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    ٦٠١ اللغة العربية                    برنامج اللغة العربية بجامعة تكساس في أوستن   
                          

  خامسلالدرس ا: 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 (أربع منھا تركز على العامية الشامية واثنتان على العامية المصرية : 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 

  ٥٧واجب 
  

في درس  ٩٣و ٩٢صفحة  في) المصري أو الشامي+ الفصحى (الُمفَردات الجديدة  ِدراسة )١
  واالستماع إليھا في الويب ٤

 في الويب" بالنسبة لـِ "إلى واالستماع  ٩٣صفحة  Notes on vocabulary usage   راءةقِ  )٢
 في الويب ١تمرين  )٣
 في الويب ٧و ٢االستماع إلى كل الجمل في تمرين  )٤

  ٥درس     
  
  

 تفعيل المفردات الجديدة 

  
  

 Thursday الخميس

 نوفمبر ١٧
 
  

  ٥٨واجب 
  
مة ترجفي الويب ب ٧من الُجَمل في تمرين  جمل ٥و ٢تمرين من الُجَمل في  ُجَمل ٥ كتابة )١

 لكل جملة باإلنجليزية
Check the Blackboard for instructions and an evaluation rubric for oral interviews we will be 
conducting during the last week of classes. 

  
  

 متابعة تفعيل المفردات 

  
  

 Friday الجمعة

 نوفمبر ١٨
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فصلالفي  الواجب  اليوم 

  ٥٩واجب 
 

 الويب في  "ما بحبّش مدينة نيويورك"أو  "ما بحّب نيويورك" لىإ االستماع: ٥ تمرين )١
 بالمصري أو بالشاميعن القصة  ٩٦صفحة  ٥كتابة األسئلة في تمرين  )٢

Write as much as you can. Pay attention to grammar and spelling. Use as much of the new 
vocabulary in your answers as possible. 

 كتابة األسئلة عنهو "وال حاجة.. ال"أو  "شو تشرب" – ٦االستماع إلى الحوار في تمرين  )٣
 ٩٦في صفحة 

  
  

 العمل على القصة بالعامية 
  العمل على الحوار في

تفعيل التعبيرات و ٦ تمرين
 الجديدة فيه

  
  

 Monday االثنين

 نوفمبر ٢١
 
  

  ٦٠واجب 
 

 في الويب ٩تمرين و عن المعرفة والنكرة ٩٨و ٩٧ صفحة ١قراءة القواعد  )١
 ٨تمرين  )٢
 ١٠٠و ٩٩ھذه صفحة /قراءة ھذا )٣
 ١٠تمرين  )٤
 ٥٨تصحيح واجب  )٥

  
  

  ١١و ١٠تمرين 

  
  

 Tuesday الثالثاء

 نوفمبر ٢٢
 
  

  ٦١واجب 
 

 االستماع إلى الموسيقى )١
 الكالم مع األصدقاء والصديقات )٢
 شوف شيء تحبه في التلفزيون )٣

  
  

 أو  نشاط حر من األستاذ
 األستاذة

 الكالم عن عيد الشكر 

  
  

 األربعاء
Wednesday 

  نوفمبر ٢٣

  ٦٢واجب 
 الدراسة لالمتحان )١
 ٥٩تصحيح واجب  )٢

Please read this reminder note about the final exam and notifying your instructor if you have 
to take the make-up. 

  
  ٤امتحان في درس 

) المفردات والقواعد(
 ٥ومفردات درس 

  
  

 Monday االثنين

  نوفمبر ٢٨
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فصلالفي  الواجب  اليوم 

  ٦٣واجب 
 

 ١٠٢األعداد صفحة : قراءة واِستماع )١
 في الويب ١٣و ١٢تمرين  )٢
   ١٠٣صفحة " الطقس اليوم" –االستماع ): أ( ١٥تمرين  )٣

 

  
  

 للتدرب على  "وينغب" ةلعب
 األعداد

  ب( ١٥تمرين( 

  
  

 Tuesday الثالثاء

 نوفمبر ٢٩
  

  ٦٤واجب 
 

 " الجو حار جدا في الصيف"االستماع إلى القصة بالفصحى : ١٦تمرين  )١
١( Do #1 and 2 to hand in and #3 online. 
 ١٠٥و ١٠٤تنوين الفتح صفحة : ٢قراءة القواعد  )٢
 ١٧ تمرين )٣
 في الويب –الضمائر الملكية : ٢٣تمرين  )٤

  
  

  ١٩و ١٨تمرين 

  
  

 األربعاء
Wednesday 

  نوفمبر ٣٠

  ٦٥واجب 
 
  بطاقات ٥وكتابة  ١٠٩ص  ٢١قراءة تمرين  )١

Read the instructions carefully and write 5 cards/slips of paper for a class activity with 
sentences using the same structure as in the examples.  

 القراءة الجھرية في الويب: ٢٤تمرين  )٢

  
  

  نشاط محادثة لتفعيل جملة
 الصفة

 ٢٠تمرين : القراءة 

  
  

 Thursday الخميس

  ديسمبر ١

  ٦٦واجب 
 

 "حبيتك بالصيف"وز وأغنية فير: الثقافة -قراءة واستماع  )١

  
 الصف تقييم 
 االستماع : ة والثقافةاللغ

 ٢٢إلى الحوار في تمرين 
وتفعيل بعض التعبيرات 

 المفيدة فيه

  
  

 Friday الجمعة

   ديسمبر ٢
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Final Examination 
The final examination will be comprehensive and will test reading, writing, and listening in addition to vocabulary and grammar. The final exam will be given as a 
Uniform Exam for all sections of ARA 601C on Thursday, Dec. 8th 7 – 10 pm with a make-up on Friday, Dec. 9th 7 – 10pm. You are expected to take the final 
during the uniform scheduled time on Thursday. However, if you have a compelling reason for needing to take the make-up final on Friday, contact your 
instructor no later than the final day of classes, Friday, Dec. 2nd, to request permission to do so. 
 


