
            

 

 

 

 

 

  

توزيع .  مباشرة حصص  أربعفي الصوتيات ودرس استماع مسجل و  نمسجال اندروس تأسيسية مسجلة باإلضافة إلى درس ثمانيةفي هذا األسبوع ستقوم بدراسة 
 النحو التالي:الدروس سيكون على 

 حصة مباشرة توجيهية لشرح خطة الدورة
 مساء   8:15إلى  8:00من 

 األحد 
82/2/1202  

 1حصة مباشرة                     1حصة مباشرة 
 مساء    9:30إلى  8:30من        مساء   6:00إلى  5:00من 

 )اختر الوقت المناسب لك(

 درس الصوتيات األول
)فيديو يحتوي على شرح   
لطريقة النطق لصوتيات 

 مختلفة( 

ل(
ّ
 درس تأسيسي : )مسج

 .الحروف -١

 

 اإلثنين 
1/3/1202  

 2حصة مباشرة                     2حصة مباشرة 
 مساء    9:30إلى  8:30من        مساء   6:00إلى  5:00من 

 )اختر الوقت المناسب لك(

ل(
ّ
 درس تأسيسي : )مسج

 الحروف. األصوات المختلفة لنطق بعض  -٢

 

 الثالثاء 
2/3/1202  

 3حصة مباشرة                     3حصة مباشرة 
 مساء    9:30إلى  8:30من        مساء   6:00إلى  5:00من 

 )اختر الوقت المناسب لك(

ل(
ّ
 درس تأسيسي : )مسج

 .األرقام األصلية والترتيبية  -٣

 

 األربعاء 
3/3/2021  

 4حصة مباشرة                     4حصة مباشرة 
 مساء    9:30إلى  8:30من        مساء   6:00إلى  5:00من 

 )اختر الوقت المناسب لك(

ل(
ّ
 درس تأسيسي : )مسج

 التحية. -٤

 

 الخميس
4/3/1202  

 الثانيدرس الصوتيات  
 )فيديو يحتوي على شرح  لطريقة النطق لصوتيات مختلفة( 

ل(درس تأسيسي : 
ّ
 )مسج

 .. a and an استخدام أدوات التنكير - 5
 .األلوان -6

 الجمعة 
5/3/2021  

 

1درس استماع   
ل(

ّ
 )مسج

ل(
ّ
 درسين تأسيسين : )مسج

 المضارع البسيط.   -7
 شهور السنة.  -8

 السبت
6/3/1202  

 التأسيسيى وخطة دورة المست
 18/3/2021وتنتـــهي   1/3/2021تبــدأ  

 

 األسبوع 
 االول
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 .  مباشرةحصص  وأربعة ناستماع مسجال انفي الصوتيات ودرس  نمسجال انتأسيسية مسجلة باإلضافة إلى درس اعشر درسأربعة  في هذا األسبوع ستقوم بدراسة 
 توزيع الدروس سيكون على النحو التالي: 

 5حصة مباشرة                     5حصة مباشرة 
 مساء    9:30إلى  8:30من        مساء   6:00إلى  5:00من 

 )اختر الوقت المناسب لك(

 الثالث درس الصوتيات  
)فيديو يحتوي على شرح  لطريقة  

 النطق لصوتيات مختلفة( 

ل(
ّ
 درسين تأسيسين : )مسج

 أيام األسبوع.   -9
 فصول السنة -10

 األحد 
7/3/2021  

 6حصة مباشرة                     6حصة مباشرة 
 مساء    9:30إلى  8:30من        مساء   6:00إلى  5:00من 

 )اختر الوقت المناسب لك(

ل(
ّ
 درسين تأسيسين : )مسج

 أعضاء العائلة -١1
 الطقس  -١2

 

 اإلثنين 
8/3/1202  

 7حصة مباشرة                     7حصة مباشرة 
 مساء    9:30إلى  8:30من        مساء   6:00إلى  5:00من 

 )اختر الوقت المناسب لك(

ل(درسين 
ّ
 تأسيسين : )مسج

 الروتين اليومي  -١3
 استخدام الكلمات مع الصفات  -١4

 

 الثالثاء 
9/3/1202  

 8حصة مباشرة                     8حصة مباشرة 
 مساء    9:30إلى  8:30من        مساء   6:00إلى  5:00من 

 )اختر الوقت المناسب لك(

ل(
ّ
 درسين تأسيسين : )مسج

 أجزاء الجسم   -١5
 some and anyاستخدام  -١6

 

 األربعاء 
10/3/2021  

 

2درس استماع   
ل(

ّ
 )مسج

ل(
ّ
 درسين تأسيسين : )مسج

 حروف الجر للوقت -١7
 الوقت  -١8

 

 الخميس
11/3/2021  

 الرابع درس الصوتيات  
 )فيديو يحتوي على شرح  لطريقة النطق لصوتيات مختلفة( 

ل(درسين تأسيسين : 
ّ
 )مسج

 الحواس  -١9
 األمراض  -20

 الجمعة 
12/3/2021  

 

3درس استماع    
ل(

ّ
 )مسج

ل(
ّ
 درسين تأسيسين : )مسج

 أدوات المطبخ  -٢1
المالبس -2٢  

 السبت
31/3/2021  

 األسبوع 
 الثــانـــي

 التأسيسيى وخطة دورة المست
 18/3/2021وتنتـــهي   1/3/2021تبــدأ  
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باإلضافة  مباشرةحصص  وأربعةدروس تأسيسية مسجلة باإلضافة إلى درس مسجل في الصوتيات ودرس استماع مسجل  تسعةفي هذا األسبوع ستقوم بدراسة 
 .  لالختبار النهائي

 :توزيع الدروس سيكون على النحو التالي 
 9حصة مباشرة                     9حصة مباشرة 

 مساء    9:30إلى  8:30من        مساء   6:00إلى  5:00من 
 )اختر الوقت المناسب لك(

 الخامس درس الصوتيات  
)فيديو يحتوي على شرح   

 لطريقة النطق لصوتيات مختلفة( 

ل(
ّ
 درسين تأسيسين : )مسج

 المواصالت  -٢3
 المطعم  -٢4

 األحد 
14/3/2021  

 10حصة مباشرة                     10حصة مباشرة 
 مساء    9:30إلى  8:30من        مساء   6:00إلى  5:00من 

 )اختر الوقت المناسب لك(

ل(
ّ
 درسين تأسيسين : )مسج

 المواد الدراسية -٢5
 بنية الجسم -٢6

 

 اإلثنين 
51/3/2021  

 11حصة مباشرة                     11حصة مباشرة 
 مساء    9:30إلى  8:30من        مساء   6:00إلى  5:00من 

المناسب لك()اختر الوقت   

ل(
ّ
 درسين تأسيسين : )مسج

 الصفات الملكية  -٢7
 الضمائر الملكية -٢8

 

 الثالثاء 
16/3/2021  

 12حصة مباشرة                     12حصة مباشرة 
 مساء    9:30إلى  8:30من        مساء   6:00إلى  5:00من 

 )اختر الوقت المناسب لك(

ل(
ّ
 درس تأسيسي : )مسج

  few - a few - little - a little   الفرق بين -٢9

 

 األربعاء 
17/3/2021  

 

4درس استماع    
ل(

ّ
 )مسج

ل(
ّ
 درس تأسيسي : )مسج

 المهن و الوظائف  -30
 edطرق نطق األفعال المنتهية بـ -٣1

 

 الخميس
18/3/2021  

 
 

 االختبار النهائي )سوف يكون متاح لمدة سنة بإمكانك تأديته في أي وقت تشاء(
+ 

 التسجيل في المستوى التالي
 

 الجمعة 
19/3/2021  

 السبت
02/3/2021  

 Englishplace.net+    الدعم الفني عبر الموقع االلكتروني: 966502960072واتساب:    920033291الرقم الموحد: 

 األسبوع 
 الثــالـــــث

 التأسيسيى وخطة دورة المست
 18/3/2021وتنتـــهي   1/3/2021تبــدأ  

 

 25/2/2021وتنتـــهي   1/2/2021تبــدأ  
 


