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  : السنة األولىاللغة العربية        برنامج اللغة العربية بجامعة تكساس في أوستن   

             

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

 

دقيقة ، ويوَمْي الثالثاء والخميس لمدة خمس وسبعين دقيقة. والمتوقع  55االثنين واألربعاء والجمعة لمدة  أياممرات أسبوعياً:  5هذا الجدول لصف يجتمع  اُِعد  
ريسية أقل يقتضي من الطالب هو قضاء ما يتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يومياً في االستعداد والدراسة وكتابة الواجبات. في البرامج التي تقدم ساعات تد

 ل بما يتناسب مع سرعة البرنامج وظروفه المحلية.تعديل هذا الجدو

واثنتان على العامية المصرية )بحسب  العامية الشاميةتجدر 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 للشامياختيارات األساتذة( ومن هنا االختيار الذي تجدونه في البرنامج 

          

  البرنامج اليومي  

 الت اِسعالدرس 
 

 اليوم في الفصل الواجب

 24 # واجب
 

االستماع إلى كل و 181-181دراسة المفردات الجديدة ص  (1
 بلمفردات على الوا

 181ص     Notes on vocabulary usageراءة ق (2

 )على الوب(  2تمرين  (3

4تمرين (4 : Prepare questions to ask your زمالء وزميالت في الصف; 
focus on how to form your questions and how to pronounce the 

new vocabulary. You need to prepare one set only: A OR B. Your 

teacher will instruct you on which set to prepare. 
 

 

 

 تفعيل المفردات نشاط بالصور ل

  الجديدة

  4تفعيل المفردات الجديدة: تمرين 

 )اسألوا زمالءكم وإخبار(

. 

 

 فِبرايِر 25 ثالثاءال
 )شباط(
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 اليوم في الفصل الواجب

 25 # واجب
 

 على الوبو 182"عاد" ص الِفعل استطاع" والِفعل دراسة  (1
Listen to the verbs on the web site and memorize the conjugation of 

both verbs in  الماضي والمضارع in preparation for practice in 

class. 

 )على الوب( 183-182ص  1تمرين  (2

بدأ / آخر) لهذه الكلمات فقطالوب من كتابة جمل المفردات :  3تمرين (3
+ ( جريدة / جلس / حوالي / خرج / دّخنثّم / / برنامج / بعض / 

 باالنكليزية.ترجمة 

 

 

 

  متابعة العمل على المفردات

 واإلخبار

  "التدّرب على تصريف الفعلين "عاد

 و "استطاع" بالفصحى

 

  األربعاء

 فِبرايِر 22
 )شباط(
 

 22 # واجب
  

1) Please bring your laptop with you to class 
وكتابة  "ينيجدتي بتصحّ  أو قنيستي بتفيّ " فيديومشاهدة : 5تمرين  (2

  585ص  )لألستاذ/ة(األسئلة 

 "صباح الفلّ / صباح الخيرات" فيديومشاهدة  (3
Watch the video a number of times and get ready to discuss it in class.  
 

 

 
  العمل على استبيان منتصف الفصل

 )في الصف(

 جدتي /قنيستي بتفيّ فيديو " مناقشة

االستماع " والعمل على ينيبتصحّ 

النطق مع التركيز على سؤال والدقيق 

حول استخدام "بـ" مع الفعل  5

 المضارع في العامية.

  مناقشة بعض العبارات الثقافية من

 "صباح الفلّ / صباح الخيراتفيديو "

  الخميس
 فِبرايِر 22

 )شباط(
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 اليوم في الفصل الواجب

 22 # واجب
 

  الكلمات فقطلهذه الوب من كتابة جمل المفردات : 6 تمرين  (5

/ فطر/  مفّضل/  الغداءعاد إلى / /  العالم/  بعد الظهر/  استطاع) 

   + ترجمة باالنكليزية.( موضوع/  نزل / نصف

  

  24و  22و  22و  25تصحيح الواجبات #  (2

 
 
  نشاط استماع وتدّرب على

)نص من   استراتيجيات االستماع

 خارج الكتاب(

 

 فِبرايِر 22 الجمعة
 )شباط(
 

 22 # واجب
-586: المضارع المرفوع و"بــ"+ المضارع" ص5دراسة "القواعد  (5

 في الكتاب وعلى الوب 581

 please write the full sentences              187ص  )أ(7تمرين  (2

  589-588ص  9تمرين  (2
Please write out the full drill (parts 1-5); use this opportunity to focus 

on HOW Khalid says what he says, rather than only the content of the 

video. 

 

 :التدّرب على استخدام المضارع 

  بالعامية ب((1تمرين 

  نشاط محادثة بالعامية 8تمرين() 

 

 

 ماِرس 3 االثنين
 (آذار)

 

 واجب
 

 كلمة( 58( 3البورتفوليو رقم  essayمقالة كتابة  (1

2) This will be a free topic entry. You can write about any 
topic but we expect you to incorporate our new vocabulary 
and structures. Please bring 2 hard copies of your essay with 
you to class.  

 

 

  تعاوني لتحرير مقاالت الكتابةنشاط 

  #2 

 ماِرس 4 الثالثاء
  (آذار)

 

 22 # واجب
 

 592-591" ص ؟:األعداد الترتيبيّة" و"كم الساعة2دراسة "القواعد  (5

  عن الوقت 592و 595في صفحة  chartsالـ االستماع في الوب إلى  (2

 please write the full sentences   595ص  51تمرين  (2

 ب(على الو) 55تمرين  (4

 

 

 نشاط للتدرب على األعداد الترتيبية 

  التدّرب على استخدام  52تمرين(

  الوقت(

 
 ماِرس 5 األربعاء
  (آذار)
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 اليوم في الفصل الواجب

 35 # واجب
 ـــــــــــــــــــــــــــلة(ــــــ)اكتبوا في جمل طويـــ 54تمرين  (5

 )على الوب( 58تمرين  (2

 )على الوب( 21تمرين  (2

 

 

  من برامج  : نشاط قراءة52تمرين"

 التلفزيون"

 

  الخميس
 ماِرس 2
 (آذار)

 

 31 # واجب
 

1) Correct  # 2الكتابة  and bring the first drafts along with hard 
copy of the final draft to give to your teacher. Also, please 
upload a copy to Blackboard.  

 )على الوب( 59تمرين  (2

 28و  21و  25ات # واجبالتصحيح  (2

 
  هللا مشاهدة فيديو " :51تمرين

، رايحة على خير/ يساعدني عليها

والعمل على الفهم العام   "فين؟

 .واالستماع الدقيق

  الجمعة
 ماِرس 2
 (آذار)

 

 


