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Unit (1)
Everyone Makes Mistakes

Complete each sentence with might have, could have, must have, should have, or

was/were supposed to. For some items, more than one modal is possible.

1. He………………………..enjoyed the game if he had gone with them. But then
again,
he ………………………………been bored.
2. You ………………......told us that you needed a place to stay. There’s plenty of
room in our apartment.
3. Luke was really hoping to get the job. He …………………………………………
been disappointed when they gave it to someone else.
4. She ……………………………… not……………………………. said she preferred
Maria’s hair long. I think she hurt her feelings.
5. Where were you on Saturday? You ………………………… help clean the
apartment.
6. If your dinner was cold, you ……………………………… asked the waiter to
heat it up.
7. The streets are all wet. It ………………………….. rained last night.
8. John ………………………….. graduate in June, but he decided to take a year
off
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Join each set of words together to form a sentence. Use so, such, so many, so
much, so little, or so few…that…
.

1. the noise was / startling / it made us jump
…………………………………………………………………………………….. .
2. they are / good friends / I assumed they would go to the same university
………………………………………………………………………………………. .
3. I had / interest in the documentary / I fell asleep halfway through it
………………………………………………………………………………………… .
4. people were / outraged by the radio announcer’s comments / his show was
cancelled
…………………………………………………………………………………………………………. .

5. he got / disoriented driving in the city / he had to use his GPS to find his way home
………………………………………………………………………………………………………… .

6. he is taking / classes this semester / he has time to work two jobs
……………………………………………………………………………………………………….. .

7. it was / a violent storm / it snapped most of the branches on that tree
……………………………………………………………………………………………………….. .

8. she is / an absent-minded person / she forgot her dental appointment
…………………………………………………………………………………….. .
9. the accident did / damage to the car / it’s not even worth fixing
………………………………………………………………………………………………………… .

10. there were / people ahead of us in line / it took an hour to get into the
museum
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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األخوة معلمي ومعلمات اللغة االنجليية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم تحاضي مواد االنجليي لجميع المراحل الدراسية
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 +
ر
باالسياتيجيات
الطريقة البنائية
باالضافة ال س دي يشمل عروض بور بوينت لجميع دروس المادة  +و أوراق
عم ــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس  +وباالضافة إل حل أسئلة الكتاب +الكتاب
ر
االلكيوئ +خرائط ومفاهيم +خرائط ذهنية  +نماذج اختبارات  +الباوربوينت مع
حل التدريبات  +السيدي التفاعل والصوتيات
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
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الصف:

أوراق عمل خاصة بالمادة لجميع الدروس
+
حل أسئلة الكتاب
+
ر
اإللكيوئ
الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
خرائط ذهنية
+
نماذج إختبارات
+
س دي التفاعل والصوتيات

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 48
ساعة 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:
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ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيـ ــع المنهج او عينة
او ر
الرساء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
مرصف الراجح
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________

يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة 50
ريال

6

أوراق العمل  -الصف :الثالث ثانوي  -المادة :انجليزي (mega goal ( 6
االسم:
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الصف:

عي الواتس أو الهاتف عل أرقام
تواصل معنا ر
0555107025
0557977722
0558396004
0558396006
0558396119
0551092444

حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
====================
مرصف الراجح
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االسم:

التاريخ14 / / :هـ

الصف:

233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
====================
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ر
====================
البنك األهل
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
______________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
______________________________
البنك السعودي الفرنس
K2213000185
(اي بان)
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الصف:

SA82550000000K2213000185
______________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
______________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
______________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
______________________________
بنك االنماء
68202882885000
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التاريخ14 / / :هـ

الصف:

(اي بان)
SA2805000068202882885000
______________________________
STC Pay
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