جدول مقترح للدرس الحادي عشر
برنامج جامعة تكساس في أوستن
أعد ھذا البرنامج على أساس خمس ساعات موزعة على أربع حصص أسبوعية :حصتان )االثنين واألربعاء( مدة كل منھا  50دقيقة
وحصتان أخريان )الثالثاء والخميس( مدة كل منھما  75دقيقة .يمنكم تعديل البرنامج بما يتالءم مع برنامجكم وعدد الحصص
األسبوعية فيه.
الخميس  5أبريل

الدرس الحادي عشر
 تمرين  2ص ) 187مفردات(

واجب35 #
 (1دراسة المفردات الجديدة – درس  – 11ص 186
 (2كتابة تمرين  1ص ) 187مفردات وقواعد(.
 (3كتابة تمرين  3ص ) 188مفردات(.
 (4كتابة تمرين  4ص ) 188أوزان(

االثنين  9أبريل

 تمرين  6ص ) 189القصة(
 مشاھدة الثقافة على الـ " DVDكيف
ھي صداقاتك وعالقاتك؟"

واجب36 #
 (1مشاھدة القصة على الـ  – DVDدرس 11
 (2كتابة  12جملة من جمل المفردات من الـ .DVD
 (3كتابة تمرين  5ص ) 189القصة(
 (4كتابة البورتفوليو وتصحيح الواجبات.

الثالثاء  10أبريل

 تمرين  9ص ) 191المضارع
المرفوع(
 تمرين  15ص ) 199قراءة(

واجب37 #
 (1دراسة القواعد ص ) 190المضارع المرفوع(
 (2كتابة تمرين .7
 (3كتابة تمرين  8ص ) 191المضارع المرفوع والمنصوب(.
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األربعاء 11
أبريل

الخميس  12أبريل

االثنين  16أبريل

الثالثاء  17أبريل

األربعاء 18
أبريل

 االستماع الى أغنية فيروز "زوروني"
في الدرس  12ص 221وعلى الـ .DVD
 التدرب على كلمات أغنية "يا صالة
الزين".
 تمرين  14ص ) 196قراءة( "دليل
الفنادق"

واجب38 #
 (1كتابة تمرين "16أصدقائي" ) 125كلمة(.
Use as many new vocabulary and structures as possible and use
connectors to connect your sentences.

واجب39 #
 (1دراسة ص ) 195كل ،بعض ،معظم ،ع ّدة(.
 (2كتابة تمرين  13ص ) 196كل ،بعض ،معظم ،ع ّدة(.
 (3كتابة تمرين  17ص ) 200استماع – "المصدر"(.

واجب40 #
 تمرين  11ص ) 194جملة الصفة –
 (1دراسة القواعد ص )192جملة الصفة(
ترجمة(.
 (2كتابة تمرين  (A & B) 10ص ) 193جملة الصفة(
 (3كتابة التمرين .18
 تمرين ) 12قراءة عن جملة الصفة(.
 (4كتابة البورتفوليو وتصحيح الواجبات.
 تمرين ) 20قراءة(.
 مشاھدة العامية في درس .11

امتحان  4في الدرس العاشر )كل
شيء(

واجب41 #
 (1كتابة تمرين  19ص ) 201مراجعة(.
 (2كتابة  6جمل من جمل المفردات من الـ .DVD
 (3كتابة التمرين .21
المذاكرة لالمتحان في درس .10
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