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 إذا كنت سعيًدا ، اكتب عن ذلك
 

Vocabulary: المفردات   
Primitive بدائي/أولي Efficient   ؤك ف   

Sumerian )السومري )سومرين Ancestor السلف/ الجد 

Communicate يتصل/ يتواصل Mode صيغة/ أسلوب/ نمط 

Hieroglyphics الهيروغليفية 
 الكتابات القديمةنوع من 

Clay طين/ صلصال 

Government حكومة Light خفيف/ضوء 

Suitable مناسب/ مالئم Portable متنقل/ محمول 

Papyrus ورق البردي Messenger رسول/ مبعوث 

Collapse انهيار/ تهدم private خاص 
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Grammar P.39: “First Conditional”  
        من الجمل الشرطيةالشرط األول/ الحالة األولى 

 
، الجمل الشرطية If Clauseتوضيح: هذا النوع من القواعد يتبع لقاعدة  

 التي تنقسم إلى أربعة أقسام:
Zero, first, second and third conditional 

 

 first conditionalواليوم سوف نشرح لكم القسم األول وهو 
 

للتحدث عن نتائج محتملة وهذه النتائج  first conditionalيستخدم  
تعتمد على شروط محتملة أيًضا؛ لذلك سميت جمل شرطية، ولكل حالة 

 قاعدة خاصة بها
 -نتبع القاعدة التالية: first conditionalلتشكيل جملة على 

Rule  القاعدة األصلية  
If + simple present , + will +  V1 

 القاعدة المفصلة
If + S + V1 + O + C        ,     S + will +  V1 + O + C 

 
 -مالحظات: 
 جملة الشرط عادة تكون من جزئين كما هو موضح بالقاعدة -1
 )إذا/ لو( Ifجملة الشرط تبدأ دائًما بـ  -2
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وأرجو التركيز على القاعدة المفصلة لنكون على القاعدة،  أمثلةهذه  
 -قادرين على كتابة أي جملة:

- If Khalid goes to mall, he will get a prize 
: أن خالًدا إذا ذهب إلى المول سيحصل على جائزة )أحداث أصبح معنى الجملة

 تعتمد على الشرط( إذا ذهب سوف يحصل على جائزة
- If she comes to party, I will come 
- If he studies hard, he will passed the exam 

 
 

 (:1مالحظة ) 
 وسط الجملة، الحظ المثال السابق( في Ifنستطيع أن نضع )

He will pass the exam if he studies hard 
 ( في وسط الجملة فإننا ال نستخدم الفاصلةIfطبعا إذا أتت )

 
 
 (:2مالحظة ) 

( في الجزء الثاني من القاعدة عندما نتحدث mayنستطيع أن نستخدم )
 عن شيء لسنا متأكدين منه

If you go to the market, you may buy a new things 
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 (:3مالحظة ) 
( بدل أن نستخدم modal verbنستطيع أن نستخدم كلمة جديدة من )

(will:نستخدم الكلمات التالية )- 
If + simple present , can +  V1 

If + simple present , must +  V1 

If + simple present , have to +  V1 

If + simple present , should +  V1 

Example: 
- If you won to go any place, you can take my car 

 48عزيزي الطالب يمكنك مراجعة كتاب األنشطة ص 
 

How the Egyptians wrote 
 كيف كتب المصريون؟/ كيف كانوا يكتبون؟

Vocabulary P.41: المفردات 

Temple معبد/ هيكل 

Scribe ناسخ/ كاتب 

Represent مثل/ وضح/ شرح 

Figure مظهر/ شكل 

Combination مجموعة/ تركيب 
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 النقود ال تجلب السعادة
Vocabulary P.49: المفردات 

Borrow يقتبس/ يستعير 

Save ينقذ/ يحفظ/ يحمي 

Possessions ممتلكات 

Wasteful مسرف/ مبذر 

Bankrupt مفلس 

Thrifty مقتصد/ موفر 

Generous كريم 

Greedy جشع/ طماع 

Earn يكتب/ يجني 

Make يعمل/ يصنع 

Debt دين 

Sensible حساس 

Stolen مسروق/منهوب 

Fraud نصب/ احتيال/ تزوير 

Charitable متصدق/ محسن 
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A miser’s final wish األمنية األخيرة للبخيل   

Vocabulary P.50: المفردات 

Miser بخيل 

Lead يقود 

Cheque شيك 

Banknote ورقة نقدية 

Bank account حساب مصرفي 

Life حياة 

Penny قطعة نقدية 

Coffin تابوت 

Ceremony مراسم 
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Grammar:   “Quantity words and expressions” كلمات وتعابير الكمية     

هي مجموعة من الكلمات والتعابير التي تستخدم في اللغة االنجليزية  
 -للتعبير عن الكمية، وهذه الكلمات هي:

 
1- A lot of:-  الكثير من  

( للحديث عن كميات كبيرة ونستطيع استخدامها مع a lot of)تستخدم  

 األسماء المعدودة وغير المعدودة

Example:-  
Khalid spent a lot of money last night 

 خالد بذر/ أسرف الكثير من النقود الليلة الماضية
 
 

2- Little and a little:-  قليل من/ القليل من  
للتحدث عن كميات صغيرة وتستخدم مع ( a little, littleتستخدم ) 

 األسماء )الجمع( غير المعدودة

Example:-  
I need a little of wood 

 أنا أحتاج القليل من الخش
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3- Few and a few:- قليل من/ القليل من 
مع األسماء  وتستخدم صغيرة( للحديث عن كميات few, a fewتستخدم ) 

 الجمع  المعدودة

Example:-  
I have a few books in my house. 

 
4- Much:- الكثير   

للتحدث عن الكميات الكبيرة وتستخدم مع األسماء ( muchتستخدم ) 

 جملة النفي والسؤالغير المعدودة، وتستخدم في 

Example:-  
The poor man didn’t want much food 

 الرجل الفقير ال يحتاج إلى طعام كثير
5- Many:-  العديد  

للتعبير عن كميات كبيرة، وتستخدم مع األسماء ( manyتستخدم ) 

 المعدودة المجموعة، وتستخدم في حاالت اإلثبات والنفي

Example:-  
They walked for many miles 

 هم مشوا لعدة أميال



 
 
 
 
 
 

                0780512206 11 
 

–– 
 

6- Some:-  بعض  
للتعبير عن االسم الجمع المعدود وغير المعدود، ( someتستخدم ) 

 وتستخدم مع الجملة المثبتة

Example:-  
Give me some of your books and change the world 

7- Any:- أي 
للتعبير عن االسم الجمع المعدود وغير المعدود ( anyتستخدم ) 

 وتستخدم مع الجملة المنفية وجملة السؤال

Example:-  
Have you got any pizza with spinach? 

8- How much:-  كم الثمن/ كم تكلف؟  
 للسؤال عن الكميات لألسماء غير المعدودة( how muchتستخدم ) 

Example:-  
How much fresh juice do you drink? 

 األسعار والقيمعن للسؤال ( how muchتستخدم ) 

values    prices                                                            

Example:-  
How much money do you spend on books? 
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9- How many:-  كم عدد 
Example:-  
How many carpets are there in your bedroom? 

 
 

Vocabulary P.52: المفردات   
Carpets سجاد Federation اتحاد 

Curtains ستائر Neutrality حيادية 

Films أفالم Suffering معاناة 

Friends أصدقاء T.V. التلفزيون 

Pocket money مصروف DVD  مشغل دي في دي 

Chocolate شوكوالتة Aid نجدة/ عون/ مساعدة 

Magazines مجالت Medic طبيب 

Beds أسّرة Volunteer متطوع 

Water ماء Disaster كارثة/ مصيبة 

Flowers زهور Ambulance سيارة إسعاف 
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        هم عملوا اكتشافات مهمة
Vocabulary P.61,62:                المفردات 
Root جذور/ أصل Blizzard عاصفة ثلجية 

Progress تقدم/ ازدهار Seeds بذور 

Generation جيل/ تكاثر Exposure  /كشفعرض  

Trail أثر/ ممر مشاة Condition حالة/ ظرف 

Continent قارة Expedition سرعة 

wonder يندهش/ يتماثل Explorer مستكشف 

Advance تقدم Frostbite لسعة/ لفحة البرد 

Pioneer رائد في العلم/ ريادي Tragic مأساوي/ حزين 
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Grammar P.63: “The Present Perfect” (Simple) المضارع التام البسيط       

ت في الماضي في وقع خدم هذا الزمن للتحدث عن حدث أو أنشطةنست 
 نعرف وقت حدوثهلغير مهم لنا وقت غير محدد أو أنه 

1- Affirmative: اإلثبات 
S + [have/has] + V3 + O + C.  
Example:-  
Ahmad has finished his homework 

 
 

 

2- Negative form:  المنفيالشكل  
S + [have/has] + not + V3 + O + C.  
Example:-  
He hasn’t finished his homework 

 
 

 

3- Interrogative: االستفهام 
[Have/Has] + S + V3 + O + C + ?  
Example:-  
Has he finished his homework? 

 
 

Yes, he has 
No, he hasn’t 

-في حالة اإلجابة على السؤال:  
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 -مالحظة: 

They, we, you, I  ⇨ للجمع  ⇨ Have  
He, she, it, Ali  ⇨ مفردلل  ⇨ Has  

 
هذه كانت مقدمة سريعة عن زمن المضارع التام البسيط، ودرسنا هو 

 -في هذا الزمن: for, sinceاستخدام 

Since:-  منذ  
وهي تعتبر من دالالت هذا الزمن وتستخدم في نهاية الجملة تقريًبا،  

 وتشير إلى بداية وقوع الحدث/ النشاط

Example:-  
They have worked as teachers since 2015 

 2112هم عملوا كمعلمين منذ سنة 
 2112ا النشاط الذي نتحدث عنه بدأ في سنة إذ   

Example:-  
She has travelled since 1998 

 (بداية الحدث) 1994هي سافرت منذ عام 
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For:-    ـ ل  
تستخدم في زمن المضارع التام، وهي من دالالت هذا الزمن، وتستخدم  

 تقريًبا في آخر الجملة وتشير إلى مدة الحدث/ النشاط

Example:-  
She has lived here for 20 years 

 عاًما  21هي عاشت هنا لمدة 
للتحدث عن فترة النشاط وكم استمر  forكما أخبرناكم هنا استخدمت  

 من الوقت

Example:-  
Khalid has worked for 6 years 

 ساعات 6خالد عمل لمدة 
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Grammar P.64: “The Present Perfect” (Simple)  and the past simple 

هنا يتحدث درسنا من الفرق بين استخدام الماضي البسيط والمضارع  
 التام البسيط

 
 

The past simple 

 الماضي البسيط

The present perfect (simple) 
 المضارع التام البسيط

نستخدمه للتحدث عن حدث أو نشاط 
ي الماضي في زمن معلوم وقع ف

 ومهم لنا

نستخدمه للتحدث عن حدث أو نشاط 
وقع في الماضي في وقت غير محدد 

 وغير مهم لنا

+ O + C2 V S + S + [has/have] + V3+ O + C 

Ahmad lost his watch last night Ahmad has lost his watch 

 أحمد فقد ساعته أحمد فقد ساعته الليلة الماضية
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Vocabulary P.62, 67: المفردات 

Crew طاقم/ فريق 

Enthusiast متحمس 

Plot (v) يحبك/ يكيد 

Rigging تجهيزات/ عدد سفينة 

Sailing إبحار/ رحلة بحرية 

Training تدريب 

Vessel وعاء/ إناء 

Race سباق 

Amazed منهدش/ مذهول 

Excited مثار/ منفعل 

Frightened خائف/ مرتعب 

Terrified مفزع/ مروع 

Fascinated مسحور 

port نقطة عبور /ءانيم 
 
 



 
 
 
 
 
 

                0780512206 19 
 

–– 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 /https://web.facebook.com/groups/497329297681940مجموعة األستاذ على الفيسبوك:  ��

T . M AL WEDYAN 

 

TERM 2 -. GRADETH9END OF ACTION PACK  

https://web.facebook.com/groups/497329297681940/

