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 عشر الثامن للدرس مقترح جدول
 جريلي وروبرترقية كورنيل  ةاألستاذ إعداد

  ايموري جامعة
 

 مدة (والجمعة واألربعاء االثنين) حصص 3 : أسبوعية حصص أربع أساس ىعل البرنامج ھذا أعد
 مع يتالءم بما البرنامج تعديل يمكنكم .دقيقة 75 مدتھا (الخميس) طويلة وحصة دقيقة 50 منھا كل

 .فيه األسبوعية الحصص وعدد برنامجكم
 

 
 الثاني كانون ١٨ الخميس

 
 ١٨ الدرس في الجديدة المفردات على العمل:                     للصف

 ٥و ٤  تمرين                     
 
 ودراستھا  DVDالـ على الجديدة الكلمات لىإ االستماع:                 الواجب 

 ٢ تمرين كتابة) ٢                  
 DVDالـ على من الجديدة الكلمات من جملة ١١ كتابة) ٣                  

 
  الثاني كانون ١٩ الجمعة

 
 ١ وتمرين المفردات على العمل متابعة:               للصف

 
 DVDالـ على إليھا واالستماع الجسم عن ماتالكل دراسة) ١:            الواجب 

 ٣ تمرين كتابة) ٢      
 DVDالـ على من الجديدة الكلمات من جملة ١١ كتابة) ٣      

 
 الثاني كانون ٢٢ اإلثنين يوم

 
 ٥ وتمرين الفديو مشاھدة:               للصف

 
 DVDالـ على محمد الى االستماع) ١:           الواجب 

 )١٠- ١ أسئلة( ٦ تمرين تابةك) ٢             
 ١٨ المراجعة تمرين كتابة) ٣             

 
 
 

  الثاني كانون ٢٤ األربعاء يوم
 ٨ وتمرين األلوان: القواعد: للصف          
 ٣٤٠- ٣٣٩ ص  قواعد دراسة) ١: الواجب          



2 
 

       أأللوان على تحتوي التي العبارات قراءة) ٢            
                                                   ٣٤١ الصفحة في الجسم وأعضاء                         

 DVDالـ على اليھا واالستماع.                                                                            
 ٩ تمرين كتابة) ٣            
 الصف في عليه للعمل ٨ تمرين إعداد) ٤            

 
 الثاني كانون ٢٥ الخميس يوم

  ١٢و ١٠ وتمرين المثنى القواعد: فللص          
         ٣٤٥- ٢٤٢ ص القواعد دراسة) ١: الواجب          
 DVDالـ على اليھا واالستماع        
 ١١ تمرين كتابة) ٢             
 الصف في عليه للعمل ١٠ تمرين إعداد) ٣            

 
  الثاني كانون ٢٦ الجمعة

 ١٤ تمرين قراءة:     للصف          
  ٣٢٧ ص ١٦ تمرين كتابة)  ١:   الواجب          
  ١٥ تمرين كتابة)   ٢                       
                     

 الثاني كانون ٢٩ االثنين يوم
 ١٧ و ١٣ تمرين القواعد: للصف          
 ٣٥١ - ٣٤٧ ص القواعد دراسة) ١: الواجب          
 ١ تمرين كتابة) ٢            

     
       

 الثاني كانون ٣١ األربعاء يوم
 االستماع: للصف          
  Learnlink الـ على ١٧ تمرين تسجيل) ١:  الواجبات          
 ١٩ تمرين كتابة) ٢                        
               

 شباط ١ الخميس يوم
 العامية: للصف          
 ١٨ درس من DVDالـ على العامية الى االستماع) ١:  الواجبات          
 ٢٠ تمرين كتابة) ٢              
             

 شباط ٢ الجمعة يوم
 كلثوم أم فلم من جزء شاھدةم:   ثقافة:  للصف          
 ٣٨٣  ص الثقافة قراءة) ١:   الواجبات          
 )األساتذة من ورقة( استماع نشاط) ٢               
           

 شباط ٥ االثنين يوم
       وقواعد) واأللوان الجسم( مفردات امتحان: للصف          
 ١٨ درس         

 
 


