
من الصفر بطريقة التدريب وليس التدريس
تعلم اإلنجليزية مع سبيته

مع المدرب الدولي

المستوى األول



بفضل الله تم توزيع ونشر هذا الكتاب بشكل مجاني من قبل

المهندس أحمد سبيته

للحصول على فيديوهات الكورسات والتي تشرح الكتاب بشكل متقن التبسيط

مع الملفات الصوتية أيضا : يمكن الدخول على الرابط التالي للحصول عليها

أو عن طريق مراسلتنا عبر اإليميل أو الواتس اب

يمكن أيضا التقدم إلمتحان والحصول على شهادة بعد كل مستوى

 المادة القانونية للكتاب : يمنع منعًا باتا نشر أو بيع هذا الكتاب بمقابل مادي مهما

 كان، ونرجوا منكم جميعًا التواصل معنا واإلبالغ عن أي شخص أو جهة أو مكتبة

أو مؤسسة تقوم ببيع الكتاب عبر األنترنت أو مطبوعا في أي مكان بالعالم

مرونة الوقت : دروس على مدى 24 ساعة تمكنك من التدرب متى أردت وفي المكان اللذي تحب

متعدد الخيارات : استمع لدروس وأنت في طريقك للعمل أو أثناء  المشي أو تحضيرك للطعام

تبسيط اإلنجليزية : ستجد كيف أن اإلنجليزية أصبحت أسهل مع (مبسط اإلنجليزية) م.أحمد سبيته

والمفردات القواعد  توظيف  من  ستتمكن  اإلحترافية  رحلتك  بداية  مع   : نفسك  في  ثقتك   زيادة 

اللغوية أثناء محادثاتك مع األجانب ,صفقاتك وعملك الخاص, أو أثناء المعاينات لوظيفة جديدة

 يمكنك هذا الكورس من

 ملخص لكامل مقرر المستوى األول

 ليسهل عليك مراجعة الدروس مع

األسئلة وإجابتها

الكتاب اإللكتروني

منهج المستوى األول

 شاهد الدروس أول بأول عن طريق

جوالك أو حسابك الشخصي

تسجيالت مرئية

دروس مقسمة ل 11 درس مكثف

 استمتع بسماع الدروس أثناء 

 قيادتك لسيارتك أو أثناء المشي أو

أثناء تحضيرك للطعام

دروس المستوى األول 

تسجيالت صوتية CD

go.sbeata.com

003 36 09 73 80 98 courses@sbeata.com

سارع بحجز نسختك األن
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 بعد معاناة العرب في تعلم اإلنجليزية بالطرق التي لم تعد

تجدي نفعاً سواء العربية منها أو األجنبية

ثورة العالم،  في  األضخم  المشروع  هذا  اليوم  لكم   أقدم 

طريقة وهي  الخاصة  بطريقتي  اإلنجليزية  تعلم   في 

التدريب وليس التدريس

لتالئم األنسب  الطريقة  لكم  أقدم  الكتاب   بهذا 

واستيعاب عقلك بل   عمرك ومستواك وتخصصك 

لها : اللغة اإلنجليزية العملية

أن إال  منك  ينتظر  ال  كبير  كنز   هذا 

سهولة ليريك  الفرصة   تعطيه 

اإلنجليزية

الكتاب هذا  تقرأ  أن  هي  العظمى   الفائدة 

مشاهدة وبعد  الكورس,  فيديوهات  تشاهد   وانت 

 الفيديو قم باإلستماع لملف الصوت الخاص بكل درس

 ولو لمرة واحدة

ونتمنى المشروع،  هذا  عمل  فريق  أفراد  جميع   أشكر 

لكم التوفيق وال تنسونا من دعواتكم

لــ محفوظة  الكتاب  حقوق   :  مالحظة 

هذا بيع  باتا  منعًا  ويمنع    

 الكتاب بدون اذن خطي من المهندس أحمد سبيته

وإال ستتعرض للمساءلة القانونية

أسود سبيته

English with Sbeata
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ل�ستفسار وشراء فيديوهات الكورس راسلنا

English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

  WRITING THE ALPHABET LETTERS                           كتابة حروف األبجدية

SMALL LETTERSCAPITAL LETTERS

A - B - C - D - E - F - G- H - I - J 

- K - L - M - N - O - P - Q - R - S - 

T - U - V - W - X - Y - Z

a - b - c - d - e - f - g- h - i - j -    

k - l - m -  n -  o - p - q - r - s - 

t - u - v -   w - x - y - z

                  WORD CLASSES IN ENGLIS                                   أقسام الكلمات باإلنجليزية

Adverb

حال

Preposition

حروف الجر

Pronoun

ضمير

Verb

فعل

Adjective

صفة

Noun

اسم

Quickly In I Eat Tall Ali

Carefully On You Drink Short Huda

Nicely At He Drive Quick Nada 

Badly For She Speak Green Ahmed

About It Sleep Old Mum

From We Nice Door

As They Bad / Good Car

Far Cake

Easy Book
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English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

   SENTENCE FORMATION IN ENGLISH                    تركيب الجملة باإلنجليزية

SUBJECT (NOUN/PRONOUN) + VERB + OBJECT

)مفعول به   +   فعل   +   فاعل (اسم/ضمير

Example مثال

I eat bananas أنا آكل الموز

 

THE VERB ‘TO BE’ CONJUGATION                             ›تصريف الفعل ›يكون 

The verb ‘To be’ conjugation                                 ‘تصريف الفعل ’يكون

Present simple

المضارع البسيط

Past simple

الماضي البسيط

Past participle

الماضي التام

 Pronouns
الضمائر

I He / She 
/ It

You / We / 
They

I / He / She 
/ It

You / We / 
They All Pronouns

Conjugation

التصريف
Am Is Are Was Were Been
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English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

PRACTICE                                                                                                    تطبيق

My name is Ahmed اسمي أحمد

I live in Palestine أنا أعيش في فلسطين

I lived in Palestine أنا عشت في فلسطين
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 األفعال »يكون« »يفعل« »يمتلك«

 THE VERBS “TO BE” “TO DO” “TO HAVE”I

Am 

Is 

Are

Was 

Were

To Be   يكون To do   يفعل 

Do

Does

Did

Have

Has

To have   يمتلك

CONJUGATION »”TO BE”                                              »تصريف الفعل »يكون

Pronouns

الضمائر

”To be“ conjugation           »تصريف الفعل ”يكون     

المضارع البسيط

التصريف األول

Present simple

الماضي البسيط

التصريف الثاني

Past simple

الماضي التام

التصريف الثالث

Past participle

I Am Was Been

She / He /  It Is Was Been

You / We / They Are Were Been
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االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

USE OF “TO BE“J                                                         »استعمال الفعل »يكون

Use of “to be ”                   »استعمال الفعل »يكون 

فعل أساسي

بمعنى يكون

و يأتي بعده صفة

فعل مساعد

فقط مع األزمنة

)الماضي المستمر، الحاضر المستمر(

Pronoun + am/is/are + Adjective

Pronoun + was/were + Adjective

Pronoun + am/is/are + V+ing

Pronoun + was/were + V+ing

 أمثلة

Examples

Ahmed is tall. I am eating.

I am tall. I was eating.

You are tall. He is playing.

He was late. He was playing.

I was late. They are reading.

You were late. We were reading.

   PRACTICE                                                                                                    ممارسة

المضارع المستمر Heba is drinking هبة تشرب اآلن

الماضي المستمر Heba was drinking هبة كانت تشرب

المضارع البسيط You are nice أنت لطيف

الماضي البسيط You were nice أنت كنت لطيفا
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 Activity / تمرين

1. I …………………………………..….. in France.

a) am      b) were      c) is

2. Amir …………………………………..….. playing football yesterday.

a) is      b) be      c) was

3. You  …………………………………..….. fast last night.

a) was      b) are      c) were
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االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

تصحيح تمرين الدرس الثاني
Lesson two activity correction

1. I am in France.

a) am      b) were      c) is

2. Amir was playing football yesterday.

a) is      b) be      c) was

3. You  were fast last night.

a) was      b) are      c) were

       THE VERB “TO DO”J                                                                    »الفعل »يفعل

To Do          يفعل    

المضارع البسيط
Do Does

I / You / We / They She / He / It

To Do          يفعل    

الماضي البسيط

Did

I / You / We / They / She / He / It

مع كل الضمائر

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=+336%2009%2073%2080%2098
https://api.whatsapp.com/send?phone=+336%2009%2073%2080%2098
https://www.instagram.com/asbeata/?hl=fr
https://www.instagram.com/asbeata/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/ASBEATA
https://www.youtube.com/user/ASBEATA
https://www.facebook.com/ahmed.sbeata
https://www.facebook.com/ahmed.sbeata
mailto:englishwithsbeata%40gmail.com?subject=
mailto:englishwithsbeata%40gmail.com?subject=


المستوى الأول الدرس

03

003 36 09 73 80 98 courses@sbeata.com

ل�ستفسار وشراء فيديوهات الكورس راسلنا

English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

USE OF THE VERB ”TO DO”                                    »استعمال الفعل »يفعل

Use of “to do”                 »استعمال الفعل »يفعل

فعل أساسي فعل مساعد )في األسئلة(

المضارع 

البسيط

I / You / We / They do sport Do I / You / We / They play sport?

أنت تفعل  رياضة هل تلعب رياضة ؟

It / He / She does her homework Does it / He / She do her homework?

هي تفعل واجبها هل تفعل واجبها ؟

 الماضي

البسيط

I / You / We / They did sport yesterday Did  I / you / we / they do sport?

أنت فعلت  رياضة البارحة هل فعلت رياضة ؟

It / He / She did her homework yesterday Did It / He / She do her homework?

هي فعلت واجبها البارحة هل فعلت واجبها ؟

RULE OF THE VERB  “TO DO”J                                   »قاعدة الفعل »يفعل

PRESENT SIMPLE          المضارع البسيط

   +  DO / DOESالمفعول به +  الفعل في المصدر  +  الضمير

DO / DOES  +  PRONOUN  +  INFINITIVE  +  OBJECT
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PAST SIMPLE                    الماضي البسيط

DID  +  PRONOUN  +  INFINITIVE  +  OBJECT

DID  +  المفعول به   +  الفعل في المصدر  +  كل الضمائر 

 التصريف الثالث للفعل »يفعل« 

 PAST PARTICIPLE OF THE VERB  “TO DO“J

DONEأنا انهيت واجبي

I HAVE DONE MY HOMEWORK

PRACTICE                                                                                                  ممارسة 

الماضي البسيط I ate the bananas أنا أكلت الموز

سؤال في الماضي البسيط Did I eat the bananas? هل أكلت الموز؟

المضارع البسيط I eat the bananas أنا آكل الموز

سؤال في المضارع البسيط Do I eat the bananas? هل آكل الموز؟
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Activity / تمرين

Activity
تمرين

1. …………………………………..…..they speak English?

a) were      b) do      c) did

2. We …………………………………..….. our homework yesterday.

a) do      b) did      c) are

3. …………………………………..….. my mum call you last night?

a) do       b) is      c) did
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تصحيح تمرين الدرس الثالث 
Lesson three activity correction

1. Do they speak English ?

a) were      b) do      c) did

2. We did our homework yesterday.

a) do      b) did      c) are

3. Did my mum call you last night?

a) do       b) is      c) did

THE VERB “TO HAVE”                                                             J »الفعل »يمتلك

To Have          يمتلك    

المضارع البسيط
Have Has

I / You / We / They She / He / It

To Have          يمتلك    

الماضي البسيط

Had

I / You / We / They / She / He / It

مع كل الضمائر
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 USE OF THE VERB ”TO HAVE”                          »استعمال الفعل »يمتلك

  Use of “to have“                                          »استعمال الفعل »يمتلك 

فعل أساسي )بمعنى يمتلك( فعل مساعد 

Pronoun + Have / Has + Object Pronoun + Have / Has + Past Participle + Object

I / You / We / They have a car I / You / We / They have played football

هو يمتلك سيارة أنا لعبت كرة القدم

It / He / She has a car It / He / She has gone to school

هي تمتلك سيارة هي ذهبت إلى المدرسة

Have I played football?

هل أنا لعبت كرة القدم؟

Has my sister gone to school?

هل أختي ذهبت إلى المدرسة؟

     PRACTICE                                                                                                 ممارسة 

المضارع البسيط I have children أنا عندي أطفال

سؤال في المضارع البسيط Do you have children? هل لديك أطفال؟

المضارع التام I have read the book أنا قرأت الكتاب

سؤال في المضارع التام Have you read the book? هل قرأت الكتاب؟
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  REVISION                                                                                                    مراجعة 

be   يكون  do    يفعل Have يمتلك   

I
He / She 

/ It
We / You / 

They
I / We / 

You / They
He / She 

/ It
I / We / 

You / They
He / She 

/ It

Present Am Is Are Do Does Have Has

Past Was Was Were Did Had

Examples

I am smart

She is smart

They are smart

I was young

She was young

They were young

I do sport

She does sport

You did sport

He has a car

I have a car

She had a car

Activity / تمرين

1. They …………………………………..….. a dog.

a) are      b) did      c) have

2. We …………………………………..….. a car last year.

a) did      b) have      c) had

3. …………………………………..….. she played football?

a) is       b) does      c) has

1. They …………………………………..….. a dog.

a) are      b) did      c) have

2. We …………………………………..….. a car last year.

a) did      b) have      c) had

3. …………………………………..….. she played football?

a) is       b) does      c) has
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بفضل الله تم توزيع ونشر هذا الكتاب بشكل مجاني من قبل

المهندس أحمد سبيته

للحصول على فيديوهات الكورسات والتي تشرح الكتاب بشكل متقن التبسيط

مع الملفات الصوتية أيضا : يمكن الدخول على الرابط التالي للحصول عليها

أو عن طريق مراسلتنا عبر اإليميل أو الواتس اب

يمكن أيضا التقدم إلمتحان والحصول على شهادة بعد كل مستوى

 المادة القانونية للكتاب : يمنع منعًا باتا نشر أو بيع هذا الكتاب بمقابل مادي مهما

 كان، ونرجوا منكم جميعًا التواصل معنا واإلبالغ عن أي شخص أو جهة أو مكتبة

أو مؤسسة تقوم ببيع الكتاب عبر األنترنت أو مطبوعا في أي مكان بالعالم

مرونة الوقت : دروس على مدى 24 ساعة تمكنك من التدرب متى أردت وفي المكان اللذي تحب

متعدد الخيارات : استمع لدروس وأنت في طريقك للعمل أو أثناء  المشي أو تحضيرك للطعام

تبسيط اإلنجليزية : ستجد كيف أن اإلنجليزية أصبحت أسهل مع (مبسط اإلنجليزية) م.أحمد سبيته

والمفردات القواعد  توظيف  من  ستتمكن  اإلحترافية  رحلتك  بداية  مع   : نفسك  في  ثقتك   زيادة 

اللغوية أثناء محادثاتك مع األجانب ,صفقاتك وعملك الخاص, أو أثناء المعاينات لوظيفة جديدة

 يمكنك هذا الكورس من

 ملخص لكامل مقرر المستوى األول

 ليسهل عليك مراجعة الدروس مع

األسئلة وإجابتها

الكتاب اإللكتروني

منهج المستوى األول

 شاهد الدروس أول بأول عن طريق

جوالك أو حسابك الشخصي

تسجيالت مرئية

دروس مقسمة ل 11 درس مكثف

 استمتع بسماع الدروس أثناء 

 قيادتك لسيارتك أو أثناء المشي أو

أثناء تحضيرك للطعام

دروس المستوى األول 

تسجيالت صوتية CD

go.sbeata.com

003 36 09 73 80 98 courses@sbeata.com

سارع بحجز نسختك األن
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تصحيح تمرين الدرس الرابع
Lesson four activity correction

1. They have a dog.

a) are      b) did      c) have

2. We had a car last year.

a) did      b) have      c) had

3. Has she played football?

a) is       b) does      c) has

SENTENCE FORMATION IN ENGLISH                    تركيب الجملة باإلنجليزية

SUBJECT ( NOUN / PRONOUN ) + VERB + OBJECT

 )مفعول به   +   فعل   +   فاعل ( اسم / ضمير

I study English أنا أدرس اإلنجليزية

She plays football هي تلعب الكرة

My name is Ahmed اسمي أحمد

My father is tall أبي طويل
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 ممارسة تركيب الجملة باإلنجليزية

PRACTICE ON SENTENCE FORMATION IN ENGLISH

جملة اسمية جملة فعلية

Subject + verb ‘to be’ + adjective

فاعل + فعل )to be( + صفة

Subject + verb )any verb( + object

فاعل + فعل )اي فعل( + مفعول به

My mum is beautiful You play football

My car is red I finished eating

My dog was happy My mum loves cake

My name is Sara I am eating

I am Palestinian My father has blue eyes

QUESTION FORMATION IN ENGLISH                    تركيب السؤال باإلنجليزية

Wh-word

كلمة السؤال

Auxilary verb

فعل مساعد

Subject

فاعل 

Verb

فعل

Object

مفعول به

What

When

Where

Why

How

Who 

Can / could

Have / has

Do / did / does

Will / would

Was / were

Is / are

اسم أو ضمير أي فعل -
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WH - WORDS IN ENGLISH                                        كلمات السؤال باإلنجليزية

Wh-word

كلمة السؤال

Meaning

المعنى

What ما / ماذا

Where أين

Why لماذا

When متى

How كيف

How much كم )لغير المعدود(

How many كم )للمعدود(

Who من

Whom الذي للمفعول به

Which أي

 بعض تعبيرات الوقت باإلنجليزية

SOME TIME EXPRESSIONS IN ENGLISH

Time expressions

تعبيرات الوقت

Meaning

المعنى

Yesterday

Last week

Last year

Last night

باألمس

األسبوع الماضي

السنة الماضية

الليلة الماضية
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SOME USEFUL VERBS IN ENGLISH         بعض األفعال المفيدة باإلنجليزية 

Verbs      األفعال   Simple past Past participle

Play 

Finish

Eat

Drink

Go

Have

Call

Talk

Say

Tell

Walk

Played

Finished

Ate

Drank

Went

Had

Called

Talked

Said 

Told

Walked

Played

Finished

Eaten

Drunk

Gone

Had

Called

Talked

Said

Told

Walked

Activity / تمرين

1. She         cake         loves

2. My         was         friend         strong

3.  has         He         boys         3

رتب الكلمات التالية لتكوين جمل صحيحة

Reorder the following words to form

correct sentences
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 تصحيح تمرين الدرس الخامس 
Lesson five activity correction 

1. She         cake         loves

She loves cake.

2. My         was         friend         strong

My friend was strong.

3.  has         He         boys         3

He has 3 boys.

رتب الكلمات التالية لتكوين جمل صحيحة

Reorder the following words to form

correct sentences

PAST SIMPLE                                                                                الماضي البسيط

الماضي البسيط :

يستعمل للحديث عن زمن الماضي غير المستمر مع تحديد الزمن

TIME EXPRESSIONS OF THE PAST SIMPLE  :

Yesterday, Last week, Last year, Last month, Last hour, Last friday.
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FORM :

All Pronouns + Verb In The Past Simple + Object + Time Expression.

)Wh Word( Did + All Pronouns + Infinitive + Object + Time Expression?

EXAMPLES :

I played football yesterday.  /  I didn’t play football yesterday.

He went to work last week. 

Did you play football yesterday? /  Did he go to work last week?

Where did  you play football yesterday?

PAST CONTINUOUS                                                               الماضي المستمر

الماضي المستمر : 

يستعمل للحديث عن زمن الماضي المستمر.

FORM : 

Pronoun + Was/Were + Verb +Ing + Object + Time Expression.

)Wh Word(+Was/Were + Pronoun  + Verb + Ing +Object + Time Expression?

EXAMPLES :

I was watching TV yesterday.

My brothers were watching TV yesterday.

Was your mum watching TV yesterday?

What were you doing yesterday?
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Activity / تمرين

1. Did your dad …………………………………..….. TV last night?

a) watched      b) watching      c) watch

2. Where …………………………………..….. they go last weekend?

a) did      b) are      c) were

3. I didn’t …………………………………..….. you last month.

a) saw      b) see      c) seeing
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بفضل الله تم توزيع ونشر هذا الكتاب بشكل مجاني من قبل

المهندس أحمد سبيته

للحصول على فيديوهات الكورسات والتي تشرح الكتاب بشكل متقن التبسيط

مع الملفات الصوتية أيضا : يمكن الدخول على الرابط التالي للحصول عليها

أو عن طريق مراسلتنا عبر اإليميل أو الواتس اب

يمكن أيضا التقدم إلمتحان والحصول على شهادة بعد كل مستوى

 المادة القانونية للكتاب : يمنع منعًا باتا نشر أو بيع هذا الكتاب بمقابل مادي مهما

 كان، ونرجوا منكم جميعًا التواصل معنا واإلبالغ عن أي شخص أو جهة أو مكتبة

أو مؤسسة تقوم ببيع الكتاب عبر األنترنت أو مطبوعا في أي مكان بالعالم

مرونة الوقت : دروس على مدى 24 ساعة تمكنك من التدرب متى أردت وفي المكان اللذي تحب

متعدد الخيارات : استمع لدروس وأنت في طريقك للعمل أو أثناء  المشي أو تحضيرك للطعام

تبسيط اإلنجليزية : ستجد كيف أن اإلنجليزية أصبحت أسهل مع (مبسط اإلنجليزية) م.أحمد سبيته

والمفردات القواعد  توظيف  من  ستتمكن  اإلحترافية  رحلتك  بداية  مع   : نفسك  في  ثقتك   زيادة 

اللغوية أثناء محادثاتك مع األجانب ,صفقاتك وعملك الخاص, أو أثناء المعاينات لوظيفة جديدة

 يمكنك هذا الكورس من

 ملخص لكامل مقرر المستوى األول

 ليسهل عليك مراجعة الدروس مع

األسئلة وإجابتها

الكتاب اإللكتروني

منهج المستوى األول

 شاهد الدروس أول بأول عن طريق

جوالك أو حسابك الشخصي

تسجيالت مرئية

دروس مقسمة ل 11 درس مكثف

 استمتع بسماع الدروس أثناء 

 قيادتك لسيارتك أو أثناء المشي أو

أثناء تحضيرك للطعام

دروس المستوى األول 

تسجيالت صوتية CD

go.sbeata.com

003 36 09 73 80 98 courses@sbeata.com

سارع بحجز نسختك األن
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المستوى الأول الدرس

07

003 36 09 73 80 98 courses@sbeata.com

ل�ستفسار وشراء فيديوهات الكورس راسلنا

English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

تصحيح تمرين الدرس السادس 
Lesson six activity correction

1. Did your dad watch TV last night?

a) watched      b) watching      c) watch

2. Where did they go last weekend?

a) did      b) are      c) were

3. I didn’t see you last month.

a) saw      b) see      c) seeing

PRESENT SIMPLE                                                                       المضارع البسيط

المضارع البسيط : 

هو زمن للحديث عن عادة أو حقيقة أو روتين.

TIME EXPRESSIONS OF THE PRESENT SIMPLE :

Always, Often, Usually, Sometimes, Everyday, Every week, Every month, Every morning.

FORM : 

I / You / We / They +  Infinitive + Object + Time Expression. 

She / He / It +  Infinitive + S )Es( + Object + Time Expression.
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ل�ستفسار وشراء فيديوهات الكورس راسلنا

English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

EXAMPLES :

I go to work everyday. 

Do you go to work everyday ? 

She goes to school everyday. 

Does she go to school everyday ?

PRESENT CONTINUOUS                                                       المضارع المستمر

المضارع المستمر :

هو زمن للحديث عن حدث مستمر في الحاضر.

TIME EXPRESSIONS OF THE PRESENT CONTINUOUS :

Now, At The Moment, Today.

FORM :

Subject + Am / Is / Are + Verb + Ing + Object.

EXAMPLES :

I am studying for my exams. 

Ahmed is teaching now. 

Am I studying for my exams? 

Is Ahmed teaching now? 

Are you watching me now? 

What are you doing now? 

When is Ahmed teaching today?
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English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته
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English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

 SOME EXAMPLES                                                                            بعض األمثلة

What are you eating now? ماذا تأكل اآلن؟

I am eating now. أنا آكل اآلن

Are you eating now? هل أنت تأكل اآلن؟

My brother plays football every Friday. أخي يلعب كرة القدم كل جمعة

They play football every Friday. هم يلعبون كرة القدم كل جمعة

Does your brother play football every Friday? هل يلعب أخوك كرة القدم كل جمعة؟

Do you play football every Friday? هل تلعب كرة القدم كل جمعة؟

When does your brother play football? متى يلعب أخوك كرة القدم؟

Activity / تمرين
  

1. Where …………………………………..….. you learn English everyday?

a) do      b) did      c) are

2. My mum …………………………………..….. work!

a) is      b) does      c) doesn’t

3. Do you …………………………………..….. English?

a) speak      b) spoke      c) speaking
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English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

تصحيح تمرين الدرس السابع
Lesson seven activity correction

1. Where do you learn English everyday?

a) do      b) did      c) are

2. My mum doesn’t work!

a) is      b) does      c) doesn’t

3. Do you speak English?

a) speak      b) spoke      c) speaking

FUTURE SIMPLE                                                                     المستقبل البسيط

المستقبل البسيط :

هو زمن للحديث عن زمن في المستقبل

TIME EXPRESSIONS OF THE FUTURE SIMPLE :

Tomorrow, Next week, Next Year, Next month, Next hour, Next Friday.

FORM :

All Pronouns + Will / Shall + Infinitive + Time Expression.
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English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

EXAMPLES :

I will go to work tomorrow. 

She will go to work tomorrow. 

Will you go to work tomorrow. 

Shall you go to work tomorrow. 

When will you go to work ?

FUTURE CONTINUOUS                                                    المستقبل المستمر

المستقبل المستمر :

هو زمن للحديث عن زمن سوف يكون مستمر في المستقبل

FORM :

All Pronouns + Will/Shall + Be + Verb + Ing + Exact Time.

EXAMPLES :

Tomorrow at 6 am, I will be sleeping 

Tomorrow at 6 pm, she will be eating. 

Will you be eating tomorrow at 6 pm ? 

What will you be doing tomorrow at 6 pm ? 

Where will you be staying tomorrow at 6 pm ?
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English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

SOME EXAMPLES                                                                           بعض األمثلة

Ahmed will go to the doctor tomorrow أحمد سيذهب للطبيب غدا.

When will you go to the doctor? متى ستذهب للطبيب؟

I will go next week. سأذهب األسبوع القادم.

Tomorrow night, I will be watching the film. ليلة غد، سأكون أشاهد الفيلم.

What will you be doing tomorrow night? ماذا ستكون تفعل ليلة الغد؟

She will not go to work tomorrow. هي لن تذهب للعمل غدا.

PRESENT PERFECT                                                                        المضارع التام

FORM :

I / You / We / They + Have + Past Participle  + Object )No Exact Time( 

She / He / It + Has + Past Participle  + Object )No Exact Time(

EXAMPLES :

I have not read this book. 

I have seen this film. 

She has done her homework.

EXAMPLES IN THE SIMPLE PAST : )EXACT TIME(

I didn’t read the book last year. 

I saw this film last week. 

She did her homework yesterday.
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English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

Activity / تمرين

1. Have they …………………………………..….. us to the party ?

a) invite       b) invited       c) have invited

2. What will your dad be …………………………………..….. tomorrow

morning?

a) do       b) doing       c) done

3. When …………………………………..….. your sister graduate?

a) is       b) does       c) will
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بفضل الله تم توزيع ونشر هذا الكتاب بشكل مجاني من قبل

المهندس أحمد سبيته

للحصول على فيديوهات الكورسات والتي تشرح الكتاب بشكل متقن التبسيط

مع الملفات الصوتية أيضا : يمكن الدخول على الرابط التالي للحصول عليها

أو عن طريق مراسلتنا عبر اإليميل أو الواتس اب

يمكن أيضا التقدم إلمتحان والحصول على شهادة بعد كل مستوى

 المادة القانونية للكتاب : يمنع منعًا باتا نشر أو بيع هذا الكتاب بمقابل مادي مهما

 كان، ونرجوا منكم جميعًا التواصل معنا واإلبالغ عن أي شخص أو جهة أو مكتبة

أو مؤسسة تقوم ببيع الكتاب عبر األنترنت أو مطبوعا في أي مكان بالعالم

مرونة الوقت : دروس على مدى 24 ساعة تمكنك من التدرب متى أردت وفي المكان اللذي تحب

متعدد الخيارات : استمع لدروس وأنت في طريقك للعمل أو أثناء  المشي أو تحضيرك للطعام

تبسيط اإلنجليزية : ستجد كيف أن اإلنجليزية أصبحت أسهل مع (مبسط اإلنجليزية) م.أحمد سبيته

والمفردات القواعد  توظيف  من  ستتمكن  اإلحترافية  رحلتك  بداية  مع   : نفسك  في  ثقتك   زيادة 

اللغوية أثناء محادثاتك مع األجانب ,صفقاتك وعملك الخاص, أو أثناء المعاينات لوظيفة جديدة

 يمكنك هذا الكورس من

 ملخص لكامل مقرر المستوى األول

 ليسهل عليك مراجعة الدروس مع

األسئلة وإجابتها

الكتاب اإللكتروني

منهج المستوى األول

 شاهد الدروس أول بأول عن طريق

جوالك أو حسابك الشخصي

تسجيالت مرئية

دروس مقسمة ل 11 درس مكثف

 استمتع بسماع الدروس أثناء 

 قيادتك لسيارتك أو أثناء المشي أو

أثناء تحضيرك للطعام

دروس المستوى األول 

تسجيالت صوتية CD

go.sbeata.com

003 36 09 73 80 98 courses@sbeata.com

سارع بحجز نسختك األن
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English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

تصحيح تمرين الدرس الثامن 
 Lesson eight activity correction

1. Have they invited us to the party ?

a) invite       b) invited       c) have invited

2. What will your dad be doing tomorrow

morning?

a) do       b) doing       c) done

3. When will your sister graduate?

a) is       b) does       c) will

DAYS OF THE WEEK                                                                        أيام األسبوع

Days of the week أيام األسبوع

Saturday السبت

Sunday األحد

Monday اإلثنين

Tuesday الثالثاء

wednesday األربعاء

Thursday الخميس

Friday الجمعة
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English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

MONTHS OF THE YEAR                                                                 أشهر السنة

Months of the year أشهر السنة

January 1 شهر

February 2 شهر

March شهر 3

April شهر 4

May شهر 5

June 6 شهر

July 7 شهر

August شهر 8

September شهر 9

October 10 شهر

November شهر 11

December شهر 12

  THE FOUR SEASONS                                                                 الفصول األربعة

The four seasons الفصول األربعة

Summer الصيف

Winter الشتاء

Autumn الخريف

Spring الربيع
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English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته
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English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

SOME EXAMPLES                                                                           بعض األمثلة

Ahmed goes to school on Monday أحمد يذهب إلى المدرسة يوم اإلثنين

They swim in Summer هم يسبحون في الصيف

I was born in August أنا ولدت في شهر اغسطس

I graduated in 2003 أنا تخرجت في 2003

   NUMBERS                                                                                                      األرقام  

Numbers األرقام

One 1

Two 2

Three 3

Four 4

Five 5

Six 6

Seven 7

Eight 8

Nine 9

Ten 10

Eleven 11

Twelve 12
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Thirteen 13

Fourteen 14

Fifteen 15

Sixteen 16

Seventeen 17

Eighteen 18

Nineteen 19

Twenty 20

Thirty 30

Fourty 40

Fifty 50

Sixty 60

Senventy 70

Eighty 80

Ninety 90

One hundred 100

Two hundred 200

Three hundred 300

Four hundred 400

Five hundred 500

Six hundred 600

Seven hundred 700

Eight hundred 800
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Nine hundred 900

One thoudand 1000

YEARS PRACTICE                                                                     ممارسة السنوات

Years السنوات

1814 Eighteen fourteen

1918 Nineteen eighteen

1912 Nineteen twelve

1990 Nineteen ninety

1989 Nineteen eighty-nine

2003 Two thousand and three

2010 Two thousand and ten

2019 Two thousand and nineteen

SOME EXAMPLES                                                                           بعض األمثلة

My grandfather was born in 1940 جدي ولد في 1940

I will visit my sister on Wednesday سأزور أختي يوم األربعاء

My brother was born in 2002 and he likes 
spring

أخي ولد في 2002 و هو يحب فصل الربيع
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Activity / تمرين

أكتب الكلمات التالية باإلنجليزية :

الجمعة  -   الربيع   -   أبريل   -   جوون   -   الثالثاء

أكتب بالحروف األرقام التالية

16  -  40  -   53   -   117   -   1480   -   1963
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تصحيح تمرين الدرس الثاسع
 Lesson nine activity correction

أكتب الكلمات التالية باإلنجليزية :

April : أبريل /  Spring : الربيع /  Friday : الجمعة

Tuesday : الثالثاء / June : جوون 

أكتب بالحروف األرقام التالية

16 : Sixteen / 40 : Forty / 53 : Fifty Three

117 : Hundred & Seventeen

1480 : As a Date : Fourteen Eighty

As A Number : 1,480 : One Thous and Four Hundred And Eighty                                      

1963 : As A Date : Ninteen Sixty Three

As A Number : 1,963 : One Thousand Nine Hundred and Sixty Three                                             

HUMAN BODY                                                                                   جسم اإلنسان

Body parts أجزاء الجسم

Hair شعر /  شعرة

Head رأس
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Forehead الجبهة )مقدمة الرأس(

Eyes عينين

Nose األنف

Mustache الشارب

Mouth فم

Lips الشفاه

Ears األذنين

Cheek الخد

Neck الرقبة

Beard اللحية

Shoulder الكتف

Back الظهر

Abdomen البطن

Hand اليد

Arm الذراع

Elbow الكوع

Wrist معصم

Nipple حلمة الثدي

Chest الصدر

Leg الرجل
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Fingers أصابع اليد

Nails أظافر

Thumb ابهام اليد

Ankle الكاحل

Foot القدم

Thigh الفخذ

Knees الركبتين

Toes أصابع الرجل

Toe nails أظافر الرجل

FAMILY MEMBERS                                                                              أفراد العائلة
  

Family members أفراد العائلة

Father / dad األب

Mother / mum األم

Parents الوالدين

Grandmother الجدة

Grandfather الجد

Grandparents األجداد
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Aunt العمة/ الخالة/ زوجة العم /زوجة الخال

Uncle العم/ الخال /زوج العمة/زوج الخالة

Cousin ابن عمي/ابن الخال

Cousin بنت عمي/بنت خالي

Brother األخ

Sister األخت

Sister in law زوجة األخ

Brother in law زوج األخت

Niece بنت األخ / بنت األخت

Nephew ابن األخ / ابن األخت

Wife الزوجة

Husband الزوج

Son االبن

Daughter البنت

Son in law زوج البنت

Daughter in law زوجة االبن

Grandson حفيد

Granddaughter حفيدة
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Activity / تمرين

اكتب أفراد العائلة التالية باإلنجليزي :

   زوج خالتي   -   زوجة عمي   -   زوج أختي   -

   زوجة ابني   -   ابنة خالي   -   ابن اختي   -

ابن عمي   -   حفيدي
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بفضل الله تم توزيع ونشر هذا الكتاب بشكل مجاني من قبل

المهندس أحمد سبيته

للحصول على فيديوهات الكورسات والتي تشرح الكتاب بشكل متقن التبسيط

مع الملفات الصوتية أيضا : يمكن الدخول على الرابط التالي للحصول عليها

أو عن طريق مراسلتنا عبر اإليميل أو الواتس اب

يمكن أيضا التقدم إلمتحان والحصول على شهادة بعد كل مستوى

 المادة القانونية للكتاب : يمنع منعًا باتا نشر أو بيع هذا الكتاب بمقابل مادي مهما

 كان، ونرجوا منكم جميعًا التواصل معنا واإلبالغ عن أي شخص أو جهة أو مكتبة

أو مؤسسة تقوم ببيع الكتاب عبر األنترنت أو مطبوعا في أي مكان بالعالم

مرونة الوقت : دروس على مدى 24 ساعة تمكنك من التدرب متى أردت وفي المكان اللذي تحب

متعدد الخيارات : استمع لدروس وأنت في طريقك للعمل أو أثناء  المشي أو تحضيرك للطعام

تبسيط اإلنجليزية : ستجد كيف أن اإلنجليزية أصبحت أسهل مع (مبسط اإلنجليزية) م.أحمد سبيته

والمفردات القواعد  توظيف  من  ستتمكن  اإلحترافية  رحلتك  بداية  مع   : نفسك  في  ثقتك   زيادة 

اللغوية أثناء محادثاتك مع األجانب ,صفقاتك وعملك الخاص, أو أثناء المعاينات لوظيفة جديدة

 يمكنك هذا الكورس من

 ملخص لكامل مقرر المستوى األول

 ليسهل عليك مراجعة الدروس مع

األسئلة وإجابتها

الكتاب اإللكتروني

منهج المستوى األول

 شاهد الدروس أول بأول عن طريق

جوالك أو حسابك الشخصي

تسجيالت مرئية

دروس مقسمة ل 11 درس مكثف

 استمتع بسماع الدروس أثناء 

 قيادتك لسيارتك أو أثناء المشي أو

أثناء تحضيرك للطعام

دروس المستوى األول 

تسجيالت صوتية CD

go.sbeata.com

003 36 09 73 80 98 courses@sbeata.com

سارع بحجز نسختك األن
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تصحيح تمرين الدرس العاشر
 Lesson ten activity correction

اكتب أفراد العائلة التالية باإلنجليزي :

My Uncle  : زوج خالتي  /  My Aunt  :  زوجة عمي

My Brother in Law : زوج اختي

My Daughter in Law : زوجة ابني 

My Cousin  :  ابنة خالي  / My Nephew  :  ابن اختي  

My Cousin  :  ابن عمي  / My Grandson  :  حفيدي
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PRESENT SIMPLE                                                                       المضارع البسيط

المضارع البسيط :
 

هو زمن للحديث عن عادة أو حقيقة أو روتين.

TIME EXPRESSIONS OF THE PRESENT SIMPLE :

Always, Often, Usually, Sometimes, Everyday, Every week, Every month, Every morning.

FORM : 

I / You / We / They +  Infinitive + Object + Time Expression. 

She / He / It +  Infinitive + S )es( + Object + Time Expression. 

Do/Does  + Subject + Infinitive + Object ?

EXAMPLES :

 I go to work everyday.                                     Do you go to work everyday? 

     She goes to school everyday.                          Does she go to school everyday?

PRESENT CONTINUOUS                                                       المضارع المستمر

 المضارع المستمر : 

هو زمن للحديث عن حدث مستمر في الحاضر.

TIME EXPRESSIONS OF THE PRESENT CONTINUOUS :

Now, At the moment, Today.

https://api.whatsapp.com/send?phone=+336%2009%2073%2080%2098
https://api.whatsapp.com/send?phone=+336%2009%2073%2080%2098
https://www.instagram.com/asbeata/?hl=fr
https://www.instagram.com/asbeata/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/ASBEATA
https://www.youtube.com/user/ASBEATA
https://www.facebook.com/ahmed.sbeata
https://www.facebook.com/ahmed.sbeata
mailto:englishwithsbeata%40gmail.com?subject=
mailto:englishwithsbeata%40gmail.com?subject=


المستوى الأول الدرس

11

003 36 09 73 80 98 courses@sbeata.com

English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

المستوى الأول الدرس

11

003 36 09 73 80 98 courses@sbeata.com

English with Sbeata

االنجليزية بالتدريب مع المهندس أحمد سبيته

FORM :

Subject + Am/Is/Are + Verb + Ing + Object.

Am/Is/Are + Subject +  Verb + Ing + Object?

EXAMPLES :

I am studying for my exams.                        Am I studying for my exams? 

Ahmed is teaching now.                                       Is Ahmed teaching now?

Are you watching me now?                              What are you doing now?

When is Ahmed teaching today?

PAST SIMPLE                                                                                الماضي البسيط

الماضي البسيط : 

يستعمل للحديث عن زمن الماضي غير المستمر مع تحديد الزمن

TIME EXPRESSIONS OF THE PAST SIMPLE :

Yesterday, Last week, Last year, Last month, Last hour, Last Friday.

FORM :

All pronouns + verb in the Past simple + object + time expression. 

)Wh word( Did + all pronouns + infinitive + object + time expression?

EXAMPLES :

I played football yesterday.  /  I didn’t play football yesterday.

He went to work last week. 
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Did you play football yesterday? /  Did he go to work last week?

Where did  you play football yesterday?

PAST CONTINUOUS                                                               الماضي المستمر

 الماضي المستمر :

يستعمل للحديث عن زمن الماضي المستمر 

FORM :

Pronoun + Was / Were + Verb + Ing + Object + Time Expression.

)Wh Word( + Was / Were + Pronoun  + Verb + Ing + Object + Time Expression?

EXAMPLES :

I was watching TV yesterday.

My brothers were watching TV yesterday.

Was your mum watching TV yesterday?

What were you doing yesterday?

        FUTURE SIMPLE                                                                    المستقبل البسيط

المستقبل البسيط :

هو زمن للحديث عن زمن في المستقبل

TIME EXPRESSIONS OF THE FUTURE SIMPLE :

Tomorrow, Next week, Next year, Next month, Next hour, Next Friday.
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FORM :

All Pronouns + Will / Shall + Infinitive + Time Expression.

)Wh Word( + Will / Shall + All Pronouns + Infinitive + Object ?

EXAMPLES :

I will go to work tomorrow. 

She will go to work tomorrow.

Will you go to work tomorrow ?

Shall you go to work tomorrow ?

When will you go to work ?

FUTURE CONTINUOUS                                                      المستقبل المستمر

المستقبل المستمر :

هو زمن للحديث عن زمن سوف يكون مستمر في المستقبل 

FORM :

All Pronouns + Will / Shall + Be + Verb + Ing + Exact Time.

)Wh Word( + Will / Shall + All Pronouns + Be + Verb + Ing + Exact Time?

EXAMPLES :

Tomorrow at 6 am, I will be sleeping

Tomorrow at 6 pm, she will be eating.

Will you be eating tomorrow at 6 pm?

What will you be doing tomorrow at 6 pm?

Where will you be staying tomorrow at 6 pm?
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HUMAN BODY                                                                                   جسم اإلنسان

Body parts أجزاء الجسم

Hair شعر /  شعرة

Head رأس

Forehead الجبهة )مقدمة الرأس(

Eyes عينين

Nose األنف

Mustache الشارب

Mouth فم

Lips الشفاه

Ears األذنين

Cheek الخد

Neck الرقبة

Beard اللحية

Shoulder الكتف

Back الظهر

Abdomen البطن

Hand اليد

Arm الذراع

Elbow الكوع

Wrist معصم
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Nipple حلمة الثدي

Chest الصدر

Leg الرجل

Fingers أصابع اليد

Nails أظافر

Thumb ابهام اليد

Ankle الكاحل

Foot القدم

Thigh الفخذ

Knees الركبتين

Toes أصابع الرجل

Toe nails أظافر الرجل

FAMILY MEMBERS                                                                              أفراد العائلة

أفراد العائلة 

Father / dad األب

Mother / mum األم

Parents الوالدين

Grandmother الجدة

Grandfather الجد
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Grandparents األجداد

Aunt العمة/ الخالة/ زوجة العم /زوجة الخال

Uncle العم/ الخال /زوج العمة/زوج الخالة

Cousin ابن عمي/ابن الخال

Cousin بنت عمي/بنت خالي

Brother األخ

Sister األخت

Sister in law زوجة األخ

Brother in law زوج األخت

Niece بنت األخ / بنت األخت

Nephew ابن األخ / ابن األخت

Wife الزوجة

Husband الزوج

Son االبن

Daughter البنت

Son in law زوج البنت

Daughter in law زوجة االبن

Grandson حفيد

Granddaughter حفيدة
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DAYS OF THE WEEK                                                                        أيام األسبوع

Days of the week أيام األسبوع

Saturday السبت

Sunday األحد

Monday اإلثنين

Tuesday الثالثاء

wednesday األربعاء

Thursday الخميس

Friday الجمعة

MONTHS OF THE YEAR                                                                 أشهر السنة

Months of the year أشهر السنة

January 1 شهر

February 2 شهر

March شهر 3

April شهر 4

May شهر 5

June 6 شهر
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July 7 شهر

August شهر 8

September شهر 9

October 10 شهر

November شهر 11

December شهر 12

  THE FOUR SEASONS                                                                 الفصول األربعة

The four seasons الفصول األربعة

Summer الصيف

Winter الشتاء

Autumn الخريف

Spring الربيع

   NUMBERS                                                                                                      األرقام  

Numbers األرقام

One 1

Two 2

Three 3
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Four 4

Five 5

Six 6

Seven 7

Eight 8

Nine 9

Ten 10

Eleven 11

Twelve 12

Thirteen 13

Fourteen 14

Fifteen 15

Sixteen 16

Seventeen 17

Eighteen 18

Nineteen 19

Twenty 20

Thirty 30

Fourty 40

Fifty 50

Sixty 60
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Senventy 70

Eighty 80

Ninety 90

One hundred 100

Two hundred 200

Three hundred 300

Four hundred 400

Five hundred 500

Six hundred 600

Seven hundred 700

Eight hundred 800

Nine hundred 900

One thoudand 1000

YEARS PRACTICE                                                                     ممارسة السنوات

Years السنوات

1980 Nineteen eighty

2002 Two thousand and two

2019 Twenty nineteen 

1815 Eighteen fifteen
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  بعض األفعال المفيدة باإلنجليزية

SOME USEFUL VERBS IN ENGLISH 

 

Verbs      األفعال   Simple past Past participle

Play

Finish

Eat

Drink

Go

Have

Call

Talk

Say

Tell

Walk

Write

played

finished

ate

drank

went

had

called

talked

said 

told

walked

wrote

played

finished

eaten

drunk

gone

had

called

talked

said

told

walked

written

 COLOURS                                                                                                        األلوان

Colours األلوان

Red أحمر

Blue أزرق

Yellow أصفر
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Green أخضر

Black أسود

Grey رمادي

Orange برتقالي

Dark غامق

WH - WORDS IN ENGLISH                                         كلمات السؤال باإلنجليزية

Wh-word

كلمة السؤال

Meaning

المعنى

What ما / ماذا

Where أين

Why لماذا

When متى

How كيف

How much كم )لغير المعدود(

How many كم )للمعدود(

Who من

Whom الذي للمفعول به

Which أي
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بفضل الله تم توزيع ونشر هذا الكتاب بشكل مجاني من قبل

المهندس أحمد سبيته

للحصول على فيديوهات الكورسات والتي تشرح الكتاب بشكل متقن التبسيط

مع الملفات الصوتية أيضا : يمكن الدخول على الرابط التالي للحصول عليها

أو عن طريق مراسلتنا عبر اإليميل أو الواتس اب

يمكن أيضا التقدم إلمتحان والحصول على شهادة بعد كل مستوى

 المادة القانونية للكتاب : يمنع منعًا باتا نشر أو بيع هذا الكتاب بمقابل مادي مهما

 كان، ونرجوا منكم جميعًا التواصل معنا واإلبالغ عن أي شخص أو جهة أو مكتبة

أو مؤسسة تقوم ببيع الكتاب عبر األنترنت أو مطبوعا في أي مكان بالعالم

مرونة الوقت : دروس على مدى 24 ساعة تمكنك من التدرب متى أردت وفي المكان اللذي تحب

متعدد الخيارات : استمع لدروس وأنت في طريقك للعمل أو أثناء  المشي أو تحضيرك للطعام

تبسيط اإلنجليزية : ستجد كيف أن اإلنجليزية أصبحت أسهل مع (مبسط اإلنجليزية) م.أحمد سبيته

والمفردات القواعد  توظيف  من  ستتمكن  اإلحترافية  رحلتك  بداية  مع   : نفسك  في  ثقتك   زيادة 

اللغوية أثناء محادثاتك مع األجانب ,صفقاتك وعملك الخاص, أو أثناء المعاينات لوظيفة جديدة

 يمكنك هذا الكورس من

 ملخص لكامل مقرر المستوى األول

 ليسهل عليك مراجعة الدروس مع

األسئلة وإجابتها

الكتاب اإللكتروني

منهج المستوى األول

 شاهد الدروس أول بأول عن طريق

جوالك أو حسابك الشخصي

تسجيالت مرئية

دروس مقسمة ل 11 درس مكثف

 استمتع بسماع الدروس أثناء 

 قيادتك لسيارتك أو أثناء المشي أو

أثناء تحضيرك للطعام

دروس المستوى األول 

تسجيالت صوتية CD

go.sbeata.com
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https://api.whatsapp.com/send?phone=+336%2009%2073%2080%2098
https://api.whatsapp.com/send?phone=+336%2009%2073%2080%2098
https://www.instagram.com/asbeata/?hl=fr
https://www.instagram.com/asbeata/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/ASBEATA
https://www.youtube.com/user/ASBEATA
https://www.facebook.com/ahmed.sbeata
https://www.facebook.com/ahmed.sbeata
mailto:englishwithsbeata%40gmail.com?subject=
mailto:englishwithsbeata%40gmail.com?subject=
https://go.sbeata.com/vsl
https://api.whatsapp.com/send?phone=+336%2009%2073%2080%2098
mailto:courses%40sbeata.com?subject=
https://go.sbeata.com/vsl



	_GoBack

