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Module 1
1- Write the verbs in Simple Present:
1- He ( have ) ………………………
2- She ( wash ) ………………………
3- Ali ( eat ) ………………………
4- Fatima ( can ) ………………………
5- It ( be ) ………………………
6- We ( talk ) ………………………

2- Write the verbs in Present Progressive:
1- I ( speak ) …………………………………
2- She ( jump ) ……………………………….
3- They ( play ) ……………………………….
4- We ( run ) ……………………………….
5- Saud ( bake ) ……………………………….
6- Fahd ( work ) ……………………………….

3- Complete with the Present Simple or the Present Progressive of the
verbs in brackets:
1- What ………………………………………… (you / do) here?
2- He ………………………………………… (not work) in the office this week.
3- He ………………………………………… (not watch) the news every day.
4- I ………………………………………… (read) a book now.
5- ………………………………………… (you / want) to go next year?
6- ………………………………………… Brian (cycle) 30 km every day.
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Module 1
1- Match the phrases 1-5 with their synonyms a-e:
1. You can't be serious!

a. show

2. regularly

b. What are you doing at the moment?

3. What are you up to?

c. I don't agree with you.

4. Nice one!

d. Great!

5. display

e. usually

2- Write the verbs in Past Present:
1- She (work) ………………………
2- We (jump) ………………………
3- She (talk) ……………………………….
4- We (can) ……………………………….
5- Fatima (run) ………………………
6- Fahd (work) ……………………………….

3- Complete with the correct form of used to and the verbs in brackets:
( play – cook – get up -call – sleep )
1- Ali ……………………………….for eight hours a night, but now he doesn't.
2- As an only child, I ……………………………….with brothers and sisters.
3- ……………… Fatima ………………………………. when she was young?
4- My mother ………………………………. me Honey when I was a child.
5- I get up at 5 o'clock every day. I ……………………………………..……. late.
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األخوة معلمين ومعلمات اللغة االنجليزية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم تحاضير مواد االنجليزي لجميع المراحل الدراسية
) وي كان –قت ردي – سمارت كالس( –ابتدائي
) لفت اف – فل بالست –سوبر قول ( –متوسط
) ترفلر – فالينق هاي –ميقا قول ( –ثانوي
___________________________________________
وبجميع طرق التحضير الحدثية
الطريقة البنائية  +طريقة مشروع الملك عبدهللا +الطريقة الخماسية –التعلم النشط الجديد
باالستراتيجيات
باالضافة الي سي دي يشمل عروض بور بوينت لجميع دروس المادة  +و أوراق عمـــل
خاصـة بالمـادة لجميع الدروس  +وباالضافة إلى حل أسئلة الكتاب +الكتاب االلكتروني +خرائط
ومفاهيم +خرائط ذهنية  +نماذج اختبارات  +الباوربوينت مع حل التدريبات  +السيدي
التفاعلي والصوتيات
طرق التواصل والتوصيل
التوصيل للرياض والخرج مجانا
او عن طريق االيميل
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس
(المستعجل  24ساعة)
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األسعار :لالبتدائي والمتوسط
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة طباعة عادية مع السي دي  50لاير
سعر المادة طباعة ملونة مع السي دي  100لاير
األسعار للثانوي المقررات والفصلي
سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة طباعة عادية مع السي دي  80لاير
سعر المادة طباعة ملونة مع السي دي  120لاير
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس
(المستعجل  24ساعة )بقيمة  50لاير فقط
للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
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من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحي SA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهلي SA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/
اي بان الرياضSA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرة SA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
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=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم
االتصال بجوال المدير
0554466161
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

أوراق العمل  -الصف  :االول ثانوي  -المادة  :انجليزي (TRAVELLER( 1
االسم :

الصف :

التاريخ 14 / / :هـ

