ملزمــــة اللغـــــة االنكليزيــــة للصف السادس االبتدائي

سلسلة شروحات مناهج
اللغة االنكليزية في العراق

اعـــــــــــــداد
وليد طعمة – ميعاد الموسوي

شــرح مفصـل لكل مواضيع المنهـج مع كيفية االختبــار
شــرح مفصـل وترجمـة مع صـور الكتاب والنشاط
للتلميـــــــــذ  ,للمعلـــــــــم  ,لولـــــي االمــــــر
اسئلة شاملة نهاية كل وحدة  +اسئلة نصوص الكتاب
حلول الكتاب والنشاط على صور المنهــج

اسئلـــة وزاريـــة – نمـــــط وزاري
الملزمة قابلة للتحديث باستمرار

تعلّم بدون
ُمعلّم

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

في البداية يراجع التلميذ الحروف واصواتها
الضــمائـــــر Pronouns
هنالك اربعة انواع مهمة للضمائر في المنهج يجب على التلميذ التعرف عليها وكيفية
استخدامها :

ضمائر التملك

صفات التملك

mine
hers
his
its
theirs
ours
yours

my
her
his
its
their
our
your

ضمائر المفعول
به
me
her
him
it
them
us
you

ضمائر الفاعل
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I
she
he
it
they
we
you

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

 - Unit oneالوحـــــــدة االولـــــــى
الــــــــــــدرس االول – عـائلتـــــي My family
هنا يتعرف التلميذ على اسماء العائلة
Grandfather

جد
جدة

Grandmother

اب

father

أم

mother

عم \ خال

uncle

عمه \ خاله

aunt

اخت

sister

انا

Me

اخ

brother

ابن عم \ ابنت عم

cousin

يحفظ التلميذ اسماء العائلة

3

اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

كيفيـــة االختبــــار :
االمــــــالء :
brother

1- father, mother, ______, and sister.
2- cousin, aunt : u_____. ncle

استخرج الغريب :
1- grandfather – father – teacher – mother
2- apple – father – mother – sister

لدي اخت واخ.
اسمي وسام .انا عمري ّ .12
اسم اختي دانيا .هي اكبر مني – عمرها .13
اسم اخي هو ع ّمار .هو اصغر مني – عمره
 .6سيدخل للمدرسة توا .لدي ابناء عم
اثنان ,باسم و هبة .وهم توئم لذلك هم نفس
عمري .نحن نعيش بالقرب منهم في بغداد.

4

اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

كيفيــــة استخـــــدام How old – How many :
معناها ( كــم عمر ؟ ) ونسأل بها عن العمر How old
معناها ( كم عدد ؟ ) ونسأل بها عن الشيء المعدود How many
امثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
كـــــم عمـــــــرك ؟ ? 1- How old are you
كم عدد الكتب هناك ؟ ? 2- How many books are there

كيفيـــة االختبــــار :
اختيــــــــارات :
? 1- ( How many – How old ) is Basim’s sister
? 2- ( How many – How old ) cousins dose Basim have
? 3- ( How old – How many ) desks are there
? 3- ( How old – How many ) is he

مــزاوجــــــة :
A

B

? 1- How old is she

a- There are 10.

2- How many boys are there ? b- She is 12.
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 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

Grandmother

aunt

cousin

uncle

cousin

Grandfather

mother

sister

father

brother
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 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل
ممكن ان نقول على االب :
 daddyاو dad
ممكن ان نقول على الجدة :
 grannyاو grandma

ممكن ان نقول على الجد :
grandpa

هنا نوضح للتلميذ انه ممكن ان
نقول على االم :
 mummyاو mum

ممكن ان نقول على العمة :
auntie

هذا التمرين البد ان
يكتب التلميذ حول
عائلته واقربائه
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 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

الــــدرس الثانـــي – المهـــن ( األعمـــال )Jobs
في هذا الدرس يتعلم التالميذ اسماء اصحاب
المهن ونالحظ ايضا استخدام (  ) aa – aمع
االسماء المفردة – وكيفية السؤال عن المهنة
باستخدام اداة السؤال ( : ) taaW

مهندس

engineer

مبرمج

IT programmer

مزارع

farmer

معلم

teacher

ربة منزل

housewife

مساعد \ عامل محل shop assistant
ممرضة

nurse

سائق حافلة

bus driver

نادل \ عامل مطعم

waiter

طبيب

doctor
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 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

استخدام (  ) aa – aمع الكلمات المفردة :
 -1نستخدم (  ) aمع الكلمة التي تبدأ بحرف صحيح ( صوت صحيح ) ,والحروف
الصحيحة هي جميع حروف اللغة االنكليزية ما عدا حروف العلة  ,مثـــــــل :
نالحظ حرف  tفي بداية كلمة tehcaet
وحرف  dفي بداية كلمة  doctotهي
حروف صحيحة فالبد ان نضع قبلها h

teacher – a teacher
doctor – a doctor

an

مع الكلمة التي تبدأ بحرف علة ( صوت علة )  ,وحروف
 -2نستخدم
العلة هي  , a – e – I – o - uاذا جاء احد هذه الحروف الخمسة بداية الكلمة
نضع قبلها  anمثــــــــل :
نالحظ حرف  eفي بداية الكلمة هو احد
حروف العلة اذن البد ان نضع  haقبلها

engineer – an engineer

كيفيـــة االختبــــــار :
امـــــــــــــــــــالء :
teacher

_________ 1- Lesson : English , Job :
________ 2- engineer , doctor ,
nurse

قـــــــــــــــــواعد :
1- He’s ( an – a ) engineer .
2- She’s ( an – a ) teacher .
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 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

معناها ( ما – ماذا ) وهي اداة سؤال تسأل عن الشيء What
ما هو عمل والدك ؟
هو مهندس.
ما هو عمل والدتك ؟
هي معلمة

? 1- What’s your dad’s job
He’s an engineer.
? 2- What’s your mum’s job
She’s a teacher.

هنا البد ان نالحظ ايضا ان  Heهي ضمير فاعل معناها ( هو ) وتستخدم للمفرد
المذكر  ,وان  Sheهي ضمير فاعل معناها ( هي وتستخدم للمفرد المؤنث .

كيفيـــة االختبــــــار :
? 1- ( What’s – Whose ) your brother’s job
2- What’s your mum’s job ? ( He’s – She’s ) a doctor.
3- What’s your dad’s job ? ( He’s – She’s ) a farmer.

وظائــــف  ,مزاوجـــــــة :
B

A
a- He’s a pupil.

? 1- What’s your sister’s job

1- What’s your brother’s job ? b- She’s a nurse.

10

اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

اضافة

er - or

الى الفعل ليتحول ويصبح اسم ( القائم بالفعل ) :

عامل worker

يعمل work

معلم teacher

يعلّم teach

العب player

يلعب play

فالح \ مزارع farmer

فلح \ زرع \ مزرعة farm

اذا انتهى الفعل بحرف

e

يضاف له فقط

t

سائق driver

مثـــــــــــل :
يسوق drive

اذا انتهى الفعل بحرف صحيح مسبوق بحرف علة واحد  ,نضاعف الحرف االخير
ونضيف  erمثــــــــــل :
برمج \ برمجة program

مبرمجprogrammer
بعض االفعال تتحول الى اسم فاعل بإضافة

or

مثــــــــل :

ممثل actor

يمثل act

بحار sailor
ّ

أبحر \ يبحر sail

كيفيـــة االختبــــــار :
1- play , player : teach _________ er
2- work , worker : drive _______ r
3- farm , farmer : act ______ or
4- sail , sailor : program ________ mer
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 الوحدة االوىل-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit one

or

er
er

er
er

ant

er
er
se

No, she isn’t a nurse.
She is an engineer.
Are they engineers ?
No, they aren’t engineers.
Is he a teacher ?
No, he isn’t a teacher.
He’s an IT programmer.

I have two cousins, Basim and Hiba.
No, he isn’t a doctor.
I have an aunt and an uncle.
I have a brother and a sister.
My brother’s name is Khalid.
I live with my family in Baghdad.
My brother is older than me.
My cousin is 13.
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

الــــــــــــــدرس الثــالــــــــــــث
أيــــــــن يعملــــــــون ؟ ? Where do they work
في هذا الدرس يتعرف التالميذ على بعض المهن
 ,واين يعملون اصحابها ؟  ,وما االعمال التـــي
يقومون بها ؟  ,وايضا يعرفون حـــروف جــــر
المكـــان الثــالث (  ) aW – na – naوكيفيــــة
استخدامها مع اماكن مختلفة .

in
in
on

سيتكلم التالميذ عن بعض االعمال
واصحاب المهن واالماكن التي يقومون
بأعمالهم فيها  .يمكن ان يتحدث
التالميذ عن عوائلهم ا اقاربهم وما هي
مهنهم واالعمال التي يقومون بها .

in
on
qt
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 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

جدول يوضح كل عمل  ,والمكان الذي يؤدي به صاحب المهن عمله  ,وما
العمل الذي يقوم به ؟ :
مـــاذا يعمــــــــــــــل ؟
يقدّم الطعام offers food
uses computer \ makes

المكـــــــــــان
مطعم restaurant
مكتب office

المهــــــنة
نادل \ عامل مطعم waiter
مبرمج IT programmer

يعمل في النفط works in oil
يعالج المرضى helps ill people
تساعد الناس المرضىhelps ill people
يعلّم االطفال teaches children
يزرع الطعام grows food
يقود الحافالت drives bus
يبني البنايات builds buildings
يبيع بعض االشياء Sales some things
يصنع الطعام makes food
يبيع اللحم sales meat
يطيّر طائرات flies planes
يلعب كرة قدم plays football
…cooking , cleans ,was
تربي االوالد  ,تطبخ  ,تنظف  ,تغسل...

مصفى نفطي oil refinery
مستشفى hospital
مستشفى hospital
مدرسة school
مزرعة farm
طرق شوارع roads \ streets
موقع بناء buildings site
محل shop
مطبخ kitchen
محل shop
مطار air port
ساحة لعب playground
بيت home

مهندس engineer
طبيب doctor
ممرضة nurse
معلم teacher
فالح \ مزارع Farmer
سائق حافلة bus driver
بنّاء builder
عامل shop assistant
طبّاخ cook
صاب butcher
ق ّ
طيّار pilot
العب كرة قدم footballer
ربة منزل housewife

يستخدم الحاسوب\يصنع البرامج programs

يوجد انواع اخرى من المهن في الدرس السابع من هذه الوحدة ,
ايضا سنتطرق لها في وقته ان شاء هللا ...
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 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

كيفـــيــــــــــــــــــة االختبــــــــــــــــــــــــــار :
مفـــــــــــــــــــــــــردات :
1- My dad is a ( teacher – doctor ), he wants to work with children.
ابي معلم  ,هو يريد ان يعمل مع االوالد.
2- My mum is a doctor, she works in a ( school – hospital ).
امي طبيبة  ,تعمل في المستشفى.
3- My sister is a ( engineer – nurse ), she helps ill people.
اختي ممرضة  ,هي تساعد المرضى.
4- My brother is a farmer, he works on a ( roads – farm ).
اخي فالح  ,هو يعمل في المزرعة.

صـــــــــح أو خطـــــــــأ :
1- A doctor works in a restaurant. False
الطبيب يعمل في المطعم .خطأ
2- A cook makes flowers. False
الطبّاخ يصنع االزهار .خطأ
3- An engineer works in an oil refinery. True
المهندس يعمل في مصفى النفط .صح
4- A bus driver works at school. False
سائق الحافلة يعمل في المدرسة .خطأ
5- A teacher teaches children. True
المعلم يعلّم االطفال .صح
6- A waiter works on a building site. False
النادل يعمل في موقع البناء .خطأ
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 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

مزاوجـــــــــــــــــــــــة :
A

B

1- A doctor
2- A teacher
3- An engineer
4- A farmer
5- An IT programmer
6- A builder

a- works in an office.
b- helps ill people.
c- works in school.
d- builds buildings.
e- grows food.
f- works in an oil refinery.

*********************
كيفية استخدام حروف الجر in – on – at
سبق وان طرح هذا الموضوع في ملزمتنا للصف الخامس االبتدائي  ,ولذلك سوف نوضح
استخدام كل واحدة منهن ( من حروف الجر الثالث ) ولكننا سنركز على اماكن المهن .

استخـــــــــــــــدام in
 -1تستخدم مع االماكن \ اوقات اليوم مثل :
in a hospital \ in the morning
 -2تستخدم مع المدن والقارات مثل :
in Baghdad – in Africa
 -3تستخدم مع فصول السنة \ اشهر السنة \ السنوات المحددة مثل :
in Summer \ in December \ in 1999
في درسنا لهذا اليوم – مع االماكن مثل :
in a hospital – in an office – in a restaurant – in an oil refinery
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 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

استخـــــــــــــــدام on
 -1تستخدم مع وسائل النقل الكبيرة مثل :
…… train – boat – truck
 -2تستخدم مع ايام االسبوع \ مع الكلمات المنتهية بــ (  ) yadمثل :
Sunday – Monday – holiday – birthday ….
 -3تستخدم مع االماكن التي لها سطح مثل :
…… desk – ground – farm – road – building site
في درسنا لهذا اليوم – مع االماكن التي لها سطح مثل :
on the roads – on a building site – on a farm

استخـــــــــــــــدام at
 -1تستخدم مع الساعات مثل :
… at seven o’clock – at thirty six
 -2تستخدم مع االماكن الصغيرة مثل :
… at home - at school
في درسنا لهذا اليوم – مع االماكن الصغيرة مثل :
at home - at school

كيفـــيــــــــــــــــــة االختبــــــــــــــــــــــــــار :
قواعــــــــــــد اختيــــــــــارات :
1- My uncle is a waiter. He works ( in – on – at ) a big restaurant.
عمي نادل .هو يعمل في مطعم كبير.
2- Wisam’s grandfather is a farmer. He works ( in – on – at ) a farm.
جد وسام هو فالح .هو يعمل على المزرعة.
? 3- Does your father work ( in – on – at ) an office
هل والدك يعمل في المكتب ؟
4- A housewife works ( in – on – at ) home.
ربة المنزل تعمل في البيت.
5- My cousin drives a bus. He works ( in – on – at ) the roads in Baghdad.
ابن عمي يسوق الباص .هو يعمل على الطرق في بغداد.
17

اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 الوحدة االوىل-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit one

in
at
on
in

a housewife
a bus drive
an IT programmer

This person works in a restaurant.
a waiter
This person works on a farm.
a farmer
This person works on a building site.
a builder

a doctor
an engineer

a farmer

a waiter
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

الــــــــــــــدرس الرابــــــــــــــــع

في هذا الدرس يحكي وسام
االعمال الروتينية اليومية
التي يقوم بها افراد عائلته
نالحظ استخدام االفعال
المساعدة وحروف الجر
وزمن المضارع البسيط .

a waiter

ايضا يتعرف التالميذ
على ادوات االستفهام
( السؤال )
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

امي ممرضة وابي يعمل في مكتب .هو مبرمج
يصنع برامج حاسوب عن المباني.
اختي دانيا وانا نذهب الى المدرسة بالباص .نحن
نغادر المنزل بالسابعة والنصف .جدي وجدتي
يسكنون بالقرب من منزلنا .لذلك ,جدتي تأخذ
اخي الصغير للمدرسة.
ابي يسوق للعمل وهو يأخذ امنا الى المستشفى
اوال .هم يغادرون البيت بالسادسة وخمس
واربعين دقيقة ألنه يستغرق اكثر من ساعة
للوصول الى المستشفى وثم المكتب.
ابي يعمل  5ايام في االسبوع ,لكن امي تعمل 3
ايام باألسبوع .عندما ال تعمل في المستشفى .هي
ربة منزل في البيت .هي لديها وظيفتين.

المضارع البسيط Simple Present
هو الفعل الذي نستخدمه للتحدث عن حدث معين ال يحدث في الماضي بل يحدث اآلن في
االوقات الحالية وهذا الحدث يحدث بتكرار أو عادة او روتين مكرر بشكل يومي او اسبوعي .
توجد طريقتين لصياغة المضارع البسيط :
الطريقة االولى :
فاعل  +فعل يحمل (  + ) sالمفعول به
البد من توفر شرطين ضروريين في حالة اضافة (  ) sللفعل وهما :
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

اذا كان الفاعل في بداية الجملة احد الضمائر التالية (  ) eS – eaS – tWالبد ان يحمل الفعل
(  ) sمثــــــــل :
He makes computer programs abut buildings.
She works in a hospital.
اذا كان الفاعل يعود السم شخص مذكر او مؤنث البد ان يحمل الفعل (  ) sمثــــــــل :
My dad works in an office.
Dania goes to school by bus.
Ali reads a book.
الطريقة الثانية :
فاعل  +فعل مجرد ( بدون  sاو أي اضافة اخرى )  +المفعول به
اذا كان الفاعل احد الضمائر التالية (  ) t – unY – yaSd – tSالبد ان يكون الفعل مجردا
 ,أي خاليا من أي اضافة مثــــــــــل :
I work on a farm.
They watch TV every day.
We go to school on Mondays.
اذا كان الفاعل يدل على جمع البد ان يكون الفعل مجرد  ,أي انه خال من أي اضافة مثـــــــــل :
My grandma and grandpa live in Baghdad.
Zahraa and Ali work in a bank.
في زمن المضارع البسيط نستخدم ثالث افعال مساعدة وهي ( . ) arS – ns – aa
تستخدم الــ (  ) nsمع االسماء او الضمائر المفردة (  ) eS – eaS – tWمثـــــــــــــل :
She is a teacher.
He is a doctor.
It is a nice book.
Ali is a good boy.
Zainab is a good girl.
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

تستخدم الــ (  ) arSمع الضمائر (  ) unY – yaSd – tSأو األسماء الجمع مثــــــل :
They are players.
We are teachers.
You are pupils.
تستخدم الــ (  ) aaمع الضمير (  ) tفقط مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :
I am from Iraq.

كيفـــيــــــــــــــــــة االختبــــــــــــــــــــــــــار :
قواعــــــــــــد اختيــــــــــارات :
1- My dad ( work – works ) in an office.
2- He ( makes – make ) computer programs about buildings.
3- I ( goes – go ) to school by bus.
4- Zaid and Waleed ( live – lives ) in Baghdad.
5- Ahmed ( fly – flies ) planes.
6- They ( works – work ) on the roads.
7- Nada ( learns – learn ) English.
8- She ( works – work ) in a hospital.
9- We ( watch – watches ) TV every day.
10- They ( is – are ) boys.
11- He ( is – are ) a pilot.
12- I ( is – am ) from England.
============================================

بمعنى من و تسأل عن العاقل

1-Who
? Who is a nurse
من هي الممرضة ؟

2- How many
بمعنى كم عدد تسأل عن الشيء المعدود
? How many days a week does Wisam’s mother work
كم يوم في االسبوع تعمل ام وسام ؟
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

3- Where
بمعنى اين تسأل عن المكان
? Where does Wisam’s father work
اين يعمل ابو وسام ؟
4- What
بمعنى ما أو ماذا تسأل عن الشيء
? What time does Dania leave home
في أي وقت دانيا تغادر البيت ؟

كيفـــيــــــــــــــــــة االختبــــــــــــــــــــــــــار :
قواعــــــــــــد اختيــــــــــارات :
? 1- ( Who – How many ) is a nurse
من هي الممرضة ؟
? 2- ( What – How many ) days a week does Wisam’s mother work
كم يوم في االسبوع تعمل ام وسام ؟
? 3- ( Where – Who ) does Wisam’s father work
اين يعمل ابو وسام ؟
? 4- ( Where – What ) time does Dania leaves home
ما الوقت الذي تغادر فيه دانيا البيت ؟

نسألكم الدع ـ ـ ـ ـ ـ ــأء
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد :
ولي ــد طعم ــة – ميعــأد الموســوي
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

is
leave
s

goes

takes
works
opens

goes

have
walk

starts

get up

8

2

7

3

5

6

4

1
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

الـــــــدرس الخــامـــــــس
مهنتي المفضلــــة My favourite job

في هذا الدرس يتعلم
التالميذ ان يعبروا عن
المهن التي يحبوها والتي
يريدون ان يكونوا عليها
عندما يكبرون.

وايضا يعرفون صفات المهن مثال
هل هي ( مملة  ,خطرة  ,متعبة ,
صعبة  ,سهلة  ...الخ )
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 الوحدة االوىل-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit one
1- When I grow up, I want to use computers and make programs. ( doctor – IT programmer )
)  ( طبيب – مبرمج. اريد ان استخدم الحواسيب واصنع البرامج,عندما اكبر
2- When I grow up, I want to help people when they are ill. ( farmer – doctor )
)  ( فالح – طبيب. اريد ان اساعد الناس عندما يمرضون,عندما اكبر
3- When I grow up, I want to work outside and grow things. ( driver – farmer )
)  ( سائق – فالح. اريد ان اعمل في الخارج وازرع اشياء,عندما اكبر
4- When I grow up, I want to have a job where I meet lots of people. ( build – pilot )
)  ( بنّاء – طيار. اريد ان يصبح لدي عمل حيث التقي في الكثير من الناس,عندما اكبر
5- When I grow up, I want to work with children and help them learn a lot.( builder – teacher )
)  ( بنّاء – معلم. اريد ان اعمل مع االطفال واساعدهم ان يتعلموا اكثر,عندما اكبر
6- When I grow up, I want to drive cars, buses or trucks. ( driver – farmer )
)  ( سائق – فالح. حافالت او شاحنات,  اريد ان اسوق سيارات,عندما اكبر
7- When I grow up, I want to build things. ( teacher – builder )
)  ( معلم – بنّاء. اريد ان ابني اشياء,عندما اكبر

interesting ممتع
doctor طبيب

hard صعب
dangerous خطر

Waiter نادل \ عامل المطعم

easy

سهل

Housewife ربة منزل

easy

سهل

interesting ممتع
Farmer فالح

boring ممل
dangerous خطر
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 الوحدة االوىل-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit one

F
T

waiter

doctor

doctor

T

farmer

T
F

doctor

doctor
doctor
waiter
teacher

doctor
housewife
nurse
bus drive
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

الـــــدرس الســـــادس
مجلتـــــــي MY MAGAZINE
عائلتـــــــان Two families

المجلة هي مادة أثرائية ومن خاللها يتعرف التلميذ على :
دول مختلفة  ,شعوب ومدن  ,عادات مختلفة  ,اماكن مهمه
 ,اكالت مشهورة  ...الى آخره  .وفي هذا الدرس الذي
يدور حول عائلتان احداهما عائلة مزارعه واالخرى عائلة
ط ّيار  ,يتعرف التلميذ من خالل هاتين المقالتين على مهنتي
( الفالح و الطيار ) وما هي االعمال التي يقومون بها
ويتعرف من خاللها على عدة امور تخص هاتين المهنتين.
يتعرف التلميذ من خالل كتاب النشاط على مفردات وكلمات
تخص ( العائلة – الطعام – افعال – حروف جر  ...الخ )
وايضا يتعرف التلميذ على كيفية استخدام الحرف الكبير.
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

مرحبا! اسمي هان وانا صيني .انا اعيش مع امي وابي في مزرعتنا .كالهما فالحين
وجدي وجدتي كانا فالحين ايضا .لدي ابن عم اكبر مني .هو يعيش معنا يعمل
بالمزرعة .هو َم ِرح جدا.
نحن نزرع الرز والكثير من الخضروات مثل الخيار .ابن عمي يمسك بها ( بالخيار ) في
الصورة .الرز يزرع في حقول االرز .هل يمكنكم رؤية الجاموس في الحقل ؟ هنا
المزارع يهيئ الحقل استعدادا لزراعة الرز.

بعض المفردات واالفعال :
مرح funny
ينمو \ يزرع grow
يحمل \ يمسك hold
حقول الرز paddy fields
جاموس buffalo

Han’s grandparents

Han’s cousin
holds cucumbers

paddy fields

The buffalo in the field

The farmer is getting
the field ready to
plant the rice
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل
مرحبا  ,انا فرح .انا اعيش مع عائلتي في بغداد .ابي يعمل ط ّيار هو يطير طائرات في الخطوط
الجوية العراقية .امي ربة منزل اآلن  ,لكن هي كانت ممرضة.
هذه عائلتي تتناول الغداء .يمكنكم ان تروا امي وابي  ,واختاي الصغيرتين واختي الكبيرة .خالتي
تجلس مقابل امي.
هذه الصورة في مقصورة طائرة ابي .هو ومساعدة مستعدين تماما للمغادرة الى دبي.
هذه الصورة في مطار لندن .يمكنكم ان تروا جدتي  ,امي وخالتي مع حقائبهم جاهزين للفحص.

بعض المفردات :
خطوط جوية Airlines
مطار airport
مقصورة القيادة cockpit
مساعد ط ّيار co-pilot

Farah’s family

plane cockpit

plane of Iraqi
Airlines

London airport
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 الوحدة االوىل-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit one

grandparents

aunt
cousin

rice
cucumber
vegetables

live
grow
sit
leave
see
fly
plant

in
on
at

I live with my mum and dad on our farm.
My aunt is sitting opposite my mum.
My dad and co-pilot are getting ready to leave Dubai.
My cousin is holding cucumbers.

My name is Ali and I’m Iraqi. I am 11. I live with my mum and
dad and sister in Baghdad. My dad is a waiter. He works in a
restaurant. My mum is a doctor. She works in a hospital. They
go to work by car. My sister and I go to school by bus. When I
grow up, I want to be a doctor because I want to help people
when they are ill.
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

االحـــــرف الكبيـــــــرة Capital letters
يستعمل الحرف الكبير :
 -1في بداية الجملة وبعد النقطة وبعد االستفهام .
 -2مع اسماء المدن والعواصم والبلدان واالنهر والبحار والمحيطات والقارات وايام االسبوع
واشهر السنة وفصول السنة والقوميات واسماء اللغات وااللقاب الشخصية واسماء االشخاص
 ,وسنعرض عليكم جدوال بها .
مالحظة  :يكتب الحرف االول من اسماء العلم بالشكل الكبير اينما وجدت في الجملة .
يكتب ضمير الفاعل للمتكلم (  ) Iبشكل كبير اينما وجد في الجملة .

جدول سنتعرض فيه اسماء العلم
بلدان

انهار

قارات

ايام االسبوع

اشهر السنة

مدن
Baghdad

Iraq

Nile

Asia

Sunday

January

London

France

Tigris

Europe

Monday

February

Beirut

England

Euphrates

Africa

Tuesday

March

America

Wednesday

April

Thailand
الى اخره من
المدن

الى اخره من
االنهار

الى اخره من
البلدان

الى اخره من
القارات

الى اخره من
ايام االسبوع

الى اخره من
اشهر السنة

فصول السنة

القوميات

اسماء اللغات

االلقاب

Winter

Iraqi

English

Mr.

Nada

Summer

Egyptian

Arabic

Mrs.

Waleed

Spring

Thai

Latin

Miss.

Zainab

Ms.

Lina

Outman
الى اخره من
القوميات

الى اخره من
اسماء اللغات

الى اخره من
االلقاب

االشخاص

الى اخره من
اسماء االشخاص
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي
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الـــــدرس الســـابــــــع
في هذا الدرس وفي الصفحة  18يجب التالميذ عن الجمل االستيعابية حول المقاالتين فاي
الدرس السابق عن ( هاان – و – فارح )  .وايضاا ياتعلم التالمياذ كيفياة اساتخدام ضامائر
الفاعاااااااااااااااااااال .وايضااااااااااااااااااااا يتعاااااااااااااااااااارف علااااااااااااااااااااى وظااااااااااااااااااااائف اخاااااااااااااااااااارى.

He
It
They
It
She
We
He
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نــــــادل

طبيــــب

سائق شاحنة

سائق حافلة
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سائق تاكسي

 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

Jobs

ّ
منظــف

ص ّبـــــاغ

ّ
فالح

معلّمة

ط ّيـــــار

ب ّقــــال

ممرضــة

صيدلــي

خ ّبــــاز

ب ّنــــاء

مهندس

سائق قطار

ص ّياد سمك

العب كرة قدم

ط ّبــــاخ

رجل اطفاء

مصرفــي

قصـــاب
ّ

رجل شرطة

معلّم \ معلّمة
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ضمــائر الفاعـــل I – They – We – You – She – He It
ضمائر الفاعل تستخدم للتعبير عن  :المتكلم  ,ال ُمخاطب أو الغائب ويستعمل كفاعل في بداية
الجملة قبل الفعل .
I
ضمير فاعل يستخدم للتعبير عن ( المتكلّم ) ومعناه ( أنا ) في حالة ( المفرد ) ولكال
الجنسين ( للمذكر وللمؤنث ) مثــــــــــــل :
أنا عندي كتابI have a book. .
ت  ,انتم  ,انتما  ,انتنَ ) ويستخدم للتعبير عن الشخص
 Youضمير فاعل معناه ( أنتَ  ,أن ِ
( ال ُمخاطب ) ( للمفرد وللجمع ) ولكال الجنسين ( للمذكر وللمؤنث ) مثــــــــــــل :
أنت تتكلم اللغة االنكليزية بصورة جيدة You speak English well.
We

ضمير فاعل معناه ( نحن ) ويستخدم للتعبير عن ( المتكلم ) بصيغة ( الجمع ) مثـل :
نحن لدينا ثالثة كتب We have three books.
نحن نريد ان نعمل في المستشفىWe want to work in a hospital. .

 Theyضمير فاعل معناه ( هما  ,هم  ,هن ) ويستخدم للتعبير عن ( الغائبين ) بحالة (
الجمع ) ولكال الجنسين ( للمذكر والمؤنث ) مثـــــل :
هم عندهم ثالثة كتبThey have three books. .
هما توئمThey are twins. .
 Heضمير فاعل معناه ( هو ) ويستخدم للتعبير عن الشخـــص ( الغائــــب ) ( المفرد )
( المذكر فقط ) مثــــــــل :
هو عنده كتابHe has a book. .
هو يعمل في مصفى النفط He works in an oil refinery.
She
ضمير فاعل معناه ( هي ) ويستخدم للتعبير عن الشخـــص ( الغائــــب ) ( المفرد )
( المؤنث فقط ) مثــــــــل :
هي عنده كتابShe has a book. .
هي تحب الطبخShe likes cooking. .
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 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

It
ضمير فاعل معناه ( هو  ,هي ) لغير العاقل كــ ( جماد او حيوان او للتعبير عن
اشياء اخرى ) ويستخدم للتعبير عن ( المفرد ) ( الغائب ) مثـــــــــــل :
( هي  ,هو ) في جنوب العراقIt is in the south of Iraq. .
انها ( هي ) تمطر It is raining.
انها ( هي ) مهنة صعبة It is a difficult job.

كيفيــــــة االختبــــــار :
1- My father is an engineer. ( He – She ) works in an oil refinery.
ابي مهندس .هو يعمل في مصفى النفط.
2- I am good at maths and I want to be an engineer. ( Are – It ) is a difficult job.

انا جيد في الرياضيات وانا اريد ان اصبح مهندس .هي مهنة صعبة.
3- She has two younger brothers. ( We – They ) are twins.
هي عندها اخوين اصغر .هما توئم.
4- I live in Basra. ( It – He ) is in the south of Iraq.
انا اعيش في البصرة .هي في جنوب العراق.
5- My mother is a housewife. ( He – She ) works at home.
امي ربة منزل .هي تعمل في البيت.
6- My sister and I want to be doctors. ( They – We ) want to work in a hospital.

اختي وأنا نريد ان نصبح اطباء .نحن نريد ان نعمل في المستشفى.
7- My brother wants to work in a restaurant. ( He – I ) likes cooking.
اخي يريد العمل في المطعم .هو يحب الطبخ.
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اقرأ عن مهنة المعلم

primary school

From grade 1 to grade 6

8 o’clock
1 o’clock
We are doing a poster project about
healthy food and drink.
Big pieces of paper , scissors ,
glue and crayons.

تمرين حرف (  ) Cتمرين
الذاكرة البصرية يحل داخل
الصف
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الـــــدرس الثــــــــــامــــن
في هذا الدرس يتناول التالميذ عدة مهن وما االعمال التي يقوم بها
اصحاب هذه المهن ومهي الوظيفة التي تريدها هذه البنت عندما تكبر ,
من خالل القصة او المحاورة .

عندما اكبر .أبي قال لي
سأصبح فنانة ( رسامة )
ألني احب رسم الصور.

عندما اكبر .اخي قال لي سأصبح
طبيبة ألني ساعدته عندما جرح
يده بالسكين.

عندما اكبر .قال لي معلمي سأصبح
مهندسة ألني جيدة بالرياضيات
وأحب تصميم االشياء.

عندما اكبر .امي قالت لي
سأصبح ط ّباخة مشهورة في
مطعم كبير ألني احب الطبخ وأنا
جيدة فيه .
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عندما اكبر .صديقتي قالت
لي سأصبح مبرمجة برامج
حاسوب ألني احب استخدام
الحواسيب وأنا جيدة في
الرياضيات.

عندما اكبر .جدي قال لي
سأصبح صيدالنية ألني جيدة في
العلوم.

عندما اكبر .أنا اريد ان اصبح
معلمة ألني احب العمل مع االطفال
الصغار .وسأعمل في مدرسة
ابتدائية

عندما اكبر .جدتي قالت لي
سأصبح ممرضة ألني جيدة في
مساعدتها عندما لم تكن بصحة
جيدة.
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 الوحدة االوىل-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit one

nurse

farmer

doctor

cousin

builder

engineer

waiter
teacher
Building site
driver
engineer

builder

housewife
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 - Unit oneملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة االوىل

اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي
خالصــة الوحـــدة االولــى
جمموعة اسئلة شاملة ومركزة اكثر من  120نقطة
درب ابنك او تلميذك عليها وسيكون ان شاء اهلل جاهزا لالختبار %100

اعــــداد
وليـد طعمـة

ميعاد املوسوي

اسئلــة شاملــة ومركـــزة لكـــل الوحـــدة مــع الحلــــول

جميع فقرات االسئلة واحتمالية انماط الوزاري
سيتم اضافة فقرة نصوص الكتاب ان شاء هللا
اجعل ابنك او تلميذك يضمن الدرجة الكاملة في هذه الوحدة

ضـــــــع مشاركـــة  +تعليـــق بــ (( يا رب ))

تابعوني فهناك المزيد ان شاء هللا

تعلّم بدون
ُمعلّم

كلمــــــة شكــــــرا تكفــــــي
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 الوحدة االوىل-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit one

فقــــــــرة االستيعـــــــاب القرائـــــــي
Q\ Read the following passage than answer ( True ) or ( False )
:
: ) أقرأ القطعة التالية واجب بــ ( صح ) أو ( خطأ
My name’s Waleed. I am 12. I have a sister and brother. My
sister’s name is Zainab. She is older than me – she’s 22. My
brother’s name is
Ahmed. He’s younger than me – he’s 8. I have three cousins,
Ali, Zahraa and Omar. We live near to them in Baghdad.
1- Waleed is twelve years old.
True
2- He has one sister and three brothers.
False
3- Waleed’s brother name is Ali.
False
4- Zainab is younger than Waleed.
False
5- They live in Baghdad.
True
6- Waleed has two cousins, Khalid and Abeer. False

=====================================
Q\ Read the following passage than answer ( True ) or ( False )
:
: ) أقرأ القطعة التالية واجب بــ ( صح ) أو ( خطأ
My name is Zahraa and I’m Iraqi. I am 12. I live with my mum,
dad and brother in Basra. My dad is an IT programmer. He
works in an office. My mum is a nurse in a big hospital. They
go to work by car. My brother and I go to school by car too.
When I grow up, I want to be a doctor because I want to help
people when they are ill.
1- Zahraa is from India.

False

2- Zahraa lives with her mum, dad and brother in Baghdad.

3- Zahraa’s dad works in an office.
4- Zahraa’s mum works in a big restaurant.
5- When she grow up, she wants to be a doctor.
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False

True
False
True

 الوحدة االوىل-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit one

Q\ Read the following passage than answer ( True ) or ( False )
:
: ) أقرأ القطعة التالية واجب بــ ( صح ) أو ( خطأ
Hi! I’m Kareem. On holiday, I was with my best friends. We
talked about what we want to be when we grow up. Ahmed
said when I grow up, I want to be a teacher because I like to
work with children. Ali said when I grow up, I want to be an
engineer because I want to design buildings. Omar said when I
grow up, I want to be an IT programmer because I like this job. I
said when I grow up, I want to be a doctor because I want to
work in a hospital.
1- They are talking about animals.
2- Ahmed wants to be a teacher.
3- Ali wants to be a farmer.
4- Omar wants to be an IT programmer.
5- Kareem wants to be a doctor.

False
True
False
True
True

=====================================
فقــــــــرة القــــــــــــــــــواعــــــــــــد

: ))  (( االختيــــــــارات: النـــــــوع االول

Q\ Read these sentences and write the correct words :
: أقرأ الجمل اآلتية واكتب الكلمة الصحيحة
1- ( How many – How old ) is Basim’s sister ?
2- What’s your mum’s job ? ( He’s – She’s ) a doctor.
3- I ( have – has ) two brothers.
4- My uncle is a waiter. He works ( in – on ) a big restaurant.
5- A housewife works ( in – at ) home.
6- She ( visit – visits ) her grandma every day.
7- Does your father work ( in – on ) an office ?
8- What’s your dad’s job ? ( He’s – She’s ) a farmer.
9- ( How old – How many ) are you ?
10- We ( watch – watches ) TV every day.
11- ( How old – How many ) desks are there ?
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 الوحدة االوىل-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit one

12- I go to school ( in – by ) bus.
13- They ( is – are ) boys.
14- ( How old – How many ) is he ?
15- My brother wants to be ( a – an ) doctor.
16- He ( is – are ) a pilot.
17- ( Where – What ) time does Dania leaves home ?
18- My father is an engineer. ( He – She ) works in an oil refinery.
19- She has two younger brothers. ( We – They ) are twins.
20- Wisam’s grandfather is a farmer. He works ( in – on ) a farm.
21- I live in Basra. ( It – He ) is in the south of Iraq.
22- My mother is a housewife. ( He – She ) works at home.
23- ( How many – How old ) is Ali’s sister ?
24- He is ( a – an ) teacher.
25- ( What’s – Who ) your dad’s job ?
26- My uncle is a waiter. He works ( in – at ) a restaurant.
27- ( How many – How old ) cousins does Basim have ?
28- She’s ( a – an ) engineer.
29- A housewife works ( in – at ) home.
30- She ( works – work ) in a hospital.
========================================

: تابعوني على الفيسبوك
)  ( وليد طعمة: صفحتي الشخصية
)  ( الصفحة التعليمية العراقية – وليد طعمة: صفحتي العامة
)  ( كروب التعليم العراقي – وليد طعمة: مجموعتي
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 الوحدة االوىل-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit one

: ))  (( تصحيـــح األخطـــــــــاء: ) النـــــــوع الثاني ( الجــــديــد
 وانت,  وكل جملة فيها خطأ قواعدي واحد, وهذا النوع معناه (( يعطيك جمل
))  يعني تكتب الجملة صحيحة, تعيد كتابة الجملة مع تصحيح الخطأ
Q\ Read these sentences and write the correct words :
: أقرأ الجمل اآلتية واكتب الكلمة الصحيحة
1- I have two cousin Basim and Hiba.
cousins
2- No, he isn’t an doctor.
a
3- I has an aunt and an uncle.
have
4- I have a brother with a sister.
and
5- My brother name is Khalid.
brother’s
6- I lives with my family in Baghdad.
live
7- My brother is old then me.
older
8- My cousin has 13.
is
9- How many is she ?
old
10- He is a engineer.
an
11- What’s your mum’s job ? He’s a housewife.
She’s
12- A housewife works in home.
at
13- A farmer works at a farm.
on
14- A waiter works on a restaurant.
in
15- My dad work in an office.
works
16- We watches TV every day.
watch
17- How old days a week does Wisam’s mother work ? watch
18- I live in Basra, she is in the south of Iraq.
it
19- Baghdad are a capital of Iraq.
is
20- My sister and I go to school in bus.
by
========================================
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 الوحدة االوىل-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit one

: فقـــــــــــــرة الوظـــــــــــــائف
Q\ Match :
: ) B (  ) بما يناسبها في القائمةA ( اربط االسئلة او الكلمات في القائمة

A

B

1- How old is she ?
2- What’s your sister’s job ?
3- A doctor …

a- There are 16 boys.
b- She’s a nurse.
c- works in an oil refinery.

4
2
5

4- How many boys are there ?

d- She’s 10.

1

5- An engineer …

e- helps ill people.

3

Q\ Match :
: ) B (  ) بما يناسبها في القائمةA ( اربط االسئلة او الكلمات في القائمة

A

B

1- I’m a nurse and …
2- What’s your dad’s job ?
3- I want to be an IT programmer
4- My father is an engineer ?

a- My dad is a bus driver.

2

b- He designs buildings.

4

c- I love my job.

1

d- He works on a farm.

5

5- My grandpa is a farmer …

e- because I want to work in an office .

3

Q\ Match :
: ) B (  ) بما يناسبها في القائمةA ( اربط االسئلة او الكلمات في القائمة

A

B

1- I’m a waiter …
2- I want to be a teacher …
3- My sister is a pupil …
4- I want to be a doctor …

a- She goes to school every day.

3

b- He grows more vegetables.

5

5- My cousin is a farmer …

c- I work in a restaurant.

1

d- because I like schools.

2

e- because I want to help ill people.

4
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 الوحدة االوىل-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit one

Q\ Match :
: ) B (  ) بما يناسبها في القائمةA ( اربط االسئلة او الكلمات في القائمة

A

B

1- My dad is a fisherman …
2- How old is he ?
3- I want to be an engineer …

a- it is in south of Iraq.
b- He catches a big fish.
c- because I love this job.

5
1
3

4- I live …

d- He’s 6.

2

5- I live in Basra …

e- with my family.

4

: فقــــــــــــــــــــــــرة المفـــــــــــردات
Q\ Chose the correct word :
: أختـــــــر الكلمــة الصحيحـــــــة
1- My dad is a ( teacher – doctor ), he teaches children.
2- My mum is doctor, she works in a ( school – hospital ).
3- My sister is a ( engineer – nurse ), she helps ill people.
4- My brother is a farmer, he works on a ( roads – farm ).
5- When I grow up, I want to use computers and make programs. ( doctor – IT programmer )

6- When I grow up, I want to help people when they are ill. ( farmer – doctor )
7- When I grow up, I want to work outside and grow things. ( driver – farmer )
8- When I grow up, I want to have a job where I meet lots of people. ( build – pilot )
9- When I grow up, I want to work with children and help them learn a lot.( builder – teacher )

10- When I grow up, I want to drive cars, buses or trucks. ( driver – farmer )
11- When I grow up, I want to build things. ( teacher – builder )

12- A housewife works at ( home – roads )
13- A builder works in a ( school – building site )
14- A driver works on the ( roads – hospital )
15- An IT programmer works in an ( farm – office )
=========================================

48

 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 الوحدة االوىل-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit one

: فقــــــــــــــــــرة االمــــــــــــــالء
Q\ Complete the following :
: اكمــــــل ما يأتـــــي
1- The person works in a hospital : __________ doctor
2- school = teacher ; farm = _________
farmer
3- father, mother, brother and _______
sister
4- play, player ; teach ________
teacher
5- She is, She’s ; They are _________
They’re
6- hospital = doctor ; building site _______
builder
7- uncle, ant and ________
cousin
8- The person works at home : _________
housewife
9- work, worker ; drive _________
driver
10- He is, He’s ; I am _________
I’m
11- roads = driver ; housewife = _________
home
12- farm, farmer ; act ________
actor
13- You are, You’re ; There is _________
There’s
14- job = nurse ; vegetable __________
cucumber
15- The person works on the roads : _________
bus driver
========================================

: فقـــــــــرة الكتـــــــــــابة ( الخــط ) والتنقيـــــــــــــط
1- how old is Basim s sister she’s 13
How old is Basim’s sister ? She’s .
2- what s your dad’s job
he is an engineer
What’s your dad’s job ?
He is an engineer .
3- where does wisam’s mother work
she works in a hospital
Where does Wisam’s mother work ?
She works in a
hospital.
========================================
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 الوحدة االوىل-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit one

: فقـــــــــــــرة االنشـــــــــــــــاء
: )) ...  (( اكتــــب عـــــــن: النــــــــوع األول
هنا سأكتب لكم قطعة ( باسم يتحدث عن نفسه ) وسأقوم بتحويلها (( مرة اتحدث فيها
عن بنت ( مؤنث )) و (( مرة اتحدث فيها عن ولد ( مذكر )) وسوف ال ّون لكم ما يلزم
: تحويله
:  انت تتكلم عن نفسك,, يتكلم عن نفسه
I am from Iraq. I am 11. I live with my mum and my dad in Basra. I
have a brother and sister. My mum is a nurse in a big hospital. My dad
is a doctor. He helps ill people. I am a pupil. In grade 6th. When I grow,
I want to be an engineer because I want to build things.
:  انت تتكلم عن بنت,, نتكلم عن بنت
She is from Iraq. She’s 11. She lives with her mum and her dad in
Basra. She has a brother and sister. Her mum is a nurse in a big
hospital. Her dad is a doctor. He helps ill people. She is a pupil. In
grade 6th. When She grow up, She wants to be an engineer because
She wants to build things.
:  انت تتكلم عن ولد,, نتكلم عن ولد
He is from Iraq. He’s 11. He lives with his mum and his dad in Basra.
He has a brother and sister. His mum is a nurse in a big hospital. His
dad is a doctor. He helps ill people. He is a pupil. In grade 6th. When
He grow up, He wants to be an engineer because He wants to build
things.
========================================
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 الوحدة االوىل-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit one

: ))  (( أسئلـــــة – اكتب انشـــاء عـن نفســـك: النــــــــوع الثــانـــي
 سأوضح لكم, يعطيك اسئلة ويطلب منك االجابة على االسئلة بشكل انشاء
: ذلك
Q\ Read these questions and write about yourself :
: اقرأ االسئلــــة االتية واكتــــب عن نفســـــــك
1- What’s your name ?
2- How old are you ?
3- Where do you live ?
4- How many brothers and sisters do you have ?
5- When you are grow up, What do you want to be ? and why ?
My name’s Waleed. I am 10. I’m from Iraq and I live with my
family in Baghdad. I have a brother and sister. My brother’s
name is Ali and my sister’s name is Rana. When I grow up, I
want to be a teacher because I want to work with children.
Q\ Read these questions and write about yourself :
: اقرأ االسئلــــة االتية واكتــــب عن نفســـــــك
1- What’s your name ?
2- How old are you ?
3- Where do you live ?
4- What does your dad’s job ?
5- What does your mum’s job ?
6- When you are grow up, What do you want to be ? and why ?
My name’s Fatin. I am 12. I live with my mum and dad in Kut.
My dad is a teacher. He works in a primary school. My mum is
a nurse. She works in a big hospital. When I grow up, I want to
be an IT programmer because I want to work in an office.
========================================

) تمت بحمد هللا وتوفيقه ( الوحدة االولـــى
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 - Unit twoملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثانية

 - Unit twoالوحـــــــدة الثانيـــة
الــــــــــــدرس االول – مصنــوع من It’s made of … ...

5

8

2

6

1

3

4

7

صنع األبريق ؟
من ماذا ُ

انه مصنوع من الزجاج ؟

من ماذا صنع الجينز ؟

صنع من القطن
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 الوحدة الثانية-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit two

مــن مــاذا صنـــع \ صنعــــوا ؟

metal

leather

wool

cotton

wood

rubber

glass

denim

cotton T-shirt

cotton scarf

denim jacket
shirt

cotton T-shirt

cotton skirt

woolen coat
denim jeans

leather shoes

Rubber rain boots
shirt
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 - Unit twoملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثانية

في هذا الدرس يتعلّم التالميذ عدة اشياء مثل ( المالبس  ,ادوات المطبخ  ,ادوات
منزلية  ...الخ ) ويتعرف على صفاتها مثل ( صفات اللون ) ( الحجم ) ( الصناعة
– ممن صنعت ؟ من أي مادة صنعت هذه االشياء )

اسمــاء االشيــاء
احذية shoes
فستان dress
حلقات bands
قنينة bottle
ملعقة spoon
قدر saucepan
قميص T-shirt
اريكة ( قنفه) sofa
كرسي chair
منضدة table
جاكيت jacket
جينز jeans
كرة قدم football
احذية boots
سترة sweater

صفـــات الصنــع
جلد leather
زجاج glass
صوف woolen
قطن cotton
مطاط rubber
قطني denim
معدن metal
خشب wood

صفــات اللــون

االفعــــال
هناك للمفرد there is

اسود black
برتقالي  orangeهناك للجمع there are
ازرق  blueيرتدي is wearing
احمر  redيمسك is holding
يجلس is sitting
اخضر green
ابيض white
بني brown
وردي pink
اصفر yellow

احذية مطرية rain boots

منشف towel
ساعة clock
قفازات gloves
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit twoملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثانية

صيغـــــــــــة الســـــــــؤال
من ماذا مصنوع األبريق ؟ ? 1- What’s the jug made of
انه مصنوع من الزجاج It’s made of glass.
من ماذا مصنوعة السترة ؟ 2- What’s the sweater made of
انها مصنوعة من الصوفIt’s made of wool. .
من ماذا مصنوع جاكيتك ؟ ? 1- What’s your jacket made of
انه مصنوع من القطنIt’s made of denim. .

نستخدم

is

مع المفرد و

are
e

مع الجمع مثل :

هناك سترة صوفية سوداء ( .مفرد ) 1- There is a black woolen sweater.
هناك حلقات مطاطية ملونة ( .جمع ) 2- There are colourful rubber bands.

حل هذا التمرين يعتمد على التمرين السابق  ,البد ان
نستمع للتسجيل الصوتي لمعرفة الصفات كاأللوان مثال
.

في هذا التمرين يلون التلميذ االشياء في
الغرفة ومن ثم يكتبها مع ذكر صفاتها (
اللون والصنع )
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit twoملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثانية

الـــــدرس الثــــــاني – فـــي المجمـــع التجـــــاري ( المول ) At the mall

في هذا الدرس يتع ّلم التالميذ اسماء المحالت في المجمع التجاري
( المول ) وما الذي تحتويه هذه المحالت ؟ وماذا نفعل عندما
نذهب الى هناك ؟
انه يوم السبت وذهبنا الى المول .أنا مع امي وابي ,واختي
الكبيرة ,دانيا ,واخي الصغير ,ع ّمار .هنالك الكثير من
المحالت على طوابق مختلفة .نحن بحاجة ان نقرر اين
نذهب .نحن نذهب لنشتري بعض المالبس واتمنى ان
نذهب الى المقهى ( الكافتيريا ) حيث المثلجات.

home cooking
ادوات الطبخ

women’s fashion
cafe

ازياء نسائية

مقهى ( كافتيريا )

children’s fashion
ازياء اطفال

men’s fashion
ازياء رجالية
IT and computing
Play area

اجهزة الكترونية وحوسبة
supermarket

منطقة اللعب

اســـــواق
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit twoملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثانية

Mum
Dania

Wisam

Ammar

Dad
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit twoملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثانية

3

4

4

2

حلول تمرين ( ) C
1- They are going to children’s fashion.
2- No, he isn’t. He is going to play area.
3- There is on the ground floor.
4- 12:30
5- ice cream and cake.

االعــــــــــداد :
وليـــــد طعمــــة – ميعــــــاد الموســـــوي
نســـــــــــألكم الدعــــــــــــاء
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

2

5

1

3

 - Unit twoملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثانية

مـــــــواقع الطــــــــوابق

3rd floor
الطابق الثالث

4th floor
الطابق الرابع

1st floor
الطابق االول

Ground floor
الطابق االرضي
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

2nd floor
الطابق الثاني

 - Unit twoملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثانية

االرقــام واعــداد المــراتب
واحد
اثنان
ثالثة
اربعة
خمسة
ستة
سبعة
ثمانية
تسعة
عشرة

one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten

االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر

first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
ninth
tenth

1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th

االعــــــــــداد :
وليـــــد طعمــــة – ميعــــــاد الموســـــوي
نســـــــــــألكم الدعــــــــــــاء
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit twoملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثانية

كيفيـــــــة االختبـــــــار  (( :مفــــــــــــــردات ))
) 1- I want to look at the saucepan. Where do I go ? ( play area – home cooking
اريد ان انظر للقدر .اين اذهب ؟ ( منطقة اللعب – ادوات الطبخ ).
) 2- I need a new dress and a coat. Where do I go ? ( children’s fashion – cafe
احتاج فستان جديد ومعطف .اين اذهب ؟ ( ازياء االوالد – كافتيريا ).
) 3- I want to have an orange juice. Where do I go ? ( cafe – supermarket
اريد ان اتناول عصير برتقال .اين اذهب ؟ ( كافيتريا – اســـواق ).
4- I want to find how much a new smartphone costs. Where do I go ? ( IT
) computing – women’s fashion
اريد ان اجد كمية من الهواتف الذكية الجديدة .اين اذهب ؟ ( االجهزة االلكترونية – ازياء النساء ).
5- I don’t want to buy anything. I want to play. Where do I go ? ( men’s fashion
) – play area
أنا ال اريد ان اشتري أي شيء .انا اريد ان العب .اين اذهب ؟ ( ازياء الرجال – منطقة اللعب ).

**************************

تابعوني على الفيسبوك :
صفحتي الشخصية  ( :وليد طعمة )
صفحتي العامة  ( :الصفحة التعليمية العراقية – وليد طعمة )
مجموعتي  ( :كروب التعليم العراقي – وليد طعمة )
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit twoملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثانية

الـــــدرس الثـــــالث – أيمكنني مساعدتك ؟ ? Can I help you

في هذا الدرس يتعلم التالميذ كيفية التعامالت
مع البائع وكيفية شراء االشياء
استخدامـــــــات

can

( يستطيع ) تستخدم مع المضارع :

نستخدم  canلعمل جمل عامة تدل على االمكانية ( القدرة ) :
الجو يمكن ان يكون باردا جدا في الشتاء It can be very cold in winter.
نستخدم  canللحديث عن مهارة شخص ما او قدرته العامة :
هي تستطيع ان تتكلم عدة لغات She can speak several language.

نستخدم  canلطلب االذن للقيام بشيء ما :
هل يمكنني طرح سؤال ,من فضلك ؟ ? Can I ask a question, please

نستخدم

can

للعروض والدعوات :

أيمكنني مساعدتك ؟ ? Can I help you
استطيع ان افعل ذلك لك ان اردت I can do that for you if you like.
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit twoملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثانية
Can’t

في حالة النفي نضع لها  notلتصبح  Can notونختصرها
ومعناها ( ال يستطيع ) ( ال يمكنه فعل هذا الفعل ) لنظهر ان الشيء ال يمكن ان
يحدث او مستحيل :
ال يمكن ان يكون صحيحا That can’t be true.
انت ال يمكن ان تكون جادا You can’t be serious.
ال يمكنني ان اتكلم االنكليزية I can’t speak English.

A metal one with a glass lid
It’s too big

? I’d like a banana phone. How much is this one
I’s too expensive

My school uniform is blue.
Medium

Leather boots, please
Size 37
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit twoملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثانية

everything
you need for...

3

7

2

6

1

5

4

8

for all
size

newest
fashion

clothes for autumn
and winter
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

for all
ages

 - Unit twoملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثانية

الـــــدرس الرابـــــــع – معــاكـســـــــات Opposites
في هذا الدرس يتع ّلم التالميذ صفات االشياء مثل ( ناعم  ,ثخين  ,طويل  ...الخ ) وكل صفة لها
صفة معاكسه لها مثل ( طويل  ,قصير – صلب  ,ناعم – غالي  ,رخيص  ...الخ )  ...وايضا
يتعلم التالميذ استخدام (  ) dnaو (  ) tubوالفرق بينهما  ...وايضا معرفة الفرق بين ثالث
كلمات هي (  ) bt – btt – bwtمتشابهة بالنطق ومختلفة في المعنى والكتابة.

استخـــدامـــــات
استخدامــــــات
نستخدم اداة الربط

but - and

and

لربط جملتين :

 :معناها ( و ) :

 andلكي نربط جملتين ( جملتين متشابهتين ) :
Layla lives in Baghdad, and she works in Baghdad.
ليلى تعيش في بغداد  ,و هي تعمل في بغداد.
This desk is too big, and it’s very expensive.
هذا المكتب كبير جدا  ,و هو جدا غالي.

استخدامــــــات

but

 :معناها ( لكن ) :

نستخدم اداة الربط

but

لكي نربط جملتين مختلفتين متناقضتين في المعنى :
Ali likes swimming, but he dislikes running.
علي يحب السباحة  ,لكنه اليحب الركض.
This desk is colourful, but it’s too small for me.
هذا المكتب ملون  ,لكنه جدا صغير بالنسبة لي.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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الفــــرق بيـــــن to – too – two
الكلمات التي تنطق بنفس الطريقة ولكنها تختلف في المعنى والكتابة :
to

حرف جر يستخدم قبل االسماء او قبل الفعل :
يجب ان تركض كل يومYou have to run every day. .
أنا ذاهب الى المدرسةI’m going to school. .

too

تأتي بمعنى ( ايضا ) وكذلك تأتي بمعنى ( جدا ) لتوحي بمعنى الزيادة في شيء ,,
تأتي نهاية الجملة بمعنى ( ايضا )  ,,وتأتي بمعنى ( جدا ) قبل الصفة :
اختي ذاهبة للمول .أنا ذاهبة للمول ايضاMy sister is going to the mall. I am going to the mall too..

هذا الحاسوب جدا غاليThis computer is too expensive. .
two

هـــــو رقــم اثنــــــان :
لدي يدان وقدمانI have two hands and two feet. .
لدي صديقانI have two friends. .

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

كيفيـــــــــــة االمتحــــــان :
Layla lives in Baghdad, ( and – but ) she works in Baghdad.
Ali likes swimming, ( but – and ) he dislikes running.
You have ( to – two ) run every day.
I’m going ( to – too ) school.
This computer is ( too – two ) expensive.
I have two hands and ( to – two ) feet.
I have ( two – too ) friends.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

66

اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 الوحدة الثانية-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit two

1- This desk is colourful, but it’s too small for me.
2- This desk is metal, but it’s has drawers.
3- This desk is too big, and it’s very expensive.
4- This desk is plain, but it’s just right for me.

1- a soft ice-cream
2- a long skirt
3- a thick book
4- an expensive car
5- a plain T-shirt
6- a light scarf
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معــــــــــــاكســـــــــات
ناعم ( رخو ) soft
ملون colourful

قاسي ( صلب ) hard
سادة ( لون واحد فقط ) plain

غالي expensive
رفيع thin

رخيص cheap
غليظ thick

ثخين thick
قصير short

خفيف light
طويل long

كيفيــــــــــة االختبــــــــار :

expensive

________ 1- hard x soft ; cheap x
short
_________ 2- thick x thin ; long x
________ 3- light x thick ; plain x
colourful

****************
االعــــــــــداد :
وليـــــد طعمــــة – ميعــــــاد الموســـــوي
نســـــــــــألكم الدعــــــــــــاء
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الـــــدرس الخـــامس – المــــــــواد Materials
في هذا الدرس يتعلم التالميذ على عدة مواد مثل ( القطن  ,الخشب  ,الصوف ,
الجلد  ,المطاط  )...وممن تأتي هذه المواد ؟ مثال من ( النباتات كاألشجار او
الحيوانات او غيرها ) وما الذي يصنعه االنسان من هذه المواد ؟ مثل ( الورق ,
االثاث  ) ... ,ويتعلم التالميذ كيفية السؤال باستخدام افعال الكينونة ( erA – sI
) وايضا يتعلمون كيفية السؤال باستخدام االفعال المساعدة ( . ) ot – atAI

ترجمة القطع ( صفحة  30في الكتاب ) – حقائق ممتعة Fun facts
الخشب يأتي من االشجار .بعض البيوت
مصنوعة من الخشب .وكذلك الكثير من
االثاث .الورق عادة ما يصنع من الخشب
ايضا.
المطاط يأتي من شجرة تسمى شجرة المطاط.
اطارات السيارة تصنع من المطاط .الممحاة
في محفظة اقالمك ليس مصنوع من المطاط
االن .لكن من شيء ما من صنع االنسان.
القطن يأتي من النبات .الكلمة االنكليزية "
قطن " جاءت من العربية .بعض النقود
مصنوعة من القطن مخلوط مع مواد اخرى.
الجلد يستخدم ألشياء عديدة مثل االحذية,
الجزمات  ,الستر والحقائب .في الماضي,
الناس يستخدمون الجلد لألكواب ,الخيم,
القناني واشياء اخرى .اليوم الكثير من الجلود
تأتي من االبقار .لكن يمكن ان تأتي من
التماسيح ,االفاعي و حيوانات اخرى.

الصوف هو مادة دافئة ومنعشة ايضا .الصوف يحافظ على شكله
ورائع لعمل البنطلونات ,البلوزات والجاكيتات .الكشمير هو صوف
ناعم جدا وغالي ويأتي من الماعز الكشميري .هذه تأتي من بلدان
عديدة من ضمنها العراق.
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السؤال بــ

Is - Are

:

اذا كانت هناك جملة ومطلوب تحويلها الى سؤال فعند وجود فعل الكينونة (  ) iiفي الجملة ,
نسأل بــ (  ) iiمثـــــــل :
الورق عادة يصنع من القطنPaper is usually made from cotton. .
عند تحويل الجملة الى سؤال تصبح :
هل عادة الورق يصنع من القطن ؟ ? Is paper usually made from cotton
نالحظ تقديم فعل الربط الــ (  ) iiفي البداية ووضع عالمة استفهام في النهاية فتصبح سؤال
he
she

Is

it
المفرد

هل علي قصير ؟ ? Is Ali short
هل هو معلم ؟ ? Is he a teacher
هل هي ممرضة ؟ ? Is she a nurse

you
we

Are

they
الجمع

هل انت طبيب ؟ ? Are you a doctor
هل هم مزارعون ؟ ? Are they farmers
هل وليد وميعاد معلمين ؟ ? Are Waleed and Meaad teachers
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السؤال بــ

Do - Does

:

اذا كانت هناك جملة ومطلوب تحويلها الى سؤال  ,ننظر الى الفعل الرئيسي في الجملة  ,اذا
كان ( مجرد ) فنسأل بــ  Doواذا كان الفعل الرئيسي يحمل (  ) iفنسأل بــ : Does
Wool comes from sheep, goats and even rabbits.
الصوف يأتي من الخرفان ,الماعز وحتى االرانب.
نالحظ في الجملة وجود (  ) iفي الفعل الرئيسي (  ) semoiفنستخدم (  ) seoiللسؤال :
? Does wool come from sheep, goats and even rabbits
هل الصوف يأتي من الخرفان ,الماعز وحتى االرانب ؟
he
she

otAI

it
المفرد

هل علي يعيش يسكن بغداد ؟ ? Does Ali live in Baghdad
هل هو يأكل تفاحة ؟ ? Does he eat an apple

you
we

ot

they
الجمع

هل تحب السمك ؟ ? Do you like fish
هل احمد وعلي يلعبون كرة القدم ؟ ? Do Ahmed and Ali play football
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 -1كلمة قطن تأتي ممن الكلمة العربية ( قطن ).
 -2الورق عادة يصنع من القطن.
 -3االثاث يصنع من الخشب.
 -4الصوف يأتي من االغنام ,الماعز وحتى االرانب.
 -5المطاط يأتي من الشجرة.
 -6اغلب الجلود تأتي من االبقار.

تمت ترجمة هذه القطع
في اول الدرس

cups

wool

oil

cotton

1- Wool often comes from sheep.
2- Oil always come from the ground.
3- Most shoes are made of leather.
4- Some T-shirts are made of cotton.

paper

keys
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 الوحدة الثانية-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit two

: كيفيــــــــــة االختبــــــــار
: فراغـــــــــــــات مفـــــــــــــردات
a tree

1- Rubber comes from ________
rabbits
2- Wool comes from sheep, goat and even _______

: اختيـــــــــــارات مفـــــــردات
1- Paper is usually made from ( metal – cotton )
2- Most ( leather – wool ) comes from cows.

: اختيـــــــــــارات قــواعـــــــد
1- ( Is – Are ) paper usually made from cotton ?
2- ( Are – Is ) Ali short ?
3- ( Is – Are ) he a teacher ?
4- ( Are – Is ) she a nurse ?
5- ( Is – Are ) you a doctor ?
6- ( Are – Is ) Waleed and Meaad teachers ?
7- Wool ( come – comes ) from sheep, goats and even rabbits.
8- ( Do – Does ) wool come from sheep, goats and even rabbits.
9- ( Does – Do ) Ali live in Baghdad ?
10- ( Do – Does ) Ahmed and Ali play football ?
============================================
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الـــــدرس الســـــادس
مجلتـــــــي MY MAGAZINE

مقـــــــالة ( مدونــــة ) A blog -
المجلة هي مادة أثرائية ومن خاللها يتعرف التلميذ على معلومات
كثيرة مثل  :دول مختلفة  ,شعوب ومدن  ,عادات مختلفة  ,اماكن
مهمه  ,اكالت مشهورة  ...الى آخره .
وفي هذه المقالة يتعرف التالميذ على مهنة االطباء بكل تفاصيلها.
العمل في مستشفى مزدحم :
العديد من االشخاص الذين نعرفهم قد ذهبوا الى
المستشفى او لزيارة الطبيب .ولكن هل تفكر احيانا في
ما المحبب للعمل في المستشفى ؟ هذه قصة طبيبة
اخبرينا عن ما تفعلينه كل يوم :
انا طبيبة .طبيبة قلب او جراحة .من السبت الى
الخميس  ,اعما في مستشفى .ارتدي الزي – انه
معطف من القطن االبيض وحجاب ابيض او ازرق
خفيف .اعتني بمرضاي واحاول ان اجعلهم افضل.
استيقظ مبكرا جدا ألنني عادة ما اقوم بعمليات في
الصباح .في فترة بعد الظهر ,ازور االجنحة ( الردهات
) و ( افحص ) اتحقق من مرضاي.
هل عملك صعب ( شاق ) ؟ :
انا اعمل مع فريق صغير من االطباء والممرضين
اآلخرين .نحن عادة ما نكون مشغولين للغاية .انا غالبا
ما اعمل لساعات عديدة .بعض العمليات تستغرق وقتا
طويال ,ربما خمس او ست ساعات .انها وظيفة شاقة,
ولكنني احبها.
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ماذا تفعلين اآلن ؟ :
اليوم هو السبت وانا في عطلة نهاية االسبوع .انا
ال اعمل في المستشفى .انا اقضي الوقت مع
عائلتي .نحن نتسوق في المركز التجاري ( المول
) .اليوم نحن نبحث عن مالبس شتائية .ابني
يشتري جاكيت ازرق دافئ .ابنتي تشتري سترة
سميكة ( ثخينة ) .انا اشتري احذية مريحة للعمل.
لكننا لم نتسوق اآلن (لم نتسوق شيئا) .ماذا نفعل ؟
ماذا تعملين في عطلة نهاية االسبوع ؟ :
انا اقضي وقتي في البيت .اغسل وان ّظف .وألعب
مع اطفالي وأرى اصدقائي .انا اطبخ وان ّظف
المنزل .احيانا ,العب تنس .عندما اشعر بالتعب,
التلفاز.
اشاهد
أو
أقرأ

There are eight.
There are three.

but
and
and
and
but
but
but
and
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كمـــا ذكرنـــا سبقـــا ان :
نستخدم  butإلظهار شيء مختلف ( جملتين متناقضتين ) ( قـــد يكــــون احداهمـــا مثبتــــة
واالخرى منفية ) مثــــــــــــــــــــــــــــــل :
احب الموز  ,لكنني ال احب التفاحI like bananas, but I don’t like apples. .
ونستخدم

 andإلضافة معلومات  ,مثـــــــــــــل :
العمل شاق ( صعب ) و خطرThe job is difficult and it is dangerous. .

كيفيــــــــــة االختبــــــــــــار :
1- I like oranges, ( and – but ) I don’t like bananas.
2- Today is Saturday ( and – but ) it’s my weekend.
============================================
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الكلـــمة كاملــــة
I am
She is
He is
It is
She has
He has
It has
I have
We have
They have
You have
You are
They are
We are
She does not
He does not
It does not
You do not
They do not
We do not
There is
There are

اختصـــــــارها
I’m
She’s
He’s
It’s
She’s
He’s
It’s
I’ve
We’ve
They’ve
You’ve
You’re
They’re
We’re
She doesn’t
He doesn’t
It doesn’t
You don’t
They don’t
We don’t
There’s
There’re

: كيفيــــــــــة االختبــــــــــــار
1- She has , She’s ; I have ________
2- do not , don’t ; does not _______
3- We are , We’re ; There is _______

I’ve
doesn’t
There’s

***********************
77

 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 - Unit twoملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثانية

الـــــدرس الســـابــــــع
في هذا الدرس يجيب التالميذ عن الجمل االستيعابية حول ( المجلةة ) المقالةة فةي الةدرس
السابق حول مهنة ( االطباء )  .وايضا يتعلم التالميةذ كيفيةة التفريةق بةين زمةن المضةارع
البسيط وزمن المضارع المستمر.
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المشروع  :هو ان يصنع التالميذ بوستر (
ملصق ) مماثل للبوستر المعروض.

لمن هذا ؟
كيف يبدو ؟
من ماذا مصنوع
؟

نحن صنعنا اعالنا ملصقا
لحقيبة مدرسية رائعة .اصنع
اعالنك الملصق الخاص بك.

يمكنك حملها على ظهرك
انها مصنوعة من القطن .انها ملونة

انها خفيفة وقوية

فيها الكثير من الجيوب

هنالك جيوب لألقالم واقالم التلوين
هنالك جيوب للكتب الكبيرة

هنالك جيب قصير ايضا

هنالك جيب كبير لعلبة الطعام
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T
T
F
F
T
T
T
F

a paper
towel

a newspaper

a paper
plane

a paper bag

االعــــــــــداد :
وليـــــد طعمــــة – ميعــــــاد الموســـــوي
نســـــــــــألكم الدعــــــــــــاء
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المضارع البسيــــــــــط Present simple
قلنا في ما سبق اذا كان الفاعل احد ضمــائر المفـــرد او يدل على المفرد فيأخـــذ الفعل ( ) i
الشخص الثالث  ,اما اذا كان الفاعل هو الضمير (  ) Iاو احد ضمائر الجمع او يدل على جمع
فال يأخذ الفعل شيء أي يبقى كما هو ( مجردا من أي اضافات ) :

ضمائر الفاعل هذه وكل ما يدل على جمع
تأخذ فعل بدون ( ) i

ضمائر الفاعل هذه وكل ما يدل على مفرد
تأخذ فعل مع ( ) i
He

I

She

You

It

We
They

The man

My sister and I

Ali
Zainab

people

The girl

My parents
أو أي فاعل يدل على الجمع

أو أي فاعل يدل على المفرد

استخــــــــداماتــــــه :
يستخدم المضارع البسيط للتعبير عن حقيقة من الحقائق بصورة عامة مثـــــــــل :
امطرت كثيرا في العراقIt rains a lot in Iraq. .
انا اسكن هناI live here. .
ابي يعيش في بغداد My dad lives in Baghdad.
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يستخدم المضارع البسيط للتعبير عن عادة من العادات مثـــــــــل :
علي يستيقظ في السادسة كل صباح Ali gets up at six every morning.

الظروف التي تدل على زمن المضارع البسيط :
مرتان في االسبوع

twice
g;g
; a week

ثالث مرات في الشهر Three times a month

دائما
غالبا
عادة
احيانا

always
often
usually
sometimes

ُكل صباح
ُكل يوم
ُكل اسبوع
ُكل سنه
ُكل صيف
مرة واحدة باليوم

every morning
every day
every week
every year
every summer
once a day

استيقظ الساعة السابعة كل يوم I get up at seven o’clock every day.
هي غالبا تعمل لساعات عديدة She often works for many hours.
المفاتيح دائما تصنع من المعدن Keys are always made from metal.
نحن احيانا نذهب بالعطلة بواسطة السيارة We sometimes go on holiday by car.
في الجمل اعاله  ,اللون االحمر يدل على الفاعل  ,واللون االخضر يدل على الفعل الرئيسي ,
واللون االزرق يدل على ظروف زمن المضارع البسيط .
نالحظ انه موقع ظروف المضارع البســيط تأتي بعد الفاعل او افعـــال الربـــط مثلما نالحـــــظ
(  ) iemotimoi – wyawli – eetooفي الجمل اعاله  ,اما الظرف (  ) orovlيأتي نهاية
الجملــــــــــــة.
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المضـــــارع المستــــــــمر Present continuous
يستعمل هذا الزمن للتعبير عن حدث او فعل يحصل اآلن واليزال مستمرا ولم ينتهي بعد  ,حيث
يكون تكوين هذا الزمن :

verb to be + v+ing

ويمكن االستدالل على هذا الزمن من الظروف التي تأتي معه مثل (  ) oeaأو ( . ) tedwl
ما معنى  verb to be؟ هي افعال الكينونة ( افعال الربط ) الــ
ما معنى

v+ing

V + ing

am – is - are

هو الفعل الرئيسي في الجملة  +مضافا اليه

am

ing

I
He

V + ing

is

V + ing

are

She
It
ما يدل على مفرد

You
They
We
ما يدل على جمع
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امثــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
1- We are shopping in the mall.
2- I’m reading a book now.
3- My son is buying a warm jacket.
4- She is writing a story.
5- Today we are looking for winter clothes.
6- They are playing football now.
في الجمل اعاله نالحظ صيغة المضارع المستمر حيث يشير اللون االخضر الى الفاعل  ,واللون
االحمر الى افعال الربط ( الكينونة )  ,واللون االزرق يشير الى ظروف زمن المضارع المستمر

=========================================
الـــــدرس الثـــــــــامــــــــــــن
في هذا الدرس ومن خالل القصيدة الغنائية يتعرف التالميذ على بعض المواد
وخصائصها.

فكر بالمواد الخاصة بك  ,فكر في كل الخصائص .
 -1عندما تريد عمل لعب من الخشب ...
ماذا تحتاج ؟ انت تحتاج شيء صلب  ,لذلك
المطرقة هي جيدة.
 -2معدن  ,ورق  ,مطاط وخشب.
جلد  ,زجاج  ,قطن وصوف.
 -3معدن صلب وصوف ناعم.
 -4ال تعمل وسادة من الزجاج.
 -5ال تعمل نوافذ من الخشب  .ألنك ال تستطيع
الرؤية خارجا  ,ان اردت !
 -6ال تلبس مالبس من ورق في المطر .ألنك
ستصاب بالبرد واأللم.
 -7ال تلبس خذاء صيفي في الثلج .ألنه اصابع
قدمك تتجمد  ,وانت ال تدري !
ال تلبس وشاح دافئ في الشمس .البس قميص
خفيف وستمرح.
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غايتي هي وضع ملزمة
متكاملة  :دقه وترتيب
وجمالية باإلضافة الى الشرح
الدقيق والمفصل والمبسط
جدا ايضا مع حلول الكتاب
والنشاط والترجمة وكيفية
االمتحان بعد كل موضوع
ونماذج اسئلة مع اجوبتها
شاملة ومكثفة نهاية كل وحدة
 ,كي تكون مناسبة للجميع ,
لتالميذنا االعزاء واالهالي
واخوتـــــــــــــــي
الكرام
المعلميــــــــــن.
وزمالئي

5

4

8

7

2

2

وليـــد طعمــة
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1

3

6

 - Unit twoملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثانية

ضمـــائــر االشـــــــارة Demonstrative pronouns
ضمائر االشارة  :تُشير الى اسم شخص  ,مكان  ,او شيء  ,حيث انها تستعمل للكل على حد
سواء :
This

ضمير اشارة معناه ( هذا – هذه ) ويستخدم للمفرد القريب العاقل وغير العاقل :
هـــذا كتـــابـي This is my book.
هـــذا زوجـــي This is my man.
عمتي اعدت هذه الكيكة لنا My aunt made this cake for us.

 Thatضمير اشارة معناه ( ذلك – ذاك – تلك ) ويستخدم للمفرد البعيد العاقل وغير العاقل :
ذاك ابي That is my dad.
ذلك كتابي That is my book.
تلك زوجتي That is my woman.
تلك كيكة جدتي الشهيرة بالشوكوالتة That is my grandma’s famous chocolate cake.

 Theseضمير اشارة معناه ( هذه – هؤالء ) بالجمع  ,ويستخدم للجمع القريب ولكل من
العاقل وغير العاقل :
هذه ُكتبنا These are our books.
هؤالء اخوتنا These are our brothers.
Those

ضمير اشارة معناه ( تلك – أولئك ) بالجمع  ,ويستخدم للجمع البعيد ولكل من
العاقل وغير العاقل :
تلك ُكتبنا Those are our books.
أولئك اخوتنا Those are our brothers.
مخطط توضيحي
بسيط يوضح
ضمائر االشارة
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اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي
خالصــة الوحـــدة الثانيــــة
جمموعة اسئلة شاملة ومركزة اكثر من  120نقطة
درب ابنك او تلميذك عليها وسيكون ان شاء اهلل جاهزا لالختبار %100

اعــــداد
وليـد طعمـة

ميعاد املوسوي

اسئلــة شاملــة ومركـــزة لكـــل الوحـــدة مــع الحلــــول

جميع فقرات االسئلة واحتمالية انماط الوزاري
سيتم اضافة فقرة نصوص الكتاب ان شاء هللا
اجعل ابنك او تلميذك يضمن الدرجة الكاملة في هذه الوحدة

ضـــــــع مشاركـــة  +تعليـــق بــ (( يا رب ))

تابعوني فهناك المزيد ان شاء هللا

تعلّم بدون
ُمعلّم

كلمــــــة شكــــــرا تكفــــــي
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 الوحدة الثانية-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit two

فقــــــــرة االستيعـــــــاب القرائـــــــي
Q\ Read the following passage than answer ( True ) or ( False )
:
: ) أقرأ القطعة التالية واجب بــ ( صح ) أو ( خطأ
Hi, I’m Ali. It’s Friday and we are at the mall. I am with my mum
and dad, my big brother, Murad, and little sister, Zainab. There are lots
of shops. My mum wants to look at the saucepans. My dad wants to
find how much a new smartphone costs. My brother Murad wants a
new jacket for school. My little sister Zainab doesn’t want to buy
anything. She wants to play in the play area.
1- They are at the zoo.
2- Murad wants a new car.
3- Ali’s mum wants to look at the saucepans.
4- Ali’s dad wants a new jacket for work.
5- Zainab doesn’t want to buy anything.

False
False
True
False
True

=====================================
Q\ Read the following passage than answer ( True ) or ( False ) :
: ) أقرأ القطعة التالية واجب بــ ( صح ) أو ( خطأ
Hello, I’m Hadi. I’m a doctor. I am a stomach doctor. From Sunday to
Thursday. I work in a hospital. I wear a uniform – it is a white cotton
coat and a thin white or blue headscarf. I look after my patients and I
often work for many hours. It is a difficult job, but I love it.
1- Hani is a farmer.
False
2- He works 5 days in a week.
True
3- He looks after his patients and he try to make them better.
True
4- He often works for 2 hours.
False
5- It is a difficult job.
True

=====================================
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 الوحدة الثانية-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit two

فقــــــــرة القــــــــــــــــــواعــــــــــــد

: ))  (( االختيــــــــارات: النـــــــوع االول
Q\ Read these sentences and write the correct words :
: أقرأ الجمل اآلتية واكتب الكلمة الصحيحة
1- Layla lives in Baghdad, ( and – but ) she works in Baghdad.
2- Ali likes swimming, ( but – and ) he dislikes running.
3- You have ( to – two ) run every day.
4- I’m going ( to – too ) school.
5- This computer is ( too – two ) expensive.
6- I have two hands and ( to – two ) feet.
7- I have ( two – too ) friends.
8- What’s the jug made ( of – at ) ?
9- Children’s fashion is ( in – on ) 1st floor.
10- They ( is – are ) colourful cotton towels.
11- It ( is – are ) made of metal.
12- What are ( he – they ) going to have at the café ?
13- How many pupils like ( going – go ) to home cooking ?
14- I ( don’t – doesn’t ) want to buy anything.
15- I need a new dress ( but – and ) a coat for school.
16- ( These – This ) are too short.
17- ( These – This ) is a pertly.
18- ( Those – That ) are longer.
19- ( Those – That ) is cheaper.
20- This desk is colourful ( and – but ) it is too small for me.
21- I have a brother ( but – and ) I don’t have a sister.
22- I have a brother ( but – and ) a sister.
23- I ( work – am working ) with a small team of other doctors.
24- This desk is metal ( and – but ) it has drawers.
========================================
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: ))  (( تصحيـــح األخطـــــــــاء: ) النـــــــوع الثاني ( قواعـــــــد
,  وكل جملة فيها خطأ قواعدي واحد, وهذا النوع معناه (( يعطيك جمل
))  يعني تكتب الجملة صحيحة, وانت تعيد كتابة الجملة مع تصحيح الخطأ
Q\ Read these sentences and write the correct words :
: أقرأ الجمل اآلتية واكتب الكلمة الصحيحة
1- Layla lives in Baghdad, but she works in Baghdad.
and
2- You have two run every day.
to
3- This computer is two expensive.
too
4- What’s the jug made at ?
of
st
5- Children’s fashion is in 1 floor.
on
6- They is colourful cotton towels.
are
7- It are made of metal.
is
8- What are he going to have at the café ?
they
9- How many pupils like go to home cooking ?
going
10- I doesn’t want to buy anything.
don’t
11- I need a new dress but a coat for school.
and
12- This are too short.
These
13- These is a pertly.
This
14- That are longer.
Those
15- Those is cheaper.
That
16- I have a brother and I don’t have a sister.
but
17- I have a brother but a sister.
and
18- I work with a small team of other doctors.
am working
19- This desk is metal but it has drawers.
and
========================================

: تابعوني على الفيسبوك
)  ( وليد طعمة: صفحتي الشخصية
)  ( الصفحة التعليمية العراقية – وليد طعمة: صفحتي العامة
)  ( كروب التعليم العراقي – وليد طعمة: مجموعتي
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 الوحدة الثانية-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit two

: فقـــــــــــــرة الوظـــــــــــــائف
Q\ Match :
: ) B (  ) بما يناسبها في القائمةA ( اربط االسئلة او الكلمات في القائمة

A

B

1- Can I help you ?
2- This desk is colourful …
3- wool comes from …
4- Most leather …

a- comes from cows.
b- Yes, please.
c- but it is too small for me.
d- sheep, goats and even rabbits.

4
1
2
3

Q\ Match :
: ) B (  ) بما يناسبها في القائمةA ( اربط االسئلة او الكلمات في القائمة

A

B

1- What’s the jug made of ?
2- What are the jeans made of ?
3- What are the rain boots made of ?

a- It’s made of cotton.
b- It’s made of metal.
c- It’s made of glass.

4
5
1

4- What’s the T-shirt made of ?

d- They’re made of denim.

2

5- What’s the saucepan made of ?

e- They’re made of rubber.

3

Q\ Match :
: ) B (  ) بما يناسبها في القائمةA ( اربط االسئلة او الكلمات في القائمة

A

B

1- What’s the bottle made of ?
2- What are the boots made of ?
3- What’s the sweater made of ?

a- They’re made of rubber.
b- It’s made of glass.
c- It’s made of cotton.

4
1
5

4- What are the bands made of ?

d- They’re made of leather.

2

5- What’s the dress made of ?

e- It’s made of wool.

3
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: فقــــــــــــــــــــــــرة المفـــــــــــردات
Q\ Chose the correct word :
: أختـــــــر الكلمــة الصحيحـــــــة

1- A jug is made of ( metal – glass ).
2- A spoon is made of ( glass – wood ).
3- The boots are made of ( wool – leather ).
4- A saucepan is made of ( metal – denim ).
5- The jeans is made of ( denim – wood ).
6- A sweater is made of ( wool – wood ).
7- A T-shirt is made of ( cotton – glass ).
8- The rain boots are made of ( leather – rubber ).
9- I want to look at the saucepan, so I go to ( home cooking – café ).
10- I need a new dress, so I go to ( women’s fashion – play area ).
11- The word ( rubber – cotton ) from Arabic word kutun.
12- All furniture is made of ( wool – wood ).
13- Wool comes from ( ducks – sheep ), goats and even rabbits.
14- ( Rubber – Leather ) comes from a tree.
15- Most ( metal – leather ) come from cows.
========================================

: فقــــــــــــــــــرة االمــــــــــــــالء
Q\ Complete the following :
: اكمــــــل ما يأتـــــي
1- soft x hard ; long x __________
short
2- shoes, dress, _________
scarf
3- metal, wool, rubber, _______
wood
4- men’s fashion, children’s fashion, ________ women’s fashion
5- saucepan, metal ; T-shirt _________
cotton
6- 1st, 2nd, _______
3rd
7- 1st = first, 2nd = ________
second
8- thick x thin, expensive x _________
cheap
9- drink, orange juice ; wear _________
dress
10- jug, glass ; rain boots _________
rubber
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11- knife, spoon, _________
fork
12- hard x soft ; colourful ________
plain
13- wool, sheep ; leather _________
cows
14- rubber, tree ; furniture __________
wood
15- It is, It’s ; They are _________
They’re
16- long x short ; light x _________
thick
========================================

: فقـــــــــرة الكتـــــــــــابة ( الخــط ) والتنقيـــــــــــــط
1- what s the jug made of It s made of glass
What’s the jug made of ? It’s made of glass.
2- can i help you yes please
Can I help you ? Yes, please.
3- what about those Yes i like those
What about those ? Yes, I like those.
========================================

: فقـــــــــــــرة االنشـــــــــــــــاء
: )) ... النمــــــط االول (( اكتــــب عـــــــن
هنا سأكتب لكم قطعة ( احمـــد يتحدث عن نفسه ) وسأقوم بتحويلها (( مرة اتحدث
فيها عن بنت ( مؤنث )) و (( مرة اتحدث فيها عن ولد ( مذكر )) وسوف ال ّون لكم ما
: يلزم تحويله
:  انت تتكلم عن نفسك,, احمد يتكلم عن نفسه
I am Ahmed. It’s Friday and we are at the mall. I am with my
family. There are lots of shops on different floors. My mum wants
to look at the saucepan. My dad wants to find a new smartphone.
My sister needs a new dress for school. My little brother wants to
play. I don’t want anything. I want to drink orange juice.
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: )  انت تتكلم عن بنت ( مثال زينب,, نتكلم عن بنت
She is Zainab. It’s Friday and they are at the mall. She is with her
family. There are lots of shops on different floors. Her mum wants
to look at the saucepan. Her dad wants to find a new smartphone.
Her sister needs a new dress for school. Her little brother wants to
play. She doesn’t want anything. She wants to drink orange juice.
: )  انت تتكلم عن ولد ( مثال وليد,, نتكلم عن ولد
He is Waleed. It’s Friday and they are at the mall. He is with His
family. There are lots of shops on different floors. His mum wants
to look at the saucepan. His dad wants to find a new smartphone.
His sister needs a new dress for school. His little brother wants to
play. He doesn’t want anything. He wants to drink orange juice.
========================================

: ))  (( أسئلـــــة – اكتب انشـــاء عـن نفســـك: النـمـــــــــــط الثــانـــي
 سأوضح لكم, يعطيك اسئلة ويطلب منك االجابة على االسئلة بشكل انشاء
: ذلك
Q\ Read these questions and write about yourself :
: اقرأ االسئلــــة االتية واكتــــب عن نفســـــــك
1- What’s your name ?
2- How old are you ?
3- Where do you live ?
4- Where do you want to go on holiday ?
5- What do you want to buy from the mall ?
My name’s Zaina. I am 12. I live with my family in Al-Najaf.
On holiday, I and my family go to the mall. I need to buy new
jacket and scarf for school.
========================================

) تمت بحمد هللا وتوفيقه ( الوحدة الثانيـــــة
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الوحـــــــدة الثالثة
في هذا الدرس يتعلم التالميذ السؤال والجواب عن الحال والصحة ( الشعور ) .ويتعرف على األمراض
واألآلم وقانا هللا واياكم شرها .ايضا يتعرف التالميذ على كلمات فيها حروف صامته ( أي ال تلفظ ).
وايضا يراجع التالميذ اجزاء الجسم .كما ويتعرفون على كلمات تجمع جمع شاذ.

الـدرس االول – كيـــف حــالك اليــوم ؟ How are you today ? -
ما هو األمــــر ؟
ما الذي جـرى ؟
مـــاذا حــــدث ؟

a cough

a broken arm

a temperature

a headache

a stomach ache

a toothache

feel sick

a sore throat

a cold

a rash
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a headache
a broken arm
a cough
a toothache
a sore throat
a temperature
a stomach ache
feel sick
a cold
a rash

وجع رأس ( صداع )
كسر ذراع ( ساعد اليد )
سعـــال ( ُكحة )
وجع السن ( الضرس )
التهاب الحلق
A
سخونة )
درجة حرارة (
المعدةA
وجع st
يشعر \ اشعر بالمرض
برد ( نزلة برد )
طفح a
جلدي

اجـــزاء الجســــم – Parts of the body
ear
leg
arm
mouth
teeth
hand
head
foot
eye
nose
toe
knee
shoulder
thumb
stomach
back

اذن
رجل ( ساق )
ذراع ( ساعد )
فم
اسنان
يد
رأس
قدم
عين
انف
اصبع القدم
ركبة
كتف
ابهام اليد ( االصبع الكبير )
معدة ( بطن )
ظهر
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s

عادة توجد اسماء ال تجمع بإضافة الــ
عن القاعدة ( غير نظامية ) ( شاذة ) مثــــــل :

او الــ

es

نهاية الكلمة وانما تكون خارجة

اسنان teeth

سن tooth

اقدام feet

قدم foot

وهنا سنتطرق لموضوع الجـمـــــــع بشكــل اوســـــــــــع :

الجمــــــــــــــــــــــــــع :
 -1تجمع السماء المعدودة بإضافة (  ) sنهاية االسم ليصبح الجمع مثل:
المفرد
pen
book
car
cat

الجمع
pens
books
cars
cats

 -2اذا انتهى االسم المعدود بأحد الحروف التالية
فنضيف له  esليصبح جمع  ,مثــــــــــل :
الجمع
فساتين

S – z – o – g – x – sh - ch

المفرد
watch
dress
dish
box

watches
dresses
dishes
boxes
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 -3اذا جاء حرف
الى  iونضيف

في نهاية االسم وقبله حرف صحيح  ,فنقلب الــ
 ,مثــــــــــل :

y

es

stories
lorries

قصص
شاحنات

 -4اذا جاء قبل حرف الــ
الــ  yونكتفي فقط بإضافة

y

keys
boys
days

story
lorry

قصة
شاحنة

حرف عله مثل
 sلالسم مثــــــــــل :

a–e–i–o–u

فال نقلب

key
boy
day

-5اذاجاء الحرف (  (fنهاية الكلمة تقلبه الى ( )vونضيف ( )esليصبح
جمع مثل :
المفرد
Knife
wife
Shelf

الجمع
Knives
wives
shelves

سكاكين

زوجات
رفوف

سكين

زوجه
رف

 -6هناك شواذ الشواذ تجمع بتغيرات نقوم بها على الكلمة نفسها وليس
بإضافة مثل:
الجمع
رجال
نساء
اسنان
اقدام
اطفال

المفرد
man
woman
tooth
foot
child

men
women
teeth
feet
children

رجل
امراه
سن
قدم
طفل
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 -7اما االسماء غير معدودة فهي ال تجمع مثل :

ماء
شاي
حليب
شكر

water
tea
milk
sugar

تضاف ( ) esاذا انتهت الكلمة بــ  oو قبلها حرف صحيح
مثل tomato ____ tomatoes
potato ____ potatoes
اذا انتهت الكلمة بـــ  eتضاف فقط s
مثل olive ____ olives
واغلب حاالت الجمع تضاف ال s
------------------------------------------------------------

كيفيـــــــة االختبـــــــــار :
1- pen , pens ; story __________ stories
_______ 2- day , days ; tooth
teeth
3- child , children ; book _______ books
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لدينا في بعض الكلمات حروف ( صامته ) أي ال تلفظ فتسمى الحروف الصامتة او ( الخرساء )
مثل كلمتــــــــــــــــــــــي :
هنا حرف الــ (  ) kصامت ال يلفظ  ,فال يجوز ان نقول ( كني ! ) بل نقول ( ني ) knee
هنا حرف الــ (  ) bصامت ال يلفظ  ,فال يجوز ان نقول ( ثامب ) بل نقول ( ثام ) thumb

كيف نستخدم الــ

have – has

؟

 have – hasهي افعال مساعدة بمعنى ( يملك  ,لديه  ,عنده )  .الــ (  ) evahتأتي مع
الضمير (  ) Iومع ضمائر الفاعل الجمع (  ) yehu – eh – uoyاو أي فاعل يدل على جمع
مثل (  ... ) ovnhWyp – ohoo h – d e vWA nv hhAوالـــ (  ) evpتأتي مع ضمائر
الفاعل المفرد (  ) ey– eh – pehاو أي فاعل يدل على مفرد مثل ( ) Aod – yeh bou – d e

ضمائر الفاعل هذه وكل ما يدل على مفرد
تأخذ ( ) evp

ضمائر الفاعل هذه وكل ما يدل على جمع
تأخذ ( ) evah

He

I

She

You

It

We

The man
Ali

They
My sister and I

Zainab

people

The girl

My parents
أو أي فاعل يدل على الجمع

أو أي فاعل يدل على المفرد
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He
She
It

has

ما يدل على مفرد

I
You
They

have

We
ما يدل على جمع

: امثلــــــــــــــــــــــــــــة وكيفيـــــــة االختبـــــــار

1- He ( has – have ) a cold.
2- I ( has – have ) a new car.
3- We ( have – has ) a house.
4- Zainab ( has – have ) a brother.
5- My sister and I ( has – have ) a big doll.
6- She ( have – has ) a toothache.
7- The man ( has – have ) a large hat.
8- Are you ( has – have ) a headache ?

101

 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 - Unit threeملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثالثة

head
eye

ear

nose

mouth

teeth

shoulder

hand
arm

knee

leg

foot

toe
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He has a headache

She has a stomach

She has a temperature

She has a rash

He has a cough

She has an earache

She has a sore throat

He has a broken arm
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الــــدرس الثــانـــي – يجـــب عليــــك You should … - ...
في هذا الدرس يتعلم التالميذ تقديم النصيحة في حالة وجود وضع سيء يتعرض له الشخص االخر (
كشعوره بالمرض ) او االحساس بعدم الشعور بحالة طبيعية  ,ويتعرف على األمراض واألآلم وقانا هللا
واياكم شرها .وكيفية الوقاية منها او التخلص منها.

االم  :ما الذي حدث باسم ؟ انت لست بخير.
باسم  :امي ,اشعر بالحرارة وعندي صداع .
االم  :لديك نزلة برد وسخونة.
باسم  :ماهي السخونة ؟ أيمكنني ان اذهب للفراش؟
االم  :هي عندما يكون جسمك جدا حار.
باسم  :نعم ,جسمي جدا حار.
االم  :نعم ,يجب ان تذهب للفراش ويجب ان تأخذ قرص دواء.
باسم  :لماذا قرص الدواء هذا ؟
االم  :قرص الدواء هذا لوجع رأسك ,وسأجلب لك بعض الماء.
باسم  :أ سوف اشعر بالتحسن قريبا ؟
االم  :نعم ,انا متأكدة انك ستكون بخير في الصباح.

6

3

5

1

7

4
2
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نستخــــــدم

should

لتقديــــــم النصيحـــــــــــة :

drink something hot.
تشرب شيء حار.
wear warm clothes.
تلبس مالبس دافئة.
eat lots of fruit.
تأكل الكثير من الفواكه.

You should
يجب عليك

go to bed.
تذهب للفراش.
go to a doctor.
تذهب للطبيب

take a tablet.
تأخذ قرص دواء.

كيفيــــــــة االختبـــــــار :
1- You ( do – should ) go to a doctor.
============================================
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3
5
1
6
2
4

th

th

ch

ch

sh

حلول تمرين ( ) E

1- old 2- drink 3- lemon 4- throat
5- onions 6- people 7- tea 8- bed
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الــــدرس الثــالث – مساعدة االصدقاء Helping friends -
في هذا الدرس يتعلم التالميذ كيف يساعدون اصدقائهم بتقديم بعض النصائح لهم

go

should

buy

should

put

should

be

shouldn’t

drink

should

eat

shouldn’t

shouldn’t stand

shouldn’t touch

get

should
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لدي يوم سيء البارحة.
مرحبا ,كان ّ
ذهبت للمتنزه مع فريقي لتدريب لعب
كرة الطائرة .كان يوم حار ولعبنا لمدة
خمس ساعات .تناولت كوب شاي فقط
لدي
على الفطور .في حقيبة ظهريّ ,
كيس كبير من الحلوى وعلبة كوال
صغيرة .لبست حذاء اخي الرياضي
الصغير الن حذائي في المدرسة .لبست
سترتي الصوفية الجديدة ألني احبها
لدي صداع ,لكني لم
كثيرا .بالبدايةّ ,
لدي
اتوقف عن اللعب .ثم حصلت ّ
حرارة ,لكني لم اتوقف .وقدماي بدأت
تؤلماني .ثم شعرت بأني بحالة سيئة
جدا ( .هذه صورة لكيفية شعوري ! )
اصدقائي حملوني للبيت .امي وابي
اعطوني ماء ألشربه ووضعوني في
الفراش مع منشف بارد على رأسي.
امي عملت لي بعض الحساء .شعرت
سيء.
بتحسن اآلن ,لكن امس كان يوم ّ

5
9
7
1
3
8
6
4
2
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 الوحدة الثالثة-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit three
1- You should eat enough breakfast.
.يجب عليك ان تأكل فطور كافي
2- You shouldn’t wear clothes that are too thick.
.) ال يجب عليك ان ترتدي مالبس جدا سميكة ( ثخينة
3- You should have enough breaks.
.يجب ان يكون لديك استراحة كافية
4- You shouldn’t play for too many hours.
.ال يجب عليك ان تلعب لساعات طويلة
5- You should drink enough water.
.يجب عليك ان تشرب ماء كافي
6- You shouldn’t only eat sweets.
.ال يجب ان تأكل الحلويات فقط
7- You shouldn’t wear shoes that are too small.
.ال يجب عليك ان ترتدي احذية جدا صغيرة
8- You have a headache, so you should rest.
. اذن يجب عليك ان ترتاح,لديك صداع
9- You feel hot, so you should cool down under a tree.
. اذن يجب عليك تستظل تحت شجرة,انت تشعر بالحرارة
10- You feel dizzy, so you should lie down.
. لذلك يجب عليك االستلقاء,انت تشعر بالدوار

:  اختيـــــــــــارات, كيفيـــــــــــــــة االختبــــــــــار
1- You ( should – shouldn’t ) eat enough breakfast.
2- You ( shouldn’t – should ) wear clothes that are too thick.
3- You ( should – shouldn’t ) have enough breaks.
4- You ( should – shouldn’t ) play for too many hours.
5- You ( should – shouldn’t ) drink enough water.
6- You ( shouldn’t – should ) only eat sweets.
7- You ( should – shouldn’t ) wear shoes that are too small.
8- You have a headache, so you ( shouldn’t – should ) rest.
9- You feel hot, so you ( should – shouldn’t ) cool down under a tree.
10- You feel dizzy, so you ( shouldn’t – should ) lie down.
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 الوحدة الثالثة-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit three

put
eat

break

wear

feel

burn

drink

go

only eat sweets.
You should put a plaster on cut.
Feel sick.
go to a doctor.
are big.
feeling hot.
burnt yourself.
drink water.
goes to a dentist.
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 - Unit threeملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثالثة

themselve
s

yourself

ourselves
himself
herself
itself
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الضمــــــــــائر االنعــكاسيــــــــة Reflexive pronouns
وهي التي تُشير الى الفاعل وتنعكس عليه  ,وتُصاغ عن طريق اضافة
 selvesللجمع  ,,الى الضمائر التالية :
نفسي myself

لي my

نفسه himself

له him

نفسها herself

لها her
it

itself

لنا our

انفسنا ourselves

هم them

انفسهم themselves

لك your

نفسك للمفرد  ,انفسكم للجمع yourselves

للمفرد واضافة

self

مفرد

انا I
هو he

مفرد

هي she

مفرد

مفرد غير عاقل
نحن we
هم they
انت,انتم you

جمع
جمع
مفرد  ,جمع

امثــــــــــــــلة وكيفيــــــــــة االختبــــــار  ,اختيــــــــارات :
1- I cut ( himself – myself ) with a sharp knife.
انا قطعت ( جرحت ) نفسي بسكين حاد.
2- They taught ( ourselves – themselves ) to cook.
هم علموا انفسهم الطبخ.
3- You have a cold. You should look after ( yourself – herself ).
انت لديك نزلة برد .يجب ان تعتني بنفسك.
4- We enjoyed ( yourselves – ourselves ) at the park.
نحن متعنا انفسنا في المتنزه.
5- He fell off his bike and hurt ( himself – herself ).
هو سقط من دراجته وجرح نفسه.
6- My sister likes to look at ( himself – herself ) in the mirror.
اختي تحب النظر الى نفسها في المرآة.
7- My cat saw ( myself – itself ) in the mirror.
قطتي رأت نفسها في المرآة.

============================================
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الــــدرس الرابــع – استخــدام األنتـــرنت Using the internet -
في هذا الدرس يتعلّم التالميذ كيفية استخدام االنترنت والتصفح عبر المواقع
ويتعلمون المفردات والمصطلحات الخاصة باستخدام شبكة االنترنت.
االن ستظهر صفحة الويب على شاشاتك.

هيا نبدأ
يمكنكم الوصول الى االنترنت باستخدام :
حاسوب
هاتف ذكي
تابلت

يمكنك التن ّقل.انه سهل ,فقط قم بالتمرير
ألعلى او بالتمرير لالسفل.

اآلن هيا نتعلم بعض كلمات االنترنت :
عندما تجد ما تريد ان تقرأه او تراه ,انقر
عليه باستخدام الماوس او الشاشة اللمسية.
اوال ,تحتاج للذهب الى االنترنت للعثور على موقع الويب
الذي تريده .لذلك ابحث على الويب ( ... ) www.

سترى \\ stttاواالفضل \\ .sttthمفتاح العنوان الذي تريده.

اضغط على تسجيل الدخول او على دخول على لوحة المفاتيح.

تابعوا صفحتي الشخصية على الفيسبوك (( وليد طعمة ))
انضموا لمجموعتنا (( كروب التعليم العراقي – وليد طعمة ))
اشتركوا بصفحتنا العامة (( الصفحة التعليمية العراقية – وليد طعمة ))
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اسماء وافعال نحتاجها عند استخدامنا لألنترنت :
افعــــــال Verbs

اسمــــاء Nouns
االنترنت the internet
حاسوب ( كومبيوتر ) computer
هاتف ذكي Smartphone
تابلت tablet
موقع الويب a website
الويب ) the web ( www.
العنوان an address
تسجيل الدخول login
زر الدخولenter
لوحة المفاتيح keyboard
صفحة الويب webpage
شاشة screen
الفأرة ( الماوس ) mouse
الشاشة اللمسية touchscreen

يتمكن \ يصل ( امكانية الوصول لألنترنت ) access
يتصل باألنترنت go online
يبحث search
يدخل مفتاح key in ...
يضغط press
يرفع come up
يتصفّح navigate
يمرر لألعلى scroll up
يمرر لألسفل scroll down
ينقر على click on

2
5

اللهم اشكو اليك ضعف
قوتي وقلة حيلتي وهواني
على الناس يا ارحم
الراحمين.

4
3
1

4
5

2
1
6
3
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كيفيــــــــــة كتــــــــــابة ( بريد الكتروني ) ايميـــــــــــل :
 -1بعد الحرف
To : wisam_iraq@gmail.com
مثــــل :
To :

نضع عنوان ايميل الصديق او الشخص الذي نريد ان نرسل له االيميل.

 -2بعد كلمة  Subject :نكتــــب الموضوع الذي نريد ان نتكلم عنه فنقول ( oe vnh
 uoyكيف حالك بعدها نذكر الموضوع الذي نريد التحدث عنه ) مثــــــــــــــــــــــــــــل :
Subject : How are you? I will talk about my Holiday.
Subject : How are you? Today, I am talking about myself.

 -3البداية  :دائما في أي بداية لكتابة االيميل نكتب ( عزيزي  +اسم الشخص ) او ( مرحبا +
Hi Wisam
اسم الشخص ) مثـــل  Dear Wisam :أو
 -4في الجزء االول من كتابة االيميل تخبر صديقك أو عائلتك أو الشخص الذي تريد ارسال
االيميل له  ,تخبره بما الذي تريد قوله ؟ ( الموضوع الرئيسي ).
 -5في الجزء الثاني من كتابة االيميل يجب ان تبدأ فقرة اخرى  ,تحدث عن شيء جديد  ,عن
مدرستك  ,عن نفسك  ,او اي امور تحب ان تكتبها للشخص اآلخر.
 -6في نهاية االيميل يمكنك ان تكتب (  shpy eepehpحظا طيبا ) وتكتب بعدها اسمك مثـــل :
Best wishes, Basim
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بريـــــــد الكترونــــي ( ايميـــل ) مكتــــوب للتوضيـــــح :
رسالة البريد االلكتروني هذه موجهه من باسم الى وسام :
الى

وســــــــام

الموضوع

كيف صحتك ؟

wisam_iraq@gmail.com

في المدرسة في صفي نظرنا الستخدام االنترنت
وتعلمنا كيفية الذهاب عبر شبكة االنترنت .كان
جدا ممتع .نظرنا ايضا في كيفية كتابة بريد
الكتروني ( ايميل ) .قال استاذي اننا يجب ان
نكتب رسالة بريد الكتروني للواجب البيتي ,لذلك
هذه هو واجبي المنزلي.

Subject

? How is your health

عزيزي وســـــام
كيف حالك اليوم ؟ قالت اختي بأنك لم تكن بخير
البارحة ألنك عندك سعال .وآمل ان تشعر
بتحسن اليوم .هل ذهبت الى المدرسة؟

To

Dear Wisam
How are you today ? My sister said you didn’t feel
Well yesterday because you had a cough. I hope you
? Are feeling better today. Did you go to school
At school in my class we looked at using the internet
And learnt how to go online. It was very interesting.
We also looked at how to write an email. My teacher
Said that we should write an email for homework, so
This my homework.

حظا طيبا ,باســـــم

Best wishes, Basim.
هنا نكتب ايميل الشخص المستلم (
الذي نريد ان نرسل االيميل له )

wisam_iraq@gmail.com

هنا نكتب الموضوع ( موضوع
الرسالة  ,لماذا نرسل هذه الرسالة؟
)
هنا نكتب ( مرحبا أو عزيزي ) +
اسم المرسل اليه ( مستلم الرسالة )
هنا نكتب الموضوع الرئيسي

هنا نكتب الفقرة الثانية من الرسالة

To
Subject

? How is your health

Dear Wisam
How are you today ? My sister said you didn’t feel
Well yesterday because you had a cough. I hope you
? Are feeling better today. Did you go to school
At school in my class we looked at using the internet
And learnt how to go online. It was very interesting.
We also looked at how to write an email. My teacher
Said that we should write an email for homework, so
This my homework.

هنا النهاية  ,نكتب عبارة ( حظا
طيبا )  +اسمنا ( اسم مرسل
الرسالة )
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الــــدرس الخامـــس – الذهاب عبر شبكة االنترنت Going online -
مساعدة جداي :
جداي كبار السن اآلن .وهم يلبسون النظارات
وال يستطيعون رؤية الكتابة الصغيرة جدا .انا
ذاهبة ألساعدهم في استخدام الحاسوب .على
االنترنت جدي يستطيع ان يجد افكار لتساعدهم
على عالج السعال ونزلة البرد .وجدتي تستطيع
ان تجد الكثير من الوصفات الجديدة للكيك
والبسكويت.

استخـــــــــــــدام
يمكننا
ايضا

the

:

ان نقول the internet
the moon
the sun

ايضا نستخدم

the

the web
the world

مع األنهار مثل :

النهم يعبرون عن شيء واحد فقط
 ,االنترنت  ,الشمس  ,القمر  ...الخ

the Euphrates

the Tigris
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hot
throat

headache

nose
water

Key in
mouse

website
scroll

online
address

click

تابعوني على الفيسبوك :
صفحتي الشخصية  ( :وليد طعمة )
صفحتي العامة  ( :الصفحة التعليمية العراقية – وليد طعمة )
مجموعتي  ( :كروب التعليم العراقي – وليد طعمة )
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الـــــدرس الســـــادس
مجلتـــــــي MY MAGAZINE
ستة طرق للبقاء بأمان على شبكة االنترنت 6 ways to stay safe online :

 -1كن لطيفا مع الناس على شبكة االنترنت.

 -2كن حذرا بشأن ما تشاركه من ( صور  ,افكار ).

 -3حافظ على معلوماتك الشخصية وامانها.

 -4الحفاظ على كلمات المرور الخاصة بك آمنة.
يجب استخدام حروف ,حروف كبيرة ,االرقام والرموز

 -5ال تلتقي بشخص عرفته على االنترنت فقط.

 -6اذا وجدت شيء ال يعجبك على االنترنت .اخبر
والديك او معلمك.
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 -1هنالك ( العاب البحث عن الكلمة ) مثال,
جد اسماء الحيوانات.
 -2هنالك ( العاب الذاكرة ) عندما توصل
الصور او الصور والكلمات.
 -3هناك العاب كلمات حول مواضيع مختلفة
تهتم بها  :الفاكهة ,الحيوانات ,المالبس ,طرق
السفر واالماكن حول العالم .هناك الكثير ايضا
 -4هناك قصص لالستماع اليها .هذه طريقة
جيدة لتعلّم كلمات جديدة.
 -5هناك اغاني وقصائد لالستماع اليها
وغنائها.

should – shouldn’t + must – mustn’t
جميعها تستخدم لاللتزام  ,الضرورة  ,النُصح  ,ولكن يوجد تفاوت بدرجات القوة  ...و
هي االكثر قوة من  , shouldسأقوم بشرحها وتوضيحها لكم هنا ان شاء هللا ...

must

 shouldمعناها ( يجب ) تستخدم إلعطاء النصيحة او المشورة (( يعني ان شيء ما هو
الصحيح لتفعلهُ )) و  Shouldn’tمعناها ( ال يجب ) وايضا تستخدم للنصح وااللتزام بشيء
ما هو الصواب (( ولكن في حالة النفي )) (( عندما نقول ان شيء ما ليس صحيحا او ليس
صوابا ))  .اذن  shouldللنصيحة وااللتزام بالشيء الذي هو صواب ولكن درجة االلتزام
ضح لكم ذلك بالجمل :
مع  shouldاقل درجة من  mustوسأو ّ
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 mustمعناها ( يجب ) وتستخدم لوضع قاعدة او امر معين واجب االلتزام به  ,او للتعبير
عن ضرورة معينة  ,و  Mustn’tمعناها ( ال يجب او يجب ان ال  ) ...وايضا نفس االستخدام
ولكن في حالة ( النفي )  ................اآلن نعرض االمثلة مع التوضيحات :
You should go to the hospital if you feel sick.
انت يجب ان تذهب الى المستشفى عند شعورك بالمرض.
نالحظ الجملة اعاله هنا تقديم نصيحة  ,بأنه يجب عليه ان يذهب للمستشفى عندما يشعر
بالمرض .اذا شعرت بالمرض فالشيء الصحيح لتفعله هو ان تذهب للمستشفى.
You have a stomach ache. You shouldn’t eat so much cake.
انت لديك وجع معدة .يجب ان ال تأكل الكثير من الكيك.
نالحظ في الجملة اعاله تقديم نصيحة  ,بانه هو لديه ألم في المعدة لذلك ال يجب ان يأكل الكثير
من الكيك.
Look at this sign. It says we mustn’t use our smartphones.
انظر الى هذه االشارة .انها تقول يجب ان ال نستخدم هواتفنا.
الحظ في الجملة اعاله هنا توجد قاعدة بوجود اشارة ( عالمة ) موضوعة وتقول انه ممنوع
استخدام الهاتف .اذن هنا ضرورة يجب علينا االلتزام بها.
يجب ان ابقي كلمة مروري آمنهI must keep my password safe. .
نالحظ في الجملة اعاله انه هذا شيء ضروري يجب االلتزام به والحفاظ على كلمة المرور.

تابعوني على الفيسبوك :
صفحتي الشخصية  ( :وليد طعمة )
صفحتي العامة  ( :الصفحة التعليمية العراقية – وليد طعمة )
مجموعتي  ( :كروب التعليم العراقي – وليد طعمة )
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit threeملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثالثة

Be

Shouldn’t

Keep
Be
meet
Keep
find

must
mustn’t
should
mustn’t

معــــاكســـــــــــــــات مهمــــه
صعب hard
ممل boring
سيء bad
غير ودود unfriendly
غير مفيد unhelpful
غير آمن unsafe

سهل easy
ممتع interesting
لطيف nice
ودود friendly
مفيد helpful
آمن safe
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit threeملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثالثة

الــــدرس الســابع
تحقق من فهمي
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit threeملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثالثة

المشروع  :وهو ان يعمل التالميذ
فكرة ملصق مشابه للملصق ادناه.

نحن صنعنا بوستر ( ملصق ) مع
نصائح حول الصحة والسالمة.

لمن هم ؟
كم اعمارهم ؟
اصنع ملصقك.
عادات صحية لصحة االطفال
حافظ على نظافتك

اغسل شعرك وجسمك

فرش اسنانك
ّ

ابق آمنا في البيت ,في المدرسة واالنترنت

اغسل يديك

احصل على  8ساعات نوم كل ليلة
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit threeملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثالثة

F
F
T
F
T
F
T
F

تابعوني على الفيسبوك :
صفحتي الشخصية  ( :وليد طعمة )
صفحتي العامة  ( :الصفحة التعليمية العراقية – وليد طعمة )
مجموعتي  ( :كروب التعليم العراقي – وليد طعمة )
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit threeملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثالثة

الـــــدرس الثـــــــــامــــــــــــن
في هذا الدرس ومن خالل القصة يراجع التالميذ ما تعلموه خالل الوحدة الثالثة
االهتمام بعمار
وسام ودانيا في المنزل مع اخيهم
الصغير ع ّمار .والديهم في العمل.

دانيا تج ّهز العشاء لمساعدة
والديها .هي تق ّطع الخضروات.

وسام يعمل على شبكة االنترنت
على الكومبيوتر المحمول ليجد
معلومات عن الطعام الصحي
لواجباته المدرسية.

ع ّمار يجلس على طاولة
المطبخ يلعب بألعابه.

اخت ُه مشغولة جدا ولم تراه.

عمار شعر بالملل .هو ينهض ويذهب الى درج
السكاكين .يخرج سكين كبير وبعض الطماطم.
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 - Unit threeملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثالثة

عمار يحاول ان ّ
يقطع الطماطم.
تنزلق السكين وتقص اصبعه.

يبدأ بالبكاء .دانيا رأت ما حدث.
هي تدعوا وسام ليجلب الضماد.

وسام يجلب الضماد بسرعة.

وضعوا الضماد على اصبع عمار
واحتضنوه .هو توقف عن البكاء.

اردت ان اساعدك.

االم واالب جاءوا الى المنزل
واالوالد اخبروهم عن الحادث.

العائلة تتناول العشاء .معكرونة
دانيا مع الطماطم والجبن لذيذة.

يجب ان ال تستخدم السكاكين الحادة

انا ما زلت احب الطماطم !
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit threeملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثالثة

a sore throat
a stomach ache
a rash

a cough
a temperature
a feel sick

2
12
10
6
4
8

تابعوني على الفيسبوك :
صفحتي الشخصية  ( :وليد طعمة )
صفحتي العامة  ( :الصفحة التعليمية العراقية – وليد طعمة )
مجموعتي  ( :كروب التعليم العراقي – وليد طعمة )

128

اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 - Unit threeملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثالثة

اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي
خالصــة الوحـــدة الثــالثــــة
جمموعة اسئلة شاملة ومركزة اكثر من  120نقطة
درب ابنك او تلميذك عليها وسيكون ان شاء اهلل جاهزا لالختبار %100

اعــــداد
وليـد طعمـة

ميعاد املوسوي

اسئلــة شاملــة ومركـــزة لكـــل الوحـــدة مــع الحلــــول

جميع فقرات االسئلة واحتمالية انماط الوزاري
سيتم اضافة فقرة نصوص الكتاب ان شاء هللا
اجعل ابنك او تلميذك يضمن الدرجة الكاملة في هذه الوحدة

ضـــــــع مشاركـــة  +تعليـــق بــ (( يا رب ))

تابعوني فهناك المزيد ان شاء هللا

تعلّم بدون
ُمعلّم

كلمــــــة شكــــــرا تكفــــــي
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اعــداد  :وليــــد طعمـــة  -ميعـــاد املوســــوي

 الوحدة الثالثة-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit three

فقــــــــرة االستيعـــــــاب القرائـــــــي
Q\ Read the following passage than answer ( True ) or ( False ) :
: ) أقرأ القطعة التالية واجب بــ ( صح ) أو ( خطأ
My grandparents are old now. They both wear glasses and can’t see
small writing very well. I am going to help them to use a computer. On
the internet, my grandpa can find ideas to help with coughs and colds,
and my grandma can find lots of new recipes for cakes and biscuits.
1- Dania grandparents are old.
2- They both wear sunglasses.
3- Dania is going to help them to use a computer.

True
False
True

4- On the internet, Dania’s grandpa can find ideas for a rash.

False

5- On the internet, Dania’s grandma can find lots of new recipes for cakes and biscuits.

True

==========================================
Q\ Read the following passage than answer ( True ) or ( False ) :
: ) أقرأ القطعة التالية واجب بــ ( صح ) أو ( خطأ
I’m Kamal and on Sunday I went to school. After the first lesson I felt
dizzy and I have headache. My teacher saw me and she told me “ I will
tell your mother “. My mother come to school and took me home. At
home my mother put me in my bed. My mother gave me some water
and a tablet. Now, I feel better.
1- After the first lesson Kamal felt dizzy and cough.
False
2- Kamal is a teacher.
False
3- Kamal’s mother comes to school and took him home.
True
4- At home Kamal’s mother put him on the table.
False
5- His mother gave him some water and a tablet.
True

==========================================
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 الوحدة الثالثة-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit three

فقــــــــرة القــــــــــــــــــواعــــــــــــد

: ))  (( االختيــــــــارات: النـــــــوع االول
Q\ Read these sentences and write the correct words :
: أقرأ الجمل اآلتية واكتب الكلمة الصحيحة
1- Hello, Basim. How ( is – are ) you ?
2- I ( feel – feels ) hot.
3- I ( have – has ) a headache.
4- You have a stomach ache. You ( should – shouldn’t ) eat so much cake.

5- You have a toothache. You ( should – shouldn’t ) go to a dentist.
6- You ( shouldn’t – must ) have a secret password for your email.
7- When the weather is hot, you ( should – shouldn’t )drink enough water.

8- You ( shouldn’t – mustn’t ) meet a person that you only know online.
9- He ( have – has ) a cold.
10- She ( has – have ) a temperature.
11- You should ( go – goes ) to bed.
12- I cut ( myself – yourself ) with a sharp knife.
13- My cat saw ( himself – itself ) in the mirror.
14- My sister likes to look at ( herself – himself ) in the mirror.
15- We enjoyed ( themselves – ourselves ) at the park.
16- ( Be – Find ) nice to people online.
17- He fell off his bike and hurt ( himself – yourself ).
=============================================
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 الوحدة الثالثة-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit three

: ))  (( تصحيـــح األخطـــــــــاء: ) النـــــــوع الثاني ( قواعـــــــد
 وانت تعيد,  وكل جملة فيها خطأ قواعدي واحد, وهذا النوع معناه (( يعطيك جمل
))  يعني تكتب الجملة صحيحة, كتابة الجملة مع تصحيح الخطأ
Q\ Read these sentences and write the correct words :
: أقرأ الجمل اآلتية واكتب الكلمة الصحيحة
1- Hello, Basim. How is you ?
2- I feels hot.
3- I has a headache.

is
feel
have

4- You have a stomach ache. You should eat so much cake.
5- You have a toothache. You shouldn’t go to a dentist.
6- You shouldn’t have a secret password for your email.
7- When the weather is hot, you shouldn’t drink enough water.
8- You shouldn’t meet a person that you only know online.

shouldn’t
should
must
should
mustn’t

9- He have a cold.
10- She have a temperature.
11- You should goes to bed.
12- I cut yourself with a sharp knife.
13- My cat saw himself in the mirror.

has
has
go
myself
itself

14- My sister likes to look at himself in the mirror.

herself

15- We enjoyed themselves at the park.
ourselves
16- Find nice to people online.
Be
17- He fell off his bike and hurt yourself.
himself
=============================================
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 الوحدة الثالثة-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit three

: فقـــــــــــــرة الوظـــــــــــــائف
Q\ Match :
: ) s (  ) بما يناسبها في القائمةd ( اربط االسئلة او الكلمات في القائمة

A

B

1- How are you ?
2- You don’t look well.
3- They are always tired at school
4- She is so hot and he feels sick
5- My little brother burnt himself

a- they should get more sleep.
b- she should drink more water.
c- I don’t feel well.

3
4
1

d- he shouldn’t touch hot saucepans.

5

e- you should go home.

2

Q\ Match :
: ) s (  ) بما يناسبها في القائمةd ( اربط االسئلة او الكلمات في القائمة

A

B

1- What’s the matter ?
2- I have a stomach ache

a- you shouldn’t eat so much cake. 2
b- he should go to a dentist.

4

3- She cut her finger …

c- I have a headache.
d- you shouldn’t stand on it.

1
5

e- she should put a plaster.

3

4- He has a toothache …
5- I think my leg is broken …

Q\ Match :
: ) s (  ) بما يناسبها في القائمةd ( اربط االسئلة او الكلمات في القائمة

A

B
a- clothes that are too thick. 2

1- You should eat
2- You shouldn’t wear
3- You should have
4- You shouldn’t play
5- You should drink

b- enough water.

5

c- enough breakfast.
d- for too many hours.

1
4

e- enough breaks.

3
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 الوحدة الثالثة-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit three

: فقــــــــــــــــــــــــرة المفـــــــــــردات
Q\ Chose the correct word :
: أختـــــــر الكلمــة الصحيحـــــــة
1- The ( inter world – internet ) connects millions of computers everywhere.
2- Then you search for a ( website – web place ) that you are interested in.
3- Using your ( house – mouse ) to find what you want is called navigating.

4- She cut her finger. She should put a ( soup – plaster ) on it.
5- I have a ( headache – stomach ache ). You shouldn’t eat so much cake.

6- I have a ( cough – toothache ). You should go to a dentist.
7- I think my leg is ( sick – broken ). You shouldn’t stand on it.
8- He feels sick and hot. He should drink more ( water – cola ).
=============================================

: فقــــــــــــــــــرة االمــــــــــــــالء
Q\ Complete the following :
: اكمــــــل ما يأتـــــي
1- ear, eye, nose and __________
2- book, books ; tooth _________
3- car, cars ; foot _______
4- I, myself ; He ________
5- do not, don’t ; does not _________
6- easy x hard ; cold x _______
7- she, herself ; they ________
8- hot x cold ; boring x _________
9- should not, shouldn’t ; must not _________
10- hard x easy ; bad x _________
11- a headache, a broken arm, a cold, _______
12- It, Itself ; we ________
13- nice x bad ; friendly _________
14- tablet, computer, __________
15- a stomach ache, feel sick, a rash, _______
16- cold x hot ; unhelpful x _________
17- my sister, herself ; my brother ________

mouth
teeth
feet
himself
doesn’t
hot
themselves
interesting
mustn’t
nice
a rash
ourselves
unfriendly
smartphone
a cold
helpful
himself
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 الوحدة الثالثة-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit three

: فقـــــــــرة الكتـــــــــــابة ( الخــط ) والتنقيـــــــــــــط
1- what s the matter i feel hot and I have a headache
What’s the matter ? I feel hot and I have a headache.
2- what s a temperature It s when your body is too hot
What’s a temperature ? It’s when your body is too hot.
=============================================

: فقـــــــــــــرة االنشـــــــــــــــاء
: )) ... النمــــــط االول (( اكتــــب عـــــــن
هنا سأكتب لكم قطعة ( احمـــد يتحدث عن نفسه ) وسأقوم بتحويلها (( مرة اتحدث فيها عن بنت
: ( مؤنث )) و (( مرة اتحدث فيها عن ولد ( مذكر )) وسوف ال ّون لكم ما يلزم تحويله
:  انت تتكلم عن نفسك,, كمال يتكلم عن نفسه
I am Kamal and on Sunday I went to school. After the first lesson I felt
dizzy and I have headache. My teacher saw me and she told me “ I will
tell your mother “. My mother came to school and took me home. At
home my mother put me in my bed. My mother gave me some water
and a tablet. Now, I feel better.
: )  انت تتكلم عن بنت ( مثال سناء,, نتكلم عن بنت
She is Sanaa and on Sunday she went to school. After the first lesson
she felt dizzy and she has headache. Her teacher saw her and she told
her “ I will tell your mother “. Her mother came to school and took her
home. At home her mother put her in her bed. Her mother gave her
some water and a tablet. Now, She feel better.
: )  انت تتكلم عن ولد ( مثال سمير,, نتكلم عن ولد
He is Samir and on Sunday he went to school. After the first lesson he
felt dizzy and he has headache. His teacher saw him and she told him “
I will tell your mother “. His mother came to school and took him home.
At home his mother put him in his bed. His mother gave him some
water and a tablet. Now, He feel better.
=============================================
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 ميعـــاد املوســــوي-  وليــــد طعمـــة: اعــداد

 - Unit threeملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثالثة

نـمـــــــــــط اخر  (( :تسقيط كلمات او من بين االقواس )) :
( My – I ) grandparents are old now. ( He – They ) both wear glasses
and can’t see small writing very well. I ( am – is ) going to help them to
use a computer. On the internet, my grandpa can find ideas to help with
coughs and colds, ( but – and ) my grandma can find lots of new
recipes ( for – at ) cakes and biscuits.
=============================================

تابعوني على الفيسبوك :
صفحتي الشخصية  ( :وليد طعمة )
صفحتي العامة  ( :الصفحة التعليمية العراقية – وليد طعمة )
مجموعتي  ( :كروب التعليم العراقي – وليد طعمة )

تمت بحمد هللا وتوفيقه ( الوحــدة الثالثــــة )
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 - Unit threeملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي  -الوحدة الثالثة

الوحـــــــدة الرابعـــة – مــراجعــــــة
الـــــــــدرس االول
الوحدة الرابعة من المنهج هي
مراجعة للتلميذ لما درسه
وتعلّمه في الوحدات ( االولى
والثانية والثالثة ) وفي هذا
الدرس ( التحدي ) يقسم الصف
الى فريقين وكل فريق له
مجموعة اسئلة وكل جواب على
سؤال يحصل الفريق على نقطة
 ...يكون هذه الدرس مسابقة
داخل الصف  ,مجموعة اسئلة
تختبر ما فهمه التالميذ خالل
الوحدات السابقة.

I want to design buildings.
your mum’s
does
work
works on
does
have
uncle
aunt
4
1

6

2
5
3
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الـــــــــدرس الثــانـــي
في هذا الدرس يتعرف التالميذ على جهاز
الماوس ( فأرة الحاسوب )  ,يتعرفون على
مكوناتها واستخداماتها.
فأرة الكومبيوتر :
فأرة الكومبيوتر هي ليست فأر حقيقي.
ولكن يبدو انه اشبه بالفأر الحقيقي لذلك
حصلت على هذا االسم .فئران الكومبيوتر
تصنع من البالستك .معظمها فيها زرين –
زر اليسار وزر اليمين .بعض الفئران فيها
ايضا عجلة في الوسط للتمرير صعودا
ونزوال .ان تعلّم استخدام الماوس امر مهم
ألنه يتيح لك القيام بالعديد من االشياء.
التنقل عبر االنترنت وممارسة االلعاب
والتحكم في جهاز الكومبيوتر او المحمول.
يجب ان تمسك الماوس بشكل صحيح .هذه
الصورة تساعدك.

Because it looks a bit like a real mouse.
Most mice have two buttons – a left button and a right.
For scrolling up and down.
I put my index finger on the left button.
On the side of the mouse closest to the computer.

a wooden table top

a cotton net

a wooden bat

a rubber wheels

a woolen
a cotton
a denim
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a plastic ball

metal legs

lather
a glass
a plastic

 الوحدة الثالثة-  ملزمة اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي- Unit three
الدرس الرابع – هيــا نلعــب

الدرس الثالث – واجبي المنزلي

family
capital

sister

a little

two

programmer

hospital

grandpa
us

what
family
two
hospital
what

capital
a little
grandpa

sister
programmer
us

3

5
headache
ear
broken arm
shopping
pizza
carrot

cough
throat
a temperature
home
soup
tablet

2
4
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