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  املنري للرشح اليسري

– Term 1] –Grade  th.6[ 

[Unit One]  Use a dictionary 

Vocabulary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check تأكد 

Dictionary قاموس 

Encyclopedia موسوعة 

Find يبحث 
Hope يمتىن 
Hundred مئة 
Index فهرس 
information معلومات 
Western غريب 
Work معل 
Headache صداع 
helpful حيب املساعدة 
Look up يبحث 

Mark يُعِّلم/ حيدد/ يشري 

Most األغلبية/كثريًا 
Numbers أرقام 
Between بني 
Partner زميل 
Repeat يكرر 
spell هيجئ 
Healthy حصي 
Hear يسمع 
Heavy ثقيل 
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Grammar [structure] 

Imperative verbs for giving instructions   أفعال األمر إلعطاء التعلاميت  

Ex مثال: 

Use an encyclopedia          اس تخدم املوسوعة 

Look at the index                   انظر إىل الفهرس 

Find the number of page      ِجد رمق الصفحة 

Check your partners' work        تأكد من معل زمالئك 

 (verb1فعل األمر يكون يف بداية امجلةل وبدون أي إضافة )جمرد/ترصيف أول/ 

There is a lot and there are some + countable/uncountable 

- There is    مع املفرد 

Ex مثال: 

There is a castle in Ajloun     هناكل/ يوجد قلعة يف جعلون 

- There are    مع امجلع 

Ex مثال: 

There are cars in the street   هناكل س يارات يف الشارع 

 
- There was     املايض املفرد 

Ex مثال: 

There was castle in Ajloun      اكنت هناكل قلعة يف جعلون 

- There were     املايض امجلع 

Ex مثال: 
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There were cars in the street      اكن هناكل س يارات يف الشارع 

[is/are/was/were]+ there + …?               لتكوين السؤال 

Functional language for the classroom وظائف لغوية ختص الصف 

How do you spell buildings?                  

B.U.I.L.D.I.N.G.S 

Can you repeat these, please?                  

Which word means …….?   

 

 

  

 ؟buildingsكيف هتجئ لكمة 

 هل تس تطيع إعادة ذكل، لو مسحت؟

 ما اللكمة اليت تعين .... ؟
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[Unit Two] 

 How long is the bridge? 

Vocabulary 

Choose خيتار 

Deep معيق 

Extremely جداً/ للغاية 

Far from بعيد عن 
Flagpole  سارية العِّل 
Impressive هائل 
Inside داخل 
Kilometer )كيلومرت/ )ألف مرت 
Marvelous رائع/ جعيب 

Modern حديث 
Mosque مسجد 

Numbers أرقام 

Between بني 

Old قدمي 

Place ماكن 
Palace قرص 
Really حقا 
Statue متثال 
Talking الكم/يتحدث 
Thousand ألف 
Underground حتت األرض 
Well-known معروف/مشهور 
Wide عريض 
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Grammar [structure] 

Questions with how+ adjective +   ?   السؤال بـ مك + صفة  

  Ex مثال: 

How long is the road?         مك طول الطريق؟  

How tall is Rawan?           مك ارتفاع/طول روان؟ 

How old is the Roman Theater?  مك معر املدرج الروماين؟ 

How deep is the cave?  مك معق الكهف؟ 

How wide is the river? مك عرض الهنر؟     

 

 

 

 How long  ☞   لقياس املسافات واألبعاد 

 How tall    ☞   )لقياس األطوال احملددة )الارتفاع 

 How old    ☞   للسؤال عن معر يشء معني 

 How deep    ☞   للسؤال عن العمق 

 How wide    ☞   للسؤال عن العرض 
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Use of adjectives     اس تخدام الصفات         

Ex مثال: 

It's about 20 kilometer long   مك 02طوهل حوال      

It's about one hundred and sixty c.m. tall   مس  062طوهل حوايل  

It's about 1,300 years old   عام 0022معره حوايل      

It's about 9 meters deep   أمتار      9معقه حوايل  

It's about 70 meter wide  مرتًا         02عرضه حوايل  
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[Unit Three]  

At the book fair 

 

Vocabulary 

Book fair  معرض الكتب Global عاملي 

Charity إحسان International عاملي 

Community جممتع Jewellery جموهرات 
Center مركز Jordan األردن 
Craft همنة/ حرفة Jordanian أردين 
Donkey )حامر )حيوان Lebanon لبنان 
Egypt مرص Lebanese لبناين 
Egyptian مرصي Model منوذج 
Emirates اإلمارات Opinion رأي 
Emirati إمارايت Paint دهان 
Event حدث/ مناس بة Prefer يفضل 
Face- painting تلوين الوجه Puppet show معرض ادلىم 
Fact حقيقة Skating تزجل 
Festival همرجان Stall كشك عرض السلع 
Fun fair معرض املرح Storyteller احلكوايت 
Tale حاكية خرافية UAE 

United Arab 
Emirates 

اإلمارات العربية 
 املتحدة

Traditional تقليدي Writer اكتب 
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Grammar [structure] 

Would like to     حتب أن   

Ex مثال: 

Would you like to buy that book?  يه حتب أن تشرتي ذكل الكتاب؟ 

ف عند التحدث عن يشء نريد أن نفعهل ويتبعهام دامئًا ترصي would like toنس تخدم 
 أول  

 اإلجابة تكون:

Yes, I would       نعم أحب  

No, I wouldn't     ال ال أحب 

 

I would prefer to:      أان أفضل         

Ex مثال: 

I would prefer to see the storyteller.  (القصصأان أفضل مشاهدة احلكوايت )راوي  

 عندما نفضل معل يشء معني ويتبعها دامئًا ترصيف أول    prefer toنس تخدم 

 

In my opinion:      برأيي         

Ex مثال: 

In my opinion, this is the most interesting event.     ا  برأيي هذا حدث همم جدًّ
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[Unit Four]  

Jordan isn't as dry as Egypt 

 

Vocabulary 

Average معدل/ نس بة 

Capital city العامصة 

Centigrade نس بة مئوية 

Coast يلكف 
Coral reef الشعاب املرجانية 
Degrees درجات 
Fascinating مدهش 
Gazelle غزال 
Kuwait الكويت 

Lizard السحلية 

Millimeter مِّل 

Rainfall هطول املطر 
Sand رمل 
Sand dune الكثبان الرملية 
Sandstorm عاصفة رملية 
Saudi Arabia السعودية 
Sometimes  ًأحياان 
Temperature درجة حرارة 
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 الكويت    مثل    جافة         ليست    األردن

 

Grammar [structure] 

Comparisons with isn't as (adjective) as:  

 املقارنة ابس تخدام بيست + صفة + مثل

Ex مثال: 

Jordan isn't as dry as Kuwait األردن ليست جافة اكلكويت  

Noun + is not+ as+ adjective + as + noun 

 

 

Questions with what + noun+ like:           

What + noun+ like + noun 

Ex مثال: 

What is the weather like in Amman?  كيف الطقس يف عامن ؟ 

It's hot here in the summer.                    إنه حار هنا يف الصيف 
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 [Unit Five]  

We're going to the bird park 

 

Vocabulary 

Amazed مندهش 

Bench مقعد طويل 

Bird park حديقة الطيور 

Butterfly park حديقة الفراش 
Cage قفص 
Duck بطة 
Free حر 
Geese إوز 
Turkey ديك رويم 

Invite يدعو/ دعوة 

Lovely حمبوب 

Meet friends مقابةل األحصاب 
Monkey فرد 
Peacock الطاووس 
Pigeon حاممة 
Sailing إحبار 
Shade الظل 
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Grammar [structure] 

Making suggestions and making arrangements:       

 معل اقرتاح أو ترتيب معنين 

Ex مثال: 

Would you like to come?             هل ترغب ابجمليء؟ 

Yes, please. / I'm sorry, I can't.         نعم من فضكل/  أان آسف، ال أس تطيع 

 

Ex مثال: 

Are you free on Friday afternoon?    

           عندك يشء امجلعة مساًء بعد الظهر )إنت فايض امجلعة بعد الظهر؟(                    

Yes, I am.   / No, I am not.    نعم  /   ال 
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[Unit Six]   

I've visited the stadium 

Vocabulary  

Complete يمكل/ اكمل 

Cross- country عرب املدينة/ عرب البالد 

Running الركض 

Fifth اخلامس 
First األول 
Fourth الرابع 
Hiking املسري 
Jogging هروةل 
Marathon س باق 

Numbers in the 
thousands 

 األرقام ابأللف

Prize جائزة 

Qatar  قطر 

Race س باق 

Rally سابق س يارات 
Runner املتسابق 
Second الثاين 
Sixth السادس 
Snorkeling (الغوص  )بأنبوبة التنفس 
Sports رايضات 
Stadium ملعب 
Take a part in يشارك يف 
Third الثالث 
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 رشح ذكل ابلتفصيل يف ملحق هناية امللخص

 

Grammar [structure] 

Ordinal numbers    األعداد ابلرتتيب 

1st. first 

2nd. Second 

3rd. third 

4th.fourth 

5th. Fifth 

6th. Sixth 

7th. Seventh 

8th. Eighth  

9th. Ninth 

10th. Tenth 

 

Present perfect   املضارع التام 
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 رشح ذكل ابلتفصيل يف ملحق هناية امللخص

 

  [Unit Seven]  

It is important to help 

Vocabulary  

Blood test حفص ادلم 

Busy مشغول 

Dinner عشاء 

Email بريد إلكرتوين 
Injection حقنة 
Neighbor جار 
Notes مالحظات 
Patient مريض 
Plaster لزق 

Prescription وصفة طبية 

Problem مشلكة 

Recite رسد/ إلقاء 
Result نتيجة 
Tablets أقراص دواء 
University جامعة 
Unwell مريض 
Verse بيت الشعر 

 

Grammar [structure] 

Present perfect   املضارع التام 
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 [Tenses]  األزمنة  
- Each tense consist of four parts    أقساملك زمن يتكون من أربعة  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

- Each part consist of five points:  لك قسم يتكون من مخسة نقاط 

1. When we use the tense + examples       مىت نس تخدم الزمن + أمثةل 

2. The form of the sentence + examples شلك امجلةل + أمثةل      

3. Key words+ examples                                   اللكامت ادلاةل + أمثةل 

4. Negative + examples النفي + أمثةل                                        

5. Question + examples السؤال + أمثةل                                        

 

نة فرعية( ولك )أزمإًذا عندان ثالثة أزمنة رئيس ية، لك زمن يتكون من أربعة 
 زمن يتكون من مخسة نقاط

 

 

Past

املايض

simple البس يط

progressive or 

continuous راملس مت

perfect التام 

perfect continuous

التام املس متر

Present

املضارع

simple البس يط

progressive or 
continuous راملس مت

perfect التام

perfect continuous 

التام املس متر

Future

املس تقبل

simple البس يط

progressive or 

continuous راملس مت

perfect التام

perfect continuous

التام املس متر
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has (he/she/it) singular

have (I/we/you/they) plural

has (he/she/it) singular

have (I/we/you/they) plural

 

Unit 6/7 – Grammar 

- Present perfect      املضارع التام 

1. Usage:          الاس تخدام  

حدث بدأ يف املايض وانهتى  ولكن ما زالت آاثره أو نتاجئه موجودة حىت 
 الآن
 
 

2. The form  الشلك 

 

 Subject +                                                                             +  verb3 +…  

 

Ex مثال: 

He has given you some medicine       

 

3. Negative: النفي 
 

 Subject   +                                                                                +not+  verb3+ … 

 

Ex مثال:  

He has not given you some medicine 
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Has

Have

 

4. Question: السؤال     
 
 
 

 

                           

                                    + subject+ verb3+ …? 

 

 

Ex مثال:       

Has he given you some medicine?   

  

ي امجلةل غري مطلوب رشح الزمن ابلتفصيل .. املطلوب شلك الزمن ونفتنبيه: 

 والسؤال

 

The End of Action pack 6 – Term 1 

 

 

Yes/ No question 
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