
  ثامنجدول 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 
 

  
 واجب للبيت

 
 للصف

 
 اليوم

 
  : ١٥) #( واجب رقم 

  .DVDالـ  واالستماع اليها على ١٢٥  ص ٨دراسة مفردات درس  )١
   ١٢٦ ص ١آتابة تمرين  )٢
  .DVD من الـ المفردات جملة من جمل ١٢ آتابة )٣
 .القديمة تصحيح الواجبات / Portfolio العمل على الكتابة في الـ )٤

  
   :٨الدرس 
 ص ٢تمرين  

١٢٦ 
  ) مفردات(

 

  
 ١٩االثنين 
 فبراير

  :١٦) #(واجب رقم 
 .DVDمشاهدة القصة على الـ  )١
 .١٢٧صفحة " التقدير"عن  sectionوقراءة القسم ) ٦ الى ١األسئلة من (٤آتابة تمرين  )٢

  
مشاهدة القصة من  

  .DVDالـ 
 ص ٣تمرين  

مفردات  (١٢٧
 ).وقواعد

  
الثالثاء 

 فبراير ٢٠

  :١٧) #(واجب رقم 
 .١٣١ الى ١٢٨من صفحة " الفعل الماضي"دراسة قواعد  )١
 .DVDوعلى الـ ) ١٣١-١٢٨ص (في الكتاب  chartsدراسة الـ  )٢
 .١٣١ ص ٦آتابة تمرين  )٣

  
التدّرب على  

تصريف الفعل 
 .الماضي

  .٧تمرين  

  
األربعاء 

  فبراير٢١



  :١٨) #(واجب رقم 
 .١٣٧ الى ١٣٣ص " القاموس العربي"و" الجذر والوزن"قراءة قواعد  )١
 bring your dictionaries to classمن فضلكم  )٢
 .١٠ و ٩آتابة تمرين  )٣

  
العمل على الوزن  

  .والجذر والقاموس
 .١١تمرين  

  
الخميس 

  فبراير٢٢

  :١٩) #(واجب رقم 
 . (Write 50 words for each set of pictures) ١٧آتابة تمرين  )١
 .١٣٨ص " ١٠٠-١١األعداد "دراسة قواعد  )٢
 .١٣ و ١٢آتابة تمرين  )٣
 . تصحيح الواجبات القديمة/ Portfolio العمل على الكتابة في الـ )٤

  
لعبة  (١٤تمرين  

 !)بينغو

  
 ٢٦االثنين 
 فبراير

  :٢٠) #(واجب رقم 
 ).في جمل طويـــــــــــــــــــلة. (١٦آتابة تمرين  )١
  .DVD من الـ مفرداتال من جمل  جمل٨آتابة  )٢
 

  
: قراءة جهرية 

  .٢٠تمرين 
  .١٥تمرين : قراءة 

 

  
الثالثاء 

   فبراير٢٧

  :٢١) #(واجب رقم 
 .(answer each question in a short paragraph; push yourself) ٨آتابة تمرين  )١
  .٢١آتابة تمرين  )٢
 

 
  .١٨تمرين  

  
األربعاء 

  فبراير٢٨

  
With your partner, prepare your skit (7-8 minutes) for presentation in class.  

  
تقديم االسكتشات في 

  .الصف
 

  
 ١الخميس 
 مارس

   
 


