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LOWER INTERMEDIATE ARABIC (ISLA522) 

Course Objectives: 

 

This is a six-credit course and brings students from the lower intermediate to the higher 

intermediate level. It is a continuation of developing the four skills in acquisition of the Arabic 

language. The emphasis will be on reading writing, speaking, listening and grammar . It uses 

variety of authentic materials (i.e. newspapers and magazines, segments, and internet sources) to 

help students deal with printed, and visualized sources in real life situations. 

Communicative approach is highly stressed in this course therefore; students are encouraged to 

participate actively in class discussions. Moreover, classes are conducted in Arabic therefore; 

students are expected to speak Arabic in the class. 

 

By the end of this term, students will be able to: 

 

1) Participate easily in conversions on a wide range of topics. 

2) Write coherent and more complex paragraphs rather than short sentences length discourse 

3) Comprehend and analyze successfully reading and listening sources in real life situations. 

4) Grasp awareness of cultural aspects in the Arab societies.   

5) Comprehend and grasp successfully ideas handled in reading texts. 

 

Course Materials  

1. Al-Kitaab fii ta`allum al-`Arabiyya: A Textbook for Beginning Arabic, Part One, Second 

Edition (Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal,Abbas Al-Tonsi.), Georgetown UP, 2004  

2. Al-Kitaab fii ta`allum al-`Arabiyya: A Textbook for Beginning Arabic, Part TWO (Kristen 

Brustad, Mahmoud Al-Batal,Abbas Al-Tonsi.), Georgetown University press 1997  

3. A Dictionary of Modern Written Arabic (Hans Wehr), Spoken Language Services –N.B.: This 

dictionary is Arabic-to-English only and there are no appropriate substitutes. 

Attendance and participation: 

Attendance is mandatory; therefore, students are not allowed to miss more than three classes during 

the summer program. If you miss more than three classes (without a documented excuse), you will 

fail the course. Please do not be late to class. We only have a short time to get a lot of language 

learning done and it is important to start on time. Please do not miss in-class tests. As a rule, make-

up exams/tests/quizzes will not be given, so if you miss a test you will receive an F. 

Homework: Students should come to class fully prepared and with all homework assignments 

carefully completed. Please submit your homework notebook before the class starts.  

In class: Students are required to attend all classes on time and to participate fully in all class 

activities. 
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Oral Presentation 

The goal of this activity is to enhance students’ oral performance, the revision of vocabulary, 

application of grammar, structure, and use of connectors. Students may choose a topic from the 

book, from personal experience, or biography. The duration will be ten minutes, and the grading 

criteria will be given to you in advance. Students may prepare a lexical set of new vocabularies to 

distribute their fellow students.  Your fellow students should formulate questions to ask the 

presenter after the presentation.  Students should discuss the oral presentation with the instructor 

during office hours and prior to the presentation. 

Written Project 

The goal of this activity is to enhance written skills and formal correctness, as well as the 

application of grammar, structure, use of connectors and spelling. The written presentation should 

not be less than 800 words composed by the student him/herself. You will receive instructions and 

evaluation criteria for the written project in advance. Students can discuss the written presentation 

with the instructor during office hours and prior to handing it in. Plagiarism or academic 

dishonesty will be referred to the appropriate disciplinary officer. 

Grade Distribution: 

 

Quizzes: 15% 

Class participation: 10% 

Homework and preparation: 15% 

Oral Presentation: 10 % 

Midterm Exam: 15% 

Final Written Project: 10 % 

Final Exam: 25% 

 

Academic Integrity:  

 

Please read the below statement on academic integrity and be sure to go to the McGill 

webpage on academic integrity (url listed below)  

 

McGill University values academic integrity. Therefore, all students must understand the 

meaning and consequences of cheating, plagiarism and other academic offences under the 

code of student conduct and disciplinary procedures (see www.mcgill.ca/integrity for more 

information). 

 

L’université McGill attache une haute importance à l’honnêté académique. Il incombe par 

conséquent à tous les étudiants de comprendre ce que l’on entend par tricherie, plagiat et autres 

infractions académiques, ainsi que les conséquences que peuvent avoir de telles actions, selon le 
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Code de conduite de l’étudiant et des procédures disciplinaires (pour de plus amples 

renseignements, veuillez consulter le site www.mcgill.ca/integrity). 

 

LANGUAGE POLICY: Conformément à  la Charte des droits de l’étudiant de l’Université 

McGill, chaque étudiant a le droit de soumettre en français ou en anglais tout travail écrit devant 

être noté (sauf dans le cas des cours dont l’un des objets est la maîtrise d’une langue). 

DISABILITIES: If you have a medical, psychiatric or learning disability and require 

accommodations in this class, please let me know early in the semester or as soon as you are 

eligible.  

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

evaluation scheme in this course is subject to change.  

Brainstorming and outline 
Writing project draft # 1 due 

Monday, May 8th 
 

 الثالثاءصف   11:45-11:00 13-1لقواعد الكتاب االول من درس ومراجعة  syllabusمناقشة الـــــ 

2/5  

ل
ألو

ع ا
سبو

أل
 ا

 12:45-12:05 ."األستاذ علي“نشاط قراءة خارجية 

 1:30-12:55 تعارفمحادثة: 

 9وعمل تمرين  233,  232,  231تحضير قواعد " أنَّ " ص القواعد: 

 .236ص  12عمل نشاط قراءة تمرين  القراءة:( + 10_1)233ص 
 واجب األربعاء 5/3

وعمل تمارين  233,  232,  231تفعيل قواعد " أنَّ " ص  :القواعد

 اضافية

 األربعاء صف  11:00-11:45

3/5  

 12:45-12:05 واألميرة ريم في األردن لألمير على ابنة نشاط قراءة:

 1:30-12:55 المراسلة: متابعة لنشاط القراءة :نشاط كتابة

ص  10وعمل تمرين  234ص “: تحضير قواعد " مازال وكان القواعد

وعمل  242ص 14تحضير مفردات الدرس المفردات:    (8_1) 235

في" و" “وتعلموا “( وحفظ فعل " اتمنى 10_     1) 244ص  2تمرين 

 .243بــ " ص 

 Bring your laptop 

 4/5 الخميس واجب

من خالل نشاطات مختلفة +عمل  14تفعيل مفردات الدرس المفردات: 

 .245ص  5عمل تمرين +  245ص  4تمرين 

 الخميسصف   11:00-11:45

4/5  

 234ص “قواعد " مازال وكان “تفعيل   قواعد " مازال وكان  القواعد:

 235محادثة ص  11( وعمل تمرين 15-9) 235ص  10وعمل تمرين 

12:05-12:45 

 1:30-12:55 األستاذ إبراهيم بوصوب( –أنا وعائلتي  (عربية أصواتستماع: ا

 247ص “تحضير قواعد " الجملة األسمية ووصف األماكن القواعد: 

 249ص 8تحضير تمرين   (.8-1من ) 248ص  7وعمل تمرين 

 للمحادثة

  243ص  1نشاط كتابة تمرين  كتابة:

 5/ 8 األثنين واجب

ي
ع الثان

سبو
أل

ا
 

 اإلثنين  صف  11:45-11:00 246ص  6فيديو وعمل تمرين  14الدرس المفردات: 

من  247ص “تفعيل قواعد " الجملة األسمية ووصف األماكن  القواعد: 8/5

 (15-9من ) 248ص  7خالل نشاطات إضافية وعمل تمرين 

12:05-12:45 

http://www.mcgill.ca/integrity


5 

 

 1:30-12:55   249ص  8تمرين  :وصف مكان :محادثة

Brainstorming and outline Writing project draft # 1 due 

 th9, May Monday 

  262ص  18عمل تمرين المفردات: 

 253,  252,  251,  250تحضير قواعد " أوزان الفعل " ص : القواعد

 memorize   251))وعمل ت ص  254ص 10وعمل تمرين  254, 

the charts  255وتحضير القاموس ص  

 (3,  2,  1) 258,259ص  14عمل نشاط قراءة تمرين  قراءة:

 9/5الثالثاءواجب 

قواعد " أوزان الفعل " من خالل نشاطات مختلفة وعمل  تفعيل: القواعد

   256ص  12تمرين 

 9 الثالثاءصف   11:00-11:45

/5 

 12:45-12:05 (6، 5، 4) 258,259ص  14عمل نشاط قراءة تمرين  راءة:ق

 1:30-12:55 متابعة لدرس القراءة محادثة:

-1) 250ص  9وعمل تمرين  249: تحضير قواعد االضافة ص قواعد

16)

 See materials in  1ص  1شقة مفروشة وعمل ت قراءة:  نشاط 

myCourses 

  5/ 10 األربعاءواجب 

 األربعاءصف   11:45-11:00 وعمل تمارين إضافية: تفعيل قواعد االضافة قواعد

10/5  12:45-12:05  2ص  2شقة مفروشة وعمل ت قراءة:  نشاط  

 1:30-12:55 متابعة لدرس القراءة محادثة:

 2وعمل تمرين  264ص 15تحضير مفردات الدرس المفردات: 

   265ص 1وعمل تمرين  266ص

الذي /التي/الذين " ص  –تحضير قواعد " االسم الموصول  القواعد:

 (11-1) 271ص  9وعمل تمرين  269

Bring your laptop 

 11/5 الخميسواجب 

من خالل نشاطات مختلفة +عمل  15تفعيل مفردات الدرس : المفردات

  267ص  4تمرين 

 الخميسصف   11:00-11:45

11/5  

الذي /التي/الذين "   من  –تفعيل    قواعد " االسم الموصول  :القواعد

 271ص  8مختلفة وعمل تمرين  أنشطةخالل 

12:05-12:45 

 نزار“ كلماتواالستماع لقصيدة تفعيل قواعد " القاموس": نشاط استماع

 قباني "

12:55-1:30 

  5/12واجب الجمعة  تحضير لالمتحان

صف الجمعة   11:45-11:00 امتحان

5/12 
 12:45-12:05 امتحان

Introduction, thesis statement and the first part of the body 
Writing project draft # 2 due 

Tuesday, May 23 

 272وتحضير مراجعة النفي صفحة  265ليس" ص “حفظ  قواعد:

 (7- 1) 273ص  11وعمل تمرين 
 (4-1) 280، 279ص  15عمل نشاط قراءة تمرين  القراءة:

ع الثال 5/15واجب اإلثنين 
سبو

أل
ا

ث
 

وعمل نشاط  268ص  5فيديو وعمل تمرين    15 المفردات: الدرس

 269ص  6محادثة تمرين 
اإلثنين صف   11:00-11:45

/155 
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ص  11وعمل تمرين  272ص  Negation: مراجعة النفي القواعد

 نشاطات أخرى( وعمل 9-15) 273
12:05-12:45 

 1:30-12:55 (  8_5. ) 280، 279ص  15عمل نشاط قراءة تمرين  القراءة:

 .  283ص 19عمل تمرين المفردات: 

 270ص  7وعمل ت  270ص “تحضير قواعد " ما ومن  القواعد:

وحفظ اسماء الشهور وعمل نشاط كتابة  288قراءة الثقافة ص الثقافة: 

   289ص 3تمرين 

 165/الثالثاء  واجب

 الثالثاء صف  11:45-11:00  272ص  10وعمل تمرين “تفعيل قواعد " ما ومن القواعد: 

 12:45-12:05 المملكة العربية السعودية قراءة:   6/16

 1:30-12:55  أصوات عربية الجزائر :استماع

 275ص  13وعمل ت  274تحضير قواعد " الشرط " ص القواعد: 

(1-11 ) 

 1وعمل تمرين  286ص 16تحضير مفردات الدرس المفردات: 

وحفظ فعل " وصل" و " اشترى " ص  289ص 4وتمرين  286ص

287 . 

 واجب األربعاء 17 /5

من خالل نشاطات مختلفة +عمل  16تفعيل مفردات الدرس  المفردات:

من خالل ““+ مراجعة   فعل " وصل" و " اشترى  287ص  2تمرين 

 نشاطات مختلفة

 األربعاءصف   11:00-11:45

17/5 

 12:45-12:05 من خالل نشاطات مختلفة.“: تفعيل وتعزيز لقواعد " الشرط قواعد

 1:30-12:55 ماذا تفعل لو؟محادثة: تفعيل لقواعد الشرط. 

 .281ص  16ت استماع: 

  جيبوا على هذه األسئلةأ A)وعمل ت  28ص  ديانا لألميرة الذاتية السيرةقراءة: 

  29see materials in your course packص 

 5/ 18الخميس واجب 

صف الخميس  11:00-11:45     290ص  5فيديو وعمل تمرين    16الدرس 

 12:05-12:45 وعمل نشاطات إضافية 274قواعد " الشرط " ص لقواعد: ا 5/18

 12:55-1:30 وعمل باقي االسئلة CP 28ص  ديانا لألميرة الذاتية السيرةقراءة: 

National Patriots’ Day 5/  22واجب اإلثنين  

عمل ت ص و 282الجملة األسمية والجملة الفعلية ص  القواعد: مراجعة

282 (1-7) 

     277,  276(  ص و عمل القراءة الثالثة  2 -1) 14ت القراءة: 

 23/5 الثالثاءواجب 

رابع
ع ال

سبو
أل

ا
مراجعة الجملة األسمية والجملة الفعلية ومن خالل نشاطات القواعد:  

   282ص  17مختلفة وعمل تمرين 

 الثالثاءصف   11:00-11:45

23/5 

 33و 32ص  من خالل نشاطات مختلفة 277,  276ص  14ت قراءة: 

   CPمن 

12:05-12:45 

 1:30-12:55 276ص( 3ص ) 14ت : كتابة

  283ص  18: مراجعة الفعل المضارع المجزوم وعمل ت قواعد

  292ص  7وعمل ت  291تحضير" أفعل التفضيل " ص  

 االستماع: ت 14 ص 303 االستماع األول فقط )6-1(

 24/5 األربعاءواجب يوم 

تكملة القراءة ت 14 ص 276 , 277 من خالل نشاطات مختلفة ص 32 

   CPو33 من 

 األربعاءصف   11:00-11:45

24/5 
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 12:45-12:05 تفعيل قواعد " أفعل التفضيل " من خالل نشاطات مختلفة 

 1:30-12:55 استماع: ت 14 ص 303 االستماع الثاني فقط

mock exam at home and midterm  Please do the

prepared -come to class well 

 330ص  19استماع ت  عملاالستماع: 

 25/5ب الخميس واج

صف الخميس   11:45-11:00 مراجعة لالمتحان

 12:45-12:05 مراجعة لالمتحان  25/5

 1:30-12:55 مراجعة لالمتحان

  5/26واجب الجمعة  منتصف المدة نالمتحا االستعداد

 امتحان منتصف المدة
 

صف الجمعة   11:00-11:45

5/26 12:05-12:45 

12:55-1:30 

Introduction, the thesis statement, the first part of the body, 

and the second part of the body 

Writing project draft # 3 due 

Monday, June 5th  

 17الدرس تحضير مفردات المفردات: 

  ( 3_ -1) 326ص 16وعمل نشاط قراءة تمرين  القراءة

تحضير أعراب االسم: المرفوع والمنصوب والمجرور ص  القواعد:

297 ،298 ،299 . 

 29/5واجب اإلثنين 

س
خام

ع ال
سبو

أل
ا

 

واجب اإلثنين   11:45-11:00 50ص  CPالدرس  17تفعيل مفردات الدرس  المفردات:

، 297تفعيل أعراب االسم: المرفوع والمنصوب والمجرور ص القواعد:  29/5

 من خالل نشاطات مختلفة.  299، 298

12:05-12:45 

 1:30-12:55 326ص  15ت محادثة: 

 30/5واجب يوم الثالثاء  317ص  7وعمل ت  317و316تحضير المجرور ص  :لقواعدا

وعمل نشاطات من خالل مواد  317، 316تفعيل المجرور ص 

  CPإضافية

صف الثالثاء   11:00-11:45

5/30 

 12:45-12:05 17   فيديو وعمل تمرين 5 ص 313  

 1:30-12:55 محادثة: مشاكل اجتماعية

   318ص  8ت  عملو 318تحضير المرفوع ص  القواعد:

-1وعمل االسئلة )   328,  327ص 16عمل نشاط قراءة تمرين  القراءة

5 ) 

Bring your laptop 

 5/31ب األربعاء واج

و عمل CPمن خالل نشاطات مختلفة  318تفعيل المرفوع ص القواعد: 

 (.13-1من ) 319ص  9ت 

صف يوم  11:00-11:45

 5/31األربعاء 

وعمل    328,  327ص 16عمل نشاط قراءة تمرين  نشاط قراءة:

 االسئلة اإلضافية

12:05-12:45 

و  68ص   CP من حسين()طه من الكتاب  350ص  16ت  استماع:

69 

1:30-12:55 

 321ص  10عمل 320تحضير األعراب   المنصوب ص القواعد: 

 . 324، 323وقراءة الثقافة ص 
 1/6ب الخميس واج
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(  10 -1) 335ص  2و عمل ت  18تحضير مفردات الدرس  المفردات:

  61صفحة  3و عمل تمرين 

من خالل نشاطات مختلفة عمل ت  18تفعيل مفردات الدرس  المفردات:

وعمل نشاط محادثة  336ص  4( وعمل تمرين 19-11) 335ص  2

 334ص  1تمرين 

صف الخميس  11:00-11:45

1/6 

 321ص ( B) 10عمل ت  320: تفعيل أعراب المنصوب ص القواعد

 (12-1من ) 322ص  11عمل ت 

12:05-12:45 

 12:55-1:30 محادثة

وقراءة  340، 339تحضير قواعد األلوان وحفظ األلوان ص  القواعد:

 350ص  15ت وعمل و 340الثقافة ص 

 ( 4-1) 349، 348ص  14ت : القراءة

 (8-1) 353ص  19: ت الكتابة

 5/6واجب االثنين 

 

س
ساد

ع ال
سبو

أل
ا

 

من خالل نشاطات مختلفة  340، 339تفعيل قواعد األلوان ص القواعد: 

 (6-1) 342ص  9وعمل ت 

 5صف االثنين  11:00-11:45

/6 

 CP 12:05-12:45من  64ت ص  (8) 349، 348ص  14ت  نشاط قراءة 

 12:55-1:30 337ص  6وعمل ت  18الدرس  فيديو

وقراءة  340، 339تحضير قواعد األلوان وحفظ األلوان ص  القواعد:

 350ص  15ت وعمل و 340الثقافة ص 

 ( 4-1) 349، 348ص  14ت : القراءة

 (8-1) 353ص  19: ت الكتابة

 6/6الثالثاء  واجب يوم

من خالل نشاطات مختلفة  340، 339تفعيل قواعد األلوان ص القواعد: 

 (6-1) 342ص  9وعمل ت 

صف الثالثاء  11:00-11:45

6/6 

 CP 12:05-12:45من  64ت ص  (8) 349، 348ص  14ت  نشاط قراءة

 12:55-1:30 337ص  6وعمل ت  18الدرس  فيديو

 359ص  2وعمل ت  357ص  19مفردات الدرس  : تحضيرالمفردات 

 .358وتعلموا هذه األفعال ص 

 315، 314تحضير أوزان الفعل ووزن انفعل وافتعل ص القواعد: 

 .354ص  20( وعمل ت 5-1) 315ص  6وعمل ت عمل ت 

 7/6واجب األربعاء 

من خالل نشاطات مختلفة وعمل ت  19تفعيل مفردات الدرس  المفردات:

  360ص  4

صف األربعاء  11:00-11:45

7/6 

من  315، 314أوزان الفعل ووزن انفعل وافتعل ص تفعيل  القواعد: 

 خالل نشاطات مختلفة.

12:05-12:45 

( للمناقشة )محادثة الزوج / الزوجة 8رقم ) 348ص  14: ت محادثة

 المثالية(.

1:30-12:55 

ص  11وعمل ت  345، 344، 343: تحضير قواعد المثنى ص القواعد 

-1التمرين األول ) 85صفحة  CP ملوع 84صفحة  CP وعمل 345

14) 

 Bring the dictionary to the( 1فقط ) 346ص  12: ت القراءة

class 

 8/6واجب الخميس 

 11:45-11:00  361ص  6وعمل ت  19فيديو الدرس 
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من خالل نشاطات  345، 344، 343قواعد المثنى ص  القواعد: تفعيل

 مختلفة

12:05-12:45 

الخميس  صف

( والثقافة قراءة جهرية في الصف 3، 2فقط ) 346ص  12: ت قراءة 8/6

 .338ص 

1:30-12:55 

  6/9صف الجمعة  تحضير لالمتحان

11:45-11:00 امتحان واجب الجمعة  

12:45-12:05 امتحان 6/9  

Introduction, the thesis statement, the body, and the 

conclusion 

Writing project draft # 4 due 

Monday, June 19th  

استعدادا ً  351ص  17وعمل ت  351: اإلعراب: إن َّ / أنَّ ص القواعد

 للقراءة الجهرية في الصف.

 Bring your)أ(  األولى فقطالقراءة  370، 369ص  15: ت القراءة

dictionary to the class 

 6/12واجب اإلثنين 

سابع
ع ال

سبو
أل

ا
 

( ص  القواعد: تفعيل من خالل نشاطات خارجية  351األعراب )إن َّ / أنَّ

 في الصف. 351قراءة جهرية ص 

صف اإلثنين  11:00-11:45

6/12 

 12:45-12:05 القراءة: ت 15 ص 369، 370 القراءة الثانية والثالثة فقط )ب، ج( 

 12:55-1:30 الكتابة: عمل ت 16 ص 371  

  365ص  9وعمل ت  365، 364: جمع المؤنث ص القواعد

 89ص  11( ت 8- 1) 89وعمل ت ص ( 90-88ص ) C P: القراءة 

 )الفقرة األولى فقط(. 

 373ص  18 عمل ت 

 13/6واجب الثالثاء 

ص  10وعمل ت  365، 364المؤنث ص جمع قواعد  القواعد: تفعيل

366 

صف الثالثاء  11:00-11:45

13/6 

)الفقرة  11 ت ( وعمل10- 1) 91وعمل ت ص  89ص  CP: القراءة

2-7) 

12:05-12:45 

 12:55-1:30  متابعة للقراءة أو االستماع المحادثة:

 376ص  1عمل ت  376ص  20تحضير مفردات الدرس المفردات: 

   377ص  2وعمل ت 

ص  7وعمل ت  362: تحضير " مثل / كــــ/ كما / كأنَّ " ص القواعد

363 (1-7 )   

 14/6واجب األربعاء 

من خالل نشاطات مختلفة وعمل ت  376ص  20تفعيل مفردات الدرس 

 378ص  4وعمل ت  378ص  3

 االربعاءصف  11:00-11:45

14/6 

 7وعمل ت  362مثل / كــــ/ كما / كأنَّ " ص “قواعد  القواعد: تفعيل

 363ص  8( وعمل ت 10-8) 363ص 

12:05-12:45 

 12:55-1:30 " تــم َّ + المصدر " 378ص  4ت  المحادثة:

   380ص  6وعمل ت  380قراءة التواريخ ص القواعد: 

 387ص وعمل االسئلة  11ت االستماع: 
 

 15/6واجب الخميس 

11:45-11:00  379ص  5وعمل ت  20فيديو الدرس  صف الخميس  

15/6 

ب
س

أل
ا

ع 
و

ن
الثام

 

12:45-12:05 380تفعيل قراءة التواريخ من خالل نشاطات مختلفة ص القواعد:   
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1:30-12:55 االستماع: ت 14 ص 393  

Read preface to the student( ix, x ) الكتاب الثاني 

- 5ص  1وعمل ت  4، 3، 2ص  1تحضير مفردات الدرس المفردات: 

 للمحادثة في الصف  10ص  7ت  تحضير

وعمل ت  19، 18: تحضير زمن الفعل الماضي والمضارع ص القواعد

 20، 19ص  14

 6/ 19واجب اإلثنين 

من خالل نشاطات  4، 3، 2ص  1تفعيل مفردات الدرس  المفردات:

   7ص  3وعمل ت  10ص  6وعمل ت  6ص  2مختلفة عمل ت 

11:00-11:45 صف اإلثنين  

19/6 

ومراجعة  19، 18تفعيل زمن الفعل الماضي والمضارع ص القواعد: 

   20، 19ص  14لتمرين   

12:05-12:45  

1:30-12:55 محادثة: ت 7 ص 10 للمحادثة في الصف  

Read preface to the student (ix, x ) الكتاب الثاني 

- 5ص  1وعمل ت  4، 3، 2ص  1تحضير مفردات الدرس المفردات: 

 للمحادثة في الصف  10ص  7ت  تحضير

وعمل ت  19، 18: تحضير زمن الفعل الماضي والمضارع ص القواعد

 20، 19ص  14

 20/6واجب الثالثاء 

من خالل نشاطات  4، 3، 2ص  1تفعيل مفردات الدرس  المفردات:

   7ص  3وعمل ت  10ص  6وعمل ت  6ص  2مختلفة عمل ت 

صف الثالثاء  11:00-11:45

20/6 

ومراجعة  19، 18تفعيل زمن الفعل الماضي والمضارع ص القواعد: 

   20، 19ص  14لتمرين   

12:05-12:45 

 12:55-1:30 للمحادثة في الصف 10ص  7ت  محادثة:

 6/21واجب األربعاء  Oral presentationتحضير 

Oral presentation 11:00-11:45  واجب األربعاء

6/21 

 

Oral presentation 12:05-12:45 

Oral presentation 1:30-12:55 

  6/22واجب الخميس مراجعة لالمتحان

صف الخميس  11:45-11:00 مراجعة لالمتحانا

 12:45-12:05 مراجعة لالمتحان 6/22

 12:55-1:30 مراجعة لالمتحانا

  6/23 الجمعةواجب  االمتحان النهائيتحضير 

 االمتحان النهائي
11:00-11:45 

صف الجمعة 

6/23 
12:05-12:45 

1:30-12:55 

Final submission of the written 

project 

Submission of the final writing project due (from Wednesday, 

June 21st until Monday, June 26th.  

If you are not going to be Montreal after Friday, June 23rd 

and you wish submit your final electronically, please do so.  
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Arabic –English glossary 
 م الكلمة المعنى م الكلمة المعنى

page 1 صفحة = ص.  day 1 يوم.  

vocabulary 2 مفرادت.  Monday 2 اإلثنين.  

lesson 3 درس.  Tuesday 3 الثالثاء.  

preparation / to prepare  4 تحضير.  Wednesday  4 األربعاء.  

holiday 5 عطلة.  Thursday  5 الخميس.  

grammar  6 قواعد.  Friday 6 الجمعة.  

drill 7 تمرين.  Saturday 7 السبت.  

listening activity 8 نشاط استماع.  Sunday 8 األحد.  

writing Activity  9 نشاط كتابة.  to memorize   9 ِحْفظ.  

reading  10 قراءة.  homework 10 واجب.  

to do  11 عمل.  quiz  11 امتحان / اختبار.  

culture  12 الثقافة.  to make active  12 تفعيل.  

 

 


