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  من عشرثاجدول مقترح للدرس ال
  إعداد األستاذين ريما سمعان وروبرت جريلي

  جامعة ايموري
  

مدة ) االثنين واألربعاء والجمعة(حصص  3: حصص أسبوعية  أربع على أساس ھذا البرنامجأعد 
يمكنكم تعديل البرنامج بما يتالءم مع . دقيقة 75مدتھا ) الخميس(دقيقة وحصة طويلة  50كل منھا 
  .م وعدد الحصص األسبوعية فيهبرنامجك

 201 اللغة العربية
 الدرس الثامن عشر: برنامج الدراسة

 
  

  5و 4تمرين 19العمل على المفردات الجديدة في درس  :للّصف   :فبراير 8األربعاء 
  ودراستھا DVDاالستماع الى الكلمات الجديدة  على الـ  )1  :واجب    
  DVD وعلى الـ 358ص " اختار"و" مّر بـ "دراسة الفعلين ) 2    
  2و1ابة التمرينين كت )3    

  
 العمل على المفردات الجديدة متابعة  :للّصف  :فبراير 9الخميس 

  مراجعة المفردات )1   :واجب   
 3كتابة تمرين ) 2     
 DVDجملة من الكلمات الجديدة على الـ  11كتابة ) 3   

  
 مشاھدة الفيديو   :للّصف  :فبراير 10الُجـمعة 

  DVDالـ االستماع إلى مھا على ) 1  :واجب   
   6كتابة تمرين ) 2    
  DVDجملة من الكلمات الجديدة على الـ  11كتابة ) 3    
         

  والبطاقات والكنية 8تمرين  :قواعد  :للّصف   :فبراير 13 اإلثنَـْين
  368و ص  362دراسة القواعد ص  )1   :واجب    
  368قراءة الثقافة ص ) 2     
  14و 7 التمرينينكتابة  )3     
    : جمل على بطاقات مختلقة عن آبائكم وأخوتكم مثل 6اكتبوا ) 4     
  "أبي ال يرّحب بفكرة خروجي مع صاحبي تشارلي"           
  ".أخي يرفض االلتحاق بالجيش االمريكي"أو          
  17كتابة التمرين ) 5      
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 15Bring the dictionaryقراءة تمرين  :للّصف  :فبراير 15األربعاء 
  18و12 ينتمرينالكتابة ) 1   :واجب   

  
  

  11وتمرين  9تمرين : جمع المؤنث: قواعد :للّصف   :فبراير 16الخميس 
  واالستماع إليھا على  365 - 364ص دراسة القواعد  )1   :واجب    
  DVDالـ         
  10كتابة تمرين ) 2     
  في الصف كالملل 11واالستعداد لتمرين ) 3     
      

 13 قراءة تمرين  :للّصف  :فبراير 17الجمعة 
كلمة مع المفردات القديمة  200ال يقّل عن ( 16كتابة تمرين  )1   :واجب   

  ) الجديدةو
  

  3و 1التميرينين  - 20العمل على المفردات الجديدة في درس  :للّصف   :فبراير 20اإلثنين 
 ودراستھا DVDاالستماع الى الكلمات الجديدة  على الـ  )1   :واجب    
  2كتابة التمرينين  )2     
 DVDجملة من الكلمات الجديدة على الـ  8كتابة ) 3     

  
  19امتحان في مفردات وقواعد الدرس  :للّصف   :فبراير 22األربعاء 

  المراجعة لالمتحان) 1  واجب    
       

  
 4تمرين  - العمل على المفردات الجديدةتابعة م: للّصف   :فبراير 23الخميس 

  لقراءته في الصف 4ِكتابة تمرين )1   :واجب    
  DVDجملة من الكلمات الجديدة على الـ  8كتابة ) 2     

  
  

  


