Student Name: _______________________________
Grade: 2nd year secondary

(1)

Module:

English

Time: _______________________________________________

Complete the sentences with a suitable phrasal verb from the box.
take up

go up

grow up

put up hold up
bring up
pick up call up

make up

turn up

1. Hashim ………………………in a small town and had difficulty getting used to living in a
big city.
2. You can’t imagine what kind of stories children can……………………………….
3. Jim was kind enough to come and ………………………me ……………………from the airport.
4. Ever since my father retired, he has ………………………………… various hobbies.
5. Since we couldn’t find suitable accommodation, a friend of mine offered
to……………… us …………………………….
6. Ned was ……………………………………by his grandparents since his parents died when
he was still very young.
7. The price of petrol has ……………………………recently.
8. Three masked men …………………………the local bank yesterday.
9. By the time he at the museum, everyone else had left.
10. I couldn’t Hisham because my mobile phone battery had run out completely.

Read the sentences and circle the correct answer.
1. Jason said /told me that I needed/ need a haircut.
2. Natalie said/ told that she was feeling/ is feeling a bit sick.
3. Huda told Manal that she will tell / would tell her a secret when she will see
/saw her.
4. When I saw Habib on Friday, he told me that he booked / had booked his
ticket the previous day / yesterday and was leaving on Sunday.
5. Ed said that he had already seen / has already seen that documentary and
that he hadn’t wanted /didn’t want to see it again.
6. Bill said he had been sure / was sure that Tom was lying / is lying to him.
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ن
االنجليي لجميع المراحل الدراسية
أن تقدم لكم تحاضي مواد
ابتدائ ( –سمارت كالس –قت ردي –وي كان)
متوسط ( –سوبر قول –فل بالست –لفت اف)
ثانوي ( –ميقا قول –فالينق هاي –ترفلر)
_________________________________________________
وبجميع طرق التحضي الحدثية
ر
التعلم النشط الجديد –الطريقة الخماسية +طريقة ر
باالسياتيجيات
مرسوع الملك عبدهللا +الطريقة البنائية
 +وحدات عرضية
باالضافة ال س دي يشمل عروض بور بوينت لجميع دروس المادة  +و أوراق عم ــل خاصـة بالمـادة لجميع
االلكي ن
ر
وئ +خرائط ومفاهيم +خرائط ذهنية  +نماذج
الدروس  +وباالضافة إل حل أسئلة الكتاب +الكتاب
اختبارات  +الباوربوينت مع حل التدريبات  +السيدي التفاعل والصوتيات
تحضي – توزيـ ــع – أهداف
طرق التواصل والتوصيل
التوصيل للرياض والخرج مجانا
او عن طريق االيميل
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس (من  48ساعة ال  72ساعة)
األسعار :لالبتدائ والمتوسط
سعر المادة عل س دي 20ريال
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
سعر المادة طباعة عادية مع الس دي 50ريال

سعر المادة طباعة ملونة مع الس دي 100ريال
األسعار للثانوي المقررات والفصل
سعر المادة عل س دي 50ريال
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
سعر المادة طباعة عادية مع الس دي 80ريال
سعر المادة طباعة ملونة مع الس دي 120ريال
التوصيل للرياض والخرج مجانا
ر
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التوصيل لباق مدن المملكة ر
(المستعجل  24ساعة )بقيمة  50ريال فقط
ر
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ويمكنكم طلب توزيـ ــع المنهج او عينة
او ر
الرساء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
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وهنا أرقام حسابات المؤسسة
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حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
مرصف الراجح
233608010954856
(اي بان)

SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ر
=======================
البنك األهل
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنس
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001

____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————
يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال
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