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Lecture 1 

Chapter 1 

Languages and Learning 

Focus 

 ركز

By the end of the next lecture you will be expected to write a 

descriptive composition about “Learning a Language”.   

تعلم " وصفية حول تكوين منك أن تكتب يتوقع القادمة هناية احملاضرة وحبلول

 ."اللغة

Preparing to Write, page 4 

 4كتابة، صفحة يستعد ل

Look at the photos on page 4 and think about how the people 

in these photos would benefit from learning a foreign 

language. 

 Airline representative 

 Businessman 

 A student 

 Health care worker  

 هذه الصور الناس يفالتفكري يف كيفية و 4يف الصفحة  الصور إلقاء نظرة على

 .تعلم لغة أجنبية سوف تستفيد من

 ممثل شركة طريان
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 رجل اعمال

 طالب

 ةالرعاية الصحي عامل

1. Why might these people need to speak more than one 

 language? 

 They should learn another language because they are 

most likely to meet people who speak a language other than 

their own. 

 ؟بأكثر من لغة حتتاج إىل التحدث قد ملاذا هؤالء الناس .1

 جيتمع الناس من املرجح أن ألهنا لغة أخرى يتعني عليهم أن يتعلموا

 .غري بلداهنم أخرى الذين يتحدثون لغة

 

2. What are some reasons to learn a second   

language? 

 A couple of reasons I think are important are to 

communicate with more people, and get to know and 

understand another culture.   

 ثانية لماألسباب لتع ما هي بعض. 2

 اللغة؟

، عدد أكرب من الناس للتواصل مع هي أعتقد أهنا مهمة أسباب وقبل بضعة

 .ثقافة أخرى وفهم والتعرف على

3. What are some ways to learn a second language? 

One could learn a language on his or her own or he or 

she could ask someone to teach him or her. A proper 
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way to learn a language though, is to take classes in a 

school or institute 

 ؟لغة ثانية الطرق لتعلم ما هي بعض .3

 

تطلب من  قد هو أو هي أو بلدها على له أو لغة للمرء أن يتعلم ميكن

 الرغم من ذلك، اللغة لتعلم الطريقة الصحيحة A. له أو هلا تعليمل شخص

 دأو معه مدرسة دروسا يف هو أن تأخذ

Reading Passage 

 راملم قراءة

Want to Learn a Language? 

Don’t Make It a Mount Everest 

Let’s read it together 

 ؟اللغة يريدون تعلم

 بل ايفرس جل ال جتعل من

 

 امع قراءهتا دعونا

Vocabulary 

 ةمفردات اللغ

foreign language ةلغة اجنبي 

Creole لالكريو 

cabdriver يسائق التاكس 

bargain ةصفق 

Experts ءخربا 

telephone booth نكشك التليفو 

proficiency ةبراع 

conjugate دوح 
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technique ةتقني 

immersion أو غطس رغم 

emphasize أكد 

individual فردي أو شخصي 

expensive مكلف أو غايل أو مثني 

private tutoring الدروس اخلصوصيه 

criterion معيار أو مقياس 

advantages املزايا 

dialogue حوار 

likely على االرجح أو رمبا 

opportunity فرصه أو مناسبه 

participate شارك 

conversation حمادثه 

 

Task 1 

Respond to the following : 
 Give four reasons why you want to learn English. 

Begin your answer like this 

 I want to learn English because …… 

 :يستجيب ملا يلي

 

 .تعلم اللغة اإلجنليزية ترغب يف ملاذا كن  أربعة أسباب إعطاء

 

 هذا مثل إجابتك تبدأ

 ...... ألن تعلم اللغة اإلجنليزية أريد أن

 


