
           

 

 

 

 .ةءارق ناسردو ةلجسم عامتسا سورد ةعبرأو ةلجسم تادرفملا يف سورد ةسمخو دعاوقلا يف ةرشابم صصح ثالث ةساردب موقت فوس عوبسألا اذه يف
 :يلاتلا وحنلا ىلع نوكيس سوردلا عيزوت 

ةرودلا ةطخ حرشل ةيهيجوت ةرشابم ةصح  
ًءاسم ٥٥:٧ ىلإ ٤٠:٧ نم  

 

تبسلا  
٥/٢/٢202  

لوألا تادرفملا سرد  
)ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(  

 

1 عامتسا سرد  
)لّجسم(  

دحألا  
٦/٢/٢202  

يناثلا تادرفملا سرد  
)ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(  

)اهليجست متيو ةرشابم( 1 دعاوق ةصح  
ًءاسم 8:00 ىلإ 7:15 نم  

(Stative verbs) 

 

2 عامتسا سرد  
)لّجسم(  

 

نينثإلا  
٧/٢/٢202  

 

 1 ةءارق سرد
)لّجسم(  

ثلاثلا تادرفملا سرد  
 تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(

)ةلثمألا عم ةديدج  

 )اهليجست متيو ةرشابم( ٢ دعاوق ةصح
ًءاسم 8:00 ىلإ 7:15 نم  

(Agreeing with so and neither) 

 

ءاثالثلا  
٨/٢/٢202  

عبارلا تادرفملا سرد  
( ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف ) 

 )اهليجست متيو ةرشابم( ٣ دعاوق ةصح
ًءاسم 8:00 ىلإ 7:15 نم  

(Adjectives with -ing and -ed / Adjectives +  preposition) 

 

3 عامتسا سرد  
)لّجسم(  

 

ءاعبرألا  
٩/٢/٢202  

 

 2 ةءارق سرد
)لّجسم(  

 

4 عامتسا سرد  
)لّجسم(  

 

سيمخلا  
١٠/٢/٢202  

OFF 
ةعمجلا  
١١/٢/٢202  

 سماخلا تادرفملا سرد
( ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف ) 

تبسلا  
١٢/٢/٢202  

 يناثلا ىوتسملا ةرود ةطخ
 ٣/٣/202٢ يهـــتنتو ٦/٢/202٢ أدــبت

 

  عوبسألا

 لوالا
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 ةلجسم عامتسا سورد ةعبرأو ةلجسم تادرفملا يف سورد ةسمخو ةرشابم تادرفم ةصحو دعاوقلا يف ةرشابم صصح ثالث ةساردب موقت فوس عوبسألا اذه يف

 .نالجسم ةءارق ناسردو

 :يلاتلا وحنلا ىلع نوكيس سوردلا عيزوت 

  1 ةرشابم تادرفم ةصح

ًءاسم 9:30 ىلإ 8:30 نم  

 

5 عامتسا سرد  

)لّجسم(  

دحألا  

١٣/٢/٢202  

 

 3 ةءارق سرد

)لّجسم(  

سداسلا تادرفملا سرد  

 10 ىلع يوتحي ويديف(

)ةلثمألا عم ةديدج تادرفم  

 )اهليجست متيو ةرشابم( 4 دعاوق ةصح

ًءاسم 8:00 ىلإ 7:15 نم  
(The present perfect) 

6 عامتسا سرد  

)لّجسم(  

 

نينثإلا  

١٤/٢/٢202  

عباسلا تادرفملا سرد  

)ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(  

 )اهليجست متيو ةرشابم( 5 دعاوق ةصح

ًءاسم 8:00 ىلإ 7:15 نم  
(superlative adjectives) 

7 عامتسا سرد  

)لّجسم(  

 

ءاثالثلا  

١٥/٢/٢202  

نماثلا تادرفملا سرد  

)ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(  

 )اهليجست متيو ةرشابم( 6 دعاوق ةصح

ًءاسم 8:00 ىلإ 7:15 نم  
(Adverbial clauses; before, after, when) 

 

8 عامتسا سرد  

)لّجسم(  

 

ءاعبرألا  

١٦/٢/٢202  

 4 ةءارق سرد

)لّجسم(  

عساتلا تادرفملا سرد  

)ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(  

 

سيمخلا  

١٧/٢/٢202  

OFF ةعمجلا  

١٨/٢/٢202  

رشاعلا تادرفملا سرد  

)ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(  

تبسلا  

١٩/٢/٢202  

  عوبسألا

 يـــناــثلا

 يناثلا ىوتسملا ةرود ةطخ
 ٣/٣/202٢ يهـــتنتو ٦/٢/202٢ أدــبت
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  ةلجسم تادرفملا يف سورد ةسمخو ةرشابم تادرفم ةصحو دعاوقلا يف ةرشابم صصح ثالث ةساردب موقت فوس عوبسألا اذه يف

 :يلاتلا وحنلا ىلع نوكيس سوردلا عيزوت  .نالجسم ةءارق ناسردو ةلجسم عامتسا سورد ةعبرأو

2 ةرشابم تادرفم ةصح  
ًءاسم 9:30 ىلإ 8:30 نم  

9 عامتسا سرد  

)لّجسم(  

دحألا  

٢٠/٢/٢202  

 5 ةءارق سرد
)لّجسم(  

رشع يداحلا تادرفملا سرد  
 ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(

)ةلثمألا عم  

 )اهليجست متيو ةرشابم( 7 دعاوق ةصح
ًءاسم 8:00 ىلإ 7:15 نم  

(should and have to) 

10 عامتسا سرد  

)لّجسم(  

نينثإلا  

٢١/٢/٢202  

رشع يناثلا تادرفملا سرد  
)ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(  

 )اهليجست متيو ةرشابم( 8 دعاوق ةصح
ًءاسم 8:00 ىلإ 7:15 نم  

(Too/not enough; too many/ too much) 

11 عامتسا سرد  

)لّجسم(  

ءاثالثلا  

٢٢/٢/٢202  

رشع ثلاثلا تادرفملا سرد  
)ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(  

 )اهليجست متيو ةرشابم( 9 دعاوق ةصح
ًءاسم 8:00 ىلإ 7:15 نم  

(Relative clauses) 

12 عامتسا سرد  

)لّجسم(  

ءاعبرألا  

٢٣/٢/٢202  
 

 6 ةءارق سرد
)لّجسم(  

رشع عبارلا تادرفملا سرد  
)ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(  

 

سيمخلا  

٢٤/٢/٢202  

OFF 
ةعمجلا  

٢٥/٢/٢202  

رشع سماخلا تادرفملا سرد  
)ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(  

تبسلا  

٢٦/٢/٢202  
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  عوبسألا

 ثـــــلاــثلا

 يناثلا ىوتسملا ةرود ةطخ  
 ٣/٣/202٢ يهـــتنتو ٦/٢/202٢ أدــبت

 



 

 

 

 

 

  ةلجسم تادرفملا يف سورد ةسمخو ةرشابم تادرفم ناتصحو دعاوقلا يف ةرشابم صصح ثالث ةساردب موقت فوس عوبسألا اذه يف

 :يلاتلا وحنلا ىلع نوكيس سوردلا عيزوت  .يئاهنلا رابتخالل ةفاضإلاب نالجسم ةءارق ناسردو ةلجسم عامتسا سورد ةعبرأو

  3 ةرشابم تادرفم ةصح

ًءاسم 9:30 ىلإ 8:30 نم  

رشع سداسلا تادرفملا سرد  

)ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(  

 

13 عامتسا سرد  

)لّجسم(  

دحألا  

٢٧/٢/٢202  

 7 ةءارق سرد

)لّجسم(  

رشع عباسلا تادرفملا سرد  

 ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(

)ةلثمألا عم  

 )اهليجست متيو ةرشابم( 10 دعاوق ةصح

ًءاسم 8:00 ىلإ 7:15 نم  
(The past continuous) 

14 عامتسا سرد  

)لّجسم(  

نينثإلا  

٢٨/٢/٢202  

رشع نماثلا تادرفملا سرد  

)ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(  

 )اهليجست متيو ةرشابم( 11 دعاوق ةصح

ًءاسم 8:00 ىلإ 7:15 نم  
(Must be, may be, might be, could be, and can't be) 

15 عامتسا سرد  

)لّجسم(  

ءاثالثلا  

١/٣/٢202  

رشع عساتلا تادرفملا سرد  

)ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(  

 )اهليجست متيو ةرشابم( 12 دعاوق ةصح

ًءاسم 8:00 ىلإ 7:15 نم  
(Used to) 

16 عامتسا سرد  

)لّجسم(  

ءاعبرألا  

٢/٣/٢202  

  4 ةرشابم تادرفم ةصح

ًءاسم 9:30 ىلإ 8:30 نم  

 8 ةءارق سرد

)لّجسم(  

نورشعلا تادرفملا سرد  

)ةلثمألا عم ةديدج تادرفم 10 ىلع يوتحي ويديف(  

 

سيمخلا  

٣/٣/٢202  

 

)ءاشت تقو يأ يف هتيدأت كناكمإب ةنس ةدمل حاتم نوكي فوس( يئاهنلا رابتخالا  

+ 

يلاتلا ىوتسملا يف ليجستلا  

ةعمجلا  

٤/٣/٢202  

تبسلا  

٥/٣/٢٠٢٢  
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  عوبسألا

 عــــــبارــلا

 يناثلا ىوتسملا ةرود ةطخ
 ٣/٣/202٢ يهـــتنتو ٦/٢/202٢ أدــبت

 23/9/2021 يهـــتنتو


