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  االنكليزي  المادة :

  جدول الدروس االسبوعي
 

 األسبوع
 

 
 التاريخ

 
 المادة النظرية

 
 المادة العملية

 
 المالحظات

   Review of tenses, practicing conversation األسبوع األول  .1

   Asking questions, daily life الثاني األسبوع  .2

   Am, are, is, my, your, he, she, his, her الثالث األسبوع  .3

   Short answers, making negatives الرابع األسبوع  .4

   Possessive adjectives, has, have الخامس األسبوع  .5

   Adjectives + nouns السادس األسبوع  .6

   Present simple (I, we, you, they) السابع األسبوع  .7

   A and an األسبوع الثامن  .8

   Adjective + noun األسبوع التاسع  .9

   Present simple ( he, she) األسبوع العاشر  .10

   Questions and negatives األسبوع الحادي عشر  .11

   Adverbs of frequency األسبوع الثاني عشر  .12

   Question words األسبوع الثالث عشر  .13

   Pronouns األسبوع الرابع عشر  .14

   This and that الخامس عشراألسبوع   .15

 
   There is/are عشر دساألسبوع السا   .16

   Prepositions عشر سابعاألسبوع ال  .17

   was/were born عشر ثامناألسبوع ال  .18

   Past simple-irregular verbs التاسع عشر األسبوع  .19

   Past simple-regular verbs األسبوع العشرون  .20

   Questions, negatives, ago والعشروناألسبوع الحادي   .21

   Adverbs األسبوع الثاني والعشرون  .22

   Requests and offers األسبوع الثالث والعشرون  .23

   Some and any األسبوع الرابع والعشرون  .24

   Like and would like األسبوع الخامس والعشرون  .25

   Present continuous األسبوع السادس والعشرون  .26

   Present simple and present continous األسبوع السابع والعشرون  .27

   Future plans األسبوع الثامن والعشرون  .28

   Revision األسبوع التاسع والعشرون  .29

 Writing a letter, directions, prices and األسبوع الثالثون  .30
shopping 
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 زينة عباس سلمان 
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 اسم المادة
 

  االنكليزي 

 مقرر الفصل
 

 

 اهداف المادة
 

  عدتهم على تطوير مهاراتهم لمسا طلبة بالمفاهيم االساسية لالزمنة المختلفةتزويد ال.1
من استخدام هذه المهارات  في مجال عملهم المستقبلي اضافة الى مجاالت  .تمكين الطلبة2

 المجتمع وتطوير واقع التعليم فيهفي خدمة البحث العلمي والتجارب العملية بما يسهم 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 

 الكتب المنهجية
 

New headway Plus / Beginner Student's Book by John and Liz Soars, 

2012 

 المصادر الخارجية
 

 

 تقديرات الفصل
 
 

 الفصل 
 الدراسي

 االول 

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 النهائياالمتحان   السعي النهائي

  40  60 

 معلومات اضافية
 
 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


