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  جدول مقترح للدرس الثاني
  إعداد األستاذين ريما سمعان وروبرت جريلي

  جامعة ايموري
  

 ٥٠مدة آل منها ) االثنين واألربعاء والجمعة( حصص ٣:  حصص أسبوعية  أربعأعد هذا البرنامج على أساس
كم وعدد الحصص يمكنكم تعديل البرنامج بما يتالءم مع برنامج.  دقيقة٧٥مدتها ) الخميس(دقيقة وحصة طويلة 

  .األسبوعية فيه
في ) ة(هي نشاطات للواجب المنزلي يقوم الطالب بتقديمها الى األستاذ  في البيتالنشاطات المدرجة تحت قسم 

 اآتوبر ٢٨ اآتوبر ُيـقّدم في الصف يوم ٢٨  في البيت المدرج تحت يوم الجمعةاليوم المحّدد ، بمعنى أن الواجب
  .وهكذا

 
 :وبر اآت٢٨يوم الجمعة 
 .٢تمرين : المفردات الجديدة العمل على تفعيل  :في الصف
  .DVD في الكتاب وعلى الـ١٩دراسة المفردات ص ) ١ :في البيت
 .١آتابة تمرين ) ٢    

3) Write ten sentences from the Vocab as dictation.  As you write be sure that you understand     
   what you are writing and hearing. 
 

 : اآتوبر٣١يوم االثنين 
 .DVDمشاهدة القصة على الـ  :في الصف
 .DVDمشاهدة القصة على الـ) ١ :في البيت
 . DVD ومشاهدة الثقافة على الـ٢١قراءة الثقافة ص ) ٢    
  .٣آتابة تمرين ) ٣    

  
  : نوفمبر٢يوم األربعاء 
 .العمل على القصة  :في الصف
 .DVD وعلى الـ ٢٦ الى ٢٢عد ص  دراسة القوا)١ :في البيت
    ٢( Memorize the tables; remember to study this aloud  
  .٥ و ٤آتابة تمرين  )٣    

  
  : نوفمبر٣الخميس يوم 

 .٦العمل على القواعد وتمرين   :في الصف
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 Review/Memorize the plural forms and be ready to use them in class  )١ :في البيت

    ٢(Write 15 sentences in which you use at least three plural nouns   
      

  : نوفمبر٤الجمعة يوم 
  .١١تمرين : نشاط قراءة/ امتحان قصير في الجمع  :في الصف
   .DVD واالستماع الى الـ ١٠ آتابة تمرين )١  :في البيت
  .١٤ آتابة تمرين )٢    

  
  : نوفمبر٧االثنين يوم 

  .٩ و ٨ التمرينان: قواعدلالعمل على ا  :في الصف
  .٢٨ و ٢٧دراسة القواعد ص  )١  :في البيت
  .(Write it out in full sentences) ٧ آتابة تمرين )٢    

    ٣ (.  sentences on separate cardsfiveWrite at least . 9Prepare for Tamriin  

  
  : نوفمبر٩األربعاء يوم 

  .١٢تمرين : نشاط قراءة  :في الصف
  .١٥آتابة تمرين   :تفي البي

  
  : نوفمبر١٠الخميس يوم 

  . والعامية١٣تمرين   :في الصف
    Prepare the passage in Tamriin 13 for reading aloud )١  :في البيت

  .DVDاالستماع الى العامية على الـ ) ٢    

    ٣(Write a paragraph (50 words) talking about yourself.  Use the vocab and  

the grammar you’ve learned in Lessons 1 & 2. In your ling sentences make sure that you use 
connectors such as حيث، فعًال ، ولكن ، أيضًا . 

 

  : نوفمبر١١الجمعة يوم 
   .٢امتحان في الدرس ) ١  :في الصف

   .You will work with a partner to prepare a 3-minute skit: اسكتشات ) ٢    


