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Module 1 – Unit 1

* Match the words/phrases with the meanings below:
1. wrecking

a. having official qualifications

2. purchase

b. free of charge

3. complimentary

c. buy

4. cater to

d. obligatory

5. certified

e. destroying

6. mandatory

f. provide services to

* Complete the sentences using the words in the box:
excursion

journey

excursion

suite

approached

cabins
trip

get

tour

resort

action

amazement

1. Scott kept a journal of his scientific ………………………… to the North Pole.
2. It’s a five-hour ………………………… by bus from Florence to Naples.
3. Is your family still planning to go on a ………………………… to Washington next week?
4. Many South Sea islanders still live in traditional wooden ……………………….
5. The President stayed in a luxury ………………………… at the Hilton.
6. What is the best way to ………………………… to your uncle’s ranch?
7. Is your class coming on the afternoon ………………………… to Windsor Castle?
8. As we ………………………… the city centre, the traffic got really heavy.
9. We went on a guided walking ………………………… of the Rocky Mountains last
summer.
10. The new holiday ………………………… in Miami offers free tennis lessons.
11. Most teenagers like comics with a lot of ………………………… in them.
12. Fiona looked at the teacher in ………………………… when she heard she had passed
the test.
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* Choose the correct word or phrase from a, b, c and d:
1. A: Where is John? We’ve been waiting for him for over an hour!
B: Oh, here he ……………………….
a. is coming
b. does come
c. comes
d. coming
2. The ski resort was crowded as there ……………………… snow last weekend.
a. was a little b. were a lot of c. was plenty of
d. was a few
3. After ten days at sea, I was glad that our ……………………… was nearly over and that
we would soon be seeing land.
a. excursion
b. voyage
c. travel
d. sail
4. Success ……………………… many years of hard work.
a. combines
b. insures
c. provides
d. requires
5. There isn’t ……………………… paper left in the photocopier.
a. plenty
b. many
c. much
d. a little
6. Your passport is not ………………………. You need to get it renewed.
a. valid
b. modified
c. challenging
d. corporate

* Circle the correct answer:
1. There ( are / is ) not enough natural ( light / lights ) coming into the room.
2. I am looking for some ( information /informations ) on endangered species for a
project I have to do.
3. There has been very ( little / few ) rain lately.
4. I’ve got hardly ( any / a little ) money left, so I have to go to the bank and get
some.
5. A: Did you like the documentary? B: Yes, I liked it ( lots / a lot ).
6. People say that no news ( is / are ) good news.
7. I don’t have ( much / many ) time left. I need to leave for the airport soon.
8. This job requires previous work ( experiences /experience ).
9. There were only ( few / a few ) people at Jim’s house last night, but we had a
great time.
Your new furniture ( is / are ) really stylish.
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ن
ن
االنجليية
معلمي ومعلمات اللغة
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
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
التعلم النشط الجديد –الطريقة الخماسية +طريقة ر
مرسوع الملك عبدهللا +الطريقة البنائية
ر
باالسياتيجيات  +وحدات عرضية
باالضافة ال س دي يشمل عروض بور بوينت لجميع دروس المادة  +و أوراق عم ــل خاصـة
االلكي ن
ر
وئ +خرائط
بالمـادة لجميع الدروس  +وباالضافة إل حل أسئلة الكتاب +الكتاب
ومفاهيم +خرائط ذهنية  +نماذج اختبارات  +الباوربوينت مع حل التدريبات  +السيدي
التفاعل والصوتيات
تحضي – توزيـ ــع – أهداف
طرق التواصل والتوصيل
التوصيل للرياض والخرج مجانا
او عن طريق االيميل
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لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس (من  48ساعة ال 72
ساعة)
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
عي الفيدكس
التوصيل لباق مدن المملكة ر
(المستعجل  24ساعة )بقيمة  50ريال فقط
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيـ ــع المنهج او عينة
او ر
الرساء عن طريق االيميل
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من هذا الرابط
www.mta.sa/c
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————
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

/
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(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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عي الواتس أو االتصال تليفونيا عل احدي االرقام التالية:
للتواصل ر
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

10.

