
 

  ك 412اللغة العربية                   تكساس في أوستنجامعة 
  18لدرس ابرنامج 

  
 .دقيقة 75 اممنھ كل مدةاء والخميس الثالثدقيقة وحصتان  50مدتھا  الثنيناواحدة يوم  حصة  : أسبوعية حصص الثث أساس ىعل البرنامج ھذا أعد

 .فيه األسبوعية الحصص وعدد برنامجكم مع يتالءم بما البرنامج تعديل يمكنكم
  

  
  البيت واجب  في الصف  يوم

  
  يناير 22ثنين اال

 
  5و 4العمل على تمرين  - 
  

  

 
واالستماع اليھا  18من الدرس  دراسة المفردات واألفعال الجديدة - 

  DVD الـعلى 
 .DVD الـ جمل المفردات من من ةجمل 11كتابة  - 
  2تمرين  كتابة - 

  
  

  يناير 23الثالثاء 
  

ابعة العمل على المفردات مت - 
  1وتمرين 

  

ممكن أن تعملوا ھذا في ( "ما ھو حلم حياتك؟:" الكتابة االسبوعية - 
  )ي وقت ھذا األسبوعأ

 3تمرين  كتابة - 
 334دراسة مفردات الجسم صفحة  - 
  .DVDالـ  جمل المفردات من من ةجمل 11كتابة  - 

  
  يناير25الخميس 

  DVDمشاھدة القصة على الـ  -
 7ين العمل على تمر -
 :موضوع ساعة المحادثة -
في العطلة؟ ما ھي  مماذا فعلت -

  أھدافكم لھذا الفصل الدراسي؟
 .الصداقة وماذا تعتي بالنسبة لكم؟ -

  DVDتحضير القصة على الـ  -
 6كتابة تمرين  -
 338صفحة " الثقافة"قراءة  -
في كل فقرة فعل من األفعال في مفردات درس  paragraphsفقرات  4كتابة  -

18.. 
  



 

  
  يناير29 نيناالث

   
 8fashionالعمل على تمرين  - 

show 10و  
العمل على عبارات األلوان  - 

  وأعضاء الجسم

 
من صفحة  DVDى في الكتاب وعلى الـ دراسة قواعد األلوان والمثن - 

  .345الى صفحة 339
 .11و9كتابة التمرينين  - 
أين تعّرفا؟ كيف بدأت : أكتبوا عن والديكم :الكتابة االسبوعية  - 

  قتھما؟ ما شعورك بالنسبة لھما؟ كيف يختلفان؟ يتشابھان؟عال
  

  يناير 30 الثالثاء
 
 12العمل على التمرينين  - 

  .13و
  

  
 19و 18 كتابة التمرينين - 
 347تحضير القواعد صفحة  - 

  
  

  فبراير 1 الخميس
 
 )قراءة( 14العمل على تمرين  - 
  

 
  .DVDمن الـ  16االستماع الى تمرين  - 
 .20كتابة تمرين - 

 -   
  

  فبراير 5 يناالثن
      

والعامية من 17العمل على تمرين  -  
 DVDالـ 

 
 350ب صفحة 15كتابة تمرين : الكتابة االسبوعية - 
  351تحضير القواعد صفحة  - 
 .للصف 351تحضير نص القراءة صفحة  - 
  ).ورقة من األستاذين" (أصوات عربية"االستماع الى  - 

  
  فبراير 6الثالثاء 

 
 18امتحان في درس 

 
 

  
  


