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    ٦٠١ اللغة العربية                    برنامج اللغة العربية بجامعة تكساس في أوستن   

                          
  الرابعالدرس : الكتاب في تعلم العربية

  جدول نشاطات الفصل والواجبات اليومية
  

ً  ٥ھذا الجدول لصف يجتمع  اُِعدّ  والمتوقع من . دقيقة ، ويوَمْي الثالثاء والخميس لمدة خمس وسبعين دقيقة ٥٠يوم االثنين واألربعاء والجمعة لمدة : مرات أسبوعيا
دم ساعات تدريسية أقل يقتضي تعديل في البرامج التي تق. الطالب ھو قضاء ما يتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يومياً في االستعداد والدراسة وكتابة الواجبات

 .ھذا الجدول بما يتناسب مع سرعة البرنامج وظروفه المحلية
بحسب (واثنتان على العامية المصرية  العامية الشاميةأربع منھا تركز على : تجب اإلشارة ھنا الى أن السنة األولى في جامعة تكساس تقدم ست شعب مختلفة

  .وھو اختيار يجب أن تقوموا به انتم مع طالبكم المصري أو للشاميالختيار الذي تجدونه في البرنامج ومن ھنا ا) اختيارات األساتذة

فصلالفي  الواجب  اليوم 

  ٤٦واجب 
  

في درس  ٦٥و ٦٤صفحة  في) المصري أو الشامي+ الفصحى (الُمفَردات الجديدة  ِدراسة )١
  في الويب واالستماع إليھا ٤

 ٦٦و ٦٥صفحة  Notes on vocabulary usage 1 to 3   راءةقِ  )٢
 في الويب ٧و ٣في تمرين المفردات الجديدة  جملكل االستماع إلى  )٣
 الكلمات الجديدة في الويب: ١تمرين  )٤

  ٤درس     
 

 تفعيل المفردات الجديدة: 
  اسألوا زمالءكم :٥تمرين 

  
  

 األربعاء
Wednesday  

 نوفمبر ٢
  

  ٤٧واجب 
  

 ٦٦صفحة  Notes on vocabulary usage 4 :  واستماع راءةقِ  )١
 في الويب" كان: "٢تمرين  )٢
 مة لكل جملة باإلنجليزيةترجبفي الويب  ٣تمرين من الُجَمل في  لمَ جُ  ٧ كتابة )٣

  
 متابعة تفعيل المفردات  

بالتركيز على استخدام فعل 
 "كان"
  ٤تمرين   –القراءة 

  
  

 Thursday الخميس

 نوفمبر ٣
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فصلالفي  الواجب  اليوم 

  ٤٨واجب 
  

ازاّي أحفظ كل "أو بالشامي" !كيف رح أحفظ كل األسامي؟" القصة إلى االستماع: ٦ تمرين )١
 الويب في بالمصري" !األسامي؟

 بالمصري أو بالشاميعن القصة  ٦٩صفحة  ٦كتابة األسئلة في تمرين  )٢
Write as much as you can. Pay attention to grammar and spelling. We are looking for both 
quality (spelling and grammar) and quantity in your writing. 

 مة لكل جملة باإلنجليزيةترجبفي الويب  ٧تمرين من الُجَمل في  لمَ جُ  ٧ كتابة )٣
Submit your Culture Portfolio #4 before 12 midnight Friday.

  
  

 عن القصة  الكالم
 واالستماع الدقيق إليھا

  
  

 Friday الجمعة

  نوفمبر ٤

  ٤٩واجب 
  

 الدراسة لالمتحان )١
 ٤٧تصحيح واجب  )٢

  
  

  ٣و ٢امتحان في درس 

  
  

 Monday االثنين

  نوفمبر ٧

  ٥٠واجب 
  

 ماء األكل العربي في الويبواالستماع إلى أس ٧٠صفحة " األكل العربي: الثقافة"قراءة  )١
 الويبفي " تشربوا حاجة األول؟" أو "بتحبوا تشربوا شي؟" ٨االستماع إلى تمرين  )٢

3)  After listening to the names of and looking at pictures of ME food in tamriin 8, make a list 
of foods to order for a party. Order a variety of food that you like or that look good to 
you. Include at least 10 different kinds of food.   

 ٤٨تصحيح واجب  )٣
Check the Blackboard for guidelines and an evaluation rubric for skits you will be 
performing in class next Tuesday and Wednesday. Find a partner and start working on your 
skit. 

  
  

  باب الحارة"قراءة نص "
ونشاط طلب أكل في مطعم 

 مبني عليه

  
  

 Tuesday الثالثاء

 نوفمبر ٨
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فصلالفي  الواجب  اليوم 

  ٥١واجب 
  

 وفي الويب ٧٨إلى  ٧٤ صفحة" الفعل المضارع:١قواعد " - واالستماع قراءة ال )١
 في الويب ١٢و ١٠تمرين  )٢

  
  

  ّب على الفعل التدر
 ١١تمرين : المضارع

 ١٣و

  
  

 األربعاء
Wednesday 

  نوفمبر ٩

  ٥٢واجب 
  

 وكتابة بالفصحىوھي تتكلم الى مھا  االستماع  : بالويالكتاب وفي  في) ٢و ١( ١٥ تمرين )١
1(A and B) to hand in and 2 online 

 ٨١صفحة " ضمائر النصب: ٢القواعد " قراءة )٢

  
  

 القصة بالفصحى 
  التدرب على ضمائر

 ١٤النصب تمرين 

  
  

 Thursday الخميس

  نوفمبر ١٠

  ٥٣واجب 
  

 ٨٧إلى  ٨٤عن الجملة الفعلية والجملة االسمية صفحة " ٣القواعد "دراسة  )١
 في الويب ١٧تمرين  )٢
 do this drill to hand in ١٨تمرين  )٣

  
  

  العمل على الجملة الفعلية
 والجملة االسمية

  
  

 Friday الجمعة

 نوفمبر ١١
  

  ٥٤واجب 
  

 في الويب ٢٢تمرين  )١
 )أ( ٢١االستماع وكتابة تمرين  - ٨٩و ٨٨صفحة  –اللغة والثقافة : الحوار )٢
 في الويب ٢٣تمرين : القراءة الَجھريّة )٣

Prepare and submit a written script of your skit. Be sure to keep a copy for yourself to help 
with your preparation of the skit for presentation in class.   

  
  

  العمل على الحوار
والتدرب على العبارات 

 الجديدة فيه

  
  

 Monday االثنين

  نوفمبر ١٤



~ 4 ~ 
 

فصلالفي  الواجب  اليوم 

  ٥٥واجب 
  

Prepare to present your skit in class. If you are not preparing your skit for today’s class, get 
a head start on the homework due Thursday.  

  
  

  اتشاالسكتتقديم 

  
  

 Tuesday الثالثاء

  نوفمبر ١٥

  ٥٦واجب 
 

Prepare to present your skit in class. If you are not preparing your skit for today’s class, get 
a head start on the homework due Thursday. 

  
  

 اتشتقديم االسكت 
 نشاط حر 

  
  

 األربعاء
Wednesday 

  نوفمبر ١٦
 


