برنامج دراسي

دورة إبسوس 800

برنامج دراسي دورة إبسوس  , 800موعد 07.2015
األسبوع

30.04 - 06.05

07.05 - 13.05

ي)
الوظيفة (تفكير ك ّ
م ّ

كتاب الوظائف البيتية – كمي:
 7 مـجموعات جرب.
 6 مـجموعات هندسة مستوية.
 مـجموعة هندسة فـي الفراغ وهندسة تـحليليّة.
عامة.
 6 مـجموعات مسائل ّ
 2 مـجموعات مع ّدالت.
 2 مـجموعات حركة.
 1 مـجموعة قدرة.
 2 مـجموعات احتمال.
 1 مـجموعة توافقيّات.
 7 رسومات بيانيّة.
كتاب الوظائف البيتية – كمي:
 7 مـجموعات جرب.
 6 مـجموعات هندسة مستوية.
 مـجموعة هندسة فـي الفراغ وهندسة تـحليليّة.
عامة.
 5 مـجموعات مسائل ّ
 1 مـجموعة مع ّدالت.
 1 مـجموعة حركة.
 2 مـجموعات قدرة.
 1 مـجموعة احتمال.
 2 مـجموعات توافقيّات.
 7 رسـومات بيانيّة.

موعد 07.2015

كالمي)
الوظيفة (تفكير
ّ

كتاب الوظائف البيتية – كالمي:
 3 مـجموعات مقابالت.
 2 مـجموعات إكمال ُجـمل.
 3 مـجموعات منطق .1
 2 مـجموعات منطق .2
 3 مـجموعات منطق .3
 10 قطع فهم مقروء.

الوظيفة (إنجليزيّة)

:Epsos Clever Dictionaries

 حفظ ( Unit 1 + Unit 2صفحة  10وحتّـى .)18

:Epsos 800 Reader

 دراسة قطع ( 4 – 1صفحة  8وحتّـى ( .)16مع حفظ كلماتـها).
 حفظ ( Groups 1 - 4صفحة  85وحتّـى .)92

:Epsos English

البسيخومرتي" (صفحة  93وحتّـى .)120
 دراسة "مبادئ اللغة اإلنـجليزيّة فـي االمتحان
ّ

كتاب الوظائف البيتية – كالمي:
 3 مـجموعات مقابالت.
 2 مـجموعات إكمال ُجـمل.
 2 مـجموعات منطق .1
 3 مـجموعات منطق .2
 3 مـجموعات منطق .3
 10 قطعة فهم مقروء.

:Epsos Clever Dictionaries

 حفظ( Unit 3 + Unit 4 :صفحة  19وحتّـى .)25
:Epsos 800 Reader

 دراسة قطع ( 7 – 5صفحة  17وحتّـى  – )27إنـهاء ( .Section 1مع حفظ كلماتـها).
 حفظ( Groups 5 – 8 :صفحة  93وحتّـى .)100
:Epsos English

مرن (صفحة  122وحتّـى .)213

حل أسئلة التّ ُّ
ّ
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األسبوع

برنامج دراسي

ي)
الوظيفة (تفكير ك ّ
م ّ

كتاب الوظائف البيتية – كمي:





14.05 - 20.05








 6مـجموعات جرب.
 1مـجموعة أحرف.
 6مـجموعات هندسة مستوية.
مـجموعة هندسة فـي الفراغ وهندسة تـحليليّة.
عامة.
 5مـجموعات مسائل ّ
 1مـجموعة مع ّدالت.
 1مـجموعة حركة.
 2مـجموعات قدرة.
 1مـجموعة احتمال.
 2مـجموعات توافقيّات.
 7رسـومات بيانيّة.

كالمي)
الوظيفة (تفكير
ّ

كتاب الوظائف البيتية – كالمي:





 4مـجموعات مقابالت.
 2مـجموعات إكمال ُجـمل.
 2مـجموعات منطق .1
 3مـجموعات منطق .2

 4 مـجموعات منطق .3
 10 قطعة فهم مقروء.

الوظيفة (إنجليزيّة)

:Epsos Clever Dictionaries

 حفظ( Unit 5 + Unit 6 :صفحة  26وحتّـى .)38
:Epsos 800 Reader

 دراسة قطع ( 11 – 8صفحة  30وحتّـى ( .)40مع حفظ كلماتـها).
 حفظ( Groups 9 – 12 :صفحة  101وحتّـى .)108

:Epsos English

مرن (صفحة  217وحتّـى .)294

حل وحدة  – 1وحدة  3من فصول التّ ُّ
ّ
(مع حفظ كلمات الفصول).

:Epsos Clever Dictionaries

 حفظ( Unit 7 + Unit 8 :صفحة  39وحتّـى .)53
:Epsos 800 Reader
21.05 - 27.05

 حل كتاب Epsos 800 Practice

 حل كتاب Epsos 800 Practice

 دراسة قطع ( 13 – 12صفحة  41وحتّـى  – .)50إنـهاء ( .Section 2مع حفظ كلماتـها).
حفظ( Groups 13 – 16 :صفحة  109وحتّـى .)116

:Epsos English

مرن (صفحة  295وحتّـى .)347

حل وحدة  – 4وحدة  5من فصول التّ ُّ
ّ
(مع حفظ كلمات الفصول).

موعد 07.2015

2

دورة إبسوس 800

األسبوع

28.05 - 03.06

برنامج دراسي

ي)
الوظيفة (تفكير ك ّ
م ّ

الوظيفة (إنجليزيّة)

كالمي)
الوظيفة (تفكير
ّ

"تـحليل ذاتـي":

"تـحليل ذاتـي":

الضعف فـي الـمواضيع الـمختلفة ،بـموجب نتائج
 تركيز نقاط ّ
حل كتاب الوظائف البيتيّة وكتاب الـ .Practice
ّ

حل
 تركيز نقاط ّ
الضعف فـي الـمواضيع الـمختلفة ،بـموجب نتائج ّ
كتاب الوظائف البيتيّة وكتاب الـ .Practice
كل ( .Section 3مع حفظ كلماتـها).
 دراسة قطع ( 19 – 14صفحة  52وحتّـى ّ – )66
 حل (من مواد الدورة السابقة) جـميع األسئلة التابعة للـمواضيع  حفظ( Groups 16 – 20 :صفحة  115وحتّـى .)124
التـي تـم تـحديد نقاط الضعف فيها.

 حل (من مواد الدورة السابقة) جـميع األسئلة التابعة
للـمواضيع التـي تـم تـحديد نقاط الضعف فيها.

:Epsos Clever Dictionaries

 حفظ( Unit 9 + Unit 10 :صفحة  54وحتّـى .)66

:Epsos 800 Reader

:Epsos English

مرن (صفحة  348وحتّـى .)399

حل وحدة  – 6وحدة  7من فصول التّ ُّ
ّ
(مع حفظ كلمات الفصول).

حل كتب فصول األسد.

حل كتب فصول األسد.

استغالل نتائج الفصول وإجراء مراجعات إللغاء نقاط الضعف .استغالل نتائج الفصول وإجراء مراجعات إللغاء نقاط الضعف.
04.06 - 10.06

:Epsos Clever Dictionaries

 حفظ( Unit 11 – Unit 14 :صفحة  67وحتّـى .)96

:Epsos 800 Reader

مراجعة ومعاودة حل جميع األسئلة التي استصعبتها  /أخطأت

مراجعة ومعاودة حل جميع األسئلة التي استصعبتها  /أخطأت بها

كل ( .Section 4مع حفظ كلماتـها).
 دراسة قطع ( 22 – 20صفحة  68وحتّـى ّ – )81

ابتداء من األسبوع القادم :حل امتحانات كاملة.
ً

ابتداء من األسبوع القادم :حل امتحانات كاملة.
ً

:Epsos English

بها من كتب الفصول.
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من كتب الفصول.

 حفظ( Groups 21 – 22 :صفحة  125وحتّـى .)128

مرن (صفحة  348وحتّـى .)399

حل وحدة  – 6وحدة  7من فصول التّ ُّ
ّ
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حل امتحان كل يوم:

11.06 - 17.6

برنامج دراسي
حل امتحان كل يوم:

ناوب :امتحان من سلسلة امتحانات الـ  ،Eوفـي اليوم
 بالتّ ُ
الّذي يليه امتحان من سلسلة امتحانات الـ .800
 بعد إنـهاء االمتحان :تصليحه ،وتـحليل األخطاء ،وأجراء

ناوب :امتحان من سلسلة امتحانات الـ  ،Eوفـي اليوم الّذي
 بالتّ ُ
يليه امتحان من سلسلة امتحانات الـ .800
 بعد إنـهاء االمتحان :تصليحه ،وتـحليل األخطاء ،وأجراء عمليّة

حل كتاب الـ :Fire

حل كتاب الـ :Fire

كل واحد من الـمواضيع فـي
 بشكل أفقي :الـمرور على أسئلة ّ

كل واحد من الـمواضيع فـي
 بشكل أفقي :الـمرور على أسئلة ّ

حل امتحانين كل يوم:
 امتحان من سلسلة امتحانات الـ  ،Eوامتحان من سلسلة
امتحانات الـ .800
القطري.
ـحل امتحانات الـمركز
ّ
 البدء ب ّ

حل امتحان كل يوم:
 امتحان من سلسلة امتحانات الـ  ،Eوامتحان من سلسلة
امتحانات الـ .800
القطري.
ـحل امتحانات الـمركز
ّ
 البدء ب ّ

عمليّة "تـحليل ذاتـي".

الكم ّي.
التّفكري ّ

"تـحليل ذاتـي".

الكم ّي.
التّفكري ّ

:Epsos Clever Dictionaries

 مراجعة . Unit 1 – Unit 7

:Epsos 800 Reader

 مراجعة .Section 1+2
 مراجعة.Groups 1 – 14 :
:Epsos English

مرن.
 مراجعة وحدة  – 1وحدة  3من فصول التّ ُّ
موقع الـمركز القطري:

حل فصول اإلنـجليزيّة من امتحانات اللغة العبرية الّتـي نُشرت عام .2013 + 2014

ّ
(مع حفظ كلماتـها).

 بعد إنـهاء االمتحان :تصليحه ،وتـحليل األخطاء ،وإجراء
18.6 - 24.6

عمليّة "تـحليل ذاتـي".

 بعد إنـهاء االمتحان :تصليحه ،وتـحليل األخطاء ،وإجراء
عمليّة "تـحليل ذاتـي".

إكمال ومراجعة كتاب الـ :Fire
حل جـميع األسئلة الّتـي أخطأت بـها  /استصعبتها.
 معاودة ّ

إكمال مراجعة كتاب الـ :Fire
حل جـميع األسئلة الّتـي أخطأت بـها  /استصعبتها.
 معاودة ّ

 أسبوع االمتحانات القطرية.

 أسبوع االمتحانات القطرية.

:Epsos Clever Dictionaries

 مراجعة . Unit 8 – Unit 14

:Epsos 800 Reader

 مراجعة .Section 3+4
 مراجعة.Groups 15 – 22 :
:Epsos English

مرن.
 مراجعة وحدة  – 4وحدة  7من فصول التّ ُّ
موقع الـمركز القطري:

حل فصول اإلنـجليزيّة من امتحانات اللغة العبرية الّتـي نُشرت عام .2011 + 2012

ّ
(مع حفظ كلماتـها).

اإلمتحان 25.6 -

 إكمال حل إمتحانات المركز القطري.
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 إكمال حل إمتحانات المركز القطري.

 أسبوع االمتحانات القطرية.

 إكمال حل إمتحانات المركز القطري.
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