
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

6/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة لغة انكليزية ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/6english                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة لغة انكليزية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                               

     https://www.almanahj.com/sa/6english1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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Revision Unit 1:

Nice to Meet You!



Hi. Hello.

What is your name ?

I am 11 years old.

I live in Khamis Mushait.

My name is ---------------

Where do you live?

How old are you ?

Nice to meet you , too.Nice to meet you.



Pronouns الضمائر





Whose shoes are these? They're are Nada's.

Whose pen is this? It is mine.

Whose book is this? It is hers.

Whose sandals are these? They're mine.

Whose bag is this? It is yours.

b

لمن هذا الحذاء؟ انه لندى

لمن هذا القلم؟ انه خاصتي

لمن هذا الكتاب؟ انه خاصتها
لمن هذا الصندل؟ انه خاصتي

لمن هذه الحقيبة ؟ انها خاصتك

مالحظة يعامل كل من 
الحذاء والصندل 

والبنطلون والمقص 
معاملة الجمع دائما
Sandals-shoes-

trousers-scissors



– has: قاعدة haveامتلك-لدي

I ( have – has ) a laptop.

She ( have – has ) a red shoes.

They ( have – has ) big classroom.

We ( have – has ) brown hair.

You ( have – has ) blue eyes.

He ( have – has)  mobile. 

Choose:

البتوبانا امتلك او لدي 

هي تمتلك او لديها حذاء حمراء

هم يمتلكون فصال كبيرا

نحن نمتلك شعرا بنيا

انت لديك عينان زرقاء

هو يمتلك جوال



– can: قاعدة can't 

I can cook  kabsa.

I can't swim.
Ahmad can speak English.

They can't make a cake.  

Example:

Can

يستطيع

Can't

ال يستطيع

انا استطيع طبخ الكبسة

انا ال استطيع السباحة

ةاحمد يستطيع التحدث باللغة االنجليزي

هم ال يستطيعون صنع الكعك



Phonics

aiayi-eieeeea

trainPlayricepieCheesemeat

rainDaypineTiemeetread

Sheepseal

sleeppeach


