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COURSE NAME       INTRODUCTORY ARABIC      

NUMBER:   ISLA 521 

SECTIONS:   001, 002, AND 003 

SEMESTER:   WINTER 2019 

 

David Nancekivell  Morrice Hall 325 david.nancekivell@mcgill.ca 

 Wednesday 3:00-5:00 

Hala Jawlakh  Morrice Hall 325 hala.jawlakh@mcgill.ca 

 Tuesday  1:00 – 3:00 

Shokry Gohar Morrice Hall 323 shokry.gohar@mcgill.ca 

 Wednesday 2:30 – 4:30  

 

Students can also meet instructors outside of office hours by appointment.  

 

OFFICE TELEPHONE:    514-398-4400 (Morrice Hall 323 &325) 

         ext. 09888 (Hala & David) 

         ext. 09649 (Shokry) 

 

 

THE BEST TIMES TO CALL:   During Office Hours 

 

Section 1 (Morrice Hall 017)  

Friday Thursday Wednesday Tuesday Monday Time/ Day 

Hala David  David Hala David 8:35 –9:25 

Section 2 ( Morrice Hall 017 and 328) 

Friday 

MOR 017 

Thursday  

MOR 328 

Wednesday 

MOR 017 

Tuesday 

MOR 328 

Monday 

MOR 017 

Time/ Day 

Hala Hala Shokry Hala David 9:35-10:25  

Section 3 (Morrice Hall 017)  

Friday Thursday Wednesday Tuesday Monday Time/ Day 

Hala Hala Shokry Hala Shokry 11:35-12:25 

 

 

 

In the event of extraordinary circumstances beyond the University’s control, the content 

and/or evaluation scheme in this course is subject to change. 
 

 
 

 

In the event of extraordinary circumstances beyond the University’s control, the content 

and/or evaluation scheme in this course is subject to change. 

  

mailto:david.nancekivell@mcgill.ca
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Final Project due Monday March 18 

Draft 1 due on Monday January 21: Outline of Written Project 

 7/1 االثنينصف يوم  

Winter Week 1 

 مراجعة امتحان نصف السنة . –مراجعة عامة 

 !There are 3 videos 78ص  11و عمل تمرين  78تعلموا مفردات الطقس و الفصول ص 8/1الثالثاء واجب يوم 

BRING YOUR FALL COURSE PACK TO CLASS.   

  وعمل نشاطات مختلفة  CP p. 88 8/1الثالثاء صف يوم 

  .105و قراءة الثقافة ص  104ص 2وعمل تمرين  103مفردات الدرس السابع صتحضير  9/1 االربعاءواجب يوم 

Bring your Fall Course pack to class tomorrow 

  .Fall CP104   104ص  3و عمل تمرين  103ص  1تفعيل مفردات الدرس السابع و تمرين  9/1 االربعاءصف يوم 

, عمل تمرين  107ص  5و كتابة  تمرين    107,  106و مع + الضمائر "  ص  تحضير قواعد "لــ و عند 10/1 الخميسواجب يوم  

 .Bring your Fall Course pack to class tomorrow  121ص  17

  Fall CP 102-5تفعيل  قواعد " لــ و عند و مع + الضمائر "  +  10/1 الخميسصف يوم  

 لـ  مراجعة ألن بسبب و : محادثة 1/ 11صف يوم  الجمعة 
 محادثة    1/ 11واجب يوم الجمعة 

 Draft 1 due on Monday January 21: Outline of Written Project 

 14/1االثنين واجب يوم  

 2 Winter Week 

 .120و 119ص   15عمل تمرين 123و  117و قراءة الثقافة ص  116تعلموا هذه الكلمات ص 

 14/1االثنين يوم   صف

Winter Week 2 

 .121ص  17و عمل تمرين  105ص  4الدرس السابع   فيديو و عمل تمرين 

 .122ص  18و كتابة تمرين 123ص   DVD colloquialاالستماع إلى   122ص   19عمل تمرين  15/1 الثالثاءيوم   واجب

 + محادثة عن الهوايات.117ص   14نشاط قراءة عمل تمرين  + 115( استماع    ص  13عمل تمرين )  15/1 الثالثاءصف يوم  

 16/1 األربعاءواجب ليوم  

 

 7من كتابة  تمرين  109ص  6و كتابة  تمرين    108تحضير قواعد "الجملة اإلسمية: الخبر المقدم "  ص 

 .Bring your Fall Course pack to class tomorrow(  4-1من )  109ص 

 (  عمل نشاطات مختلفة .7-5من )  109ص  7اإلسمية: الخبر المقدم "  كتابة  تمرين تفعيل قواعد "الجملة  16/1 األربعاءصف يوم  

Fall CP p. 107. + Fronted Predicate handout from myCourses 

  111ص   8+ تحضير  قواعد " كان" + عمل تمرين   121ص   16عمل تمرين   1/  17 الخميسواجب ليوم  

 و تمارين اخرى ص  9قواعد " كان"  و عمل تمرين   تفعيل 1/  17 الخميسصف يوم  

 : كان محادثة 1/ 18صف يوم  الجمعة 

 محادثة    1/ 18واجب يوم الجمعة 
  Draft 2 due on Monday February 4: Introduction (and a thesis statement) 

 1/  21االثنين واجب يوم  

Winter Week 3 

 Draft 1 due on Monday January 21: Outline of Written Project 

Buy Winter Course Pack and the Hans Wehr Dictionary Dictionary! 

ص  11و عمل ت  113و    112تحضير قواعد "المثنى "  ص   112"  ص   10-1تحضير قواعد "كم ؟ 

114  

 مختلفة .وعمل نشاطات  تفعيل  قواعد " كم"  1/  21 االثنينصف يوم  

  126 ص  1و عمل تمرين  125تحضير مفردات  الدرس الثامن  ص  22/1  الثالثاءواجب يوم 



Introductory Arabic ISLA 521  Winter 2019 

 

 

   22/1 الثالثاءصف يوم  

ص  12وعمل تمرين نشاط قراءة تمرين  126 ص  2و عمل تمرين  125مفردات  الدرس الثامن  ص تفعيل 

115 

 145ص  19عمل  تمرين و 141استماع  ص   16عمل ت  23/1 األربعاءواجب ليوم  

 127ص  5و عمل تمرين  127ص  4الدرس الثامن فيديو و عمل تمرين  1 /23صف يوم    األربعاء 

 6عمل ت   129تحضير  قواعد"  نفي  الماض "  ص    131-128تحضير  قواعد " الفعل الماضي " ص  1/  24واجب يوم  الخميس 

 (Mmemorize the verb charts on pp130-1) + 131ص 

من خالل   129و تفعيل   قواعد"  نفي  الماض "  ص  129,  128تفعيل  قواعد " الفعل الماضي " ص  1/  24صف يوم  الخميس 

  132ص  7و عمل  تمرين  " ماذا فعل فرانك "مواد إضافية

 محادثة 1/ 25واجب يوم الجمعة 
 10-1كم؟  محادثة 1/ 25 صف يوم  الجمعة

  Draft 2 due on Monday February 4: Introduction (and a thesis statement) 

  

BUY DICTIONARY! 

 

 28/1 ليوم اإلثنينواجب 

Winter Week 4 
 الخامس تحضير لالختبار

 اختبار 28/1صف يوم  اإلثنين 

 132ص  8نشاط كتابة تمرين  146ص   DVD colloquial, و االستماع إلى 146ص  21عمل  تمرين   1/  29واجب ليوم  الثالثاء 

 142,  141" كتابة ص  17تفعيل " الماضي " من خالل نشاطات أخرى و عمل ت  1/  29صف يوم  الثالثاء 

 Winter Course وعمل  131,  130,  129تحضير  قواعد " الماضي و المضارع و المصدر " ص  1 /30واجب ليوم  األربعاء 

Pack   20و صفحة  15صفحة . 

 18و 17صفحة   Course Pack عمل تفعيل " الماضي و المضارع و المصدر" من خالل نشاطات أخرى و 1 /30صف يوم    األربعاء 

 . 20و

.  136ص  10وعمل تمرين  136ص 9وعمل تمرين  135,  134, 133تحضير " الجذر و الوزن " ص  31/1واجب يوم  الخميس 

  Please bring the Hans Wehr Dictionary to class  137،  136تحضير القاموس العربي ص 

  عمل نشاطات أخرى لمراجعة " الجذر و الوزن " 137ص  11تفعيل  " الجذر و الوزن "و عمل ت  31/1صف يوم  الخميس 

CP 21-24 

  
 محادثة  1/2واجب يوم الجمعة 
 محادثة 1/2صف يوم  الجمعة 

Draft 3 due on Monday February 18: The body: 150-200 words  

 4/2واجب ليوم  اإلثنين 

Winter Week 5 

Draft 2 due on Monday February 4: Introduction and a thesis statement 
  fill out form from myCourses + 140ص 15عمل تمرين 

 عمل نشاط محادثة مبني على نشاط القراءة .و  144,  143,  142ص  18عمل نشاط القراءة تمرين  4/2صف يوم  اإلثنين 

 145ص  20قراءة و تحضير تمرين   150ص 2وعمل تمرين  148تحضير مفردات الدرس التاسع  ص  5/2واجب ليوم  الثالثاء 

 للقراءة الجهرية في الصف  

و  150ص  3التاسع وعمل تمرين , و تفعيل مفردات الدرس 145ص  20قراءة جهرية في الصف  تمرين  5/2صف يوم  الثالثاء 

 .163, 162ص  15وعمل تمرين 
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 29صفحة    Course Packو  149ص  1و عمل تمرين  149حفظ فعل " عاد" و استطاع ص  6/2واجب ليوم  األربعاء 

conjugation  

 5و تمرين  151ص  3رين و عمل الدرس التاسع  فيديو و عمل تم 149تفعيل فعل " عاد" و استطاع ص  6/2صف يوم    األربعاء 

 152ص 

 139ص   13و  12و عمل تمرين  138" ص  100 - 11تحضير " األعداد  7/2 واجب يوم  الخميس

  163ص  16و  مراجعة " أألعداد " و عمل تمرين  139ص  14مرين ت" و عمل  100 - 11تفعيل" األعداد  7/2صف يوم  الخميس 

CP 34-6 

 محادثة 8/2  واجب يوم الجمعة
 محادثة 8/2 صف يوم  الجمعة 

Draft 3 due on Monday February 18: The body: 150-200 words  

 11/2واجب ليوم  اإلثنين 

Winter Week 6 

و تحضير قواعد " ليس + الجملة  165ص   DVD colloquialو االستماع إلى  164ص  18عمل تمرين 

  154ص  6, و عمل تمرين  153األسمية  "  ص 

  Course Pack وعمل 154ص   7تفعيل قواعد " ليس "  من خالل نشاطات  مختلفة و عمل تمرين  11/2 صف يوم  اإلثنين

 8-37 صفحة

 170ص  4تمرين و عمل  160,  159ص  12عمل نشاط قراءة تمرين  12/2واجب ليوم  الثالثاء 

 159ص  11و و عمل نشاط  استماع تمرين  158ص  10عمل تمرين  12/2صف يوم  الثالثاء 

 .  161ص  13و تحضير لنشاط المحادثة تمرين  155"  ص  األعداد الترتيبيةتحضير قواعد "  13/2واجب ليوم  األربعاء 

Write your alibi in your notebook!  164ص  17و تحضير للقراءة الجهرية في الصف  تمرين, 

.  و عمل نشاط  161ص  13و تفعيل لنشاط المحادثة تمرين  155"  ص  األعداد الترتيبيةتفعيل قواعد "  13/2صف يوم  األربعاء 

 .164ص  17قراءة جهرية في الصف  تمرين 

  156و تحضير"  كم الساعة  "   ص   161ص  14عمل نشاط كتابة تمرين  14/2واجب يوم  الخميس 

 عن الساعة تفعيل  "  كم الساعة  " من خالل نشاطات مختلفة و  عمل نشاط محادثة وعمل نشاط محادثة 14/2صف يوم  الخميس 

 Writing Workshop 15/2واجب يوم الجمعة 
 Writing Workshop 15/2صف يوم الجمعة 

 200 words and conclusion-The body: 150: 1 March FRIDAYon  due Draft 4  

 18/2واجب ليوم  اإلثنين 

Winter Week 7 

Draft 3 due on Monday February 18: The body: 150-200 words 
حفظ فعل " نام" و " جاء " و " صحى   169ص 1وعمل تمرين   167تحضير مفردات الدرس العاشر ص 

 conjugations (" نام" و " جاء " و " صحى ") 51صفحة   Course Pack و عمل  168"  ص 

  

مراجعة  فعل " نام" و "    169ص 2تفعيل  مفردات الدرس العاشر من خالل  أسئلة و أجوبة  وعمل تمرين  18/2صف يوم  اإلثنين 

 جاء " و " صحى "   من خالل نشاطات مختلفة

 .Course pack p  52و عمل األسئلة  182ص 16و نشاط قراءة تمرين  172قراءة الثقافة ص   19/2واجب ليوم  الثالثاء 

  171ص  7و تمرين محادثة  171ص  6الدرس العاشر  فيديو و عمل تمرين  19/2صف يوم  الثالثاء 

  184ص   DVD colloquialو االستماع إلى  183ص  18عمل تمرين  20/2واجب ليوم  األربعاء 

 181, 180,  179ص  15و عمل نشاط كتابة تمرين 

  179ص   14عمل نشاط استماع  تمرين  20/2صف يوم  األربعاء  

  175ص  9,  و كتابة  تمرين  174, 173تحضير قواعد " المضارع المنصوب  "  ص  21/2واجب يوم  الخميس 

  175ص  8تفعيل  قواعد "  المضارع المنصوب  "  + عمل تمرين     21/2صف يوم  الخميس 

   محادثة 22/2واجب يوم الجمعة 
 محادثة 22/2صف يوم الجمعة 

 200 words and conclusion-The body: 150: 1 March FRIDAYon  due 4Draft   

 Lab due on Monday February 18: The body: 150-200 words 
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 25/2واجب ليوم  اإلثنين 

Winter Week 8 
 السادس تحضير لالختبار

 اختبار 25/2صف يوم  اإلثنين 

      188ص  4و عمل  تمرين    188ص  3و و كتابة تمرين  186ص  11تحضير مفردات الدرس  26/2واجب يوم  الثالثاء 

عمل  و  187ص  2وتمرين   1و عمل تمرين  187و أجوبة ص من خالل  أسئلة  11تفعيل  مفردات  الدرس  26/2صف يوم  الثالثاء 

 A only  59صفحة   Course Pack و عمل  183ص    17تمرين  

  F only 59صفحة   Course Pack و عمل   198, , 197,  196ص   14عمل نشاط قراءة  تمرين  27/2واجب ليوم  األربعاء 

 189ص 6, 5عمل تمرين فيديو و    11الدرس  27/2صف يوم  األربعاء 

ص  10و كتابة  تمرين  176و تحضير قواعد " إلى و على + الضمائر  "  ص  202ص  21عمل تمرين  28/2واجب يوم الخميس 

176 
 CP+ قراءة خارجية طه حسين   219صفحة  18وعمل تمرين تفعيل قواعد " إلى و على + الضمائر  "  28/2صف يوم الخميس 

57-8 
 March 18 MondayFinal Project due   

 words and conclusion-The body: 150: 1 March FRIDAYon  due Draft 4 200 1/3واجب يوم  الجمعة 
 محادثة

 محادثة 1/3صف يوم  الجمعة 
 Study Break (  8/3حتى  يوم الجمعة   4/3)  من يوم  االثنين 

Final Project due Monday March 18 

 11/3واجب ليوم  اإلثنين 

Winter Week 9 

 201ص  20و قراءة تمرين   178ص  11عمل تمرين  177تحضير قواعد " ضمائر النصب  " ص  

قراءة و قراءة  178ص  12تفعيل قواعد " ضمائر النصب  " من خالل نشاطات مختلفة و عمل تمرين  11/3صف يوم  اإلثنين 

   200ص  18عمل تمرين و 201جهرية لتمرين 

 Course Packعمل و  190.و تحضير قواعد " المضارع المرفوع  "  ص 200ص  17وعمل تمرين  12/3 واجب يوم  الثالثاء

 Conjugation  56صفحة 

تمرين   و عمل 190ص  7تفعيل قواعد" المضارع المرفوع  "   من خالل نشاطات مختلفة و مناقشة  تمرين   12/3صف يوم  الثالثاء 

   191ص  9و  8

ص  11كتابة  تمرين و   (  18-1) 193ص  10و عمل  تمرين   192تحضير قواعد " جملة  الصفة  "  ص  13/3واجب ليوم  األربعاء 

194 do not forget to translate this exercise to Arabic 

 194ص  12تمرين  نشاطات مختلفة و عمل ت تفعيل  قواعد " " جملة  الصفة  " " من خالل 13/3صف يوم  األربعاء 

و حفظ فعل " زار" و " بقى " و " قضى "    206ص 2وعمل تمرين   204ص  12تحضير مفردات الدرس  14/3واجب يوم  الخميس 

 . 205ص 

 205ص  1+ عمل  تمرين  206ص  3من خالل نشاطات مختلفة +عمل  تمرين  12تفعيل  مفردات الدرس  14/3صف يوم  الخميس 

   207ص  5+ عمل  تمرين 

 محادثة 15/3واجب يوم الجمعة 
 محادثة   15/3صف يوم الجمعة 

Oral Presentation OUTLINE due Friday March 22 

 18/3واجب يوم  الجمعة 

Winter Week 10 

 March 18 MondayFinal Project due   
 .215ص  13عمل نشاط كتابة  تمرين 

 208ص 7, 6فيديو و عمل تمرين    12الدرس  18/3صف يوم  اإلثنين 

  216ص  14عمل ت  19/3 الثالثاء  واجب يوم  

 . 199ص  16و وعمل تمرين  217ص  15عمل  تمرين  19/3صف يوم  الثالثاء 
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 Course pack p.60و عمل  195" ص   Quantifiersتحضير  قواعد " كل / بعض / معظم / عدَّة  20/3واجب ليوم  األربعاء 

ص  13" من خالل نشاطات مختلفة وعمل تمرين   Quantifiersتفعيل قواعد " كل / بعض / معظم / عدَّة  20/3صف يوم  األربعاء 

196   CP 61 + 

   210ص  8و عمل تمرين  210,   209تحضير  قواعد " أفعل التفضيل  " ص  21/3واجب يوم  الخميس 

 CP 63-6تفعيل  قواعد " أفعل التفضيل  " من خالل نشاطات مختلفة  21/3صف يوم  الخميس 

Oral Presentations start on Friday April 5 

Oral Presentation OUTLINE due Friday March 22 

22/3 واجب يوم الجمعة  محادثة 
22/3صف يوم الجمعة   محادثة 

 3/  25واجب ليوم  اإلثنين 

Winter Week 11 
 السابع تحضير لالختبار

 اختبار 25/3صف يوم  اإلثنين 

 Do not forgetعمل تمرين  213ص  11و عمل تمرين  212,   211تحضير  قواعد " المستقبل " ص  26/3واجب يوم  الثالثاء 

to write the vowels!                                                       

V                                                                                                   

 CP 67-8عمل.تفعيل   قواعد " قواعد " المستقبل " " و  3/  26صف يوم  الثالثاء 

  218ص  16عمل نشاط استماع   تمرين  27/3واجب ليوم  األربعاء 

 CP 69-70  و 218ص  17عمل نشاط استماع   تمرين  27/3صف يوم  األربعاء 

و حفظ فعل " ظَنَّ " و " وجد " و " انتهى   225ص 1وعمل تمرين   223ص  13تحضير مفردات الدرس  28/3واجب يوم  الخميس 

 .only  5و  4و  3تمرين   2---71صفحة   Course Packو عمل     224"  ص 
 219ص  19عمل تمرين ومن خالل نشاطات مختلفة  13تفعيل  مفردات الدرس  28/3صف يوم  الخميس 
 محادثة 29/3صف يوم الجمعة 

 محادثة Course Evaluations + 29/3صف يوم الجمعة 

 1/4 االثنينواجب يوم  

Winter Week 12 

و حفظ فعل " ظَنَّ " و " وجد " و " انتهى   225ص 1وعمل تمرين   223ص  13تحضير مفردات الدرس 

 .only  5و  4و  3تمرين   2---71صفحة   Course Packو عمل     224"  ص 

 219ص  19عمل تمرين ومن خالل نشاطات مختلفة  13تفعيل  مفردات الدرس  1/4صف يوم  الثالثاء 
 .  226ص  3+ عمل  تمرين  226ص  2عمل  تمرين +   238ص  14عمل نشاط استماع   تمرين  2/4واجب يوم  الثالثاء 

 238ص  16و عمل تمرين   227ص   6, 5  فيديو و عمل تمرين   13الدرس  2/4صف يوم  الثالثاء 
  215ص   12و كتابة  تمرين  214تحضير قواعد " الجملة الفعلية   "  ص  3/4واجب ليوم  األربعاء 
ص  12و عمل نشاط قراءة تمرين  CP 73  تفعيل  قواعد " الجملة الفعلية   "  من خالل نشاطات مختلفة 3/4صف يوم  األربعاء 

236 
 Review number    240ص   DVD colloquialو االستماع إلى  239ص  17عمل تمرين   4/4واجب يوم  الخميس 

agreement from handouts 

صفحة  16و تمرين   237,  236ص  13وعمل نشاط قراءة تمرين 238 ص  15عمل نشاط كتابة   تمرين  4/4صف يوم  الخميس 

238  
  sPresentationOral 5/4واجب يوم الجمعة 

 5/4 صف يوم الجمعة 

 8/4 اإلثنينواجب يوم 

Winter Week 13 

Oral Presentations 
 

 8/4  االثنينصف يوم 

 Oral Presentations 9/4  الثالثاءواجب يوم 
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  9/4  الثالثاءصف يوم 

 Oral Presentations 10/4 األربعاءواجب ليوم  
 10/4 األربعاء صف يوم 

مراجعة لالمتحان Do grammar section of mock exam  +CP 89+ 11/4الخميس واجب يوم  

 النهائي

 مراجعة لالمتحان النهائي 11/4الخميس صف يوم  

 مراجعة لالمتحان النهائي +Finish mock exam  12/4واجب يوم الجمعة 

 مراجعة لالمتحان النهائي 12/4صف يوم الجمعة 

 

 


