٢٠٠ اللغة العربية
٢٠١٢ خريف
أهال وسهال ومرحبا بكم من جديد إلى اللغة العربية
 برحمون عبد القادر: األستاذ
aberrahm@smith.edu : عنوان البريد االلكتروني
٤١٣ ٥٨٥ ٣٦٢٨ :رقم التليفون
١٥- مكتبة نيلسون ب:المكتب
Sabin-Reed 220:مكان الصف
Professor: Abdelkader Berrahmoun
Office: Neilson Library B/15
Tel: 413-585-3628
Class times: M, W, F 1:10PM-2:30PM
Classroom: Sabin-Reed 220
Office Hours: Tue. 11:30-12:30 p.m.; Fri. 11:30-12:30 p.m. and by appointment
E-Mail: aberrahm@smith.edu

: (الصفmaterials)مواد
1. Replacement DVD 3 for Al-Kitaab fii Ta callum al-cArabiyya with DVDs
A Textbook for Beginning Arabic: Part One
Second Edition
1 DVD-ROM
2. Al-Kitaab fii Tacallum al-cArabiyya with DVDs A Textbook for Arabic: Part Two
Second Edition
3. Answer Key to Al-Kitaab fii Ta callum al-cArabiyya A Textbook for Arabic: Part
Two
Second Edition

4. Cowan, J.M., ed. The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic.

Course Description:
Students in this course will continue perfecting their knowledge of Arabic focusing on
the four skills: speaking, listening, reading, and writing. Students should expect text
assignments as well as work with DVDs, audio and websites. Exercises include writing,
social interactions, role plays, and the interplay of language and culture. We will finish
Part two of Al-Kitaab by the end of this semester. Prerequisite is ARA 100y or the
equivalent.
Credits

4 credits

:األهداف
By the end of this academic year, you will,  إن شاء هللا, have reached Intermediate-Mid to
Intermediate-High level of proficiency in Arabic through engaging in the following:
 أكثر من جمل وبلغة جميلة ومفردات جديدة وتعلم أشياء من العامية تساعدparagraphs  الكالم في فقرات-۱

على فهم الثقافة العربية أكثر
 االستماع إلى برامج أصلية و حقيقية باإلضافة إلى قصة مها وخالد-۲
: القراءة بمساعدة استراتيجيات جديدة مثل-۳
skimming to get an overview of what a text is about and how it is structured; scanning
for specific information; inferring meaning from context through application of
grammatical knowledge, deduction and real world knowledge; analyzing complex
sentences; using the system of the  وزنand  جذرto learn and guess the meaning of new
words and using  القاموس العربيmore efficiently.

 الكتابة في فقرات أكثر من جمل وبلغة جميلة ومفردات جديدة-٤
: العمل على هذه الوضائف اللغوية-٥
narration in the present and the past, descriptions of daily life and personal relations,
and reporting information: who, what, when, where and why.
case endings  تعلم اإلعراب-٦
higher levels of language proficiency تعلم أوزان الفعل التي تساعد كثيرا في الحصول على- ۷

Requirements & Grades
20%

Participation

 Reading the texts assigned
 Active Participation in class
 Make summary of the assigned texts and Prepare questions
 Skit
 Punctuality
 Attendance: your attendance to every class is required and assumed.
Absences will affect your participation grade.

25%

Quizzes

Schedule of quizzes will be announced separately in a different document.
Lowest grade will be dropped → NO MAKE-UP!

15%

Composition
(4 essays)

Essays are to be handed in ON TIME.
You must hand in the corrected rewrites no later than 1 week after they have
been returned to you. Under NO circumstances are you to solicit or accept
outside help in writing or rewriting your compositions.

5%

Oral presentation

You will be asked to prepare and deliver a 10-minute oral presentation with
a partner. A list of topics will be provided from which to choose.

5%
Arabic radio show
10 % OPI

We will discuss this show in class.
Covers all the vocabulary your learned during the semester
The first interview during the midterm and the second one the last week of
class.

20%

Final (Vocabulary, Grammar and composition)

Final

To convert percentages to letter grades, follow this chart:
A 93%
A- 90%
B+ 87%

B 83%
B- 80%
C+ 77%

C 73%
C- 70%
D 60%- 69%

Syllabus for Unit 14
الواجبات

الموضوعات

الدرس
تعارف
مراجعة

مراجعة
Listening and
speaking
 )١دراسة المفردات الجديدة ص
 242و االستماع اليها على الDVD
 )٢دراسة فعل "أتمنى أن" وحروف
الجر "في" و "ب" مع الضمائر
ص243
 )٣كتابة تمرين  2ص
244
دراسة القواعد ص write the ( 247
summary of grammar in
)English

المفردات
تمرين 1
تمرين 4
تمرين 5

9/7- 9/21
Fri. 9/7
Mon. 9/10

الدرس الرابع عشر

Wed. 9/12

قراءة القواعد ص  249الى255
الى Bring your dictionary
الصف

Conversation

Fri. 9/14

ين تمر  8ص Prepare for :249
".في البيت"
كتابة تمرين  10ص 254
تمرين  8و  11و 12
تمرين 16

Listening and
speaking
نشاط قراءة :تمرين 14
Quiz 1

Mon. 9/17
Wed. 9/ 19

Syllabus for Unit 15

الواجبات

الموضوعات

الدرس

Conversation

الدرس الخامس عشر

Listening and
speaking

9/21- 10/5
Fri. 9/21

Mon. 9/24

 )١دراسة المفردات الجديدة ص
 264و االستماع اليها على الDVD
 )٢دراسة فعل" ليس " ص265
 )٣كتابة تمرين  2ص
266

المفردات
تمرين 1
تمرين 4

Wed. 9/26

 )٤دراسة الكلمات في تمرين  1على ال
DVD
كتابة  11جملة من جمل المفردات على
و كتابة ترجمة باالنكليزية  DVDال
لهذه الجمل
دراسة القواعد ص  269الى 272
تمرين 11 ,10 ,9
كتابة  ۱۳جملة من جمل المفردات
على ال DVD
Write the rest of sentences
from 12 to 23
تمرين 17
تمرين 19 ,18

Fri. 9/28

Conversation

Listening and
speaking

Mon. 10/1

نشاط قراءة
Quiz 2
Conversation

Wed. 10/3

!HAVE FUN

Fri. 10/5

FALL BREAK

Syllabus for Unit 16
الواجبات
تمرين 4
تمرين 1
تمرين  :3كتابة
تمرين 7
تمرين 9
تمرين Role-play :6
)(Videotaped

الموضوعات

الدرس

10/10 – 10/19

المفردات :تمرين 2
الثقافة :شهور السنة
القصة

الدرس السادس عشر:
"رسالة من عمي"

Wed. 10/10

تمرين 5
القواعد :أفعل التفضيل
تمرين 8

Fri. 10/12

القواعد" :من الـ  ...أنْ "

تمرين 10

Listening and
speaking

Mon. 10/15

تمرين  :15مراجعة

نشاط قراءة :تمرين 11

Wed. 10/17

تمرين  :16مراجعةتمرين
كتابة 13:

Quiz 3
Conversation

Fri. 10/19

Syllabus for Unit 17
الواجبات

تمرين 1
تمرين 3
تمرين 2
essay due

1st

تمرين 6
تمرين قراءة نشاط14 :
تمرين :مراجعة 17
تمرين  :13استماع
تمرين A-10
Bتمرين -10
Do five sentences
from each of the
following:

الموضوعات

الدرس

10/20 – 11/5

Listening and
speaking
محادثة باستخدام
المفردات الجديدة

الدرس السابع عشر" :كل
عام وأنتم بخير"

Mon. 10/22

القواعد :أوزان الفعل
"انفعل و افتعل"

Wed. 10/24

onversationC

Fri. 10/26

Listening and
speaking

Mon. 10/29

Quiz 4
القواعد :إعراب االسم:
المرفوع والمنصوب
والمجرور
onversationC

Wed. 10/31

Fri. 11/2

تمرين 7
تمرين 8
Mon. 11/5

تمرين 2
تمرين 3

Listening and
speaking
Quiz 5

Syllabus for Unit 18
الواجبات

الموضوعات

2nd essay due
تمرين 8
()Videotaped

المفردات :تمرين 4
تمرين 5

تمرين 9

الدرس
الدرس الثامن عشر:
"المهم هو رأي خالد
ومها"

11/7 – 11/16

Wed. 11/7

تمرين 11

onversationC

Fri. 11/9

أجيبوا عن عشر جمل من
تمرين 18

Listening and
speaking

Mon. 11/12

تمرين 19

Skit 1

كتابة إعالن للزواج

تمرين  :12قراءة

تمرين 17

onversationC

Wed. 11/14
Fri. 11/16

Syllabus for Unit 19/20/1
الواجبات

الموضوعات

الدرس

11/19 – 11/30

المفردات :تمرين 1
تمرين 2

تمرين3

تمرين 4

تمرين 5

تمرين 7

القواعد :قراءة التواريخ
القواعد :المصدر كفاعل
أو مبتدأ

تمرين 10
تمرين  :11استماع
تمرين 2
تمرين 6
تمرين  :5استماع

deading anR
listening

الدرس العشرون" :ياهلل
 ...ما أحلى القدس"

الدرس األول" :ابن
بطوطة وأطول رحلة في
التاريخ"

Wed. 11/28

Fri. 11/30

)Syllabus for Unit 1/2 (Alkitaab II
الواجبات
تمرين  – 8أ :ترجمة
تمرين13
تمرين -23أ فقط :استماع
– أجيبوا عن أسئلة
االستماع في البيت من 1
إلى 6

الموضوعات

الدرس

12/3 – 12/12

تمرين  :7المستشرقون
القواعد :زمن الفعل
تمرين 14

Mon. 12/3

تمرين 15
القواعد :الفعل المضعـَّـف
تمرين 19
القواعد" :كم"
تمرين  :23استماع عن
مدينة
غزة

تمرين 2
تمرين 3

المفردات
تمرين 4
تقديمات عن األعياد
والثقافة "رمضانيات"

الدرس الثاني" :أعياد
واحتفاالت"

Wed. 12/5

تمرين  :9استماع
تمرين -8أ :ترجمة

pp. 49-57

Fri. 12/7

Ex. 17
pp. 58- 62

Mon. 12/10

Review

Wed. 12/12

