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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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 متكني الطلبة من ادارة حماورات واحاديث ابللغة االنكليزية خارج الصف  -ب

 تطوير مهارات الطلبة يف كتابة قطع انشائية هلا عالقة مبواضيع عامة خمتلفة ابستخدام الزمن وادوات الربط املناسبة  -ج

اىل جماالت البحث العلمي والتجارب العملية مبا  متكني الطلبة من استخدام هذه املعلومات  يف جمال عملهم املستقبلي اضافة  -د
   يسهم يف خدمة اجملتمع وتطوير واقع التعليم فيه
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  االهداف المعرفية -أ
 االزمنة االساسية المختلفة  تمكين الطالب من معرفة   -1أ         

 معرفة الطالب االزمنة وامكانية استخدامها خالل المحادثات او كتابة القطع االنشائبة   -2أ
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 االحترام المتبادل تنمية  -2ج
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 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -1

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -2
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 
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 الكتب المقررة المطلوبة  -1
New headway Plus / Pre-Intermediate Student's 
Book by John and Liz Soars, 2012 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 1 

معرفة الطالب لصيغة  

  whatاداة السؤال 

متبوعة بفعل مجرد ,  

 كتابة الرسائل 

What, etc + infinitive, 
writing letters 

المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 1 
المبني للمجهول ,  

االفعال و النعوت  

 الماضية 

Passives, verbs and past 

participles   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 1 
الحالة الشرطية الثانية و  

might 
Second conditional, 

might  المحاضرة = 

4 1 
المضارع التام المستمر 

والماضي التام مقارنة  

 بالماضي البسيط

Present perfect 

continuous, present 

perfect simple versus 

continuous 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

 كتابة رسائل رسمية  1 5
Writing formal letters   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

 = المحاضرة  Writing informal letters كتابة رسائل غير رسمية  1 6

7 1 
الماضي التام للتصنيف 

 وعبارات التقربر

Past perfect for 

clarifications, reported 

statement 

 المحاضرة  
= 

 = المحاضرة   Writing stories كيفية كتابة قصص  1 8

9 1 
تعابير مختلفة في انواع 

 مختلفة من الرسائل 
Expressions in different 

kinds of letters 
المحاضرة +  

 = مناقشة 

 التعابير المجتمعية 1 10
Social Expressions   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 1 
,   2النسبية االزمنة 

 االفعال الشاذة 
Relative clauses 2, 

irregular verbs 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

12 1 
كيفية رواية اوالقاء  

 القصص, المناظرات  

Telling stories, 

arguments 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

13 1 
كلمات الربط , كتابة  

 الكارتات المختلفة 
Linking words, writing a 

postcard 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

14 1 

 ,whileكلمات الربط: 
during, for,   الحياة

في بلد مختلف عن  

 الوطن 

Linking words: while, 

during, and for, living in 

a different country 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

15 1 
كتابة السيرة الذاتية , 

السؤال عن االاتجاهات,  

 والتسوق االسعار, 

Writing a biography, 

directions, prices and 

shopping 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 



يوصى بها  الكتب والمراجع التي  (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 

وشرح اللغة االنكليزية  مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم 

 للمبتدئين 
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باالعتماد على وجهات نظر الطلبة والطالبات في  %5التتجاوز  مقرروبنسبةالضمن  ادةأضافة مفردات للم

باالعتماد على وجهة نظر وراي استاذ المادة باتباع اساليب   %15فقرات االستبانة الخاصة بالمنهج ونسبة 

وتقنيات حديثة لتطوير المنهج. اضافة الى ذلك تشكيل مجاميع صغيرة للتمرن على المحاورة في مواضيع  

 ما بعده. مختلفة خالل وقت الدرس و 

 


