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]Term 1] –Grade  th.8الفصل الأول – ثامنلالصف ا

[Module 1] Starting out   اإلنطالقة/ البداية   

 

Vocabulary P.8 املفردات 

Accessories إكسسوارات Collect جيمع 

Disabled  معاق(عاجز( Attractive جذاب 

handmade تيةمعل بييت/صناعة بي Municipality البدلية 

 لكامت القطعة

Vision رؤية Traditional تقليدي 

Realized   أدرك Poor فقري 

Carpets جساد/ موكيت Furniture أاثث 

Skills همارات Aim هدف يف احلياة 

Decided قّرر Providing د  يزوِّ

Materials مواد Enjoy يس متتع 

Spending مييض Together مع بعض/ مًعا 
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P.5:  
There are three types of learners يوجد ثالثة أنواع من املتعلمني   

1- Visual learners: ن عن طريق البرص/ النظر املتعلمو  

 Visual learner learn through reading  

 البرصي يتعمل من خالل القراءة املتعمل

 They focus on details  يركزون عىل التفاصيل                                

 They find it difficult to listen to long lectures 

            يواهجون صعوبة عند الاس امتع إىل احملارضات الطويةل

2- Auditory learners:   )املتعلمون عن طريق السمع )السمعي  

  They learn through listening يتعلمون من خالل الاس امتع               

 They learn well when listening to lectures, presentations or 

music  

 يتعلمون بشلك جيد عندما يسمعون احملارضات والرشوحات واملوس يقى

 They like talking and discussing rather than writing 

 حيبون أن يتحدثوا ويناقشوا أكرث من أن يكتبوا

3- Kinaesthetic learners :   )املتعلمون عن طريق احلركة أو احلس )كيناسثتك  

  Kinaesthetic learners learn by doing     
 يتعلمون ابلفعل )فعل اليشء أو اإلحساس فيه(

 They are happy when they can practice what they are learning 

 يكونون سعداء عندما يطبقون ما يتعلمون

 They like working on projects, drawing and doing things 

 حيبون العمل عىل املشاريع والرمس ومعل/ فعل األش ياء
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Teen Questionnaire      )اس تطالع آراء املراهقني )اس تبيان 

1- What do you do every day? ماذا تفعل لك يوم؟                                 

2- What do you do at weekend?                         ماذا تفعل هناية األس بوع؟ 

3- What do you and your friends talk about? 

 ما اذلي تتحدث عنه أنت وأصدقاؤك؟

4- What are your favourite school subjects? 

 يع/ املواد املدرس ية املفضةل دليك؟ما يه املواض

5- How many brothers and sisters have you got? 

 مك عدد إخوانك وأخواتك/ مك متكل من اإلخوة واألخوات؟

6-  What are you wearing today? ماذا تلبس/ ترتدي اليوم؟                     

7- how are you feeling? كيف تشعر؟                                                         

8- what or who do you are about?  

 اذلي هتمت به (who)اذلي هتمت هل/ من  (what)ما 

9-  what do you worry about? ما اذلي يقلقك؟                                     
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Grammar القواعد

- (Revision)  The present simple املضارع البس يط  

- The present continuous املضارع املس متر The past simple املايض البس يط 

The present simple    املضارع البس يط  

منتظم  و زمن يس تخدم للتحدث عن أش ياء أو أنشطة نفعلها بشلك متكرر أو بشلكه

 ويس تخدم يف احلاالت التالية:

 The earth goes around the sun عند التحدث عن احلقائق العلمية  .1

 I go to school everyday            عند التحدث عن الروتني اليويم .2

 We pray in order to rain every yearعند التحدث عن العادات والتقاليد  .3
                                               

Rule: القاعدة  
    

1. S+ 1V (S)+ O + C     )مثبت(  

(s)   تسمى )س( املفرد وتضاف للفعل إذا اكن الفاعل مفرًداHe, she, it     

2.  S+ [Do/Does]+ not+ 1V + O + C    )نفي(      

(do)   أان ( تس تخدم إذا اكن الفاعل مجعI   أنتyou  حنن we   مه they) 

 (deos)   امس( تس تخدم إذا اكن الفاعل مفرًداAhmad   لغري العاقلit  يه she   هو he) 

3. [Do/Does]+ S + 1V + O + C+?      )سؤال(         
 

Keywords: ادلالالت   Adverbial times الظروف الزمنية     

Sometimes  ًأحياان Usually  ًعادة 

Always 

Rare

Never  

 دامئا

 اندًرا

 أبًدا

Often 

Seldom 

 غالًبا

 اندًرا

Every + time (day, week, month, year ….)  وقت ...لك  
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The present continuous    املضارع املس متر  

يس تخدم هذا الزمن للتحدث عن نشاط أو حدث حيدث أثناء حلظة احلديث عنه 

 )حيدث الآن(

Rule: القاعدة  
    

1. S+ [is/am/are] + V  ing + O + C     )مثبت(  

2. S+ [is/am/are] + not + V  ing + O + C    )نفي(      

3. [is/am/are] + S +V ing +  O + C+?      )سؤال(         
 

Keywords: ادلالالت  

Look! !انظر At present يف الوقت احلارض 

Listen! 

Now

 

 اس متع!

 الآن

 

At the moment 

 

 يف هذه اللحظة

 

Example: 
Sami is writing a letter now                     مثبت 

Sami isn’t writing a letter now                   نفي        

 Is sami writing a letter now?                  سؤال   
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The past simple   املايض البس يط  

 دأ وانهتىى(وقع يف املايض )بيس تخدم هذا الزمن للتحدث عن نشاط أو حدث 

Rule: القاعدة  
    

1. S+  2V  + O + C     )مثبت(  

2. S+ did [مجيع الضامئر] + not +   1V  + O + C    )نفي(      

3. Did + S +   1V  +  O + C+?      )سؤال(         
 

Keywords: ادلالالت  

Yesterday األمس In 1982 ذكر اترخي يف املايض 

Before 

Ago

 

 قبل

 يف السابق

 د()تُس بق بعد

 

Last + time[week, year,...]  

 

 مايض .. وقت

 

Example: 
Khalid went to university before 2 hours           مثبت            

Khalid didn’t go to university before 2 hours                   نفي        

 Did Khalid go to university before 2 hours                   سؤال   
رجع إىل الترصيف األول يف حاليت النفي   goنالحظ هنا أن الفعل املايض 

 والسؤال
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 [Module 2] Different cultures, different lifestyles 

 ثقافات خمتلفة، أساليب حياة خمتلفة

 

Vocabulary P.11 املفردات

Crop حمصول Wheat مقح 

Herb عشب Tough قايس 

Cattle موايش Poverty حاجة/فقر 

Inspire يلهم/ يويح Explorer مس تكشف 

Hard-working دالعمل جبد/ يعمل جب Treatment معاجلة 

Tent خمية Tribe قبيةل/عشرية 

Remain يبقى/بقااي   

 

Vocabulary P.15 املفردات

Record ل  إجنازات Achievement يسجِّ

Storytelling حايك القصص Exceptional  /ذشااس تثنايئ 

Impressive مثري لإلجعاب/ رائع Patriotism الوطنية/ حب الوطن 

Classical يكتقليدي/الكس ي Report تقرير 

Distinctive ممزي skill همارة 

Compete يتنافس   
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Grammar القواعد

- The present simple and the present continuous 

 املضارع البس يط واملضارع املس متر                                                                            

وحدة عزيري الطالب مقُت برشح زمن املضارع البس يط وزمن املضارع املس متر يف ال

فية ميكنك الاطالع علهيا، ولكن هنا سأوِّضِّ كيفية السؤال وكي module 1السابقة 

 اإلجابة عليه للزمنني

The present simple      السؤال يف املضارع البس يط 
 

Rule: القاعدة  
    

[Do/Does]+ S + 1V + O + C+?         
Do: ضامئر امجلع 

Does: ضامئر املفرد 

 
Example: 
Does Hisham drink coffee every morning? 

Yes, he does            اإلجابة عىل السؤال تكون:                نعم 

No, he doesn’t ال            
 

The present continues      السؤال يف املضارع املس متر 
 

Rule: القاعدة  
    

[he/she/it]                  Is           
[I]                                 Am    +   S + V ing + O + C+? 
[they/we/you]          Are 

 
Example: 
Ahmad is writing a new story now 

Is Ahmad writing a new story now? 

Yes, he is            اإلجابة عىل السؤال تكون:                نعم 

     No, he isn’t          ال  
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Vocabulary P.16 لكامت القطعة        مفردات  

Entertainment تسلية/ رفاهية Audience اس توديو 

poems  قصائد Exited موجود/ ُوِجد 

Appreciating التقدير Literature األدب 

Survive د احلياةالبقاء عىل قي   

 

Writing a personal letter كتابة الرساةل الشخصية         

 

كبري، أي نذكر امس الكتابة عنوان الشخص املرسل، نبدأ من الصغري وحىت  .1

 الشارع مث احلي مث املدينة مث ادلوةل

 التارخي .2

 11نذكر امس الشخص املرًسل إليه كام هو مبني يف منوذج الرساةل ص .3

عمل .. نبدأ الرساةل ابلسؤال عن الصحة واألحوال احمليطة ابلشخص اكلعائةل وال .4

 11كام هو مبني يف المنوذج ص

لرساةل سواء اكنت أي املوضوع الرئييس ليف هذه النقاط يكون منت الرساةل  .5

 دعوة أو زايرة

 وهنا أيضا نطرح الفكرة الرئيس ية للرساةل .6

 11اخلامتة وتس تعمل اللكامت املس تخدمة يف المنوذج ص .7

 وهنا نكتب ما يمتناه للشخص، أي الكم مجيل

   sign         Bestيكون بذكر امس املرسل أو توقيع           

           Mustafa      

 

Good luck 
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[Module 3] What’s a hero? زايرة األماكن  

 

Vocabulary P.23, 24 املفردات

Brave جشاع Frightening خائف/ مرتعب 

Focused (focus) يركِّز Tape تسجيل/ رشيط 

Great عظمي Experience جتربة/ خربة 

Threaten د  هتديد/ وعيد threat ُمهدَّ

Attack هيامج Clever ذيك 

Conversation حمادثة Creative مبدع 

Escaped هيرب Thift رسقة 

Realized أدرك Grab يلتقط/ ينزتع 

Moral أخالف Conference مؤمتر 

Honest ِصدق/ رشف Inquisitive فضويل 

Robber لص Injure جيرح/ ُجرح 
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Grammar القواعد

- The past simple and the past continuous 

املايض البس يط واملايض  

 املس متر                                                                           

سأرشح لمك  أعزايئ الطلبة مقُت برشح زمن املايض البس يط يف الوحدة السابقة، الآن

 املايض املس متر رشًحا اكمالً 

The past continuous      املايض املس متر 

فرتة يس تخدم زمن املايض املس متر للتحدث عن زمن وقع يف املايض واس متر ل .1

 من الزمن وأثناء اس متراره قاطعه وقوع حدث/ نشاط آخر

 مجةل املايض املس متر تتكون من جزئني .2

يط مجةل املايض املس متر تتكون من زمنني أحدهام مايض مس متر والآخر مايض بس  .3

طيعوا أن تتعاملوا مع جيب عليمك أن تفهموا املايض البس يط ليك تس ت)ذلكل أحبيت 

 هذا الزمن(

Rule: القاعدة  
    

1. S+ [was/were] + V  ing + O + C   )مثبت(  

was: (he, she, it, I)   were: (they, you, we)   

Example: 
     She was cooking the lunch 
 

2. S+ [was/were] + not + V  ing + O + C  )نفي(      

      Example: 
She wasn’t cooking the lunch 
 

3. [was/were] + S +V ing +  O + C+?)سؤال(         

Example: 
Was she cooking the lunch? 

 Yes, she was            اإلجابة عىل السؤال تكون:                نعم 
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      No, she wasn’t  ال        

 

التوضيح أعالن أخربانمك سابقًا بأن مجةل املايض املس متر تتكون من زمنني وجزئني، و كام 

 اكن توضيًحا للقاعدة، والآن سوف أوِّض لمك كيف تكون مجةل املايض املس متر

When, While 

 ببعضهام تس تخدم يف مجةل املايض املس متر ويه اليت تصل الزمننيهذه اللكامت 

 كدالئل عىل زمن املايض املس مترالبعض، وتعترب هذه اللكامت 

When عندما   

When   بيامن 

When عندما  

 تتبع مبايض بس يط وتس بق مبايض مس متر

        Past continuous                                    when               Simple past 

S + [wes/were] + V ing + O + C                when               S + 2V + O + C 

 
Example: 
Ali was reading a story when his friend came 

 عيل اكن يقرأ القصة عندما أىت صديقه                                                                    

 

While بيامن  

 تتبع مبايض مس متر وتس بق مبايض مس متر

 الآخر من امجلةل مايض بس يط وأحياانً يكون اجلزء

Past continuous                         while                   Past continuous 
S + [wes/were] + V ing + O + C                while               S + [wes/were] + V ing + O + C                 

 
Example: 
Laila was writing her homework while her mother was cooking 

       لييل اكنت تكتب واجهبا بيامن وادلهتا اكنت تطهو

   س الوقتتفيد هذه اللكمة أن النشاطني اكان حيداثن يف نف)بيامن( 
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Vocabulary P.27 لكامت القطعة        مفردات  

Wound جرح 

Battle معركة 

Carrying: carry حيمل 

Compassionate حساس/ حنون/ رحمي 

Encourage يشجع 

Soldier جندي 

Prophet نيب/ رسول 

Peace be upon him عليه السالم 

Treating يعاجل 

Invite يدعو 

Medical طيب 

Voluntary متطوع 

Healthier حصي 

comfortable مرحي 

compassion إشفاق/ شفقة 

 

Good luck 
T.M. Al –wedyan 

0780512206 
End of action pack 8- term 1 
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