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   ARBC0103 االبتدائيصف اللغة العربية 
 جامعة ميدلبري 

  م  ٢٠٢٣الدراسي  الربيعفصل 
Important Note: Daily schedule is subject to change, so do check the online schedule on the class website often. 

 

  الحادي عشر  الدرس
Note #1: You can access the audio and video files for each unit of Al-Kitaab Part I على الِوب on Lingco via this link.  

Note #2: The Answer Key to the exercises is posted HERE, but do not access the Answer Key until you are done with the homework.  

Note #3: Answers to fill-in-the-blank exercises have to be given in full sentences, not as single words. 

Note #4: Make sure to skip lines in your homework.  

 ) this column indicates homework’s due dateالواجبات في البيت ( الموضوعات في الصف اليوم 

 مارس ١٣ اإلثنين

:  الحادي عشرالدرس 

   أشعر بالخجل أحيانا

  

 المفردات الجديدة

  ١٤واجب # 

 . على الوبواستمعوا إليها  ٢٢٧- ٢٢٦اقرأوا المفردات الجديدة (الفصحى) ص.  -

 . ٢٢٨-٢٢٧ص.  Notes on vocabulary usageاقرأوا  -

 ) .Notice that this exercise is on two pages. (٢٢٩-٢٢٨، ص.  ١تمرين  -

As usual, submit full sentences, and access the Answer Key only after you’ve 

written your own answers.  
 

  تمارين المفردات مارس ١٤ الثالثاء

  ١٥واجب # 

 . ٢٣٠، ص.  ٣تمرين  -

 : كتابة جمل المفردات من "أحد" إلى "صيدلية". ٢٣٠، ص.  ٤تمرين  -

As usual, access the Answer Key only after you’ve written your own 

sentences and mark your corrections.  

  .Prepare questions for topics #1, #3, and #4, in Drill 5   : ٥تمرين  -

https://class.lingco.io/register?courseCode=STU-e381ae5
https://sites.middlebury.edu/arabic103spring2023/answer-key/
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 ) this column indicates homework’s due dateالواجبات في البيت ( الموضوعات في الصف اليوم 

    : جملة الصفة٢# القواعد   مارس ١٥ األربعاء

  ١٦واجب # 

 : كتابة جمل المفردات من "عدّة" إلى "مهندس". ٢٣٢، ص.  ٨تمرين  -

As usual, access the Answer Key only after you’ve written your own 

sentences and mark your corrections.  

  . ٢٣٤-٢٣٣، ص. عن "جملة الصفة" ٢# اقرأوا القواعد  -

  ٣امتحان #   مارس ١٦ الخميس
  

 

مارس   ١٨السبت 
 مارس  ٢٦إلى األحد 

  
  عطلة الربيع 

  
  عطلة سعيدة للجميع

  : أوزان الفعل ٣# القواعد   مارس ٢٧ االثنين

  ١٧واجب # 

كلمة على األقل  ٥٠من  paragraphفقرة واكتبوا ، على الوب ١٣شاهدوا فيديو القصة في تمرين   -

)at leastعن الفيديو (.   

Note: As usual, use your own words to express what you have understood 

from the video. Do not transcribe what Khaled says in the video word by 

word.   

  .على الوب، واستمعوا إليها ٢٣٩-٢٣٧عن "أوزان الفعل"، ص.  ٣اقرأوا القواعد #  -

 تمارين متنوعة  مارس ٢٨ الثالثاء

  ١٨واجب # 

 من أصدقائكم.  اثنينكلمة عن  ٧٥: كتابة عن األصدقاء. اكتبوا فقرة من ١٥تمرين  -

 .٢٤٣، ص. ٥-١، ثم أجيبوا عن األسئلة على الوب ١٦شاهدوا الفيديو في تمرين  -
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 ) this column indicates homework’s due dateالواجبات في البيت ( الموضوعات في الصف اليوم 

 قراءة مارس ٢٩ األربعاء

  ١٩واجب # 

ثم   ،٢٤١-٢٤٠"اليوم السادس"، ص. قراءة عن "برنامج تركيا": اقرأوا فقط من "اليوم األول" إلى  -

 .  ألسئلةهذه اعن إجابات  اكتبوا

 

  مارس ٣٠ الخميس

  

 ٤امتحان # 

  

Review Unit 11 in preparation for Test #4.  

 
 

http://sites.middlebury.edu/arabic103spring2023/files/2023/03/questions-on-the-Turkey-reading.pdf



