جدول مقترح للدرس الثاني 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.
اليوم
الخميس  19أبريل

للصف

الدرس الثاني عشر
 تمرين  1ص .205
 تمرين  5ص ) 207مفردات(.

االثنين  23أبريل

 متابعة العمل على تفعيل المفردات
الجديدة.
 العمل على تصريف األفعال الجديدة
ص .205

الثالثاء  24أبريل

 نشاط قراءة :تمرين  15ص .217

األربعاء 25
أبريل

 االستماع الى القصة  :محمد يتكلم
على الـ .DVD
 تمرين  7ص .208

الواجبات
واجب42 #
 (1دراسة المفردات الجديدة – درس  – 12ص 204
 (2كتابة تمرين  1ص ) 206مفردات وقواعد(.
 (3كتابة  8جمل من جمل المفردات من الـ .DVD
واجب43 #
 (1كتابة  10جمل من جمل المفردات من الـ .DVD
 (2دراسة الـ  CONJUGATION CHARTSصفحة .205
 (3كتابة تمرين  3ص " 206ماذا فعلوا/سيفعلون؟"
 (4كتابة تمرين  4ص 207
 (5كتابة البورتفوليو وتصحيح الواجبات.
واجب :ال واجب بسبب حفلة المواھب .Talent Show
واجب44 #
 (1مشاھدة القصة على الـ  DVDوكتابة تمرين  6ص .208
 (2كتابة تمرين .18
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الخميس 26أبريل

االثنين  30أبريل

الثالثاء ا مايو

األربعاء  2مايو
الخميس  3مايو

 تمرين  9ص " 211نشاط محادثة"
وكتابة ما كتبه الطالب على لوحات
كبيرة في الصف.
 نشاط قراءة :تمرين .14


نشاط استماع :تمرين  17ص
218أو يمكن اختيار نص استماع
آخر(

 نشاط ح ّر يختاره األستاذ)ة(.

 مشھد العامية في درس .12
 تمرين ) 218 16االستماع الى
محمود أبو العال(.

واجب45 #
 (1دراسة القواعد "أفعل التفضيل" و "المستقبل" من ص 209الى .212
 (2كتابة تمرين  8ص ) 210أفعل التفضيل(
 (3كتابة تمرين  11ص ) 213المستقبل(.
واجب :
 (1العمل على مشروع  projectالفيديو .
 (2كتابة البورتفوليو وتصحيح الواجبات.
واجب46 #
 (1دراسة القواعد "الجملة الفعلية" ص .214
 (2كتابة التمرينين ) 12أ و ب( و .19
واجب47 #
 (1كتابة :تمرين  100) 13كلمة(
واجب48 #
 (1كتابة التمرينين  20و .21
 (2تقديم البورتفوليو )كل األوراق التي كتبتموھا والتصحيحات(
Please hand in your portfolio in a special folder that includes
all the versions of the entries you have written and all the
corrections you’ve made.

النـﱢھاية
شكراً على فصل دراسي ناجح وممتع!!
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