مجهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة الدراسية السنوية
االسم
البريد االلكتروني
اسم المادة

علي عبدهللا محمود
--------صوتيات اللغة االنجليزية

مقرر الفصل
اهداف المادة

الجامعة  :ديالى
الكلية  :التربية للعلوم االنسانية
القســم  :اللغة االنجليزية
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثي :علي عبدهللا محمود
اللقب العلمي :استاد مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :قسم اللغة االنجليزية

Better English Pronunciation:By J.D. O'Connor
تهدف المادة الى -:
-

اإلسهام في اإلعداد المهني لطالب اللغة االنجليزية ،وتمكينهم من تدريس تلفظ اصوات

اللغة االنجليزية في المرحلة المتوسطة والثانوية بشكل فعال.

 -تدريب الطلبة على االنتاج الصحيح الصوات اللغة االنجليزية.

 تمكين الطلبة من ضبط القواعد االساسية لتصنيفات اصوات اللغة االنجليزية تمكين الطلبة من التعرف على كيفية انتاج هذه االصوات.التفاصيل االساسية للمادة

تقسم المادة الى خمسة فصول:

يستعرض الفصل األول العالقة بين حروف الهجاء في اللغة اإلنجليزية واصواتها ،بينما يتناول
الفصل الثاني دراسة اعضاء النطق عند االنسان ووظيفة كل منهما في حين يستعرض الفصل

الثالث توصيفات االصوات الصحيحة في اللغة االنجليزية والمعايير المستخدمة في ذلك ومقارنة

بعضها البعض.اما اصوات العلة فان الفصل الرابع يعنى بدراستها واستعراض القواعد االساسية في
تصنيفها،كما يستعرض الفصل الخامس تتابع االصوات الصحيحة بانواعها الثالثة،واخي ار فان

الكتب المنهجية

الفصل السادس يتناول دراسة ظاهرتي التشديد والتنغيم في اللغة االنجليزية.
- Better English Pronunciation: By J.D. O'Connor
- Phonetics & Phonology: BY Peter Roach

المصادر الخارجية

الفصل الدراسي
تقديرات الفصل

االول
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معلومات اضافية

الفصل الدراسي

االمتحانات

الثاني

اليومية
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السعي السنوي

%40

االمتحان النهائي

%60
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الجامعة  :ديالى
الكلية  :التربية للعلوم االنسانية
القســم  :اللغة االنجليزية
المرحلة  :االولى
اسم المحاضر الثالثي  :علي عبدهللا محمود
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :قسم اللغة االنجليزية
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 ديالى: جمهورية العراق الجامعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

 التربية للعلوم االنسانية: الكلية
 اللغة االنجليزية: القســم
 االولى: المرحلة
 علي عبدهللا محمود: اسم المحاضر الثالثي
استاذ مساعد: اللقب العلمي
 دكتوراه: المؤهل العلمي
 قسم اللغة االنجليزية: مكان العمل
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األسبوع

 الفصل الدراسي الثاني/ جدول الدروس األسبوعي
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 علي عبد هللا محمود.د.م.أ:توقيع االستاذ

