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Name: …………………………………………………

Date : …… /………/………

()()
1 What Do You Do?

1. Look at the pictures and complete the words:

c_____

v____ g___

s____p____

c___ p____

l_____

M__ p_____

2. Complete the conversation:
Ali:

What ……………………… your father ………………………… ?

Sami: He's a ……………………… . He ……………………… in a school.
Ali:

What about your brother?

Sami: He's a reporter. He ……………………… for a ………………………
Ali:

What do you …………………… …………………… …………………… ?

Sami: I want to be a footballer. What ……………………… you?
Ali: ………………… ………………… to be a doctor.
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Name: …………………………………………………

Date : …… /………/………

1 What Do You Do?

1. Look at the pictures, ask and answer:
Fahad / pilot / fly / planes
A: What ………………… Fahad ……………… ?
B: He's ……………………. He ………………………………………………… .
Sami / cook / work / restaurant
A: What …………………………………………………………………… ?
B: He's …………………… . He ………………………………………………….
Fadi / football player / play / football team
A: What ………………… Fahad ……………… ?
B: He's ………………………………… . He ……………………………………
………………………………… .

2. Complete the sentences with the correct word:
1 Ali works in his taxi. He is a ………………………………….
2. Fadi carries a camera and takes pictures. He’s a ………………………….
3. Saud is interested in designing sites. He wants to become a …………………
………………………………… .
4. Sami flies planes and looks after passengers. He’s a……………………… .
5. Fahad works at a restaurant. He cooks dishes. He is a ……………………… .

………Date : …… /………/

………………………………………………… Name:
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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
ر
باالسياتيجيات  +وحدات عرضية
البنائية
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

………Date : …… /………/

………………………………………………… Name:

}super goal{2

)()(
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
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

………Date : …… /………/

………………………………………………… Name:
او ر
الرساء عن طريق االيميل
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
____________________________
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………Date : …… /………/

………………………………………………… Name:
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
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–———————————————————————————————
يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال

………Date : …… /………/

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

