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 بسْاَر ايبهايٛزٜٛع يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ
 

 -:ايربْاَرأٖـداف 
ع٢ً دزد١ ايبهايٛزٜٛع يف ربؿـ  اسبؿٍٛ إىلٜكدّ قطِ ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ بسْاصبًا يًدزاض١ ازباَع١ٝ ٜفكٞ  

- :ٚت٧ٝٗ ٖرٙ ايدزد١ ايطـالب يـ . ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ
  تدزٜظ ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ يف املدازع املتٛضط١ ٚايجا١ْٜٛ أٚ أٟ َطت٣ٛ مماثٌ يف َسانص تعًِٝ ايًػ١

 .املال٥ِاإلظبًٝص١ٜ ٚذيو بعد سؿٍٛ ايطايب ع٢ً ايتدزٜب ايرتبٟٛ 
 َتكد١َ َجٌ بسْاَر املادطتري يف ايًػٜٛات ٚاملادطتري يف األدب أٚ أٟ بسْاَر  َٛاؾ١ً دزاضاتِٗ يف بساَر

 .بتدؿؿٗـِٚثٝل ايؿ١ً 
 اإلظبًٝص١ٜيف عدد َٔ املٗٔ اييت تتطًب َٗازات ايًػ١  االغبساط. 

 
ٚيًتأند َٔ سؿٍٛ طالب بسْاَر بهايٛزٜٛع ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ع٢ً ايدزا١ٜ ايها١ًَ يف سكٌ ايتدؿـ   

 -:ايتاي١ٝايربْاَر ٜطع٢ اىل ذبكٝل األٖداف ايع١ًُٝ فإٕ ٖرا 

 
 تعُاٍ ايربْاَر َٔ اض خسٜرٚايتشدخ ٚايكسا٠٤ ٚايهتاب١ يٝتُهٔ  االضتُاعت١ُٝٓ َٗازات ايطالب ايًػ١ٜٛ يف :  املسس١ً األٚىل

 . ضٗٛي١ ٜٚطسٖرٙ املٗازات يف َٛاقف غت٢ ٚبهٌ 
 

 -: يف ضاض١ٝاألتصٜٚد ايطالب باملعسف١ :  املسس١ً ايجاْٝـ١
  ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ْعسٜات عًِ ايًػ١ اييت تكدّ ٚؾفًا زبٛاْب ايًػ١ املدتًف١ َٔ أؾٛات ٚؾسف ٚعبٛ ٚعًِ دالي١

 .ايرتنٝص يف ٖرٙ ايعًّٛ ايٓعس١ٜ ع٢ً ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ

 ١ يف ايًػ أِٖ ايٓعسٜات املستبط١ بانتطاب ايًػ١ نًػ١ ثا١ْٝ مبا يف ذيو قكاٜا ْعسٜات ايكسا٠٤ ٚايهتاب١
 .أدٓب١ٝاألحباخ ٚايتطبٝكات يف تعًِ ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ نًػ١  اإلظبًٝص١ٜ نًػ١ أدٓب١ٝ ٚ

  ْجس ايكسٕ ايكؿري٠ ٚطبتازات أِٖ األعُاٍ األدب١ٝ مبا يف ذيو أبسش ايػعسا٤ ٚايسٚاٜات ٚاملطسسٝات ٚايكؿـ َٔ
  .ايعػسٜٔ

   ايٓفطٞٚعًِ ايًػ١  االدتُاعٞبعض ايككاٜا املستبط١ بعًِ ايًػ١. 

 َِٜٛٗازاتِٗ ٚنفا٤تِٗ تكِٜٛأدا٤ ايطالب يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ نًػ١ ثا١ْٝ ٚ أضظ تك. 

  ٚطسقٗاايككاٜا ايس٥ٝط١ يف ايرتمج١ َٚباد٥ٗا. 

  اإلظبًٝص١ٜايٓؿٛف اإلضال١َٝ املهتٛب١ بايًػ١. 
 

- : ايكبٍٛ يف ايربْاَر
ايكس٣ فإٕ ع٢ً طايب قطِ ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ إٔ  اإلدسا٤ات ايعا١َ املطبك١ عٓد قبٍٛ طالب داَع١ أّ إىلباإلقاف١    

 -:ٜطتهٌُ ايتايٞ
 طالب٘ايكبٍٛ ايرٟ ٜعدٙ ٜٚطبك٘ ايكطِ ع٢ً  اختباز ادتٝاش. 

 
 

- : ايتعًٝـِ املعإ باسباضب اآليٞ
ِ ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ يف ايكطِ َٔ خالٍ اضتدداّ َعاٌَ ايًػ١ ضٛا٤ً املعاٌَ ٜٝتِ تطٌٗٝ ع١ًُٝ ايتدزٜظ ٚتعً 

نُا ٜتِ تػذٝع ايطالب ع٢ً املػازن١ يف األْػط١ ايالؾف١ٝ عٔ  ايًػ١،١ أٚ املعاٌَ اسباضٛب١ٝ املع١ٓٝ ع٢ً تعًِ ايؿٛتٝ
 .ايطالبطسٜل ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ٚاييت ٜكّٛ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايكطِ بتؿُُٝٗا ٚدعًٗا يف َتٓاٍٚ 
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 َتطًبات ايتدسز ٚتٛشٜـع املكـسزات
ٚسد٠ دزاض١ٝ َٛشع١ ع٢ً مثا١ْٝ فؿٍٛ ( 130)زٜٛع يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ع٢ً ايطايب إنُاٍ يًشؿٍٛ ع٢ً دزد١ ايبهايٛ

 .أنادميٝا اميجٌ نٌ فؿٌ دزاضٞ َطتٜٛدزاض١ٝ 
 املطت٣ٛ األٍٚ  املطت٣ٛ ايجاْٞ

ٚسدات  َتطًب ضابل
 دزاض١ٝ

ٚسدات  َتطًب ضابل  زقِ املكسز اضِ املكسز
 دزاض١ٝ

زقِ  اضِ املكسز
 املكسز

 101 ايكسإٓ ايهسِٜ 2   101 إضال١َٝاف١ ايجك 2 

 102 َكد١َ يف عًِ املعًَٛات 2   172 االدتُاع١ٝيعًّٛ ا إىلاملدخٌ  2 

 101 ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 2   101 ايًػ١ ايعسبٝـ١ 2 

 110 تسانٝب ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 3   111 2 ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜتسانٝب  3 110

 120 1ٚاالضتُاع ايتشدخ  3   121 2 ٚاالضتُاعايتشدخ  3 120

 130 1تدزٜبات ع٢ً ايهتاب١  3   131 2تدزٜبات ع٢ً ايهتاب١  3 130
 140 1تدزٜبات ع٢ً ايكسا٠٤  3   141 2تدزٜبات ع٢ً ايكسا٠٤  3 140

  عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 18    عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 18 
 املطت٣ٛ ايجايح  املطت٣ٛ ايسابع

ٚسدات  َتطًب ضابل
 اض١ٝدز

ٚسدات  َتطًب ضابل  زقِ املكسز اضِ املكسز
 دزاض١ٝ

زقِ  اضِ املكسز
 املكسز

 201 ايكـسإٓ ايهسِٜ 2 101  201 ايجكاف١ اإلضال١َٝ 2 101

 266 ب١٦ٝ ٚصبتُع املًُهـ١ 2   213 4 ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜتسانٝب  3 212

 212 3تسانٝب ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ  3 111  233 نتاب١ َتكدَـ١ 3 232
 222 3 ٚاالضتُاعايتشدخ  3 121  243 قـسا٠٤ َتكدَـ١ 3 242

 232 3ايهتاب١  3 131  260 ايًػـ١ إىلاملدخٌ  3 212/222/232/242

 242 3ايكسا٠٤  3 141  270 األدب إىلاملدخٌ  3 212/222/232/242
 252 بٓا٤ املفسدات 2 141+111   عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 17 

  ت ايدزاض١ٝعدد ايٛسدا 18      
 املطت٣ٛ اشباَظ  املطت٣ٛ ايطادع

ٚسدات  َتطًب ضابل
 دزاض١ٝ

ٚسدات  َتطًب ضابل  زقِ املكسز اضِ املكسز
 دزاض١ٝ

زقِ  اضِ املكسز
 املكسز

 301 ايكـسإٓ ايهسِٜ 2 201  301 ايجكاف١ اإلضال١َٝ 3 201

 101 ايطري٠ ايٓب١ٜٛ 2   146 ايعامل اإلضالَٞدػساف١ٝ  2 

 102 ايًػ١ ايعسب١ٝ 2 101  364 ٚايؿٛتٝات ايٛظٝف١ٝ يؿٛتٝاتا 3 363

 363 ايًػٜٛات ايٓعس١ٜ 3 260  465 عًِ املعاْــٞ 3 363

 370 األدب األَسٜهٞ 2 270  375 يف ايعؿس اإليٝصابٝجٞ املطسس١ٝ 2 372

 372 األدب ايربٜطاْٞ 2 270  376 19ايسٚا١ٜ يف ايكسٕ  2 370
 374 بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ْؿٛف إضال١َٝ 2 242+232  490 ١1 ايرتمجـ 2 213/233/243

  عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 15    عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 17 
 املطت٣ٛ ايطابع  املطت٣ٛ ايجأَ

ٚسدات  َتطًب ضابل
 دزاض١ٝ

ٚسدات  َتطًب ضابل  زقِ املكسز اضِ املكسز
 دزاض١ٝ

زقِ  اضِ املكسز
 املكسز

 401 ايكسإٓ ايهسِٜ 2 301  401 ١َٝايجكاف١ اإلضـال 2 301

 495 ايٓشٛ ٚايؿـسف 3 363  466 االدتُاعٞعًِ ايًػ١  2 260

 475 ايسٚا١ٜ يف ايكسٕ ايعػسٜٔ 2 372  467 عًِ ايًػ١ ايٓفطـٞ 2 260

 477 املطسس١ٝ اسبدٜجـ١ 2 372  478 ايػـــعس 2 372

 481 ١ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ايهتاب 2 260  384  يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜايكسا٠٤  2 260

 482 األدٓب١ٝانتطاب ايًػ١  2 260  484 ايًػــ١ اختبازات 2 260
 493 2ايرتمجـ١  2 490   عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 12 

  عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ 15      
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 ٚؾف املكــسزات
 
 

 
 

 َكسزات َٗازات ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ
 

ايطبع١ ايسابع١ ( Mosaic)ٚضًط١ً ( Interaction)ظبًٝص١ٜ تطتددّ ضًط١ً تعًِٝ ايًػ١ اإل     
ٖٚٞ ضًط١ً متت َسادعتٗا سدٜجًا . ايربْاَر اييت ٜكدَٗاايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ  َٗازات يف تدزٜظ َكسزات تعًِٝ

ٖرٙ  إىلٚميهٔ اإلقاف١ . )ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ يًطالب ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل ّ َٚؿ١ُُ يتع2002ًِٝٚطبعت عاّ 
 .(ؼبتاز إيٝ٘ املدزع عٓد ايكسٚز٠ايطبع١ َا 

تسنص ع٢ً تدزٜظ َٗازات ايتشدخ ٚاالضتُاع ٚايكسا٠٤ طًط١ً َه١ْٛ َٔ مخظ َطتٜٛات رٙ ايٖٚ  
باألضًٛب االْدَادٞ حبٝح مت تٓطٝل املٛقٛعات يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ نًػ١ ثا١ْٝ أٚ نًػ١ أدٓب١ٝ ٚايهتاب١ يف 

َؿ١ُُ يت١٦ٝٗ ايطالب يفِٗ ٖٞ ٚ. املٗازات األزبع نُٛقٛع ٚاسدَكسزات املٗازات املدتًف١ بػهٌ تفدّ فٝ٘ 
ٚايتُسٜٓات امل١ُٝٓ يًُٗازات يسفع َطت٣ٛ  االتؿاٍٚدبُع ايطًط١ً بني َٗازات  .احملت٣ٛ ايعًُٞ يًُكسزات 
 .ايٓذاح األنادميٞ يًطالب

ًٝص١ٜ زقِ َا عدا َكسز ايًػ١ اإلظب)ٚايهتاب ايدزاضٞ املطتددّ يف أٟ َكسز َٔ َكسزات ايًػ١ 
ٖٛ ٚاسد َٔ ضًط١ً َه١ْٛ َٔ أزبع نتب دزاض١ٝ تطتددّ يف تدزٜظ ( 252َٚكسز بٓا٤ املفسدات زقِ " 101"

 أختـٚيكد مت تٓعِٝ نٌ نتاب َدزضٞ بعٓا١ٜ سٝح . َكسزات َٛاد ايًػ١ يف ْفظ املطت٣ٛ يف ٖرا ايربْاَر
١ً يف ايتعبري عٔ ٖرا املٛقٛع ٚنريو املفسدات املطتعُفٓذد إٔ نٌ فؿٌ َٔ فؿٍٛ ايهتاب مبٛقٛع ٚاسد 

ْٚتٝذ١ . نًٗا تعٗس يف نٌ املكسزات األزبع ايٛظا٥ف ايًػ١ٜٛ املتعًك١ باملٛقٛعٚايرتانٝب ايٓش١ٜٛ اشباؾ١ ب٘ 
يريو فإٕ املعًَٛات املكد١َ يف فؿٌ َٔ ايفؿٍٛ يف أٟ َٔ ايهتب املكسز٠ ٜتطابل َع املاد٠ ايتع١ًُٝٝ اييت ٜتِ 

ٜٓتر عٓ٘ تدزٜظ املٗازات ايًػ١ٜٛ األزبع مما  يفؿٌ َٔ أٟ َٔ ايهتب ايجالخ األخس٣تدزٜطٗا يف ْفظ ا
 .اْدَاد١ٝبطسٜك١ 
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 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 ال ٜٛدد 2 ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 101
 َتطًب داَع١ بايٓطب١ يطالب قطِ ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 

 
 :أٖداف املكسز

 ب تطبٝكًا ٜتطِ باالْدَاد١ٝ يف مجٝع َٗازات ايًػ١ األزبع١إعطا٤ ايطال .1

 .إعداد ايطالب الضتدداّ بعض ايتعابري املطتع١ًُ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ اي١َٝٛٝ .2

ايس٥ٝط١ حبٝح تطاِٖ بػهٌ  اإلظبًٝص١ٜاضتدداّ ايطالب بػهٌ ٚاقعٞ َٗازات ايًػ١  ايرتنٝص ع٢ً .3
 ١ٜ ايعا١َ يدِٜٗغري َباغس يف تطٜٛس َطت٣ٛ ايًػ١ اإلظبًٝص

 
 :ضبتٜٛات املكسز

اسبٝا٠  :َجٌيف صباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطالب  صبُٛع١ َٔ املٛاقٝع ايس٥ٝط١ؼبتٟٛ املكسز ع٢ً  .1
َٔ املٛاقٝع اييت تػد  انتػافات ٚغريٖااملٗٔ ٚاألعُاٍ،  األعُاٍ،ازباَع١ٝ، سٝا٠ املد١ٜٓ، زداٍ 

 .اْتباٙ ايطالب

اٌَ َع صبُٛع١ َٔ ايتعابري ايٓش١ٜٛ ٚاملفسدات بػهٌ اْدَادٞ تعصش يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتع .2
 باضتدداّ املٗازات األضاض١ٝ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 

 .يػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طسٜل اسبٛازمجٝع ايٓػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدداّ ايطالب  .3

 
 :ايهتاب املكسز

Poole, Debbie and Emily Thrush.  1997.  Interactions One: A Multi-Skills Activity Book, 4
th

 

Edition.   New York:  McGraw-Hill. 

 

 
 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 ال ٜٛدد 3 (1)تسانٝب ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ  110
 
 املكسز األٍٚ يطًط١ً َكسزات يف تسانٝب ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 

 
 :أٖداف املكسز

 بد٤ يف ت١ُٝٓ املٗازات ايٓش١ٜٛ األضاض١ٝ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ اي .1

 إعطا٤ ايطالب ؾٛز٠ عٔ أْٛاع عد٠ َٔ األْػط١ االتؿاي١ٝ ايبطٝط١ بايرتنٝص ع٢ً ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ .2

 ٚظٝف١ٝ يرتنٝب يػٟٛ يف ضٝام َعنيَاد٠  تدزٜب ايطالب عًُٝا ع٢ً اضتدداّ .3
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 :ضبتٜٛات املكسز
اسبٝا٠  :َجٌصباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطالب  ُٛع١ َٔ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ يفصبؼبتٟٛ املكسز ع٢ً  .1

املدزض١ٝ، االضتُتاع بايطبٝع١، اسبٝا٠ االدتُاع١ٝ، يف املٓصٍ، ايؿش١ ٚغريٖا َٔ املٛاقٝع اييت تػد 
 .اْتباٙ ايطالب

فعاٍ ايبطٝط١ ٜهٕٛ ايرتنٝص يف نٌ َٛقٛع يف ٖرا املكسز ع٢ً املٗازات ايٓش١ٜٛ األضاض١ٝ َجٌ األ .2
ٚاضتدداَاتٗا يف األش١َٓ املدتًف١، ايكُا٥س ٚتٓٛع تؿسٜفٗا يف َٛاقع عد٠، األض١ً٦ ايبطٝط١ 

 ٚؾٝاغتٗا باضتدداّ أدٚات االضتفٗاّ، اضتدداّ َبطط يًؿف١ ٚاسباٍ 

يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتعاٌَ َع صبُٛع١ َٔ ايتعابري ايٓش١ٜٛ بػهٌ اْدَادٞ تعصش عٔ  .3
 ا يف املكسزات ايجالخ األخس٣ يف ْفظ املطت٣ٛطسٜل تدزٜطٗ

 يػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طسٜل اسبٛازمجٝع ايٓػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدداّ ايطالب  .4

 
 :ايهتاب املكسز

Kirn, Elaine and Darcy Jack. 2002.  Interactions One: Grammar, 4
th

 Edition. New York:  

McGraw-Hill. (International Edition) 

 
 

 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز
 ال ٜٛدد 3 (1) ٚاالضتُاعايتشدخ  120

 
 املكسز األٍٚ يطًط١ً َكسزات يف ايتشدخ ٚاالضتُاع بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 

 
 :أٖداف املكسز

 ١ ايبد٤ يف ت١ُٝٓ املٗازات األضاض١ٝ يف ايتشدخ ٚاالضتُاع بايًػ١ اإلظبًٝصٜ .1

إعطا٤ ايطالب ؾٛز٠ عٔ أْٛاع عد٠ َٔ األْػط١ االتؿاي١ٝ ايبطٝط١ بايرتنٝص ع٢ً ايتشدخ  .2
 ٚاالضتُاع بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ

 .ٚظٝف١ٝ بطٝط١ تعاجل عٔ طسٜل ايتشدخ أٚ االضتُاعَاد٠  تدزٜب ايطالب عًُٝا ع٢ً اضتدداّ .3

 
 :ضبتٜٛات املكسز

اسبٝا٠  :َجٌصباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطالب  يفصبُٛع١ َٔ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ ؼبتٟٛ املكسز ع٢ً  .1
املدزض١ٝ، االضتُتاع بايطبٝع١، اسبٝا٠ االدتُاع١ٝ، يف املٓصٍ، ايؿش١ ٚغريٖا َٔ املٛاقٝع اييت تػد 

 .اْتباٙ ايطالب

ٜهٕٛ ايرتنٝص يف نٌ َٛقٛع يف ٖرا املكسز ع٢ً املٗازات األضاض١ٝ يف ايتشدخ ٚاالضتُاع َجٌ االضتُاع  .2
َٚٔ ثِ  فهاز ايس٥ٝط١ أٚ َعًَٛات ضبدد٠، االضتُاع ملعسف١ املع ي َٔ احملت٣ٛ، االضتُاعملعسف١ األ

  بطٝط١ َتٓٛع١ ايٓطل باإلظبًٝص١ٜ يهًُات ٚمجٌ

 مسات عد٠ يًػ١ اإلظبًٝص١ٜ املٓطٛق١ َجٌ ايٓرب ٚاإلٜكاع ٚايتٓػِٜٝػٌُ املكسز ع٢ً  .3

 ٟايٓعسع١ًُٝ بداًل َٔ ايٓكاؽ ايتطبٝكات ايرتنٝص ع٢ً اي ٜهٕٛ .4
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أ١ُٖٝ ٖرٙ  ٜػٌُ املكسز أٜكا ع٢ً األض١ً٦ ايبطٝط١ ٚؾٝاغتٗا باضتدداّ أدٚات االضتفٗاّ َع إبساش .5
 ايطُعٞ االضتٝعابايطُات يف 

يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتعاٌَ َع صبُٛع١ َٔ املٛاقف ايبطٝط١ يف ايتشدخ ٚاالضتُاع تعاجل  .6
 كسزات ايجالخ األخس٣ يف ْفظ املطت٣ٛبػهٌ اْدَادٞ سٝح تعصش عٔ طسٜل تدزٜطٗا يف امل

 يػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طسٜل اسبٛازمجٝع ايٓػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدداّ ايطالب  .7

 
 :ايهتاب املكسز ٚاملسادع

1. Tanka, Judith and Paul Most.  2002.  Interactions One: Listening / Speaking. 4
th

 Edition. 

New York:  McGraw-Hill. (International Edition) 

2. Morley, Joan.  Improving Spoken English.  (with audiocassettes) 

3. Pleister, Ted.  Developing Listening Comprehension for ESL Students. 
 

 
 

 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 ال ٜٛدد 3 (1) تدزٜبات ع٢ً ايهتاب١ 130
 
 املكسز األٍٚ يطًط١ً َكسزات يف ايهتاب١ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 

 
 :أٖداف املكسز

 ايبد٤ يف ت١ُٝٓ املٗازات األضاض١ٝ يف ايهتاب١ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ  .1

إعطا٤ ايطالب ؾٛز٠ عٔ أْٛاع عد٠ َٔ األْػط١ االتؿاي١ٝ ايبطٝط١ بايرتنٝص ع٢ً ايهتاب١ بايًػ١  .2
 اإلظبًٝص١ٜ

 .ٚظٝف١ٝ بطٝط١ تعاجل عٔ طسٜل ايهتاب١َاد٠  ٢ً اضتدداّتدزٜب ايطالب عًُٝا ع .3

 بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ املٗازات األضاض١ٝ يًهتاب١ ازبٝد٠ إىلايطالب  إزغاد .4

 تعًِٝ ايطالب بٓا٤ األفهاز ٚايتعبري عٓٗا نتابٝا يف مجٌ بطٝط١ .5

 ١ْٝٚتعسٜفِٗ ع٢ً أمناط ايهتاب١ األخس٣ َجٌ نتاب١ ايسضا٥ٌ ٚاملًدؿات ٚايسضا٥ٌ اإليهرت .6

 ايرتنٝص ع٢ً املفسدات ٚطسا٥ل ايهتاب١ عرب ايتُسٜٓات .7
 

 :ضبتٜٛات املكسز
اسبٝا٠  :َجٌصباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطالب  صبُٛع١ َٔ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ يفؼبتٟٛ املكسز ع٢ً  .1

املدزض١ٝ، االضتُتاع بايطبٝع١، اسبٝا٠ االدتُاع١ٝ، يف املٓصٍ، ايؿش١ ٚغريٖا َٔ املٛاقٝع اييت تػد 
 .اْتباٙ ايطالب

 ٜهٕٛ ايرتنٝص يف نٌ َٛقٛع يف ٖرا املكسز ع٢ً املٗازات األضاض١ٝ يف ايهتاب١  َجٌ ايهتاب١ .2
  بطٝط١ َتٓٛع١ باإلظبًٝص١ٜ يهًُات ٚمجٌ

 ايرتنٝص ع٢ً إٜؿاٍ املع٢َٓجٌ  املهتٛب١مسات عد٠ يًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ٜػٌُ املكسز ع٢ً  .3

 َٟٔ ايٓكاؽ ايٓعس ع١ًُٝ بداًلايتطبٝكات ايرتنٝص ع٢ً اي ٜهٕٛ .4
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أ١ُٖٝ ٖرٙ  ٜػٌُ املكسز أٜكا ع٢ً األض١ً٦ ايبطٝط١ ٚؾٝاغتٗا باضتدداّ أدٚات االضتفٗاّ َع إبساش .5
 ايهتاب١ايطُات يف 

يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتعاٌَ َع صبُٛع١ َٔ املٛاقف ايبطٝط١ يف ايهتاب١ تعاجل بػهٌ  .6
 ايجالخ األخس٣ يف ْفظ املطت٣ٛاْدَادٞ سٝح تعصش عٔ طسٜل تدزٜطٗا يف املكسزات 

 يػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طسٜل اسبٛازمجٝع ايٓػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدداّ ايطالب  .7

 
 :ايهتاب املكسز

Pavlik, C. and M. K. Segal. 2002.  Interactions One:  Writing, 4
th

 Edition. New York: McGraw 

Hill (International Edition) 

 

 
 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز قِ املكسزز

 ال ٜٛدد 3 (1)تدزٜبات ع٢ً ايكسا٠٤  140
 
 املكسز األٍٚ يطًط١ً َكسزات يف ايكسا٠٤ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 

 
 :أٖداف املكسز

 ايبد٤ يف ت١ُٝٓ املٗازات األضاض١ٝ يف ايكسا٠٤ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ  .1

 اْٞ ايهًُات ازبدٜد٠ َٔ ايطٝام َع ١ٝ اغتكامايطالب نٝفتعًِٝ  .2

 يف ايطٝام ايًػٟٛ هلا اشباؾ١ بايكسا٠٤عسض مجٝع ايٓكاط  .3

 ايرتنٝص ع٢ً املفسدات ٚطسا٥ل ايكسا٠٤ عرب ايتُسٜٓات .4

 ايتعسف ع٢ً ايفهس٠ ايس٥ٝط١ٝ يف ايكطع١ املدتاز٠تدزٜب ايطالب ع٢ً نٝف١ٝ  .5

 ب١ٝاالْطٝايكسا٠٤ اايطالب يًكسا٠٤ املطتفٝك١ ٚ بدا١ٜ إعداد .6

 
 :ضبتٜٛات املكسز

اسبٝا٠  :َجٌصباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطالب  صبُٛع١ َٔ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ يفؼبتٟٛ املكسز ع٢ً  .1
املدزض١ٝ، االضتُتاع بايطبٝع١، اسبٝا٠ االدتُاع١ٝ، يف املٓصٍ، ايؿش١ ٚغريٖا َٔ املٛاقٝع اييت تػد 

 .اْتباٙ ايطالب

 ز ع٢ً املٗازات األضاض١ٝ يف ايكسا٠٤ٜهٕٛ ايرتنٝص يف نٌ َٛقٛع يف ٖرا املكس .2

 ايرتنٝص ع٢ً اغتكام املع٢َٓجٌ  املكس٠٤ٚمسات عد٠ يًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ٜػٌُ املكسز ع٢ً  .3

 ٟع١ًُٝ بداًل َٔ ايٓكاؽ ايٓعسايتطبٝكات ايرتنٝص ع٢ً اي ٜهٕٛ .4

١ٝ ٖرٙ أُٖ ٜػٌُ املكسز أٜكا ع٢ً األض١ً٦ ايبطٝط١ ٚؾٝاغتٗا باضتدداّ أدٚات االضتفٗاّ َع إبساش .5
 ايكسا٠٤ ايطُات يف

يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتعاٌَ َع صبُٛع١ َٔ املٛاقف ايبطٝط١ فٝايكسا٠٤ تعاجل بػهٌ  .6
 اْدَادٞ سٝح تعصش عٔ طسٜل تدزٜطٗا يف املكسزات ايجالخ األخس٣ يف ْفظ املطت٣ٛ

 سٜل اسبٛازيػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طمجٝع ايٓػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدداّ ايطالب  .7
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 :ايهتاب املكسز
Kirn, Elain and Pamela Hartmann.  2002.  Interaction One: Reading, 4

th
 Edition. New York: 

McGraw-Hill. (International Edition) 

 

 
 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 110 3 (2)تسانٝب ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ  111
 
 سز ايجاْٞ يطًط١ً َكسزات يف تسانٝب ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜاملك 

 
 :أٖداف املكسز

 االضتُساز يف ت١ُٝٓ املٗازات ايٓش١ٜٛ األضاض١ٝ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ .1

االضتُساز يف إعطا٤ ايطالب ؾٛز٠ عٔ أْٛاع عد٠ َٔ األْػط١ االتؿاي١ٝ األنجس ؾعٛب١ بايرتنٝص  .2
 ع٢ً ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ

 ٚظٝف١ٝ يرتنٝب يػٟٛ يف ضٝام َعنيَاد٠  ب ايطالب عًُٝا ع٢ً اضتدداّاالضتُساز يف تدزٜ .3

 
 :ضبتٜٛات املكسز

ايتعًِٝ  :َجٌصباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطالب  صبُٛع١ َٔ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ يفؼبتٟٛ املكسز ع٢ً  .1
، ايًػ١ ٚسٝا٠ ايطالب، اسبٝا٠ يف املد١ٜٓ، املاٍ ٚزداٍ األعُاٍ، ايٛظا٥ف ٚاملٗٔ، االتؿاٍ ايعاملٞ

 اْتباٙ ايطالبٚاالتؿاٍ، ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚغريٖا َٔ املٛاقٝع اييت تػد 

ايرتانٝب  إىلايتدزػبٞ َٔ ايرتانٝب األضاض١ٝ َٚٛقٛعات احملادث١  االدباٜٙطري ٖرا املكسز يف  .2
 ١املعكد٠ ٚاملٛقٛعات األنادميٝ

ػهٌ اْدَادٞ تعصش عٔ يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتعاٌَ َع صبُٛع١ َٔ ايتعابري ايٓش١ٜٛ ب .3
 طسٜل تدزٜطٗا يف املكسزات ايجالخ األخس٣ يف ْفظ املطت٣ٛ

 يػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طسٜل اسبٛازمجٝع ايٓػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدداّ ايطالب  .4

 ٜتُسٕ ايطالب ع٢ً ايرتانٝب ايٓش١ٜٛ َٔ خالٍ ايطٝام املٓاضب ٚاجملدٟ .5

ايتعسٜف ٚسسٚف ازبس ٚاألفعاٍ املطاعد٠ ٚذيو  ألدٚاتاألضاضٞ  االضتدداّٜتِ يف ايبدا١ٜ َسادع١  .6
 يف ضٝام احملادث١

 األنجس ؾعٛب١ٜتِ بعد ذيو َعازب١ ايرتانٝب األنجس تعكٝدًا َٔ خالٍ املٛقٛعات  .7

ال ٜفؿٌ ايػهٌ عٔ احملت٣ٛ بٌ ٜسنص املكسز ع٢ً َا ٜتِ ايتعبري عٓ٘ َٔ َٛقٛعات ٚطسٜك١ ايتعبري  .8
 .دٓب  إىلعٓٗا ٚذيو دٓبًا 

 
 :ايهتاب املكـسز 

Werner, P.K., J. Nelson, K. Hyzer, and M. Church.  2002.  Interactions Two: Grammar, 4
th

 

Edition, New York:  McGraw-Hill. (International Edition) 
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 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز
 120 3 (2)ايتشدخ ٚاإلضتُاع  121
 

 املكسز ايجاْٞ يطًط١ً َكسزات يف ايتشدخ ٚاالضتُاع بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 

 
 :أٖداف املكسز

 االضتُساز يف ت١ُٝٓ املٗازات األضاض١ٝ يف ايتشدخ ٚاالضتُاع بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ .1

يف إعطا٤ ايطالب ؾٛز٠ عٔ أْٛاع عد٠ َٔ األْػط١ االتؿاي١ٝ األنجس ؾعٛب١ بايرتنٝص  زاالضتُسا .2
 تشدخ ٚاالضتُاع بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜع٢ً اي

ؾعٛب١ تعاجل عٔ طسٜل  سٚظٝف١ٝ أنجَاد٠  االضتُساز يف تدزٜب ايطالب عًُٝا ع٢ً اضتدداّ .3
 .ايتشدخ أٚ االضتُاع

تدزٜب ايطالب ع٢ً ايتشدخ بأمناط طبتًف١ َٔ ايتٓػِٝ نٞ ٜتُهٓٛا َٔ فِٗ بعض املعاْٞ اشباؾ١  .4
  ٖرٙ األمناطٜٚتُهٓٛا َٔ ايتٛاؾٌ بٗا َٔ خالٍ تػٝري

ٜٚربش دٚز ( ايدازد١)ٜتعسف ايطالب َٔ خالٍ ٖرا املكسز ع٢ً ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ايػري زمس١ٝ  .5
 اإلختؿازات

 تعًِٝ ايطالب نٝف١ٝ ت١ُٝٓ اإلضتٝعاب ايطُعٞ َٔ خالٍ َٗازات اإلضتُاع املدتًف١ .6

 ُات ايفٛقطعٝـ١َطاعد٠ ايطالب ع٢ً ايتُٝٝص بني أؾٛات ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ٚشٜاد٠ غعٛزِٖ بايط .7

 
 :ضبتٜٛات املكسز

ايتعًِٝ  :َجٌصباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطالب  صبُٛع١ َٔ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ يفؼبتٟٛ املكسز ع٢ً  .1
ٚسٝا٠ ايطالب، اسبٝا٠ يف املد١ٜٓ، املاٍ ٚزداٍ األعُاٍ، ايٛظا٥ف ٚاملٗٔ، االتؿاٍ ايعاملٞ، ايًػ١ 

 اْتباٙ ايطالبع اييت تػد ٚاالتؿاٍ، ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚغريٖا َٔ املٛاقٝ

ٜهٕٛ ايرتنٝص يف نٌ َٛقٛع يف ٖرا املكسز ع٢ً املٗازات األنجس ؾعٛب١ يف ايتشدخ ٚاالضتُاع َجٌ  .2
  املٗازات اييت مت ذنسٖا يف األٖداف

تطبٝل ٖرٙ املٗازات باالضتُاع جملُٛعات َتٓٛع١ َٔ املٛاد املطذ١ً باإلظبًٝص١ٜ َجٌ احملادثات ٜهٕٛ  .3
 إلعالْات ٚايتعًُٝات ٚايتطذٝالت ايتًٝف١ْٝٛ ٚايٓػسات اإلذاع١ٝٚاحملاقسات ٚا

 ٟع١ًُٝ بداًل َٔ ايٓكاؽ ايٓعسايتطبٝكات ايرتنٝص ع٢ً اي ٜهٕٛ .4

يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتعاٌَ َع صبُٛع١ َٔ املٛاقف األنجس ؾعٛب١ يف ايتشدخ ٚاالضتُاع  .5
 سزات ايجالخ األخس٣ يف ْفظ املطت٣ٛتعاجل بػهٌ اْدَادٞ سٝح تعصش عٔ طسٜل تدزٜطٗا يف املك

 يػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طسٜل اسبٛازمجٝع ايٓػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدداّ ايطالب  .6

 
 :ايهتاب املكسز ٚاملسادع

1. Tanka, Judith and Lida Baker.  2002.  Interactions Two: Listening/Speaking.  4
th

 Edition. New 

York: McGraw-Hill. (International Edition) 

2. Morley, Joan.  Improving Spoken English.  (with audiocassettes) 
3. Pleister, Ted.  Developing Listening Comprehension for ESL Students. 
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 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 130 3 (2) تدزٜبات ع٢ً ايهتاب١ 131
 
 سز ايجاْٞ يطًط١ً َكسزات يف ايهتاب١ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜاملك 

 
 :أٖداف املكسز

 االضتُساز يف ت١ُٝٓ املٗازات األضاض١ٝ يف ايهتاب١ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ .1

االضتُساز يف إعطا٤ ايطالب ؾٛز٠ عٔ أْٛاع عد٠ َٔ األْػط١ االتؿاي١ٝ األنجس ؾعٛب١ بايرتنٝص  .2
 ع٢ً ايهتاب١ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ

 .ٚظٝف١ٝ أنجس ؾعٛب١ تعاجل عٔ طسٜل ايهتاب١َاد٠  ايطالب عًُٝا ع٢ً اضتدداّ تدزٜب .3

ٜتدزب ايطالب ع٢ً نتاب١ فكسات أنجس تٓعًُٝا ٚفاع١ًٝ َٔ خالٍ تطبٝل آيٝات إعاد٠ ايهتاب١  .4
 ٚايتٓكٝح

 تٓعِٝ األفهاز َٓطكًٝا، ٚاضتدداّ ب٢ٓ َرتابط١ٜتعًِ ايطالب نٝف١ٝ  .5

 املفسدات، ٚاضتدداّ آيٝات ٚؾٝؼ ؾشٝش١ تطٜٛسٜتدزب ايطالب ع٢ً نٝف١ٝ  .6
 

 :ضبتٜٛات املكسز
ايتعًِٝ  :َجٌصباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطالب  صبُٛع١ َٔ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ يفؼبتٟٛ املكسز ع٢ً  .1

ٚسٝا٠ ايطالب، اسبٝا٠ يف املد١ٜٓ، املاٍ ٚزداٍ األعُاٍ، ايٛظا٥ف ٚاملٗٔ، االتؿاٍ ايعاملٞ، ايًػ١ 
 اْتباٙ ايطالبعالّ ٚغريٖا َٔ املٛاقٝع اييت تػد ٚاالتؿاٍ، ٚضا٥ٌ اإل

نتاب١ فكسات ٜهٕٛ ايرتنٝص يف نٌ َٛقٛع يف ٖرا املكسز ع٢ً املٗازات األنجس ؾعٛب١ يف ايهتاب١  َجٌ  .2
  ٚعسق١ٝ ٚددي١ٝ ٚؾف١ٝ، ٚزٚا١ٝ٥

 ايرتنٝص ع٢ً إٜؿاٍ املع٢َٓجٌ  املهتٛب١مسات عد٠ يًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ٜػٌُ املكسز ع٢ً  .3

 ٟع١ًُٝ بداًل َٔ ايٓكاؽ ايٓعسايتطبٝكات رتنٝص ع٢ً اياي ٜهٕٛ .4

يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتعاٌَ َع صبُٛع١ َٔ املٛاقف األنجس ؾعٛب١ يف ايهتاب١ تعاجل بػهٌ  .5
 اْدَادٞ سٝح تعصش عٔ طسٜل تدزٜطٗا يف املكسزات ايجالخ األخس٣ يف ْفظ املطت٣ٛ

 يػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طسٜل اسبٛازاّ ايطالب مجٝع ايٓػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدد .6

 
 :ايهتاب املكسز

Pavlik, C.and M.K. Segal. 2002. Interactions Two: Writing, 4
th.

 Edition. New York: McGraw-

hill.(International Edition) 
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 املكسز ايجاْٞ يطًط١ً َكسزات يف ايكسا٠٤ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 

 
 :أٖداف املكسز

 ت١ُٝٓ املٗازات األضاض١ٝ يف ايكسا٠٤ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ  االضتُساز يف .1

 عالَات ايرتقِٝتدزٜبِٗ ع٢ً يف ايكسا٠٤ ٚ تطٜٛس َكدز٠ ايطالب .2

 طٝام ايًػٟٛ هلايف اي اشباؾ١ بايكسا٠٤عسض مجٝع ايٓكاط  .3

 االضتُساز يف ايرتنٝص ع٢ً املفسدات ٚطسا٥ل ايكسا٠٤ عرب ايتُسٜٓات .4

باإلقاف١ إىل األفهاز  ايتعسف ع٢ً ايفهس٠ ايس٥ٝط١ٝ يف ايكطع١ املدتاز٠تدزٜب ايطالب ع٢ً نٝف١ٝ  .5
 ايداع١ُ

 االْطٝاب١ٝيكسا٠٤ اايطالب يًكسا٠٤ املطتفٝك١ ٚ االضتُساز يف إعداد .6

 
 :ضبتٜٛات املكسز

ايتعًِٝ  :َجٌصباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطالب  صبُٛع١ َٔ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ يفؼبتٟٛ املكسز ع٢ً  .1
ٚسٝا٠ ايطالب، اسبٝا٠ يف املد١ٜٓ، املاٍ ٚزداٍ األعُاٍ، ايٛظا٥ف ٚاملٗٔ، االتؿاٍ ايعاملٞ، ايًػ١ 

 اْتباٙ ايطالبٚاالتؿاٍ، ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚغريٖا َٔ املٛاقٝع اييت تػد 

 ايرتنٝص يف نٌ َٛقٛع يف ٖرا املكسز ع٢ً املٗازات األنجس ؾعٛب١ يف ايكسا٠٤ٜهٕٛ  .2

 االضتُساز يف تكدِٜ أمناط طبتًف١ َٔ ايكسا٠٤  يتعٜٛد ايطالب عًٝٗا .3

 تهٕٛ املفسدات ٚايكٛاعد َساع١ٝ ملطت٣ٛ ايطايب يف االضتٝعاب .4

 ٟع١ًُٝ بداًل َٔ ايٓكاؽ ايٓعسايتطبٝكات ايرتنٝص ع٢ً اي ٜهٕٛ .5

أ١ُٖٝ ٖرٙ  ملكسز أٜكا ع٢ً األض١ً٦ ايبطٝط١ ٚؾٝاغتٗا باضتدداّ أدٚات االضتفٗاّ َع إبساشٜػٌُ ا .6
 ايكسا٠٤ ايطُات يف

يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتعاٌَ َع صبُٛع١ َٔ املٛاقف ايبطٝط١ فٝايكسا٠٤ تعاجل بػهٌ  .7
 ٣ٛاْدَادٞ سٝح تعصش عٔ طسٜل تدزٜطٗا يف املكسزات ايجالخ األخس٣ يف ْفظ املطت

 يػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طسٜل اسبٛازمجٝع ايٓػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدداّ ايطالب  .8

 
 :ايهتاب املكسز

Kirn, Elain and Pamela Hartmann.  2002.  Interaction Two: Reading, 4
th

 Edition. New York: 
McGraw-Hill. (International Edition) 
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 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ كسزاضِ امل زقِ املكسز
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 املكسز ايجايح يطًط١ً َكسزات يف تسانٝب ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 
 

 :أٖداف املكسز
 االضتُساز يف ت١ُٝٓ املٗازات ايٓش١ٜٛ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ٚايرتنٝص ع٢ً تسانٝب أنجس ؾعٛب١ .1

ؾٛز٠ عٔ أْٛاع عد٠ َٔ األْػط١ االتؿاي١ٝ األنجس ؾعٛب١ بايرتنٝص  االضتُساز يف إعطا٤ ايطالب .2
 ع٢ً ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ

 ٚظٝف١ٝ يرتنٝب يػٟٛ يف ضٝام َعنيَاد٠  االضتُساز يف تدزٜب ايطالب عًُٝا ع٢ً اضتدداّ .3

 
 :ضبتٜٛات املكسز

 :َجٌب صباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطال صبُٛع١ َٔ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ يفؼبتٟٛ املكسز ع٢ً  .1
، أَٛز املاٍ، اإلبداع، اذبدٜات ددٜد٠، ْعس٠ إىل ايتعًِ، عالقات إْطا١ْٝ، ايؿش١، تهٓٛيٛدٝ

 اْتباٙ ايطالبازبسمي١ ٚايعكاب،  ٚغريٖا َٔ املٛاقٝع اييت تػد 

ايتدزػبٞ َٔ ايرتانٝب األضاض١ٝ َٚٛقٛعات  االدباٙيف  نُا يف املكسز ايطابل ٜطري ٖرا املكسز .2
 ١انٝب املعكد٠ ٚاملٛقٛعات األنادميٝايرت إىلاحملادث١ 

ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ يف ضٝام رباطيب بؿٛز٠ عا١َ يف ٜبدأ املكسز بايتعسض يًرتتٝب ايهالَٞ يألفعاٍ  .3
 ايػٝك١ٜتِ بعد ذيو َعازب١ ايرتانٝب األنجس تعكٝدًا َٔ خالٍ املٛقٛعات 

عب١ٜٛ أنجس تعكٝدًا َجٌ  يف َسس١ً السك١ ٜتِ ايتعسض يرتانٝب أنجس تعكٝدًا َٔ خالٍ َٛقٛعات .4
ؾٝؼ األفعاٍ املاق١ٝ ٚاملكازع١ ٚاملطتكب١ًٝ، ٚاألفعاٍ املطاعد٠ اإلظبًٝص١ٜ، ٚؾٝؼ املب ي يًُذٍٗٛ 

 املدتًف١ ٚأمسا٤ األفعاٍ َٚؿادزٖا ٚازبٌُ املسنب١ ٚايعبازات ايفع١ًٝ ايعسف١ٝ يًصَٔ ٚايػسط

ري ايٓش١ٜٛ بػهٌ اْدَادٞ تعصش عٔ يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتعاٌَ َع صبُٛع١ َٔ ايتعاب .5
 طسٜل تدزٜطٗا يف املكسزات ايجالخ األخس٣ يف ْفظ املطت٣ٛ

 يػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طسٜل اسبٛازمجٝع ايٓػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدداّ ايطالب  .6

 ٜتُسٕ ايطالب ع٢ً ايرتانٝب ايٓش١ٜٛ َٔ خالٍ ايطٝام املٓاضب ٚاجملدٟ .7

 يف ضٝام احملادث١ يرتانٝب ازبٌُ ٚاألفعاٍ ٚذيواألضاضٞ  االضتددا١ّ ٜتِ يف ايبدا١ٜ َسادع .8

 األنجس ؾعٛب١ٜتِ بعد ذيو َعازب١ ايرتانٝب األنجس تعكٝدًا َٔ خالٍ املٛقٛعات  .9

 
 :ايهتاب املكـسز 

Werner, P. and L.Spavena. 2002. Mosaic I: Grammar, 4
th

 Edition, New York: New York: 

McGraw-Hill (International Edition). 
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 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 121 3 (3) ٚاالضتُاعايتشدخ  222
 

 املكسز ايجايح يطًط١ً َكسزات يف ايتشدخ ٚاالضتُاع بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 

 
 :أٖداف املكسز

ٝص١ٜ ٚايرتنٝص ع٢ً مناذز أنجس االضتُساز يف ت١ُٝٓ َٗازات ايتشدخ ٚاالضتُاع يف ايًػ١ اإلظبً .1
 ؾعٛب١

يف إعطا٤ ايطالب ؾٛز٠ عٔ أْٛاع عد٠ َٔ األْػط١ االتؿاي١ٝ األنجس ؾعٛب١ بايرتنٝص  زاالضتُسا .2
 ع٢ً ايتشدخ ٚاالضتُاع بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ

ؾعٛب١ تعاجل عٔ طسٜل  سٚظٝف١ٝ أنجَاد٠  االضتُساز يف تدزٜب ايطالب عًُٝا ع٢ً اضتدداّ .3
 .تُاعايتشدخ أٚ االض

 تدزٜب ايطالب ع٢ً نٝف١ٝ إعاد٠ ايؿٝاغ١ ٚايتًدٝـ .4

 املدتًف١  االضتُاعايطُعٞ َٔ خالٍ َٗازات  االضتٝعابتعًِٝ ايطالب نٝف١ٝ ت١ُٝٓ االضتُساز يف  .5

 املدتًف١ االضتُاعايطُعٞ َٔ خالٍ َٗازات  االضتٝعابتعًِٝ ايطالب نٝف١ٝ ت١ُٝٓ  .6

ني أؾٛات ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ٚشٜاد٠ غعٛزِٖ بايطُات َطاعد٠ ايطالب ع٢ً ايتُٝٝص باالضتُساز يف  .7
 ايفٛقطعٝـ١

 
 :ضبتٜٛات املكسز

 :َجٌصباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطالب  صبُٛع١ َٔ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ يفؼبتٟٛ املكسز ع٢ً  .1
، أَٛز املاٍ، اإلبداع، اذبدٜات ددٜد٠، ْعس٠ إىل ايتعًِ، عالقات إْطا١ْٝ، ايؿش١ ، تهٓٛيٛدٝ

 اْتباٙ ايطالبعكاب،  ٚغريٖا َٔ املٛاقٝع اييت تػد ازبسمي١ ٚاي

ٜهٕٛ ايرتنٝص يف نٌ َٛقٛع يف ٖرا املكسز ع٢ً املٗازات األنجس ؾعٛب١ يف ايتشدخ ٚاالضتُاع َجٌ  .2
  املٗازات اييت مت ذنسٖا يف األٖداف

احملادثات  تطبٝل ٖرٙ املٗازات باالضتُاع جملُٛعات َتٓٛع١ َٔ املٛاد املطذ١ً باإلظبًٝص١ٜ َجٌٜهٕٛ  .3
 ٚاحملاقسات ٚاإلعالْات ٚايتعًُٝات ٚايتطذٝالت ايتًٝف١ْٝٛ ٚايٓػسات اإلذاع١ٝ

نًُات ،َساعا٠ ايرتتٝب ايتازؽبٞ ،تدٜٚٔ َالسعات ، ايكٝاضات  َٚٓاظسات،االضتُاع ألفهاز ز٥ٝط١  .4
 ٚغريٖا اإلغاز٠

هٓٛا َٔ فِٗ بعض تدزٜب ايطالب ع٢ً ايتشدخ بأمناط طبتًف١ َٔ ايتٓػِٝ نٞ ٜتُاالضتُساز يف  .5
 املعاْٞ اشباؾ١ ٜٚتُهٓٛا َٔ ايتٛاؾٌ بٗا َٔ خالٍ تػٝري ٖرٙ األمناط

 ٟع١ًُٝ بداًل َٔ ايٓكاؽ ايٓعسايتطبٝكات ايرتنٝص ع٢ً اي ٜهٕٛ .6

يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتعاٌَ َع صبُٛع١ َٔ املٛاقف األنجس ؾعٛب١ يف ايتشدخ ٚاالضتُاع  .7
 طسٜل تدزٜطٗا يف املكسزات ايجالخ األخس٣ يف ْفظ املطت٣ٛ تعاجل بػهٌ اْدَادٞ سٝح تعصش عٔ

 يػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طسٜل اسبٛازمجٝع ايٓػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدداّ ايطالب  .8
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 :ايهتاب املكـسز 
Hanreddy, Jami, and E. Whalley. Mosaic I: Listening/Speaking. 4

th
 Edition, New York: 

McGraw-Hill. (International Edition) 
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 131 3                     (3) تدزٜبات ع٢ً ايهتاب١ 232
 
 املكسز ايجايح يطًط١ً َكسزات يف ايهتاب١ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 

 
 :أٖداف املكسز

 أنجس ؾعٛب١ االضتُساز يف ت١ُٝٓ َٗازات ايهتاب١ ٚيهٔ يُٓاذز .1

االضتُساز يف إعطا٤ ايطالب ؾٛز٠ عٔ أْٛاع عد٠ َٔ األْػط١ االتؿاي١ٝ األنجس ؾعٛب١ بايرتنٝص  .2
 ع٢ً ايهتاب١ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ

 .ٚظٝف١ٝ أنجس ؾعٛب١ تعاجل عٔ طسٜل ايهتاب١َاد٠  تدزٜب ايطالب عًُٝا ع٢ً اضتدداّ .3

 ل باإلبداع ٚايتٓعِٝ ٚايب١ٝٓ ٚاألضًٛبتعًُِٝٗ املٗازات ٚاألضايٝب ايكسٚز١ٜ هلِ ٚاييت تتعً .4

ب ايطالب ع٢ً نتاب١ فكسات أنجس تٓعًُٝا ٚفاع١ًٝ َٔ خالٍ تطبٝل آيٝات إعاد٠ ٜدزاالضتُساز يف ت .5
 ايهتاب١ ٚايتٓكٝح

 تٓعِٝ األفهاز َٓطكًٝا، ٚاضتدداّ ب٢ٓ َرتابط١تعًِٝ ايطالب نٝف١ٝ  .6

 ٝات ٚؾٝؼ ؾشٝش١تطٜٛس املفسدات، ٚاضتدداّ آيتدزٜب ايطالب ع٢ً نٝف١ٝ  .7
 

 :ضبتٜٛات املكسز
 :َجٌصباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطالب  صبُٛع١ َٔ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ يفؼبتٟٛ املكسز ع٢ً  .1

، أَٛز املاٍ، اإلبداع، اذبدٜات ددٜد٠، ْعس٠ إىل ايتعًِ، عالقات إْطا١ْٝ، ايؿش١ ، تهٓٛيٛدٝ
 طالباْتباٙ ايازبسمي١ ٚايعكاب،  ٚغريٖا َٔ املٛاقٝع اييت تػد 

 ٜهٕٛ ايرتنٝص يف نٌ َٛقٛع يف ٖرا املكسز ع٢ً املٗازات األنجس ؾعٛب١ يف ايهتاب١ َع ايرتنٝص ع٢ً  .2
 املهتٛب١  يًػ١ اإلظبًٝص١ٜ  أخس٣ ٚأنجس تطٛزا يفمسات 

 ايرتنٝص ع٢ً إٜؿاٍ املع٢ٓ بأمناط طبتًف١َجٌ  املهتٛب١مسات عد٠ يًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ٜػٌُ املكسز ع٢ً  .3

 ٟع١ًُٝ بداًل َٔ ايٓكاؽ ايٓعسايتطبٝكات ٢ً ايايرتنٝص ع ٜهٕٛ .4

يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتعاٌَ َع صبُٛع١ َٔ املٛاقف األنجس ؾعٛب١ يف ايهتاب١ تعاجل بػهٌ  .5
 اْدَادٞ سٝح تعصش عٔ طسٜل تدزٜطٗا يف املكسزات ايجالخ األخس٣ يف ْفظ املطت٣ٛ

 يػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طسٜل اسبٛازب مجٝع ايٓػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدداّ ايطال .6

 
 :ايهتاب املكسز

Blass, L. and M. Pike-Baky. 2002. Mosaic I: Writing, 4
th

 Edition. New York: McGraw-Hill. 

(International Edition) 
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 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 141 3 (3)تدزٜبات ع٢ً ايكسا٠٤  242
 
 املكسز ايجايح يطًط١ً َكسزات يف ايكسا٠٤ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 

 
 :أٖداف املكسز

 االضتُساز يف ت١ُٝٓ َٗازات ايكسا٠٤ ٚيهٔ يُٓاذز أنجس ؾعٛب١ .1

 َطاعد٠ ايطالب ع٢ً تطٜٛس َٗازات ايكسا٠٤ يدِٜٗ بطسٜك١ تسنص ع٢ً املع٢ٓ أنجس َٔ املب٢ٓ .2

 ايكسا٠٤ ٚطالقتٗا تعٜٛد ايطالب ع٢ً ضسع١ .3

 ٚاملٓاضب ملطت٣ٛ ايطالب يف ايطٝام ايًػٟٛ هلا اشباؾ١ بايكسا٠٤ض مجٝع ايٓكاط عس .4

 االضتُساز يف ايرتنٝص ع٢ً املفسدات ٚطسا٥ل ايكسا٠٤ عرب ايتُسٜٓات .5

باإلقاف١  ايتعسف ع٢ً ايفهس٠ ايس٥ٝط١ٝ يف ايكطع١ املدتاز٠االضتُساز يف تدزٜب ايطالب ع٢ً نٝف١ٝ  .6
 .َٛاقٝع أنجس ؾعٛب١إىل األفهاز ايداع١ُ ٚذيو يف 

 االْطٝاب١ٝيكسا٠٤ اايطالب يًكسا٠٤ املطتفٝك١ ٚ االضتُساز يف إعداد .7

 
 :ضبتٜٛات املكسز

 :َجٌصباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطالب  صبُٛع١ َٔ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ يفؼبتٟٛ املكسز ع٢ً  .1
اٍ، اإلبداع، ، أَٛز املاذبدٜات ددٜد٠، ْعس٠ إىل ايتعًِ، عالقات إْطا١ْٝ، ايؿش١ ، تهٓٛيٛدٝ

 اْتباٙ ايطالبازبسمي١ ٚايعكاب،  ٚغريٖا َٔ املٛاقٝع اييت تػد 

 ٜهٕٛ ايرتنٝص يف نٌ َٛقٛع يف ٖرا املكسز ع٢ً املٗازات األنجس ؾعٛب١ يف ايكسا٠٤ .2

 االضتُساز يف تكدِٜ أمناط طبتًف١ َٔ ايكسا٠٤ يتعٜٛد ايطالب عًٝٗا .3

 يف االضتٝعابتهٕٛ املفسدات ٚايكٛاعد َساع١ٝ ملطت٣ٛ ايطايب  .4

 ٟع١ًُٝ بداًل َٔ ايٓكاؽ ايٓعسايتطبٝكات ايرتنٝص ع٢ً اي ٜهٕٛ .5

أ١ُٖٝ ٖرٙ  ٜػٌُ املكسز أٜكا ع٢ً األض١ً٦ ايبطٝط١ ٚؾٝاغتٗا باضتدداّ أدٚات االضتفٗاّ َع إبساش .6
 ايكسا٠٤ ايطُات يف

بػهٌ  يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتعاٌَ َع صبُٛع١ َٔ املٛاقف ايؿعب١ يف ايكسا٠٤ تعاجل .7
 اْدَادٞ سٝح تعصش عٔ طسٜل تدزٜطٗا يف املكسزات ايجالخ األخس٣ يف ْفظ املطت٣ٛ

 يػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طسٜل اسبٛازمجٝع ايٓػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدداّ ايطالب  .8

 
 :املكـسزايهتاب 

Wegmann, Brenda and M. Knezevic.. 2002. Mosaic I: Reading, 4
th

 Edition. New York: 

McGraw-Hill. (International Edition) 
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 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

111/141 2 ا٤ املفسداتبٓ 252  

 
 :أٖداف املكسز

 ايطالب َفسدات ددٜد٠ تعِٝٓٗ يف بٓا٤ َفسداتِٗ ايًػ١ٜٛ اشباؾ١ بهٌ َِٓٗ تعًِٝ  .1

 يتدُني َعاْٞ ايهًُات يف ايطٝام َع١ٓٝ آيٝاتتدزٜبِٗ ع٢ً اضتدداّ  .2

 ايهًُات ازبدٜد٠ ٚسفعٗا ٚاضتدداَٗا يف املطتكبٌ تدزٜبِٗ ع٢ً نٝف١ٝ فِٗ  .3

   ٚاألدب١ٝ اييت ضٛف ؼبتادْٛٗا عٓد دزاض١ َٛاد ايًػٜٛات ٚاألدبًػ١ٜٛ اي ؿطًشاتتعسٜفِٗ يبعض امل .4
 

 :ضبتٜٛات املكسز
 ن١ًُ غا٥ع١ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 400/500َا بني ؼبت٣ٛ املكسز ع٢ً زؾٝد َٔ ايهًُات  .1

 ٜصٚد املكسز ايطالب أٜكًا مبعًَٛات إقاف١ٝ سٍٛ ايتعابري االؾطالس١ٝ ٚاألَجاٍ َٚا غانًٗا .2

ٜػذع ايطالب ع٢ً االضتُاع إىل أغسط١ تطذٌٝ َسفك١ يف أٚقات فساغِٗ يتدعِٝ َا دزضٛٙ يف  .3
 ايفؿٌ

 
 : ٚاملسادع ايهتاب املكـسز

1. Evans, Bergen. 1973. Wordcraft, 1
st
 Edition, Chicago: Nightingale-Conant Corp. 

2. MacCarthy, Michael. 1992. Vocabulary, Oxford: Oxford University Press. 

3. McCarthy, Michael and Felicity O’Dell. 1994. English Vocabulary in Use, Upper-

Intermediate Level. NY: Cambridge University Press. 
 

 
 

 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 212 3 (4)تسانٝب يػ١ إظبًٝص١ٜ  213
 

 املكسز ايسابع يطًط١ً َكسزات يف تسانٝب ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 

 
 :أٖداف املكسز

 االضتُساز يف ت١ُٝٓ َٗازات ايٓشٛ بايرتنٝص ع٢ً تدزٜب ايطالب اضتدداّ ايرتانٝب األنجس ؾعٛب١ .1

ايعسض ٚايٛؾف ٚايسٚا١ٜ : ايبالغ١ٝ يطالب ع٢ً اضتدداّ ايرتانٝب املدتًف١ يف املكاالتتدزٜب ا .2
 ٚازبداٍ

 ٜطتُس ايطالب يف أخر تطبٝكات ع٢ً ايرتانٝب ايٓش١ٜٛ يف ضٝاقات َستبط١ بٗا ٚذات َع٢ٓ .3

 ايتعسض يب٢ٓ َسنب١ َٔ خالٍ َٛقٛعات َعكد٠ نايعبازات ايٛؾف١ٝ ٚايعسف١ٝ .4

طالب ؾٛز٠ عٔ أْٛاع عد٠ َٔ األْػط١ االتؿاي١ٝ األنجس ؾعٛب١ بايرتنٝص االضتُساز يف إعطا٤ اي .5
 ع٢ً ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ
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 :ضبتٜٛات املكسز
ايًػ١  :َجٌصباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطالب  صبُٛع١ َٔ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ يفؼبتٟٛ املكسز ع٢ً  .1

ٌ، ايفٔ ٚاإلبداع، ايطب ٚايتعًِ، اشبطس ٚازبسأ٠، قؿـ غاَك١ َٔ اسباقس ٚاملاقٞ، ايعكٌ، ايعُ
 اْتباٙ ايطالبٚايعًِ،  ٚغريٖا َٔ املٛاقٝع اييت تػد 

ايتدزػبٞ َٔ ايرتانٝب األضاض١ٝ َٚٛقٛعات  االدباٙيف  نُا يف املكسز ايطابل ٜطري ٖرا املكسز .2
 ١ايرتانٝب املعكد٠ ٚاملٛقٛعات األنادميٝ إىلاحملادث١ 

ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ يف ضٝام رباطيب ٜتِ ؿٛز٠ عا١َ يف ب يًذٌُٜبدأ املكسز بايتعسض يًرتتٝب ايهالَٞ  .3
 ايػٝك١بعد ذيو َعازب١ ايرتانٝب األنجس تعكٝدًا َٔ خالٍ املٛقٛعات 

يف َسس١ً السك١ ٜتِ ايتعسض يرتانٝب أنجس تعكٝدًا َٔ خالٍ َٛقٛعات عب١ٜٛ أنجس تعكٝدًا َجٌ  .4
املب ي يًُذٍٗٛ املدتًف١  ٚؾٝؼ طبتًف١ يألمسا٤ ٚاألفعاٍ ٚايؿفات ٚاسباٍ ٚازبٌُ املعكد٠ؾٝؼ 

 ٚأمسا٤ األفعاٍ َٚؿادزٖا ٚازبٌُ املسنب١ ٚايعبازات ايفع١ًٝ ايعسف١ٝ يًصَٔ ٚايػسط

ايصَٔ ٚاملػاٜس٠ ٚايعهظ ٚايٓتٝذ١ ٚاملكاز١ْ َٚا غانٌ ذيو َٔ ب ٜتعسض ايطالب إىل تسانٝب َستبط١ .5
ا٤ ايفاعًني ٚايػسط ٚاملب ي عبازات فع١ًٝ َسنب١ ناألض١ً٦ ايك١ُٝٓ ٚايعبازات املؿدز١ٜ ٚأمس

 يًُذٍٗٛ

يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتعاٌَ َع صبُٛع١ َٔ ايتعابري ايٓش١ٜٛ بػهٌ اْدَادٞ تعصش عٔ  .6
 يف ْفظ املطت٣ٛ سطسٜل تدزٜطٗا يف املكسز األخ

ٜطتُس ايطالب يف دزاض١ تطبٝكات ع٢ً ايرتانٝب ايٓش١ٜٛ يًػ١ اإلظبًٝص١ٜ َٔ خالٍ ضٝاقات سكٝك١ٝ  .7
 ؾ١ً ٚثٝك١ باملكسز ذات

 يػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طسٜل اسبٛازمجٝع ايٓػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدداّ ايطالب  .8

 ٜتُسٕ ايطالب ع٢ً ايرتانٝب ايٓش١ٜٛ َٔ خالٍ ايطٝام املٓاضب ٚاجملدٟ .9

 
 :ايهتاب املكـسز

Werner, P. and J. Nelson. 2002. Mosaic Two: Grammar, 4
th

 Edition. New York: McGraw-Hill. 

(International Edition) 
 

 
 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 232 3                     (4) تدزٜبات ع٢ً ايهتاب١ 233
 
 املكسز ايسابع يطًط١ً َكسزات يف ايهتاب١ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 

 
 :أٖداف املكسز

 ايهتاب١ بايرتنٝص ع٢ً تدزٜب ايطالب ع٢ً نتاب١ املكاٍ االضتُساز يف ت١ُٝٓ َٗازات .1

آيٝات نتاب١ تعًُٖٛا يف املكسزات ايطابك١ يًهتاب١ يهٞ ٜتُهٔ َٔ نتاب١ تدزٜب ايطالب ع٢ً اضتدداّ  .2
 َكاالت َتكد١َ َٚتُاضه١ ايب١ٝٓ َٚٛد١ٗ زبُٗٛز قسا٤

ايعسض ٚايٛؾف ٚايسٚا١ٜ : ايبالغ١ٝ تدزٜب ايطالب ع٢ً اضتدداّ ايرتانٝب املدتًف١ يف املكاالت .3
 ٚازبداٍ
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 نتاب١ ٚاقع١ٝ يف اسبٝا٠ اي١َٝٛٝ تاالضتُساز يف تدزٜب ايطالب ع٢ً َتطًبا .4

االضتُساز يف إعطا٤ ايطالب ؾٛز٠ عٔ أْٛاع عد٠ َٔ األْػط١ االتؿاي١ٝ األنجس ؾعٛب١ بايرتنٝص  .5
 ع٢ً مناذز طبتًف١ َٔ ايهتاب١

 
 :ضبتٜٛات املكسز

ايًػ١  :َجٌصباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطالب  َٔ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ يف صبُٛع١ؼبتٟٛ املكسز ع٢ً  .1
ٚايتعًِ، اشبطس ٚازبسأ٠، قؿـ غاَك١ َٔ اسباقس ٚاملاقٞ، ايعكٌ، ايعٌُ، ايفٔ ٚاإلبداع، ايطب 

 اْتباٙ ايطالبٚايعًِ،  ٚغريٖا َٔ املٛاقٝع اييت تػد 

 إىلاحملادث١  َٛاقٝع ايهتاب١ َٚٛاقٝعػبٞ َٔ ايتدز االدباٙيف  نُا يف املكسز ايطابل ٜطري ٖرا املكسز .2
 ١األنادميٝ املٛاقٝعايرتانٝب املعكد٠ ٚ

يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتعاٌَ َع صبُٛع١ َٔ ايتعابري ايٓش١ٜٛ بػهٌ اْدَادٞ تعصش عٔ  .3
 طسٜل تدزٜطٗا يف املكسزات األخس٣ يف ْفظ املطت٣ٛ

 يػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طسٜل اسبٛازايطالب  مجٝع ايٓػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدداّ .4

ال ٜفؿٌ ايػهٌ عٔ احملت٣ٛ بٌ ٜسنص املكسز ع٢ً َا ٜتِ ايتعبري عٓ٘ َٔ َٛقٛعات ٚطسٜك١ ايتعبري  .5
 .دٓب إىلعٓٗا ٚذيو دٓبًا 

 
  :ايهتاب املكـسز 

Blass, L. and M. Pike-Baky. 2002. Mosaic Two: Writing, 4
th

 Edition. New York: McGraw-Hill. 

(International Edition) 
 

 
 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 242 3 (4)تدزٜبات ع٢ً ايكسا٠٤  243
 
 املكسز ايسابع يطًط١ً َكسزات يف ايكسا٠٤ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ 

 
 :أٖداف املكسز

 االضتُساز يف ت١ُٝٓ َٗازات ايكسا٠٤ ٚيهٔ يُٓاذز أنجس ؾعٛب١ .1

َطاعد٠ ايطالب ع٢ً تطٜٛس َٗازات ايكسا٠٤ يدِٜٗ بطسٜك١ تسنص ع٢ً املع٢ٓ أنجس َٔ االضتُساز يف  .2
 املب٢ٓ

 ايكسا٠٤ ٚطالقتٗا االضتُساز يف تعٜٛد ايطالب ع٢ً ضسع١ .3

 ٚاملٓاضب ملطت٣ٛ ايطالب يف ايطٝام ايًػٟٛ هلا اشباؾ١ بايكسا٠٤عسض مجٝع ايٓكاط  .4

 ت ٚطسا٥ل ايكسا٠٤ عرب ايتُسٜٓاتاالضتُساز يف ايرتنٝص ع٢ً املفسدا .5

باإلقاف١  ايتعسف ع٢ً ايفهس٠ ايس٥ٝط١ٝ يف ايكطع١ املدتاز٠االضتُساز يف تدزٜب ايطالب ع٢ً نٝف١ٝ  .6
 .إىل األفهاز ايداع١ُ ٚذيو يف َٛاقٝع أنجس ؾعٛب١

 االْطٝاب١ٝيكسا٠٤ اايطالب يًكسا٠٤ املطتفٝك١ ٚ االضتُساز يف إعداد .7
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 :ضبتٜٛات املكسز
ايًػ١  :َجٌصباالت طبتًف١ َٔ سٝا٠ ايطالب  صبُٛع١ َٔ املٛقٛعات ايس٥ٝط١ يفاملكسز ع٢ً ؼبتٟٛ  .1

ٚايتعًِ، اشبطس ٚازبسأ٠، قؿـ غاَك١ َٔ اسباقس ٚاملاقٞ، ايعكٌ، ايعٌُ، ايفٔ ٚاإلبداع، ايطب 
 اْتباٙ ايطالبٚايعًِ،  ٚغريٖا َٔ املٛاقٝع اييت تػد 

 سز ع٢ً املٗازات األنجس ؾعٛب١ يف ايكسا٠٤ٜهٕٛ ايرتنٝص يف نٌ َٛقٛع يف ٖرا املك .2

ٜتكُٔ املكسز نجريًا َٔ ايتُازٜٔ سٍٛ بٓا٤ املفسدات ٚايتؿفح ٚايكسا٠٤ ايطسٜع١ ٚاالضتٓتاز ٚايػسح  .3
 ٚإعاد٠ ايؿٝاغ١ ٚسٌ َػانٌ اجملُٛعات ايًفع١ٝ

 االضتُساز يف تكدِٜ أمناط طبتًف١ َٔ ايكسا٠٤ يتعٜٛد ايطالب عًٝٗا .4

 كٛاعد َساع١ٝ ملطت٣ٛ ايطايب يف االضتٝعابتهٕٛ املفسدات ٚاي .5

 ٟع١ًُٝ بداًل َٔ ايٓكاؽ ايٓعسايتطبٝكات ايرتنٝص ع٢ً اي ٜهٕٛ .6

يف نٌ َٛقٛع ٜتِ بايتدزٜر ايتعاٌَ َع صبُٛع١ َٔ املٛاقف ايؿعب١ يف ايكسا٠٤ تعاجل بػهٌ  .7
 اْدَادٞ سٝح تعصش عٔ طسٜل تدزٜطٗا يف املكسزات األخس٣ يف ْفظ املطت٣ٛ

 يػ١ إظبًٝص١ٜ ضًط١ عٔ طسٜل اسبٛازػاطات يف ٖرا املكسز تسنص ع٢ً اضتدداّ ايطالب مجٝع ايٓ .8

 
   : ايهتاب املكـسز 

Wegmann,Brenda. 2002. Mosaic Two: Reading, 4
th

 Edition. New York: McGraw- Hill. 

(International Edition) 
 

 
 َكسزات عًِ ايًػ١

 
 َتطًب ضابل ايدزاض١ٝ عدد ايٛسدات اضِ املكسز زقِ املكسز

 212/222/232/242 3 املدخٌ إىل ايًػ١ 260

 
 ٜٚعد أٍٚ . ٜكدّ ٖرا املكسز يًطالب ايرٜٔ ظبشٛا يف املكسزات ايًػ١ٜٛ األزبع١ يف املطت٣ٛ ايجايح

 .َكسز يف عًِ ايًػ١ ٜتًكاٙ ايطالب

 
 :أٖداف املكسز

 ٜسنص ع٢ً ٚؾف ايًػ١ بػهٌ عاّ .1

ايؿٛتٝات ٚايؿٛتٝات ايٛظٝف١ٝ، ٚايٓشٛ، : يًػ١ٜٛ ايس٥ٝط١ األزبع١ٜتِ ايتٛنٝد ع٢ً اجملاالت ا .2
 ٚايؿسف، ٚعًِ املعاْٞ

 ٜطتهػف املكسز سكٌ ايًػٜٛات َٔ َٓعٛز ٚاضع .3

ٜكدّ يًطايب َٛقٛعات يػ١ٜٛ إقاف١ٝ تطتددّ ايؿٛتٝات ايٛظٝف١ٝ ٚايٓشٛ ٚايؿسف ٚعًِ املعاْٞ  .4
 نذص٤ َٔ إطازٖا ايٓعسٟ
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 :ضبتٜٛات املكسز
 ١أؾٌ ايًػ .1

 خؿا٥ـ ايًػ١ .2

 أؾٛات ايًػ١ .3

 بٓا٤ املفسدات ٚايرتانٝب .4

 عًِ املعاْٞ .5

 ذبًٌٝ ايهالّ .6

 (ايتداٚي١ٝ)عًِ ايرزا٥ع  .7

 ايًػٜٛات ايعؿب١ٝ .8

 انتطاب ايًػ١ األٚىل ٚايجا١ْٝ .9

 تػري ايًػ١  .10

 االدتُاعٞعًِ ايًػ١  .11

 
   :  املسادع

Yule, George. 1996. The Study of Language, 2
nd

 edition. Cambridge: CUP. 
 

 
 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 260 3 ايًػٜٛات ايٓعس١ٜ 363
 

 :أٖداف املكسز
تػٌُ ايٓشٛ ٚايؿسف تكدِٜ ايًػ١ نٓعاّ ز٥ٝطٞ ٜتأيف َٔ عدد َٔ ايٓعِ ايفسع١ٝ ٚاييت  .1

 .ٚايؿٛتٝات ايٛظٝف١ٝ ٚعًِ املعاْٞ َٚا غابٗٗا

ايفسع١ٝ ٚدزاض١ َهْٛات٘ نٓعاّ َطتكٌ،  فع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٜتكُٔ  تكدِٜ نٌ ْعاّ َٔ ٖرٙ ايٓعِ .2
 .ايٓعاّ ايٓشٟٛ ْعاّ اسباالت ْٚعاّ ازبٓظ ْٚعاّ ايعدد ْٚعاّ ايؿٝؼ ْٚعاّ األش١َٓ

 .دزاض١ دَر ٖرٙ ايٓعِ يف بٛتك١ ايٓعاّ ايهًٞ يًػ١ .3

 .دزاض١ أٚد٘ ايػب٘ ٚاالختالف بني ادباٖات َتعدد٠ ظٗست يف صباٍ عًِ ايًػ١ .4

 ".ايًػٜٛات ايٓعس١ٜ"ٚ " ْعس١ٜ ايًػٜٛات"دزاض١ ايفسم بني  .5

 
 :ضبتٜٛات املكسز

 ايؿفات املُٝص٠ يًػ١ .1

 .ايٓعِ ايفسع١ٝ املطتك١ً ٚاييت تتأيف َٓٗا ايًػ١ .2

ْكاط ايتفاعٌ بني َهْٛات ايًػ١ نتًو اييت بني ايٓشٛ ٚايؿسف ، ٚنريو تفاعٌ عًُٝات َع١ٓٝ َٔ نٌ  .3
 .ْعاّ َع عًُٝات َٔ ْعِ أخس٣

 .ٚايًػٜٛات ايعا١َ ٚايًػٜٛات ايٓعس١ٜ ١أٚد٘ ايػب٘ ٚاالختالف بني ايًػٜٛات ايٛ ؾفٝ .4
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تسنٝب ايٛسد٠   ٚ ايتٛشٜع :  ٚسدات ايًػ١ ٖٚٞ( ذبدٜد)املعاٜري األضاض١ٝ املطتدد١َ يف تعسٜف  .5
 .ايرٟ تٛدد ب٘ ايٛسد٠ ٚايٛظٝف١ اييت تكّٛ بٗا ايٛسد٠

 ايٛسدات ايًػ١ٜٛ ايعالق١ ايسأض١ٝ ٚايعالق١ األفك١ٝ بني .6

 .املؿطًشات األضاض١ٝ املطتدد١َ يف عًِ ايًػٜٛات ٚتٓٛع ٖرٙ املؿطًشات ٚفكا ألضظ نٌ ْعس١ٜ .7

 
  :  املسادع

 صبُٛع١ َٔ املكاالت اييت ذبكل أٖداف املكسز  
 

 
 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 363 3 ايؿٛتٝات ٚايؿٛتٝات ايٛظٝف١ٝ 364
 

 :أٖداف املكسز
 .دزاض١ ايٛؾف ايػهًٞ يًب٢ٓ ايؿٛت١ٝ ٚايؿٛتٝات ايٓطك١ٝ .1

 .دزاض١ ايطُات ايؿٛت١ٝ املُٝص٠ يألؾٛات اشباؾ١ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ .2

 .ايتدزٜب املهجف ع٢ً ايهتاب١ ايؿٛت١ٝ .3

دزاض١ ملٓٗر ايتشًٌٝ ايؿٛتٞ ٚفكا يٓعس١ٜ ايؿٛتٝات ايٛظٝف١ٝ ايتٛايد١ٜ َٔ خالٍ تطبٝكٗا ع٢ً  .4
 .ػ١ اإلظبًٝص١ٜايً

 .دزاض١ ايعًُٝات ايؿٛت١ٝ ايٛظٝف١ٝ يف اإلظبًٝص١ٜ األَسٜه١ٝ .5

 .َطاعد٠ ايطايب ع٢ً اضتػعاز ايٓعاّ ايؿٛتٞ يًػ١ اإلظبًٝص١ٜ .6

 
 :ضبتٜٛات املكسز

 .اجملاالت ايع١ًُٝ الضتدداّ ايؿٛتٝات ايٛظٝف١ٝ .1

نايػفٟٛ، ٚعٗا ايٛؾف ايػهًٞ يًؿٛتٝات ايٓطك١ٝ ٚتػٌُ ايؿٛا٥ت بأقطاَٗا ٚايؿٛاَت ٚفس .2
 .ٚاالستهانٞ، ٚاملُٗٛع، ٚاجملٗٛز، َٚا غانًٗا

ٚؾف ايطُات ايفٛقطع١ٝ ناملكطع ايؿٛتٞ ٚايٓرب ٚايُٓط ايتٓػُٝٞ ٚايٛقف١ ٚأثس ٖرٙ  ايطُات ع٢ً  .3
 .ايؿٛتٝات ايكطع١ٝ

 .ايتطبٝل ايعًُٞ ملباد٨ ْعس١ٜ ايؿٛتٝات ايٛظٝف١ٝ يف ذبًٌٝ ايب٢ٓ ايؿٛت١ٝ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ .4

 .ٛد تتابع ايٛسدات ايؿٛت١ٝ ٚدٚزٖا ايس٥ٝطٞ يف ذبدٜد األْٛاع املُه١ٓ يصالت ايًطإقٝ .5

 إطاز ايطُات املُٝص٠ يألؾٛات يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ .6

 ٚؾف ايعًُٝات ايؿٛت١ٝ األضاض١ٝ يإلظبًٝص١ٜ األَسٜه١ٝ .7

 
   :  املسادع

1. Davenport, Mike and S.J. Hannahs. 1998. Introducing Phonetics and Phonology.  

London and New York: Arnold. 

2. Wolfram, Walt, and Robert Johnson. 1982. Phonological Analysis: Focus on American 

English. The Center for Applied Linguistics and Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 
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 ضابلَتطًب  عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 َطت٣ٛ/ 260 2 قسا٠٤ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ نًػ١ أدٓب١ٝ 384
 

 :أٖداف املكسز
 ٜدزع ٖرا املكسز قكاٜا ز٥ٝط١ٝ يف ْعس١ٜ ايكسا٠٤ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ نًػ١ ثا١ْٝ .1

 املٛقٛع ٚتطبٝكاتٗا  اراملتعًك١ بٗ خٜطتعسض ٖرا املكسز األحبا .2

ًٝد١ٜ إىل األمناط ايًػ١ٜٛ ايٓفط١ٝ ايتفاع١ًٝ ٜٓاقؼ تطٛزات أمناط ايكسا٠٤ َٔ األمناط ايتك .3
 .اسبدٜج١

 ٜػسح دٚز اإلدزاى ايٓعسٟ َٚطاُٖت٘ يف ايكسا٠٤ .4

 .ٜطتعسض دٚز ايٓعسٜات ايًػ١ٜٛ ٚعالقتٗا بايكسا٠٤ يف يػ١ ثا١ْٝ .5

 ٜٛقح دٚز ايٓـ املهتٛب ْفط٘ ع٢ً ع١ًُٝ ايكسا٠٤ .6

ٚاشبًف١ٝ املعسف١ٝ ٚمناذز أخس٣ ع٢ً  ٜؿف ايعالق١ بني عًِ ايرتانٝب ٚعًِ املعاْٞ ٚعًِ األؾٛات .7
 .ع١ًُٝ ايكسا٠٤

 
 :ضبتٜٛات املكسز

 ايطٝام ايتازؽبٞ يتعًِٝ ايكسا٠٤ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ نًػ١ ثا١ْٝ .1

 أمناط َٔ اضتٝعاب ايٓؿٛف .2

 دٚز اشبًف١ٝ املعسف١ٝ يف قسا٠٤ ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ نًػ١ ثا١ْٝ .3

 ٚزا٤ املعسف١ٝ، ٚايتعكٝد ايعًُٝات املسدع١ٝ، ٚقكاٜا املفسدات، ٚقكاٜا َا .4

 .َكاَني ٖرٙ ايككاٜا يف تعًِٝ ايكسا٠٤ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ نًػ١ ثا١ْٝ .5
 

   :  املسادع
Alderson, J. Charles and A. H. Urquhart (eds).  1984.  Reading in a Foreign Language.  London 

and NY.  Longman 

Carrell, Patricia,  Joanne Devine, and David Eskey (eds)  1988.  Interactive Approaches to 

Second Language Reading.  Cambridge: Cambridge University Press. 

Rayner, Keith and Alexander Plooatesek.  1989.  The Psychology of Reading.  Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc. 

Urquhart, A.H. and C.J.Weir, Reading in a Second Language: Process, Product and  
 

 
 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 363 3 عًِ املعاْٞ  465
 

 :أٖداف املكسز
ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ٖٞ يػ١ ايتشًٌٝ  حبٝح تهٕٜٛػتٌُ ٖرا املكسز ع٢ً َعازبات سدٜج١ يًُع٢ٓ  .1

 ايس٥ٝط١ٝ
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ٜكّٛ ٖرا املكسز . َع٢ٓ املتهًِ، َٚع٢ٓ ازب١ًُ، أٚ ايه١ًُ: يٓعس إىل َؿطًح املع٢ٓ بطسٜكتنيميهٔ ا .2
 بتٛقٝح نال املعٓٝني 

 ٜؿف املكسز ايسابط بني ايعامل ٚايًػ١ ٚايعكٌ  .3

 تطٜٛس طسم يػسح نٝف١ٝ رباطب ايٓاع .4

 ٜٛقح ايفسم بني َع٢ٓ ايه١ًُ ٚ َع٢ٓ ايعباز٠ َٚع٢ٓ ازب١ًُ َٚع٢ٓ ايتداطب .5

 
 :تٜٛات املكسزضب

 ايفسم بني ازبٌُ، ٚاألقٛاٍ، ٚايفسقٝات، ٚاإلغاز٠، ٚاملع٢ٓ .1

 تسنٝب املع٢ٓ بني املتشدثني ١ًُٝع٢ٓ، ٚنٝفي ْكٌ ايهًُات ٚازبٌُيف نٝف١ٝ املفاِٖٝ  .2

 ٓطك١ٝ إلشاي١ غُٛض ازبٌُاململفاِٖٝ ا .3

 ظ ايػا٥ع١ تعدد٠ يًدالي١ ع٢ً َع٢ٓ ايهًُات َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ايكٛاَٝاملٛضا٥ٌ اي .4

 أْٛاع طبتًف١ َٔ زَٛش املع٢ٓ َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ َطًُات املع٢ٓ .5

املع٢ٓ ايبٝػدؿٞ، أٟ املع٢ٓ نُا ٖٛ يف َٛاقف يػ١ٜٛ سكٝك١ٝ، ٚنُا ٜتداٚي٘ املتشدثٕٛ، ٚإىل أٟ  .6
 .َد٣ ميهٔ إٔ ؽبتًف عٔ املع٢ٓ األضاضٞ يًه١ًُ أٚ ازب١ًُ

 
   :  املسادع

1. Hurford, James R. and Brendan Heasley. 1983. Semantics: A Coursebook, Cambridge: 

University Press  

2. Lyons, John.  1995.  Linguistic Semantics.  An Introduction.  Cambridge University 

Press. 

 

 
 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 ٣َطتٛ/260 2 عًِ ايًػ١ االدتُاعٞ 466
 

 :أٖداف املكسز
 ٜكدّ ٖرا املكسز َاد٠ تعٗس ايعالق١ بني ايًػ١ ٚاجملتُع .1

 ايٛظا٥ف املتٓٛع١ يًػ١ يف اجملتُعٜٛقح  .2

 ايٓكاط اشباؾ١ بٗرا ايسبط بني ايًػ١ ٚاجملتُع َٔ خالٍ أَج١ً َٔ يػات ٚثكافات نجري٠ ٜٛقح .3

 تٜعٗس إٔ االختالفات ايًػ١ٜٛ َٛدٛد٠ يف نٌ ايًػات ٚيف نٌ اجملتُعا .4

 ٜطتعسض اضتدداَات نٌ ايعٛاٌَ ايًػ١ٜٛ ٚاالدتُاع١ٝ .5

 .ٜعٗس اضتدداّ ٚعٌُ ايعٛاٌَ ايًػ١ٜٛ يف ثكاف١ ٚسٝا٠ ايطالب أْفطِٗ .6

 
 :ضبتٜٛات املكسز

 اجملتُعات ايًػ١ٜٛ .1

 .ايتػريات ايًػ١ٜٛ ٚاالدتُاع١ٝ، ايًه١ٓ ٚايًٗذات يف املٓاطل .2

 .ايًػ١ ّاألضًٛب ٚايتٓٛع يف اضتددا .3
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 َٔ سٝح ايعسم ٚتعدد ايًػاتاختالف األغداف  .4

 .ايطبكات االدتُاع١ٝ ٚايًٗذات .5

 ايتُٝص ٚاالْتُا٤ ايًػٟٛ .6

 .ايعُس ٚازبٓظ ملطتددَٞ ايًػات .7

 ايًٗذات املبطط١ احمل١ًٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚهلذ١ ايتداطب اشباؾ١ مبذُٛعات طبتًف١ .8

 .ايتُاضو يف اجملتُع ٚايًػ١ املؤدب١ .9

 يػ١ احملادث١ ٚاسبٛاز .10

 تُعاتايتػري ايًػٟٛ يف اجمل .11

 ايًػ١ ٚايجكاف١ .12

 ايهًُات ايػري ال٥ك١ ٚيطف ايتعبري  .13

 
   :  املسادع

1. Wardhaugh, Ronald. 1998. An Introduction to Sociolinguistics, third edition. Malden, 

Massachusetts, USA: Blackwell Publishers. 

2. Mesthrie, Rajedn, Joan Swann, Andrea Deumert, and William L. Leap.  2000.  

Introducing Sociolinguistics.  Edinburgh:  Edinburgh University Press. 

3. Stockwell, Peter.  2002.  Sociolinguistics: A Resource Book for Students.  London and 

NY:  Routledge. 

4. Hudson, R. A.  1980 (or recent edition) Sociolinguistics.  Cambridge, UK: Cambrdige 

University Press. 

5. Trudgill, Peter. 1983. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. New 
York: Penguin Books. 
 

 

 
 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 َطت260/٣ٛ 2 عًِ ايًػ١ ايٓفطٞ 467
 

 :أٖداف املكسز
  يعًِ ايًػ١ ايٓفطٞ تازؽبًٝا ٖرا املكسز عسقاٜكدّ  .1

عًِ ايًػ١ ايٓفطٞ ايتطٛزٟ، ٚايرٟ ٜعاجل (1)ايفسعإ ايس٥ٝطٝإ هلرا ايعًِٜطتعسض ٖرا املكسز  .2
عًِ ايًػ١ ايٓفطٞ ايتذسٜيب، ايرٟ ٜتعاٌَ َع نٝف١ٝ (2)َطأي١ نٝف١ٝ انتطاب ايًػ١ أثٓا٤ ايتطٛز، ٚ

 فِٗ ايٓاع يًػ١ ٚإْتادِٗ هلا

 .ع١ًُٝ ايًػ١ٜٛ ايٓفط١ٝ يف إْتاز ٚفِٗ ٚترنس ايعٓاؾس ايًػ١ٜٛ َٔ قبٌ األغداف ايبايػنيٜؿف اي .3

يف ايبشٛخ ايًػ١ٜٛ ايٓفط١ٝ ٚنٝف إٔ ايرنا٤ ايؿٓاعٞ  سٜعترب ايدٚز املتصاٜد الضتدداّ ايهُبٝٛت .4
 ضًط ايك٤ٛ ع٢ً قدزات ايًػ١ اإلْطا١ْٝ

ٟ ْفطٞ َٔ خالٍ دزاض١ األفساد ايرٜٔ ٜعٗس نٝف أقافت حبٛخ عًِ ايًػ١ ايعؿيب إىل فِٗ يػٛ .5
 .ٜعإْٛ َٔ ؾعٛبات يف ايهالّ ٚايكسا٠٤
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 :ضبتٜٛات املكسز
 انتطاب ايًػ١ ٚتطٛزٖا .1

 فِٗ ايًػ١ ٚإْتادٗا .2

 متجٌٝ ايًػ١ يف ايعكٌ .3

 نٝف١ٝ ترنس ايًػ١ .4

 اقطسابات ايًػ١ نعطس ايكسا٠٤ ٚاسبُبط١ .5

 َتشدثٛ ايًػ١ ايٛاسد٠ أٚ ايًػتني .6

 . عٔ أقساِْٗ َٔ األداْبألؾ١ًٝ اايًػ١  اختالف ثٓا٥ٞ .7

 يف ايدزاضات ايًػ١ٜٛ ايٓفط١ٝ سدٚز ايهُبٝٛت .8

 
   :  املسادع

 :َٔ املسادع ايتاي١ٝ اختٝازٖاصبُٛع١ َٔ املكاالت اييت ذبكل أٖداف املكسز مت   
1. Garman, Michael. 1990. Psycholinguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 

2. Harley, Trevor A. 1995. The Psychology of Language: from Data to Theory. East Sussex, 

UK: Erlbaum(UK)Taylor & Francis. 

3. Prideaux, Gary D. 1985. Psycholinguistics: The Experimental Study of Language. New 

York: The Guilford Press. 

4. Scovel, Thomas. 1998. Psycholinguistics. Oxford: Oxford University Press. 

5.  Taylor, Insup with M.Martin Taylor. 1990. Psycholinguistics. Learning and Using 

Language. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
 

 
 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 َطت260/٣ٛ 2 ١ أدٓب١ٝايهتاب١ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ نًػ  481
 

 :أٖداف املكسز
 ٜعاجل ٖرا املكسز قكاٜا أضاض١ٝ يف ْعس١ٜ ايهتاب١ بًػ١ ثا١ْٝ .1

 املٛقٛع ٚتطبٝكاتٗا اراملتعًك١ بٗ خٜطتعسض ٖرا املكسز األحبا .2

 ٜسبط ايهتاب١ يف يػ١ ثا١ْٝ مبٛاقٝع أخس٣ يف عًِ ايًػٜٛات .3

 (ايعامل١ٝ)يكٛاعد ايعا١َ ٜٓاقؼ ايعالق١ بني انتطاب ايًػ١ ايجا١ْٝ ْٚعس١ٜ ا .4

 ٜطتهػف ايعالق١ بني ايهتاب١ يف يػ١ ثا١ْٝ ٚايجكاف١ .5

 ٜفسم بني ايع١ًُٝ ٚاإلْتاز يف ايهتاب١ بًػ١ ثا١ْٝ .6

 ؼبًٌ تسنٝب١ ايهتاب١ بًػ١ ثا١ْٝ  .7

 .ٜطتعسض املٛاقٝع ايتدزٜط١ٝ املتعًك١ بايطسم املدتًف١  ٚاألْػط١ املال١ُ٥ يهٌ َطت٣ٛ تدزٜطٞ .8

 
 :زضبتٜٛات املكس

 ايطٝام ايتازؽبٞ يًهتاب١ بًػ١ ثا١ْٝ .1

  ايرٜٔ ٜهتبٕٛ بًػ١ ثا١ْٝخؿا٥ـ  .2
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 عٓد نتاب ايًػ١ ايجا١ْٝعًُٝات اإلْػا٤  .3

 ايطُات ايبالغ١ٝ ٚايًػ١ٜٛ يٓؿٛؾِٗ .4

 ألغساض خاؾ١ ثا١ْٝتكِٜٛ ايهتاب١ بًػ١  .5

 .إدسا٤ َكاز١ْ بٝٓٗا ٚبني ايهتاب١ بًػ١ أٚىل .6

 . ثا١ْٝتاب١ بًػ١ حبح َكاَني املطا٥ٌ اشباؾ١ بتعًِٝ ايه .7

 
  :  املسادع

 (صبُٛع١ َٔ املكاالت املدتاز٠ اييت تٓاقؼ ايككاٜا ايطابل ذنسٖا) 
1. Grabe, William and Robert B. Kaplan. Theory and Practice of Writing:  An Applied 

Linguistic Perspective.  
2. Candlin, Christopher N. and Ken Hyland(eds.). Writing: Texts, Processes and Practices. 

 

 
 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

َطت260/٣ٛ 2 انتطاب ايًػ١ األدٓب١ٝ                   482  
 

 :أٖداف املكسز
 َعسف١ٝ يككاٜا ز٥ٝط١ تتعًل مبذاٍ انتطاب ايًػ١ األدٓب١ٝ خًف١ٝإعطا٤ ايطالب  .1

 َٚكازْتٗا بتعًِ ايًػ١ األٚىلتعًِٝ يػ١ أدٓب١ٝ فِٗ غاٌَ يهٝف١ٝ تكدِٜ  .2

 ضٛا٤ داخٌ سذس٠ ايدزاض١ أٚ خازدٗا يًػ١ األدٓب١ٝ املطاعد٠ يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٌأظٗاز ايعٛاَ .3

 ذبًٌٝ يػ١ املتعًُني ٚاالضتفاد٠ َٓٗا يف َعسف١ طسم تعًُِٗ يًػ١ األدٓب١ٝ .4

 
 :ضبتٜٛات املكسز

 ْعسٜات تعًِ ايًػ١ األٚىل  .1

 ِ ايًػ١ األدٓب١ْٝعسٜات تعً .2

 ايعٛاٌَ املؤثس٠ يف تعًِ ايًػ١ األدٓب١ٝ .3

 يػ١ املتعًِ َٚساسٌ تعًِ ايًػ١ األدٓب١ٝ .4

 تعًِ ايًػ١ األدٓب١ٝ يف ايفؿٌ ايدزاضٞ .5

 
 

   :  املسادع
Lightbrown, P. M. and N. Spada. How Languages Are Learned. Oxford University Press. 

Ellis, Rod. 1985. Understanding Second Language Acquisition. Oxford University Press. 

Mclaughlin, Barry. 1987. Theories of Second Laguage Learning. London: Edward Arnold. 

Krashen, Stephen. 1981. Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford, 

UK: Pergamon Press. 
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 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 260 2                   اختبازات ايًػ١ 484
 

 :أٖداف املكسز
ٜٗدف املكسز إىل متهني ايطالب بعد إنُاهلِ ي٘ َٔ بٓا٤ اختبازاتِٗ  يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ نًػ١  .1

 أدٓب١ٝ 

 ف١ َطا٨ٚ ٚضباضٔ نٌ ْٛعٜعطٞ ايطالب خًف١ٝ عٔ أْٛاع االختبازات َٚعس .2

 ٜعطٞ ايطالب فهس٠ عٔ اضتدداَات االختبازات ألغساض طبتًف١  .3

 ٜعًِ ايطالب بايتفؿٌٝ إدسا٤ات بٓا٤ االختبازات يًُٗازات املدتًف١ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ .4

 ٜعطِٝٗ خًف١ٝ عٔ نٝف١ٝ تفطري ايٓتا٥ر باضتدداّ أضايٝب إسؿا١ٝ٥ بطٝط١ .5

 
 :ضبتٜٛات املكسز

 اختبازات ايًػ١أٖداف ٚطسم  .1

 ؾفات اختباز ايًػ١ ازبٝد  .2

 اختباز قٛاعد ايًػ١ .3

 اختباز ايتشدخ ٚاالضتُاع .4

 اختباز املفسدات .5

 اختباز ايكسا٠٤ .6

 اختباز ايهتاب١ .7

 بٓا٤ االختبازات .8

 تفطري ْتا٥ر االختبازات .9

 
   :  املسادع

1. Hughes, Arthur. 2002.  Testing for Language Teachers.  Cambridge University Press: 2
nd

 

Edition 2002 

2. Harris, David. P.  1969.  Testing Englsih as a Second Language. McGraw- Hill Book 

Company. 

 

 
 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 363 3 ايٓشٛ ٚايؿـسف  495
 

 :أٖداف املكسز
 يف ايًػ١ اإلظبًٝص١َٜسادع١ ايرتانٝب ايس٥ٝط١ يف ايٓشٛ ٚايؿسف  .1

 تعسٜف ايطالب بايطسم ايٛؾف١ٝ يًتشًٌٝ ايٓشٟٛ ايؿسيف .2

 تعسٜف ايطالب باملؿطًشات ٚاملفاِٖٝ املطتدد١َ يف ايتشًٌٝ ايٓشٟٛ ايؿسيف .3
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 إعطا٤ ايطالب ايفسؾ١ ملُازض١ ٚتطبٝل ْعس١ٜ ايكٛاعد ايتش١ًٜٝٛ ايتٛايد١ٜ .4

 اعد ايٓشٛتطٜٛس فِٗ ايطالب يف نٝف١ٝ تهٜٛٔ ٚتستٝب ٚتطبٝل قٛ .5

 .تطٜٛس فِٗ ايطالب يف َعسف١ طبٝع١ ايرتنٝب١ اهلس١َٝ يًػ١ .6

 تدزٜب ايطالب ع٢ً ايتشًٌٝ ايهاٌَ يرتانٝب ازبٌُ باضتدداّ ايتشًٌٝ ايٛظٝفٞ ٚايتشًٌٝ ايؿٓفٞ  .7

 
 :ضبتٜٛات املكسز

 يًعٓاؾس يف ازب١ًُايب١ٝٓ األضاض١ٝ  .1

 االْٛاع ايػه١ًٝ يًذٌُ .2

 يف ازب١ًُقٛاعد ايب١ٝٓ االضاض١ٝ يًعٓاؾس  .3

 األفعاٍ ٚاألمسا٤ .4

 ايؿفات ٚسسٚف ازبس .5

 ايعٓاؾس االختٝاز١ٜ .6

 ايتكُني ٚايتهساز ٚايػُٛض .7

 ايعالقات بني ازبٌُ .8

 ايهًُات ٚايؿسفٝات اجملسد٠ .9

 ايؿسفٝات اجملسد٠ يًفعٌ يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ .10

 ايه١ًُ ايسأع ٚايه١ًُ ايٛاؾف١ .11

 ٚؾف ٚظٝفٞ يًهًُات .12

 
   :  املسادع

Brown, Keith and Jim Miller. 1991.  Syntax: A Linguistic Introduction to Sentence Structure.  

2
nd

Edition. Harper Collins Academic. 

Miller, Jim.  2002.  An Introduction to English Syntax.  Edinburgh: Edinburgh University Press.  

 

 
 اإلظبًٝصٟ َكـسزات األدب

 
 

 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ كسزاضِ امل زقِ املكسز

 212/222/232/242 3 األدب إىلاملدخٌ  270
 

 :أٖداف املكسز
 .تدزٜب ايطالب ع٢ً قسا٠٤ ايٓؿٛف األدب١ٝ َٔ األغهاٍ األدب١ٝ املدتًف١ .1
تدزٜب ايطالب ع٢ً قسا٠٤ َا بني ايططٛز ٚايتعسف ع٢ً األدٚات ٚايٛضا٥ٌ املدتًف١ اييت ٜطتددَٗا  .2

 .يف ايعٌُ األدبٞايهاتب 

 .تدزٜب ايطالب ع٢ً بعض ايٛضا٥ٌ املع١ٓٝ ع٢ً ايٛؾٍٛ اىل دالالت ايٓـ األدبٞ َٚعٓاٙ .3
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 .َكاز١ْ األغهاٍ األدب١ٝ املدتًف١ َٚعسف١ خؿا٥ـ نٌ يٕٛ أدبٞ .4

 .ايتعسف ع٢ً بعض املؿطًشات األدب١ٝ اييت ٜطتددَٗا ايكاز٨ يف ذبًٌٝ ايٓؿٛف ٚايتعًٝل عًٝٗا .5

الَح ٚعادات ٚتكايٝد اجملتُع ايػسبٞ بٗدف َعسف١ ثكاف١ طبتًف١ ٚسكاز٠ ٜٓبػٞ ايتعسف ع٢ً بعض َ .6
 .َا عٓدٖا َٔ َفٝد ٚإفادتٗا مبا يدٜٓا َٔ قِٝ َٚباد٨  ألخرايدخٍٛ َعٗا يف سٛاز 

 
 :ضبتٜٛات املكسز

َكد١َ تعسٜف خبؿا٥ـ ايٓـ األدبٞ عًَُٛا ثِ َٝصات نٌ يٕٛ أدبٞ ع٢ً سدٙ َٚعسف١ أٚد٘ ايتػاب٘  .1
 .بني ٖرٙ األغهاٍ األدب١ٝ ختالفٚاال

 .األدب١َٝٔ املكاالت (  8 – 4)عدد  .2

 .ايكؿري٠َٔ ايكؿـ (  8 – 4)عدد  .3

 .ايٛاسدَٔ املطسسٝات ذات ايفؿٌ (  8 – 4)عدد  .4

 .ٚبطٝط١قؿا٥د قؿري٠ (  8 – 4)عدد  .5

 .صبُٛع١ املؿطًشات األدب١ٝ اييت ؼبتادٗا ايطايب يتشًٌٝ ايٓؿٛف األدب١ٝ  .6

 
   :  املسادع

1. Scholes, Robert, et al. eds. 1986. Elements of Literature: Essay, Fiction, Poetry, Drama, 

Film. New York: Oxford University Press. 

2. The Norton Anthology of English Literature. (Latest edition) 
 

 
 َتطًب ضابل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اضِ املكسز زقِ املكسز

 270 2 ألدب األَسٜهٞا 370
 

 :أٖداف املكسز
ٜطتعسض ٖرا املكسز ايطُات األدب١ٝ املدتًف١ يألدب . األدب ايربٜطاْٞ( 701372)ٜعترب ٖرا املكسز ْعري ملكسز 

 .األَسٜهٞ عرب ايعؿٛز األدب١ٝ َٔ ايكسٕ ايطابع عػس ٚست٢ ايكسٕ ايعػسٜٔ
 :أٖـداف املكـسز 

 .خ يف ضبت٣ٛ ٚغهٌ ايٓؿٛف األدب١ٝ خالٍ ايعؿٛز األدب١ٝتعسٜف ايطالب ع٢ً ايتػريات اييت سد (1
ٜٚتشكل ٖرا باإلغاز٠ اىل َا . تعسٜف ايطالب تأثري املدازع ايفهس١ٜ األٚزٚب١ٝ ع٢ً األدب األَسٜهٞ (2

 .األدب ايربٜطاْٞ( 372)ٜدزض٘ ايطالب يف َكسز 

ع ايرتنٝص ع٢ً ايطُات إضتعساض أٚد٘ ايتػاب٘ ٚاإلختالف بني األدب األَسٜهٞ ْٚعريٙ ايربٜطاْٞ َ (3
 .ايس٥ٝط١ٝ يألدب األَسٜهٞ

املدخٌ اىل األدب ، ٚذيو َٔ ( 270)تعصٜص َعسف١ ايطالب األدب١ٝ ٚاييت مت دزاضتٗا َٔ خالٍ َكسز (4
 . قسا٠٤ األدٓاع األدب١ٝ بأقالّ نتاب أَسٜهٝني 

 

 :ضبتٜٛات املكـسز  
ض١ ايٓؿٛف األدب١ٝ اشباؾ١ بفرت٠ إضتعساض أضباب اهلذس٠ َٔ بسٜطاْٝا اىل ايعامل ازبدٜد ٚدزا (1

 (.Puritanism) (ايتطٗس١ٜ)اإلضتٝطإ 
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دزاض١ ايٓؿٛف األدب١ٝ ذات ايؿبػ١ ايد١ٜٝٓ ٚاييت متت نتابتٗا أثٓا٤ اهلذس٠ يًعامل  (أ 
 .ازبدٜد

 .ايٓؿٛف األدب١ٝ ذات ايؿبػ١ ايطٝاض١ٝ ايد١ٜٝٓ ٚاييت نتبت أثٓا٤ اإلضتٝطإ (ب 

 

 .يفهس َٔ ايكسٕ ايطابع عػس اىل ايكسٕ ايجأَ عػسْؿٛف متؿٌ فرت٠ ايتشٛاليطٝاضٞ ٚا (2

ايتشٍٛ ازبرزٟ يف األدب األَسٜهٞ ٚايرٟ تطتعسق٘ ايٓؿٛف األدب١ٝ يف ايكسٕ ايتاضع عػس ٚذيو  (3
 .َٔ خالٍ األدٓاع األدب١ٝ املدتًف١

ْؿٛف أدب١ٝ تطتعسض اسبًِ األَسٜهٞ يف ايكسٕ ايعػسٜٔ ٚايجٛز٠ ايؿٓاع١ٝ املؿاسب١ هلرا ايكسٕ  (4
 .دب َا بني اسبسبني ايعاملٝتنيٚأ

 : املسادـع 
  

1. Borges, Jorge Luis. 1973.  An Introduction to American Literature. New York: Schocken 

Books. 

2. Foerster, Norman. 1962.  Image of America: Our Literature from Puritanism to Space 

Age . Indiana: University of Notre Dame Press. 

3. The Norton Anthology of American Literature. Vols. 1&2. 

 

 
 زقِ املكسز اضِ املكسز عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ َتطًب ضابل

 372 األدب ايربٜطاْـٞ 2 270

 
 :أٖداف املكسز

 .ٚأِٖ نتاب٘ ألغٗسْؿٛف  اضتعساضتعسٜف ايطالب خبؿا٥ـ األدب ايربٜطاْٞ َٔ خالٍ  .1
 .سنات األدب١ٝ املدتًف١ اييت تعاقبت يف تازٜذ األدب ايربٜطاْٞايتعسف ع٢ً اسب .2

 .املدتًف١بٝإ تطٛز ٚتػري ايًػ١ املطتدد١َ ع٢ً َس ايعؿٛز األدب١ٝ  .3

 .ايتعسٜف بايتشٛالت ايهبري٠ اييت سؿًت يف نٌ َٔ ضبت٣ٛ ٚغهٌ األْٛاع األدب١ٝ املدتًف١ .4

ايربٜطا١ْٝ اييت غطت  اإلَرباطٛز١َٜٔ خالٍ  بٝإ تأثس األدب ايربٜطاْٞ باآلداب ايعامل١ٝ األخس٣ .5
 .ايعاملدص٤ًا نبريًا َٔ 

 :ضبتٜٛات املكسز
تعسٜف ايطالب بتػٛضس ٖٚٛ أغٗس ايهتاب ايربٜطاْٝني قبٌ غهطبري َٔ خالٍ املكد١َ ايػٗري٠ يعًُ٘  .1

حبٝح تهٕٛ ايٓؿٛف بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ اسبدٜج١ ٚميهٔ ايتعسٜر ع٢ً  سهاٜات ناْرتبريٟايهبري 
ٚايتطٛز يف ايًػ١ بني ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ايٛضط٢ اييت نتب بٗا تػٛضس ٚايًػ١  االختالفاتبعض 

 . االختالفاتاإلظبًٝص١ٜ اسبدٜج١ َٔ خالٍ ؾفش١ ٚاسد٠ َجاًل ٜس٣ ايطايب فٝٗا تًو 
 .نتاب املطسح املعاؾسٜٔ يػهطبري َجٌ نسٜطتٛفس َازيٛ ٚبٔ دْٛطٕٛ  اٖتُاَاتايتعسٜف ببعض  .2

 .ايطبٝع١خؿا٥ـ غعسا٤ َا ٚزا٤ بٝإ بعض  .3
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دزاض١ بعض مناذز ايػعس ٚايٓجس يف ايكسٕ ايجأَ عػس ايرٟ غٗد إشدٖاز نتاب١ املكاي١ ايؿشف١ٝ  .4
اضتدداّ ايجٓا٥ٝات  اْتػسٚاألضًٛب ايتٗهُٞ ٚنريو ايعٓا١ٜ ايفا٥ك١ ٚاملتهًف١ يف ؾٝاغ١ ايػعس سٝح 

 .املًش١ُٝ

ا١ْٝ ايرٜٔ ْادٚا بايسدٛع اىل ايطبٝع١ ٚايتدًـ َٔ ايتعسٜف بسٚاد اسبسن١ ايسَٚاْط١ٝ ايربٜط .5
 .بٗا نتاب ايكسٕ ايجأَ عػس  ايتصّ األدب١ٝ اييتايكٛايب 

ايتعسٜف خبؿا٥ـ ايعٗد ايفٝهتٛزٟ ايرٟ غٗد يف ْؿف٘ ايجاْٞ أٚز ايؿساع ايطبكٞ ايٓادِ عٔ  .6
خالقٞ ايرٟ ظبِ عٔ ايجٛز٠ ايؿٓاع١ٝ َٚا ْتر عٓٗا َٔ تٓاَٞ ْفٛذ ايطبك١ ايٛضط٢ ٚاإلعبداز األ

 .خٝب١ األٌَ يف ايجٛابت اييت ضاعدت ع٢ً إضتكساز اسبٝا٠ يف ايعؿٛز املاق١ٝ

   :  املسادع
ٚنتاب  َٛضٛع١ ْٛزتٔ يألدب اإلظبًٝصٟبعض ايُٓاذز َٔ األعُاٍ األدب١ٝ اييت مجعٗا َدزضٛ املاد٠ َٔ   

 بني فساْطٛا دسًٜٝت َٚازٟ ًٖٝني تيًها َكد١َ يألدب اإلظبًٝصٟ َٔ فًٝٝب ضٝدْٞ ٚست٢ دساٖاّ ضٜٛفت
 

1.Spencer, Hazelton and Others. Eds. British Literature. London: D.C. Health and 

Company,1974. 

2.Alexander, Michael. A History of English Literature. London: Macmillan,2000. 

3.Grellet, Francoise and Marie-Helene Valentine. An Introduction to English Literature: from 

Philip Sidney to Graham Swift . Paris: Hachette, 1984. 

 

 
 زقِ املكسز اضِ املكسز عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ َتطًب ضابل

 375 املطسس١ٝ يف ايعؿس اإليٝصابٝجٞ 2 372
 

 :أٖداف املكسز
 .ٚزٚب١ٜٝتعسف ايطايب ع٢ً املطسس١ٝ يف عؿس ايٓٗك١ األ .1
 .ٜتعسف ايطايب ع٢ً إضًٛب املطسح يف عؿس ايٓٗك١ .2

 .ٜتعسف ايطايب ع٢ً ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ يف تًو ايفرت٠ .3

 .ٜتعسف ايطايب ع٢ً األفهاز ٚاسببه١ املطسس١ٝ املتعدد٠ يبعض َٔ أبسش األعُاٍ املطسس١ٝ .4

 .ٜتعسف ايطايب ع٢ً األضاطري يف األدب األغسٜكٞ ٚايْٝٛاْٞ َٚفاُٖٝٗا .5

 .بعض ايككاٜا املدتًف١ املتعًك١ باألخالم ٚايدٜٔ َٓاقػ١ .6

 .َطاعد٠ ايطالب ع٢ً ذبًٌٝ األعُاٍ األدب١ٝ املكسز٠ .7

 
 :ضبتٜٛات املكسز

 .ايتعسٜف باملطسح األغسٜكٞ ٚايْٝٛاْٞ ٚاإلظبًٝصٟ .1
 .ايتعسف ع٢ً أبسش نتاب املطسح يف عؿس ايٓٗك١ أَجاٍ غٝهطبري َٚازيٛ ٚأعُاهلِ .2

 .ًٝصٟ ست٢ عؿس ايٓٗك١ايتػٝري يف املطسح اإلظب .3

قسا٠٤ َٚٓاقػ١ َطسسٝتني إسدٖا يػهطبري ٚاألخس٣ السد ايهّتاب املعاؾسٜٔ أَجاٍ َازيٛ ٚبٔ  .4
 .دْٛطٕٛ

 .َكاز١ْ املطسح اإلظبًٝصٟ باألعُاٍ املطسس١ٝ يف ايعؿٛز ايطابك١ .5
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   :  املسادع

1. Shakespeare: Macbeth, Hamlet, King Lear, The Merchant of Venice 

2. Marlowe: Tamburlain the Great, Doctor Faustus, The Jew of Malta 

3. Ben Jonson: Every Man in His Humour, Volpone 

 

 
 زقِ املكسز اضِ املكسز عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ َتطًب ضابل

 376 سايسٚا١ٜ يف ايكسٕ ايتاضع عػ 2 372

 
 :أٖداف املكسز

 .ُاي١ٝ يف ايسٚا١ٜ تدزٜب ايطالب ع٢ً ايتعسف ع٢ً ايٓٛاسٞ ازب (1
تدزٜب ايطالب ع٢ً تتبع ايعٓاؾس ايسٚا١ٝ٥ املدتًف١ يف عٌُ طٌٜٛ ٚايتعسف ع٢ً َطا١ُٖ نٌ عٓؿس  (2

 .َٔ ٖرٙ ايعٓاؾس يف ذبكٝل ٖدف ايهاتب يف ايسٚا١ٜ 

بٝإ دٚز ايسٚا١ٜ يف ْكٌ ؾٛز٠ اجملتُع ٚآَاي٘ ٚآالَ٘ سٝح تسنص ايسٚا١ٜ يف ايكسٕ ايتاضع عػس ع٢ً  (3
 .تُع ايػسبٞ َٔ دسا٤ ايطػٝإ املادٟ يًجٛز٠ ايؿٓاع١َٝعاْا٠ اجمل

تعسٜف ايطالب ببعض مسات ٚممٝصات ايسٚا١ٜ يف ٖرا ايكسٕ ايرٟ ٜعترب ايعؿس ايرٖيب يًسٚا١ٜ  (4
 .اإلظبًٝص١ٜ 

ايتعسف ع٢ً بعض إٖتُاَات ايهّتاب يف ايكسٕ ايتاضع عػس ٚنٝف ٚظفٛا زٚاٜاتِٗ يف عسض آَاٍ  (5
 .ٚآالّ صبتُعاتِٗ 

ف ايطالب مبصٜد َٔ املعًَٛات عٔ ثكاف١ ٚعادات ٚتكايٝد اجملتُع ايػسبٞ بػ١ٝ اسبٛاز ٚاإلفاد٠ تعسٜ (6
 .ٚاإلضتفاد٠ 

 
 :احملت٣ٛ 

 .َكد١َ عٔ ايهاتب ٚعؿـسٙ (1
 .َكد١َ عٔ ايسٚا١ٜ ٚأِٖ َٛاقٝعٗا ٚعالق١ ذيو باجملتُع  (2

 .تٛشٜع فؿٍٛ ايسٚا١ٜ ع٢ً عدد أضابٝع ايفؿٌ ايدزاضٞ  (3

َٚٛاقٝع نٌ فؿٌ َٔ ايسٚا١ٜ ٚايتعسف ع٢ً تطٛز اسببه١ ٚايػدؿٝات ٚغريٖا َٔ َٓاقػ١ أِٖ أفهاز  (4
 .عٓاؾس ايسٚا١ٜ 

 .زبط بدا١ٜ ايسٚا١ٜ بٓٗاٜتٗا َٚعسف١ َد٣ ظباسٗا يف تؿٜٛس ٚاقع صبتُعٗا (5

 
 :ايتاي١ٝ يسٚاٜاتمت اْتكا٤ َاد٠ َٓاضب١ َٔ ا: ايهتب املكــسز 

 
1. Defoe: Robinson Crusoe 
2. Dickens: Oliver Twist, Great Expectations 

3. Jane Austen: Pride and Prejudice, Emma 

4. Emily Bronte: Wuthering Heights 

5. Charlotte Bronte: Jane Eyre 

6. George Eliot: Silas Marner, Middlemarch 

7. Thomas Hardy: The Mayor of Casterbridge 
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 سززقِ املك اضِ املكسز عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ َتطًب ضابل

 475 ايسٚا١ٜ يف ايكسٕ ايعػسٜٔ 2 372

 
 :أٖداف املكسز

إعطا٤ فهس٠ عٔ ابسش نتاب ايعؿس اسبدٜح ٚايتعسٜف مبؤيفاتِٗ ٚتأثريٖا ع٢ً سسن١ ايتذدٜد  (1
 .بؿف١ عا١َ

تعسٜف ايطالب خبؿا٥ـ َٚٛاقٝع ايسٚا١ٜ اسبدٜج١ ٚاملعاؾس٠ ٚأٚد٘ اإلختالف بٝٓٗا ٚبني زٚا١ٜ  (2
 .ايكسٕ ايطابل

 .عاٖسايتػٝري اييت طسأت ع٢ً ايسٚا١ٜ نذٓظ أدبٞ يف ايعؿس اسبدٜحيًتعسف مب (3

ايٓكد١ٜ يف أٚزٚبا َٚا داٚزٖا ع٢ً ايسٚا١ٜ ايربٜطا١ْٝ ( املدازع)يًتعسف مبد٣ تأثري اإلدباٖات  (4
 .ٚاألَسٜه١ٝ

يتعصٜص فِٗ ايطالب ملا تعهط٘ ايسٚاٜات يًشٝا٠ اإلدتُاع١ٝ ٚايٛاقع ايطا٥د يف عؿس َا بعد اسبسب  (5
 .عع٢ُاي

 .يتُهني ايطالب َٔ فِٗ تطٛز ايػدؿٝات ٚاسببه١ ٚأضايٝب ايطسد املدتًف١ (6

 .يًتأند ع٢ً األ١ُٖٝ املتصاٜد٠ يًفٔ ايسٚا٥ٞ (7

  
 :ضبتٜٛات املكـسز  

َسادع١ خؿا٥ـ َٚٛاقٝع ايسٚا١ٜ يف غهًٗا ايتكًٝدٟ َٓر بداٜاتٗا يف ايكسٕ ايجأَ عػس ٚست٢  (1
 .ْٗا١ٜ ايكسٕ ايتاضع عػس

 .يسٚا١ٜ اسبدٜج١ بهٌ تعكٝداتٗا ٚدبدٜداتٗا يف نٌ َٔ املكُٕٛ ٚايػهٌَكد١َ يف ا (2

ايرتنٝص ع٢ً املتػريات اييت طسأت ع٢ً َكاَني ٚأضايٝب ايسٚا١ٜ يف غهًٗا اسبدٜح، ٚنٝف أْٗاتعهظ  (3
 .ٚاقع اسبٝا٠ يف اجملتُع ايػسبٞ يف ايعؿس اسبدٜح

 تٛشٜع فؿٍٛ ايسٚا١ٜ ع٢ً أضابٝع ايفؿٌ ايدزاضٞ (4

 .ٚب ايعامل١ٝ ْٚعسٜات عًِ ايٓفظ ع٢ً األضايٝب ايسٚا١ٝ٥ اسبدٜج١تأثري اسبس (5
 

 : ايهتاب املكـسز 
Conrad: Heart of Darkness, Lord Jim 

Forster: A Passage to India 

Carson McCullers: The Ballad of the Sad Café 

Woolf: To the Light House 

Joyce: Selections from Dubliners 

Faulkner: As I Lay Dying, The Ordeal of Richard 

Golding: Lord of the Flies 

Hemingway: The Old Man and the Sea 

Hemingway: The Also Rises 

Crane: The Red Badge of Courage 

Twaine: Hucklebery Finn 

James: The Portrait of a Lady 
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 زقِ املكسز كسزاضِ امل عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ َتطًب ضابل

 477 املطسس١ٝ اسبدٜجـ١ 2 372

 
 :أٖداف املكسز

 .تعسٜف ايطايب ع٢ً ايتػريات يف صباٍ املطسس١ٝ ٚاملطسح .1

 .تعسٜف ايطايب ع٢ً اسبسنات اسبدٜج١ املدتًف١ يف صباٍ املطسس١ٝ .2

 .تعسٜف ايطايب ع٢ً بعض األعُاٍ ايسا٥ع١ يف صباٍ املطسس١ٝ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ .3

 .ب َٚٓاقػ١ بعض األفهاز ٚاسببه١ املطسس١ٝ اسبدٜج١تعسٜف ايطاي .4

 .َطاعد٠ ايطايب ع٢ً ْكد بعض ايككاٜا يف ٖرٙ املطسسٝات .5

 .تػذٝع ايطايب ع٢ً ايكسا٠٤ ٚايتعبري عٔ آزا٥ِٗ خبؿٛف ٖرٙ املطسسٝات .6

 
 :ضبتٜٛات املكسز

 .املطسس١ٝ يف ايعؿس اإليٝصابٝجٞ( 375)زبط ٖرا املكسز باملكسز  .1
 .ع٢ً اسبسنات األدب١ٝ اسبدٜج١ َٓاقػ١ ٚايتعسف .2

 .ايتعسف ع٢ً بعض نتاب املطسح ٚأعُاهلِ األدب١ٝ اسبدٜج١ .3

 .ايتعسف ع٢ً ايتػٝريات يف صباٍ املطسس١ٝ ٚاسبٝا٠ ايٛاقع١ٝ .4

 .زبط ايككاٜا ٚاألفهاز مبفاِٖٝ ايطايب اإلدتُاع١ٝ ٚايد١ٜٝٓ  .5

 . تطٛز املطسح اسبدٜح  .6

 
   :  املسادع

 :ايتاي١ٝ املطسسٝاتَٔ  مت اْتكا٤ َاد٠ َٓاضب١  
 

Ibsen: The Master Builder 

Shaw: Major Barbara, Arms and the Man 

Wilde: Lady Windermere’s Fan 

O’Neill: Mourning Becomes Electra 

 

 
 زقِ املكسز اضِ املكسز عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ َتطًب ضابل

 478 ايػـــعس 2 372

 
 :أٖداف املكسز

 .طبتًف١ َٔ ايػعس اإلظبًٝصٟ بػكٝ٘ ايربٜطاْٞ ٚاألَسٜهٞ مناذز دزاض١  .1
 .ٚعٓاؾس ايػعس بطبٝع١ايطالب  تعسٜف .2
 .سظ ترٚم ايػعس ٚتًُظ مجايٝات٘ ت١ُٝٓايطالب  تػذٝع .3
ٍٍ بطسٜك١ ؾشٝش١ٝ قسا٠٤ع٢ً  ايتدزٜب .4  .ايػعس بؿٛت عا
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ايػعس ايكؿؿٞ، ايػعس املدتًف١، ايػٓا١ٝ٥ ٚغري ايػٓا١ٝ٥ َجٌ غعس ايسثا٤،  ايػعسبأدٓاع  ايتعسٜف .5
 .ٚخالف٘ ايدزاَٞ

 .األدب١ٝ املتُج١ً يف ايػعس َجٌ ايهالضٝه١ٝ ٚايسَٚاْط١ٝ باسبسناتايطالب  تعسٜف .6
 .نتاب١ اْطباعاتِٗ ٚذبًٝالتِٗ سٍٛ ايػعس ع٢ًايطالب  تدزٜب .7

 
 :املكسز ضبتٜٛات

ب١ٝ ٚايتازؽب١ٝ، ميجٌ طبتًف ايعؿٛز األد( ايربٜطاْٞ ٚاألَسٜهٞ)ايػعس اإلظبًٝصٟ  َٔ طبتازات
يدزاض١ ايتطٛز  ايصَ يتدزع املدتازات ٚفل ايتطًطٌ . بايػاعس بٔ دْٛطٕٛ إىل ايػاعس تٞ إع إيٝٛت بد٤ًا

 .يف ايػعس اإلظبًٝصٟ
 

 : املكسز ايهتاب
The Norton Anthology of Poetry, latest edition. 
Hussain, Syed and Abdel-Hamid El-Khoreiby, An Annotated Anthology of English Poetry for 

Arab Students. Okaz Publishing, 1984. 

 :املسادع
Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1971. 

 

 

 َكسزات دزاض١ٝ أخـس٣
 

 زقِ املكسز اضِ املكسز عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ َتطًب ضابل

 374 ١َٝ بايًػ١ اإلظبًٝص١ْٜؿٛف إضال 2 232/242
 

 :أٖداف املكسز
 .زبط ايطالب برتاثِٗ َٚٛزٚثِٗ ايعًُٞ ايرٟ تسن٘ ايعًُا٤ املطًُٕٛ ٚنتب عٓ٘ املطًُٕٛ ٚغريِٖ (1
 .تعسٜف ايطالب باملؿطًشات اإلضال١َٝ املدتًف١ املطتدد١َ يف ايهتابات املع١ٝٓ باإلضالّ (2

عبٛ َٓذصات ايعًُا٤ ٚايكاد٠ املطًُني يف طبتًف  تػذٝع ايطالب ت١ُٝٓ ايػعٛز بايفدس ٚاالعتصاش (3
 .سكٍٛ املعسف١ عرب ايتازٜذ

 .تػذٝع ايطالب ع٢ً ايكسا٠٤ ٚايبشح يف ايرتاخ اإلضالَٞ (4

 .ايتعسٜف بأِٖ املفهسٜٔ ٚايعًُا٤ ٚايكاد٠ ٚاألدبا٤ املطًُني (5

 
 :ضبتٜٛات املكسز

١َٝ مبا يف ذيو إضٗاَات املطًُني طبتازات َٔ نتابات ملطًُني ٚغريِٖ عٔ اإلضالّ َٚٛقٛعات إضال
ضٝتِ ايرتنٝص ع٢ً  إضٗاَات املطًُني يف سكًٞ . عرب ايتازٜذ يف اسبكاز٠ ٚايجكاف١ يف طبتًف سكٍٛ املعسف١

 .ايًػٜٛات ٚاألدب
 

 : ايهتاب املكسز
 .َٔ إعداد أضاتر٠ ايكطِ Islamic Textsَرنس٠ بعٓٛإ 
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 :املسادع

1. Translation of the Meaning of the Noble Quran. King Fahd Complex for Printing the 

Holy the Holy Quran, Madinah. 

2. Sahih al-Bukhari   Mohammad Asad 

3. Glory of Iqbal   Abulhasan Ali Nadwi 

4. The Mugaddimah   Ibn Khaldoon 

5. Real Achievements  Fazlurahman 

6. Mahmood    Leigh Hunt 

7. Women in Islam   Aisha Lemu 

8. Introduction to Islam  Muhammad Hamidullah 

9. Saladin    Lane-Poole 

10. Al-Nawadir-As-Sultaniah  Ibn Shaddad 

 

 

 ايرتمج١َكسزات 
 

 زقِ املكسز اضِ املكسز عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ َتطًب ضابل

 490 (1)ايرتمجـ١  2 213/233/243

 
 :أٖداف املكسز

 ضاضٝات ايرتمج١ ْعسًٜا ٚتطبٝكًٝاٜعسف ٖرا املكسز ايطالب ع٢ً أ .1

ٜٚتِ تدزٜظ ايرتمج١ ع٢ً أضاع أْٗا َٗاز٠ يف سد ذاتٗا ٚأدا٠ يتفعٌٝ تعًِ ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ نًػ١  .2
 أدٓب١ٝ

بني ايًػتني ايعسب١ٝ ٚاإلظبًٝص١ٜ ، َجٌ منط ازبٌُ ٚتستٝب  ٚاالختالفذبًٌٝ أِٖ أٚد٘ ايػب٘  .3
 .دد  اخل ايهًُات ٚايسبط، ٚايترنري ٚايتأْٝح ، ٚايع

 : ٜتٓاٍٚ ٖرا املكسز ايرتمج١ ع٢ً َطت٣ٛ ايه١ًُ ٚازب١ًُ بٗدف .4

 تعسٜف ايطالب ع٢ً إدسا٤ات ايرتمج١ األضاض١ٝ. 

  ٚخازد٘املع٢ٓ قُٔ ايطٝام  إىل اْتباِٖٗدًب.  

 
 :ضبتٜٛات املكسز

ضتكدّ يًطالب ْؿٛف َستب١ تدزػبًٝا َٔ سٝح ايطٍٛ ٚايؿـعٛب١ ستـ٢ ٜتُهٓـٛا َـٔ ايتطبٝـل       
 ٞ ملا ٜتعًُْٛ٘ يف املكسز ايعًُ

 
   :  املسادع

 :نتابايفؿٍٛ َٔ األٍٚ ٚست٢ اشباَظ َٔ 
Newmark, Peter.  1988.  A Textbook of Translation.  London: Prentice Hall.   
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 زقِ املكسز اضِ املكسز عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ َتطًب ضابل

 493 (2)ايرتمج١  2 490

 
 (490)ُسازًا يًُكسز ايطابل ٜعد ٖرا املكسز إضت 

 
 :أٖداف املكسز

 . تكدّ يًطالب ْؿٛف أطٍٛ ٚأؾعب َٔ سٝح األضًٛب ٚايًػ١ .1

ٜتِ ايتعسض يًُصٜد َٔ ْكاط املكاب١ً ٚاملكاز١ْ بني ايًػتني ايعسب١ٝ ٚاإلظبًٝص١ٜ َٔ خالٍ ْؿٛف َٔ  .2
 .ٚايٛؾفأْٛاع ْؿ١ٝ طبتًف١ ٚخاؾ١ ْؿٛف ازبدٍ 

يف ايرتمج١  اإلغها١ٍ ٚايتطبٝل ٜٚطاعد ايطالب ع٢ً تػدٝـ َٛاطٔ ميصز ٖرا املكسز بني ايٓعسٜ .3
 سًٍٛ هلرٙ املػانٌ إىلٚاْتكا٤ اإلدسا٤ املٓاضب يًٛؾٍٛ 

 
 :ضبتٜٛات املكسز

 ،(ٚاالضتٝعابْعسٜات ايكسا٠٤ )طسٜك١ ذبًٌٝ ْـ ايًػ١ املؿدز  .1

 ،(ْعسٜات ايهتاب١ ٚاإلْػا٤)طسٜك١ ؾٝاغ١ ْـ ايًػ١ اهلدف  .2

 أْٛاعٗاأؾٓاف ايٓؿٛف ٚ .3

 ٚنٓتاز فعًٞ ًَُٛع ايرتمج١ نع١ًُٝ ذ١ٖٝٓ صبسد٠ .4

 طسم ايرتمج١ األضاض١ٝ ٚإدسا٤اتٗا .5

 .ايرتمجـ١أِٖ َؿطًشات  .6
 ْٚكدٖا،ٜعسض ع٢ً ايطالب يف ْٗا١ٜ ايفؿٌ َاد٠ َٔ ايٓؿٛف املرتمج١ املٓػٛز٠ َٔ أدٌ تكٛميٗا  .7

ٚتٗرٜب ( ١ٝ َٓٗا ٚايدالي١ٝايرتنٝب)ٚايػسض َٔ ٖرا ايتُسٜٔ ٖٛ غشر ايدق١ ايًػ١ٜٛ عٓد ايطالب 
 .َٗازات ايرتمج١ يدِٜٗ 

 
   :  املسادع

 :ايفؿٌ ايطادع ٚايطابع ٚايتاضع ٚايسابع عػس ٚايطابع عػس َٔ نتاب  
Newmark, Peter.  1988.  A Textbook of Translation.  London: Prentice Hall.  

 
  

 
 
 
 
 
 

 


