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– Term 1] –Grade  .nd2[ 
 

[Unit One] Good morning children 

 

Vocabulary  

Board لوح 

Children أطفال 

Desk  مكتب –منضدة  

Good morning صباح اخلري 

Jordan األردن 

Mosque مسجد 

Page صفحة 

Pencil case مقلمة 

Rubber ممحاة 

Ruler مسطرة 

Turn فحةيقلب ص -يفتح صفحة  
 

 

Grammar [structure] 

- Imperative : األمر 

Ex مثال: Turn to page four, please. افتح صفحة أربعة من فضكل 

 

 

 

 

 

 مجةل األمر تبدأ دامئا )ابلفعل(
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- Yes/ No question and answer 

Ex مثال:  

Is it a mosque?  هل هذا مسجد؟ 

Yes, it is. No, it is not.    نعم/ال 

It is a mosque. إنه مسجد 

  

سادد فقط يف حاةل السؤال وضع الفعل امل

is/am/are يف بداية امجلةل 
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I, we, you, they مجع 

 

[Unit Two] Where do you live? 

 

 

Vocabulary 

Aunt معة 

Baby طفل 

Cousin ابن العم 

Grandma اجلدة 

Grandpa اجلد 

Grandparents األجداد 

Live (v) يعيش 

Uncle مع 

Who من 
 

Grammar [structure] 

- Present simple question and answer with the verb (live) 
 )يعيش( liveالسؤال واجلواب يف زمن املضارع البس يط ابس تخدام الفعل 

Do  + plural + live + place +   ? 
 

 

Ex مثال: 

Do you live in Amman?   

Yes, I do.       No, I don’t.      
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يعيش           مفرد          ماكن    

 
 
Does  + singular + live + place +   ? 
 

 

Ex مثال: 

Does she live in Ajloun?   

Yes, she does.       No, she doesn’t.     

 

W.H +                       +                           + live?  

 

 

Ex مثال: 

Where do they live? 

They live in Aqaba. 

 
- Demonstratives This/ That     اإلشارة ذكل، ذاك، هذاضامئر  

 

Ex مثال: 

Who is this? This is my cousin. من هذا؟ إنه ابن معي     

Who is that? That is my Grandpa.       من ذكل؟ ذكل هو جدي   

This     هذا( وتس تخدم لإلشارة للقريب( 

That )ذكل( وتس تخدم لإلشارة للبعيد           

  

He, she, it مفرد 

Do 

Does 

Singular 

Plural 
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  [Unit Three] What day is it today? 

 

Vocabulary 

Days of week أايم األس بوع 

Saturday السبت 

Sunday األحد 

Monday الاثنني 

Tuesday الثالاثء 

Wednesday األربعاء 

Thursday امخليس 

Friday امجلعة 

Help يسادد 

Park متزنه 

Play (verb) يلعب 

Read يقرأ 

Tidy bedroom غرفة نوم مرتبة 

School trip رحةل مدرس ية 

Today اليوم 

Visit يزور 

zoo حديقة حيواانت 
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Grammar [structure] 

- WH- Question and the verb (be) in present simple 

 

 

Ex مثال: What day is today? It is Monday.   ما هو اليوم؟ إنه اإلثنني  

Ex مثال: On Fridays, I visit my Grandparents.  يوم امجلعة أزور أجدادي   

      On Fridays, I visited my Grandparents.    يوم امجلعة  زرت أجدادي  

    مضارع )تكرار/ روتني( ، مايض )حصل وانهتى ( -

 

  [Unit Four Review] 

  

Be Is                 with: he/ she / it  (singular) للمفرد

Am              with: I

Are             with: we/ you/ they (plural)   للجمع
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  [Unit Five] What can you see? 

  

 

Vocabulary 

Animal حيوان 

Bear دب 

Big كبري 

Elephant فيل 

Lion أسد 

Yellow أصفر 

Old قدمي/ كبري ابلسن 

See يرى 

Small صغري 

Tiger منر 

Young شاب 

 

Grammar [structure] 

- The modal verb Can for ability with sense verb see 

 الفعل املسادد )يس تطيع( للقدرة مع فعل احلواس )يرى(

Ex مثال: 

I can see a tiger. أس تطيع رؤية منر   

I can see two bears.      أس تطيع رؤية دابان  
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- The verb be and adjectives of describtion 

 اس تخدام الفعل يكون مع وصف األش ياء

Ex مثال: 

It’s big     إنه كبري                         They are small.      إهنا صغرية 

 
- The articles (a/ an)     أدوات النكرة 

Ex مثال: 

It’s a book     إنه كتاب       It’s an elephant   إنه فيل 

   حروف العةل  (a o e u i)قبل اللكمة عندما تبدأ بصوت العةلا  (an)نضع 

 

- Regular plural nouns    أسامء امجلع املنتظمة  

Ex مثال: 

Bear   مفرد    bears  مجع 

 books, pens, tablesيف آخر اللكمة مثل:  sعند امجلع نضع حرف 
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   [Unit Six] Can turtles swim? 

 

Vocabulary 

Catch ميسك/ يلتقط 

Climb يتسلق 

Fly يطري 

Fox ثعلب 

Giraffe زرافة 

Guess خيمن 

Sing يغين 

Stork طائر اللقلق 

Turtle سلحفاة 

Walk مييش 

 

Grammar [structure] 

- The modal verb can for ability    الفعل "يس تطيع" للتعبري عن القدرة  

Ex مثال: 

Can turtles swim?      هل تس تطيع السالحف أن تس بح 

Yes, they can.             نعم تس تطيع 

Can the giraffes swim? هل تس تطيع الزرافات ان تس بح؟      

No, they can’t. ال ال تس تطيع                       
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 دليمك )للجمع(             دليك )للمفرد(

I, we, you, they        he, she, it

 

 [Unit Seven] I've got a headache 

 

Vocabulary  

Alright حس نًا 

Earache أمل األذن 

Excuse me املعذرة 

Headache صداع/ أمل الرأس 

Home وطن/ بيت 

Hungry جائع 

ill مريض 

Stomachache أمل املعدة 

Thirsty عطشان 

Tired  /تعبانمتعب  

toothache أمل األس نان 
 

Grammar [structure] 

 

- Have got     /      Has got:  

 

 

Ex مثال: 

Have you got a headache? هل دليك )عندك( صداع؟             

 يعامل معامةل امجلع youألن الفادل  haveاس تخدمنا لكمة 

Ex مثال: 

Has he got a stomachache? هل دليك )عندك( أمل يف املعدة؟             

     يعامل معامةل املفرد heألن الفادل  hasاس تخدمنا لكمة 
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 عندما يكون احلرف األول بعدها ساكنًا   Aنضع األداة 

عندما يكون احلرف األول بعدها    Anنضع األداة 

 متحرك

- Indefinite articles A/An 

A stomachache  

 

   

An earache   

 

 

دىل شلك وجه واحلروف الساكنة يه ابيق  (I, o, u , e , a)يه:   (Vowels)احلروف املتحركة 
 احلروف. 

 

 

 

 

 

 

 ** الوحدة الثامنة مراجعة **

The End of Action pack 2– Term 1 
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