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 106 اللغة العربية            برنامج اللغة العربية بجامعة تكساس في أوستن   

 الفصل الدراسي الثاني( -)السنة األولى               
              

 السابع: الدرس الكتاب في تعلم العربية
 جدول نشاطات الفصل والواجبات اليومية

 

دقيقة ، ويوَمْي الثالثاء والخميس لمدة خمس وسبعين دقيقة. والمتوقع  50مرات أسبوعياً: يوم االثنين واألربعاء والجمعة لمدة  5هذا الجدول لصف يجتمع  اُِعد  
دم ساعات تدريسية أقل يقتضي من الطالب هو قضاء ما يتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يومياً في االستعداد والدراسة وكتابة الواجبات. في البرامج التي تق

 تعديل هذا الجدول بما يتناسب مع سرعة البرنامج وظروفه المحلية.

واثنتان على العامية المصرية )بحسب  العامية الشاميةتجب اإلشارة هنا الى أن السنة األولى في جامعة تكساس تقدم ست شعب مختلفة: أربع منها تركز على 
 المصري وهو اختيار يجب أن تقوموا به انتم مع طالبكم. أو للشاميالختيار الذي تجدونه في البرنامج اختيارات األساتذة( ومن هنا ا

 

 اليوم في الفصل الواجب

 60 # واجب
 بالو علىواالستماع إليها  631-631دراسة المفردات الجديدة في ص (1

 631-631ص  لمستقبل" "او   Notes on vocabulary usage قراءة   (2

 باإلنجليزيةترجمة ال+  من التمرينجمل  61كتابة  631: ص  2تمرين  (3

 : 631ص  3تمرين  (4
Prepare questions to ask your وزميالت في الصف زمالء  ; focus on 

how to pronounce the new vocabulary. 

 

 

  :تفعيل المفردات الجديدة

 3تمرين 
 

 الثُّالثاء 

  يناير 92 
 )كانون الثاني(
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 اليوم في الفصل الواجب

 66 # واجب
 .631الثقافة "الثانوية العاّمة" ص قراءة  (6
 ب(الوعلى ) 6تمرين  (2
 مشاهدة القصة بالعامية وكتابة التمرين  :631ص 4تمرين (3

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

  : مشاهدة الفيديو )نحن سنعمل "سكتش" في الصف من الفيديو!(5تمرين  (4
 

 
 فردات وتفعيل الم مراجعة القصة

 .+ استماع دقيق فيها

  عمل اسكتشات قصيرة في الصف

 .5تمرين اعتماداً على الفيديو في 

  األربعاء
  يناير 00

 )كانون الثاني(

 69 # واجب

وفي الكتاب  بالو علىدراسة القواعد "الجملة االسمية : الخبر المقدم"  (6
 643-641ص

 : )على الوب( 1تمرين  (2
After you’ve completed each sentence, review it on your own to find 

the مبتدأ وخبر in each. 

 644ص   61تمرين  (3

 
  العمل على الجملة االسمية والخبر

 المقدم: 

 11و  9التمرينان 

 

 

  يناير 06 الخميس
 )كانون الثاني(

  واجب
 

   الدراسة لالمتحان (6

 61واجب # تصحيح  (2

 
  المفردات  6امتحان في الدرس(

 والقواعد والهوايات(

 فِبرايِر 6الجمعة 
 )شباط(
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 اليوم في الفصل الواجب

 60 # واجب
 

 باإلنجليزيةترجمة ال+  من التمرين جمل 8كتابة  : 131 ص 2تمرين  (1
Choose words & sentences different from those you chose last week. 

  13: مشاهدة القصة بالفصحى وكتابة تمرين 13تمرين  (2
In this type of drill, please write out your answers to questions 1 and 2 on 

p145. Please complete the fill-in-the-blank online (drill 13B). 

 بالو علىو 141-139ص ْفعَل" أالقواعد: ""دراسة  (3

 (على الوب) 6تمرين  (4

 11تصحيح الواجب #  (5
6) If you are doing extra-credit work by commenting on one of the 

posted writing portfolios, you need to finish this by the end of the 

day today. 

 

 

  االستماع الى القصة بالفصحى

ومالحظة والتدرب على النطق 

 .في نص الفصحى التراكيب

  نشاط لتفعيل تركيب 7تمرين :

 "أفعل التفضيل".
 فِبرايِر 4االثنين 

 )شباط(

 64 # واجب
 

 .3و 2و  1: "مع زميلة مها" وكتابة األسئلة 15تمرين   (1

  12تصحيح واجب #   (2

 

  عمل اسكتشات في الصف حول

)نشاط من  5الفيديو في تمرين 

 نسرين(.

 
 الثُّالثاء 

 فِبرايِر 5
 )شباط(

 

 65 # واجب
" ص عايزة حاجة" "بدك شي؟و "  bad newsقراءة "اللغة والثقافة":  (1

141. 

األسئلة  وكتابة"يا ساتر يا رّب"  أو "يا لطيف": مشاهدة الفيديو 16تمرين  (2

 .3إلى  1من 

 to be handed in)): مراجعة مفردات 17تمرين  (3

 

  مشاهدة الفيديو 16تمرين :

بشكل إضافي في وتفعيله 

 الصف

  األربعاء
 فِبرايِر 1

 )شباط(
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 اليوم في الفصل الواجب

 61 # واجب
 )على الوب( 11تمرين  (1

 )على الوب( 19تمرين  (2

 13تصحيح واجب #  (3

 

  نشاط قراءة: النَّعي14تمرين : 
 فِبرايِر 7 الخميس

 )شباط(

 9بورتفوليو الكتابة # 
Write a 100 word essay (typed)in which you describe  بالنسبة لكأحسن مدينة  

Describe the city and what it has to offer )remember to use our 

new vocabulary and the new structures we’ve leraned: فيها and 

 Remember also to organize your .خبر with fronted  الجملة االسمية

essay in paragraph and to connect your sentences. 

 

 Please post your essay on BB and bring a hard copy to class. 
 

 

 
 نشاط حر من اختيار األستاذة 

 فِبرايِر 8الجمعة 
 )شباط(

 


