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  جدول مقترح للدرس الرابع
  إعداد األستاذين ريما سمعان وروبرت جريلي

  جامعة ايموري
  

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

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

 ١ ُيـقّدم في الصف يوم  ديسمبر١خميس في اليوم المحّدد ، بمعنى أن الواجب في البيت المدرج تحت يوم ال
  .وهكذاديسمبر

 
    ديسمبر ١يوم الخميس 

 ٤ و ٣ وتمرين ٤ ومفردات درس ٣  العامية درس :للصف
 .DVD وعلى الـ٥٢دراسة المفردات الجديدة ص ) ١  :الواجب

 .٢ و ١آتابة تمرين ) ٢  
  .DVDالمفردات في الـجمل  جمل من ٥آتابة  )٣  

  
  ديسمبر٢يوم الجمعة 

 . ٦ مشاهدة الفيديو تمرين :للصف
  .DVDلـ وعلى ا٥٥قراءة الثقافة ص ) ١  :الواجب

  .DVDشاهدوا واستمعوا الى قصة مها على الـ) ٢    
 .١٨آتابة تمرين ) ٣    

 
 ر ديسمب٥يوم االثنين 

 ١٠ تمرين :للصف
  .DVD وعلى الـ٥٨ -٥٦دراسة القواعد ص ) ١  :الواجب

  . ٧آتابة تمرين ) ٢  
 )B و A (٨آتابة تمرين ) ٣  

In B select thee of the new verbs and put them into a conjugation chart.  Write ten sentences 
using the new and old verbs with various pronouns.  

  .٩آتابة تمرين ) ٤  
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  ديسمبر٧يوم االربعاء 
 ١٥ تمرين :للصف
      )االستماع (١٣آتابة تمرين )١  :الواجب

  .)االستماع (١٤آتابة تمرين ) ٢  
 .٦٤ ص" عائلة النبي محمد"قراءة الثقافة  )٣  

  
  ديسمبر٨يوم الخميس 

 .٢٠ وقراءة تمرين ١٧ تمرين :للصف
  ٦٢ و ٦١دراسة القواعد ص ) ١  :الواجب

  ١٢ و١١آتابة ترين ) ٢  
  ٣ (Prepare Tamriin 17 before class.   Include the question words from page 62. 

 
  ديسمبر٩يوم الجمعة 

  ١٦تمرين : للصف
    .DVD المفردات على الـجمل من جمل ١٠آتابة  )١ :الواجب

  ١٩آتابة تمرين )٢  
 

  ديسمبر١٢يوم االثنين 
  العامية :للصف
 آتابة قصة قصيرة) ١  : الواجب

Use  ٤ و٣قصة مها في درس  as a model.  Be sure to use new vocab, various conjugation forms 
and جملة فعلية.  You are welcome to use صور and drawings.  At least 150 words.    

  Prepare theعامية ) ٢ 
 

 !!!!!!!الحمد هللا ومبروك
 


