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 ۱جدول             ۲۰۱۲ربيع      ٦۱۱اللغة العربية 
 ٦درس  - الكتاب في تعلم العربية

 
دقيقة ، ويوَمْي الثالثاء  ٥۰يوم االثنين واألربعاء والجمعة لمدة : مرات أسبوعياً  ٥هذا الجدول لصف يجتمع  ِعدّ أ

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

 .سرعة البرنامج وظروفه المحلية
 العامية الشاميةأربع منها تركز على : تجب اإلشارة هنا الى أن السنة األولى في جامعة تكساس تقدم ست شعب مختلفة

 أو للشاميالختيار الذي تجدونه في البرنامج ومن هنا ا) بحسب اختيارات األساتذة(واثنتان على العامية المصرية 
 .المصري وهو اختيار يجب أن تقوموا به انتم مع طالبكم

 
 اليوم في الفصل الواجب

 
 

 ف التعرّ 

 المراجعة 

 
 ۱۷الثالثاء 

 يناير

 ۱واجب 
 جيداً    syllabusراءة المنهج ق )۱
في الويب دراسة المفردات الجديدة بالفصحى والعامية  )۲

  word! eachbe sure to listen to ۱۱٦-۱۱٤ص وفي الكتاب 
(you can leave the ‘days of the week’  on p115 for bukra!)  

 
 ۱۱٦-۱۱٥صفحة  Notes on vocabulary usage قراءة   )۳
+  ۲تمرين  في جمل ۸كتابة  : ۱۱۸ص  ۲تمرين  )٤
 ترجمة باإلنجليزيةال

٦درس     
 
 

  ۳تفعيل المفردات مع تمرين 

 ۱۸االربعاء 
 يناير 

 ۲واجب 
 ۱۱٦-۱۱٤ص و  في الويب دراسة المفردات الجديدة )۱
  ۱۱٥ص  في الويب وفي الكتاب  دراسة أيام األسبوع )۲
/ ماذا تعمل: سبوعواحدة عن كل يوم في األكتابة جملة  )۳

  تعملين كل يوم؟ 
 )في الويب( ۱ تمرين )٤
 

 
 الهوايات + تفعيل ايام االسبوع 

 
  يام االسبوعأ: استماع

 
  ۱ثقافة 

 ۱۹الخميس  
 يناير 

http://www.youtube.com/watch?v=W7kfFALEKvY�
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 اليوم في الفصل الواجب

 ۳واجب 
+  ٥جمل في تمرين  ۷كتابة  :  ۱۱۹ص  ٥تمرين   )۱

 ترجمة باإلنجليزية  ال
القصة بالعامية وكتابة  مشاهدة: ۱۱۸ص   ٤تمرين  )۲

  ٤تمرين 
Write as much as you can. We are interested in both how well you’ve 
understood the video, and the clarity (spelling, grammar, 
handwriting) of your answers. 

 
 القصة 

 
 التدرب على الفعل 

 ۲۰الجمعة  
 يناير 

 ٤واجب 
 )  typedكلمة ۷٥( من أنت؟  :  essay  #۱ كتابة انشاء )۱
وكتابة  بالفصحى مشاهدة القصة  :۱۲۰ص  ٦ تمرين )۲

 تمرين لا
In this type of drill, please write out & submit your answers to # 1&2 
on p120. Complete the fill-in-the-blank online (drill 6B). 
   

 " المثنّى" ۱۱۹ص  "۱القواعد "دراسة  )۳
 ۲تصحيح واجب  )٤

عن  ٦مراجعة اسئلة تمرين 
 القصة

 
 الكتابة 

 
 ۲۳االثنين 

 يناير 

 ٥واجب 
 -۱۲۱ص وفي الكتاب في الويب "۲القواعد "دراسة   )۱

۱۲٤  
  ۱۲٥ص  ۷كتابة تمرين  )۲
 فقط ٥-۱: ۱۲٥ص  ۸كتابة تمرين  )۳

  ۹وتمرين  ۸تمرين : المصدر
 ۲٤الثالثاء 

 يناير 
 

 ٦واجب  
 مرة ثانية  "۲قواعد ال"دراسة  )۱
صدقاءك ماذا تفعلون في أأنت و: )كلمة  ۱۰۰-۷٥(كتابة  )۲

 ؟ من السنة كل فصل
Use as many مصادر  as you can, along with lots of dars 6 vocab AND 
older vocabulary. You can hand-write this assignment. 

  ۱۰تمرين 

 

 

 ۲٥االربعاء 
 يناير 
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 اليوم في الفصل الواجب

 ۷واجب 
۱( TBA  من الصف 
وفي الكتاب          في الويب " لماذا؟" ۳دراسة قواعد  )۲

 ۱۲۹-۱۲۸ص 
 )في الويب( ۱۱تمرين  )۳
 : ۱۳۰ص  ۱۲  تمرين )٤

 Follow the drill’s directions. Be sure to bring your cards to class! 

  ۱۲تمرين 
 

 ) تدرب على النطقلل( ۱۷تمرين 
 
 

 ۲٦الخميس  
 يناير 

 ۸واجب 
 )في الويب( ۱٦تمرين  )۱
  counts as a separate waajib) في الويب( ۱۷تمرين  )۲
 ٦واجب   حيحتص )۳

 ۲۷  الجمعة ۱۳تمرين 
 يناير 

 ۹واجب 
  ۱۳۲ص " اللغة والثقافة"قراءة  )۱
 ۱۳۲ص  ۱٤تمرين  )۲
 ) في الويب( ۱٥تمرين  )۳
 ۱#شاء إنتصحيح  )٤
٥( If you haven’t done so, please purchase your dictionary! We’ll 

need it next week.  

 الحوار 

 

 ۳۰االثنين 
  يناير 

 


