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Unit 2
feel, felt
feeling
call-centre worker
computer engineer
police officer
shop worker
street- food seller
school trip
patient
busy
children's ward
tonight
safe
a bit
bored
park, ed
food stall
tourist
the most
important
wave, d
Canada
fountain
* quite
lazy
repair, ed
sail, ed
spend, spent
then
fantastic cook
enjoy, ed

How are you feeling?
يشعر
شعور
عامل بمركز اتصاالت
مهندس كمبيوتر
ضابط
عامل فى محل
بائع طعام متجول
رحلة مدرسية
 صبور/ مريض
 مشغول/ مزدحم
جناح أطفال فى مستشفى
الليلة
آمن
ً
قليال
شاعر بالملل
يركن سيارة
كشك طعام
 سياحى/ سائح
األكثر
مهم
يلوح بيده
دولة كندا
نافورة
إلى حد ما
كسول
يصلح
يبحر
 ينفق/ يقضى
ثم
طا ٍه رائع
يستمتع

Lessons 1 & 2

vocab

prefer, red
يفضل
skill
مهارة
calligraphy
 خط اليد/ فن الخط
sign language
لغة اإلشارة
sewing
 الخياطة/ الحياكة
painting
 طالء/ دهان
communicate
يتواصل
deaf person
)شخص أصم (ال يسمع
teach, taught
ُيعلِّم
art club
نادى للرسم
neighbour
جار
lovely
 جميل/ محبب
understand, understood
يفهم
if
 لو/ إذا
falafels
 طعمية/ فالفل

Present Continuous
 فاعل+ (am – is – are) + v + ing …
- I'm eating now.
- She is sleeping at the moment.
- Listen, they are crying.
-------------------------- **

--------------------------

 فاعل+ (am – is – are) not + v + ing …
- He isn't making lunch at present.
- Look, the girls aren't drawing.
-------------------------- **

--------------------------

(Am – Is – Are)  فاعل+ v + ing ..?
- Is he watching TV?

- Yes, he is.

- Are they running? - No, they aren't.
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Lessons 1 & 2

expressions

&

prepositions

work at night
يعمل بالليل
ً ينتهى
finish first
أوال
am # pm
 مسا ًء# صباحا
ً
look after
يعتنى بـ
look forward to + v + ing
يتطلع إلى
feel tired
يشعر بالتعب
go home
يذهب للبيت
ً
have a rest
قسطا من الراحة
يأخذ
drive around the city يتجول بالسيارة فى المدينة
make sure
يتأكد
stay at home
يبقى فى البيت
come this way
يأتى من هذا اإلتجاه
get  شيءready
ُيجهز شيء
hurt her leg
تجرح ساقها
on the computer
على الكمبيوتر
wave to
يلوح لـ
ً
look nice
جميال
يبدو
at the weekend
فى عطلة نهاية األسبو
in a flat
فى شقة

live with + شخص
near the sea
learn to + مصدر
on +  يوم+ فترة يوم
on Friday evening
bigger than
on their boat
a late breakfast
stay in bed
in the afternoon
enjoy + (v + ing / n)
spend time with
like to + مصدر
weekend activities
prefer to +مصدر
want to + مصدر
communicate with
find easy
for breakfast

يعيش مع
قريب من البحر
يتعلم أن
...... فى
فى يوم الجمعة مسا ًء
أكبر من
على قاربهم
إفطار متأخر
يبقى فى الفراش
فى الظهيرة
يستمتع
يقضى الوقت مع
يحب أن
أنشطة عطلة نهاية األسبو

يفضل أن
يريد أن
يتواصل مع
ً
سهال
يجد األمر
على اإلفطار

Extra Vocab
present continuous
happening now
positive statement
negative statement
article
think of
at the moment
reorder the letters
complete
correct form
in brackets

المضار المستمر
يحدث اآلن
جملة مثبتة
جملة منفية
مقالة
يفكر فى
فى هذه اللحظة
يعيد ترتيب الحروف
يكمل
الشكل الصحيح
بين األقواس

present simple
habit
routine
repeated actions
unfinished action
in progress
temporary
situation
imagine
person

المضار البسيط
عادة
روتين
أفعال متكررة
حدث لم ينتهى
)فى تقدم (مستمر
مؤقت
موقف
يتخيل
شخص
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vocab

Lessons 3

مالبس
قالب  /شكل  /نموذج يحتذى
أشياء
أفعال
غامق  #فاتح
لون أرجوانى
مخطط  /مقلم
حشد من الناس  /جمهور
حقيبة تسوق
يختار
يبيع
يعلق
يوضح  /يبين
ميناء
مطار
يدعو  /يعزم
يخمن
بدلة
حقيبة سفر
يتزوج
حفل زفاف
يزيل العشب الضار
خط  /طابور
تمطر
ملعب  /فناء
يفوز
مهمل
بإهمال

?How are you feeling

clothes
pattern
things
actions
لون (dark # light)+
purple
striped
crowds
shopping bag
choose, chose
sell, sold
hang, hung
show, ed
port
airport
invite
guess, ed
suit
suitcase
get married
wedding
weed, ed
line
rain, ed
playground
win, won
careless
carelessly

بحرص  /بعناية
بحماس  /بطريقة مثيرة
بسعادة
بطريقة أكل شرهة  /بجو
عال
بصوت ٍ
ببطء
بهدوء
بعطف
بطريقة سيئة
بكسل
بسهولة
صعب ( /بصعوبة – بقوة)
مبكرا)
مبكر ً ( /
جيدًا
سريع  /بسرعة
ضيف
يغادر  /يترك
يبتسم
يجلس
حاد
ينتظر
يعامل  /يتعامل
خلفية  /خلفية الصورة
مقدمة  /مقدمة الصورة
وسط  /منتصف
باتجاه
يمين  #يسار
مسجد
صورة شخصية
عمة  /خالة
تل  /هضبة

Unit 2
carefully
excitedly
happily
hungrily
loudly
slowly
quietly
kindly
badly
lazily
easily
hard
early
well
fast
guest
leave, left
smile, d
sit, sat
sharp
wait, ed
treat, ed
background
foreground
middle
towards
right # left
mosque
selfie
aunt
hill
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vocab
ح ًقا  /بال ريب
مسرور
فكرة
مقالة
منطقة
أرض جافة
يبلغ من العمر
مجلة
رد  /إجابة
من المحتمل
خطأ
عزيز  /عزيزى  /عزيزتى
يسترخى
يستمر
بصدق  /بإخالص

really
pleased
idea
article
area
dry land
aged
magazine
reply
probably
wrong
dear
relax, ed
continue, d
truly

Lessons 4
كل
يتحسن
أخر  /أخرى
شاكر  /ممتن  /معترف بالجميل
ودود
سعادة
مراهقين (بين  31 -31عام)
طبيعى  /عادى
قلِق
أو
كافٍ
الشباب  /صغار السن
بمفرده
الطبيعة
صحراء

each
feel better
other
grateful
friendly
happiness
teenagers
normal
worried
or
enough
young people
alone
nature
desert
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Lessons 3 & 4
at the end of
smile at the camera
on the rocks
get on a plane
for the first time
in the background
in the foreground
in the middle
on the (right – left)
a photo of
my eldest sister
my middle sister
take a selfie
as usual
down the hill
get ready to + مصدر
invite+ شخصto + مكان
go on a holiday

expressions

&

prepositions

... فى نهاية
يبتسم للكاميرا
على الصخور
يركب طيارة
ألول مرة
فى خلفية الصورة
فى مقدمة الصورة
فى المنتصف
)على (اليمين – اليسار
... صورة لـ
أختى الكبيرة
أختى الوسطى
يلتقط صورة شخصية
كالمعتاد
أسف التل
... يستعد لـ
 يعزم/ يدعو
يذهب فى أجازة

go into
يدخل فى
go outside
يخرج
ً
get lots of rest كبيرا من الراحة
قسطا
يحصل على
ً
get worried
يقلق
much happier
أسعد بكثير
to be
أن يكون
try to
يحاول أن
make new friends
يكون صداقة جديدة
someone else
شخص أخر
one of
... واحد من
pleased about
مسرور بشأن
just like you
مثلك تما ًما
do wrong
يفعل شيء خطأ
do well
 ينجز/ يؤدى بشكل جيد
thank you for
... شكرا على
ً
work hard
يعمل بجد
stop + v + ing
)يتوقف (نهائ ًيا
Yours, truly
تفضلوا بقبول فائق االحترام

Extra Vocab
work in pairs
description
adverbs of manners
adjective
actions
examples
below
take turns

اعمل فى ثنائيات
وصف
ظروف الطريقة
صفة
أفعال
أمثلة
أسفل
يتناوب األدوار

phrase
each one
heading
definition
search
missing
suggesting

عبارة
كل واحد
عنوان
تعريف
بحث
مفقود
مقترحا
ً
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vocab
طريق
سوق
يحمل
امرأة (نساء)

Lessons 5, 6 & 7

Coming home

road
market
carry, carried
)woman (women

Unit 2

congratulations
تهانينا  /مبروك
must be
أكيد  /البد وأن يكون (استنتاج)
news
أخبار (تعامل معاملة المفرد)
hope, d
يأمل
pity
حسرة  /أسف
well done
برافو  /حس ًنا ما فعلت
difficult
صعب
sure
متأكد  /بالتأكيد
صفة so +
جدًا
greeting
تحية
shame
خزى  /عار
can, could
يستطيع
online
متصل بالنت  /على النت
still
مازال
* miss, ed
يفقد  /يفوته شيء
say, said
يقول
Amman
ع ّمان (عاصمة األردن)
amazing
مذهل  /مدهش
* Egyptian
مصرى
mistake
خطأ
term
فترة دراسية
excited
منفعل  /مثار
until
حتى
* prepare, d
يجهز  /يحضر
problem
مشكلة
call, ed
يتصل
computer system
نظام كمبيوتر
funny
مضحك  /مسلى  /فكاهى
cloudy
ملبد بالغيوم  /مغيم
pass, ed
يمر  /ينجح
exam
امتحان
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Lessons 5, 6 & 7
sorry to hear that
Don't worry.
a piece of …
2 pieces of news
What about …?
at the end of …
at the bank
for a new job
get a job
do an interview
happy about
such a good teacher
science teacher
Guess what?
go on the school trip
can't wait
How is it going?

expressions

&

prepositions

أسف لسما ذلك
.ال تقلق
... قطعة من
خبرين
؟... ماذا عن
... فى نهاية
فى البنك
من أجل وظيفة جديدة
يحصل على وظيفة
يجرى مقبلة شخصية
سعيد بشأن
معلم جيد جدًا
معلم علوم
خمن ماذا؟
يذهب فى رحلة مدرسية
ال يستطيع اإلنتظار
كيف تسير األمور؟

How are things?
See you soon.
congratulations on …
share … with
for a week
in the summer
want to …
go swimming
go sailing
at the beach
keep … safe
on the phone
a problem with …
a drink of water
park a car
on the road
on a bicycle

كيف الحال؟
.أراك قري ًبا
... مبروك على
 مع... يتشارك
لمدة أسبو
فى الصيف
... يريد أن
يذهب للسباحة
يذهب لإلبحار
على الشاطئ
 آم ًنا... يحفظ
فى التليفون
)مشكلة فى (بشأن
مشروب مياه
يركن سيارة
فى الطريق
على دراجة

Extra Vocab
conversation
expression
respond to
check your answer
empathy
imagine
tell
useful phrases
introduce
phrases to begin
phrases to end
feelings
future

محادثة
تعبير
 يرد على/ يستجب لـ
تأكد من إجابتك
تعاطف
تخيل
يخبر
عبارات مفيدة
يقدم
عبارات تبدأ بها
عبارات تختم بها
مشاعر
مستقبل

begin with # end with
question mark
full stop
capital letter
comma
clause
list
mistake
reply to
above
recently
suitable
the other photo

 ينتهى بـ/ يبدأ بـ
)عالمة استفهام (؟
).( نقطة
حرف كبير
فاصلة سفلى
 جزء من جملة/ عبارة
قائمة
خطأ
يرد على
 أعلى/ فوق
 حدي ًثا/ مؤخرا
ً
مناسب
الصورة األخرى
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Present Continuous Tense
زمن المضارع المستمر
. * يستخدم المضار المستمر ليعبر عن شيئ يحدث اآلن:االستخدام
only now

: يوجد بعض الكلمات التى تستخدم مع الفعل فى زمن المضار المستمر مثل: الكلمات الداللية
now - at the moment - at present - look- listen - still - today - this (week - morning)

 فاعل+ (am - is - are) +  مصدر+ ing

:  * يتكون المضار المستمر فى اإلثبات من:التكوين

(am - is - are) ( بعدnot) * وفى النفى نضع
 فاعل+ (am - is - are) + not +  مصدر+ ing

- Ahmed is eating now.

- He is not playing tennis.

- She is working today.

- She isn't staying at home.

- Look, they are driving home.

- They aren't watching TV.

- I am studying for exams at the moment. - I am not using my mobile.
- We are still painting our house.
- Listen, Amir is crying.

- We aren't making a picnic.
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Remember
 -1استخدام المضار البسيط والمضار المستمر

المضارع المستمر

المضارع البسيط
عادة I always drink milk for breakfast.
روتين يومى

We go to school everday.

حقيقة

My aunt lives in Cairo.

اآلن I am sitting in my English class.
حدث لم يكتمل حاليًا She is learning to cook.
They are painting the school this week.
موقف أو حدث مؤقت

 -2مالحظات عند إضافة ) (ingللفعل فى زمن المضارع المستمر
أ  -إذا انتهى الفعل بـ ) (eصامت تحذف قبل إضافة )(ing

take → taking / move → moving

ب  -إذا انتهى الفعل بـ ) } (eصوت  /e/منطوق { نضيف ) (ingمباشرة.
agree → agreeing / see → seeing / be → being
die → dying

ج  -إذا انتهى الفعل بـ ) (ieتقلب إلى ) (yثم نضيف ). (ing
د  -إذا انتهى الفعل بـحرف ساكن يسبقه حرف واحد متحرك يضاعف الحرف األخير.
(فعل ذو مقطع واحد)

)(a – e – i – o – u

يستثنى من القاعدة السابقة األفعال المنتهية بـ )(w – x – y

stop → stopping / run → running
blowing / fixing / saying

هـ  -إذا كان الفعل ذو مقطعين أو أكثر ،ومنتهى بحرف ساكن يسبقه متحرك فله قاعدتان:
 -1إذا كان التشديد فى النطق على المقطع األخير  ،يضاعف الحرف األخير )(begin → beginning
 -2إذا كان التشديد فى النطق ليس على المقطع األخير  ،ال يضاعف الحرف األخير )(open → opening
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Yes / NO
Questions

السؤال

Wh Questions

1- Yes / No Questions
Are they doing sports?

أسئلة تبدأ بفعل مساعد
(Am - Is - Are) +  فاعل...?

Is he waving now?

- Yes, they are.

(v + ing) بعد الفاعل نستخدم

- Yes, he is.

- No, they aren't.

تكون اإلجابة عليها بـ
(Yes - No)

- No, he isn't.

……….…….. *** ………………….. *** ………………….. *** ………………….. *** ……..……..

2- Wh Questions
What are they eating?

- They are eating falafels.

نحذف األداة ونقدم الفاعل على
.الفعل المساعد ثم نكمل اإلجابة

+ أسئلة تبدأ بأداة استفهام
(am - is - are) +  فاعل...?
(v + ing) بعد الفاعل نستخدم
تختلف االجابة حسب أداة
االستفهام

Who is using a computer?

- Ali is using a computer.

يختلف األمر فى اإلجابة إذا
.كان السؤال عن الفاعل

