
َتعّلم التحدث باإلنجليزية
تعليم عبر االنترنت مع معلمين من أهل اللغة

برنامج األطفال

www.englishgeniuses.com



ف على تعر
englishgeniuses.com  هو موقع إلكتروني لتعليم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها من

جميع األعمار، حيث نهدف من خالله الى تسهيل تعلم اللغة اإلنجليزية عبراالتصال

المباشر على شبكة اإلنترنت، حيث نؤمن أن التقنية تمّكنا من فتح آفاق المعرفة ومد

جسور التواصل.
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English Geniuses ف على تعر



التواصل اإليجابي

الصداقة

المعرفة

المرح
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ِقَيمنا
القيم التي نرتكز عليها في

اسلوبنا في التعليم هي:
 

1- التواصل االيجابي
2- الصداقة
3- المعرفة

4- المرح
 

وذلك اليماننا العميق بأصالة
وفاعلية هذه العناصر

للحصول على تجربة فريدة
في تعلم اللغة االنجليزية 



نقوم بتدريس طالبنا و طالباتنا  من سن  

3 الى 16 سنة بأسلوب فيه الكثير من

الفائدة و المتعة والمرح!
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البرنامج
يتألف البرنامج من ثالث

مستويات على النحو التالي:
 

1- المرحلة االبتدائية
( 114 ساعة )

 
2- المرحلة المتوسطة

( 134 ساعة )
 

3- المرحلة الثانوية
( 58 ساعة )

 

يتم تسجيل الطالب في
المستوى المناسب حسب

نتيجة مقابلة تحديد المستوى
و العمر 
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متقدم

متقدم

متقدم

متقدم

متقدم

متقدم

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

مبتدئ

مبتدئ

مبتدئ

مبتدئ

مبتدئ

مبتدئ

Level F1

Level F2

Level F3

Level F4

Level A0

Level A1

Level 4

Level 5

Level 6

Level 7

Level 8

Level 9

Level 10

Level A2

Level 7

Level 8

Level 9

Level 10

Level 11

Level 12

Level 13

Level B1

Level B2

المرحلة
االبتدائية

المرحلة
المتوسطة

المرحلة
الثانوية

عمر 3 - 10 سنوات

عمر 11 - 13 سنوات

عمر 14 - 16 سنوات

Level 0

Level 1

Level 2

Level 3



تفاصيل
المنهج
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Level 4 (9 Hrs) : التعرف على االدوات واألنشطة
المدرسية. أفراد األسرة. أجزاء الجسم والمالبس. األنشطة
المنزلية وغرف المنزل. األنشطة في المزرعة وحيوانات
المزرعة. وقت الحفلة (حفلة عيد ميالد ، طعام ، أنشطة ،

ألعاب) التسلية و االلعاب . وقت المرح و اللعب.
 

Level 5 (9 Hrs) : التعرف على مكان اللعب و المرح . بيتي
وأنشطتي في منزلي وأثاثه ووصف الغرف المختلفة. وصف
مدينتي واألماكن التي يجب زيارتها. وظيفة أحالمي.
نشاطاتي اليومية. الطعام يحب ويكره. الحيوانات البرية

وقدراتها. شهور وأنشطة في شهور مختلفة.
 

Level 6 (9 Hrs) : التعرف على األنشطة اليومية. مجتمعي
والوظائف واألماكن المختلفة في مجتمعي. العمل الجاد
والقيام باألعمال اليومية. حيوانات رائعة وتعلم حقائق
ممتعة عن الحيوانات. الطقس واختالف المالبس
واألنشطة في مختلف األحوال الجوية. خمس حواس ،
تختبر العالم من حولنا. الطعام ، طلب الطعام ، صنع
الطعام ،حياة صحية وغير صحية ، عادات صحية وغير صحية ،

طعام صحي وغير صحي. الذهاب في رحلة ميدانية.

المستوى المتقدمالمستوى المتوسطالمستوى المبتدئ 

114 ساعةالمرحلة االبتدائية  الهدف: التعرف على األحرف و األرقام و المفردات و األفعال البسيطة و3 - 10 سنوات
 التعبير عن الرغبات و المشاعر و وصف المدرسة والمنزل و االنشطة اليومية
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Level 0 (6 Hrs) : التعرف على الحروف واألصوات والكلمات
الرئيسية

 
Level 1 (9 Hrs) : التعرف على األرقام واأللوان واألشياء
المدرسية وأفراد األسرة والطعام واألنشطة اليومية

والحيوانات والمنزل.
 

Level 2 (10 Hrs) :  التعرف على األلوان والحروف واألرقام. و
تقديم النفس. وسؤال: ما هذا؟ ما هؤالء؟ (الفرق بين صيغة
الجمع والمفرد لألسماء في اللغة اإلنجليزية) ؛ كيف حالك؟ ، إلخ ،
سوف يتعلمون العواطف وكيفية وصف مشاعرهم. األضداد.
كائنات المدرسة وأوصافها و التهرف عالحيوانات والطعام.

وصف ما يحبون وما ال يحبونه، اسئلة نعم و ال.
 

Level 3 (10 Hrs) : تلخيص للحروف و االرقام و االلوان ، ونطق
كلمات TH ، والتحدث عن إبداءات اإلعجاب وعدم اإلعجاب ، و
عن القدرات ، واألضداد ، والرياضة ، وكائنات المنزل ، ووصف
األشياء ، ونطق كلمات SH و CH ، والمفردات والجمع ،
والفواكه ، وتحديد وعد األشياء ، إخبار الوقت ، األرقام أكثر من 10

، السؤال "هل لديك؟" أدوات المطبخ والمالبس.

Level 7 (13 Hrs) : دورة محادثة عن:  أاالصدقاء في المدرسة  ،  يتحدث عن
أنشطتك اليومية وأعمالك. الطعام من جميع أنحاء العالم  ، وطلب الطعام في
المطعم. التحدث عن المرض ، والذهاب إلى الطبيب. التعلم عن الحيوانات الغريبة ،
أسئلة "كم عدد؟" و لماذا؟" . مقارنة الحياة اآلن وسابقا. التحدث عن األيام واألعياد

الخاصة واألنشطة التي تليها. الحديث عن الهوايات . تعلم وتجريب أشياء جديدة.
 

Level 8 (13 Hrs) : دورة القراءة مع التحدث. التحدث عن االهتمامات والهوايات
وأنشطة وقت الفراغ. التحدث عن األسرة واألنشطة العائلية والعطالت. مساعدة
اآلخرين وعمل الخير. نتحدث عن التسوق والمال واألسعار إلى المتاجر وثقافة
التسوق. التحدث عن المستقبل باستخدام المضارع للحديث عن األنشطة
واالختراعات المستقبلية. نتحدث عن تنبؤات حول المستقبل. الحديث عن أصول

األشياء. الحديث عن المغامرات 
 

Level 9 (13 Hrs) : دورة القواعد النحوية / القراءة / المحادثة. األزمان الحالية /
الماضية والمستقبلية. التحدث عن أنشطة ما بعد المدرسة واستكشاف اهتمامات

ومواهب الطالب المختلفة.
 

Level 10 : قواعد وتعبيرات متقدمة. ينصب التركيز على القدرة على التحدث بجمل
طويلة وصحيحة نحوًيا. المجاالت: المواهب والرياضة واألعياد والمهرجانات والحديث
misteries عن المستقبل والتنبؤ بما ستكون عليه الحياة في المستقبل. نتحدث عن
والمغامرات والبقاء على قيد الحياة في البرية. نتحدث عن الحياة في أجزاء مختلفة

من العالم.

( 52ساعة )( 27 ساعة )( 35 ساعة )



تعلم الفرق بين المضارع البسيط و المضارع المستمر ،
الحديث عن األنشطة التي نقوم بها في لحظة الكالم.

التعرف على الحيوانات ومقارنتها ببعضها البعض (البقرة
أكبر من الكلب ... إلخ). الحديث عن الذكريات (الزمن الماضي).
بعض / أي ، ترتيب األرقام ، تعلم المفرد والجمع لألسماء

غير النظامية. 
 

Level F3  (15 Hrs) : القواعد النحوية / التحدث بجمل
أطول. التعرف على البلدان المختلفة. "من أي بلد أنت؟ أنا
من…" . التحدث عن وقت الفراغ (أنشطة عطلة نهاية
األسبوع). التحدث عن األشياء الخاصة بك (الممتلكات).
يلهون ويتحدثون عن المرح في الهواء الطلق. الحيوانات
البرية ووصف الحيوانات وقدراتها. التعرف على العادات
واألنشطة اليومية. التعرف على األماكن التي نذهب إليها
وما الذي يمكننا فعله في أماكن مختلفة (سينما ، مقهى ..).
الطلب في المطعم. الحيوانات ومقارنة مهاراتهم
وقدراتهم (أسرع ، أبطأ ، أكبر ...) . األنشطة في الحديقة ،
ووصف المساحات الخارجية.  األنشطة في المتحف ، ووصف
األحداث الماضية. التحدث عن شخصيات الناس ومظهرهم.
Past Simple نتحدث عن األوقات الماضية ، باستخدام
Tense. التحدث عن يومك واألنشطة التي قمت بها في

يوم واحد. الحديث عن العطالت واألنشطة في يوم عطلة.
 
 

المستوى المبتدئ 

134 ساعةالمرحلة المتوسطة الهدف: التعرف على مفردات اكثر من المحيط و االنشطة اليومية و تعلم11 - 13 سنة
نطقها بالشكل الصحيح و ممارسة المحادثة بها مع  بعض القواعد الرئيسية
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Level F1  (15 Hrs) : التعرف على كائنات المدرسة وأنماط الجمل
"ما هذا؟ انه…". تعلم أجزاء الجسم والوجه ، ومعرفة كيفية وصف
جسمك. التعرف على الوظائف المختلفة والتعرف على وظائف
األشخاص المختلفين. نتحدث عن وظيفتك المستقبلية. التعرف
على موقع األشياء ، ووصف مكان األشياء. التعرف على ضمائر
الملكية. تعلم الغرف في المنزل واإلجابة على السؤال "أين
الشخص؟" التعرف على الطعام ووصف وقت الغداء. تعلم كيفية
وصف أصدقائك أو أفراد عائلتك ، والتحدث عن مظهرهم. التعرف
على الحيوانات ووصف الحيوانات. التعرف على العشاء ووصف
وقت العشاء.التعرف على أثاث المنزل والفرق بين المفرد والجمع.

الحديث عن القدرات "يمكنه ، يمكنها / ال تستطيع".التحدث عن
األنشطة خارج المنزل واالستمتاع على الشاطئ

 
Level F2  (15 Hrs) : دورة القواعد النحوية / القراءة / األساسية.
تعلم التحدث عن المشاعر والتعبير عن مشاعرك. التحدث عن
األنشطة خارج المدرسة وما هي اهتماماتك وهواياتك. الطعام
والطلب في المطعم. مواضيع المدرسة والحديث عن جدولك
اليومي.أنشطة وأعمال ما بعد المدرسة. التحدث عن أعياد الميالد
وحفلة عيد الميالد. األنشطة اليومية والعادات واألشياء التي نقوم
بها كل يوم. أماكن العمل وبيئات العمل المختلفة. التكلم عن

الطقس. التحدث عن المالبس ووصف مالبس شخص ما.

Level F4  (15 Hrs) : قواعد متقدمة وتحدث بجمل أطول.
مفردات المطاعم وتعلم آداب المطاعم وطلب الطعام.

الذهاب إلى حفلة موسيقية والتحدث عن حفلة موسيقية
وموسيقى. المتحف يتحدث عن األحداث الماضية واألفعال الشاذة.
ضمائر الملكية والظروف (غير منتظمة ومنتظمة). السؤال عن

االتجاهات وتعلم كيفية إخبار شخص ما بالطريقة التي يسلكها.
مواد مختلفة ، تصف المواد التي صنعت منها األشياء ، ومقارنة
األشياء المختلفة حسب مادتها. األحداث المستقبلية ، التنبؤ
بالمستقبل ، الحديث عن خططك المستقبلية. مصدر الهدف ،
شرح الغرض من أفعالك. أفعال الماضي التي ال تزال صحيحة اآلن
(زمن مثالي) ابدا. نتحدث عن تجاربنا. كوننا مرضى ، ماذا يجب أن
نفعل عندما نمرض.نتحدث عن عائلتك الممتدة. الحديث عن

األحداث الماضية التي استمرت لفترة أطول (الماضي المستمر).
Past و Past Simple أخبار جيدة ، أخبار سيئة. باستخدام

Continuous مًعا ، تتم مقاطعة اإلجراءات في الماضي.

( 60 ساعة )



Level A0 (15 Hrs) : دورة المحادثة األساسية / تقديم
نفسك ، والتحدث عن عائلتك ، وهواياتك ، واهتماماتك
، وأنشطة الحياة اليومية ، وأنشطة وقت الفراغ ،
واألنشطة المدرسية ، واإلجراءات واألنشطة الماضية

والمستقبلية ، ووصف األشخاص واألماكن واألحداث.
 

Level A1 (13 Hrs) : دورة المحادثة / القواعد (للطالب
الذين يعرفون كيفية التحدث ولديهم مستوى أساسي
من الفهم ، لكن ال يتحدثون بجمل صحيحة نحوًيا).
التحدث عن الطعام (شراء الطعام ، طلب الطعام ،
إلخ). الحديث عن الخطط والنوايا ، االحتماالت ، االحتمال
، إعطاء اإلنذارات. التجول في المدينة وإعطاء وفهم
التوجيهات. الصحة والتغذية. عرض المساعدة. مشاكل

منزلية.
 

Level A2 (10 Hrs) :  ال تختلف المواضيع عن  A1 . ما
هو مختلف هو السرعة ، يمكننا التحدث بشكل أسرع
مع الطالب في المستوى A2 وعادة ما تكون جملهم

.A1 أطول وأكثر تنظيماً من
 

المرحلة
134 ساعةالمتوسطة 11 - 13 سنة
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( 36 ساعة ) ( 38 ساعة )المستوى المتقدمالمستوى المتوسط

Level 7 (9 Hrs) : دورة محادثة عن:  أاالصدقاء في المدرسة  ،
يصفون أصدقاءك وشخصياتهم ومظاهرهم. جدولنا ، يتحدث عن
أنشطتك اليومية وأعمالك. الطعام من جميع أنحاء العالم ،
والتعرف على ثقافات الطعام المختلفة ووصف الطعام الذي
تفضله ، وطلب الطعام في المطعم. التحدث عن المرض ، وأعراض
المرض ، والذهاب إلى الطبيب واألشياء التي نقوم بها لنشعر
بتحسن عندما نمرض. التعلم عن الحيوانات الغريبة ، أسئلة "كم
عدد؟" و لماذا؟" . مقارنة الحياة اآلن وزمن طويل. التحدث عن األيام
واألعياد الخاصة واألنشطة التي تليها. الحديث عن الهوايات
واالهتمامات. تعلم وتجريب أشياء جديدة (تعلم لغة جديدة أو إيجاد

هواية جديدة).
 

Level 8 (9 Hrs) : دورة القراءة / التحدث. التحدث عن االهتمامات
والهوايات وأنشطة وقت الفراغ وفهم القراءة. التحدث عن
األسرة واألنشطة العائلية والعطالت مع العائلة. مساعدة اآلخرين
وعمل الخير ومساعدة عائلتك وأصدقائك. نتحدث عن التسوق
والمال واألسعار والذهاب إلى المتاجر وثقافة التسوق. التحدث عن
اإلجازة والتعرف على أجزاء مختلفة من العالم. التحدث عن
المستقبل باستخدام المضارع الصحيح للحديث عن األنشطة
واالختراعات المستقبلية. نتحدث عن تنبؤات حول المستقبل.

الحديث عن أصول األشياء. الحديث عن المغامرات والمغامرة.
 

Level 9 (9 Hrs) : دورة القواعد النحوية / القراءة
/ المحادثة. األزمان الحالية / الماضية والمستقبلية.
التحدث عن أنشطة ما بعد المدرسة واستكشاف

اهتمامات ومواهب الطالب المختلفة.
 

Level 10 (9 Hrs): قواعد وتعبيرات متقدمة.
ينصب التركيز على القدرة على التحدث بجمل
طويلة وصحيحة نحوًيا. المجاالت: المواهب
والرياضة واألعياد والمهرجانات والحديث عن
المستقبل والتنبؤ بما ستكون عليه الحياة في
المستقبل. نتحدث عن misteries والمغامرات
والبقاء على قيد الحياة في البرية. نتحدث عن

الحياة في أجزاء مختلفة من العالم.
 

تابع)
)

الهدف: التعرف على مفردات اكثر من المحيط و االنشطة اليومية و تعلم
نطقها بالشكل الصحيح و ممارسة المحادثة بها مع  بعض القواعد الرئيسية



المستوى المتقدمالمستوى المتوسطالمستوى المبتدئ 

58 ساعةالمرحلة الثانوية الهدف: ممارسة المحادثة بشكل اسرع و اكثر ثقة في مختلف مجاالت الحياة14 - 16 سنة
اليومية او الدراسية أو العملية 
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Level B1 (10 Hrs) : دورة محادثة. ينصب التركيز على قواعد أكثر تقدًما

أثناء التحدث عن مواقف وخبرات مختلفة في الحياة. المجاالت: الحديث عن

أنشطة الماضي والحاضر والمستقبل. ما يحب ويكره. وصف المهام.

مقابالت العمل. وصف المواهب والمهارات. العادات. التزامات. طلب

وتقديم المشورة.

 

Level B2 (10 Hrs) : دورة محادثة. ينصب التركيز على قواعد أكثر تقدًما.

مقابالت العمل ، االستقطاعات ، التعبير عن االحتمالية ، التعبير عن

المخاوف ، الحديث عن اإلنجازات ، طلب المعلومات ، التحدث عن األسباب

والعواقب ، التعبير عن الرغبات ، التعبير عن المفاجأة ، التعبير عن اآلراء ،

التعبير عن الموافقة ، كتابة خطاب شخصي ، التعبير عن خيبة األمل.

( 20 ساعة )( 10 ساعات )( 28 ساعة )

Level A0 (15 Hrs)  : دورة المحادثة األساسية /

تقديم نفسك ، والتحدث عن عائلتك ، وهواياتك ،

واهتماماتك ، وأنشطة الحياة اليومية ، وأنشطة وقت

الفراغ ، واألنشطة المدرسية ، واإلجراءات واألنشطة

الماضية والمستقبلية ، ووصف األشخاص واألماكن

واألحداث.

Level A1 (13 Hrs) : دورة المحادثة/القواعد (للطالب

الذين يعرفون كيفية التحدث ولديهم مستوى أساسي

من الفهم ، لكن ال يتحدثون بجمل صحيحة نحوًيا).

التحدث عن الطعام (شراء الطعام ، طلب الطعام ،

إلخ). الحديث عن الخطط والنوايا ، االحتماالت ، االحتمال

، إعطاء اإلنذارات. التجول في المدينة وإعطاء وفهم

التوجيهات. الصحة والتغذية. عرض المساعدة. مشاكل

منزلية.

 

Level  A2 (10 Hrs) : دورة المحادثة /و القواعد

(للطالب الذين يعرفون كيفية التحدث ولديهم

مستوى أساسي من الفهم ، لكن ال يتحدثون بجمل

صحيحة نحوًيا). التحدث عن الطعام (شراء الطعام ،

طلب الطعام ، إلخ). الحديث عن الخطط والنوايا ،

االحتماالت ، االحتمال ، إعطاء اإلنذارات. التجول في

المدينة وإعطاء وفهم التوجيهات. الصحة والتغذية.

عرض المساعدة. مشاكل منزلية.

 

 ال تختلف مواضيع هذه الدورة عن مستوى A1 . ما هو

مختلف هو السرعة ، يمكننا التحدث بشكل أسرع مع

الطالب في المستوى A2 وعادة ما تكون جملهم

.A1 أطول وأكثر تنظيماً من

 



 
www.instagram.com/english.geniuses : على االنستجرام @english.geniuses حساب

 
info@englishgeniuses.com : البريد االلكتروني

 
عبر الواتس اب رقم: 00966570299037

 

11www.englishgeniuses.com

شكرا لكم 

اذا كانت لديكم اي اقتراحات او استفسارات فال تترددوا بالتواصل معنا عن طريق الوسائل التالية:


