
  تاسعجدول مقترح للدرس ال

  برنامج جامعة تكساس في أوستن

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

   . برنامجكم وعدد الحصص األسبوعية فيهيمنكم تعديل البرنامج بما يتالءم مع.   دقيقة٧٥مدة آل منهما ) الثالثاء والخميس(أخريان 
 

  :٢٢) #(واجب رقم 
 .DVDالـ  واالستماع اليها على ١٤٧  ص ٩دراسة مفردات درس  )١
  .DVDالـ  في الكتاب وعلى ١٤٩ص " استطاع"و " عاد" لفعل chartsدراسة الـ  )٢
  .١٥٠ ص ٢ وتمرين ١٤٩ ص ١آتابة تمرين  )٣
 . DVD من الـ المفردات جملة من جمل ١٢ آتابة )٤
 . تصحيح الواجبات القديمة/ Portfolio العمل على الكتابة في الـ )٥
  

  
   :٩الدرس 
 ص ٣تمرين  

١٥٠ 
  ) مفردات(

  

  
 ٥االثنين 
  مارس

  :٢٣)#(واجب رقم 
 .DVDمشاهدة القصة على الـ  )١
 .في آل الصفحة) ٩ الى ١األسئلة من (٤آتابة تمرين  )٢
  

  
مشاهدة القصة على الـ 

DVD.   

  
 ٦الثالثاء 
  مارس

  
  .لدراسة لالمتحانا

  
 ٨امتحان في الدرس 

  )آل شيء(

  
 ٧األربعاء 
  مارس

  :٢٤) #( واجب رقم 
 .DVD من الـ المفردات جملة من جمل ١٢ آتابة )١

Watch الثقافة sections on the DVD titled "ما هو النادي؟" and "هل تدخنون أمام األسرة؟" then write a summary 
and a reaction of what you’ve seen. Does  الناديhave an equivalent in the US? What have you learned 
about the culture from watching the interviews? You can use English but try to use Arabic as much 
as you can. 

  

  
قراءة في (١تمرين  

  ).الصف

  
 ٨الخميس 
  مارس



  
   هللالحمد!! ال صفوف !! عطلة الربيع 

  ٩  
-١٨ 

  مارس

  :٢٥) #(واجب رقم 
 .١٥٦ الى ص ١٥٣دراسة القواعد من ص  )١
 .DVDالـ في قسم القواعد على " آم الساعة؟"و " األعداد الترتيبية"دراسة  )٢
  ). آلمة١٠٠ (١٤ و ٨ و ٧آتابة تمارين  )٣

  
  .٦تمرين  

  
 ١٩االثنين 
  مارس

  :٢٦) #(واجب رقم 
  .١٦ و ١٥ و ١١آتابة التمارين  )١

  
آم  (٩تمرين  

 "الساعة؟
مشاهدة العامية في  

  .٩ و٨الدرسين 

  
الثالثاء 

   مارس٢٠

 :٢٧) #(واجب رقم 
 .١٨آتابة تمرين  )١
  ).ورقة من األساتذة" (أصوات عربية"واجب من  )٢

  
مقابالت مع طالب  

من الصف الثاني 
  .والثالث

  
األربعاء 

   مارس٢١

  :٢٨) #(واجب رقم 
  . المقابالت يوم األربعاء منعن طالب الصف الثاني والثالثآتابة ) ١

  
 )قراءة(١٢تمرين  
قراءة  (١٧تمرين  

  )جهرية

  
الخميس 

   مارس٢٢

 
 

!!لـَـصل يوم َبـَسيوم َع  
 


