١٥تمرين  )٢

 في اإلضافة استعداداً 
 للقراءة الجھرية للغد

  ٣٨واجب 
  

في  ١٢وكتابة تمرين  بالمصري أو بالشامي" انت دايما ماشغول"االستماع إلى : ١٢تمرين  )١
 ٥إلى  ١سؤال  ٣٦صفحة الكتاب 

 القراءة الجھرية في الويب: ١٤تمرين  )٢
Read first for comprehension and then aloud (many times) to practice pronunciation before 
submittin online. You may resubmit as many times as you want! Remember that in certain 
phrases (and there are many examples of this kind of phrase in the text) the taa marbuuTa is 
pronounced with a “t”.  

  ٣كتابة بورتفوليو الثقافة  )٣
Submit your Culture Portfolio #3 before 12 midnight Friday.

  
  

 ستماع في الصف الى اال
األمم موظفة ب"حوار 
 والعمل عليه" المتحدة

  
  

  Friday الُجمعة

 ركتوبَ وأ ٢١
  

 
Terms to Help with Understanding the Schedule: 
 

reading القِراءة   
listening to االستِماع إلى  
studying  الِدراسة 
Writing الكتابة 
New Lesson 2 
Vocab Word! 

  الترجمة
 


