
 
 

  عاشرجدول مقترح للدرس ال

  برنامج جامعة تكساس في أوستن
  

 
 ٥٠مدة آل منها  )االثنين واألربعاء( حصتان:  موزعة على أربع حصص أسبوعيةخمس ساعات أعد هذا البرنامج على أساس 

ءم مع برنامجكم وعدد الحصص يمنكم تعديل البرنامج بما يتال.   دقيقة٧٥مدة آل منهما ) الثالثاء والخميس(دقيقة وحصتان أخريان 
   .األسبوعية فيه

 
  

 الواجبات
  
  للصف

  
  اليوم
 

  
  ٢٩# واجب
  .DVD واالستماع اليها على الـ ١٦٧ ص  الجديدة دراسة المفردات )١
 .DVD واالستماع اليها على الـ ١٦٨دراسة األفعال الجديدة ص  )٢
 ) مفردات (١٦٩ ِص ١تمرين آتابة  )٣
 )مفردات (١٧٠ ص ٥تمرين آتابة  )٤
 .DVDالـ  جمل من جمل المفردات من ١٠ابة آت )٥

  
  الدرس العاشر

  
 )مفردات (١٦٩ ص ٢تمرين  

  
  مارس٢٦االثنين 

  
   ٣٠# واجب
 .١٧١ ص ٦ تمرين آتابة وDVDمشاهدة القصة على الـ  )١
جامع  "–" نهاية األسبوع "–" بيت العائلة ("DVDمشاهدة الثقافة على الـ  )٢

  .")الحسين
  .)زنالو (١٧٠ ص ٤تمرين آتابة  )٣

  

  
  .متابعة العمل على المفردات 
  .)القصة (١٧١ ص ٧تمرين  
  ) الجذر والوزن (١٧٠ ص ٣تمرين  
 مناقشة الثقافة 

  
  مارس٢٧الثالثاء 



  
  ٣١# واجب
  ) المضارع المنصوب (١٧٤ و١٧٣دراسة القواعد ص  )١
 ") من المصدر إلى المضارع المنصوب ("١٧٥ ص ٩تمرين آتابة  )٢
 .DVDالـ  جمل من جمل المفردات من ١٠آتابة  )٣
  

 

  
التدّرب على تصريف المضارع  

  .المنصوب
المضارع  (١٧٥ ص ٨تمرين  

  )المنصوب
 

  
 ٢٨األربعاء 
  مارس

  
  ٣٢# واجب
 .١٧٧ و ١٧٦دراسة القواعد ص  )١
  ) الضمائر+ إلى وعلى  (١٧٦ ص ١٠تمرين آتابة  )٢
  .)ضمائر النصب (١٧٨ ص ١١تمرين آتابة  )٣

 

  
ضمائر  (١٧٨ ص ١٢تمرين 

  ) النصب
 

  
 ٢٩الخميس 
  مارس

  
   ٣٣# واجب
  )مراجعة (١٨٣ ص ١٧تمرين آتابة  )١
 ). آلمة١٢٥ ()آتابة (١٧٩ ص ١٥تمرين  )٢

Wًrite one story for all the pictures. Make sure to use new vocabulary and 
structures and connect your sentences using the appropriate connectors. 

  .تابة البورتفوليو وتصحيح الواجباتآ )٣
 

  
 مشاهدة مشاهد العامية على  
  .١٠ درس – DVDالـ      

 

  
   أبريل٢االثنين 

  
   ٣٤# واجب
 ") برامج صوت العرب "–استماع  (١٧٩ ص ١٤تمرين  )١
  .) مفردات القصة–استماع  (١٨٣ ص ١٨تمرين  )٢

 

  
 –قراءة   (١٨٢ ص ١٦تمرين  

 ")معيشة جاللة الملك"

  
   أبريل٣ء الثالثا

  
 .المذاآرة لالمتحان

  
 )آل شيء (٩   في درس٣امتحان 

  
   أبريل٤األربعاء 

 


