جامعة تكساس في أوستن
اللغة العربية

الصف الثالث
برنامج الدرس الثالث في الكتاب الجزء الثاني

أعد ھذا البرنامج على أساس ثالث حصص أسبوعية ) :االثنين واألربعاء والجمعة( مدة كل منھا  50دقيقة  .يمكنكم تعديل البرنامج بما يتالءم مع
برنامجكم وعدد الحصص األسبوعية فيه.

واجب البيت
األربعاء
8/29

الجمعة
8/31

نشاط الصف
تعارف ومناقشة أھداف الفصل

الواجب :1 #
 (1دراسة مفردات الدرس الثالث واالستماع إليھا )ص- 67
(69
 (2دراسة الفعل "س ّمى" )ص (69
 (3كتابة  15جملة من جمل المفردات في الـ .DVD
 (4كتابة التمارين  1و ) 2ص (70وتمرين ) 3ص .(71

االثنين
9/3

ال صف !

تمرين ) 5ص(72

عطلة عيد العمل

الواجب :2 #
األربعاء
9/5

 (1دراسة العبارات الجديدة )ص (76
 (2كتابة  15جملة من جمل المفردات في الـ DVD
 (3كتابة تمرين ) 7ص  (73و تمرين ) 8ص (74
وتمرين ] 10أ  +ب[ )ص  (77وتمرين ) 13ص (79
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 4 (1تمرين )ص (72
 (2تمرين ) 6ص (73

الواجب :3 #
الجمعة
9/7

 (1تحضير التقديم في تمرين ) 11ص (77لتقديمه في الصف.
 (2كتابة التقديم عن بلد عربي ) 250كلمة( في تمرين . 11

تمرين ) 11ص(77

الواجب :4 #
االثنين
9/10

(1
(2
(3
(4

األربعاء
9/12

الجمعة
9/14

تقديم الكتابة األسبوعية )موضوع من اختياركم(.
كتابة تمرين ) 12ص(78
االستماع إلى قسم الثقافة في الـ  DVDوكتابة مقالة حول
تمرين ) 15ص(81
كتابة  10جمل من جمل المفردات في الـ .DVD

الواجب :5 #
 (1االستماع إلى نص "بدايات الصحافة العربية" من .DVD
 (2قراءة النص )ص.(82
 (3كتابة تمرين )18ص(83

دراسة المفردات وتصريف الفعل "س ّمى" للتحضير لالمتحان األول.

تمرين ) 9ص (75

 (1مناقشة النص
 (2تمرين)17ص(83

 (1االمتحان األول )في
المفردات وفعل
"س ّمى".
 (2تمرين ) 14ص  79و
(80
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اليوم

الواجبات

للصف

االثنين  17أيلول
)سبتمبر(

 تمرين ) 19دراسة قواعد في النص(

واجب6 #
 (1الكتابة األسبوعية لملف )بورتفوليو( الكتابة.
 (2كتابة تمرين  14ص 79و .80
 (3كتابة التمرينين  27و  28ص .100-99

األربعاء  19أيلول
)سبتمبر(

 تمرين 21و .24

واجب7 #
 (1دراسة القواعد من ص  85الى .92
 (2دراسة جدول  chartالفعل المجھول ص  93-91وفي الـ DVD
 (3كتابة التمارين  20و  22و .23

الجمعة  21أيلول
)سبتمبر(

 إكمال العمل على الفعل المجھول.
 االستماع الى أغنية لمرسيل خليفة.

واجب8 #
 (1القيام ببحث عن مرسيل خليفة وكتابة مقالة قصيرة ) 200كلمة( عنه.

االثنين  24أيلول
)سبتمبر(

 العمل على نص القراءة /تمرين 25
ب.

واجب9 #
 (1الكتابة األسبوعية لملف الكتابة.
 (2قراءة نص القراءة ص  97-96وكتابة تمرين) 25أ( ص .95

األربعاء  26أيلول
)سبتمبر(

 العمل على نص االستماع عن
الصحافة العربية في مصر.

واجب10 #
 (1االستماع الى نص "من تاريخ الصحافة" في مصر على الـ  DVDوكتابة
تمرين ) 26أ( ص  97و )ب( ص )رقم  1و ( 2ص 98.

الجمعة  28أيلول
)سبتمبر(

 امتحان قصير في قواعد الفعل
المجھول و"كان وأخواتھا"
 العمل على العامية.

 (1االستعداد لالمتحان.
 (2دراسة كلمات العامية ص  101واألفعال ص  102واالستماع اليھا على الـ
.DVD
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