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  الصف الثالث                         تكساس في أوستنة امعج

  في الكتاب الجزء الثاني رابعبرنامج الدرس ال

يمكنكم تعديل البرنامج بما يتالءم مع . دقيقة  50مدة كل منھا ) االثنين واألربعاء والجمعة(: حصص أسبوعية  ثالث على أساس ھذا البرنامجأعد 
  .م وعدد الحصص األسبوعية فيهبرنامجك

  واجباتال  نشاط الصف  اليوم

 ولاألتشرين  1 اإلثنين
  )أوكتوبر(

  )108ص ( 3تمرين  •

  )109ص ( 4تمرين  •

  11# واجب 
 DVD الـ  منالجديدة االستماع إلى المفردات  )1

  .ودراستھا

  .DVD الـالمفردات من جمل جملة من  15كتابة  )2

  )113 - 112ص ( 8تمرين كتابة  )3

  4# الكتابة األسبوعية  )4

تشرين  3 األربعاء
  )أوكتوبر( ولاأل

 "رأى"وعلى األفعال  تمرين شفھي على المفردات •
  "صحا"و "أتى"و

   )109ص ( 5تمرين  •

  9ـة للعمل على تمرين /اختيار زميل •

  12# واجب 
  .DVDمن المفردات من جديدة جملة  15كتابة  )1

  .DVD الـعلى و )106ص " (رأى"دراسة الفعل  )2

 .)108ص ( 2تمرين و )107ص ( 1تمرين كتابة  )3
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 ولاألتشرين  5 الجمعة
    )113ص ( 9تمرين  •  )أوكتوبر(

  13# واجب 
  .)110ص ( 6تمرين كتابة  )1

  .)111ص ( 7تمرين كتابة  )2

  .لتقديمه في الصف )113ص ( 9االستعداد لتمرين  )3

 ولاأل تشرين 8 اإلثنين
  )وكتوبرأ(

  .نشاط محادثة: )113ص ( 10تمرين  •

  14# واجب 
  5# الكتابة األسبوعية  )1

  .DVDالمفردات من جمل جملة جديدة من  15كتابة  )2

  .114و ص  DVDدراسة العبارات الجديدة من  )3

  ).فقطأ ( )114ص ( 11تمرين كتابة  )4

  .115ص  12كتابة تمرين  )5

تشرين  10 األربعاء
  )أوكتوبر( ولاأل

  .)قشة النصمنا( 14تمرين  •

  15# واجب 
معلومات عن  وكتابة DVDاالستماع إلى الثقافة من  )1

  . كل واحدة من الشخصيات

 .DVDقراءة النص واالستماع اليه على الـ  )2

 .116ص  13كتابة تمرين  )3
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 تشرين 12 الجمعة
  )أوكتوبر( ولاأل

  .4امتحان قصير في المفردات والعبارات في درس 

مھمة "نص  دراسة أدوات الربط في فقرة من •

  )122ص ( 18تمرين  "الجامعة

   .الدراسة لالمتحان واالستعداد له

  
  

 تشرين  15االثنين 
  )أوكتوبر( ولاأل

  .119ص  16تمرين  •

 61# واجب 

 .118ص  15كتابة تمرين  )1

 .6# الكتابة األسبوعية  )2

  .120-119دراسة القواعد ص  )3

  .130ص  25وتمرين  121ص  17كتابة تمرين  )4

تشرين  17 األربعاء
  )أوكتوبر( ولاأل

 .122ص  18تمرين  •

  .126ص  22تمرين  •

 71# واجب 

 .125 -122دراسة القواعد ص  )1

 .125 -123ص  21و  20و  19كتابة التمارين  )2
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تشرين  22 اإلثنين
  )أوكتوبر( ولاأل

  .)ب( 23تمرين  •

  19# واجب 
 .7# الكتابة األسبوعية  )1

ص ) أ( 23وكتابة تمرين  128قراءة النص ص  )2
127.  

3(   

تشرين  24 األربعاء
  )أوكتوبر( ولاأل

  .تمرين كتابة جماعي •
  20# واجب 

  ).و ب أ(  129ص  24تمرين ) 1

تشرين  26 الجمعة
  )أوكتوبر( ولاأل

  .العمل على العامية •
 .132 – 131ص ) ج &ب  &أ (دراسة العامية  )1

  .DVDمشاھدة قسم العامية على الـ  )2

•   
 الخ .. الختراععن اختراع مھم تظّن أنه أحدث ثورة في العالم، كما تتكلم عن المختِرع وقصة ا) ة(في مجموعات، تتكلم كل طالب) العباقرة(نشاط محادثة  •


