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Unit 3 Goals – How’s your Arabic? 
Print this goals tracker for your students so that they can keep track of their progress 

throughout the unit: Jusuur1_Unit3_GoalsTracker.PDF. 

Unit 3 Integrated Performance Assessment
Overview & Framework 
This IPA consists of an interpretive reading activity, an interpersonal conversation activity, and 

finally a presentational writing activity. 

For this Performance Assessment, students will imagine that they are researching 

Arabic summer camps in the United States. In order to decide where they will study, students 

will read a mock brochure for each summer camp, discuss camp activities and amenities with a 

camp counselor, and fill out a short questionnaire with information about themselves as part of 

a camp application. 

Stage 1: Reading about Camp Activities and Facilities (Interpretive) 
You’ll find reading texts and writing instructions in Jusuur1_Unit3_IPA-

CampDescriptionTexts.  

In this stage, students must complete the task of reading the two camp brochures. To 

show their understanding, students must write an email to a family member in English 

explaining which camp they want to attend. If your students are comfortable writing in Arabic, 

you may choose to assess them by asking them to write an email in Arabic. However, there is a 

risk that students may copy from the brochure rather than truly understand it. 

Assessing Stage 1 

Assess your students for their ability to understand some of the information presented in the 

camp brochures. We suggest that you assess students at the level of “meets expectations” who 

can answer the questions above drawing accurately from facts listed in the bulleted lists. 

Because reading sentences is more difficult than reading lists of words, we suggest that you 

assess students at “exceeds expectations” who can demonstrate understanding of some 

information from the sentences at the top of each brochure that describe the different 
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approaches of each camp. 

Stage 2: Talking with a Camp Counselor (Interpersonal) 
In this stage, students must role-play conversations between prospective campers and camp 

counselors. Have students work in pairs to conduct two conversations with their partner, one in 

which they are the prospective camper and one in which they are the counselor. 

Divide the class into two groups; one group will be assigned to نص ا and the other to 

 Each group will study the information on their assigned text in depth (students may .نص ب

have already read these texts for the interpretive reading assessment; at this stage, you can 

have students work together collaboratively to increase their understanding of the text and ask 

questions as necessary). They will play the role of camp counselor for that camp, and must be 

prepared for the prospective campers (their conversation partner) to ask them specific 

questions. 

See Jusuur1_Unit3_IPA-CounselorInterviewPrompts.PDF for prompts. 

Assessing Stage 2 

At this level, assess students for their ability to carry out the assigned task using memorized 

phrases and complete sentences. Accuracy should be high when students are using memorized 

language, but non-heritage speakers will still be struggling with pronunciation and need only be 

understandable to a native speaker who is used to working with Arabic learners. 

Stage 3: Filling out a Camp Application (Presentational) 
Students must now fill out a form (see Jusuur1_Unit3_IPA-CampApplicationForm.PDF) as part 

of their camp application that will help match them with a roommate and assess which activities 

they will be interested in. 

 Depending on how much emphasis you have placed on writing in class, you may wish to 

adapt this assessment to suit the level of your students. 

Assessing Stage 3 

At this level, assess students on their ability to write phrases legibly and fill out information on 

the form in a logical way. Student should be able to write all letters of the alphabet accurately 

and spell words they have learned correctly in Arabic. Students should also be able to complete 
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the form with logical items of information given the headings and sentence starters on the 

form. 

4



Lesson 11 
 

Vocabulary 
Parts of this vocabulary list are designed on the assumption that you are assigning homework 

from the textbook; if you don’t assign activities from this book for homework, or do not assign 

homework at all, consider adapting this section to fit your own classroom needs. 

 From this point on in the book, you will see more and more tables for students to fill out 

labeled in Arabic only, not Arabic and English. If your students are still able to read very little of 

the Arabic alphabet, you can scaffold these activities for them by saying the words aloud as you 

point to them. If your students have learned more of the alphabet, you can build their ability to 

read and recognize words by giving them a chance to silently read and digest these labels. A 

reading and writing activity that uses the days of the week appears at the end of this lesson; if 

you prefer to give your students more focused practice on reading and writing earlier, you could 

do this activity first. 

 You can play a modified version of “Bingo” to help students ask and respond to 

questions about what the homework is. Find Bingo materials and bingo boards here:  

24-Jusuur1_Worksheet_Lesson11-Vocabulary.PDF.  

 Give students their bingo boards; we have provided 20 and you may photocopy 

duplicates for a class larger than 20 (you will have some students who win at the same time if 

you photocopy duplicate boards). 

 Prepare your vocabulary “call lists” by copying and cutting out the words from these call 

lists and place each list in a separate envelope: 

1. One with the days of the week in it, each written on a separate slip of paper 

2. The other with numbers 1-20 written on them, again with each written on a separate 

slip of paper. 

 You can play this game in several varieties to scaffold vocabulary practice. All focus on 

different skills, so you are encouraged to play them all with your class. 
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Variety 1:  

A student asks, “ما هو الواجب؟”. Pick a different student to ask before each round so that each 

student gets a chance to practice this question. 

You answer by picking one day of the week from the “days of the week” envelope and 

one activity number from the “activities 1-20” envelope.  Answer by combining the day of the 

week and the number into a sentence that gives a homework assignment for that day. 

For example, if you draw يوم االثنين and  ١٤النشاط , say  ١٤"الواجب ليوم االثنين هو النشاط".   

Students then can cross out number 14 only in the يوم االثنين column. 

 

Variety 2: 

A student asks, “ما هو الواجب؟”. Pick a different student to answer before each round so that 

each student gets a chance to practice this question. 

You answer by picking one day of the week from the “days of the week” envelope and 

two activity numbers from the “activities 1-20” envelope.  Answer by combining the day of the 

week and the two numbers into a sentence that gives a homework assignment for that day. 

For example, if you draw يوم االثنين and numbers ٧ and ١٤, say,  

."١٤إلى  ٧"الواجب هو النشاطات من   

Students then cross off any number on their boards for Monday between 7 and 14. 

This version works better with “blackout bingo” where students must cross off every 

single number on their boards. 

 

Variety 3: 

Students can raise their hands and ask specific questions to get a homework assignment on a 

specific day of the week. 

A student asks, “ما الواجب ليوم الجمعة؟” or “ما الواجب ليوم الغد” or any other question 

about a specific day. 

You answer by picking an activity from the “activities 1-20” envelope.  Answer by 

combining the activity with the day of the week students asked about. 

For example, if a student asks about the homework for يوم الجمعة and you draw number 

٨, say, “ ٨الواجب ليوم الجمعة هو النشاط  .” 

Students then cross off number ٨ only under the  الجمعةيوم  column. 
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Variety 4: 

Divide students into small groups.  Give each a set of two envelopes: one “days of the week 

envelope” and one “activities 1-20” envelope.  

Students are now responsible for playing an iteration of Stages 1-3 in small groups. The 

students must take turns asking each other questions and answering by drawing numbers and 

days of the weeks from their envelopes. 

Activity 1 

Before listening 

You can ask your students questions to guide their thinking here.  

 مثال:

 ؟موجودالجدول؟  يوم أحد؟  هل يوم األحد  اتظهر في هذاأليام التي هي األستاذ: ما 

 الطالب: نعم.

 األستاذ: نعم، يوم األحد موجود.  ماذا أيضاً؟

 : يوم الخميس ويوم األربعاء.١طالب 

 : يوم الثالثاء ويوم االثنين.٢طالب 

 األستاذ: ممتاز.  متى العطلة؟

 : يوم السبت ويوم الجمعة؟٣طالب 

 ؟مدرسة أمريكية؟  متى العطلة في مدرسة أمريكيةاألستاذ: نعم، العطلة السبت والجمعة، فهل هذا الجدول من 

 وما إلى ذلك.

 

 بالفصحى نص االستماع

كتبوا الواجب في الدفتر.   السالم عليكم يا طالب.  أريد أن أعطيكم جدول الواجبات لكل األسبوع.  لو سمحتم ا

.  ولبعد غد، يعني يوم ٥ رقم .  وليوم الغد الواجب هو النشاط٢األحد، كان النشاط رقم  الواجب لليوم، يعني يوم

.  ١٧ رقم إلى ١٥ رقم. والواجب ليوم األربعاء هو النشاطات ١٢ رقم إلى ۱٠ رقمالثالثاء، الواجب هو النشاطات 

 وأيضاً يوم األربعاء من الالزم أن تدرسوا لالمتحان، ألّّن االمتحان يوم الخميس. هل هناك أي سؤال؟

 

  بالعامية نص االستماع

كتبوا الواجب بالدفتر.  الواجب  االسالم عليكم يا طالب.  بّدي أعطيكم جدول الواجبات لألسبوع كله.  لو سمحتو ا

.  ولبعد بكرا، يعني يوم الثالثا، ٥ رقم .  ولبكرا الواجب هو النشاط٢لنشاط رقم لليوم، يعني ليوم األحد، كان ا

.  وكمان يوم ١٧ رقم إلى ١٥ رقم.  والواجب ليوم األربعا هو النشاطات ١٢ رقم إلى ۱٠ رقمالواجب هو النشاطات 

 األربعا الزم تدرسوا لالمتحان، عشان االمتحان يوم الخميس. فيه أي سؤال؟
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Activity 2 
Depending on how much of the alphabet your class has covered, you could ask them to write 

only activity numbers, words, or even complete sentences. 

Activity 3 
As in the previous activity, depending on how much of the alphabet your class has covered, you 

could ask students to write only activity numbers, words, or even complete sentences. 

8



Lesson 12 
 

Vocabulary 1 
The verbs in this list are listed only in certain forms, designed to prepare students for 

expressing what they like to do:  أحب أن أتسوق \بحب أتسوق . We encourage you to let students 

get accustomed to the vocabulary items as they are listed here at first; information about and 

practice with conjugations will be provided later in this lesson. 

 There are many general vocabulary activation games that you can play with your class 

when they’re first getting familiar with a large number of new vocabulary words.  While they 

don’t have much cultural content, these activities can help form a solid basis for students to 

practice the vocabulary in more complex activities. You can play all of these activities as a whole 

class or in small groups. 

Two corners 

Prepare for this activity by posting the word نعم in one corner of your classroom and the word ال 

in another corner of the classroom. 

Read a series of sentences using the vocabulary from this section of the unit.  (We have 

provided some sentences here; feel free to use your own, or modify these and make the 

sentences simpler or more complex depending on the needs of your students.) 

If your students think that the sentence you are reading applies to them, they move to the 

corner marked نعم.  If they think that the sentence does not apply to them, they move to the 

corner marked ال.  If they feel that it somewhat applies to them, they can stand somewhere in 

the middle. 

You can ask students to come up with sentences of their own for the class to respond to. 

Sample sentences: 

 في وقت الفراغ، أحب أن أدخل في اإلنترنت. •

 في وقت الفراغ، أحب أن أشاهد التلفزيون. •

 في وقت الفراغ، ال أحب أن أدرس. •

 في وقت الفراغ، من الالزم أن أدرس. •
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 من الممكن أن ألعب ألعاب الفيديو.في وقت الفراغ،  •

 في وقت الفراغ، من الممكن أن أرسم. •

 في وقت الفراغ، أحب أن أقرأ. •

 في وقت الفراغ، أحب أن أتسّوق. •

 في وقت الفراغ، أحب أن أتسّوق في اإلنترنت. •

 في وقت الفراغ، من الممكن أن أشاهد أفالم. •

 ال أحب أن أدرس. يفي وقت الفراغ، أحب أن أقرأ ولكن •

 ال أحب أن أشاهد التلفيزيون. يفي وقت الفراغ، أحب أن أشاهد األفالم ولكن •

 ال أحب أن أشاهد األفالم. يولكن التليفزيونفي وقت الفراغ، أحب أن أشاهد  •

 وأيضاً أحب أن أشاهد األفالم. التليفزيونفي وقت الفراغ، أحب أن أشاهد  •

Charades 

Write each vocabulary word (or use a picture of the vocabulary word) on a separate slip of 

paper and place them in an envelope.  One student picks a slip of paper and acts out the 

vocabulary word.  The first student to guess the word in Arabic earns a point.  Because this 

game tests students’ ability to recall words quickly, do not let students use notes during this 

game.  It is a good idea to pick a student scorekeeper and student timer and set a time limit of 

one minute per student to act out as many vocabulary words as they can. 

Pictionary 

Set up this game like charades, with words or pictures of the vocabulary in an envelope.  

Students pick a word out of the envelope and then draw a picture of it; others must guess the 

word in Arabic.  The first person to say the word correctly in Arabic wins a point. It is a good 

idea to pick a student scorekeeper and student timer and set a time limit of one minute per 

student to draw as many vocabulary words as they can. 

Go Fish 

Create a set of cards with images of the vocabulary words on them; there should be two of each 

image.  In small groups, students deal 3-5 cards to each person (depending on how many 

vocabulary words there are).  Students try to find pairs by asking each other  هل عندك"

 for the vocabulary words they are looking for.  The student with the largest number ______؟"

of paired cards wins.  You will need to teach هل عندك...؟ and  ليس عندي \عندي  for this game. 
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Memory 

Use cards with two of each vocabulary word on them, as with Go Fish.  In small groups, students 

shuffle the cards and lay them face down on a table.  Students take turns picking up two cards 

at a time.  If the student finds a pair, the student gets to keep that pair. The student with the 

largest number of paired cards wins.  You can use images here and ask students to say the word 

out loud as the pick it up, or use cards with vocabulary written in Arabic to help them develop 

their ability to recognize written words. 

Flyswatters 

Project images of the vocabulary words on a screen.  Call two students to the front of the room 

and give each a flyswatter.  Call out a vocabulary word in Arabic; the students must compete to 

use the flyswatter to slap the image of the word first.  Students can also play this in small 

groups; give students images of the words to spread out on a table.  Assign one student per 

group to call out a word and the other students compete to slap the word first. 

Activity 1 
Listening: My hobbies 

You will ask a series of questions to your class. The goal is for students to practice hearing and 

processing the new vocabulary in the format of a question, without the pressure of having to 

respond orally. During the activity, we recommend that students not refer to the vocabulary 

lists in the book or to any other notes while they listen, to focus their attention on listening 

comprehension and recall. 

Listening 

You can use these sample questions, or write your own: 

 أمثلة بالفصحى:

 ؟التليفزيونهل تحب أن تشاهد  .١

 ؟التليفزيونهل تحبين أن تشاهدي 

 هل تحب أن تشاهد أفالم؟ .٢

 هل تحبين أن تشاهدي أفالم؟

 تحب أن ترسم؟هل  .٣

 هل تحبين أن ترسمي؟
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 هل تحب أن تستمع إلى الموسيقى؟ .٤

 ؟الموسيقىهل تحبين أن تستمعي إلى 

 نت؟هل تحب أن تدخل في اإلنتر  .٥

 هل تحبين أن تدخ�ي في اإلنترنت؟

 هل تحب أن تقرأ؟ .٦

 ي؟هل تحبين أن تقرأ

 هل تحب أن تلعب ألعاب الفيديو؟ .٧

 هل تحبين أن تلعبي ألعاب الفيديو؟

 حب أن تدرس؟هل ت .٨

 هل تحبين أن تدرسي؟

 هل تحب أن تتسّوق؟ .٩

 هل تحّبين أن تتسّوقي؟
 

 أمثلة بالعامية:

 ؟التليفزيونبتحب تتفّرج ع�ى  .١

 ؟التليفزيونبتحبي تتفرّجي ع�ى 

 فالم؟األتتفّرج ع�ى بتحب  .٢

 فالم؟األ ع�ى بتحبي تتفرّجي

 بتحب ترسم؟ .٣

 بتحبي ترسمي؟

 بتحب تسمع الموسيقى؟ .٤

 موسيقى؟البتحبي تسمعي 

 اإلنترنت؟ بتحب تفوت ع�ى .٥

 بتحبي تفوتي ع�ى اإلنترنت؟

 بتحب تقرا؟ .٦

 بتحبي تقرأي؟

 ب ألعاب الفيديو؟بتحب تلع .٧

 ؟الفيديوبتحبي تلعبي ألعاب 

 بتحب تدرس؟ .٨

 بتحبي تدرسي؟

 بتحّب تتسوق؟ .٩

 بتحبي تتسّوقي؟
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Activity 2  
American teens 

Before Listening 

You can help students put these new phrases and expressions in context with a short 

presentation of your own activities. You might use the word ساعة in the context students are 

already familiar with in order to help them connect the different uses of the word. 

 مثال:

، يعني ١٠:٠٠حتى الساعة  ٩:٠٠من الساعة  التليفزيونقليالً، وعادًة أشاهد  التليفزيونأشاهد  األستاذ: أحب أن

 ساعة كل يوم. التليفزيونأشاهد 

 قبل أن أنام. ١٠:٣٠حتى الساعة  ١٠:٠٠وأيضاً أحب أن أقرأ نصف ساعة كل يوم، ربما من الساعة 

 ، يعني تقريباً ساعة وربع كل يوم.٥:٤٥حتى الساعة  ٤:٣٠وأحب أن أدخل في اإلنترنت من الساعة 

Listening 

The focus of this listening activity is for students to recognize the new vocabulary passively and 

to practice expressing their own likes and dislikes in regards to free time. In light of this, we 

suggest that you not emphasize the 3rd person verb forms in the listening. 

 

 الفصحىب نص االستماع

لكل شاب أمريكي هواياته المفّضلة في وقت الفراغ، ويفعل الكثير من هذه الهوايات في البيت وتأخذ منه وقتاً 

يوم، بينما يشاهد األفالم نصف طويل.  مثالً الشاب األمريكي العادي يشاهد التلفيزيون أربع ساعات ونصف كل 

وهذا الشاب العادي يستمع إلى الموسيقى ساعتين اثنتين ونصف يومياً، في حين أنّه   ساعة في اليوم فقط.

يدخل في اإلنترنت ساعة ونصف في اليوم.  وباإلضافة إلى ذلك يقرأ نصف ساعة في اليوم ويلعب ألعاب الفيديو 

 بالتعليم وليس التسلية فهو يكتب الواجب أو يدرس نصف ساعة في اليوم.ساعة وربع يومياً.  وفيما يتعلّق 

 

 العاميةبنص االستماع 

 وقتمنه  وبتاخذالهوايات في البيت  هايمن  كثير مارس وبيوقت الفراغ، بلكل شاب أمريكي هواياته المفّضلة 

 بيتفرج ع�ىكل يوم، بينما  ونصالتلفيزيون أربع ساعات  بيتفرج ع�ىطويل.  مثالً الشاب األمريكي العادي 

وبيفوت ع�ى يومياً،  ونصقى ساعتين الموسي بيسمعالشاب العادي  وهاذا  ساعة في اليوم. نصبس األفالم 

ألعاب الفيديو ساعة وربع يومياً.   وبيلعبساعة في اليوم  نصيقرأ وغير هيك، بيوم.   كل ونصاإلنترنت ساعة 

  .كل يومساعة  نص بيدرسأو  الواجب بيكتبفهو  وبالنسبة للتعليم
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Potential extension 

If your students have access to an Arabic-speaking community nearby, consider asking them to 

interview someone from the community to ask them whether or not they like to do certain 

activities. You could also bring in a guest speaker and have students interview him or her, with 

some questions in Arabic and some in English, depending on the complexity of the question. In 

Arabic, students could ask the person whether or not they enjoy different hobbies. In English, 

students could ask what hobbies Arab teens enjoy and how that compares to American teens. 

Activity 3  
Practicing grammar: Verbs 

This drill focuses on المضارع المنصوب (and the verb without the بـ prefix for العامية) with the 

expectation that these verbs will be used in conjunction with أُِحب at first. The distinction 

between different types of conjugations is introduced later in this chapter.  

Activity 4 
Conversation and reading: Shopping online 

You can find the character cards here: 25-Jusuur1_Worksheet_Lesson12-Activity04.PDF.  

The Arab character cards are all unique, while the American character cards are all the 

same, so print as many copies as you need to for your class. 

This activity was based on a 2011 study that showed that about 40% of Arabs shopped 

online. The number is, of course, likely much higher today; you could offer an extension to this 

activity by asking students to research updated information or talk with an Arabic-speaking 

community member about the topic. 

After speaking 

Because students do not know how to use the third person yet, they do not necessarily need to 

speak in complete sentences to share their results. Instead, you can lead the discussion yourself: 

 

 مثال:

 األستاذ: كم شخصاً عربياً يتسوق في اإلنترنت؟

 طالب: أربعة نعم وسّتة ال.

اإلنترنت، وستة من عشرة عرب ال يتسّوقون في اإلنترنت.  وفي هذا من عشرة عرب يتسوقون في  ةاألستاذ: أربع
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 الصف، كم طالباً يتسّوق في اإلنترنت؟

 وما إلى ذلك.

Activity 5 
Conversation: Do you like to…? 

Photocopiable conversation sheet can be found here: 26-Jusuur1_Worksheet_Lesson12-

Activity05.PDF.  

Optional writing extension 

For classes that have mastered much of the Arabic alphabet and need to practice reading and 

writing, you could modify or replace this activity with a written activity, depending on the skills 

your students need to practice. 

• To emphasize receptive (reading) skills, you can create a poll for students, either on 

paper or online.  Your poll might have questions like, “هل تحب أن تشاهد التلفيزيون؟” with 

either multiple-choice answer options (نعم، ال) or an empty box for students to write or 

type their answers into.   

• To emphasize writing skills, ask students to create their own poll on paper, asking about 

2-3 activities.  Then students should pass their paper polls around the room; students 

respond to the poll in writing. 

After speaking, you can ask students questions about who in their class likes to do what 

activities. This kind of after-speaking activity can help familiarize students aurally with question 

words and third-person verb conjugations in context, even though they have not formally 

learned them yet. 

 مثال:

 الصف يحب أن يتسوق؟ هذا األستاذ: من في

 طالب: آدم.

 األستاذ: جّيد، آدم يحب أن يتسوق.  من أيضاً؟

Activity 6 
Listening and conversation: Do you want to watch TV at my house? 

 بالفصحى نص االستماع

؟  هناك أفالم ممتازة جداً د فيلماً يوم السبت الساعة الثامنةتشاهأهالً حبيبي.  هل تريد أن تجيء إلى بيتي و  .١
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 آراك إن شاء هللا. أتمنى أنْ .  التلفزيونع�ى 

يوم األحد الساعة معي هل تريدين أن تتسوقي  . تمام ن شاء هللا كل شيء سلوى.  كيف حالك؟  إيا مرحبا  .٢

 .اتص�ي بي ي مركز التسّوق. ف كبيرة يضات فتخك هناك معأتسوق واحدة؟ أريد أن ال

يوم الخميس.  البيولوجيا مرحبا داوود.  هل تريد أن تدرس عندي في البيت يوم األربعاء؟  هناك امتحان في  .٣

 ثة؟  هل أنت فاضي؟  يّال باي.أن تجيء بعد المدرسة، الساعة الثال من الممكن

وم الخميس في الليل؟  تفّض�ي عندي في أن تلعبي ألعاب الفيديو يتريدين أهالً حليمة، كيف الحال؟  هل  .٤

 إن شاء هللا.أراِك ؟  السابعةالبيت.  هل أنت فاضية الساعة 

 

 بالعامية نص االستماع

كثيرع�ى حبيبي.  بدك تيجي ع بيتي وتتفرج ع�ى فيلم يوم السبت الساعة ثمانية؟  فيه أفالم ممتازة أهلين  .١

 هللا.جي.  يّال بشوفك إن شاء .  الزم تالتلفزيون

دة؟  بدي يوم األحد الساعة واح معي . بدك تتسوقيتمام شي إسلوى.  كيفك؟  إن شاء هللا كل يا مرحبا  .٢

 منك.  تلفون ىبستنفي المول.  يال  كبيرة تخفيضاتعشان في  كمع أتسوق 

يوم الخميس.  ممكن تجي بالبيولوجيا مرحبا داوود.  بدك تدرس عندي بالبيت يوم األربعاء؟  فيه امتحان  .٣

 يال باي.حاكيني.  إن شاء هللا تكون فاضي.بعد المدرسة، الساعة ثالثة؟ 

تفض�ي عندي في البيت. فاضية  تلعبي ألعاب الفيديو يوم الخميس بالليل؟ بد�ك أهال حليمة، كيف الحال؟   .٤

 الساعة سبعة؟  بشوفك إن شاء هللا.

Activity 7 
Reading: Free time in Saudi Arabia 

These charts may be challenging for students to read, depending on how much of the alphabet 

students have covered and their reading level. You may want to assign the questions for general 

understanding and the questions for close reading to different groups of students in your class 

if you have students at markedly different reading levels, or assign students to make a different 

number or type of infographics for the close reading questions.  

Close reading 

Creating infographics is intended to be a way for students to demonstration their 

understanding visually. You can encourage students to label the graphs using appropriate 

language from the chart. 
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After reading 

After reading, you can go over some of the information with your class, asking students 

questions. You can easily introduce students passively to the words كثير and قليل using 

gestures. Students can also gain a passive understanding of numbers above 20 by hearing them 

in context; if you see that students aren’t understanding, you can always write the number on 

the board. 

 مثال:

في وقت الفراغ...هل هذا كثير أم  التليفزيوناألستاذ: خمسة وخمسون بالمئة من الشباب في السعودية يشاهدون 

 قليل؟  ما رأيكم؟

Vocabulary 2 
There are many sports-related movies that you could show for enrichment during this unit. This 

list is not an endorsement of any of these films; always preview any movie you plan to show 

your class to make sure it is appropriate for the learners you teach. 

• Goal Dreams (Israel, 2006): A documentary about the Palestinian National Football 

Team. 

• Forerunners (Israel, 2004): Three Israeli women (including a Palestinian Israeli) attempt 

to become professional soccer players. 

• Shadya (Israel, 2006): An Palestinian Israeli teenager pursues her passion for karate. 

• Wajda (Saudi Arabia, 2012): A ten-year-old girl enters a Qur’an-recitation competition 

in order to win money to purchase a bike. 

• After the Cup: Sons of Sakhnin United (Israel, 2003): A team from the Arab village of 

Bnei Sakhnin attempts to become the first team from an Arab town to win the Israeli 

Cup. 

• Cup Final (Israel, 2003): An Israeli prisoner of war bonds with one of his Palestinian 

captors in Lebanon over their shared love of soccer. 

• Captain Egypt (كابتن مصر) (Egypt, 2015): An Egyptian soccer player, convicted of 

accidentally killing another man while driving, attempts to form a soccer team in prison. 
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Activity 8 
Listening: Where is this team from? 

Before Listening 

You could model this pair work before your students embark on it: 

 مثال:

 القدم...أم فريق كرة السلة...أم فريق كرة القدم األمريكية......هل هم فريق كرة Packersاألستاذ: فريق الباكرز 

 طالب: كرة القدم األمريكية.

 وما إلى ذلك.

Listening 

 نص االستماع

 هذا فريق كرة قدم أمريكية يلعب في مدينة بوسطن في والية ماساتشوستس. .١

 هذا فريق كرة سلة يلعب في مدينة أوكالهوما سيتي في والية أوكالهوما. .٢

 فريق كرة سلة يلعب في مدينة تشيكاغو في والية إلونوي. هذا .٣

 هذا فريق كرة قدم أمريكية يلعب في مدينة داالس في والية تكساس. .٤

 هذا فريق كرة قدم يلعب في إسبانيا. .٥

 هذا فريق كرة قدم يلعب في إيطاليا. .٦

 هذا فريق كرة قدم أمريكية يلعب في مدينة سياتل في والية واشنطن. .٧

 قدم يلعب في بريطانيا. هذا فريق كرة .٨

 هذا فريق كرة قدم يلعب في ألمانيا. .٩

 هذا فريق كرة سلة يلعب في مدينة ميامي في والية فلوريدا. .١٠

 هذا فريق كرة قدم أمريكية يلعب في مدينة غرين باي في والية ويسكونسن. .١١

 هذا فريق كرة سلة يلعب في مدينة لوس آنجلس في والية كاليفورنيا. .١٢

 

 األجوبة

1. Patriots 

2. Thunder 

3. Bulls 

4. Cowboys 

5. Real Madrid 

6. Juventus 

7. Seahawks 

8. Manchester United 

9. Bayern Munich 

10. Heat 

11. Packers 

12. Lakers 
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Activity 9 
Listening: “Yasmine’s Hobbies” 

Find the photocopiable listening response sheet here: 27-Jusuur1_Worksheet_Lesson12-

Activity09.PDF.  

There are four versions of this video: two in Levantine Arabic (one with still images and 

one without) and two in Modern Standard Arabic (one with still images and one without). The 

purpose of the still image is to illustrate some of what Yasmine is saying and break up her 

monologue. You can use the version that works best for your class. 

In this video, Yasmine is not wearing her hijab because she is practicing her Arabic at 

home.  If you choose, you could note this cultural point with your students in English. 

 

Video: (بالعامية) هوايات ياسمين 

 نص االستماع

يرة. بحب ألعب كرة السلة مع فريق المدرسة وبحب اتفرج ع�ى كرة القدم األمريكية. كمان بحب عندي هوايات كث

ير بحب كرة القدم العادية: ما بحب ألعبها وال اتفرج عليها. وكل يوم الصبح، بحب أعمل يوغا مع انو مو كثأسبح. 

وبعدين أشرب قهوة طبعاً. وبوقت الفراغ، بحب أسمع موسيقى وأحياناً برسم، بس ما بحب اتفرج ع  –

 .ير، وأحياناً منطلع انا وأصحابي ونرقصلتلفزيون. وبالعطلة، بحب اتسوق كثا

 

Video: (بالفصحى) هوايات ياسمين 

 نص االستماع

عندي هوايات كثيرة. أحب أن ألعب كرة السلة مع فريق المدرسة وأحب أن أشاهد كرة القدم األمريكية.  أيضاً 

أحب أن أسبح.  لكني ال أحب كرة القدم العادية كثيراً: ال أحب أن ألعبها وال أشاهدها.  وكل صباح، أحب أن أعمل 

وبعد ذلك أشرب قهوة طبعاً.  وفي وقت الفراغ، أحب أن أستمع إلى الموسيقى وأحياناً أرسم، ولكني ال أحب يوغا 

 أن أشاهد التلفيزيون. وفي العطلة، أحب أن أتسّوق، وأحياناً أنا وأصدقائي نخرج ونرقص.

Activity 10 
Reading: What sports are available at this school? 

We suggest that you modify this activity as necessary depending on your students’ reading and 

writing ability. 

For example, you may ask students who are stronger in writing to do a more extended 

writing activity after reading the web page. For example, ask them to write announcements for 
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several specific sports practices that are coming up, including the day and time. 

Activity 11 
Listening and conversation: What do you watch? 

Before listening 

You can ask students questions to help them think about the popularity of different sports in 

the United States. 

 مثال:

؟  هل كرة السلة رقم واحد؟  أم كرة القدم الرياضة المفّضلة في الواليات المتحدة األمريكيةاألستاذ: يا طالب، ما 

 األمريكية رقم واحد؟

Listening 

 نص االستماع

دم األمريكية كثيراً وهي رقم واحد بين ما هي رياضة أمريكا المفّضلة في التلفيزيون؟ طبعاً يحبون كرة الق

الرياضات في التلفيزيون األمريكي، وكرة السلة رقم اثنين، خاصًة كرة السلة في الجامعة. وبعد ذلك لعبة البيسبول 

بعد ذلك يشاهدون سباق سيارات الناسكار وهي رقم خمسة، ثم الهوكي رقم  رقم ثالثة والغولف رقم أربعة.

حة فيشاهدها األمريكيون في األولمبياد كل أربع سنوات، وكذلك كرة القدم التي يشاهدها ستة. وبالنسبة للسبا

 األمريكيون في كأس العالم كل أربع سنوات أيضاً.

Speaking 

As an alternative to having students number a separate sheet of paper and record their answers 

there as suggested in the book, you can print and hand out the following chart:  

28-Jusuur1_Worksheet_Lesson12-Activity11.PDF. 

Activity 12 
Listening: “Taghreed and Issam’s Hobbies” 

Four versions of this video exist: two in Levantine Arabic (one with still images and one 

without) and two in Modern Standard Arabic (one with still images and one without). The 

purpose of the still image is to illustrate some of what Taghreed and Issam are saying and 

provide visual support. You can use the version that works best for your class. 
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Video: (عامية) هوايات عصام وتغريد 

 نص االستماع

 تغريد: مرحبا! اسمي تغريد!

 عصام: وأنا أخوها الكبير، عصام.

بحب اسمع موسيقى. بحب الموسيقى العربية تغريد: بوقت الفراغ، بحب افوت ع اإلنترنت، ع فيسبوك، وكمان 

كتب شعر.  والموسيقى الغربية، متل سيلين ديون. وكمان بحب اقرا وا

كتب. أصال ما عندي وقت فراغ كتير ، عشان عندي شغل كتير. بس متل تغريد  --عصام: أنا  ال. ما بحب اقرأ وال ا

بحب اتفرج ع  –، وبحب العب العاب ع الموبايل. بـالبيت بحب اتفرج ع التلفزيون  تاالنترن بحب أفوت ع

 الرياضة: ومباريات كرة القدم وكرة السلة تحديدا. وبحب كرة القدم األمريكية.

 تغريد: أنا ما بحب أتفّرج ع الرياضة... بفضل اتفرج ع المسلسالت 

األفالم األمريكية. احنا دايماً عندنا  ية! أنا بفضل اتفرج ع�ىعصام: أنِت دايماً بتتفرجي ع المسلسالت الرومانس

 مشكلة في موضوع التلفزيون!

 تغريد: مظبوط!

 

Video: (فصحى) هوايات عصام وتغريد 

 نص االستماع

 تغريد: مرحباً اسمي تغريد!

 عصام: وأنا أخوها الكبير، عصام.

يسبوك، وأحب أيضاً أن أستمع إلى الموسيقى. أحب تغريد: في وقت الفراغ، أحب أن أدخل إلى اإلنترنت وإلى ف

كتب الشعر.  الموسيقى العربية والموسيقى الغربية مثل موسيقى سيلين ديون.  وأحب أيضاً أن أقرأ وأن أ

كتب.  أصالً، ليس عندي وقت فراغ كثير ألنه عندي عمل كثير.  لكن مثل تغريد  عصام: أنا ال أحب أن أقرأ وال أ

أشاهد  —اإلنترنت وأحب أن ألعب األلعاب ع�ى الموبايل.  في البيت أحب أن أشاهد التلفيزيونأحب أن أدخل إلى 

 الرياضة: مباريات كرة القدم وكرة السلة تحديداً. وحتى أشاهد مباريات كرة القدم األمريكية.

 تغريد: أنا  ال أحب أن أشاهد الرياضة...أفضل أن أشاهد المسلسالت.

دين المسلسالت الرومانسية! أنا أفّضل أن أشاهد األفالم األمريكية. نحن دائماً عندنا عصام: أنت دايماً تشاه

 مشكلة في موضوع التلفزيون!

 تغريد: صحيح!

Activity 13 
Listening and conversation: What time is the match?   

 نص االستماع

السالم عليكم يا سيداتي وسادتي. الرجاء إلفات االنتباه لهذه اإلعالنات القصيرة.  ألعاب القوى من العاشرة 
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والنصف صباحاً حتى الواحدة والنصف بعد الظهر في مضمار ألعاب القوى.  كرة السلة من الساعة العاشرة 

المبارزة من الساعة التاسعة والنصف   صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر في ملعب كرة السلة.

عشرة  الحاديةصباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر في ملعب المبارزة.  كرة القدم من الساعة 

والنصف حتى الساعة الثانية والنصف في ملعب كرة القدم. السباحة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى 

لمسبح.  كرة الطاولة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة الساعة الثانية بعد الظهر في ا

التايكواندو من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر في وأخيراً ظهراً في ملعب كرة الطاولة. 

 الخيمة الخارجية.

Activity 14 
Reading: Sports in the newspaper 

For students with stronger reading or writing skills, you may choose to add a writing activity 

after students read these headlines. You could ask students to write several simple headlines 

about school or city sports for the newspaper, such as: 

 ز في كرة القدم األمريكية.فريق مدرسة "روسفلت" ممتا

 فريق الرقص في مدرسة "فرانكلن" فريق رقم اثنين في والية واشنطن.

Activity 15 
Conversation: Where will you go? 

Optional writing extension 

Instead of or in addition to using this as a speaking activity, you could use it as the basis for a 

writing activity, if your students know enough of the Arabic alphabet. Have students create a 

written form for a “client” to fill out asking about their interests. For example, students could 

write questions like, “هل تحب أن ترقص؟” for a potential “client” to respond to. 

If students have access to technology, you could have them put it on Google Forms and 

send the link to other students to respond to online. After a student receives responses to the 

form they created, whether online or on paper, ask the student to respond in writing with a 

recommendation of an ideal vacation spot. 

Activity 16 
Listening and conversation: “Lujain, the Jordanian girl” 

Video by Hayley Smith and used with permission. Video at: 

https://www.youtube.com/watch?v=ptZqxIEZz1M&list=UUN-
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https://www.youtube.com/watch?v=ptZqxIEZz1M&list=UUN-GXKJr6imEY0SQENMW7lw&index=8


GXKJr6imEY0SQENMW7lw&index=8  

 نص االستماع

كثر عن مثالً ثقافتي أو ثقافة ناس  كثر وأعرف أشياء أ أنا بحب إنه مثالً مرة أقرأ كتاب، المطالعة عشان استفيد أ

تانيين عشان أعرف أنا.  وكمان بحب إ�ي مثال أعمل إشي مختلف عشان الحياة كلها تجارب والزم الواحد يجّرب 

كثر مادة بحبها بالمدرسة هي إنه اإلنكلش بحبها وبحب كمان العربي اللغة  كثر إشي أ إشي جديد. بالمدرسة أ

المدرسة مّرات بس ناخد حصة سباحة بحب العربي بحب أتعلم الكتير عنها. بحب ألعب عالبايسكلت. كمان بحب 

 أسبح وأتعلم إشي جديد.  الرياضة مش كتير مناخد بالمدرسة بس أنا بحبها. وبس.

 

Activity 17 
Conversation: Celebrity hobbies 

It is recommended that you have students choose their own celebrities and look up their 

hobbies, to make this activity the most engaging for them. You can also use the cards provided 

here if you wish: 29-Jusuur1_Worksheet_Lesson12-Activity17.PDF. 

If you choose to use these cards, please review them carefully for relevance and 

appropriateness. Because students will be playing the role of the celebrity, we recommend 

against asking any student to take on the role of a celebrity whose behavior or views they find 

offensive. 

Speaking 

You can model this interaction by assuming a celebrity identity and interacting with students. 

 مثال:

 األستاذ: أهال، اسمي سيرينا ويليامز وأحب أن ألعب التنس.  وأنت؟  ما اسمك؟

After speaking 

You can model this interaction to help students understand what it should look like. 

 مثال:

جينيفر لوبيز وأيضاً أريد أن أشاهد أفالم مع كيرا  األستاذ: أهال، اسمي سيرينا ويليامز.  أريد أن أعمل يوغا مع

 نايت�ي.
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Activity 18 
Listening: “Joya, a Lebanese girl” 

Video by Hayley Smith and used with permission. Video at: 

https://www.youtube.com/watch?v=lAaeKHPnuTY&index=42&list=UUN-

GXKJr6imEY0SQENMW7lw   

 نص االستماع

. نحن عايلة يمرحبا أنا اسمي جويا فخري. عمري ثالث عشر سنة. أنا لبنانية وعايشة بأدونيس وبالصيف ببشر

كبر مّني، واحد اسمه جو�ي وواحد اسمه  خمس أشخاص. أمي اسمها لي�ى.  بيي اسمه منصور. عندي أخين أ

أنطو�ي. جو�ي عمره واحد وعشرين سنة وأنطو�ي عمره تسعة عشر سنة. الموسيقى بحب كل أنواع الموسيقى 

رة رقصت قدام حدا ألنه بستحي كل شي بسمع، عربي، إنكلش، كل شي. والرقص كمان بحب أرقص بس وال م

كتر إكتير. ورياضة بحب كل  ر وبشّجع برازيل شي بحب رياضة وبحب أحضر فوتبول كتياشي. بس الفوتبال أ

كتب ألنه ما عندي خيال واسع. ابدأوا ما بعرف  وبارشلونا. وبقرا كتير قبل ما نام. كل يوم بقرا قصة. وما بحب أ

كتب شي. وكتير بحب أتسّوق كتير.    يعني كل نهاية األسبوع ننزل أنا وأمي أو أنا رفقاتي منتسّوق.أ
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Lesson 13 
 

Activity 1 
Listening: What does Nisreen do in her free time? 

The listening segments in this can be selected or limited depending on student aptitude.  The 

“Introduction” can be omitted, and the number of profiles listened to can be selected. 

If you prefer, you can print and hand out 30-Jusuur1_Worksheet_Lesson13-Activity01.PDF for 

students to write on, instead of having students number a separate piece of paper as instructed 

in the book. 

 

 بالفصحى االستماعنصوص 

Intro 

يستمتع الكثير من الشباب األردنيين بأوقات فراغ كثيرة، كل يوم بعد أن يكملوا الدراسة أو العمل. فالبعض يقوم 

بممارسة هوايات في البيت، والبعض يشاهد األفالم والمسلسالت، والبعض اآلخر يقوم بنشاطات لها عالقة 

الدراسة. وفي هذه األيام خاصًة، هناك قسم كبير من الشباب يحبون أن يستخدموا الحاسوب أو بالعمل أو 

الكمبيوتر ويدخلون في اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي. لكن ما هي أبرز الهوايات التي يمارسها بعض 

 الشباب في أوقات فراغهم؟

 

١ 

الكمبيوتر كثيراً في وقت الفراغ، خاصًة يحب أن يدخل الطالب الجامعي حسين يقول إنه يحب أن يستخدم جهاز 

في موقع التواصل االجتماعي فيس بوك. وُيضيف أنه كل أسبوع يحب أن يجلس ويتكلم مع أصدقائه، إضافة إلى 

 أن يشرب القهوة ويأكل معهم.

 

٢ 

، يضيف أنه يعمل حتى الموظف عماد يؤكد أن ليس عنده وقت فراغ إطالقاً، فهو دائماً يعمل بعد الدوام كل يوم

في عطلة يوم الجمعة! يقول إن وقت فراغه كل يوم من الساعة العاشرة مساًء حتى الساعة الثانية عشر فقط، 

 وفي هذا الوقت، يحب أن يدخل في االنترنت.
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٣ 

مع  الطالبة الجامعية نسرين تقول إنها في وقت الفراغ في الجامعة تحب أن تقرأ وتذهب إلى المكتبة أو تجلس

صديقاتها وتتكلم معهن. وتبّين أنها في وقت الفراغ في البيت تحب أن تشاهد التلفزيون كثيراً وتتابع المسلسالت 

 ً  واألفالم الجديدة، وهي تشاهد األخبار أحياناً أيضا

 

٤ 

ح أنه ي سبح أو ب أن يلعب الرياضات المختلفة كثيراً فكل يوم يلعب كرة القدم أو يجالخريج الجامعي ع�ي ُيوض�

يمارس كمال األجسام. ويبين انه يلعب كرة القدم في ملعب من المالعب ويقضي وقتاً كثيراً في هذا الملعب منذ 

 أن كان عمره ستة عشر عاماً. 

 

٥ 

الموظفة نائلة تقول إنها تحب أن تقرأ كثيراً في وقت الفراغ فتحب الروايات أو القصص القصيرة أحياناً، كما تحب 

ألهل واألصدقاء وتتكلم معهم. وتضيف نائلة أنها تحب أن تدخل في اإلنترنت في مواقع التواصل أن تجلس مع ا

 االجتماعي (وخاصًة موقع تويتر) أو تقرأ مواقع األخبار.

 

٦ 

الطالب الجامعي أحمد يبّين أنه يحب هواية الرسم كثيراً فيحب أن يرسم في وقت الفراغ إذ كل يوم يرسم 

ات تعبر عما يجري حوله. ويضيف أحمد أنه يحب أيضاً أن يلعب الباليستايشن مع لوحتين إلى ثالث لوح

 أصدقائه في الوقت الذي ال يرسم فيه.

 

٧ 

الموظفة رزان تقول إن وقت الفراغ عندها قليل جداً. رزان تحاول أن تفعل نشاطات وهوايات مفيدة، لها عالقة 

أيضاً في اإلنترنت لتقرأ مواقع األخبار ومواقع التواصل  بعملها. تحب أن تقرأ الكتب أحياناً وتحب أن تدخل

 االجتماعي مثل فيس بوك وتويتر.

 

 نصوص االستماع بالعامية الشامية

Intro 

الكثير من الشباب األردنيين بيستمتعوا بأوقات فراغهم، كل يوم بعدما يخلّصوا من الدراسة أو الشغل. فبعضهم 

بيتفرج ع�ى األفالم والمسلسالت، وفيه آخرين بيعملوا نشاطات إلها عالقة بيمارس هوايات في البيت، والبعض 

بالدراسة أو العمل. بهاأليام خاصًة فيه قسم كبير من الشباب بيحبوا يستخدموا الكمبيوتر ويفوتوا ع�ى مواقع 

 اغهم؟التواصل االجتماعي. فشو هي أبرز الهوايات ال�ي بيمارسوها بعض الشباب األردنيين في أوقات فر 
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١ 

الطالب الجامعي حسين بيقول إنه بيحب يستخدم جهاز الكمبيوتر كثير في وقت الفراغ، خاصًة بيحب يفوت ع�ى 

موقع التواصل االجتماعي فيس بوك. وبيضيف أنه كل أسبوع بيحب يقعد ويحكي مع أصحابه، ويشرب القهوة 

 ويأكل معهم كمان.

 

٢ 

إطالقاً، فهو دايماً بيشتغل بعد الدوام كل يوم، بيضيف أنه بيشتغل  الموظف عماد بيأكد أنه ما عنده وقت فراغ

وبس، وبهاذا  ١٢حتى بعطلة يوم الجمعة! بيقول إنه وقت فراغه كل يوم من الساعة عشرة المسا حتى الساعة 

 الوقت، بيحب يفوت ع�ى االنترنت.

 

٣ 

تقرأ وتروح ع�ى المكتبة أو تقعد مع صاحباتها الطالبة الجامعية نسرين بتقول أنو بوقت الفراغ في الجامعة بتحب 

ابع المسلسالت واألفالم وتحكي معهم. وبالنسبة لوقت الفراغ بالبيت فهي بتحب تتفرج ع�ى التلفزيون كثير وبتّ 

 الجديدة، وكمان بتتفرج ع�ى األخبار أحياناً.

 

٤ 

ح أنه كتير بيحب يلعب رياضات مختلفة فكل ي وم بيلعب كرة القدم أو بيسبح أو الخريج الجامعي ع�ي بَيوض�

بيلعب حديد. وبيقول ع�ي انه بيلعب كرة القدم في ملعب من المالعب وصار له سنوات وهو بيقضي وقت كثير 

 في هاذا الملعب من وقتما كان عمره ستعشر سنة.

 

٥ 

أحياناً، وكمان بتحب  الموظفة نائلة بتقول إنها بتحب تقرأ كثير بوقت الفراغ فبتحب الروايات أو القصص القصيرة

تقعد مع األهل واألصحاب وتحكي معهم. وبتضيف نائلة إنها بتحب تفوت ع�ى اإلنترنت ع�ى مواقع التواصل 

 االجتماعي (وخاصًة موقع تويتر) أو تقرأ مواقع األخبار.

 

٦ 

رسم لوحتين أو الطالب الجامعي أحمد بيقول أنه بيحب هواية الرسم كثير فبيحب يرسم بوقت الفراغ وكل يوم بي

ثالث لوحات بيعبروا عن ال�ي بيصير حواليه. وبيضيف أحمد أنه بيحب كمان يلعب الباليستايشن مع أصحابه 

 بالوقت ال�ي ما بيرسم فيه.
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٧ 

الموظفة رزان بتقول أنه وقت الفراغ عندها قليل كثير. رزان بتحاول تعمل نشاطات وهوايات مفيدة إلها عالقة 

الكتب أحياناً وبتحب تفوت ع�ى اإلنترنت كمان لتقرأ مواقع األخبار ومواقع التواصل بشغلها. بتحب تقرأ 

 االجتماعي مثل فيس بوك وتويتر.

 

Activity 2 
Grammar: “He plays,” “she plays” 

For introducing verb conjugations, the authors have chosen an incremental approach. Besides 

only introducing the forms for the five most common subject pronouns, this presentation does 

not include final case-marking vowels. For those teachers focusing on teaching الفصحى, it is 

suggested that you not focus overly on the distinction between المضارع المرفوع and  المضارع

 form is one المضارع المنصوب in the feminine singular verb forms. Using primarily المنصوب

option: it is common in the contexts treated here and shared with the dialect forms. More 

importantly, in our experience we have found that young students take a long time to become 

deeply familiar with verb conjugations; it is more valuable to instill a firm understanding of 

limited material incrementally, rather than introducing a large amount of material that students 

are overwhelmed with and don’t have time to master. 

Ideas for practice and drilling verb conjugations: 

• Complete more “conjugation trees” (see 30-Jusuur1_Worksheet_Lesson13-

Activity02.PDF to print out a blank tree) 

• Play a dice game: each student creates two dice. One has the following items on each 

side:  أنا، أنت، أنِت and three names of people, with at least one male and one female.  On 

the second die students draw pictures for six activities / hobbies of their choice.  Roll 

both dice and make the correct form of the appropriate word. (See 30-

Jusuur1_Worksheet_Lesson13-Activity02.PDF to print out a blank die template) 

• Give students a chart with pronouns and ask them to conjugate a verb (which they know 

how to write in Arabic) for all pronouns. Time students and ask them to track their own 

times and watch themselves improve after doing this activity repeatedly for several days. 

• Ask students to make “flash cards” for themselves on which they draw pictures 

representing the words  أنِت هو هيأنا أنَت . Say a verb conjugated for one of these people 

(e.g. يسبح) and students must choose the card which represents the person the verb is 

28



conjugated for and hold it up. Have students raise their cards all at once to avoid 

copying each other. 

Vocabulary 1 
There are many songs that use these words that might be fun for your class to sing and 

practice. For example, you could search for the following: 

 طيور الجنة –بحبك أنا كتير كتير  •

 وائل كفوري –بحبك انا كتير  •

 زياد الرحبا�ي –بال وال شي  •

كه حلو  •  طيور الجنة –ة كتير الفوا

Activity 3 
Listening and conversation: A lot or a little? 

Speaking 

You can model this interaction with a student, using gestures to help convey words like  ً  and كثيرا

 ً  :that students may not yet have internalized قليال

 مثال:

 ______، هل تحبين أن تلعبي كرة السلة؟األستاذ: يا 

 الطالبة: نعم.  أحب.

 األستاذ: هل تحبين كرة السلّة كثيراً أم قليالً؟

 الطالبة:  قليالً.

Activity 4 
Listening: “Nadine and Ashraf’s hobbies” 

Four versions of this video exist: two in Levantine Arabic (one with still images and one 

without) and two in Modern Standard Arabic (one with still images and one without). The 

purpose of the still image is to illustrate some of what Nadine and Ashraf are saying and 

provide visual support. You can use the version that works best for your class. 

 

Video: هوايات نادين وأشرف (العامية(  

 نص االستماع

أشرف: عندي هوايات كتيرة. بحب كرة القدم كتير: بحب ألعبها وبحب أتفرج عليها كل يوم. ونادين كمان بتحب 
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 تتفرج ع كرة القدم.

أو ع كرة السلة. هو ما نادين: صحيح، دايماً منتفرج مع بعض. بس أشرف مستحيل يتفّرج ع كرة القدم األمريكية 

ً بيحبهم ابد  !ا

أشرف: مظبوط، أنا بحب أتفرج ع كرة القدم وبس.  بوقت الفراغ ممكن ألعب باليستايشن أو أتفرج ع أفالم أو 

 أحياناً بقرا.  بس نادين ما بتحب تتفّرج ع أفالم وال تقرأ ومستحيل  تلعب باليستايشن.

 نادين: آه بفّضل ألعب ألعاب بالموبايل أحياناً. 

 تسمعها!  الزمأشرف: وهي كمان كتير بتحب تسمع الموسيقى. كل يوم 

نادين: صح، بحب الموسيقى العربية والموسيقى األجنبية كمان. والزم أسمع التنين كل يوم.  وبحب أفوت ع 

نسبة إللي وبتسوق كل أسبوع تقريباً.  ومن وأنا اإلنترنت كتير وبحب أتسّوق بالمول. التسّوق شي مهم بال

 صغيرة، برقص باليه.

 

Video: هوايات نادين وأشرف (الفصحى(  

 نص االستماع

أشرف: عندي هوايات كثيرة. أحب كرة القدم كثيراً: أحب أن ألعبها وأحب أن أشاهدها كل يوم. ونادين أيضاً تحب 

 أن تشاهد كرة القدم.

نادين: صحيح، دائماً نشاهدها معا. ولكن أشرف من المستحيل أن يشاهد كرة القدم األمريكية أو كرة السلة. هو ال 

ً يحبهما ابد  !ا

أشرف: صحيح!، أنا أحب أن أشاهد كرة القدم فقط.  في وقت الفراغ من الممكن أن ألعب ألعاب الفيديو أو أشاهد 

 تحب أن تشاهد األفالم وال تقرأ ومن المستحيل أن تلعب ألعاب الفيديو. أفالم أو أحياناً أقرأ.  ولكن نادين ال

 نادين: نعم، أفّضل أن ألعب األلعاب بالموبايل أحياناً. 

 أشرف: هي أيضاً تحب ان تستمع إلى الموسيقى كثيراً. كل يوم من الالزم أن تستمع إليها! 

ايضا. من الالزم أن أستمع إلى االثنين كل يوم.   نادين: صحيح، احب الموسيقى العربية والموسيقى األجنبية

اإلنترنت كثيراً وأحب ان أتسّوق في المول. التسّوق شيء مهم بالنسبة  لي وأنا أتسوق إلى وأحب أيضاً أن أدخل 

 كل أسبوع تقريباً.  ومنذ كنت صغيرة، وأنا أرقص باليه.

Activity 5 
Conversation: Which stars do you like? 

In this activity, you will practice expressing your preferences and how much you like something. 

For this activity, each student will work with the names of two celebrities. Ideally, teacher and 

students should come up with pairs of names collaboratively, to ensure that the names are 

timely, familiar, and interesting to students. Each pair of names should be within the same 

“type,” whether that is musical artists, actors, etc. 
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If you notice that students are struggling with the conjugations in this activity, you can 

give them more support and practice using 31_Jusuur1_Worksheet_Lesson13-Activity05.PDF. 

Before speaking 

It may help to model these interactions if you see that your students are struggling to form 

questions.  You can have them ask a classmate after you model the interaction. 

 مثال:

 األستاذ: يا ____________، هل تحبين القهوة كثيراً؟

 الطالبة: نعم.

 األستاذ: يا _________، هل تحب الشاي قليالً؟

 ال أحب الشاي.الطالب: ال، 

 األستاذ: يا __________، هل تفّضلين القهوة أم الشاي؟

 الطالبة: الشاي.

After speaking 

You may want to give a model of what this report would sound like. 

 مثال:

أيضاً ولكن صديقتي كاتي  Beyonce.  صديقي جورج يفّضل Beyonceولكن أفّضل  Rihannaاألستاذ: أحب 

 .Beyonceأيضاً، ولكن الصف يفّضل  Rihanna.  صديقتي نادين تفّضل Rihannaتفّضل 

Activity 8 
Reading and conversation: Where in the world do people read a lot? 

Speaking 

With your students, model asking and responding to the kinds of questions your students will 

need to respond to this chart, such as: 

 ما اسمه؟ ما اسمها؟ •

 من أين هو؟ من أين هي؟ •

 كم ساعة يشاهد أو تشاهد التلفيزيون كل أسبوع؟ •

 كم ساعة يقرأ أو تقرأ كل أسبوع؟ •

 و ما إلى ذلك. •

There are three charts for this activity, coded ا و ي. The reading portion of each chart appears in 

the textbook, and the speaking/writing portion of each chart appears in 31-
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Jusuur1_Worksheet_Lesson13-Activity08.PDF. Divide the class into three groups and assign 

students in each group one of the charts (و ,ا, or ي). Students who read chart ي must talk with 

students in groups ا and و, and so on. 

After speaking 

As an alternate final step to this activity, you may choose to have students create a written 

report rather than an oral report on their findings. If you ask for a written report, scaffold it in a 

manner appropriate to your students’ writing abilities to give them the support they need. 

Activity 9 
Listening: “What do you like to read?” 

Video: شو بتحبي تقرأي؟ 

 

 نص االستماع

 (في بيت راية، راية وأم راية تشاهدان التلفزيون ... وتدخل ياسمين وصديقتها تغريد) 

 ياسمين: أهال وسهال تغريد!

 تغريد: مرحبا

 راية: أهالً، تفّض�ي.   

 ياسمين: بّدي أعرّفكم. تغريد صاحبتي.  راية بنت خالتي، خالتي أم راية. (وهي تشير باليد إليهما) 

 شرّفنا يا تغريد. راية: أهال وسهال!! ت

 أم راية: أهال وسهال! تشرّفنا. تفّضلوا.

 تغريد: تشرّفت. كيفكم اليوم؟ أم راية: الحمد لله تمام، أنِت كيفك؟

 تغريد: أنا منيحة، الحمد لله.

 أم راية: أهال وسهال، شو تشربي؟

 تغريد: وال إشي، شكرا، ال تغلّبي حالك ...

 ، قهوة بيبسي سيفن...؟أم راية: شو هالحكي؟ الزم! فيه  شاي

 تغريد: أشرب سفن، إذا ممكن.

 ياسمين: أنا كمان لو سمحِت .

 (أم راية تذهب لتحضل الكاسات والسفن)

 راية: أنت ساكنة هون تغريد؟

 تغريد: آه. أنا من عمان، بس من أصل فلسطيني

 راية: أهال وسهال. أمي فلسطينية وبابا أرد�ي.

32



 تغريد: أهلين فيِك.

 تشتغ�ي؟راية: وشو ب

 تغريد: أنا بشتغل بمحل أبوي. وأنت؟

 راية: أنا ما بشتغل ... أنا طالبة بالجامعة ... بدرس األدب اإلنكليزي.

 تغريد: شو حلو! بالتوفيق! 

 راية: تسلمي. 

 (أم راية تعود من المطبخ وتوزع السيفن)

 تغريد: طّيب إذا بتدرسي أدب إنكليزي معناته بتحبي تقرأي مش هيك؟ 

 راية: اه! بحب القراءة! 

 تغريد: أنا كمان كتير بحب أقرا!

 راية: وهللا؟ شو بتحبي تقرأي؟

كتر إشي بحب أقرأه شعر لنزار قبا�ي.  تغريد: بحب أقرأ كل إشي: روايات وشعر، بس أ

 راية: حلو كتير!

 تغريد: أنت؟ شو بتحبي تقرأي؟

بس بحب اقرأ عربي كمان. مثال، أنا كتير بحب اقرأ روايات  راية: بالجامعة الزم نقرأ من شايكسبير وجاين أوستن ...

 ألحالم مستغانمي.

 تغريد: وهللا؟ وأنا كمان! شو كمان بتحبي تعم�ي بوقت الفراغ؟

 راية: بحب أرسم وبحب أفوت ع اإلنترنت وبحب أسبح أحياناً وبعمل يوغا كتير. وأنت، شو بتحبي تعم�ي؟

 نت وبحب أرسم شوي.  وكتير بحب أتسوق مع صاحباتي.تغريد: أنا كمان بحب افوت ع اإلنتر 

 راية: أنا كمان بحب الشوبنج!

 تغريد: دايماً بتعم�ي يوغا؟

 راية: آه، كل يوم الصبح! وأنت، بتعم�ي يوغا؟

 تغريد: وهللا أنا ما بعرف كتير عن اليوغا!

 راية: الزم تجّربيه! كتير حلو ومفيد!

 تغريد: ممكن أجّرب! 

 منجّرب سوا! ياسمين: يَّال 

 أم راية ]ترجع وبيديها صينية عليها كأسات[ أهال وسهال. تفّضلوا

 ً  ياسمين: شكرا

 أم راية: شكراً خالتو. 

 ياسمين: تفّض�ي

 راية: صحتين
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Vocabulary 3 
When learning and practicing this vocabulary, have students return to the video “ هوايات نادين

 from Activity 4 of this lesson and listen again for the moments when the speakers use ”وأشرف

the phrase مستحيل in context. 

Lead students in a discussion about expressing what activities or sports they would 

definitely not do. 

Grammar 2 
He wants to, she wants to 

To check your students’ grasp of the principles behind verb conjugation, you may want to have 

students create their own trees for “want” and check them against the trees here:  

32-Jusuur1_Worksheet_Lesson13-Grammar02. You can also help your students practice these 

forms in context using familiar nouns like بيتزا and  هامبرغر as they did when “want” was first 

introduced. 

Activity 11 
Conversation: In college 

Before speaking 

Before starting this activity, you may want to prepare a slide show of recent or popular movie 

posters to spark students’ imaginations and model the kind of sentences that you expect 

students to use in expressing themselves, through an all-class discussion. 

You could modify the “Before speaking” phase and assign students the task of bringing 

in images from some of the movies on their list to help prompt conversation and fun. 

Speaking 

Model this conversation with students to help them come up with possible responses. 

 مثال:

 األستاذ:

 لم ممتاز وأحبه كثيراً..  الفي The Matrixيا _______، من الالزم أن تشاهد الفيلم 

 الطالب: ال، ال أريد.

 األستاذ: مستحيل؟

 الطالب: نعم، مستحيل.
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كشن؟  األستاذ: لماذا؟ الفيلم ممتاز.  هل تشاهد أفالم أ

كشن.  الطالب: ال، ال أحب أفالم أ

Continue speaking 

You can model this part of the conversation with your students to help them stay in the target 

language. 

 مثال:

 األستاذ: يا _______، مع من تكلمت؟  مع أي صديق أو صديقة؟

 الطالب: سامية.

 األستاذ: ممتاز، ماذا تريد سامية أن تفعله في الجامعة؟

 الطالب: تريد أن تشاهد كرة القدم األمريكية وتريد أن تلعب كرة السلّة.

في جامعة جّيدة لكرة القدم األمريكية وكرة السلّة.  أي جامعة سامية من الالزم أن تدرس أنّه األستاذ: معنى ذلك 

 جّيدة لكرة القدم األمريكية وكرة السلّة؟

 طالبة في الصف: جامعة أريغان؟

 في جامعة أريغان.سامية األستاذ: من ممكن أن تدرس 

Activity 12 
Reading and conversation: Clubs! 

This activity has the potential to be a bit chaotic since it involves multiple conversations going 

on at once, so teachers should make sure that they have established a culture of speaking only 

Arabic during such activities, and/or an incentive system to encourage communication only in 

Arabic. 

Speaking 

You can model the kinds of interactions you expect students to have. 

 مثال:

األستاذ: أهال، اسمي زياد.  من الالزم أن أستمع إلى الموسيقى كل يوم.  وأنت؟ هل تحبين أن تستمعي إلى 

 الموسيقى؟

 سيقى قليالً...الطالبة: ال، أنا أستمع إلى المو 

 ؟أن تفع�ي األستاذ: ماذا تحبين

كشن.  الطالبة: من الالزم أن أشاهد أفالم أ

 األستاذ: أنا أيضاً!
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There are 16 prompt sheets in الفصحى and 15 in 33 :العامية-Jusuur1_Worksheet_Lesson13-

Activity12.PDF. 

Extra activity: Superstar (سوبرستار) 

Reality TV competitions usually present a biography video that introduces each of the 

contestants. This is true in the Arab world too, where reality competitions have been very 

popular on TV. 

Have your students watch some videos of contestants introducing themselves as part of 

TV talent shows on shows such as .سوبر ستار Even if students don’t understand all of the 

information, you can help them identify some basic biographical information and interests 

(including using visual clues). These videos do not need to be completely comprehensible; the 

goal of using them is to ground students in an authentic presentational task. 

Next, ask students to create a video for سوبر ستار presenting themselves and a talent 

they have.  

Students should include some of the information they’ve been learning such as: 

• A basic introduction (name and age) 

• Where they are from and/or their origin 

• Their opinions about at least six different hobbies or activities 

• Other likes and dislikes not related to hobbies. 

Encourage students to speak from an outline made of pictures, rather than reading a script. You 

can model a presentation by introducing yourself and presenting your own talent. By showing a 

low stakes or humorous “talent” such as a simple card trick, you can model a focus on having 

fun and communicating in Arabic. 

If appropriate for your class, you can have students watch each other’s videos in class, 

record the hobbies and interests they learn about, and vote for a class “superstar”. 
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Lesson 14 
 

Vocabulary 1 
Vocabulary games will help your students internalize these vocabulary words and use them 

smoothly in communicative activities. For example: 

• Create cards with images of the vocabulary words on them for students to play Go Fish 

• Use the same cards for students to play Memory. Divide the class into groups of 4-5 

students.  Give each group 2 sets of flashcards for the places.  Students arrange the 

cards face down and try to find a match.  They must say the names of each card they 

turn over.  To increase difficulty, you can ask them to create a sentence of phrase for 

each match or even for each card they turn over.   The students in each group with the 

most matches can win a small prize. 

• Create a “four-corners” setup in your room by labeling different corners with  ،كل يوم

ً  and كثيراً، قليالً   and students must move to أذهب إلى الملعب say a sentence such as ;أحيانا

the corner that reflects how frequently they go to this place. 

• Alternately, place images or words representing activities such as كرة القدم around the 

classroom. When you say a sentence with a place such as أذهب إلى الملعب, students must 

stand beside the image representing an activity that they do in that place. 

• Flashcard Swat:  Divide your class into groups of 4-5 students.  Prepare a set of 

flashcards with the images of the vocabulary for each group. The teacher can begin by 

calling the place names. The students in each group then try to “swat” the card that is 

called.  (A few fly-swatters for this activity can be acquired from the dollar store.)  After 

a few rounds, students will take turns calling different place names while their 

classmates “swat” the cards. You can also play this as a large class with 2-4 students up 

at the board in front of the images to “swat” after recognition. 

• Listen to some songs that include some place names, like أجلس في المقهى by كاظم الساهر 

or ما لي شغل بالسوق by إلهام المدفعي 
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Activity 1 
Conversation: Hello, is Sawsan home? 

You can model this interaction with your students using the example of كَمال 

 مثال:

 األستاذ: ألو.

 الطالب:  مرحبا

 بـ/في البيت؟ "كمال"األستاذ: اهال. 

 الطالب: ال.

 من المدرسة.  أين كمال؟ ث"س"األستاذ: أنا 

 الطالب: هو في الملعب.

 الطالب:  شكرا. مع السالمة.

 األستاذ:  عفوا.  هللا يسلمك.

Divide the two slips of paper among your students, marked by أ and ب:  

34-Jusuur1_Worksheet_Lesson14-Activity01.PDF. 

Grammar 1 
Place name pattern 

If you would like to focus more on the pattern َمفَعل / َمفَعلة  with your students, you can print 

and cut out the words on the handout: 35-Jusuur1_Worksheet_Lesson14-Grammar01.PDF. 

Have students work in pairs and give one set to every pair. 

First, have students sort these out based on similarity in root, grouping words with the 

same root together. Then, have them reshuffle the words and have them sort the words by 

pattern.  Explain to them that words that share the same pattern will share the same added 

consonants and vowels.  Guide them to deduce the pattern.   

Give them the root meaning of the words with which they are unfamiliar and have them 

try to guess the meaning of the related place names. 

Another approach you could take would be to play “hangman” with your students, but 

with a group of words at once.  For example, you could play with مكتبة، ملعب، مسبح، مقهى and 

have students guess letters for all these words at once.  Students may understand the idea of 

patterns better when they see that guessing the letter م results in filling in the first letter of 

many words at once.  You can use this approach if you find that your students don’t think that 

words like مكتبة، ملعب and the like don’t sound very similar.  
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Activity 4 
Listening: Do you want to come with me? 

Before listening 

You can model this pre-listening: 

 مثال:

 األستاذ: هذا مركز تسّوق...أذهب إلى مركز تسّوق أحياناً...وهذا وسط البلد...ال أذهب إلى وسط البلد...

Listening 

If you prefer to give students a handout to write on instead of writing on their own piece of 

paper as instructed in the book, you can use the following handout:  

36-Jusuur1_Worksheet_Lesson14-Activity04.PDF. 

 

 بالعاميةنص االستماع 

أنَت فاضي؟ بدك تجي   .معة الساعة سبعة ونصهاي، محمد معك.  بدي أروح ع�ى وسط البلد يوم الج .١

 معي؟

أهال تمارا.  ريم معك. أنا الزم أدرس العربي.  بدي أروح ع�ى المكتبة في مدينة االسكندرية بعد بكرا، يعني  .٢

 الصبح.  تجي معي؟   ٩األحد حوالي الساعة 

 تجي معي؟الصبح.   ١٠صباح الخير.  سامي معك.  بدي أروح ع�ى القهوة الخميس الساعة  .٣

تسبحي معي في النادي يوم االثنين بعد و تجي  بتحبيالسالم عليكم.  ميساء معك.  بدي ألعب رياضة.   .٤

 المدرسة يعني الساعة أربعة؟

كل في مطعم الحمص والفالفلمرحبا.  يوسف معك .٥  .١٢بكرا المسا حوالي الساعة  .  بدك تروح تآ

 ؟  ٢:٣٠يوم الخميس الساعة  ع السوق تجي معي بدك هال يا سوسو.  روان تحكي معك.   .٦

.  بتحبي حوالي الساعة ستة اهال يا حبيبتي.  انت فاضية يوم السبت المساء؟  بدي اتسوق شوي بالمول .٧

 تجي معي؟

.  بتحب تجي معي؟ نمشي من اة كرة القدم في الملعبمبار  فيه جاسم.  يوم الخميس بالليل يناهل .٨

 البيت الساعة خمسة.

را.  ياسمين معك.  بدي أروح ع�ى المكتبة يوم الجمعة الساعة ثالثة.  بدي أشتري هاي. كيفك يا مي .٩

 تعالي معي.شو رأيك؟ كتاب باولو كويلو الجديد.  
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 بالفصحىنص االستماع 

أنَت َهل   .هاي، محمد معك.  أريد أن أذهب إلى وسط البلد يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف .١

 تريد أن تجيء معي؟ َهل فاضي؟

عد . من الالزم أن أدرس العربية.  أريد أن أذهب إلى المكتبة في مدينة االسكندرية بأهال تمارا.  ريم معِك  .٢

 معي؟   تجيئي تريدين أنفي الصباح.  غد، يعني األحد حوالي الساعة التاسعة

هل تريد  في الصباح.  ن أذهب إلى المقهى الخميس الساعة العاشرةصباح الخير.  سامي معك.  أنا أريد أ .٣

 تجيء معي؟أن 

معي في النادي  أن تجيئي وتسبحي تريدينهل رياضة.  ال.  أريد أن ألعب السالم عليكم.  ميساء معِك  .٤

 ؟يعني الساعة الرابعة ،ين بعد المدرسةيوم االثن

حوالي الساعة الثانية  ربعاءغدا األ في مطعم الحمص والفالفل مرحبا.  يوسف معك.  تريد أن تأكل .٥

 .عشرة

تريدين أن تجيئي معي إلى السوق يوم الخميس الساعة  الثانية هل أهال يا سوسو.  روان تتكلم معك.   .٦

 والنصف؟  

اهال يا حبيبتي.  انت فاضية يوم السبت في المساء؟  حوالي الساعة السادسة.  أريد أن اتسوق قليال  .٧

 أن تجيئي معي؟ ز التسوق.  هل تريدينبمرك

 معي؟ سنترك ءتريد أن تجيهل .  القدم في الملعب مباراة كرةهناك بالليل اهال جاسم.  يوم الخميس  .٨

 .البيت حوالي الساعة الخامسة

يا ميرا.  ياسمين معك.  أريد أن أذهب إلى المكتبة يوم الجمعة الساعة الثالثة.  أريد  ف الحال . كيمرحبا .٩

 ؟معي هل تريدين أن تجيئي أن أشتري كتاب باولو كويلو الجديد.  

Grammar 2 
Possessive construction 

We suggest you guide students through these examples and help students put them into a 

context. Students won’t completely grasp the concept of the إضافة in one lesson, but rather will 

master it with time and lots of exposure and practice. 

 مثال:

 بالعربية؟ pizza restaurantاألستاذ: كيف نقول 

 طالبة: مطعم بيتزا.

 األستاذ: ممتاز. مطعم بيتزا. وأي مطعم بيتزا تفّض�ي؟

 وما إلى ذلك.

 

For extra practice, divide your students into groups of 3-4. Give them a large sheet of paper and 
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have them create as many إضافة structures as they can. After giving them some time to come 

up with pairs, have them walk around to see what the other groups were able to come up with. 

Choose several to share with the class, demonstrate their meanings, and help students correct 

improperly formed phrases.  

If students need more guidance, you can provide each group with a deck of images (of 

words they have learned so far) or Arabic words to create with.  An example of a possible deck 

can be:  

 اسم محمد بيت شيكاغو

 والية مدينة ملعب الجولف

 أتالنتا سارة ساعة المدرسة

Activity 6 
Conversation: The biggest US fast-food chains in the world 

Speaking 

Divide up the class into groups of two. Copy and distribute the information for students:  

37-Jusuur1_Worksheet_Lesson14-Activity06.PDF. 

After speaking 

Make sure you ask students to report back to the class after they complete the second chart to 

informally assess their use of the third person.  

Other extensions 

You can have students conduct a survey of peers, teachers or family about their opinions about 

these restaurants to see if their preferences match this list, reporting back in Arabic. 

Activity 7 
Reading: What’s in this hotel? 

Once students have identified words on the pattern of مفعل, provide them with the root 

meaning and have them guess what these words might be, such as مخبز 
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Activity 9 
Reading: The club 

You could show students information and images from some club websites from the region. For 

example: Ahli Club in Jordan (https://www.ahliclubjo.org/ or their Facebook page 

https://www.facebook.com/ahli.club.jordan/) or  Al-Ahli in Egypt 

(https://www.alahlyegypt.com/ar/club/locations/location/1). They can discuss what is 

happening in some of the photos. This will help them get a sense of the different activities and 

facilities in clubs in the Arab World.   

Activity 10 
Conversation: Receptionist desk at the club 

Using the worksheet 38-Jusuur1_Worksheet_Lesson14-Activity10.PDF, give the sheet marked 

 to the other half. Be sure to model this ب to half of the students and the sheet marked أ

conversation for your students with a strong student or teaching assistant. 

 مثال:

 األستاذ في دور الزبون: عفواً، أين من الممكن أن أقرأ؟

 .١٦الطالب في دور السكريتير: من الممكن أن تقرأ في المقهى.  المقهى رقم 

Activity 11 
Listening: “You have to come with me!” 

Video: !الزم تجي معي 

 

 نص االستماع

 : إيه! ياسمين!نادين

 ياسمين: أهال نادين.  

 نادين: كيفك؟

 ياسمين: أنا منيحة.  وأنت كيفك؟

 ؟هاأليامنادين: أنا منيحة. وينك 

 ياسمين: مشغولة بالدراسة.  

 نادين: كيف أهلك بأمريكا؟
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 بخير. أنت كيف الجامعة؟ ماما وبابا لله. ياسمين: الحمد

 نادين: أنا كتير تعبانة من الدراسة! كيف العربي معك؟

 ياسمين: كتير منيح.  شو عم تعم�ي هون؟

 نادين: بدي أروح ع النادي

 ياسمين: أي نادي؟  

 ألعب تنس مع صاحباتي .دي نادين: النادي القريب من بيتي.  ب

 ياسمين: حلو.

 تجي معي!  ممكن تلعبي تنس معنا أو ممكن تشربي إشي بالكافتيريا!  نادين: ليش ما 

 ياسمين: ال، مستحيل.  أنا مشغولة. 

صف يوغا بعد ع نادين:  ياسمين، الزم تجي معي.  النادي كتير حلو وهو قريب من الجامعة.  وكمان ممكن نروح 

 التنس.

 ياسمين.. بوقت ثا�ي إن شاء هللا.

 عض.  شو عندك بكرا؟نادين: الزم نروح مع ب

 ياسمين: بكرا، ممكن.. أنا فاضية بعد الظهر.

 بشوفك بكرا معناته.  نادين: كتير منيح.

 ياسمين: هللا معك، مع السالمة

 نادين:  هللا يسلمك.

Activity 12 
Reading and writing: Why? 

There are six worksheets in الفصحى and six worksheets in  الشامية العامية :  

39-Jusuur1_Worksheet_Lesson14-Activity12.PDF. 

After reading and writing 

After students have shared what they have written, have them act out a dialogue based on 

these texts. They should be encouraged to add additional details. 

Activity 13 
Conversation: May I go to… 

You can model this interaction for your students: 

 مثال:

 في دور األب: يا ابني، أين تريد أن تذهب في الصباح يوم األحد؟ األستاذ
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 الطالب: أريد أن أذهب إلى المطعم.

 األستاذ: لماذا؟

 " برونتش مع أصدقائي.brunchالطالب: آلكل "

 مطعم؟األستاذ. ال أعرف. أي 

 الطالب: مطعم ________.

 األستاذ: حسناً، من الممكن أن تذهب.

 وما إلى ذلك.

Activity 14 
Listening: My routine on Monday 

 بالفصحىنص االستماع 

بعد المدرسة، و  .والرياضيات والعلوم المدرسة ألدرس العربية أذهب إلىف  ل ،يوم االثنين أنا مشغو .١

ً  أذهب إلى المكتبة ألدرس رياضة وأرسم الفي النادي ألعب و ، بعد المكتبة أذهب إلى النادي  .هناك أيضا

أرجع إلى بيتي في ذلك بعد   .مقهى الناديبنحب أن نستمع إلى الموسيقى  هناك أصدقائي.وأرى 

 المساء.

 أو يوم االثنين قبل العمل أذهب إلى مقهى آلكل كرواسنت وأشرب قهوة. أحب أن أشرب قهوة بال سكر .٢

ثّم أذهب إلى   في ملعب كرة السلة، ألعب قليالً مع أصدقائي.  ثّم أذهب إلى ملعب كرة السلة.   حليب.

 .بعد العمل، أذهب إلى السوق ألتسوق  أنا أستاذة اللغة العربية وأحب العمل كثيراً.  العمل.

أذهب إلى المقهى  ذهب إلى العمل في مدرسة في مدينة بوسطن.  قبل العمل،أاليوم هو يوم االثنين.   .٣

ليب.  بعد العمل أذهب إلى المكتبة ألقرأ. أحب أن أقرأ حألشرب الشاي.  أحب أن أشرب الشاي بسكر وب

 .  بعد المكتبة، أرجع إلى بيتي في مدينة سومرفيل.ةكتباً بالعربي

 

 نص االستماع بالعامية

بعد المدرسة، و  .والرياضيات والعلوم ع�ى المدرسة عشان أدرس العربي بروح  يوم االثنين أنا مشغول. .١

رياضة الفي النادي بلعب   بعد المكتبة بروح ع�ى النادي.  .هناك كمان بروح ع�ى المكتبة عشان أدرس

 بيتي في المسا.َع برجع  بعدينو  .بكافيه النادينحب نسمع موسيقى م هناك أصحابي.وبرسم وبشوف 

كل كرواسنت وأشرب قهوة. بحب أشرب  كافيهيوم االثنين قبل الشغل بروح ع�ى  .٢ بال القهوة عشان آ

بعدين بروح   مع أصحابي.شوي ، بلعب الملعبفي   سكر أو حليب.  بعدين بروح ع�ى ملعب كرة السلة.

 .ع�ى السوقممكن اروح ، الشغلبعد   كثير.شغ�ي وباحب عربي أنا أستاذة   .الشغلع�ى 

، بروح ع�ى القهوة عشان شغل رسة في مدينة بوسطن.  قبل الل في مدشغالَع اليوم  يوم االثنين.  بروح  .٣

بروح ع�ى المكتبة عشان أقرأ.  أنا بحب  شغل ليب.  بعد الحأشرب شاي.  بحب أشرب شاي بسكر وب
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 بيتي في مدينة سومرفيل.ع  بارجعأقرأ كتب بالعربي.  بعد المكتبة، 

You can have students make notes on a separate sheet of paper or on the following handout: 

40-Jusuur1_Worksheet_Lesson14-Activity14.PDF. 

Activity 15 
Reading: A visit to Kuwait City 

Answer Key 

# Photo 

٢ B 

٦ F 

٤ D 

١ E 

٥ A 

٣ C 

To extend work on this reading, you may have students look for: 

• Verbs 

• Countries or nationalities mentioned 

• Guide students to guess some words from context such as الفطور، الغداء 

Activity 16 
Listening and conversation: A daily schedule 

Divide your students into three groups. Assign one group to watch the video of نادين وأشرف, one 

group to watch the video of محمود, and one group to watch the video of ياسمين. Choose 

whether you want students to watch individually or as a group.  The video of نادين وأشرف is the 

longest and could be assigned to students who are ready for a challenge.  The video of ياسمين is 

the shortest and could be assigned to students who are struggling with their listening skills. 
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Video: (العامية) نادين وأشرب 

 نص االستماع

صاحباتي منشرب نادين: أنا طالبة جامعية، كل يوم الزم اروح ع الجامعة للمحاضرات. بوقت الفراغ بالجامعة، أنا و 

 قهوة بالكافيتيريا. وبعد الجامعة، أحياناً بنروح ع مطعم في المول.

الصبح، وبعد المدرسة بلعب كرة القدم في  ٨أشرف: بأيام المدرسة، عندي برنامج سهل: بروح ع المدرسة الساعة 

 ملعب أو ع بيت صحابي.ملعب النادي، وبعدين برّوح ع البيت. أما في العطلة، فممكن اروح ع السينما أو ع ال

 نادين: بس يوم الجمعة، عادًة بنكون في البيت!

 أشرف: طبعاً، يوم الجمعة يوم عائ�ي منجتمع فيه بالبيت.

كيد بدي اروح ع المول مع صاحباتي لنتسوق أو نقعد بكافيه.  نادين: آه، بس يوم السبت، أ

 أشرف: ما شاء هللا عليِك، أنت دايما بالمول!

 

Video: نادين وأشرف (الفصحى) برنامج  

 نص االستماع

نادين: أنا طالبة جامعية، فمن الالزم أن أذهب كل يوم إلى الجامعة للمحاضرات. وفي وقت الفراغ في الجامعة، أنا 

 صديقاتي نشرب القهوة في الكافيتيريا. وبعد الجامعة، أحياناً نذهب إلى مطعم في المول.

صباحاً، وبعد المدرسة ألعب كرة  ٨سهل: أذهب إلى المدرسة الساعة أشرف: في أيام المدرسة، عندي برنامج 

القدم في ملعب النادي، ثم أذهب إلى البيت. أما في العطلة، فمن الممكن أن أذهب إلى السينما أو إلى الملعب أو 

 إلى بيت أصدقائي.

 نادين: ولكن يوم الجمعة، عادًة نكون بالبيت!

 �ي نجتمع فيه بالبيت.أشرف: طبعاً، يوم الجمعة يوم عائ

 نادين: نعم. ويوم السبت، دائماً أريد أن أذهب إلى المول مع صديقاتي لنتسوق أو نجلس في مقهى.

 أشرف: ما شاء هللا عليِك! أنت دائماً في المول!

 

Video: (العامية) برنامج محمود 

 نص االستماع

 صباح الخير.

 انا طالب جامعي؛ أغلب وقتي بين الجامعة والشغل.

الصبح عشان اروح ع الجامعة بالباص. في الجامعة، الزم اروح ع  ٨في أيام االسبوع، الزم اطلع من بيتي الساعة 

المحاضرات واذا ما فيه محاضرات، ممكن اقعد في الكافتيريا أو أروح ع المكتبة عشان ادرس واشتغل ع�ى 

 بحب اشتغل ع�ى كمبيوتري دايماً. كمبيوتري. أنا طالب بهندسة البرمجة والكمبيوتر، مشان هيك، أنا
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انا بشتغل بمحل إلكترونيات، فيه كمبيوترات وموبايالت كتير. أنا بحب  –بعد الجامعة، الزم اروح ع�ى شغ�ي 

 شغ�ي.

المسا تقريبا. ما عندي وقت فراغ كتير، بس بحب اتفرج ع التلفزيون أو  ٨بعد الشغل، برّوح ع البيت، الساعة 

 افوت ع الفيسبوك.

كون مع عيلتي في البيت، او اطلع أنا وصحابي اتغدى في مطعم أو كافيه. كل يوم أم ا بأيام العطلة، فممكن أ

 جمعة، أنا وأصحابي بنروح ع الملعب مشان نلعب كرة قدم.

 

Video: (الفصحى) برنامج محمود 

 نص االستماع

 صباح الخير.

 انا طالب جامعي، فأغلب وقتي هو بين الجامعة والعمل.

صباحاً ألذهب إلى الجامعة بالباص. في الجامعة، من الالزم  ٨يام األسبوع، من الالزم أن أخرج من بيتي الساعة في أ 

أن أذهب إلى المحاضرات وإذا ما كان عندي محاضرات، فمن الممكن أن أذهب إلى المقهى أو المكتبة ألدرس 

 فأحب أن أعمل ع�ى كمبيوتري.وأعمل ع�ى كمبيوتري. أنا طالب في هندسة البرمجة والكمبيوتر، 

انا أعمل في محل إلكترونيات، فيه كمبيوترات وموبايالت كثيرة فأنا  –بعد الجامعة، من الالزم أن أذهب إلى عم�ي 

 أحب عم�ي.

، ولكن أحب أن أشاهد التلفزيون  مساًء تقريبا. ليس عندي وقت فراغ كثير ٨بعد العمل، أعود إلى بيتي، الساعة 

 الفيسبوك. إلىأو أدخل 

كون مع عائلتي في البيت، أو أخرج أنا وأصدقائي ألتغدى في مطعم أو مقهى.  أما في أيام العطلة، فمن الممكن أن أ

 وكل يوم جمعة، نخرج أنا وأصدقائي إلى الملعب لنلعب كرة قدم.

 

Video: (العامية) برنامج ياسمين 

 نص االستماع

ع الموالت كتير واتسوق أنا وصحابي. كمان بحب اروح ع�ى بيت  شو بعمل بالويك أند بأميركا؟ أنا بحب اروح

صاحبتي أمي�ي. أحياناً منطلع ع�ى كافيه أو مطعم بشيكاغو بـوسط المدينة، أو منروح ع�ى الملعب الكبير 

 " فريق شيكاغو لكرة القدم األمريكية. the bearsبشيكاغو ونتفرج ع�ى "

 

Video: (الفصحى) برنامج ياسمين 

 ستماعنص اال

ماذا أفعل في أيام العطلة في امريكا؟ أنا أحب أن أذهب إلى الموالت كثيراً واتسوق أنا وأصدقائي. أيضاً أحب أن 
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أذهب إلى بيت صديقتي أمي�ي. أحياناً نذهب إلى مقهى أو مطعم في شيكاغو في وسط المدينة، أو نذهب إلى 

 كاغو لكرة القدم األمريكية. " فريق شيthe bearsالملعب الكبير في شيكاغو ونشاهد "

Activity 17 
Conversation: Tour guide 

Offer a model for the kind of speech you expect an employee to make, using examples from your 

city: 

 مثال:

 من مدينة سياتل س لتشرب القهوة.  ستارباك Starbucksفي الصباح من االزم أن تذهب إلى مقهى  األستاذ:

 ً  Centuryلتتسوق.  بعد السوق من الالزم أن تذهب إلى ملعب  Pikeسوق .  ثم من الالزم أن تذهب إلى أصال

Link  الـلتشاهد فريقSounders  الـأوSeahawks بعد الملعب من الالزم أن تذهب إلى  .Seattle Center 

 لتشاهد رقص الباليه.

Extension activity 

Have students create a poster using photographs/drawings of the places they have selected. 

They can write out the names of the places or use full sentences next to each image. On the day 

of the activity, students can use this visual to share with their “boss” or you can repeat the 

activity several times, alternating between “tour guide” and “boss.” Students can then vote for 

the best itinerary to represent their neighborhood/town/city.  

 

Activity 18 
Conversation: Arab brother or sister 

Use 41-Jusuur1_Worksheet_Lesson14-Activity18.PDF. for this activity.  

48


	01_Jusuur1_MainTextbookTG-Unit3PartOpener
	Jusuur 1: Beginning Communicative Arabic
	Unit 3

	02_Jusuur1_Unit3GoalsAndIPA
	Unit 3 Goals – How’s your Arabic?
	Unit 3 Integrated Performance Assessment
	Overview & Framework
	Stage 1: Reading about Camp Activities and Facilities (Interpretive)
	Assessing Stage 1

	Stage 2: Talking with a Camp Counselor (Interpersonal)
	Assessing Stage 2

	Stage 3: Filling out a Camp Application (Presentational)
	Assessing Stage 3



	03_Jusuur1_MainTextbookTG-Lesson11
	Lesson 11
	Vocabulary
	Activity 1
	Before listening

	Activity 2
	Activity 3


	04_Jusuur1_MainTextbookTG-Lesson12
	Lesson 12
	Vocabulary 1
	Two corners
	Charades
	Pictionary
	Go Fish
	Memory
	Flyswatters

	Activity 1
	Listening

	Activity 2
	Before Listening
	Listening
	Potential extension

	Activity 3
	Activity 4
	After speaking

	Activity 5
	Optional writing extension

	Activity 6
	Activity 7
	Close reading
	After reading

	Vocabulary 2
	Activity 8
	Before Listening
	Listening

	Activity 9
	Activity 10
	Activity 11
	Before listening
	Listening
	Speaking

	Activity 12
	Activity 13
	Activity 14
	Activity 15
	Optional writing extension

	Activity 16
	Activity 17
	Speaking
	After speaking

	Activity 18


	05_Jusuur1_MainTextbookTG-Lesson13
	Lesson 13
	Activity 1
	Activity 2
	Vocabulary 1
	Activity 3
	Speaking

	Activity 4
	Activity 5
	Before speaking
	After speaking

	Activity 8
	Speaking
	After speaking

	Activity 9
	Vocabulary 3
	Grammar 2
	Activity 11
	Before speaking
	Speaking
	Continue speaking

	Activity 12
	Speaking
	Extra activity: Superstar (سوبرستار)



	06_Jusuur1_MainTextbookTG-Lesson14
	Lesson 14
	Vocabulary 1
	Activity 1
	Grammar 1
	Activity 4
	Before listening
	Listening

	Grammar 2
	Activity 6
	Speaking
	After speaking
	Other extensions

	Activity 7
	Activity 9
	Activity 10
	Activity 11
	Activity 12
	After reading and writing

	Activity 13
	Activity 14
	Activity 15
	Activity 16
	Activity 17
	Extension activity

	Activity 18





