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  عشر الخامسجدول مقترح للدرس 

  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 فيه.  دقيقة ٧٥مدة آل منهما ) الثالثاء والخميس(وحصتان أخريان 

 
  

 الواجب
  

 الصففي 
  
  اليوم
  

  ١٦# واجب 
  

سياسية أو أدبية أو فكرية  personalityعن حياة شخصية اآتبوا : الكتابة األسبوعية )١
  .تحبونها 

 .DVDواالستماع اليها على الـ  ٢٦٤دراسة المفردات الجديدة ص  )٢
 .DVDواالستماع اليه على الـ  ٢٦٥ص " ليس"دراسة الفعل  )٣
 .٢٦٦ص  ٢آتابة تمرين  )٤
 .DVDعلى الـ  ١دراسة الكلمات في تمرين  )٥

  

  ١٥الدرس 
 

  ٢٦٥ص " في الصف" ١تمرين  
  ٢٦٧ص  ٤تمرين  

  

  
  

  سبتمبر ٢٩االثنين 

  ١٧ #واجب 
    

لهذه  وآتابة ترجمة باالنكليزية DVDمن جمل المفردات على الـ  ةجمل ١١آتابة  )١
  Write the first 11 sentences    .الجمل

 .٢٦٧ص  ٣آتابة تمرين  )٢
 

 
 وتفعيل المفردات ٤متابعة تمرين  

  "ليس"وتصريف فعل 

  
  

 سبتمبر ٣٠الثالثاء 

  ١٨# واجب 
  

 .DVDمشاهدة القصة على الـ  )١
 .)٩الى  ١األسئلة من ( ٢٦٨ص  ٥آتابة تمرين  )٢
 .DVDعلى الـ هل األوالد عندهم حرية أآثر من البنات " الثقافة"مشاهدة  )٣

 

  
  مناقشة القصة والثقافة 

  
  

  أوآتوبر ١األربعاء 
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  ٩١ #واجب 
  

 .٢٧٢ص  Negation Reviewودراسة  ٢٧٠و  ٢٦٩دراسة القواعد ص  )١
 .١٠وتمرين  ٩آتابة تمرين  )٢
 )completeاآتبوا جمًال آاملة ( ١١آتابة تمرين  )٣

 

  
 
 ٨ و ٧ان تمرينال 

 

  
  
  

 أوآتوبر ٢الخميس 

  ٢٠# واجب 
  

من هو الشخص الذي يفهمك أآثر من آل الناس اآلخرين؟ تكلم : الكتابة األسبوعية )١
 )آلمة ١٥٠( .هذه العالقة developedـها وعن عالقتك به وآيف تكّونت /عنه

 .٢٧٤ص  conditionalsدراسة قواعد الشرط  )٢
   Write long sentences and) (use our new vocab .١٣آتابة تمرين  )٣

 

  
 

 . ١٢تمرين  

  
  

 أوآتوبر ٦االثنين 

  ٢١# واجب 
  

 .لها وآتابة ترجمة باالنكليزية DVDمن جمل المفردات على الـ  ةجمل ١٣آتابة  )١
Write the rest of sentences from 12 to 23.          

  
  

على الـ االستماع الى حنا : ١٦تمرين  
DVD  

 نشاط مراجعة لالمتحان 

  
  أوآتوبر ٧الثالثاء 

  
 الدراسة لالمتحان وخاصًة أوزان الفعل 

 
المفردات ( ١٤امتحان في درس  

  )والقواعد وأوزان الفعل

  
 أوآتوبر ٨األربعاء 

  ٢٢ #واجب 
  

  .١٩و ١٨و ١٧آتابة التمارين  )١
 

  
 
 عن تونس ١٥ تمرين: نشاط قراءة 

  
  

 أوآتوبر ٩الخميس 

  ٢٣# واجب 
  
سافرتم )مريكاأفي والية / أو مدينة(اآتبوا عن مدينة أو بلد في العالم : الكتابة األسبوعية )١

 ١٥٠(.المدينة وتكلموا عن آيف آانت تجربتكم هناك /البلدdescribe وصفوا ـها /اليه
 )آلمة

 
  .واجب من األساتذة عن العامية )١

 
 العاميةالعمل على  
قراءة : ردشة لهذا االسبوعالدنشاط  

وعمل  ٢٧٧الرسالة من االمرأة ص 
  ٢٧٦ص  ٣نشاط 

  
  

  أوآتوبر ١٣االثنين 
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