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 جامعة تكساس في أوستن / 18جدول مقترح للدرس 

  
 دقيقة وحصتان يومي الثالثاء والخميس مدة 50واحدة يوم االثنين مدتها :   حصص أسبوعيةثالثأربع ساعات موزعة على أعد هذا البرنامج على أساس 

  .وعية فيهرنامجكم وعدد الحصص األسبيمنكم تعديل البرنامج بما يتالءم مع ب.   دقيقة75آل منهما 
  

البيت بمعنى أن واجب ,  اليوم المحّددفي) ة(النشاطات المدرجة تحت قسم واجب البيت هي نشاطات للواجب المنزلي يقوم الطالب بتقديمها الى األستاذ
  . وهكذايناير 18 ُيقّدم في الصف يوم يناير 18المدرج تحت يوم الخميس 

  
  يوم  في الصف  واجب البيت

 
  تقديم البرنامج وأهداف الصف  -
  في العطلة؟ ما هي أهدافكم لهذا الفصل الدراسي؟مماذا فعلت: نشاط تعارف ونشاط محادثة -

  

  
   يناير16الثالثاء 

 
 واالستماع اليها 18دراسة المفردات واألفعال الجديدة من الدرس   -

  DVD على الـ
 .DVD من الـ جملة من جمل المفردات 11آتابة  -
  2آتابة تمرين   -

  

 
  5 و4العمل على تمرين   -
  

  

  
   يناير 18الخميس 

 
  "ما هو حلم حياتك؟:" الكتابة االسبوعية  -
 3آتابة تمرين  -
 334دراسة مفردات الجسم صفحة  -
 .DVD جملة من جمل المفردات من الـ 11آتابة  -
  

  
متابعة العمل على المفردات   -

  1وتمرين 
  

  
  يناير22االثنين 
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  DVDتحضير القصة على الـ   -
 6آتابة تمرين  -
 338صفحة " الثقافة"قراءة  -
 في آل فقرة فعل من األفعال في مفردات درس paragraphs فقرات 4آتابة   -

18 ..  

  DVDمشاهدة القصة على الـ   -
 7العمل على تمرين  -
: موضوع ساعة المحادثة  -

 .الصداقة وماذا تعتي بالنسبة لكم؟

  
   يناير23الثالثاء 

  
من  DVDدراسة قواعد األلوان والمثنى في الكتاب وعلى الـ   -

  .345الى صفحة 339صفحة 
  .11و9آتابة التمرينين   -

   
 8fashionالعمل على تمرين   -

show10 و  
العمل على عبارات األلوان   -

  وأعضاء الجسم

  
  يناير25الخميس 

 
أين تعّرفا؟ آيف بدأت : أآتبوا عن والديكم: الكتابة االسبوعية  -

  ؟ ما شعورك بالنسبة لهما؟ آيف يختلفان؟ يتشابهان؟عالقتهما
 19 و18العمل على تمرين  -
 347تحضير القواعد صفحة  -
  

 
13 و12العمل على التمرينين   -

.  
  

  
  يناير29االثنين 

 
  .DVD من الـ 16االستماع الى تمرين   -
 .20آتابة تمرين -
  

 
 )قراءة (14العمل على تمرين   -
  

  
   يناير30الثالثاء 

 
  351تحضير القواعد صفحة   -
 . للصف351تحضير نص القراءة صفحة  -
 ).ورقة من األستاذين" (أصوات عربية"االستماع الى  -

  

      
والعامية من 17 العمل على تمرين - 

 DVDالـ 

  
   فبراير1الخميس 
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  350ب صفحة 15آتابة تمرين : الكتابة االسبوعية

 18امتحان في درس  

  
   فبراير5االثنين 

  


	جدول مقترح للدرس 18 / جامعة تكساس في أوستن
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