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Asst. Prof. Mayada Zuhair Al-Khafaji 

  

 كلية التربية البدنية وعلوم لرياضة في جامعة بغداد

 دراسات العلياوحدة الدراسات ال

 Headway – Intro+level1مادة اللغة االنكليزية:

 المدرس: أ.م ميادة زهير فخري

 فيسبوك:صف 

  Mayada Headway class  

 Unit 1- Meeting Peopleالدرس االول: 

لسالم عليكم جميعا.... الى كل متابعي برنامج هيدوي لتعلم اللغة االنكليزية نعلمكم بانه قد بدانا في تطبيق ا

لطلبة الغائبين ولكل من يرغب تعويض اولفي صفوف الماجستير .  32/1/3112 البرنامج منذ يوم الثالثاء

  بتوضيح المادة سوف احاول اعادة شرحها ان شاء هللا ...

يونتات نتمنى ان يكفي الوقت المخصص للكورس الثاني  11على  introductoryيحتوي كتاب هيدوي 

 سوف يستخم لتنفيذ الواجبات. Headway level 1لتغطيتها علما ان 

 الى: unit 1تهدف الوحدة االولى 

وترتيبها حسب التسلسل عند اعداد قائمة باسماء  alphabetية التعرف على الحروف االبجد -1

 االشخاص او المدن او االندية او البحار او االنهار والخ

, الفارزة full stopاي طريقة استخدام )النقطة  punctuationالتعرف على ضوابط التنقيط  -3

comma  عالمة االستفهام ,question mark)... , 

 (a teacher, an engineer( وطريقة استخدامها) a,anت التعريف )التعرف على ادوا -2

اي متى يجب ان يكون الحرف كبيرا كابيتال  capitalizationالتعرف على طريقة تكبير الحروف  -4

capital  : مثال (I, English, Baghdad, Iraq, Tigris ,Atlantic Ocean) 

واالفعال  be) فعل الكينونة  simple present tenseالتعرف على اشكال الفعل المضارع البسيط  -5

 ( other verbsاالخرى 
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Asst. Prof. Mayada Zuhair Al-Khafaji 

1- Alphabet 

 الحروف االبجدية

. اذا كنت تعرف الحروف واشكالها اذهب الى  6للتعرف على الحروف االبجدية اذهب الى الصفحة رقم 

. 2التمرين رقم   

الحروف االبجدية كلمات غير مرتبة مطلوب ترتيبها حسب 6في هذا التمرين هنالك   

1-Write the following words in alphabetical order. 

( lecturer, student, teacher, doctor, dentist, engineer) 

 

Answer : 

1-dentist  

3-doctor 

2-engineer 

4-lecturer 

5-student 

6-teacher  

 اآلن حاولوا ترتيب المدن والدول التالية حسب تسلسها االبجدي!

2- Put the following cities and countries in alphabetical order. 

Rio de Janeiro, Brazil, Sydney, Australia, Delhi, India, Ankara, Turkey, New 

York, America, Manila, Philippines, Manama, Bahrain, Shanghai, China    

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368396633531877&set=a.132134400491436.1073741831.100010846295879&type=3
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Asst. Prof. Mayada Zuhair Al-Khafaji 

3- Punctuation 
 التنقيط

 :لتنقيط اشكال كثيرة مثالل

    period /full stop (.)    النقطة في نهاية الجملة -1 

My name is Mayada Zuhair. 

 (   )؟ Question mark    عالمة االستفهام في نهاية السؤال -3

What is your name? 

 exclamation mark (!)   عالمة التعجب في نهاية الجملة التعجبية -2

Congratulations! 

 ),(comma وتعمل كفاصلة بين الكلمات وتفيد للتوضيح عند تعداد االشياء الفارزة  -4

He has a book, a pencil, and a ruler. 

  apostrophes (')فارزة االختصار او التملك -5

I can't sleep. 

This is Ali's book. 

طبعا هنالك اشكال اخرى 

 . سنتعرف عليها الحقا
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Asst. Prof. Mayada Zuhair Al-Khafaji 

Review the following chart. There are 5 more marks.  

Find them! 
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Asst. Prof. Mayada Zuhair Al-Khafaji 

3-Capitalizationتكبير الحروف  

 

  2على هذه الضوابط اذهب الى الصفحة رقم للتعرف 

Study skill Punctuation(1) 

  capital letters   -      تستخدم الحروف الكبيرة

:uppercase  

   He is a doctorفي بداية الجملة-1

 Jane, Brazil .....اسماء االشخاص واالماكن وغيرها -2

  Jane and I come from Australia....للضمير المتكلم انا- 3

  Sunday, April ,...االيام واالشهر -4

 

 اآلن حاولوا ان تحلوا التمرين رقم 5 في نفس الصفحة!

5- Read the student's paragraph about Max. Add 5 capital letters and 3 full 

stops. 

 

max comes from frankfurt in germany he is a doctor he is married and has 

three children 

 

The answer is…. 
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Asst. Prof. Mayada Zuhair Al-Khafaji 

Max comes from Frankfurt in Germany. He is a doctor. He is married and 

has three children. 

 

 

4- Articles a and an 

 

 :ضوابط استخدام ادوات للتعريف

 قبل كلمة تبدأ بحرف ساكن  aتستخدم-1 

a doctor, a student  

 قبل كلمة تبدأ بحرف علة  anتستخدم- 2

an engineer, an accountant  

 ....2الزلنا في صفحة رقم 
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Asst. Prof. Mayada Zuhair Al-Khafaji 

Present Simple -5 

 الفعل المضارع البسيط

 يستخدم الفعل المضارع ألعطاء الحقائق والمعلومات

 .5وللتعرف على اشكال الفعل المضارع البسيط عد الى صفحة رقم 

 be (am, is, areصيغة الفعل )  -1

 (Iمع الضمير المتكلم انا ) amتأتي -

 (he, she.itمع ضمائر الشخص الثالث ) isتأتي -

 (you. we. theyمع )  areتأتي -

  come-comes, walk-walks, love-lovesافعال بسيطة اخرى  -3

 لثالشخص الثا sوتسمى  he, she, itالى الفعل اذا سبقه  sتضاف ال 

(. الذي يطلب منكم اعادة 5)الزلنا في صفحة 2بعد ان تعرفتم على اشكال الفعل ، اآلن اقرؤا التمرين رقم 

 , المطلوب:Book clubالخاصة بنادي الكتاب  3و1قراءة النصين 

1- Circle  ضع دائرة حول اشكال الفعلbe.  ( باللون االحمر) 

Underline-2 (باللون االزرق)ضع خطا تحت اشكال االفعال االخرى 

 

 

 

 

 

 

 Ada and Ninoy Manlapaz come from Manila, in the Philippines. 

They are teachers. They are married and they have two 

children. They read a lot of books. 
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Asst. Prof. Mayada Zuhair Al-Khafaji 

 .واستخدموا نفس التطبيق Chess Club  اختاروا اي نص من نادي الشطرنج-

 

 

 

 

 

My name is Meiguel Sousa . I come from Rio de Janiro, in 

Brazil, and I am a lecturer. I play chess with my son. 
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Asst. Prof. Mayada Zuhair Al-Khafaji 

 

 الواجبات

 

1- Homework: p.7 in Headway level 1:  1324حل التمارين  

2- project:  جمل عنك او اي شخص مشهور او مهم في حياتك 5اكتب  

3- article about any country with px اكتب مقالة عن اي بلد مع الصور 

4- presentation طالبين فقط مكلفين كل اسبوع بتقديم عرض بوربوينت 

 

 مالحظة: كل اسبوع سوف يكون لديكم اختبار سريع في الربع ساعة االولى من الدرس

 

 

 

 

 

 


