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 يٓبزاد انتٕاصم اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

 ٌٓدف ْرا انًمسز إلتمبٌ انًٓبزاد انتبنٍخ: 

انجبَت انعًهً يٍ يًبزصخ انهغخ -  

تطجٍك لٕاعد انُحٕ اإلَكهٍزي ضًٍ يًبزصخ انهغخ  -  

انًفسداد ٔانًصطهحبد اإلَكهٍزٌخ -  
انُطك انضهٍى -  
انتطجٍمبد انهغٌٕخ -  

 

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 تطجٍمً تفبعهً خالل صٍبق Person to Personيًبزصخ األجٕثخ ٔ االصئهخ انًُٕذجٍخ انتً ٌمديٓب كتبة -

 يًبزصخ انضٍبق انتطجٍمً انتفبعهً ثتطجٍك ايثهخ يأخٕذح يٍ تجسثخ ٔايثهخ ٔالعٍخ-

 .طهجخأيثهخ ًَٕذجٍخ نهًٕضٕع انري ٌجت أٌ ًٌبزصّ ان: يحبدثبد ًَٕذجٍخ -

 .طهجخًٌبزصٓب اننكً انًحبدثبد،  فًْرا انمضى ٌعهى انُمبط انهغٌٕخ  تجسثخ: -

 ٍخ أٔ جًبعٍخ نهتٕصع فً تعهى انًٕاد انتً ٌتى تدزٌضٓب.أَشطخ عًم ثُبئ :يحبدثخ -

يجًٕعةخ يتُٕعةخ يةٍ انًفةسداد انتةً ًٌكةٍ اصةتفدايٓب فةً انًةبدح  طهجةخانتسكٍز عهى انًفسداد: ًٌُح ْرا انمضى ان

 يةٍ هجخانط ٕفسْب انتدزٌضً، ٔ كرنكانًدزٔصخ؛ انًزٌد يٍ انكهًبد الصتفدايٓب فً صٍُبزٌْٕبد انحٍبح انٕالعٍخ. ٌ

 خالل انعصف انرًُْ.

ثطسٌمةةخ فكةةسح َحٌٕةةخ يًٓةةخ تتعهةةك ثبنًٕضةةٕع،  يشةةبزكخ: )َحةةٕ عهةةى لةةدز ل ةةًخ  انمٕاعةةد انُحٌٕةةخ انصةةغٍسح -



 

 

 يحدٔدح )عهى لدز ل ًخ 

 .نتحبدثيٓبو اصتًبع ٔالعٍخ تضبعد فً يساجعخ فٓى نغخ ا ْرا انجبَت: ٌمدو االصتًبع -

 ثطسٌمخ يًتعخ. انهغخنًًبزصخ  طهجخانٕحداد، ًْٔ فسصخ نه األنعبة: ْرِ ًْ انًسحهخ األخٍسح يٍ تدزٌش -

 يٍ خالل يُصخ يحبدثخ ٔدٌخ ٔغٍس زصًٍخ. نًًبزصخ انهغخانُشبط اناليُٓجً: َبدي يحبدثخ يصًى  -

 

  

 
 الكتب المنهجية

 

Person to Person: Communicative Speaking and Listening Skills- Level 1. 3rd edition/ by 
Jack C. Richards, David Bycina, and Ingrid Wisniewska. Oxford University Press 2005.  

 

 
 المصادر الخارجية

 

 يمبالد انكتسٍَٔخ ثًٕاضٍع انًمسز. 

 
 

 
 تقديرات الفصل

 

٠٢  ٠٢ ٠٢   

   َٓبٌخ انضُخ  انفصم انثبًَ األٔلانفصم 

 
 معلومات أضافية
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 

   Introduction to the Course  األول األسبوع 1

   Nice to Meet you الثاوي  األسبوع 2

   ?Could I have your name, please الثالث  األسبوع 3

   Tell me about your family الرابع  األسبوع 4

   ?What does she look like الخامس  األسبوع 5

   ?Do you know where is it السادس األسبوع 6

   ?What does it look like السابع األسبوع 7

    Review: Units 1-2-3 الثامه األسبوع 8

   !See you then التاسع األسبوع 9

   ?How do I get there العاشر وعاألسب 11

الحادي  األسبوع 11

 عشر

How do you like the city?   

   I love sight-seeing الثاوي عشر األسبوع 12

الثالث عشر األسبوع 13  How about coming with us?   

الرابع عشر  األسبوع 14  Why don’t we meet there?   

الخامس  األسبوع 15

 عشر

Review: Units 4-5-6    

السادس  األسبوع 16

 عشر

General Review    

 السىة وصف عطلة
السابع  األسبوع 17

 عشر

Could you help me?   

الثامه  األسبوع 18

 عشر

This sweater is more stylish   

التاسع  األسبوع 19

 عشر

And what would you like?   

   ?Would you care for any dessert العشرون األسبوع 21

الحادي  األسبوع 21

 والعشرون

Could I borrow that?   



 

 

الثاوي و  األسبوع 22

 العشرون

Could you change my room?   

الثالث  األسبوع 23

 والعشرون

Review: Unit 7-8-9   

الرابع  األسبوع 24

 والعشرون

Where are you from?   

الخامس  األسبوع 25

 نوالعشرو

How long did you do that?   

السادس  األسبوع 26

 والعشرون

Have you ever been to Japan?   

السابع  األسبوع 27

 والعشرون

Which city did you like better?   

الثامه  األسبوع 28

 والعشرون

What are you going to do?   

التاسع  األسبوع 29

 والعشرون

What do you want to do?   

الثالثون األسبوع 31  Review: Units 10-11-12    

31     

32     
 


