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Unit 2 Goals – How’s your Arabic?
Print the goals tracker, Jusuur1_Unit2_GoalsTracker.PDF (available in the Photocopiables 

folder of these teacher’s materials) for your students so that they can keep track of their 

progress throughout the unit. 

Unit 2 Integrated Performance Assessment
Overview & Framework 
This Integrated Performance Assessment (IPA) will take place in three stages.  You do not need 

to conduct all of these assessments on the same day. The first two stages (interpretive listening 

skills, presentational speaking skills) can take place after Lesson 8. The third stage 

(interpersonal speaking skills) can take place after lesson 10. Alternately, you could wait until 

the end of the Unit to do all three; choose what you think will work best for your class.  There is 

no written component to this Integrated Performance Assessment because many students’ 

ability to write in Arabic is so limited at this stage. However, if your students have a higher 

ability in writing, you may want to add a written component. 

Additionally, there is a video designed to be used as an assessment of students’ 

interpretive listening skills. The script is provided at the end of this section and you can design 

comprehension questions which are appropriate for your class. We suggest that the 

comprehension questions be in English at this stage. 

For this Performance Assessment, students should imagine that they are participating in 

a study abroad program in the Arab world and have recently made some friends. They are now 

trying to make some plans with each other. 

Stage 1: Interpretive Listening 
In this stage of the IPA, students will listen to a voice message (this could be described as a 

phone message or a WhatsApp-style voice recording) from a friend who wants to make plans to 

get together. The friend will mention some available days and times, and the student will mark 

the times on a schedule. 
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Assessing Stage 1 

Students should be assessed on their accurate identification of the possible days and times that 

the friend proposes, as recorded on the sheet of notes. Students should not be required to write 

in Arabic for this assessment, as it is assessing their comprehension of the message, not their 

writing skills. 

 نص االستماع بالفصح

 (للذكور)

من  ؟  متى ستكون فاضي؟من الممكن أن تذهب معنا إلى السينما هذا األسبوع هل؟ ، حبيبيحاُلَك  مرحباً! كيَف 

هذا  – ، بعد الصفالثالثة الساعةالممكن أن نذهب يوم الثالثاء أو الخميس أو الجمعة أو السبت. يوم الثالثاء، 

. ويوم السبت، السابعة الساعة بعد ، أيّ في المساء، من الممكن أن نذهب ةالخميس ويوم الجمعيوم أو  ؟جيد لك

ً  ستكون فاضي إن شاء هللا. الواحدة الساعةيعني حوالي من الممكن أن نذهب بعد الظهر،  مع  ! لنذهب معا

 السالمة!

 (لإلناث)

 ؟فاضية ؟ متى ستكونينمن الممكن أن تذهبي معنا إلى السينما هذا األسبوع هل؟ حاُلِك حبيبتيمرحباً! كيف 

هذا  – ، بعد الصفالثالثةمن الممكن أن نذهب يوم الثالثاء أو الخميس أو الجمعة أو السبت. يوم الثالثاء، الساعة 

نذهب  ربمام السبت، ويوأ. السابعة، أيّ الساعة في المساء، من الممكن أن نذهب ةالجمعوالخميس  وأ ؟جيد لِك 

ً  فاضية إن شاء هللا ستكونين. الواحدةالساعة يعني حوالي بعد الظهر،   ! مع السالمة!لنذهب معا

 نص االستماع بالعامية

 (للذكور)

أو  الثالثا. ممكن نروح يوم األسبوع هاذاالسينما  ع ؟ بدي اسألك إذا ممكن تروح معناحبيبي حالَكمرحبا! كيف 

، ممكن ةيوم الجمعأو . يوم الخميس الصف، بعد ٣:٠٠، ممكن نروح الساعة الثالثاالخميس أو الجمعة أو السبت. 

. خّبر�ي ١:٠٠الساعة حوالي بعد الظهر، يعني . ويوم السبت، ممكن نروح ٧:٠٠الساعة  بعد ، يعنيبالمسانروح 

 باي! يَالّ ! عشان نروح سوا فاضي بتكون أيمتى

 (لإلناث)

ممكن نروح يوم . األسبوع هاذا؟ بدي اسألك إذا ممكن تروحي معنا ع�ى السينما حبيبتي مرحبا! كيف حالِك

يوم أو ، بعد الصف. يوم الخميس ٣:٠٠، ممكن نروح الساعة الثالثاأو الخميس أو الجمعة أو السبت.  الثالثا

الساعة  حوالي ن نروح بعد الظهر، يعني. ويوم السبت، ممك٧:٠٠الساعة  بعد ، يعنيبالمسا، ممكن نروح ةالجمع
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 باي! يَالّ ! عشان نروح سوا فاضية بتكو�ي أيمتى. خّبريني ١:٠٠

 

A sample sheet for taking notes on the recording, Jusuur1_Unit2-IPA-NotesSheet.PDF, is 

available in the IPA folder of these teacher’s materials. 

Stage 2: Presentational Speaking Skills  
In this stage, students must leave a voice message for a friend they wish to see, indicating the 

days and times when they are free. 

We suggest that students “respond” to the voice message in Stage 1 by indicating 

whether they are free or busy at the proposed times as well as suggesting at least two alternate 

times.  We suggest that you allow students to look at the notes that they wrote for the previous 

stage, with the calendar modified with their additional times.  You may want to collect students’ 

answers to Stage 1 and then go over the answers with the class, to allow all students a chance 

to respond correctly even if they missed some information in the listening assessment. 

Assessing Stage 2 

At this stage, evaluate the following statements when assessing students: 

• The student greets their friend and expresses whether they are free or busy at particular 

days and times. 

• The student completes the task without reading from their notes.  

• The student pronounces words in a way that you can understand, even if it was not 

comprehensible to a native speaker not used to interacting with learners. 

Model Instructions for students 

Respond to your friend’s voice message with a message of your own. 

Before beginning, complete the following tasks: 

• Mark, on the schedule for the previous assessment, which of the days and times in the 

previous message you are free and busy. (You decide!) 

• Write down two other times that you are free to get together, that you would like to 

suggest to your friend. 

Independently practice recording a message for your friend in which you: 

• Greet your friend appropriately. 
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• Tell them when you are free from the times proposed. 

• Tell them when you are busy from the times proposed. 

• Suggest one or two other times that you are free, and ask if your friend is available then. 

• Say goodbye. 

Record your message and send it to your teacher. 

Stage 3: Interpersonal Speaking (After Lesson 10) 
Students will conduct a role-play in which they play either guest or host on a visit to a home in 

the Arab world. The role-play will take place in two scenes. In preparation, students must 

practice both roles. When assessed, students will not know in advance what role they will be 

playing or with whom they will enact the scenes; this will ensure that authentic interpersonal 

communication, not rehearsed speech, takes place. 

It is our suggestion that after describing the assessment to students, they divide into 

pairs and practice the assessment twice, in a different role each time. Switch pairs a number of 

times so that students are comfortable with different partners and in both roles. 

The assessment itself could be conducted in different ways, depending on the number of 

students and the availability of time, space and technology. Assessment scenes could be 

performed in front of the class, or in front of just the teacher while other students prepare. 

Assessment scenes could also be recorded on video by other students during class and 

submitted to be graded later. 

Scene A: Making plans 

In this scene, the host and the guest meet in public and greet each other. The host extends an 

invitation to come to his/her house, and the guest accepts. The two negotiate a day and time 

when they are both free. They say goodbye. 

For this scene, evaluate the following statements when assessing students: 

• Host and guest greet each other and say goodbye appropriately. 

• Host and guest pronounce words accurately. 

• Host and guest use grammatical gender appropriately when addressing each other. 

(Things to listen for include verb conjugations for  أنا أنَت أنِت, adjectives, and attached 

pronouns in memorized contexts.) 

• Host insists on their invitation. 
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• Host and guest name multiple days and times. 

• Host and guest indicate comprehension when discussing days and times, coming to an 

appropriate agreement. 

• Host and guest demonstrate some culturally appropriate language and practices, such as 

using إن شاء هللا correctly. 

Scene B: Visiting a house 

In this scene, the guest comes to the host’s house, the host offers the guest something to drink, 

the guest responds appropriately, and the host serves the drink. 

For this scene, evaluate the following statements when assessing students: 

• Host welcomes guest appropriately (أهال وسهالل، تفضل، إلخ) 

• Host and guest greet each other appropriately ( إلخ ،كيف الحال ) 

• Host offers a drink and insists that the guest accepts. 

• Guest refuses the offer at least once to be polite. 

• Host serves the drink. 

Additional listening assessment 
Video: “بشوفك إن شاء هللا” 

If you have emphasized comprehension of the companion videos in your class, you may want to 

use the video titled “بشوفك إن شاء هللا” as a separate listening assessment (it is not necessarily 

connected to the rest of the IPA), designing comprehension questions that fit your class. 

Otherwise, you could use it as an in-class listening activity or last model for students as they 

practice for the role-play in the IPA. 

 نص االستماع

00:05 

 ]مكالمة هاتفية[

 دافيد: ألو.

 افيد! كيفك؟محمود: أهال د

 دافيد: الحمد لله تمام.  كيفك أنت محمود؟

 محمود: الحمد لله. كيف صحتك إن شاء هللا تمام؟  دافيد، فاضي الجمعة بعد الظهر؟

 دافيد: آسف، أنا مشغول الجمعة...بدي أروح ع�ى بيت صاحبي...

 محمود: طّيب، عندك إشي السبت؟
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 دافيد: ال، أنا فاضي السبت.

 تفّضل عندي ع البيت.محمود: ممتاز، 

 دافيد: شكراً، رح اجي إن شاء هللا.

 محمود: بعد الظهر منيح؟

 دافيد: بعد الظهر يوم سبت كتير منيح. أي ساعة؟

 الساعة أربعة ونص ماشي الحال؟ محمود:

 دافيد: آه، كتير منيح. بشوفك الساعة أربعة ونص يوم السبت معناتها.

 هللا.محمود: حلو، بشوفك السبت إن شاء 

 

01:25 

 ]محمود يرحب بدافيد في بيته[

 محمود: أهلين دافيد! أهال وسهال! تفّضل، تفّضل. كيفك؟

 دافيد: أنا كتير منيح، الحمد لله. وأنت يا محمود، كيفك؟ 

 محمود: وهللا يا مية أهال وسهال بدافيد، شو بتحب تشرب؟

 دافيد: شكراً، ما بدي اغلّبك.

 ! الزم تشرب شي. شو بتحب تشرب: شاي وال قهوة؟محمود: ال يا زلمة ما بيصير

 دافيد:  قهوة اذا ممكن.

 محمود: وكيف قهوتك؟

 دافيد: سكّر خفيف.

 محمود: تكرم!

 ] يذهب محمود إلى المطبخ ويعود بصينية عليها فنجانان.[

 محمود: أهال وسهال بدافيد. تفضل.

 دافيد: يسلموا.

 محمود: هللا يسلمك. أهال وسهال. شرفت!
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Lesson 6 

Vocabulary 1 
One way to introduce these vocabulary words is through a series of a few pictures that includes 

both ordinary situations and as well as impossible or ridiculous scenarios. You can Google 

phrases “impossible situations” to find pictures to use; you can introduce the word ممكن through 

these pictures. Point at each students and ask "ممكن؟"  Students can respond with ال or with 

 You can then transition to introducing the phrases to ask for permission to do .نعم، ممكن

something in the classroom. 

Mother, May I? 
One game you can play to practice with students is a permission game called "ممكن، يا أستاذ؟"    

This game is like “Mother May I”: the أستاذ or أستاذة at one end of the room gives permission to 

the rest of the students to make movements across the room. 

One student plays the role of the أستاذ or أستاذة and stands at one end of the room. The 

rest of the students stand at the other end of the room. Their goal is to be the first student to 

reach the أستاذ and then play the role of the أستاذ in the next round. 

In order to move, students must ask, “ممكن...؟” with an additional phrase such as “take 

five steps.” The أستاذ responds by giving permission to them to move or not. 

In this game, you could choose to use entirely Arabic after teaching some supplementary 

movement phrases to students, or you could isolate practice of the phrase "...ممكن"  or “ من

 by combining it with English phrases. You should not expect students to permanently ”الممكن أن

memorize the phrases for this game, but this should be an opportunity for them to gain some 

vocabulary passively. 

In a simplified Arabic version, you could teach students the following phrase so that they 

can ask permission to walk 5 steps: 

 الطالب: يا أستاذ، َهل من الُمْمِكن أْن أمشي خمس خطوات؟

 ال، ليس ممكن! \نعم، ممكن!  :األستاذ

For an Arabic-English version, you could have students use the phrase as follows: 

 ؟take five stepsالطالب: يا أستاذ، َهل من الُمْمِكن أْن 
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 ال، ليس ممكن! \نعم، ممكن!  :األستاذ

The first student to reach the أستاذ or أستاذة wins and will play the role of the أستاذ or أستاذة in 

the next game. The students return to the other side of the room and the game starts again. 

Activity 1 
Vocabulary practice: Classroom verbs 

Once students have studied these phrases, be sure to insist that students use these phrases 

when they want to leave the classroom or speak English. They will only learn the phrases by 

using them regularly! 

Activity 2 
Reading and conversation: Which of the words do you understand? 

Model this activity by going over the first line with your class. 

 مثال: 

 هل فهمت، أم ما فهمت؟  ]أتالنتا[واحد؟ نى رقم األستاذ: ما مع

 رقم واحد. : ما فهمت١طالب 

 : فهمت رقم واحد.  أتالنتا.٢طالب 

 اسم مدينة أمريكية، صحيح؟ أتالنتا، ما معنى أتالنتا؟  األستاذ: جّيد

 الطالب: نعم.

 األستاذ: ما معنى رقم اثنين؟ هل فهمت أم ما فهمت؟

 بالعربية. andيعني   .: فهمت، رقم اثنين "و"١طالب 

Other practice games 

Conduct an “Around the World” game in which students compete against one another to define 

a word fastest: Have studetns sit in a circle. Two students stand up at a time and compete to be 

the first to say “أعرف رقم واحد، يعني _____ باإلنكليزي”, and so on.  The student who did not 

answer sits down and the student next to them stands up. The winning student faces off 

against this next student in the circle and tries to go “around the world” and win against every 

other student in the circle. 
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 لعبة أين في العالم؟

In this game, students practice the phrases “أتذكر” and “ال أتذكر.” A teacher or student leader 

quizzes students on geography questions, using the question, “Do you remember?” 

 مثال: 

 األستاذ: هل تتذكر أين مدينة فينيكس؟

 ال، ال أتذكر! \! مدينة فينيكس في والية آريزونا أتذكرالطاب: نعم، 

In addition to US cities and states, you could ask about world or Middle Eastern cities, with 

students indicating which country they are in.  Here are some possible cities to use: 

• Cheyenne, WY 

• Burlington, VT 

• Fairbanks, AK 

• Bismarck, ND 

• Jacksonville, FL 

• Wilmington, DE 

• Billings, MT 

• Manchester, NH 

• Boise, ID 

• Charleston, WV 

• Albuquerque, NM 

كرة"  لعبة "الذا

Use or adapt the set of cards on the worksheet 08-Jusuur1_Worksheet_Lesson06-

Activity02.PDF (available in the Photocopiables folder of these teacher’s materials) to play 

Memory. In each pair of cards, one has the Arabic word and the other has a picture or symbol 

that represents its meaning. Students play the game in small groups, taking turns flipping over 

two cards, trying to find matches. 

Before flipping over the second card, each student should say, “I remember,” or “I don’t 

remember,” to indicate their level of confidence in their memory of where the card’s match is. 

Each time two cards are revealed, all students in the group should say the word(s) represented 

on the cards to practice, even if the words are not a match. 
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Lesson 7 

Vocabulary 1 
The authors have deliberately chosen to include فاضي in the MSA vocabulary list in this section 

even though this is a dialect usage of this word. We chose this because there is no context-

appropriate, simple MSA equivalent. If you prefer your students to learn a different expression, 

feel free to substitute it. 

One song that students may enjoy learning with this vocabulary is 

 .عبد الحليم حافظ by مشغول وحياتك مشغول 

Activity 1 
Listening: “Are you free today?” 

Video: “فاضية اليوم؟” 

Before listening 

One way to elicit these responses is to ask a series of increasingly specific questions while 

pointing to the characters on the screen. 

 مثال: 

 األستاذ: من هي؟...ما اسمها؟...هل اسمها سلينة؟ ال؟ ما اسمها؟  من أين هي؟ هل هي من األردن؟

After listening 

After students have watched the video, you can ask yes-or-no questions to students who aren’t 

ready to use all the vocabulary actively yet. 

 مثال:

 األستاذ: هل ياسمين مشغولة اليوم؟

 طالب: نعم.ال

 األستاذ: نعم، ياسمين مشغولة اليوم.  هل نادين مشغولة اليوم؟

 وما إلى ذلك.

 

 نص االستماع

 ياسمين: نادين!  كيفك؟
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 انا منيحة وانِت؟نادين: أهلين ياسمين، 

 ياسمين: الحمدلله، منيحة.

 نادين:  ياسمين، أنِت فاضية اليوم؟ 

 ليش؟ شو فيه؟ياسمين: 

 نادين: بدنا نطلع نشرب قهوة.

 ياسمين: فكرة حلوة كثير! بس أنا اليوم مشغولة. بيصير نعملها بكرا؟ 

 .نادين : آه، أنا فاضية بكرا. خلص، بشوفك بكرا إن شاء هللا

 ممتاز، بشوفك! باي باي! ياسمين :

 نادين: مع السالمة.

Activity 2 
Conversation: Are you busy tomorrow? 

You can extend this activity by asking students questions that they can answer in single words, 

even if they do not know all the language to answer in a complete sentence. 

 مثال:

 الصف مشغول غداً؟هذا األستاذ: كم طالباً في 

 طالب: خمسة.ال

 األستاذ: خمسة طالب مشغولون غداً...

Activity 3 
Conversation: Two truths and a lie game 

Be sure to model this game with a student. Here is a sample exchange: 

 مثال:

 .مكسيكيالطالب: أَنا من والية أَالسكا. عمري خمسة عشر سنة. أنا من أَصل 

 ؟أالسكاأنت من والية هل  حقاً؟ ]أالسكا.يظن أّن الطالب ليس من [األستاذ: 

 طالب: نَعم، أَنا من أَالسكا!

 ؟مكسيكيحقاً؟ هل أنت من أصل  ].مكسيكييظن أّن الطالب ليس من أصل [األستاذ: 

كتشف األستاذ الكذبة.[. كولومبيالطالب: ال، أنا من أصل   ]قد ا

Vocabulary 2 
If your students know enough of the alphabet to read some of the days of the week, you can ask 

them to explore the calendar in order to figure out how to say some of the days.  

There are many days of the week songs available online; try searching for “days of the week” 
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and “Arabian Sinbad.” 

Activity 4 
Listening and reading: Days of the week and numbers 

The accompanying audio contains the text in the chart read horizontally. 

No matter how much of the alphabet your students have covered, you can have them 

write down the sounds they hear each word have in common (for example, “both have a ‘د’ 

sound”). If your students are able to read and pronounce words easily, you may have them read 

and discuss on their own. If your students still struggle to read and pronounce words, you can 

read the words out loud for the students or have them listen to the recording, giving them time 

to write and talk about the similarities they hear for each pair. 

Activity 5 
Reading: Three-consonant word roots 

This activity will work best after students have completed at least Part 2 of the alphabet book. 

The somewhat odd word selection is based on the letters that have been covered by the 

completion of that section. If your students haven’t completed Part 2 yet, we suggest coming 

back to this activity later. 

The concept of Arab roots can be confusing for students. You may wish to use English 

to address it with your students, to build an important skill that can serve them later in their 

Arabic studies. This is only intended to be a small introduction to the concept of roots, and 

students are not expected to master them. We do not recommend that you go into too much 

detail at this point; students may get the impression they should have complete mastery over 

the subject. 

Activity 6 
Listening and conversation: When is the weekend? 

Before listening 

One way to help students understand the cartoons is to point to each cartoon and make 

purposefully incorrect guesses about what day each is. You can then transition to introducing 

the word عطلة. 

 مثال: 
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 الثالثاء؟  ال؟  يوم االثنين؟ ال؟  يوم هذه الصورة  اليوم في األستاذ: هل

 الطالب:  يوم الجمعة؟ 

.  ]يشير إلى تقويم[األستاذ: نعم، ربما يوم الجمعة في أمريكا...لماذا؟  ألّن العطلة في أمريكا السبت واألحد. 

يشير إلى الكلمة بالعربية [...؟  ليس يوم الجمعة....بل يوم المكتوبإلى اليمين، أي يوم  هذه الصورةولكن...في 

 يوم الخميس.  لماذا؟ ...]الطالب ويقرأ مع

If you have students whom who know are familiar with other countries, especially those that 

might have a different weekend, you can ask them to share information with the class: 

 مثال:

 األستاذ: يا زمزم، متى العطلة في الصومال؟

Listening 

This listening activity is designed to give the teacher flexibility to differentiate according to the 

students in the class. There are six recordings, each for a different region of the world, and you 

should decide ahead of time how best to assign them. 

In phase 1 of the activity, students listen to some of the recordings about when 

weekends are around the world. In order for this to work, the listening must be individualized 

either by 1) having multiple spaces in which different groups will listen, 2) students having 

access to recordings on individual devices with headphones, or 3) students doing the listening 

outside of class.  
Students can make notes on the listening using 09-Jusuur1_Worksheet_Lesson07-

Activity06.PDF, available in the Photocopiables folder of these teacher’s materials. Alternately, 

you could have students copy down the country names from the list in the book and take notes 

on a separate piece of paper. 

In phase 2 of the activity, students talk with each other about and learn about the 

countries from the rest of the recordings from their classmates through conversation and 

asking متى العطلة في .....؟. 

If you wish to divide the class into two groups (more listening per group), the recordings 

have been ordered so that 1-2-3 and 4-5-6 make for groups of roughly equal difficulty. If you 

wish to divide the class into three groups (somewhat less listening per group, and more 

conversation afterwards) the recordings 1-2, 3-4, and 5-6 can work as groupings, with the 5-6 

recordings being somewhat easier that the other two groups. 

Alternatively, you could assign particular recordings based on student skill, or use only some 
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of the recordings total in order to make the drill shorter and/or simpler. 

 نصوص االستماع

 الشرق األوسط .١

بلدان الشرق األوسط (من بينها السعودية، واليمن، وسوريا، وإسرائيل وفلسطين، في الكثير من 

 العطلة يوم الجمعة ويوم السبت) والعراق

 ولكن في لبنان وتركيا، العطلة يوم السبت ويوم األحد.

 العطلة في إيران يوم الجمعة فقط، بينما في أفغانستان العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة.

 أوروبا .٢

 وروبا، من بينها روسيا وألمانيا وفرنسا، العطلة يوم السبت ويوم األحد.بلدان أ في كل

 جنوب آسيا .٣

 بين البلدان: في جنوب آسيا، العطل متنوعة

 ولكن في الهند العطلة يوم األحد فقط. ،في باكستان العطلة يوم السبت ويوم األحد

 ل فالعطلة يوم السبت فقط.أما في نيبا  في بنغالدش، العطلة يوم الجمعة ويوم السبت.

 إفريقيا .٤

 في إفريقيا العطلة يوم السبت ويوم األحد في الكثير من البلدان، منها نيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا.

 .بينما في بعض البلدان العربية (وهي مصر والجزائر والسودان وليبيا) العطلة يوم الجمعة ويوم السبت

 وتونس) العطلة يوم السبت ويوم األحد.ولكن في البعض اآلخر (وهما المغرب 

 أما في جيبوتي فالعطلة يوم الجمعة فقط.

 أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية .٥

في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، العطلة يوم السبت ويوم األحد في الكثير من البلدان، من بينها 

 الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل واألرجنتين.

 في كولومبيا والمكسيك، العطلة يوم األحد فقط. ولكن

 شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا .٦

في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا، العطلة يوم السبت ويوم األحد في الكثير من البلدان، من 

 .وأستراليا الصين واليابان والفلبين وإندونيسيا بيِنها

 إنها يوم الجمعة ويوم األحد.: تختلفولكن في بروناي العطلة 

Activity 7 
Listening: Films on TV 

Before listening 

Because students have limited language to talk about likes and dislikes at this point, it’s 

important to model how you want students to speak about movies. Choose movies that are 
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current and that your students are likely to have seen. You can introduce negation of adjectives 

in context using gestures and tone of voice, without expecting students to master the concept. 

 مثال:

"...هل هذا فيلم ممتاز، أم جّيد، أم...ليس جيدا؟  ما رأيكم؟  من يقول إن الفيلم Rogue Oneاألستاذ: الفيلم "

من يقول إن  ].يرفع بعض الطالب أياديهم[من يقول إن الفيلم جيد؟  ].يرفع بعض الطالب أياديهم[ممتاز؟ 

حسناً،  ].يرفع بعض الطالب أياديهم[من ال يعرف الفيلم؟   ].يرفع بعض الطالب أياديهم[الفيلم ليس جيدا؟ 

 هل هذا الفيلم ممتاز، أم جيد، أم ليس جيدا؟  ”...When Harry Met Sally“والفيلم 

 : ممتاز.١ طالب

 ستاذ، حسناً هو يقول إن الفيلم ممتاز.  من أيضاً؟  أنت؟األ

 : ال أعرف.٢ طالبة

 األستاذ: حسناً، هي ال تعرف الفيلم.  من أيضاً؟

 وما إلى ذلك.

 

 نصوص االستماع

 :MBC2 –النص األول 

 لدينا جدول رائع من أجدد وأشهر األفالم األمريكية. MBC2أهال وسهال من أسبوع جديد من أفالم ع�ى قناة 

لِسلة " آخر أفالم Jurassic World"نعرِض نبدأ من يوم األحد حيث  الشهيرة عن حدائق الديناصورارت مع الس�

  1هذا الجزء من القصة.ُيخرِج كريس برات وبرايس داالس هاوارد، مع أّن ستيفن سبيلبرج لم 

" مع النجوم لي�ي جايمز وريتشارد مادن، وقصة الفيلم مبنية ع�ى الحكاية Cinderella"يوم االثنين عندنا فيلم 

 1950.2الخيالية الكالسيكية والفيلم يعتبر نسخة محدثة عن فيلم الكرتون من سنة 

ً " أو "Inside Outالفيلم الجديد من إنتاج استوديوهات بيكسار، "نَعرِض يوم الثالثاء  ية. تدور " بالعربَقلباً وقالَبا

إلى مدينة جديدة مع عائلتها، حيث تتحكم بها خمس تنتقل قصة الفيلم داخل رأس الطفلة ري�ي أندرسون التي 

 3مشاعر.

" وهو الخامس ضمن Mission Impossible Rogue Nationألول مرة ع�ى قناتنا فيلم "نَعرِض يوم األربعاء 

 4.ماكوارية من إخراج كريستوفر ، من بطولة توم كروز وهذه المر إمبوسيبلسلسلة ميشن 

الذي هو بالعربي "حياة والتر ميتي السرية"  The Secret life of Walter Mittyيوم الخميس ستشاهدون فيلم 

من حياته للمجهول حيث يهُرب من إخراج وبطولة بن ستيلر وتدور قصة الفيلم حول والتر ميتي الموظف الذي 

 5يعيش في عالم من األوهام.

وهو اإلصدار السادس من سلسلة أفالم السرعة والغضب من بطولة  Fast and Furious 6نعرِض يوم الجمعة 

كر، وفي هذا الجزء يحاول فريق دومينيك توريتو إيقاع عصابة شرسة وتقديمهم للعدالة.  6فن ديزل وبول وا

 :FOXMovies –النص الثا�ي 
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 المفضلة مع أشهر نجوم هوليوود. فيلم جديد كل يوم!لدينا كل أفالمكم  FOXMoviesهذا األسبوع ع�ى 

من بطولة آندي سركيس بدور القائد الذكي  Dawn of the Planet of the Apesنبدأ األسبوع بيوم األحد بفيلم 

للقرود، حيث يصبح العالم ع�ى وشك شهود حرب شرسة جديدة، بعد أن قررت مجموعة  من البشر مقاومة 

 7الم.سيطرة القرود ع�ى الع

الذي يتبع بطاريق سلسلة أفالم مدغشقر وهم يحاولون  Penguins of Madagascarيوم االثنين نعرض الفيلم 

كمبرباتش  بينيديكتإيقاف خطة شريرة لتدمير سمعة البطاريق في العالم، وفي طاقم التمثيل نسمع أصوات 

 8وجون مالكوفيتش وغيرهما من النجوم.

األول يتركون مدينة ريو دي  Rioحيث العائلة من فيلم  Rio 2لكرتون بعرض فيلم يوم الثالثاء نواصل أفالم ا

جانيرو من أجل الذهاب في رحلة مليئة بالمغامرات إلى أعماق األمازون، من بطولة جيسي أيزنبيرغ، وآن هاثاواي، 

 9و ويل أي آم.

كشن وخيال علمي. يستيقظ الصبي توماس ليجد نفسه  The Maze Runnerيوم األربعاء نعرض  وهو فيلم آ

كرة الكامل، ومحاطاً بمجموعة من الص�  الجديد في منطقة محاطة  هِ نِ بية يرحبون به في مكامصاب بفقدان الذا

 بمتاهة ضخمة.

سمه وتحكي القصة عن فتى ا How to Train Your Dragon 2ع إلى أفالم الكرتون بفيلم يوم الخميس نرجِ 

ذلك وطبعاً هناك الكثير من الطيران ع�ى  دُ هيكاب أراد أبوه أن يجعل منه زعيماً لقرية "بيرك" ولكنه ال يري

 01التنانين كما هو في الجزء األول للفيلم.

وتدور أحداث الفيلم  Kingsman :The Secret Serviceوأخيراً يوم الجمعة الذي هو "يوم األكشن" نعرض فيلم 

تدريب أحد العمالء السريين الجدد، من بطولة كولين  لِ ُيطلب منه العودة للعمل من أج سابق حول عميل سري

 11فيرث وصامويل إل جاكسن.

This is inspired by a video from an Aswaat Arabiyya video called CineTV, which could be used as 

a bonus listening activity and can be found at 

https://www.laits.utexas.edu/aswaat/video_s.php. 

Sources for individual movie blurbs are listed below, but the general format of these is based on 

the MBC2 and FoxMovies websites, as well as box office top 10 videos. 

1. Adapted from https://www.youtube.com/watch?v=VTsisBhGMkk 

2. Adapted from 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7_(%D

9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_2015) 

3. Adapted from 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D9%82%D8%A7%D9

%84%D8%A8%D8%A7_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_2015) 

4. Adapted from 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8

%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9:_%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%

82%D8%A9 

5. Adapted from 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8

%AA%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%

8A%D8%A9 

6. Adapted from 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8

%A8_6 

7. Adapted from 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%83%D8

%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%AF 

8. Adapted from 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D9%85%D8

%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85) 

9. Adapted from https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88_2 

10. Adapted from 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B6_%D

8%AA%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%83_2 

11. Adapted from http://www.mbc.net/ar/programs/scoopwithraya/cinema/feb/articles/Kingsman-The-

Secret-Service.html#comment%7Clist 
 

Activity 8 
Listening: A voice message 

 نص االستماع

ريم. أنا فاضية يوم األحد ويوم األربعا ويوم الخميس، بس أنا مشغولة يوم االثنين والثالثا. : مرحبا! انا 1تسجيل 

 شكراً!

مرحبا. محمد معك. أنا مشغول يوم األحد ويوم االثنين وأنا فاضي بقية األيام: يوم الثالثا ويوم -: ألو2تسجيل 

 األربعا ويوم الخميس.

 يوم االثنين ويوم الثالثا، وأنا فاضي يوم األحد ويوم األربعا ويوم الخميس.: مرحبا. انا فريد. أنا مشغول 3تسجيل 

 : ألو! لي�ى معك. أنا فاضية األحد واالثنين والثالثا واألربعا، بس أنا مشغولة الخميس.4تسجيل 
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 االسم

Name 

 األحد

Sunday 

 االثنين

Monday 

 الثالثاء

Tuesday 

 األربعاء

Wednesday 

 الخميس

Thursday 

 ريم
 فاضي فاضي مشغول مشغول فاضي

 محمد
 فاضي فاضي فاضي مشغول مشغول

 فريد
 فاضي فاضي مشغول مشغول فاضي

 لي�ى
 مشغول فاضي فاضي فاضي فاضي

 

Activity 9 
Reading: A museum schedule 

Scaffold this activity based on how many letters of the Arabic alphabet your students have 

learned. Even if your students haven’t yet learned all the letters necessary to read the days of 

the week, you can help them identify the days using context clues such as the order of the 

words, and by identifying individual letters they are familiar with. 

Optional writing extension 

If your students have learned most or all of the Arabic alphabet, you can ask students to make a 

flyer for a museum or restaurant in their city telling as much relevant information as they can, 

such as open hours, phone number, and so on. Students can then present their flyer to another 

student or to the class, reporting the relevant information in Arabic. 
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Lesson 8 
 

Vocabulary 1 
You can use the song صباح ومساء by the famous Lebanese singer Fairouz to practice some of 

these vocabulary words.  

Greetings review: Hot potato (بطاطا حارة) 

A possible game to review greetings is “بطاطا حارة”: Bring a bean bag or a soft ball to class.  Have 

the class stand in a circle. Begin by saying a greeting such as "صباح الخير". Toss the ball to a 

student who should give a proper response, such as “ النورصباح  .” That student will then say 

another greeting such as "أهال وسهال" and throw to another classmate, who must respond with 

 The game allows you to review greetings and their responses and keeps students on ".أهال بك"

their toes.   

Four Corners – Times of Day 

For a warm-up or to help practice new vocabulary, you can set-up “time of day” signs in 

different corners of the classroom (الصباح، بعد الظهر، في المساء، في الليل). Prepare a slide show of 

different school subjects, foods and activities, etc. When you show an image, students should 

move to the side of the classroom at the time they usually partake in the activity, eat this 

particular food or have the particular class.  They should say the time of day as they move to 

that part of the classroom.   

You can adapt this as a listening exercise as well: instead of showing a picture of an 

activity, say a phrase or sentence. Students must move to the part of the classroom that 

matches when they do the activity you mentioned. 

Activity 1 
Listening: What happened today? 

Depending on how much your students have learned of the Arabic alphabet, you may suggest 

various ways for them to complete the table—whether by writing words in Arabic, or writing 

the first letter of the word as an abbreviation. If they can recognize letters more easily than they 
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can write, you could create a table with images representing times of day in which they circle 

the appropriate image. 

If you prefer, there is a printable chart, 10-Jusuur1_Worksheet_Lesson08-

Activity01.PDF, available in the Photocopiables folder of these teacher’s materials, that you can 

have students fill in rather than creating their own chart on a student whiteboard or separate 

piece of paper (you will need to print it twice for each student, once for ستماعاال  and once for 

 If you choose to use the printable chart, have students put an X at the .واصلوا االستماع

intersection of the day and time they hear mentioned. 

 لرسائل سامر األجوبة

1 .Saturday morning 

2.Sunday afternoon  

3.Thursday morning  

4.Wednesday night  

5.Friday evening  

 

 األجوبة لرسائل أم سامر

٦. Sunday afternoon 

٧. Saturday morning to evening 

٨. Wednesday afternoon 

٩. Thursday night 

١٠. Friday night 1:00am 

 

 بالفصحى نص االستماع

 رسائل سامر:

أهال  يا ماما وبابا.  إن شاء هللا كل شيء بخير.  أنا مشتاق لكم كثيرا.  السبت في الصباح جاء البستنجي وعمل 
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كلنا الغداء معا.  اتصل بي دكتوُرِك يا ماما وقال لي إنه عندك  لساعة.  واألحد  بعد الظهر زارتني خالة ميساء وأ

هللا.  واألربعاء في المساء أنا سأذهب إلى السينما بالليل مع موعد معه صباح يوم الخميس بعد  عودتِكُم إن شاء 

مازن لنشاهد  الفيلم األمريكي الجديد فال تقلقوا إذا اتصلتم ولم أرد ع�ى التليفون .  سأكون بانتظاركم  صديقي

 .إن شاء هللالجمعة في المساء  في المطار خارج صالة االنتظار.  سالمي إلى الجميع وسأتصل بكم غدا 

 رسائل أم سامر:

اهال يا حبيبي.  نحن بخير والكل يسلم عليك.  نحن سعداء أنك ستخرج مع مازن.  سالماتنا إلى أهله.  أريدك أن 

تتصل بالكهربائي اليوم إللغاء الموعد معه يوم األحد بعد الظهر فنسيت الغاَءُه قبل السفر.  السبت لم نفعل شيئا 

الليل.  يوم األربعاء بعد الظهر إن شاء هللا سنترك المستشفى ونأخذ  فبقينا في المستشفى من الصباح حتى

بالمطار.  والجمعة سنصل متأخرا  فسنستقبلهجدتك إلى بيتها.  عمك عصام سيصل إلى اربد الخميس بالليل 

 هللا.بالليل حوالي الساعة الواحدة فال داعي النتظارنا فسنأخذ تاكسي إلى البيت.  سنتصل بك بعد ساعة إن شاء 

 

 نص االستماع بالعامية الشامية

 رسائل سامر:

واشتغل ساعة.   البستنجيأهال ماما وبابا.  إن شاء هللا كل شي منيح.  كثير مشتاقلكم.  السبت الصبح إجا 

ك يا ماما وقالي إنه عندك موعد معه يوم دكتورِ حكى معي مع بعض.   وتغّديناواألحد الظهر زارتني خالة ميساء 

الخميس الصبح بعد ما ترجعوا إن شاء هللا.  واألربعا المسا أنا رح أروح ع السينما بالليل مع صاحبي مازن 

تقلقوا.  رح أستناكم الجمعة ال  ع�ى التليفونرديت وما حكيتوا معي نشوف فيلم أمريكي جديد فإذا عشان 

 .شاء هللا إن بكرا   ورح احكي معكمالنتظار.  سلمولي كثير ع الجميع صالة ابرا المسا بالمطار 

 سامر:أم رسائل 

السينما مع مازن.  سلم لنا ع�ى  عرح تروح عليك.  كتير انبسطنا انو   اهال يا حبيبي.  إحنا بخير والكل بيسلم

الغيه قبل السفر.   نسيت أل�ي الكهربجي اليوم عشان  تلغي الموعد معه يوم األحد بعد الظهر  احكي مع أهله.  

 هللا في المستشفى من الصبح لليل.  يوم األربعا بعد الظهر إن شاء ظلينا بسإشي ا ناحنا السبت ما عمل

من المستشفى وناخذ تيتا ع�ى بيتها.  عمك عصام رح يوصل اربد الخميس بالليل فرح نروح ع�ى  منَخل�ص

ناخذ تاكسي.  يال نتصل رح الزم تجي علينا.  فماالمطار.  والجمعة احنا رح نوصل  متأخرين بالليل الساعة واحدة 

 نحكي معك.عشان بعد ساعة إن شاء هللا 

Activity 2 
Conversation: When do you do this? 

Before speaking 

Although students don’t know how to say all of these activities in Arabic, you can use the 

numbers to refer to each when you introduce the activity. 
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 مثال: 

يرفع بعض [اي في الصباح؟ األستاذ: رقم واحد شرب الشاي.  من يفعل رقم واحد في الصباح؟  من يشرب الش

 .]يرفع بعض الطالب أياديهم[من يفعل رقم واحد بعد الظهر؟    ]الطالب أياديهم

 وما إلى ذلك.

Speaking 

Find a sample sheet of cards to print out here:  

11-Jusuur1_Worksheet_Lesson08-Activity02.PDF 

Be sure to model this interaction several times with your students so they can begin to 

use the interaction smoothly. Students may respond with phrases rather than complete 

sentences. 

 مثال:

 األستاذ: يا نادية، متى تفعلين هذا؟

 الطالبة: في الصباح.

Some students may find it challenging to use a new vocabulary word in their questions right 

away; you can differentiate by asking your class to challenge themselves to perform the activity 

in different levels: 

• Challenge Level A: Ask your question in a complete sentence and answer your 

classmates in a complete sentence. 

• Challenge Level B: Use single words to ask and answer questions; ask questions with متى 

plus pointing and answer with just the time of day. 

If you like to discuss the ACTFL proficiency levels in class, you can let students know that 

speaking in phrases and sentences is the key to increasing your language proficiency at the 

novice level. 

After speaking 

In order for students to move on to the after-speaking activity, make sure that no duplicate 

activities are being reported on in the same group. We recommend numbering each sheet of 

activity cards that you print (cards from sheet #1 have a 1 on them; cards from sheet #2 have a 

2; etc) and then make groups out of students with the same number. Another approach would 

be to print each sheet on a different colored piece of paper. These steps will in effect designate 

the report-back groups before the cards are distributed and help ease the transition to the next 
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activity.  

You can model using numbers to respond, rather than a complete sentence, by first 

asking a few students questions about the activity they polled students about in front of the 

class. 

 مثال:

 األستاذ: يا كارول، أي صورة عندك؟ ما الرقم؟  رقم واحد؟  رقم اثنين؟

 الطالبة: رقم خمسة.

 األستاذ: ممتاز، رقم خمسة.  كم طالباً يفعل رقم خمسة في الصباح؟

 الطالبة: ثالثة.

 األستاذ، جّيد، ثالثة في الصباح.  وبعد الظهر؟

 الطالبة: واحد.

 وما إلى ذلك.

Activity 3 
Conversation: Assistant 

Before speaking 

One way to introduce this activity would be to act out a skit (between the teacher and a strong 

student, or with the teacher playing both roles), using a well-known CEO like Mark Zuckerberg 

as an example. Show a picture of the CEO you have chosen and an assistant. 

 مثال:

 زوكربرغ من شركة فيسبوك.  يا طالب، هل مارك زوكربرغ مشغول؟ األستاذ: هو اسمه مارك زوكربرغ.  مارك

 مشغول.نعم، الطالب: 

األستاذ: نعم، مارك زوكربرغ مشغول جداً.  متى مارك زوكربرغ مشغول؟  متى مارك زوكربرغ فاضي؟  ارسموا 

ل ليظهر كيفية يرسم األستاذ دائرات في الجدو[دائرة في الجدول لتظهروا متى أنت فاضي ومتى أنت مشغول. 

كمال الجدول  ]إ

Speaking 

You can use these handouts in this activity, or have students create their own chart on a 

separate piece of paper or a student whiteboard as directed in the textbook: 

12-Jusuur1_Worksheet_Lesson08-Activity03.PDF 

Model this activity with your students. You can use a prop such as a hat to show when 

you are playing different roles, or print out pictures and glue them on sticks, holding up one at a 
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time to show who is “talking”. 

 مثال:

 زوركبرغ.  كيف حالك اليوم؟األستاذ في دور المساعد: أهال، يا مارك 

 األستاذ في دور المدير: أهلين، أنا بخير الحمد لله ولكنني مشغول جداً.

 أنت مشغول جداً اليوم؟  متى أنت مشغول؟هل األستاذ في دور المساعد: 

الثالثاء أنا األستاذ في دور المدير: أنا مشغول االثنين في الصباح وفي المساء، ولكنني فاضي بعد الظهر وفي الليل.  

فاضي في الصباح ومشغول بعد الظهر وفي المساء وفي الليل.  األربعاء أنا فاضي في المساء ومشغول في الصباح 

 وبعد الظهر وفي اليل.  والخميس أنا فاضي في الليل ومشغول في الصباح وبعد الظهر وفي المساء.

 تمام.  األستاذ في دور المساعد:

 .  مع السالمة.كراشاألستاذ في دور المدير: 

 األستاذ في دور المساعد: هللا يسلمك.

Keep Talking 

You can introduce this activity with an image of a reporter and a well-known news outlet in your 

community. 

 مثال: 

أن أتكلّم مع مدير شركة  األستاذ في دور الصحفي:  أهال، اسمي ______ من صحيفة النيو يورك تايمز.  أريد

 أهال، كيف حالك؟ ]يتكلم مع طالب قوي[...فيسبوك!  ولكن...أعرف أنه مشغول جداً...سأتكلم مع مساعده

 الطالب في دور المساعد: أنا بخير، الحمد لله.  كيف حالك؟

 هل هو مشغول جداً؟األستاذ في دور الصحفي: كل شيء جّيد، الحمد لله.  مل من الممكن أن أتكلّم مع المدير؟  

 الطالب: نعم، هو مشغول.

 األستاذ: هل هو مشغول في يوم االثنين؟

 الطالب: في يوم االثنين هو فاضي بعد الظهر....

 األستاذ: حسناً، وفي يوم األربعاء؟

 وما إلى ذلك

Vocabulary 2, 3, and 4 
A note on teaching time 

While we respect the right of teachers to decide the most appropriate material for their 

classroom, we do strongly suggest that teachers focusing on Modern Standard Arabic consider 

teaching students to tell time in dialect. The rules for agreement, definiteness, and case endings 

are so complex when telling time in Modern Standard that we have found that novice-level 
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students need extensive drilling to grasp even the basics and we feel that this class time can be 

more productively devoted to practicing other communicative skills. We suggest that you 

expose students to times expressed in Modern Standard Arabic as an interpretive skill, for 

example asking students to correctly identify a time expressed in Modern Standard Arabic in a 

listening passage later in this lesson, but not expecting them to be able to say times accurately 

in Modern Standard Arabic. 

Activation 

To give students some auditory practice with identifying times, you can say a time and ask 

students to draw a clock reflecting that time on a small, student-sized whiteboard. You could 

also give them paper plates and ask them to make a clock with Arabic-Indic numerals on it. 

Students can cut out pieces of paper to form the clock “hands,” then arrange them to show the 

time that you call out. 

Vocabulary 4 
Bingo 

When students have become comfortable with the mechanics of telling time, you can further 

activate this vocabulary using time-telling bingo. 

In this activity and others, AM and PM are written only in Arabic as  ً  Even .مساءً  and صباحا

if your students haven’t learned the entire Arabic alphabet, you can teach them to recognize the 

beginning letters م and ص and to guess the rest of the word in context. 

Divide your class into groups of three. Cut out the times in the call list found in  

13-Jusuur1_Worksheet_Lesson08-Vocab04.PDF and place them in an envelope, creating one 

such envelope for each group of three. Students in the group should take turns reading out 

times they draw from the envelope; the other students cross out that time on their board. The 

student reading the times may not cross out the numbers he or she calls.   

Activity 7 
Listening: “What time is it?” 

Video: “كم الساعة؟” 

 نص االستماع

 تغريد وعصام .١
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00:06 

 ]تغريد ترتّب المالبس في المحل[

 تغريد: عصام حبيبي، كم الساعة؟

بْع.  عصام: ستة إال ُر

 ع البيت الساعة ستة.تغريد: طيب، إن شاء هللا منرّوح  

 عصام: حلو يَّال، بستناِك.

 

 أشرف ودافيد .٢

00:24 

 دافيد: أشرف، قديش الساعة؟

 أشرف: الساعة عشرة ونص.

 

 راية ونادين .٣

00:38 

 نادين: راية، أي ساعة محاضرتك؟

 .12راية: الساعة 

 إال خمسة! 12نادين: بس هلق الساعة 

 راية: عن جد؟ بتمزحي!، الزم اروح. 

 نادين: يَّال باي.

 

 تغريد وأم عصام .٤

00:58 

 أم عصام: تغريد ماما، أي ساعة رح يبلش المسلسل؟

 تغريد: ع الساعة ثمانية ... يعني بعد ربع ساعة.

 أم عصام: حلو كتير. يَّال، بعد ربع ساعة ذكريني.

Activity 9 
Writing and conversation: The time is now … o’clock 

If you prefer, you can use this worksheet as a handout rather than having students create their 

own chart on a separate sheet of paper as instructed in the book:  

14-Jusuur1_Worksheet_Lesson08-Activity09.PDF. 
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Answer Key 

١. 
 القاهرة لندن

ريو دي 

 جانيرو
 بغداد نيويروك طوكيو مومباي

 
London Cairo 

Rio de 

Janeiro 
Mumbai Tokyo New York Baghdad 

 ١٢:٣٠ 

 ً  صباحا

 األحد

صباحاً  ٢:٣٠

 األحد

 مساءً  ١٠:٣٠

 السبت

صباحاً  ٦:٠٠

 األحد

٩:٣٠  ً  صباحا

 األحد

 مساءً  ٧:٣٠

 السبت

٣:٣٠  ً  صباحا

 األحد

٢. 
 القاهرة لندن

ريو دي 

 جانيرو
 بغداد نيويروك طوكيو مومباي

 
London Cairo 

Rio de 

Janeiro 
Mumbai Tokyo New York Baghdad 

مساًء  ٤:١٥ 

 االثنين

 مساءً  ٦:١٥

 االثنين

مساًء  ٢:١٥

 االثنين

 مساءً  ٩:٤٥

 االثنين

صباحاً  ١:١٥

 الثالثاء

 مساءً  ١١:١٥

 االثنين

 مساءً  ٧:١٥

 االثنين

٣. 
 القاهرة لندن

ريو دي 

 جانيرو
 بغداد نيويروك طوكيو مومباي

 
London Cairo 

Rio de 

Janeiro 
Mumbai Tokyo New York Baghdad 

مساًء  ٥:٢٠ 

 الخميس

مساًء  ٧:٢٠

 الخميس

 مساءً  ٣:٢٠

 الخميس

 مساءً  ١٠:٥٠

 الخميس

٢:٢٠  ً  صباحا

 الجمعة

 مساءً  ١٢:٢٠

 الخميس

 مساءً  ٨:٢٠

 الخميس

Activity 10 
Listening: When do you want to…? 

 عاميةبال نص االستماع

١. F –  ،يال كلمني.  .نصأنا فاضية يوم األحد بعد الساعة عشرة و هاي ع�ي.  كيفك؟   بالنسبة لسؤالك 

٢. F -   .عندك صف يوم االثنين الساعة ثالثة إال ربع؟ بدي مساعدة منك في البيت يا حبيبي.ُعدي، هاي يا ماما  

 كلمني تمام؟

٣. M - يال باي!احكي معيإنَت فاضي؟ .  وربع الساعة سبعةشوب معك  الكوفي ع مرحبا.  بدي أروح . 

٤. F – ع الحفلةبتقدر تجي  مشغولة بكرا الساعة تسعة ونص.  هي ما ألو. أنا حكيت مع ناديا وهي. 

٥. M – أنا بالكافيه وصار لي ساعة بستناك.؟  هلق الساعة خمسة وثلث. وينك يا صاحبي 
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 الفصحىب نص االستماع

١. F – نصفوال العاشرة أنا فاضية يوم األحد بعد الساعة  ع�ي.  كيف الحال؟   بالنسبة لسؤالك،  يا  اهال.  

 أتصل بي.  

٢. F -   .منك في البيت  المساعدةعندك صف يوم االثنين الساعة الثالثة إال ربعاً؟ أريد عدي، صباح الخير يا ماما

 يا حبيبي.

٣. M - اتصل بي.  مع هل انَت فاضي؟ .  والربع اعة السابعةمرحبا.  أريد أن أذهب إلى المقهى معك في الس

 السالمة.

٤. F – إلى  جيءمشغولة غدا الساعة التاسعة والنصف.  هي ال تستطيع أن ت مرحبا. تكلمُت مع ناديا وهي

 الحفلة.

٥. M - منذ ساعة وأنَتِظُرَك أنا في المقهى ؟   اآلن الساعة الخامسة والثلث. يا صاحبي أين أنت! 

Activity 11 
Conversation: When do CEOs wake up? 

Before speaking 

Model this new verb for your students first. You may ask them questions involving the new 

verb, but since this word will only be used for this activity, students don’t need to be able to ask 

questions with it and conjugate it. 

 مثال:

...ولكن في أيام االثنين والثالثاء واألربعاء ٩:٠٠...وفي يوم األحد أصحو في ٨:٣٠أنا أصحو في األستاذ: في يوم السبت، 

.  وأنتم؟  في أي ساعة تصحون؟  يا آنريا، في أي ساعة تصحين في يوم ٦:٠٠والخميس والجمعة أصحو في الساعة 

 السبت؟

 ١٠:٠٠الطالبة: 

في يوم  ١٠:٠٠في يوم السبت.  من في الصف أيضاً يصحو في الساعة  ١٠:٠٠األستاذ: آندريا تصحو في الساعة 

 . ]الطالب أياديهمبعض يرفع [السبت؟ 

 وما إلى ذلك.

Speaking 

Cut out and distribute the tables found in 15-Jusuur1_Worksheet_Lesson08-Activity11.PDF. 

To identify their company, students can use أنا من: 

 مثال:
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 .4:15.  أصحو في الساعة Virgin Atlanticوأنا من  David Cushاألستاذ: اسمي 

 

Model this interaction briefly, acting as a CEO from the list: 

 مثال:

 .4:30. أصحو في Appleاألستاذ: مرحباً!  اسمي تيم كوك من 

Activity 12 
Listening: What time is the match? 

This activity is designed specifically to expose students who have been learning to tell time in 

dialect to the way time is expressed in Modern Standard Arabic. If your class has already been 

working on telling time in MSA, you can use this for extra practice. If your class has been 

learning to tell time in dialect, focus on helping your students recognize similarities and 

understand the times they hear, not being able to say them. 

 

 نص االستماع

ة قناة الرياضة. بإمكانكم اليوم أن تشاهدوا أهم مباريات كرة القدم األوروبية.  فاليوم يلعب أهالً بكم ع�ى شاش

ضد تشيلسي في الساعة الثانية  ربول مارسيليا مع ليون في الساعة التاسعة والنصف صباحاً وبعد ذلك ليف

بيرن�ي مع ليستر سيتي في الساعة عشرة ظهراً، ثم يلعب آرسنال مع واتفورد في الساعة الثانية إال ربعاً. ويلعب 

الرابعة، وسندرالند ضد توتنهام في الساعة السادسة والنصف.  وأخيراً وليس آخراً يلعب إنتر ميالن مع التسيو في 

 الساعة السابعة والربع.

Culture 
Time 

Discussions of cultural phenomena like time are difficult to discuss in Arabic at the novice level; 

you may choose to allow your class to use English to conduct these cultural discussions, or you 

might choose to minimize English in the classroom by assigning your class to read this passage 

and write a reflection in English at home. 

Activity 13 
Listening: “A meeting time” 

Video: موعد 

You may want to use English to help your students parse some of the cultural issues in this 

video to be sure they understand; if you do, try to be sure that you are directing your English 
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discussion into the deeper aspects of Arab culture, rather than allowing students to note 

surface information that could be communicated in Arabic.  Alternately, you may choose to have 

students work on a response to the video outside of class to minimize the use of English in the 

classroom. 

 

 نص االستماع

0:06 

 توماس: مرحبا!

 :  أهال توماس!  كيفك؟عصام

 :  أنا منيح الحمد لله.توماس

 :   كيف الصحة؟عصام

 :  بخير الحمد لله. وكيفك انت؟توماس

 :  الحمد لله، تمام.  فاضي يوم الجمعة؟  نروح نشرب قهوة بوسط البلد؟عصام

 . بس ممكن نروح يوم السبت؟:  آسف.  أنا مشغول الجمعةتوماس

 عصام:  حلو.  أيمتي يوم السبت فاضي؟

 منيح هيك؟توماس: السبت بعد الظهر. 

 : منيح. شو رأيك ع�ى الساعة خمسة؟عصام

 توماس: ممتاز.

 عصام: بتعرف قهوة "أم كلثوم؟"

 توماس: آه، بعرفها.  بين وسط البلد والدوار األول، صح؟

 بشوفك بعد بكرا. مع السالمة.عصام:  آه، هاذا هو..  خلص، 

 توماس:  هللا يسلمك.

 عصام: حبيبي.

 توماس: مع السالمة.

 

0:50 

الطالب األمريكي ينظر إلى ساعته  فالوقت الرابعة والربع ويجري مسرعا للمقهى.  في الطريق يراه جاره في [

 ]الشارع ويتوقف ليتحدث معه.

 الجار: كيف حالك توماس؟

 مستعجل، والزم أروح. مع السالمة، باي!توماس: أأنا آسف، أنا 

 ]الجار يهز برأسه مستغربا.[
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1:15 

 ]الطالب األمريكي يجلس في المقهى منتظراً أن يأتي صديقه المتأخر.[

 محمد: أهال وسهال! تشرب شي؟

 توماس: ممكن بعد شوي، أنا عم بستنى صاحبي!

 محمد: ماشي، صديقي. ايمتي ما بدك، ناديني.

 بعصام)(توماس يتصل 

 توماس: آلو؟ عصام، وينك؟  الساعة خمسة وربع . يَّال بستناك. مع السالمة.

 )(الوقت يمر

 يجي؟ قبل مامحمد: تشرب شي هلق، 

 توماس: شاي لو سمحت

 تفضل.  ]يحضر الشاي[محمد: تكرم.  

 توماس: يسلموا.

 محمد: أنت مش من هون، صح؟

 كاليفورنياتوماس: صح، أنا من أمريكا، من والية 

 محمد: أهال وسهال.

 توماس: وانت، من وين؟

 محمد: أنا من سوريا، من مدينة حمص.

 توماس: أهال وسهال.

 (في الساعة الخامسة ونصف)

 

 عصام:  توماس، كيفك!

 توماس:  يا عصام!  الساعة خمسة ونص! 

 عصام:  حقك ع�ي. بس كتير فيه أزمة.  

 توماس:  صار لي نص ساعة هون.  

 أنا آسف ... خلص خلص، مشروبك ع�ى حسابي. ... معلم! عصام:

 

Activity 15 
Reading: Text message from a friend 

We suggest that you scaffold this activity and assign comprehension tasks as appropriate to the 
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level of reading and writing in your class, depending on how much of the alphabet you have 

covered. You may want to differentiate for different abilities with the alphabet by assigning 

different tasks to different students. 

• For students who have learned very few letters, simply ask them to identify any familiar 

words in the message at first. 

• For students who have covered much or most of the alphabet but aren’t yet confident 

writing in sentences, assign القراءة but not بعد القراءة. 

• For students who have covered most of the alphabet and are ready to start writing 

sentences, assign both الفراءة and بعد القراءة. 
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Lesson Nine 
Activity 1 
Listening: “You have to come over!” 

Video: “!الزم تجي عندنا” 

Before listening 

You may want students to journal about this in English if you don’t want to discuss in English 

with your class. 

Listening for general understanding 

For these questions, you may ask students to jot down notes in Arabic (if they have finished 

enough of the alphabet), to write notes in transliteration if you are comfortable with the 

practice, or to simply listen and then share their responses orally with a classmate. 

 

 نص االستماع

 أم راية: أهلين ياسمين!

 ياسمين: أهالً آنتي!

 (يقبالن بعضهما البعض)

 ياسمين: كيفك؟ إن شاء هللا منيحة؟

   أم راية: الحمد لله أنا كتير منيحة. وانت كيفك؟  إن شاء هللا بخير؟

 ياسمين: ماشي الحال، الحمد لله. وكيف األهل؟ كيفها راية؟

 أم راية: األهل بخير، منشكر هللا.  راية منيحة، .بتسلم عليِك.  وين هالغيبة؟ ليش ما عم نشوفك؟

 مشغولة بالدراسة. ياسمين: 

 أم راية: بس ما شاء هللا صايرة تحكي عربي كتير منيح!  انا يوم الجمعة طابخة منسف الزم تجي تاك�ي عندنا.  

 ياسمين: إن شاء هللا رح آجي.

 أم راية: عن جد، الزم تجي عندنا.

 ياسمين: إن شاء هللا. شكراً كتير، غلبِت حالك.

 أم راية: . انت فاضية الجمعة، صح؟

 ة بعد الظهر.ياسمين: آه، فاضي

 أم راية: ممتاز، الجمعة الساعة ثالثة بعد الظهر. منيح؟
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 ياسمين:  كتير منيح 

 أم راية: تمام، منشوفك إن شاء هللا. 

 ياسمين:  إن شاء هللا. أنا عندي محاضرة والزم أروح.  عن إذنك!

 أم راية: مع السالمة.

 ياسمين: مع السالمة.

Activity 2 
Listening: Busy today 

Before listening 

To help students understand this activity through modeling, you could invite some of your 

students, in front of the class, to see different movies that are currently in theaters; you can 

make this comprehensible by showing a web page from the theater. 

 مثال:

 األستاذ: يا _____________، هل تريد أن تجيء إلى السينما لنشاهد الفيلم ____________ غداً بعد الظهر؟

 : ال!١طالب 

 األستاذ: ال...ماذا أيضاً يكمننا أن نقول هنا؟  

 : ال، أنا مشغول.١طالب 

السينما لنشاهد الفيلم ____________ غداً األستاذ، جّيد، يا _____________، هل تريدين أن تجيئي إلى 

 بعد الظهر؟

 : نعم.٢طالب 

 األستاذ: نعم...ماذا أيضاً؟

 : نعم، أنا فاضي.٢طالب 

 ً  األستاذ: جّيد، ماذا أيضا

 : نعم، فيلم ممتاز.٣طالب 

 وما إلى ذلك.

You could write possible responses on the board in three categories, with a ✓ for yes, an X for 

no, and a ? for an ambiguous response. Even if your students don’t know how to read Arabic, 

this will demonstrate the way you and they will categorize responses for this activity. 

Listening for general understanding 

  بالعامية نص االستماع

١. M1 المسا يوم السبت؟ معليش، مشغول. ثمانية إّال ربع هممم، الساعة 
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٢. F المسا منيح. ستة أيوا، بكرا الساعة 

٣. M2 الصبح.  بدي أشوفك! اِحَدعش ونُص ممتاز، أنا فاضي الساعة 

٤. F الصبح؟ إن شاء هللا. تسعة ونُص يوم الخميس الساعة 

٥. M1 الصبح؟ ممكن. عشرة ما بعرف...يوم الثالثا الساعة 

٦. M2 الصبح مش كثير ممتاز. اِحَدعش معليش، بكرا الساعة 

٧. M1 بعد الظهر. أربعة ماشي، ممكن أروح ع�ى بيتك بكرا الساعة 

٨. F المسا. تسعة إّال ربع ك بكرا الساعةفِ إن شاء هللا بشو 

٩. M2 بعد الظهر. تِنتين وربع الساعة يوم االثنين ال، أنا مشغول 

١٠. M1 المسا يوم السبت. بشوفك! خمسة وربع حلو، فاضي الساعة 

 

 بالفصحى نص االستماع

١. M1 هممم، الساعة  ً  مساًء يوم السبت؟ آسف، أنا مشغول. الثامنة إّال ربعا

٢. F مساًء جّيد. السادسة نعم، غداً الساعة 

٣. M2 إلى اللقاءصباحاً.  الحادية عشرة والن�صف ممتاز، أنا فاضي الساعة! 

٤. F في الصباح؟ إن شاء هللا. التاسعة والن�صف يوم الخميس الساعة 

٥. M1 في الصباح؟ ربما. العاشرة ال أعرف...يوم الثالثاء الساعة 

٦. M2 ممتازاً.وقتاً صباحاً ليس الحادية عشرة  آسف، غداً الساعة 

٧. M1 بعد الظهر. الرابعة ماشي، من الممكن أن أجيء إلى بيتك غداً الساعة 

٨. F عةاغداً الس ِك إن شاء هللا آرا  ً  مساًء. الثامنة إّال ربعا

٩. M2 ْبع ال، أنا مشغول الساعة  بعد الظهر يوم االثنين. الثانية والر�

١٠. M1 ْبع جّيد، أنا فاضي الساعة  أراك!إذن صباحاً يوم السبت.  الخامسة والر�

 

 األجوبة

 رقم

Number 

 الساعة

 

✓ - X - ? رقم 

Number 

 الساعة

 
 

✓ - X - ? 

مساءً  ٤٥:٧ ١ صباحاً  ٠٠:١١ ٦ ✓   ؟ 

مساءً  ٠٠:٦ ٢  X بعد الظهر ٠٠:٤ ٧  ✓ 
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صباحاً  ٣٠:١١ ٣ مساءً  ٤٥:٨ ٨ ؟   ؟ 

٣٠:٩ ٤  ً صباحا  X بعد الظهر ١٥:٢ ٩  ✓ 

صباحاً  ٠٠:١٠ ٥  X مساءً  ١٥:٥ ١٠  ؟ 

After listening 

You could do this exercise with your students either in class or as a homework assignment. 

For an in-class activity, pause the recording after each “voice mail”.  Have students work in 

pairs: one person in the pair must turn to the other and then respond orally to the statement, 

imagining that the voice mail was directed toward them.  Call on a few students randomly in 

class to check their responses. 

For a homework assignment, the student listens to the recording at home, then uses his 

or her smart phone or a website to record him or her responding orally. The student can then 

email you the recording or submit it via an application for sharing voice files. 

 

 بالعامية نص االستماع

١. M1  !؟  يال ٤:٠٠فاضي يوم الجمعة الساعة  أنَت  !بدي أشوفك إن شاء هللامشتاق لك وأهالً حبيبي

 باي!

٢. F1  ِسالمات؟ ٧:٠٠ك تجي عندي بكرا الساعة . بد� تمامك؟ إن شاء هللا كل شي مرحبا، كيف. 

٣. M1  ِك تجي؟ يال احكي .  بد� ٥:٣٠ك؟ بدي أروح ع السينما بكرا، ممكن الساعة السالم عليكم، كيف حال

 ك.معي.  بشوفِ 

٤. F1  ١٠:٠٠ك هاأليام؟ بدي أروح ع�ى المدينة يوم السبت، ممكن أروح الساعة وينَ  مرحبا، كيف الحال؟ 

 معي؟ك تجي الُصبح.  بد� 

٥. M1  َ؟  ٨:٠٠.  أنت فاضي يوم األحد المسا، ممكن الساعة عندك تمامك؟ إن شاء هللا كل شي أهالً، كيف

 ؟بيتي عَ تجي شو رأيك 

٦. F1  ِممكن نروح ؟ معي يك تروحي في المدينة، بد� تبكرا بدي أشوف صاحباسمعي ك؟ أهالً، كيف

بح.  ١١:٣٠الساعة   يال باي! .إذا بدك تروحيرّدي لي خبر الص�

 

  بالفصحى نص االستماع

١. M1   !سالمات؟  إن شاء هللا ٤:٠٠فاضي يوم الجمعة الساعة  أنَت  هلأن أراك!  أتمنى أهالً حبيبي! 
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٢. F1  ً ؟ ٧:٠٠عندي غداً الساعة  ئيأن تجي تريدين؟ هل تمامشيء كل ؟ إن شاء هللا ِك حالُ  ، كيفمرحبا

 .أتمنى أن تزوريني بالبيت

٣. M1  ،أن تريدين .  هل ٥:٣٠؟ أريد أن أذهب إلى السينما غداً، ربما الساعة ِك كيف حالُ السالم عليكم

 .أراِك إن شاء هللابي.  ي؟ اتّص�تذهبي معي

٤. F1  ً هذه األيام؟ أريد أن أذهب إلى المدينة يوم السبت، من ممكن أن  أين أنَت  ، كيف الحال؟ مرحبا

 مدينة معي؟صباحاً.  هل تريد أن تذهب إلى ال ١٠:٠٠أذهب الساعة 

٥. M1  ُ؟ إن شاء هللا كل شيء ممتاز.  هل أنت فاضي يوم األحد في المساء، ربما الساعة َك أهالً، كيف حال

 أن تجيء إلى بيتي. ما رأيك؟  ٨:٠٠

٦. F1  ،ً؟ معي يأن تذهب يني في المدينة، هل تريدتغداً أريد أن أرى صديق كيف الحال حبيبتي؟أهال

ً  ١١:٣٠نذهب الساعة   أُخبريني إذا أردِت أن تذهبي. سالمات!.  صباحا

Culture: In shaa’ allaah 
You can help your students recognize the word إن شاء هللا in authentic materials using songs. 

You can have your students put up a hand when they hear the phrase إن شاء هللا or count how 

many times they hear it in the song. Some songs you can easily find online are: 

 by Maher Zain إن شاء هللا •

 by Cheb Mami ليه إن شاء لله •

Vocabulary 2 
It is normal for beginning language learners to struggle with the concept of verb conjugations, 

especially if they haven’t been exposed to it before. Those who have studied verb conjugations 

formally in another language may adapt to it more readily. Depending on your class, you may 

want to emphasize verb conjugations as they appear in context first before moving to an 

abstract understanding of verb stems, suffixes, and prefixes. Some students enjoy learning 

grammatical concepts and are ready to apply them to communication right away, while others 

benefit from becoming aurally familiar with patterns first (such as recognizing the ين that 

comes at the end of a verb addressing a woman). We suggest that you explore a variety of 

approaches with your class to engage different students, and add activities if you notice that 

your students are benefitting more from one approach. 

Some students won’t completely internalize verb conjugation after practicing in this 

lesson; if you notice this, consider incorporating a quick conjugation review before speaking 

activities generally by modeling with students of different genders and also asking students to 

collectively help you decide which conjugation to use in your speech. For example, you bring a 
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student to the front of the class, speak directly to them, pause and appear to think, and ask the 

class “هل أقول...تريد أم تريدين...؟” This only takes a few seconds but can provided much-needed 

review and support for students who struggle with conjugations. 

Activity 4 
Listening: Arabic names 

Listening 

 بالفصحى نص االستماع

 يا توفيق، هل تريد أن تجيء إلى بيتي يوم الثالثاء في المساء؟ .١

 هاتفي؟ يا حسن، هل تريد  .٢

 يا داليا، في أي ساعة تريدين أن تجيئي إلى بيتي غداً؟ .٣

 يا عبير، متى تريدين أن تجيئي إلى بيتي؟ .٤

 يا رياض، هل تريد عنوان بريدي اإللكترو�ي؟ .٥

 هاتفي؟رقم يا حنين، هل تريدين  .٦

 يا حسام، هل تريد أن تذهب إلى مدينة باريس؟ .٧

 لى والية هاواي؟يا ريم، هل تريدين أن تذهبي إ .٨

 

 بالعامية نص االستماع

 المسا؟ ايا توفيق، بّدك تجي ع�ى بيتي يوم الثالث .١

 يا حسن، بدك رقم تلفو�ي؟ .٢

 ي ساعة بدك تجي ع بيتي بكرا؟أيا داليا،  .٣

 يا عبير، أيمتى بدك تجي ع�ى بيتي؟ .٤

 يا رياض، بدك عنوان إيمي�ي؟ .٥

 يا حنين، بدك رقم تلفو�ي؟ .٦

 تروح ع مدينة باريس؟ يا حسام، بدك .٧

 يا ريم، بدك تروحي ع�ى والية هاواي؟ .٨

After listening 

You could do this activity in class or at home. In class, stop the recording and have students tell 

a classmate their response to the question, then spot-check the responses by asking a few 

students.  At home, have students record themselves responding to each sentence and submit 
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the recording to you. 

You could expand on this activity if students need more practice by creating your own 

sentences for students to listen to in class and asking students to show whether they hear them 

addressing a male or a female by raising cards with a male or a female symbol on it; you could 

also challenge students by asking them to create some sentences of their own for the rest of 

the class to respond to. 

Activity 6 
Conversation: You have to! 

Optional writing extension 

If your students have covered enough of the Arabic alphabet to write many of the words in this 

lesson, you can ask them to try to fill any open spaces in their schedule after the speaking 

activity by “texting friends” to find out if they’re available to meet up at those times.  You can 

have them text each other using their phones (and send you a screen shot of the conversation 

to assess), write each other “text messages” on pieces of paper that they pass to their friends, 

or use another technology platform. 

Activity 7  
Conversation: When and where? 

Distribute the roles in 16-Jusuur1_Worksheet_Lesson09-Activity07.PDF to your students. 

Make copies of as many of the roles as you need to give everyone in your class one (some 

people may have the same roles). 

The role-play will take place in two parts. For the first part, give half the class roles as 

“hosts” (those who extend invitations) and half the class roles as “guests” (those who receive 

invitations). Give the class a set amount of time (e.g. 10-12 minutes) to talk to as many people 

as possible. When the time is up, hand out new roles. Those who were “invitees” should become 

“inviters” and vice versa. Both times, be sure to give students time to brainstorm vocabulary 

they will need for their role. 

Be sure to impress on the class that they need to stick to their role in Arabic and not 

discuss it with other students in English. Part of the goal of the activity is that students practice 

negotiating situations in Arabic when they are not sure exactly what the other person is going 

to say. 
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You can help students adapt to this role-play by modeling invitations: 

In front of the class, model inviting a student to a well-known restaurant in your area, using 

the name of the restaurant to make the place clear (such as McDonald’s). Be sure to model: 

• Extending an invitation 

• Insisting if the student does not accept right away 

• After the student accepts, ask when they are free and settle on a day and time 

• Say goodbye politely 

 مثال:

 األستاذ: أهال يا _______. كيف حالك اليوم؟

 الطالب: أنا بخير الحمد لله.  كيف حالك؟

 الستاذ: أنا بخير الحمد لله.  هل أنت فاضي يوم الجمعة بعد الظهر؟

 الطالب: آسف، أنا مشغول بعد الظهر يوم الجمعة.

 األستاذ: هل أنت فاضي يوم السبت بعد الظهر؟

 طالب: نعم، أنا فاضي.ال

 األستاذ: ممتاز، أنا أريد أن أذهب إلى ماكدونالدز.  هل تريد أن تذهب إلى ماكدونمالدز السبت بعد الظهر؟

 الطالب: إن شاء هللا.

 األستاذ، حقاً، من الالزم أن تجيء إلى ماكدونالدز السبت.

 ي ساعة؟الطالب: حسناً.  أراك في ماكدونالدز يوم السبت بعد الظهر. في أ

 .  أراك السبت إن شاء هللا.١:٠٠األستاذ: الساعة 

When you are done, you could debrief the role-play with the class and ask the class what 

would make the roles even stronger. 

Activity 8 
Conversation: You have to come over 

You can give your class the student worksheet, 17-Jusuur1_Worksheet_Lesson09-

Activity08.PDF, to help them track other students’ skits and what they do or do not include. 

Suggested extension 

If it is appropriate for your classroom and context, you can have your student exchange their 

real cell phone numbers using Arabic. Then, send some students out in the hall and have them 

call students who are inside the class; one should invite the other somewhere. It can be good 

practice for students to practice speaking to someone they can’t see. 
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Grammar 2 
Negation—I want, I don’t want 

A fun way to help your students hear and understand some of these phrases is to use them in a 

short movement game called “Two Corners” (adapted from the commonly used game in English 

called “Four Corners”): 

Prepare the room by posting the word نعم in one corner of the room and ال in another 

corner of the room. Have students stand up.  Read or say a statement that starts with “I want” 

or “I don’t want” in Arabic.  You can use some popular brands or items or mix in English words, 

depending on your comfort level with that.   

For example, you say: “أريد "بالي ستايشن (Play Station)”. 

Students must stand up and move to the posted sign that best describes their level of 

agreement with that statement.  Students who want a Play Station move towards the نعم 

poster.  Students who do not want a Play Station move towards the ال poster.  Students who are 

not sure stand in the middle. 

After 3-5 statements, you can ask for a few student volunteers to come up with 

statements of their own. 

These phrases can also be adapted to the game “Koshari” described in the teachers’ 

guide for Lesson 1. 

Activity 10 
Conversation: Which name do you want? 

Before speaking 

You can model this activity in front of the class to help students envision how their 

conversation will go. 

 مثال:

األستاذ: اسمي _______، ولكن أريد اسماً آخر.  أريد اسم...إدريس.  نعم، اسم إدريس اسم ممتاز.  يا ______، 

 هل تريد اسم إدريس أيضاً؟

 الطالب: ال.

 األستاذ: أي اسم تريد؟

 الطالب: أريد اسم زياد.  

 اسم...؟ األستاذ: اسألني سؤاالً: هل تريد

 الطالب: هل تريد اسم زياد؟
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 األستاذ: ال، ال أريد اسم زياد.  أريد اسم إدريس.

 وما إلى ذلك.

You may want to supplement the names students have already heard by providing a list of 

additional Arabic names. If you want, you could have your class select Arabic names to use as 

their Arabic class identities for the rest of the year. 

After speaking 

You can lead this debrief; students won’t be able to answer with complete sentences, but they 

can respond with words or phrases. 

 مثال:

 اخترت؟  أنا أريد اسم أدريس، وأنت؟األستاذ: يا _____، أي اسم 

 ياسمين.الطالبة: أريد اسم 

 األستاذ: ممتاز، وكم طالباً في الصف أيضاً يريد اسم ياسمين؟

 الطالبة: ثمانية.

 ثمانية طالب اسم ياسمين.  وكم طالباً ال يريد اسم ياسمين؟يريد األستاذ: 

 الطالبة: خمسة عشر.

 ال يريدون اسم ياسمين.األستاذ: جّيد، خمسة عشر طالباً 

 وما إلى ذلك.

Grammar 3 
Two verbs in one sentence 

You can change the game of “Two Corners” to a game of “Three Corners” to practice “ تريد أن

 in الزم and ,ممكن ,ال Post the words :"بّدي" and ”أريد“ as with ”بدك تروح ع...؟“ or ”تذهب إلى...؟

different corners of the room. Ask students to walk to the place that describes whether they 

agree or disagree with the statement you say. 

For example, say ".أريد أن أذهب إلى مدينة نيو يورك" Students who might want to visit New 

York walk to the word كنمم , students who do not want to visit New York walk to the word ال, 

and students who think visiting New York is an absolute must go to the word الزم.  

When students are responding easily to these statements, you can add in a new level, if 

appropriate in your classroom: Rather than saying statements, ask a question such as  هل"

إلى والية هاواي؟" يأن تذهب ينتريد  . Those who would not want to be addressed with conjugations 

for this pronoun ( أنِت in the example) sit down, and only those who feel comfortable being 
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addressed with conjugations for  أنِت answer the question. Mix up the conjugations you use to 

give everyone a chance to participate. 

If you have time and want to give students a more information about the Arab world as 

part of the activity, you could prepare a PowerPoint presentation with images of different cities 

from the Arab world, then ask about those cities and use the images to give students some 

context and information about whether they might want to go there or not. 

Activity 11 
Conversation: Do you want to go to the city? 

You can give students some ideas of places to use by picking landmarks in your city or state and 

presenting them to the class as you model. 

 مثال:

 /اإلبرة الفضائية  مدينة سياتل وأسكن في سياتل...مدينة سياتل مدينة ممتازة!  أريد أنا أذهب إلىاألستاذ: أنا من 

 إلى السبيس نيدل، يا ______؟ يأن تذهب ينالسبيس نيدل.  هل تريد

 الطالبة: ال أعرف...

 األستاذ: ممكن؟

 الطالبة: ممكن.

 األستاذ: وأنت، يا _______؟

 ممتاز.  الزم.الطالب: نعم!  السبيس نيدل 

 وما إلى ذلك.
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Lesson Ten 
 

Vocabulary 1 
You can introduce these vocabulary words in class by acting out a scene in which you invite 

students over to your home, with much repetition of the vocabulary. It can help to bring in a 

coffee or tea set from the Arab world to make the interaction feel more authentic. 

A great “theme song” for this lesson, if you like to incorporate music into your teaching, 

is قهوة مرّة by دارين حدشيتي. You might want to have this song playing as students enter your 

classroom during this lesson, have them listen for familiar words throughout the song and tell 

you what they hear, or teach them the chorus word by word and have them sing along. 

Activity 1 
Listening: “Would you like some coffee?” 

Video: “تشربي قهوة؟” 

Before listening 

Part of this goal of this video is to demonstrate hospitality in Arab culture, including non-verbal 

cues. You can choose whether you want to take some time to discuss Arab hospitality in English 

with your students. 

 

 نص االستماع

 أم راية: أهال وسهال!!

 مرحبا آنتي!ياسمين: 

 أم راية: أهلين ياسمين! أهال وسهال! أهال وسهال! تفّض�ي!

 (تدخل ياسمين إلى غرفة الجلوس.)

 ياسمين: تفض�ي.

 أم راية: ليش غلبتي حالك؟ 

.  كيف حالك؟  ياسمين: ال، َولَو�

 كيفك؟  إن شاء هللا كل شي منيح؟ أم راية: الحمد لله، ممتازة.  أنت

 ياسمين: الحمد لله، كتير منيح.  
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 أم راية: تشربي قهوة؟

 ياسمين: ال وهللا ال تغلبي حالك!

 أم راية: ما بيصير!  الزم! تشربي قهوة وال شاي؟.

 ياسمين: طّيب، بشرب قهوة.

 أم راية: ممتاز، كيف قهوتك؟

 ياسمين: سكّر خفيف لو سمحِت. 

 يَّال، دقيقة.أم راية: 

(تذهب أم رأية إلى المطبخ ويحضر قهوة عربية|تركية، ونرى طريقة تحضيرها.  تعود أم راية إلى غرفة الجلوس مع 

 الفناجين ع�ى الصينية وتقدم القهوة لياسمين.)

 أم راية: تفّض�ي.

 ياسمين: يسلموا إيديِك.

 أم راية: اهال وسهال.

Activity 2 
Culture and conversation: tafaDDal 

Make copies of the skit scenarios in 18-Jusuur1_Worksheet_Lesson10-Activity02.PDF as many 

times as needed for your class. Cut out each skit scenario separately and give it to a different 

pair of students. 

Activity 3 
Listening: Where is this coffee from? 

Before listening 

You can model this using familiar words or phrases such as ِمن with students. Model the activity 

by pointing to at least one picture and saying where you think it’s from. You can phrase it as a 

question and have students correct you. 

 مثال:

 هذا...من أمريكا؟هل من أين هذا؟   ]يشير إلى صورة[األستاذ: 

 الطالب: ال!

 من كندا؟هل هذا األستاذ: من أين؟  

 الطالب: ال!

 األستاذ: من أين؟

 طالب: من فيتنام؟
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 نص االستماع

 هذه قهوة أمريكية من مدينة سياتل في والية واشنطن. .١

 يشربون الشاي بعد الظهر.هذا شاي من مدينة لندن، حيث  .٢

 هذا شاي أخضر من مدينة طوكيو في اليابان. .٣

 هذا شاي أسود من والية راجاستان في الهند. .٤

 ان في األردن.مّ هذه قهوة عربية من مدينة ع .٥

 هذه قهوة من مدينة هانوي في فيتنام. .٦

 هذا شاي بالسكر وبالنعناع من مدينة طنجة في المغرب. .٧

 إيطاليا. هذه قهوة من مدينة روما في .٨

 هذا شاي من تايوان. .٩

 

 األجوبة

3. 

a 

2. 

e 

1. 

d 

6. 

b 

5. 

c 

4. 

g 

9. 

i 

8. 

f 

7 

h. 

Activity 4 
Listening: I like… 

 بالفصحى نص االستماع

 ً .  أنا من مدينة دمشق في سوريا، لكني أسكن في مدينة نيو يورك اآلن.  أحب اسمي ياسين!  أنا اسمي أهالً وسهال

من المدرسة.  صديقي "جورج" منهم أحب مدينة نيو يورك.  في نيو يورك عندي الكثير من األصدقاءكثيراً وأيضاً 

ً  هذا المطعمإلى  معه يحب مطعم ماكدونالدز كثيراً و أذهب "جورج .  أحب صديقي "جورج"، ولكنني ال أحيانا

ً  أحب مطعم ماكدونالدز أحب أن أذهب إلى  أنا.  ال أحب الهمبرغر في ماكدونالدز، وال أحب البطاطا هناك. كثيرا

أحب أن أشرب القهوة " حيث أحب البيتزا.  أيضاً أحب أن أذهب إلى مقهى "ستارباكسأل�ّي مطعم "بيتزا هت" 

كثر أحب الليل ابينم ال أحب الصباح --دائماً تعبان  أل�ّي .  أحب أن أشرب القهوة في الصباحكذلكالشاي و .  أنا أ
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من الالزم أن  هذا اليومال أحب يوم االثنين وفي ف خاصًة في يوم االثنينو، خالل أيام األسبوع مشغول وتعبانعادًة 

ً  أو – أشرب الكثيييييير من القهوة أما يوم .  حتى أفعل كل نشاطاتي – من الممكن أن أشرب الشاي أيضا

 نه آخر يوم مدرسة قبل العطلة.أل الجمعة فأحب هذا اليوم كثيراً 

 

 بالعامية نص االستماع

بمدينة نيو يورك هلق.  بحب اسمي كثير ساكن .  أنا من مدينة دمشق بسوريا، بس أنا ياسينأهال!  أنا اسمي 

بيحب مطعم  . "جورج"صاحبي "جورج" منهم، كثير أصحابوكمان بحب مدينة نيو يورك.  بنيو يورك عندي 

 . بحب صاحبي "جورج" بس ما بحب مطعم ماكدونالدز هاذا المطعمع�ى  بروح معهمرات ماكدونالدز كثير وأنا 

.  ما بحب الهمبرغر بماكدونالدز، وما بحب البطاطا هناك.  أنا بحب أروح ع مطعم "بيتزا هت" ال�ّي بحب كثير

.  بحب أشرب قهوة كمانشاي و  ،بحب أشرب قهوةكس " وفي "ستاربالبيتزا.  كمان بحب أروح ع�ى "ستارباكس

كثر بحب الليل بس ما بحب الصبح --دايماً تعبان بالصبح  أل�ّي الصبح  خالل األسبوع مشغول وتعبانعادًة . أنا أ

 مشان ممكن أشرب شاي كمان أو الزم أشرب قهوة كتييييير بهاذا اليوم. ما بحب يوم االثنين، فخاصًة يوم االثنين

 .ألنه آخر يوم مدرسة قبل الويكند كثير يوم الجمعة بس بحب.  أعمل كل نشاطاتي

Activity 5  
Conversation: Do you like the singer…? 

Start speaking 

Model this interaction with students before you start. 

 مثال:

 هل تحبين ليدي غاغا؟.  وأنت يا ______، Lady Gagaاألستاذ:  أحب "ليدي غاغا" 

 أحب ليدي غاغا.نعم، الطالبة: 

 األستاذ: وأنت يا ______، هل تحب ليدي غاغا؟

 ال أحب ليدي غاغا.ال، الطالب: 

Activity 6 
Listening: Tea or coffee? 

If your students don’t know enough of the Arabic alphabet to write قهوة and شاي you could 

have them write the first letters (ش and ق) only. 

This is a long list; one option is to assign half of your class to listen for the odd-number 

countries and half the class to listen for the even-numbered countries, then have students 

exchange information after they listen. 
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 نص االستماع 

إّن القهوة والشاي اثنان من المشروبات األكثر شرباً في العالم، ولكن الناس في بعض البالد يفّضلون الشاي بينما 

ل القهوة في بعض البالد األخرى.  ففي أمريكا الشمالية مثالً، في كندا وأمريكا وأيضاً في المكسيك يفّضل  تفض�

القهوة في البرازيل وفنزويال وكولومبيا، ولكن في الناس القهوة ويشربونها كثيراً.  وفي أمريكا الجنوبية يفّضل الناس 

كثر.  وفي أوروبا يشرب يشرب الناس تشي�ي  ا وإيطاليا، بينما في يالقهوة في إسبانيا وفرنسا وألمانالناس الشاي أ

في الجزائر القهوة، ولكن الشاي مفّضل في الناس يقيا، يفّضل برياطانيا يشربون الشاي.  وفي الشرق األوسط وإفر 

 الناس في آسيا يشربون.  وأخيراً وليس آخراً، جنوب إفريقياإيران وتركيا ومصر والمغرب والسعودية وكينيا و

 الشاي ففي اليابان ورويسا والصين والهند الشاي مفّضل تفضيالً كبيراً.

Activity 7 
Conversation: Do you like to drink coffee or tea? 

Before speaking 

These sentences, although they introduce some complex grammatical elements (verbs that have 

the ـب  prefix in )العامية الشامية  are intended to be presented as combinations of elements learned 

previously. At this point, we suggest that students not be expected to have mastered these 

conjugations, but rather to learn these as fixed phrases. Being familiar with examples such as 

these first often helps later when students learn grammar explicitly. 

Be sure to model completing this activity using the new structure أحب أن أشرب or بحب أشرب.   

 مثال:

وا؟  يا األستاذ: في الصباح أحب أن أشرب القهوة وأيضاً أحب أن أشرب الشاي.  وأنتم؟  ماذا تحبون أن تشرب

 الشاي في الصباح؟أم _______، هل تحب أن تشرب القهوة 

 الطالب: القهوة.

 األستاذ: جملة كاملة، لو سمحت: أحب أن أشرب...

 الطالب: أحب أن أشرب القهوة.

 الشاي في الصباح؟أم األستاذ: جّيد، هو يحب أن يشرب القهوة. وأنت، يا _____؟  هل تحبين أن تشربي القهوة 

 .الشايأحب أن أشرب  الطالبة:

 وما إلى ذلك.

After speaking 

It is helpful for the teacher to lead the debrief of this activity as students won’t necessarily have 

the language to answer this question independently. 
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 مثال:

 في الصباح؟  يا ______؟ األستاذ: يا طالب، كم طالباً في الصف يشرب القهوة

 الطالبة: ....

 األستاذ: يعني، واحد، اثنان، ثالثة...

 الطالبة: خمسة.

 خمسة طالب في الصف القهوة في الصباح؟يشرب األستاذ: 

 الطالبة: نعم.

 األستاذ:  ممتاز.  كم طالباً يشرب الشاي في الصباح؟

 وما إلى ذلك.

Activity 8 
Conversation: When do you drink coffee? 

Before speaking 

We suggest that you give your students a chance to figure out how to phrase some of these 

questions on their own, but that you check students’ phrasing before starting the speaking 

activity and model some of the questions to help those who might be struggling. 

Find the printable sheet for bingo here:  

19-Jusuur1_Worksheet_Lesson10-Activity08.PDF 

Activity 10 
Listening: Where do they drink coffee with milk? 

You may use your knowledge of your students’ backgrounds to tailor questions to them, for 

those who are comfortable talking about their cultural backgrounds in class. 

 مثال:

الشاي في الصومال، والقهوة  الناس الشاي في تركيا، يا كارتال؟  كيف يشربوالقهوة  الناس األستاذ: كيف يشرب

 آخر...في فرنسا؟  في روسيا؟القهوة في بلد ويا يسرى؟  من أيضاً يعرف شيئاً عن الشاي 

 

 نص االستماع

في كل أنحاء العالم يشرب الناس القهوة والشاي، ولكن كيفية تناولهما تختلف كل االختالف من بلد إلى آخر.  ففي 

اليابان مثالً، يشربون الشاي األخضر بال سكّر وبال حليب، بينما في المغرب يشربون الشاي بالسكّر.  وفي الهند 

لشاي األسود الذي يسمونه "تشاي" بالحليب، وكذلك في بريطانيا حيث يشربون الشاي بالحليب أيضاً. يشربون ا

وفضالً عن ذلك يوجد شاي بالحليب في تايوان ولكنه يختلف قليالً ُيشرب بارداً وُيعرف باسم شاي الفقاعات.  
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، بينما في إيطاليا يشربون قهوة وبالنسبة للقهوة ففي أمريكا كثيراً ما يشربون القهوة بالسكر وبالحليب

"اإلسبريسو" بالسكّر.  وفي فيتنام، يشربون القهوة بالحليب المكّثف.  وفي األردن يشربون القهوة العربية بالسكّر 

 وبال حليب.

Culture 
What is Arabic coffee?   

Search online for videos of Arabs making coffee and tea to show your class, especially if you 

want to emphasize a particular culture in the Arab world. You could bring in a portable hot plate 

and show your students how to make coffee in person. 

Videos online can also help you show how technology is changing parts of Arab culture.  

Search for the video called “دلة األصالة الكهربائية .. فخر الضيافة العربية” online to see an example of 

an advertisement that implies that an electric coffeepot can make hospitality easier. 

Activity 12 
Listening: American coffee 

Video: “ ؟قهوة أمريكية ” 

 االستماع نص

 محمد: أهال وسهال فيك. كيفك؟

 توماس: الحمدلله. انت كيفك؟

 محمد: الحمدلله، تمام. كيف األهل؟

 توماس: بخير الحمدلله.

 محمد: هن بأمريكا، صح؟

 توماس: آه، هم� في أمريكا. وأنت كيف أهلك؟ هم� في سوريا؟

 محمد: ال، هن هون، الحمدلله.

 توماس: عفوا ... شو اسمك؟

 محمد: محمد. وأنت؟

 توماس: اسمي توماس.

 محمد: أهلين بتوماس األمريكي.  شو بتحب تشرب؟

 توماس: قهوة لو سمحت.

 محمد: تكرم. شو قهوتك؟

 توماس: أنا بحب قهوة بالسكر وبالحليب، لو سمحت.

 محمد: ...قهوة بالحليب؟  بدك قهوة أمريكية؟ أو كابوتشينو؟ عندنا بس قهوة تركية.
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 ا بدي قهوة تركية.توماس: أن

 محمد: طّيب،  قهوة تركية.

(وهو مستغرب قليالً. يذهب محمد إلى المطبخ ويرجع حامالً صينية عليها قهوة تركية.  يضع القهوة العربية أمام 

 توماس (وطبعا ليس فيها حليب)

 محمد: تفّضل.

 توماس: يسلموا. بس يا محمد، ممكن حليب.

 ا فيه حليب ...محمد: أه...معليش يا توماس، بس م

 توماس: عن جد؟ ليش ال؟

 ما بيصير! –محمد: هيك، مش ممكن نحط حليب بالقهوة التركية 

 (وتوماس مستغرب جدا وهو يشرب القهوة)

Activity 13 
Reading: At the café 

We made the questions for this reading exercise very broad on purpose to accommodate 

learners at different levels. Tailor your guidance to your students based on the letters of the 

Arabic alphabet that the students have been introduced to. 

Although students can feel overwhelmed and frustrated when faced with a huge block of 

Arabic text, you can help build a feeling of success by directing students to the parts of the 

menu that they will be able to decipher, depending on how far your class has progressed with 

their reading skills. 

Optional writing extension 

If your students have covered most of the alphabet, as a follow-up activity you can ask them to 

design their own café menu. Students can trade menus and choose what to order from their 

classmates’ cafes. 
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