الحمد هلل الذي يعطي الكثير على الق ليل ويتفضل على العمل الصغير باألجر الكبير
وينظر إلى الق لوب واإلعمال وال ينظر إلى الصور واألموال
واشهد أن ال اله أال اهلل وحده ال شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله
اما بعد
ق ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وسبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره :
من علم علما أو أجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخال او بنى مسجدا او ورث مصحف ا او ترك
ولدا يستغفر له بعد موته
صدق رسول اهلل

لهذا اضع بين أيديكم هذا العمل البسيط صدقة جارية عن روح المرحوم والدي

اخوكم االستاذ
احم د شك ري الجبوري

اعداد االستاذ
احمد شكري
70070370770

للسادس االبتدائي

قواعد الوحدة األولى
""Unit One
الوحدة األولى
( عائلتي ( My Family

lessen one :

في هذا الدرس سنتعلم كيفية التعريف عن افراد العائلة وكذلك سنتعلم ايضا السؤال عن العمر وعن عدد افراد االسرة .

Grandmother
(جدتي)

Uncle
Aunt
(عمتي -خالتي) (عمي  -خالي )

Grandfather
(جدي)

Mother
( أمي )

Father
( أبي )

)ابن/بنت عمي او خالي) (cousin-أختي) (Sister -أنا( )Me-أخي (Brother-
_________________________________________________________________
عائلة وسام
اسمي وسام .عمري  21عام لدي اخ واخت ,اختي
اسمها دانيا وهي اكبر مني عمرها  21عام.اخي اسمه
عمار انه اصغر مني عمره  6سنوات وللتو دخل
المدرسة  .ولدي ايضا أبناء عم اثنان هما باسم وهبة
.هما توأم لذلك هما نفس العمر مثلي ( 21عام) نحن
نعيش بالقرب منهم في بغداد

1

Wisam's family
My name's Wisam . I am 12 . I have a
sister and a brother , my sister's name is
Dania. She is older than me - she's 13. My
brother's name is Ammar.He's younger
than me - he's 6 . He has just started
school . I have two cousins , Basim and
Hiba .They are twins and they are the
same age as I am . We live near to them in
Baghdad.

اعداد االستاذ
للسادس االبتدائي

احمد شكري

قواعد الوحدة األولى

70070370770

: مالحظات
:  للسوال والجواب عن العمر نستخدم القاعدة التالية-1
How old + is +

Wisam
his sister
?
her brother
your brother

+

?
 ) للمذكرhe's + وتكون االجابة كما يلي ( العمر
) للمؤنثshe's + (العمر

How old is wisam ? he's 12.
How old is his sister ? she's 13 .
How old is her brother ? he's 6 .
) وعبارةolder than -  هنالك تعابير تستخدم للتغبير عن المقارنة بالعمر وهي ( اكبر مني: مالحظة مهمة جدا
) same age- ) و (نفس العمرyounger than- (اصغر مني
My sister is 13 she's older than me .
My brother is 6 he's younger than me.
My cousins are twins they are the same age .
: للسؤال عن العدد نستخدم القاعدة التالية/  السؤال عن العدد- 2
brothers
sisters

How many +

اسم مفرد

+ does +

cousins

he

+ have + ?

she

brothers

How many +

sisters

+ do +

you

+ have + ?

cousins
brothers

اسم مفرد

عدShe

+ has +  عدد+

: وتكون اإلجابة كما يلي

sisters
cousins

He

brothers

I + have +

 عدد+

sisters
cousins
2

اعداد االستاذ
احمد شكري
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قواعد الوحدة األولى

للسادس االبتدائي

Wisam has one brother .

? How many brothers does wisam have

He has one sister .

? How many sisters does he have

She has two cousins .

? How many cousins does Dania have

I have one brother .

? How many brothers do you have

مالحظة  ) you( :في السؤال تتحول الى (  ) Iفي الجواب
_____________________________________________________________________
هناك بعض الضمائر وصفات التملك التي درستاها في الصف الخامس ويجب مراجعتها :
 -1ضمائر الفاعل (  ) subjective pronounsوهي ضمائر تستخدم للتعبير عن المتكلم ,المخاطب  ,الغائب .
وتتاتي في بداية الجملة قبل الفعل ..والضمائر هي كالتالي:
ضمير الفاعل
استخدامها
I
يستخدم للتعبير عن المتكلم المفرد( انا ) ويستخدم لكال الجنسين
You
ومعناه ( انت-انتم ) يستخدم للمخاطب المفرد والجمع لكال الجنسين
He
ومعناه هو يستخدم للتعبير عن الشخص الغائب المفرد المذكر
She
ومعناها هي تستخدم للعبير عن الشخص الغائب المفرد المؤنث
 - 2صفات التملك) : )Possessive adjectivesوهي الصفات التي تستخدم لتعبير عن أي شيء ما يعود لك لو
لشخص أخر.
استخدامها
تستخدم لمتكلم " إي إن المتكلم هو المالك "
تستخدم لمخاطب "أي أن الملكية تعود لشخص الذي تتكلم معه
تستخدم لشخص الغائب المذكر "أي الملكية تعود لشخص الذي تتكلم عنه
تستخدم لشخص الغائب المؤنث "أي أن الملكية تعود لشخص تتكلم عنها

3

صفات التملك
my
your
his
تكلم
her

Activity Book lesson one
A1-

mother

grandmother

4

2-

aunt

sister

5

3-

cousin

uncle

2

4-

grandfather

cousin

3

5-

brother

father
1
___________________________________________________
B- الحل موجود راجع الملزمة
___________________________________________________
C1 - My name's Ahmed . I live in Kirkuk .
2- I have two grandma and two grandpa . I have a brother
and a sister .
3 - My sister's Dina . She older than me - she's 13 .
4 - My brother's name is Ammar. He's younger than me he's 6 .
5 - I have an aunt and an uncle , auntie Nadia and Sami .
6 - I have two cousins , Ali and Noor .
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للسادس االبتدائي

قواعد الوحدة األولى
الوظائف Jobs

lesson two :

في هذا الدرس سنتعلم أسماء الوظائف ومطابقتها مع الصور .وأيضا سنتعلم السؤال والجواب عن مهنة األشخاص .
مالحظة  :يجب على التالميذ حفظ اسم الوظيفة ومطابقتها مع الصور .

)سائق الباص( 4- Bus driver

)المعلم( 3- Teacher

)النادل( 2- Waiter

)الدكتور(1- Doctor

) فالح( ) 8- Farmerممرضة(  ) 7- Nurseبائع في متجر() 6- Shop assistantمهندس(5- Engineer

) مبرمج الحاسوب( ) 10 -It programmerربة منزل( 9- Housewife

مالحظة :كيفية السؤال والجواب عن الوظيفة نستخدم العبارة التالية:
ماهي وظيفة والدك ? What's your dad's job
هو مهندس - He's an engineer .
? What's your mum's job
- She's a teacher .

5

Activity Book lesson Two
A1 - doctor

2 - waiter

3- teacher

6 - farmer

7 - IT programmer

4 - bus driver

5- engineer

8 - shop assistant 9- nurse

________________________________________________________
B2 - Is she a nurse ?
- No , she isn't a nurse
- She is an engineer .
3 - are they farmers ?
- No , they aren't farmers .
- They are builders .
4 - Is he a teacher ?
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- No, he isn't a doctor .
- He is an IT programmer .
_______________________________________________________
C1 - I have two cousins , Basam , and Hiba .
2 - No , he isn't a doctor .
3 - I have an aunt and uncle .
4 - I have a brother and a sister .
5 - My brother name is Ammar .
6 - I live with my family in Baghdad .
7 - My brother is older than me .
8 - my cousin is 13 .
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قواعد الوحدة األولى

lesson Three :

70070370770

Where do they work ( ) اين مكان عملهم
في هذا الدرس أيضا سندرس الوظائف باإلضافة الى أماكن عمل كل وظيفة

Jobs الوظائف
1- waiter النادل
2 - IT programmer المبرمج
3- Engineer المهندس
4- Housewife ربة البيت
5- Doctor/ Nurse الطبيب والممرض
6- Farmer الفالح
7- Bus driver سائق الباص
8- Builder البناء

Places األماكن
Restaurant المطعم
Office الكتب
Oil refinery مصفى النفط
Home المنزل
Hospital المستشفى
Farm الحقل
Road الطريق
Builder site موقع البناء

مالحظة يمكن كتابة الوظائف على شكل تعاريف لتسهيل حفظها من قبل التالميذ

1 - waiter : He /She works in a restaurant .
2 - IT programmer : He /She works in an office .
3 - Engineer : He /She works in an oil refinery .
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4- Housewife : She works at home .
5- Doctor /Nurse : He /She works in a hospital .
6- Farmer : He /She works on farm .
7- Bus driver : He /She works on a road .
8- Builder : He works on a builder site .
9- Teacher : He /She works at a school .
10 - Shop assistant : He /She works in a shop .
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قواعد الوحدة األولى

70070370770

( in- on - at)  هناك حروف جر تستخدم مع االماكن وهي: مالحظة
) hospital - office - restaurant - oil refinery (  تستخدم مع االماكن مثل: in -1
) roads - building - farm (  تستخدم مع االماكن مثل: on - 2
) home - school (  تستخدم مع االماكن مثل: at - 3
: كما في السؤال التالي
Q/ read and complete the sentences with ( in - on -at )
1- My uncle is a waiter . He works......in.......a big restaurant .
2 - My aunt is a nurse . She works .......in........ a big hospital in Baghdad .
3 - Wisam's grandfather is a farmer . He works ........on ..... a farm .
4 - Does your father work .......in .....an office .
5- My cousin drives a bus . He works .......on ......the roads in Baghdad .
6 - A housewife works .....at ....home .
____________________________________________________________________

Activity Book lesson three
B1 - ___in _____ ___a doctor .
2 - __at _____ ____ a housewife ____ .

prepared by
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3 - _ on ____ _____ driver _____ .
4 - __ in ____ ____ IT programmer __ .
D1 - Doctor .

2 - Engineer

2 - Farmer

4 - Waiter
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70070370770

Our daily routine الروتين اليومي

lesson Four :

. في هذا الدرس سنتكلم عن الروتين وتكرار اإلحداث يوميا في حياتنة اليومية
My mum is a nurse .and my dad works in an office .He's IT programmer. He makes
computer programs about buildings
يصمم برامج النشاء البنايات.  هو مبرمج حاسوب. امي تعمل ممرضة وابي يعمل في مكتب
My sister , Dania , and I go to school by bus . We leave home at 7.30. My grandma and
grandpa live near our house .So , my grandma takes our little brother to school.
انا وأختي دانيا نذهب للمدرسة بواسطة الباص نرحل في الساحة السابعة والنصف جدي وجدتي يسكنون بالقرب
. من دارنا لذلك جدتي تأخذ أخي الصغير للمدرسة
My dad drives to work and takes our mum to the hospital first . They leave home at
6.45 . because it takes more than an hour to get to the hospital and then to the office .
هم يرحلون من المنزل في الساعة السابعة وخمس واربعون. ابي يسوق سيارته للعمل ويأخذ آمنا للمستشفى اوال
. وذلك الن الطريق للمستشفى يأخذ أكثر من ساعة ومن ثم يتوجه للمكتب. دقيقة
My dad works five days a week , but my mum only works three days a week . When
she is not working in the hospital , she is a housewife at home. She has two jobs .
By Wisam
عندما تكون في المنزل تكون ربة البيت أمي.  لكن امي تعمل ثالث أيام فقط, ابي يعمل خمس أيام في األسبوع
تملك وظيفتين
بواسطة وسام
Q/ Answer the question s
1- Where does Wisam's father work ?

- He works in an office .

2- Who is a nurse ?

- Wisam's mum is a nurse .

3- What time does Dania leave home ?

- She leaves home at 7.30 .

4 - How many days a week does Wisam's mother work ?
- She works three days a week .

prepared by
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قواعد الوحدة األولى

مالحظة :عندما نتكلم عن الروتين فاننا نستخدم زمن المضارع البسيط

كيفيــــــــة استخدام المضارع البسيط ( ) Present Simple
مالحظة مهمــــة  ( :اهم شيء في زمن المضارع البسيط هو معرفة اذا كان الفاعل مفرد او جمع ) حيث :
 -0إذا كان الفاعل مفرد أي (  ) He, She , Itأو ما ينوب عنها من أسماء الفاعل المفردة ..ففي هذه الحالة نضيف ( ) Sالشخص الثالث
للفعل  .كما في األمثلة التالية :
) ( work , works

- My dad .......... in an office.

 -2إذا كان الفاعل جمع أي (  ) I, You , We, Theyاو ما ينوب عنها من اسماء الفاعل الجمع ففي هذه الحالة ال نضيف أي شيء للفعل
ويبقى على حالة المصدر ( خالي من  Sالشخص الثالث ) .
) Dania and I ............... to school by bus . ( go , goes
مالحظة مهمة  :أذا جاءت ( ('Sبعد االسم فأنها ال تعتبر ) (Sالجمع و أنما ) (Sالتملك
_____________________________________________________________________________________

كيفية استخدام األدوات االستفهامية مع زمن المضارع البسيط
 :Whereوهي أداة استفهامية معناها " أين" وهي ستستخدم للسؤال عن المكان وعند الجواب نقوم
بحذفها ونضع بدلها اسم مكان
 : Who -2وهي اداة استفهامية معناها ( من ) وهي تستخدم للسؤال عن شخص
 : What time -3وهي اداة استفهامية تستخدم للسؤال عن الوقت
 : How many - 4وهي اداة استفهام تستخدم للسؤال عن العدد
لالطالع يرجى مراجعة االمثلة في الصفحة السابقة
prepared by
Ahmed Shukry
---------------------------------------------------------------------------------------------07701304084
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Activity Book lesson four
A-B
1 - My father _is_ a waiter and my mother _is _ a shop assistant .
2 - We all _get up_ early at 6 o'clock .
3 - We _have_ breakfast at 6.30.
4 - My father _leaves_ home first at 7 o'clock because his restaurant
opens at 8 o'clock to serve tea, coffee and breakfast . He _drives_ to
work and it usually _takes_ an hour because the roads are busy .
5 - My brother and I _walk_ to school because it is very near to our
house . We leave home at 7.45. School _starts_ at 8 o'clock .
6 - My mother _works_ in a big clothes shop in the of town. Her
shop _opens_ at 9.30. She _goes_ to work by bus and leave home at
8.30
C1 - go to work .
2 - leave home .
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3 - take an hour .
4 - walk to school .
5 - have breakfast .
6 - open at.
7 - start at .
8 -drive to work .
11
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قواعد الوحدة األولى
) مهنتي المفضلة ( My favourite job

للسادس االبتدائي

lesson five :

في هذا الدرس سنتعلم كيفية التكلم عن المهنة المفضلة لدينا وذلك باستخدام عبارة ( ) when I grow up , I want
والتي تعني (عندما اكبر اريد ان اصبح)  .وهي للتعبير عن المستقبل
1 - When I grow up , I want to be an IT programmer to use computers and make program.
عندما اكبر اريد ان اصبح فني حاسوب لكي استخدم الحاسوب واعمل برامج
2 - When I grow up , I want to be a doctor to help people when they are ill .
عندما اكبر اريد ان اصبح طبيب لكي اساعد الناس المرضى
3- When I grow up , I want to be a farmer to work out and grow things .
عندما اكبر اريد ان اصبح فالح لكي ازرع المحاصيل وتنمو
4 - When I grow up , I want to be a waiter to have a job where I meet lots of people.
عندما اكبر اريد ان اصبح نادل النها وظيفة تجعلني التقي بالعديد من الناس
5 - When I grow up , I want to be a teacher to work with children and help them to learn a
lot .
عندما اكبر اريد ان اصبح معلم لكي اساعد االطفال على التعلم
6 - When I grow up , I want to be a driver to drive cars, buses , or trucks .
عندما اكبر اريد ان اصبح سائق لكي اقود السيارات والباصات او الشاحنات
7- When I grow up , I want to be a builder to build thins .
عندما اكبر اريد ان اصبح بناء لكي انشئ البنايات .
prepared by
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Activity Book lesson five

F1 - doctor . 2 - housewife 3 - engineer . 4 - teacher . 5 - nurse . 6 - driver bus .
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مالحظة  :هناك طريقة اخرى للتعبير عن الوظيفة المفضلة وذلك باعطاء سبب حبنا لتلك الوظيفة وذلك باستخدام
العبارة التالية:
السبب  + because +المهنة )I want to be +a(n
- I want to be an IT programmer because I like it and I can make computer program .
انا اريد ان اصبح مبرمج حاسوب وذلك سبب حبي لهذه الوظيفة ومن خاللها استطيع صنلعة برامج الحاسوب
-I want to be a teacher because I want to help young people to learn .
انا اريد ان اصبح معلم بسبب  .اني اريد ان اساعد الصغار على التعلم
- I want to be a builder because I want to build houses for people to live in .
انا اريد ان اصبح بناء  .بسبب  .اني اريد ان ابني بيوت للناس ليسكنوا فيها .
- I want to be a doctor because I want to help people when they are ill.
انا اريد ان اصبح طبيب  .بسبب  .اني اريد ان اساعد الناس المصابين بمرض.
- I want to be a farmer because I like working outside and growing vegetable .
انا اريد ان اصبح فالح .بسبب  .اني احب العمل في الخارج وزراعة الخضراوات
- I want to be a waiter because I like meeting lots of people every day.
احب ان اصبح نادل بسبب  .اني احب ان التقي بالكثير من الناس .
- I want to be a driver because I love driving .
انا احب قيادة السيارة .بسبب اني احب السيارات .
____________________________________________________
مالحظة استخدام ادوات التنكير ( ) a - an
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 - 1توضع ) ) aقبل االسم المفرد المعدود الذي يبدا بحرف صحيح مثل () teacher - farmer -doctor
 - 2توضع (  ) anقبل االسم المفرد المعدود الذي يبدا بحرف علة مثل ( ) engineer - IT programmer
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MY MAGAZINE مجلتي

Two families عائلتان
Hello ! My name is Han and I'm Chinese . I live with my mum and dad on our farm. Both
are farmer and my grandparents were farmer too . I have an older cousin . He lives with us
and works on the farm . He is very funny .
امي وابي كالهما فالح وجدي وجدتي كانوا فالحين. اعيش مع امي وابي في مزرعتنا. مرحبا اسمي هان انا صيني
.  لدي ابن عم اكبر مني يعيش ويعمل معنا في الحقل وهو ظريف جدا. ايضا
We grow rice and lots of vegetable like the cucumbers my cousin is holding in the photo .
Rice grow in paddy fields . can you see the buffalo in the field ? Here the farmer is getting
the field ready to plant the rice.
 هل. الرز ينمو في الحقل. في الصورة ابن عمي يحمل الخيار بيده. نحن نزرع الرز والكثير من الخضار مثل الخيار
.  هنا الفالح يستعد لزرع الرز في الحقل. ترى الجاموس في الحقل

Paddy fields حقول الرز

The buffalo in the field الثور في الحقل

Han's grandparents جد وجدة هان

Han's cousin holds cucumbers ابن عم هان يحمل
الخيار
16
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MY MAGAZINE مجلتي

Two families عائلتان
Hello , I'm Farah . I live with my family in Baghdad . My father is a pilot he flies the plane
for Iraqi Airline . My mother is a housewife now , but she was a nurse .
مرحبا انا فرح انا اعيش مع عائلتي في بغداد ابي يعمل طيار في الخطوط الجوية العراقية امي ربة منزل لكن سابقا
كانت تعمل ممرضة
This is my family having lunch . You can see my mum and dad, my two younger sister and
my big sister . My aunt is sitting opposite my mum.
هذه هي عائلتي جالسين على الغداء تستطيع ان ترى امي وابي مع اخواتي الصغيرة والكبيرة خالتي تجلس مقابل امي
Here is the picture in the cockpit of my dad's plane . He and the co-pilot are getting ready
to leave to Dubai.
هذه صورة المقصورة في طائرة ابي هو و مساعده على اتم االستعداد لإلقالع لدبي
This is picture is at the airport in London - you can see my grandmother , my mother and
aunt with their bags ready to check in.
في هذه الصورة مطار لندن تستطيع ان ترى جدتي وامي وخالتي مستعدين لقطع التذاكر

Plane of Iraqi Airline
طائرة الخطوط الجوية العراقية

London airport مطار لندن

Farah's family have lunch
عائلة فرح يتناولون الغداء

plane cockpit مقصورة الطائرة
17

Activity Book lesson six

D - write about yourself.
My name is Tarq and I'm Iraqi . I am 12 . I live with
my mum and dad and twin brother in Bagdad .My
dad is a teacher .He works in a school. My mum is a
housewife . My brother and I go to school by car.
When I grow up I want to be a doctor because I love
help ill people .

18
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lesson Seven :

قواعد الوحدة األولى

احمد شكري
70070370770

check my understanding

Read the ( Two families ) again and tick ( ) Yes or No
1- Han is from china .
2- His family are farmers .
3- The farm grows buffalos .
4- Farah is Han's cousin .
5- Farah's mother is a nurse .
6- There are four children in Farah's family .
7- Farah's father lives in Dubai .
8- A pilot sits in the cockpit of plane .
_____________________________________________________________________
Use the words in the box to complete the sentences ( she - it - he - they - we - it - he )
أكمل الفراغات باستخدام الكلمات الموجودة مع مراعاة عالمات التنقيط
My father is an engineer . .....He.... works in an oil refinery.
I am good at maths and I want to be an engineer . ......It...is a difficult job .
She has two younger brothers . ........They.... are twins.
I live in Basra . ....It.... is in the south of Iraq .
My mother is a housewife . ...She .... works at home .
My sister and I want to be doctors . .... We ...want to work in a hospital.
My brother wants to work in a restaurant . ..... He.... likes cooking .

19
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BInformation file

prepared by
Ahmed Shukry
07701304084

Type of school :Primary school .
Size of school : Small school .
School starts at : 8 o'clock .
school finishes at : 1 o'clock .
This week's English lesson : Doing a poster project about healthy food and
drink.
For this lesson pupils need : Big pieces of paper , scissor , glue and crayons .
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قواعد الوحدة األولى

احمد شكري
70070370770

When I grow up

When I grow up , my teacher says I will be an
engineer because I am good at Maths and I like
designing thing

When I grow up , my dad says I will be an artist
because I like painting pictures.

عندما اكبر المعلمة قالت لي باني سوف اصبح مهندسة الني جيدة
. بالرياضيات واحب تصميم االشياء

1

قال ابي باني سوف اصبح رسامة الني احب رسم. عندما اكبر
. اللوحات

2

1
1
When I grow up , my mum says I will be a
famous cook in a big restaurant because I love
cooking and I am good at it .
عندما اكبر قالت امي باني سوف اكون طباخة مشهورة واعمل
في مطعم كبير الني احب وأجيد الطبخ

3

When I grow up , my brother says I will be a doctor
because I helped him when he cut his hand with a
knife
 قال لي اخي باني سوف اصبح طبيبة الني ساعدتة.عندما اكبر
. عندما جرح يده بالسكين

4

21

When I grow up ,my friend says I will be an IT
programmer because I like using computers and I
am good at Maths.

When I grow up , my grandpa says I will be a
pharmacist because I am good at Science .

 قالت لي صديقتي باني سوف اكون مبرمجة حاسوب. عندما اكبر
الني احب استخدام الحاسوب وانا جيدة بالرياضيات

5
When I grow up . my grandma says I will be a nurse
because I am good at helping her when she doesn't
feel will .
 قالت جدتي باني سوف اكون ممرضة الني اساعدها.عندما اكبر
. عندما تشعر بسوء صحتها

7

 قال لي جدي باني سوف اكون صيدالنية الني جيدة في. عندما اكبر
العلوم

6
When I grow up , I want to be a teacher because I
love working with young children . I will work in a
primary school .
.عندما اكبر سوف اصبح معلمة الني احب اني ادرس االطفال
وسوف اعمل في مدرسة ابتدائية

8
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Choose and tick ( ) the correct job .

doctor طبيب

truck driver سائق شاحنة

cleaner منظف

fireman رجل اطفاء

taxi driver سائق تكسي

baker خباز

نادل

train driver سائق قطار

painter رسام

butcher قصاب

house wife ربة بيت

pharmacist صيدلي

shop assistant بائع

engineer مهندس

waiter

farmer

فالح

nurse ممرضة

teacher معلمة

builder بناء

football player العب كرة قدم

banker صراف/ محاسب

officer ضابط

policeman رجل شرطة

cook طباخ

grocer بقال

pilot طيار

zoo keeper مكتبي

fisherman صياد سمك
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Lesson One :

احمد شكري

قواعد الوحدة الثانية

70070370770

Unit Two
الوحدة الثانية
It's made of مصنوع من
. في هذا الدرس سنتعلم اسماء االشياء ومن اي مواد مصنوعة وايضا المفرد والجمع

cotton T shirt
قميص قطني

woolen sweater
سترة صوفية

rubber rain boots
جزمة مطاطية

wooden spoon
ملعقة خشبية

leather boots
جزمة جلدية

metal saucepans
قدر معدني

denim jeans
جينز قطني

glass jug
ابريق زجاجي

_________________________________________________________
) are (  ) ومع االسماء الجمع (اثنين فما فوق ) نستخدمis (  مع االسماء المفردة نستخدم:مالحظة
Ask and answer
1- what's the jug made of ?
- It's made of glass .
2 - What are the jeans made of ?

prepared by
Ahmed Shukry
07701304084

- They're made of denim .
3 - What are knife , fork and spoon made of ?
- They're made of metal .
4- What are the bands made of ?
- They're made of rubber .
24

Verbs
االفعال
There is )يوجد (مفرد
There are )يوجد (جمع
Is wearing يلبس
Is holding يحمل
Is sitting يجلس

Colour adjectives
صفات االلوان

Adjectives for(made of)

Black  اسودorange برتقالي
Blue  ازرقred احمر
Green  اخضرwhite ابيض
Brown جوزي

Leather  جلدwoolen صوف
Glass  زجاجcotton قطن
Denim  قطنيmetal معدن
Wood خشب

مصنوع من

Nouns
االسماء
Sofa  اريكةchair كرسي
Table  منضدةsweater معطف
Jacket  سترةclock ساعة
Football  كرةglovesقفاز
Towel  صوفjeans بنطال قطن
Rain boot حذاء مطري
Boot جزمة

Activity Book lesson one
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قواعد الوحدة الثانية
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في ألمول At the Mall

Lesson Two :

في هذا الدرس ستحدث عن المول ( المجمع التجاري ) وعن المحالت الموجودة في المول  .وسنتعلم
اسماء المحالت الموجودة في المول .
انه يوم السبت و لقد \هبا الى المول انا وامي
وابي مع اختي الكبيرة دانيا واخي الصغير عمار
يوجد العديد من المحالت قي المول في عدة طوابق علينا ان نقرر اي
منها نزور  .سوف نشتري بعض الشكوالتة
أأمل ان نذب الى الكافيتريا لبعض البوضة
play area
منطقة االلعاب

supermarket
اسواق

children's fashion
محل البسة االطفال

home cooking

cafe
كافيتريا

men's fashion
محل ألبسة رجالية

home cooking
محل أدوات الطبخ

women's fashion
محل االلبسة النسائية

IT and computing
محل االجهزة التقنيات

women's fashion
cafe

children's
fashion

men's fashion

IT and
computing

play area

supermarket
fassumarkethio
n
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Read . who is speaking ? write the names : ( Mum - Dad -Wisam- Dania - Ammar )
 في هذا التمرين والذي يليه يسال من المتكلم فيمكننا ان نعرف ذلك من خالل اهتمام كل شخص وعمره: مالحظة
: والتمرين الذي يليه يسال ما األماكن التي يجب يذهب اليها كل شخص فقمنا بحلها بتمرين واحد كما يلي.
1- I want to look at the saucepans ? where do I go? ( Mum ) ( home cooking )
2- I need new dress and a coat for school . where do I go? ( Dania ) ( women's fashion )
3- I want to have an orange juice where do I go ? ( Wisam ) ( cafe )
4- I want to find how much a new Smartphone coasts .where do I go?( Dad )(IT computing )
5 - I don't want to buy anything . I want to play. where is the play area ? Ammar

Activity Book lesson two
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قواعد الوحدة الثانية

احمد شكري
70070370770

lessen Three :
Can I help You هل استطيع مساعدتك؟
Read and complete the conversations. اقرء ثم اكمل المحادثة
( و مساعدة األشخاص عند شراء شيءshop assistant ) في هذا الدرس سنتعلم كيفية القيام بوظيفة البائع في المحل
. ما
Leather boots, please
My school uniform is blue
Medium
حذاء جلدي رجاءا
زي المدرسة خاصتي ازرق
حجم متوسط
I'd like Banana phone ,How much is this one
انا اريد هاتف موزة كم سعر هذا
A metal one with a glass lid
ذلك المعدني ذو الغطاء الزجاجي

It's too expensive
انه غالي جدا

It's too big
انه كبير جدا
Size 37
73 حجم

1- Can I help you ? هل استطيع مساعدتك
-Yes please .I'm looking for a saucepan. انا ابحث عن قدر. نعم رجاءا
-What sort of saucepan would you like ? اي نوع قدر ترغب
-A metal one with a glass lid
ذلك المعدني ذو الغطاء الزجاجي
2- Can I help you ? هل استطيع مساعدتك
-Yes please .I'm looking for Smartphone.  انا ابحث عن هاتف ذكي. نعم رجاءا
-What phone would you like ?
اي هاتف ترغب
-I'd like Banana phone ,How much is this one. انا اريد هاتف موزة كم سعر
-About 900.000
099,999 حوالي
- It's too expensive .
3- Can I help you ? هل استطيع مساعدتك
- Yes please . I'm looking for school uniform نعم رجاءا انا ابحث عن زي المدرسة
- Here are some uniforms .What colour do you want ? هنا يوجد العديد منه اي لون تريدين
- My school uniform is blue
زي المدرسة خاصتي ازرق
-Look at these . What size are ?
انظري الى هذه اي حجم تلبسين ؟
-Medium .
متوسط
4- Can I help you ? هل استطيع مساعدتك
-Yes please .I'm looking for some boots . نعم رجاءا انا ابحث عن بعض الجزم
-Do you want rain boot or leather ones ? هل تريد جزمة مطرية او جلدية
- Leather boots, please
جزمة جلدية رجاءا
- Look at these. These are very good boots .What size are you انظر هذه جزم جيدة اي حجم تلبس
- Size 37
73 حجم
28
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قواعد الوحدة الثانية
المعاكسات Opposites

Lesson Four :

في هذا الدرس سنتعلم الصفات والصفة المعاكسة لكل واحدة من الصفات
ما يلي بعض الصفات يجب على التلميذ حفظ الصفة والصفة المعاكسة لها :
) ناعم (  ) × Softقاسي او صلب ( 1- Hard
) ملون (  ) × colourfulسادة/لون واحد ( 2- Plain
)غالي (  ) × expensiveرخيص ( 3 - Cheap
)رفيع  /قليل الكثافة(  ) × Thinسميك  /ثخين( 4- Thick
) ثخين (  ) × Thickخفيف( 5- Light
) قصير(  ) × Shortطويل ( 6- Long
__________________________________________________________________
انظر الى الكاتب واكتب اربع جمل Look at the four desks , write four sentences

1- This desk is colourful , but it' too small for me .
هذا المكتب ملون لكنة صغير جدا بالنسبة لي
2- This desk is metal , and it has drawers .
هذا المكتب حديدي ويحتوي على إدراج
3 - This desk is too big , and it's very expensive .
هذا الكتب كبير جدا وغالي ايضا
4 - This desk is plain , but it's just right for me .
هذا الكتب لون واحد ( سادة ) لكنه مناسب بالنسبة لي
30
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قواعد الوحدة الثانية
األدوات واللوازم Materials

Lesson Five :

في هذا الدرس سنتحدث عن االشياء األدوات الموجودة والتي نستخدمها في حياتنا اليومية
مثل االثاث واألقمشة والمفروشات وسنتطرق عن مواد صناعة كل واحدة منهم.
حقائق ممتعة Fun Facts

نحصل على الخشب من االشجار
.بعض البيوت تصنع من االشجار
وكذلك الكثير من االثاث .الورق عادتا
يصنع من الخشب ايضا

نحصل على المطاط من االشجار
ويسمى مطاط الشجر .إطارات
السيارات مصنوعة من المطاط
.مساحة قلمك الرصاص مصنوعة
ايضا من المطاط .المحفظة ليست
من المطاط لكنها من صنع البشر
نحصل على القطن م نبات القطن
.تسمية الطن في اللغة االنكليزية اتت
من كلمة قطن العربية .بعض النقود
تصنع من القطن تمزج مع مواد
اخرى

الجلد يستخدم للعديد من االشياء مثل
االحذية والجزم والستر وايضا الحقائب
.قديما الناس كانو يستخدمون الجلد كعلب
وقناني واشياء عديدة اخرى .اليوم معظم
الجلد نحصل عليه من االبقار ولكن ايضا
نحصل على الجلد من التماسيح واالفاعي
وحيوانات اخرى

الصوف دافئ جدا وبارد ايضا .الصوف
يحمي االغنام وانه جيد لصنع البناطيل
والستر .الكشمير انه ارقى واغلى انواع
الصوف .نحصل عليه من عدة بلدان ومن
ضمنها العراق
32

مالحظة :استخدام ظروف التكرار ) (Adverbs of Frequencyمع زمن المضارع البسيط .
وهي ظروف تبين كم يتكرر الفعل .أهم ظروف التكرار هي ما يلي
دائما always
عادة usually
غالبا often
:موقع ظروف التكرار في الجملة
أ .تقع ظروف التكرار عادة قبل الفعل العادي (أو الرئيسي) ولكن بعد الفعل المساعد.
:أمثلة
) قبل الفعل الرئيسي · I often eat fish and potatoes. (eat
) بعد الفعل المساعد · You must always fasten your seat belt. (must
:وهي ) (Beب .وتقع ظروف التكرار دائما بعد أفعال
}{is,am,are,was,were,be,been
· She was generally sad.
· I am always ready to help you.
.ج .في السؤال تقع ظروف التكرار مباشرة بعد الفاعل
بعد الفاعل( · Does Maha often visit her mother? (Maha
?· Have you always lived in Kirkuk
مالحظة  but ( :و  (andادوات الربط تستخدم تربط جملتين لهما عالقة بين
بعضهما
Ahmed did his homework. Anas helped him.
يمكن ربط الجملتين لنكون جملة واحدة او اضافة معلومات للجملة
Ahmed did his homework and Anas helped him.
but:لكن:تربط جملتين عن شيئين مختلفين أو متناقضين
Khaled is rich. He is unhappy.
يمكن ربط الجملتين لنكون جملة واحدة:
Khaled is rich but he is unhappy.

33

Read and tick ( True ) and (False ) اقرء ثم اجب ب
1- The word cotton comes from the Arabic word kutun .

True

2 - Paper is usually made from cotton .

False

3 - All the furniture is made from wood .

False

4 - Wool ,comes from sheep , goats and even rabbits .

True

5 - Rubber comes from a tree .

True

6 - Most leather comes from cows .

True

:  لتحويل الجمل الى حالة االستفهام بدون اداة استفهام نستخدم القواعد التالية: مالحظة
 ) نقوم بتقدم الفعل المساعد الى بدايةam - is - are (  عند وجود فعل مساعد في الجملة-1
: القاعدة التالية
الجملة كما في
 فعل مساعد+  فاعل+  فعل+ ?
All the furniture is made from wood (change to interrogative )
Is all furniture made from wood ?
Paper is usually made from cotton (change to interrogative )
Is paper usually made from cotton ?
:  في حالة عدم وجود فعل مساعد نتبع مايلي-2
: في بداية الجملةDoes  نضعs  اذا كان الفعل يحتوي على- أ
Does +  فاعل+  فعل+ ?
Rubber comes from a tree . (change to interrogative )
Does rubber come from a tree ?
:  في بداية الجملةDo  نضعs  اذا كان الفعل بدون- ب
Do +  فاعل+  فعل+ ?
we come to class early . (change to interrogative )
Do we come to class early ?
34

Activity Book lesson five

35

prepared by
Ahmed Shukry
07701304084

36

اعداد االستاذ
احمد شكري
70070370770

قواعد الوحدة الثانية
مجلتي MY MAGAZINE

مقال A blog

اخبيرينا عن ماذا تفعلين كل يوم
انا طبيبة .اخصائية جراحة القلب  .من االحد الى
الخميس انا اعمل في المستشفى .انا ارتدي زي موحد
 .هو مصنوع من القطن االبيض وارتدي شال ازرق
.انا اعتني بالمرضى واحاول ان احسن من وضعهم
.انا استيقض مبكرا عادتا الني اعمل عملية كل صباح
.في المساء انا ازور الردهة الطمن على المرضى

هل وظيفتك شاقة ؟
انا اعمل مع فريق صغير من االطباء والممرضين .نحن
عادتا نكون مشغولين لعمل لساعات طويلة .بعض
العمليات تستغرق وقت طويل .ربما خمس او ستة
ساعات .هي وظيفة شاقة لكني احبها

ماذا تفعلين االن ؟
اليوم االحد واحنة عطلة لي انا ال اعمل اليوم انا اقضي
وقتي مع عائلتي نتسوق في المول .اليوم انا ابحث عن
مالبس شتوية .انبي يشتري جاكيت قطني وابنتي تبحث
عن معطف ثخين .وانا اريد ان اشتري احذية مريحة
للعمل .لكننا لم نشتري شيئ لحد االن .ماذا نفعل ؟

ماذا تفعلين في عطلة نهاية االسبوع؟
انا اقضي وقتي في البيت .اغسل وانظف و العب مع
اطفالي وارى بعض االصدقاء بعض االحيان العب تنس
وعندما اشعر بالنعاس انام او اشاهد التلفاز
38
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Lesson Seven :

قواعد الوحدة الثانية

احمد شكري
70070370770

Check my understanding

Read "Working in a busy hospital '' and tick ( ) Yes or No
1- A surgeon is a doctor who does operations .
2 - She always does operations in the Morning.
3 - She wear a uniform at work .
4 - Today she is shopping with friends .
5 - She is shopping for a white coat for work .
6- Her daughter is buying a thick sweater .
7 - They go to the shopping mall every day .
8 - She sometimes plays tennis at the weekends .
_______________________________________________________________
Find the correct tense of the verb and circle it .
1 - I work / am working with a small team of other doctors and nurse .
 النه يتلكم عن عمله وهذا يدل على ان زمن الجملة هو مضارع بسطing  نختار الفعل المجرد من: مالحظة
2 - I am getting up / get up very early because I usually do operations in the morning .
) وهذا يدل على زمن المضارع البسيطusually( نختار فعل مجرد ايضا لوجود ظرف التكرار: مالحظة
3 - I shop / am shopping for some comfortable shoes for work .
) الن المتكلم يخطط لشراء شئ وهذا يدل على المضارع المستمرing( نختار فعل يحتوي على: مالحظة
4 - I often work / am working for many hours .
) وهذا يدل على زمن المضارع البسيطusually( نختار فعل مجرد ايضا لوجود ظرف التكرار: مالحظة
5 - My daughter buys / is buying a thick sweater .
. ) الن الحدث وقع اثناء الكالم وهذا يدل على زمن المضارع المستمرing( نختار فعل يحتوي على: مالحظة
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اعداد االستاذ
احمد شكري
70070370770

قواعد الوحدة الثانية

للسادس االبتدائي

6 - I am cooking / cook and am cleaning / clean the house .
مالحظة :نختار فعل يحتوي على ( )ingالن الحدث وقع اثناء الكالم وهذا يدل على زمن المضارع المستمر .
? 7 - What do we do / are we doing now
مالحظة :نختار فعل يحتوي على ( )ingلوجود كلمة ( ) nowوهذا يدل على زمن المضارع المستمر .
8 - When I feel tired , I read / am reading or watch / am watching TV.
مال حظة وجود الفعل(  ( feelوهو من الحواس الخمسة ويدل على فعل المضارع البسيط ولذلك نختار فعل مجرد
________________________________________________________

Activity Book Lesson seven

اعداد االستاذ
احمد شكري
70070370770

قواعد الوحدة الثالثة

للسادس االبتدائي

""Unit Three
الوحدة الثالثة
كيف حالك اليوم ? How are you today

Lesson one :

في هذا الدرس سنتعلم كيفية ألقاء التحية على األشخاص وكيفية السؤال عن الصحة  .وأيضا سنتعلم أسماء بعض الحاالت
المرضية .

42

:  للسؤال عن صحة شخص معين او عدة أشخاص نستخدم القاعدة التالية: مالحظة
he
How + does +
+ feel ?
she
do
they
 ) نستخدم ضمائرdo(  ) ومعhe - she (  ) نستخدم الضمائر المفردةdoes (  مع: مالحظة
) they- you ( الجمع
he
she
they
I

:لالجابة نستخدم القاعدة التالية
+

has
+ اسم المرض
have

-How do you feel ?

I feel a headache .

-How does she feel ?

She has a cold .

Activity Book lesson one
AB3 - He has a headache .
4 - He has a stomachache .
5 - She has a temperature .
6 - She has a rash .
7 - He has a cough .
8 - She has an earache .
9- She has a sore throat .
10 - He has broken arm .
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اعداد االستاذ
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قواعد الوحدة الثالثة

70070370770

انت يجبYou should.. ...

Lesson Two

في هذا الدرس سنتعلم فعل االلزام (  ) shouldوالذي يعني يجب .والذي يستخدم العطاء النصائح في الحاالت
الخطرة والمرض والتي تتطلب اتخاذ التدابير المطلوبة حاال .

You should
take some medicine

drink something hot

تاخذ بعض العالج

تشرب مشروبدافئ

go to bed

wear warm clothes

تذهب للفراش

تلبس مالبس دافئة

go to a doctor
الذهاب للطبيب
44

eat lots of fruit
اكل الكثير من الفواكه

take a tablet
قرص الدواء

Activity Book lesson two

D
1 - Headache / k /

2 - Stomach / k /

3 - Throat / th /

4 - Cough / f /

5 - Rash / sh /

6 - toothache / th /
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قواعد الوحدة الثالثة

70070370770

مساعدة األصدقاء Helping friends

للسادس االبتدائي

Lesson Three :

في هذا الدرس ايضا سنتعلم اعطاء النصائح لالصدقاء وذلك باستخدام ) )shouldوالتي تعني يجب او بنبغي او
استخدام (  ) shouldn'tوالتي تعني يجب ال.

قدمي تؤلمني

46

مرحبا  .انا كان لدي يوم سيئ البارحة  .لفد ذهبت الى المتنزه مع
فريق كرة اليد للتمرن  .لقد كان يوم حار لقد لعبنا لمدة خمس ساعات
انا الوحيد الذي شربت كوب من الشاي للفطور  .في حقيبة ظهري .
كان لدي علبة كبيرة من الحلويات و قنية صفيرة من الكوال  .كنت
البس حذاء اخي الصغير الرياضي الن حذائي كان في المدرسة .
وكنت ارتدري معطفي الصوفي الجديد الني احبه جدا  .في البداية
اصبح لدي صداع لكني لم اتوقف عن اللعب ومن ثم ارتفعت
حرارتي لكني لم اتوقف ومن ثم بدات قدمي تؤلمني بشدة .وبعدها
شعرت بدوار شديد .هذه تظهر حالتي .صدقائي حملوني الى البيت
.امي اعطتني ماء وابي وضع لي كمادات امي صنعي لي بعض
الشوربة .بعدها شعرت بتحسن .لكن البارحة كان يومي السيئ
احمد
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reflexive pronouns
مالحظة  :الضمائر المنعكسة تستخدم ال ضمير المنعكس مفعول ألن الفاعل والمفعول هو نفس
س فاعله ،أو عند الرغبة في الّتأكيد)
الشخص(تُستخدم عندما يقع أثر الفعل علي نف ِ
.للجمع  selvesللمفرد و  selfتنتهي الضمائر المنعكسة بكلمة
جمع Plural
الضمير المنعكس
ourselves

ضمير الفاعل
we
نحن

Themselves

هم/هن

They

yourselves

أنتم/أنتن

you

االمثلة كما في التمرين التالي :
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مفرد Singular

ضمير الفاعل
الضمير المنعكس
I
أنا
نفسي Myself
أنفسنا
He
هو
نفسه Himself
أنفسهم /انفسهن
She
هي
نفسها Herself
أنفسكم /انفسكن
It
هو/هي
نفسه/نفسها Itself
you
أنت
نفسك /بنفسك yourself

اعداد االستاذ
احمد شكري

للسادس االبتدائي

قواعد الوحدة الثالثة

70070370770

استخدام االنترنيت Using the internet

Lesson Four :

في هذا الدرس ستعلم كيفية استخدام والدخول الى االنترنيت وتعلم مفردات ومصطلحات االنترنيت  :وتقسم
مصطلحات االنترنيت الى اسماء (  ) nounsوافعال (  ) verbsكما يلي :
 - 1االسماء  nounsوهي :
the internetشبكة االنترنيت
 Smartphoneهاتف ذكي

loginولوج او دخول الى الشبكة computerالحاسوب enterدخول
 keyboardلوحة المفاتيح
 websiteموقع على االنترنيت

 webpageصفحة الكترونية

) the web (wwwمفتاح الدخول الى االنترنيت

tabletكمبيوتر لوحي
 screenالشاشة

 mouseالفارة

an addressعنوان الكتروني

 touch screenشاشة لمس
_______________________________________________________________________
 - 2االفعال (  ) verbsوهي :
 accessدخول
 searchبحث

 come upظهور
 scroll upرفع

 go onlineاتصال باالنترنيت
 scroll downخفض

 navigateيجتاز
 pressضغط

 click onالنقر على .
_______________________________________________________________________

Activity Book lesson four

50

1
2

3
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قواعد الوحدة الثالثة
االتصال بشبكة االنترنيت Going online

Lesson Five :

في هذا الدرس دانيا تساعد جديها على كيفية استعمال االنترنيت .ونحن ايضا سنتعلم كيفية
االتصال باالنترنيت وكيفية استخدام مصطلحات االنترنيت
مساعدة جدي وجدتي
جدي كبيران في السن ويرتدون نظارات
طبية وال يستطبعون ان يروا الكلمات
الصغيرة وسوف اساعدهم في استخدام
الكمبيوتر.على االنترنيت جدي كان وجد
عدة عالجات للزكام وجدتي وجدت الكثير
من االفكار حول صناعة الكعك

52

Activity Book lesson five
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مالحظات حول بعض استخدامات (  ) theال التعريف كما نسميها في اللغة العربية .
 -1تستخدم للتعبير عن االسماء التى تعتبر واحد ومفرد
 The earthاالرض –  The skyالسماء  The moon-القمر
 -2تستخدم مع اسماء االنهار مثل
the Euphrates - the Tigris
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قواعد الوحدة الثالثة
مجلتي MY MAGAZINE

للسادس االبتدائي

Lesson Six :

ابقى بامان على االنترنيت STAY SAFE ONLINE
في هذا الدرس سنتعلم كيفية المحافظة على االمان في االنترنيت هنالك  6طرق للمحافظة على امان االنترنيت :

Activity Book lesson six
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Must & Should
( في حالة النفيshouldn't)  وتستخدم.  وهو فعل مساعد يستخدم العطاء النصيحة واالجبار: Should -1
:العطاء النصيحة ايضا
You should be nice to people online .
You shouldn't eat too many sweet .
. )should (  وهو فعل مساعد يستخدم ايضا لالجبار ( أمر ) ولكن اكثر قوة تعبيرا من:Must -2
:  ) الجبار بالنفيmustn't ( وتستخدم
You must keep your passwords safe .
we mustn't use our Smartphone .
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المعاكسات
easy  × سهلhard صعب
interesting  × ممتعboring ممل
nice  × لطيفbad سيئ
friendly  × ودودunfriendly غير ودي
safe  × امنunsafe غير امن
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قواعد الوحدة الثالثة
check my understand

Activity Book lesson seven
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للسادس االبتدائي

Lesson seven :

اعداد االستاذ
احمد شكري
70070370770

قواعد الوحدة الثالثة
االعتناء بعمار Looking after Ammar

58

للسادس االبتدائي

Lesson eight :
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Activity Book lesson eight

60

اعداد االستاذ
احمد شكري
70070370770

قواعد الوحدة الرابعة
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Unit Four
Revision
Lesson Two :
فارة الكمبيوتر :
فارة الكمبيوتر ليست فارة حقيقية  ,لكن تشبهها قليال ومن هذا اتت تسميتها
هذه  .فارة الكمبيوتر مصنوعة من البالستك  .معظم الفارات تحتوي على
زرين للنقر اليمين واليسار وبعض االنواع تحتوي على عجلة في الوسط
تستخدم للتحريك فوق وتحت  .التعلم على استخدام الفارة النها تدعك تفعل
عدة اشياء تصفح االنترنيت االلعاب والتحكم بالكميوتر المحمول .ويجب
ان تمسك الفارة جيدا .
 -0يجب ان تضع الفارة على منضدة مسطحة
 -2ضع يدك فوق نهاية الفارة
 -3ضع ابهامك على الجانب القريب للكمبيوتر
 -0ضع السبابة على الزر االيسر
-5ضع الوسطى فوق الزر االيمين
 - 6ضع بقية االصابع على الجانب االخر من الفارة
 -0حافظ على ذراعك مستقيمة
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قواعد الوحدة الخامسة
""Unit Five
الوحدة الخامسة

الماضي والحاضر والمستقبل Past , Present , Future

Lesson one:

في هذا الدرس سنتعلم كيفية استخدام و التكلم عن زمن الماضي وزمن المضارع المستمر ( الحاضر) وأيضا كيفية
التحدث عن المستقبل :

 -1الماضي البسيطSimple Past
ث حدثت في الماضي .يدل الماضي البسيط  Simple Pastعلى
من األزمنة الهامة والسهلة التي تفيد باإلخبار عن أحدا ٍ
أحداث حصلت في الماضي وانتهت .وتتم صياغة الماضي البسيط  Simple pastعن طريق وضع ) (edالى نهاية الفعل .
امثلة :
عندما كنت صغير امي كانت تغير لي مالبسي When I was younger my mum dressed me .
عندما كنت صغير كنت العب بألعابي When I was younger I liked playing with toys .
عندما كنت صغير اهلي كانوا يطعموني When I was younger my parents fed me .

 -2زمن المضارع المستمر :Present Continues
يستخدم زمن المضارع المستمر للتعبير عن حدث يقع االن وقت الكالم (  ) nowويتكون من
 +ingفعل am/ is / are +
امثلة
االن انا اغير ثيابي .هنا انا اخلع قميصيNow , I dress myself .Here I am putting my shirt .

Now , I like playing computer games .Here I am playing a new game .my little
brother is watching me
االن انا العب العام الكمبيوتر .وهنا انا العب لعبة جديدة واختي الصغير يشاهدني
االن انا استطيع اطعم نفسي .هنا انا اكل االسبكتي Now , I can feed myself .Here Iam eating spaghetti.

62

 -2زمن المستقبل البسيط :Future Simple
هو الزمن الذي نستخدمه للتحدث عن األشياء او النشاطات او االفعال التي تحدث في المستقبل.
سوأ كان المستقبل القريب او البعيد.حسب القاعدة التالية :
مالحظة :نستخدم  willللتنبؤ للمستقبل.

فعل  +will +فاعل
امثلة
في المستقبل ساقوم بشراء مالبسي بنفسي In the future , I will buy my own clothes .

في المستقبل سوف اكون مبرمج حاسوب In the future , I will be an IT programmer .

في المستقبل سوف سوف اصنع طعامي بنفسي In the future , I will cook my own food .

_________________________________________________________________________

Activity Book lesson one
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قواعد الوحدة الخامسة
في الماضي The Past

السادس االبتدائي

Lesson Two :

في هذا الدرس سنتحدث عن الزمن الماضي وعن بعض االختراعات التي تم اختراعها في
الماضي وادت الى تغير العالم ومن خاللها اصبحت الحياة اكثر سهولة .
الهاتف
كثبر من الناس تعاونوا ليكون هذا االختراع حقيقي .في عام
 0701كان السيد بيل اول مخترع لهاتف يمكن استعماله .
الهاتف يعني وسيلة لالتصال عبر مسافات بعيدة

السيارات
الناس غير متفقين على من اول من اخترع السيارة .ولكن
المفتاح الختراع السيارة كان السيد بنز .الذي اخترع اول
سيارة حقيقية في عا 0771-0771
وهذه هي صورة اول سيارة .هل تعتقد بانها تشبه الدراجة
الهوائية

الحواسيب  /الكمبيوترات
لقد كان يوجد عدة اختراعات لتساعد في عمليات الحساب
(الجمع و الطرح و الضرب والقسمة) على مدى االف
السنين .في القرن الحادي عشر اخترع الباروني عالم
الرياضيات المشهور عدة االت حاسبة مهمة .
والكثير تبعوه  .ولكن المهندس باببج الذي يسمى اليوم اب
الكمبيوتر  .ومع ذلك عالمة الرياضيات( الف ليس ) التي
رات بان ذلك الحاسوب يستطيع ان يفعل اكثر من عمليات
الحساب
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قواعد الوحدة الخامسة
الحياة االن Living now
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Lesson Three :

في هذا الدرس نناقش التغيرات التي تحدث في حياتنة العصرية والتغير السريع  .وايضا
نناقش ماهي التغيرات وذلك باستخدام زمن المضارع المستمر .
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قواعد الوحدة الخامسة

70070370770

st

قرننا الحادي والعشرون Our 21 century

السادس االبتدائي

Lesson Four :

في هذا الدرس هبة و وسام يتحدثون عن القرن الحادي والعشرون واالخترعات المستقبلية .وايضا
نستخدم زمن المستقبل .
الرجل االلي سوف يقوم بكل االشياء
واالعمال .سوف نذهب في العطلة

سيكون هناك مهندس الي ومعلم الي وايضا
نادل الي .سوف ندرس في البيت

السيارات ستكون من غير سائقل .هذه
السيارات ذاتية القيادة .سوف نجلس في
السيارة لكن سوف ناكل ونقرأ ونعلب
االلعاب وننام .والسيارات ستكون ذاتية
القيادة

سوف نقوم باستخدام الهاتف الذكي في دفع
النقود

الحواسيب سوف تقوم بكل شيئ  .سنتحكم
بالمنزل عبر الحواسيب
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قواعد الوحدة الخامسة
الفضاء Space

Lesson Five :

في هذا الدرس سنتكلم عن المجموعة الشمسية وسنتعلم اسماء الكواكب السيارة .ونتعلم
صفات المقارنة ايضا

نظامنا الشمسي (المجموعة الشمسية )
يوجد ثمان كواكب في مجموعتنا الشمسية  .يدورون حول بيت النجوم والتي تسمى الشمس .
كوكب عطارد هو االقرب للشمس واصغر الكواكب في مجموعتنا الشمسية .وكوكب الزهرة بحجم كوكبنا االرض .الزهرة هو
اكثر الكواكب حرارة وتصل درجة حرارته الة  044مئوية .

الكوكب الثالث هو االرض .تبعد االرض  057مليون كم عن الشمس .االرض كوكب يمتاز بكونه يحتوي على الماء والحياة(
البشر والحيوانات وال النبات) .وغالبا يسمى الكوكب االزرق الحتوائه على كمية كبيرة من المياه  .المريخ نفس حجم االرض
والزهرة  .العلماء ارسلوا رجال آلية لتاخذ صور وتجلب تربة وصخور .
الكواب االربعة المتبقية وهي المشتري و زحل ارونوس و نبتون .المشتري اكبر الكواكب هو اكبر بمرتين ونصف من جميع
الكواكب مجموعة سويا .

المشتري  Jupiterالمريخ Mars

االرض Earth

المجموعة الشمسية  Solar systemنبتون Neptune
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الزهرة Venus
ارونوس Uranus

عطارد Mercury
زحل

Saturn

مالحظة :استخدام )  ( er-estالى الصفات ولذلك للمقارنةوالتفضيل بين شيئين او اكثر وذلك كما يلي :
أ -إذا كانت الصفة مؤلفة من مقطع واحد فإننا نضيف ) (erفي المقارنة و ) (estفي التفضيل
طويل tall
اطول taller
االطول the tallest
ب -إذا كانت الصفة منتهية بحرف ) (eفإننا نضيف ) (rفي المقارنة و ) (stفي التفضيل.
قريب close
closer
اقرب
االقرب the closest
ج -عند إضافة ) (erأو ) (estإلى صفة منتهية بحرف ساكن مسبوق بحرف صوتي واحد فإننا نضاعف
الحرف األخير
كبير big
اكبر bigger
االكبر the biggest
د-عند إضافة ) (erأو ) (estإلى صفة منتهية بحرف )(yمسبوق بحرف ساكن فإننا نحذف
الحرف )(yونضيف) (ierأو(iest) .
ثقيل heavy
اثقل heavier
االثقل the heaviest
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Lesson Six :

رحلة الى الفضاء Space travel
في هذا الدرس وسام يجري مقابلة مع معلمه ويدور الحديث حول الرحالت الى الفضاء .
البشر هبط على القمر ست مرات و
 01رائد مشوا عليه .هل تعتقد ان
البشر سيذهب الى المريخ .

في المستقبل ,انا اتوقع البشر سيذهبون
للمريخ .
المريخ ابعد بكثير لالرض من القمر .
الرحلة قد تستغرق تسعة اشهر  .العلماء
يعتقدون بوجود الماء على المريخ .
عام  1707العلم والتكنولوجيا سيكون
افضل  .سيكون للبشر سفن فضائية سريعة
جدا  .وسيكون هنالك الكثير الرجال االلين
ستساعد البشر .

هل تعتقد ان البشر سيذهبون لكواكب ابعد مثل
ارونوس و نبتون ؟

انا اعتقد ذلك سيكون صعب و خطر جدا
للبشر .النه يستغرق وقت طويل جدا
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Activity Book lesson six

مالحظة :استخدام حروف الجر في اللغة االنجليزية}{in→ on→ at
 -1حرف الجر  Inيأتي حرف الجر  inقبل فصول السنة وقبل شهور السنة وقبل السنة منفردة وقبل األماكن
وله استخدامات أخري مختلفة
In Kirkuk

In 2014

In winter

in March

-1استخدام حرف الجر  onيأتي حرف الجر  onقبل أيام األسبوع وقبل تواريخ الميالد وقبل كلمات بعينها
في التاسع من أغسطس عام  On 9 August, 1988 = 0877في يوم الجمعة = On Friday
في اإلجازات والعطالت = On holidays
-3استخدام حرف الجر  atيأتي حرف الجر  atقبل الساعات وقبل كلمات بعينها
في المساء = At night
في عطلة نهاية األسبوع = At the week end
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في السادسة = At six o'clock
في المنزل = At home

اعداد االستاذ
احمد شكري
70070370770

قواعد الوحدة الخامسة
Check my understand
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Lesson Seven :

Activity Book lesson seven
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Unit Six
الوحدة السادسة
هيا نطبخ Let's cook

Lesson One :

في هذا الدرس سنتعلم مفردات جديدة عن الطبخ (لغة المطبخ ) اي الكلمات التي تستخدم في المطبخ مثل (قشر -
قطع  -اضافة -نشوي -نعجن )باالضافة الى اسماء األكالت .

يقطع
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Activity Book lesson one
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احمد شكري
70070370770

اصنعها بنفسك Lesson Two : Make it yourself
في هذا الدرس بسام وهبة يقومون بصناعة شطيرة بيتزا من خالل إتباع وصفة الطعام
.و في هذا الدرس ايضا سنتعلم مفردات جديدة حول كيفية اعداد الطعام وايضا
مفردات عن الخضراوات .
هذه هي وصفتنا البسيطة لعمل شطيرة البيتزا .يمكنك
صنعها بنفسك .انها شهية .
هذه هي مكوناتها التي تحتاجها .
تذكر يجب ان تخبر اهلك قبل طبخ اي شيء او استخدامك
للسكين
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Lesson Three :
الطبخ في المنزل Cooking at home
في هذا الدرس سنتعلم كيفية استخدام ادوات االستفهام واالجابة على االسئلة
الخاصة بها من خالل النظر الى الصور الموجودة في الدرس .
للسؤال عن شيء ما What
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للسؤال عن المكان Where

كم العدد How many

Activity Book lesson three
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Lesson Four :
المرور  /العبور األمن Road safety
في هذا الدرس سنتعلم ارشادت العبور األمن للطريق وكذلك التعرف على
عالمات المرور .
لقد عمل معلمنا جدارية في الصف حول ارشادات المرور .
و وضع تسع صور في الجدارية .بعض الصور ترينا بعض
العادات الجيدة في والبعض الغير جيدة المخالفة لشروط
امان الطريق  .لدينا سؤالين لالجابة عنها :
 -0اكتب االرشادات الجيدة في عمود االمان والمخالفة في
عمود المخالفات
 -2اقرء االتعليمات و اوصلها للصورة التي تطابقها .

السيئة Bad

الجيدة Good

5

1

9

2

7

3
4
6
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لنكون بأمان في المنزل Lesson Five : Let's be safe at home
في هذا الدرس سنتعلم كيفية حماية أنفسنا وأطفالنا من الحوادث التي يمكن
نتعرض لها في المنزل وسنتعلم مفردات جديدة .
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MY MAGAZINE

Stay safe on your bike
ابقى بأمان وانت على دراجتك
ركوب الدراجة الهوائية شيء صحي .لكن تذكر
الدارجة ليست لعبة .يجب ان تتبع بعض القواعد
تساعدك لتبقى بامان  .اوال انظر لدراجتك .هل هي
امنة ؟
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Lesson Six :
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Activity Book lesson six
مالحظة :اداة االستفهام (  ) whyوالتي تعني لماذا .ستخدم للسؤال عن وضع
او حالة وتكون االجابة عليها بسبب( )reasonويكون السؤال كما يلي:
?  +فعل  +فاعل why + (is / are ) +
لماذا حرارتك مرتفعة ? Why are you hot
وتكون االجابة كما يلي بسبب باستخدام ( : ( because
تكملة  +فعل  +فاعل Because +
الني لبست سترة سميكةBecause I am wearing a thick a sweater .
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: مالحظات حول صفات المقارنة والتفضيل
) وer)  اذا انتهت الصفة بحرف صحيح واحد مسبوق بحرف علة واحد فعند اضافة-1
: ) فإننا نقوم بتكرار الحرف الصحيح في نهاية الكلمةest(
big - bigger - biggest
more+صفة+than(  اذا كانت الصفة تتكون من اكثر من مقطع فاننا نقوم باضافة-2
.  ) في التفضيلthe most( ( في المقارنة واضافة
Interesting - more interesting than - the most interesting
Intelligent - more intelligent than - the most intelligent
Dangerous - more dangerous than - the most dangerous
Beautiful - more beautiful than - the most dangerous
Difficult - more difficult than - the most difficult
 يوجد بعض صفات المقارنة والتفضيل غير مرتبطة بقاعدة يجب على التلميذ- 3
: حفظها
Good - better - the best
far - further - the furthest
Bad - worse - the worst
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Check my understand
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Lesson Seven :
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للسادس االبتدائي

Unit Seven
الوحدة السابعة
Lesson One : Getting ready for our party
االستعدادات لحفلتنا
في هذا الدرس سنتعلم كيفية استخدام ادوات االستفهام وكيفية السؤال والجواب وسنتعلم مفردات
جديدة عن حفل عيد االم.
For our Mother's Day party To do list
التحضيرات لحفل لعيد االم

3 -Do cooking
تحضير الطعام

2 -Clean the house
تنظيف المنزل

1- Do the shopping - food
الذهاب للتسوق

6 - Put decorations
وضع الديكورات

5 - Wrap presents
تغليف الهدايا

4 - Buy presents
شراء الهدايا

7 - Make a card
صنع بطاقات المعايدة
100

عائلتي متحمسين للغاية هذا االسبوع وذلك الن يوم السبت
يصادف حفل عيد االم وسيحضرون جدي وجدتي .
سنعمل الحفلة في منزلنا .اننا مشغولين جدا لتجعل كل شيء
جاهز .لقد كتبت قائمة للمتطلبات التي نحتاج عملها .سوف نساعد
امي وابي .انا ساساعد امي في غرفة الجلوس و وسام يرتب
غرفة النوم  .يوم السبت سوف نذهب للتسوق لشراء الهدايا
وطعام للحفلة وايضا بعض المالبس الجديدة .
صباح يوم السبت ساساعد امي في الطبخ .ابي و وسام سيعقلون
النشرات .عمار سوف يعمل كارتات المعايدة المي و لجدتي .انا
اضن يجب ان نساعده في الرسم والقص  .ابي سوف يقوم
بتغليف الهدايا وسوف نساعده .
انا لن اراك هذا االسبوع الني مشغولة جدا .سوف اراك يوم
دانيا
االحد .وساخبرك عن الحفل .
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Shopping for our party

للسادس االبتدائي

Lesson Two :

التسوق الجل الحفل
في هذا الدرس سنتعلم حروف الجر الخاصة باالماكن :
مقابل  /عكس oppesite
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بين between

بعد next to

Activity Book lesson two
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Lesson Three : Presents for Mother's Day
هدايا عيد االم
في هذا الدرس سنتكلم عن هدايا احتفال عيد االم وسنتعلم االلوان وايضا كيفية
وصف االشياء ومن ماذا مصنوعة .
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اي وظيفة Which jobs

Lesson Four :

في هذا الدرس سنتحدث عن زمن الماضي البسيط وعن االفعال القاسية والغير
قياسية

cleaning the floor
تنظيف االرض

painting a picture
رسم صورة

tidying up the bedroom
ترتيب غرفة النوم
108

putting flowers in jug
وضع الزهور في المزهرية

blowing up balloons
نفخ البالونات

109

مالحظات حول األفعال القياسية والغير قياسية في زمن الماضي البسيط :
 -1االفعال القياسية (  ) regularوهي االفعال التي نضيف لها (  ) edعند تحويلها للزمن الماضي
:
clean cleaned - help helped - start started
 -2االفعال الغير قياسية (  ) irregularوهي االفعال التي تتصرف بصورة خاصة في الزمن
الماضي وال يوجد لها قاعدة خاصة في التحويل :
- buy bought

blew

- take took
-

Activity Book lesson four
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put

blow
put
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صباح يوم السبت Saturday moring
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Lesson Five :

في هذا الدرس سنتعلم كيفية االجابة على االسئلة وذلك باالعتماد على المكان الذي
يوجد فيه الشخص الشيء الذي يفعله كما في االمثلة التالية:
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Ahmed Shukry
07701304084
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مجلتي MY MAGAZINE
صنع معايدة MAKING A CARD
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Check my understand
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Lesson Seven :
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A card for our teacher
كارت معايدة لمعلمنا
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Lesson Eight :
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Revision
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قواعد الوحدة الثامنة
Unit eight
الوحدة الثامنة
Activity Book lesson one
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