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  عشر رابعجدول مقترح للدرس ال

  برنامج جامعة تكساس في أوستن
  

 
دقيقة  ٥٠مدة آل منها  )االثنين واألربعاء(حصتان : موزعة على أربع حصص أسبوعية خمس ساعات أعد هذا البرنامج على أساس 

يمنكم تعديل البرنامج بما يتالءم مع برنامجكم وعدد الحصص األسبوعية .  دقيقة ٧٥مدة آل منهما ) الثالثاء والخميس(وحصتان أخريان 
  . فيه

 
  

 الواجب
  

 الصففي 
  
  اليوم
  

    ٧ #واجب 
  

 .DVDستماع اليها على الـ الوا ٢٤٢دراسة المفردات الجديدة ص  )١
 .٢٤٣ص  مع الضمائر" بـ"و " في" وحروف الجر" أتمنى أن"دراسة فعل  )٢
 .٢٤٤ص  ٢آتابة تمرين  )٣
 . DVDجمل من جمل المفردات على الـ ٥آتابة  )٤

 ١٤ الدرس
  

  ٤و  ١تمرين  
 

  
 سبتمبر ١١ الخميس

  ٨# واجب 
  

  ٢٤٤ص  ٣آتابة تمرين  )١
 .DVDجملة من جمل المفردات على الـ  ١٥آتابة  )٢
وهناك عائلة عربية تريد عائلتك عندها بيت آبير في أوستن ": الكتابة األسبوعية )٣

) آلمة ١٥٠(للبيت  descriptionأآتب لهم وصف . أن تستأجر هذا البيت
 ."تظّن أّنهم الزم يستأجرونه ولماذا

  
 ومتابعة تفعيل المفردات ٥تمرين  

  
  سبتمبر ١٥ االثنين

  ٩# واجب 
  

 .DVDمشاهدة القصة على الـ  )١
 .)١١الى  ١األسئلة من ( ٢٤٦ص  ٦آتابة تمرين  )٢
 .٢٤٧دراسة القواعد ص  )٣
 .٧آتابة تمرين  )٤

  
 الكالم عن القصة 
 نشاط خارجي عن ظروف المكان 

  

  
  سبتمبر ١٦الثالثاء 
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  ١٠ #واجب 
  

 .١٨و  ١٧آتابة التمارين )١
  
  
 

  
 عن محمود درويشنشاط  

 

  
 سبتمبر ١٧األربعاء 

  ١١# واجب 
  

 .٢٥٥الى  ٢٤٩قراءة القواعد ص  )١
٢( Bring your dictionary  الى الصف. 
٣( Prepare for   في البيت: " ٢٤٩ص  ٨تمرين." 
 .٢٥٤ص  ١٠آتابة تمرين  )٤

  
 

 .١٢و ١١و ٨تمرين  

  
 سبتمبر ١٨الخميس 

  ٢١# واجب 
  

 ).ورقة من األساتذة للعامية( DVDاالستماع الى قسم العامية على الـ  )١
آتابة رسالة رسمية : ٢٣٨ص  ١٣في درس  ١٥تمرين : الكتابة األسبوعية )٢

formal   )مع الـ ) آلمة ١٥٠opening and closing expressions 

  
 .ى العاميةعلالعمل  

  
  سبتمبر ٢٢االثنين 

  ٣١ #واجب 
  

 .٢٦٠ص  ١٦آتابة تمرين  )١
 .٢٥٠ص  ٩آتابة تمرين  )٢

 
  "مالك بن نبي"نّص العمل على  

  
 سبتمبر ٢٣الثالثاء 

  ٤١ #واجب 
  

 ).ورقة من األساتذة(استماع من أصوات عربية 

  
  .حّر لألساتذةنشاط  

  
 سبتمبر ٢٤األربعاء 

  ٥١# واجب 
  

  .واجب خارجي من األساتذة عن القاموس

  
 

  .٢٥٦ص  ١٣تمرين : نشاط قراءة 

  سبتمبر ٢٥الخميس 

  


