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Grammer صف اول ثانوي
The Present simple Passive
يستخدم المبني للمجهول عندما يكون المفعول اهم عند المتكلم من الفاعل
 لتحويل الجملة إلىpassive 3  المفعول2  الفعل1  الفاعل: يلزم تحديد
3  ) نبدأ بالمفعول1 (
 ) نستخدم2 ( am- is - are كفعل مساعد
2  ) نأتي بالتصريف الثالث للفعل3 (
 ) نستخدم كلمة4 ( by

1  الفاعل+

 المفعولObject + am- is – are + P.P. + by + Subject الفاعل
1-My friend writes a letter every week .
A letter is written by my friend everyday .
2-Ola cleans all rooms on Friday .
All rooms are cleaned by Ola on Friday .
3- A carpenter makes furniture in the workshop .
Furniture is made by the carpenter in the work shop .
4-Ali draws pictures of animals .
Pictures of animals are drawn by Ali .
-Change into Passive or Make Passive:1-The tailor makes my thobes .
…………………………………………………………..……..
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2-The builder builds houses for us .
…………………………………………………………..……..
3-The mechanic repairs my car every month
…………………………………………………………..……..
4-We buy meat at the butcher’s.
…………………………………………………………..……..
5- The baker sells bread.
6-They grow lemons in Khowar .
…………………………………………………………..……..
7-They make cars in Japan .
…………………………………………………………..……..
8-They find oil in Dammam .
*****************************************************************
 اذا كان بالجملة كلمة-: عند االختيارby  أو بدأت بالمفعول اخترam – is –
are + v3
و اذا كان الفراغ مسبوقا بـam – is – are  اختر التصريف الثالثV3
Choose the right answer :1- Radios ( makes - made – are made – is making ) in
Japan .

اسم الطالب :

التاريخ :

 14هــ

/ /

الفصل :

2- The car ( cleaned – is cleaned – cleaning – clean ) by
Ali .

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
____________________________________________________
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
الطريقة البنائية ( + )1الطريقة البنائية ( + )2التعلم النشط الجديد  +الطريقة
الخماسية  +وحدات مشروع الملك عبدهللا  +وحدات عرضية
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+

اسم الطالب :

التاريخ :

 14هــ
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الفصل :

أوراق عمل خاصة بالمادة لجميع الدروس
+
حل أسئلة الكتاب
+
الكتاب اإللكتروني
+
خرائط ومفاهيم
+
خرائط ذهنية
+
نماذج إختبارات
+
سي دي التفاعلي والصوتيات

طرق التواصل والتوصيل
التوصيل للرياض والخرج مجانا
او عن طريق االيميل
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس

اسم الطالب :

التاريخ :

/ /
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الفصل :

(المستعجل  24ساعة)
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:

اسم الطالب :

التاريخ :
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إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي / 233608010954856
آي بان الراجحي / SA5780000233608010954856
البنك األهلي / 27949172000110
آي بان األهلي / SA0610000027949172000110
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا / 8001852539
الرياض / 2052558759940
اي بان الرياض/ SA3520000002052558759940
بنك البالد / 900127883010006

اسم الطالب :

التاريخ :
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اي بان بنك البالد / SA4715000900127883010006
البنك السعودي لإلستثمار / 0101001926001
الجزيرة / 030680161166001
اي بان بنك الجزيرة / SA6760100030680161166001
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء / 68201042364000
اي بان االنماء / Sa3505000068201042364000

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

اسم الطالب :

التاريخ :

/ /

 14هــ

الفصل :

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في
مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

