
            

 

 

 

 

 

  

 دروس في المفردات مسجلة  وستة وحصة مفردات مباشرةحصص مباشرة في القواعد  أربعةفي هذا األسبوع سوف تقوم بدراسة 
 . ةاستماع مسجل وثالث دروس  phrasal verbs ةمسجل وثالث دروس
 :توزيع الدروس سيكون على النحو التالي 

 حصة مباشرة توجيهية لشرح خطة الدورة
مساء   35:9إلى  20:9من   

 األحد 
28/2/1202  

 درس المفردات األول 
مفردات جديدة مع األمثلة( 10)فيديو يحتوي على   

)مباشرة ويتم تسجيلها(  ١حصة قواعد   
مساء   10:30إلى  9:30من   

)indirect questions) 

 

1درس استماع   
ل(

ّ
 )مسج

 

 اإلثنين 
1/3/1202  

 درس المفردات الثاني
مفردات جديدة مع األمثلة( 10)فيديو يحتوي على   

 )مباشرة ويتم تسجيلها( ٢حصة قواعد 
 مساء   10:30إلى  9:30من 

(passives) 

 

2درس استماع   
ل(

ّ
 )مسج

 

 الثالثاء 
2/3/1202  

المفردات الثالث درس   
مفردات جديدة مع األمثلة( 10)فيديو يحتوي على   

 )مباشرة ويتم تسجيلها( ٣حصة قواعد 
 مساء   10:30إلى  9:30من 

(infinitives and gerunds (for purpose)) 

 

3درس استماع    
ل(

ّ
 )مسج

 

 األربعاء 
3/3/2021  

 درس المفردات الرابع
جديدة مع األمثلة(مفردات  10)فيديو يحتوي على   

 )مباشرة ويتم تسجيلها( ٤حصة قواعد 
 مساء   10:30إلى  9:30من 

(have/get something done) 

ل( 
ّ
)مسج  Phrasal verbs 1 
(   5على  حتويی ویدیف

مع األمثلة  دة یعبارات جد ) 

 

 الخميس
4/3/1202  

 درس المفردات الخامس 
األمثلة(مفردات جديدة مع  10)فيديو يحتوي على   

ل( 
ّ
)مسج  Phrasal verbs 2 

( مع األمثلة دةیعبارات جد 5على  حتويی ویدیف ) 
 الجمعة 

5/3/2021  

   1حصة مفردات مباشرة 
مساء   9:30إلى  8:30من   

 

 درس المفردات السادس 
مفردات جديدة مع   10)فيديو يحتوي على 

 األمثلة( 
 

ل( 
ّ
)مسج  Phrasal verbs 3 

عبارات   5على  حتويی  ویدیف
( مع األمثلة دة یجد  

 السبت
6/3/1202  

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

 

 األسبوع 
 االول
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 دروس في المفردات مسجلة  وسبعة وحصة مفردات مباشرة حصص مباشرة في القواعد أربعةفي هذا األسبوع سوف تقوم بدراسة 
 . ةاستماع مسجل وثالث دروس   phrasal verbs دروس مسجلة وأربعة

 :توزيع الدروس سيكون على النحو التالي 
 

 درس المفردات السابع
مفردات جديدة مع األمثلة( 10)فيديو يحتوي على   

 

 )مباشرة ويتم تسجيلها( ٥حصة قواعد 
 مساء   10:30إلى  9:30من 

(may, might, could, and must + have) 

 

4درس استماع    
ل(

ّ
 )مسج

 األحد 
7/3/2021  

 

 درس المفردات الثامن 
مفردات جديدة مع األمثلة( 10)فيديو يحتوي على   

 

 تسجيلها()مباشرة ويتم  ٦حصة قواعد 
 مساء   10:30إلى  9:30من 

(reported speech) 

 

5درس استماع   
ل(

ّ
 )مسج

 

 اإلثنين 
8/3/1202  

 

 درس المفردات التاسع 
مفردات جديدة مع األمثلة( 10)فيديو يحتوي على   

 

 )مباشرة ويتم تسجيلها( ٧حصة قواعد 
 مساء   10:30إلى  9:30من 

(Linking words) 

 

6درس استماع   
ل(

ّ
 )مسج

 

 الثالثاء 
9/3/1202  

 

 درس المفردات العاشر
مفردات جديدة مع األمثلة( 10)فيديو يحتوي على   

 

 )مباشرة ويتم تسجيلها( ٨حصة قواعد 
 مساء   10:30إلى  9:30من 

(relative clauses (subject and object)) 

ل( 
ّ
)مسج  Phrasal verbs 4 
(   5على  حتويی ویدیف

مع األمثلة  دة یعبارات جد ) 

 

 األربعاء 
10/3/2021  

   2حصة مفردات مباشرة 
مساء   9:30إلى  8:30من   

 

 درس المفردات الحادي عشر
مفردات جديدة مع األمثلة( 10)فيديو يحتوي على   

 

ل( 
ّ
)مسج  Phrasal verbs 5 
(   5على  حتويی ویدیف

مع األمثلة  دة یعبارات جد ) 

 

 الخميس
11/3/2021  

 

 درس المفردات الثاني عشر
مفردات جديدة مع األمثلة( 10)فيديو يحتوي على   

 

ل( 
ّ
)مسج  Phrasal verbs 6 

( مع األمثلة دةیعبارات جد 5على  حتويی ویدیف ) 
 الجمعة 

12/3/2021  

 

 درس المفردات الثالث عشر
مفردات جديدة مع األمثلة( 10)فيديو يحتوي على   

 

ل( 
ّ
)مسج  Phrasal verbs 7 

( مع األمثلة دةیعبارات جد 5على  حتويی ویدیف ) 
 السبت

13/3/2021  

 األسبوع 
 الثــانـــي

 الرابعى وخطة دورة المست
 18/3/2021وتنتـــهي   1/3/2021تبــدأ  
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 دروس في المفردات مسجلة  وسبعة وحصة مفردات مباشرةحصص مباشرة في القواعد  أربعةفي هذا األسبوع سوف تقوم بدراسة 
 . لالختبار النهائي افةباإلض ناستماع مسجال سانودر  phrasal verbs وثالث دروس مسجلة

 :التاليتوزيع الدروس سيكون على النحو  
 

 درس المفردات الرابع عشر
مفردات جديدة مع األمثلة( 10)فيديو يحتوي على   

 

 )مباشرة ويتم تسجيلها( ٩حصة قواعد 
 مساء   10:30إلى  9:30من 

(Adverb Clause of Place) 

 

7درس استماع   
ل(

ّ
 )مسج

 األحد 
14/3/2021  

 

 درس المفردات الخامس عشر
مفردات جديدة مع األمثلة( 10)فيديو يحتوي على   

 

)مباشرة ويتم  ١٠حصة قواعد 
 تسجيلها( 

 مساء   10:30إلى  9:30من 
(Adverb Clause of Reason) 

 

8درس استماع   
ل(

ّ
 )مسج

 

 اإلثنين 
15/3/2021  

 

السادس عشردرس المفردات   
مفردات جديدة مع األمثلة( 10)فيديو يحتوي على   

 

 تسجيلها()مباشرة ويتم  ١١حصة قواعد 
 مساء   10:30إلى  9:30من 

(Adverb Clauses of Result) 

ل( 
ّ
)مسج  Phrasal verbs 8 

( عبارات   5على  حتويی ویدیف
مع األمثلة دة یجد ) 

 

 الثالثاء 
16/3/2021  

 

 درس المفردات السابع عشر والثامن عشر
مفردات جديدة مع األمثلة( 10)فيديو يحتوي على   

 

)مباشرة ويتم  ١٢حصة قواعد 
 تسجيلها(

 مساء   10:30إلى  9:30من 
(Adverb Clauses of Supposition) 

ل( 
ّ
)مسج  Phrasal verbs 9 

( عبارات   5على  حتويی ویدیف
مع األمثلة دة یجد ) 

 

 األربعاء 
17/3/2021  

 

 درس المفردات التاسع عشر والعشرون 
مفردات جديدة مع األمثلة( 10)فيديو يحتوي على   

 

   3حصة مفردات مباشرة 
   مساء   30:9إلى  03:8من 

ل( 
ّ
)مسج  Phrasal verbs 10 

( عبارات   5على  حتويی ویدیف
مع األمثلة دة یجد ) 

 

 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
20/3/2021  

 األسبوع 
 الثــالـــــث

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