
 

 

 

 الصف الثاني المنهاج األردني الوحدة األولى

UNIT 1 الوحدة األولى 

Good morning , children صباح الخير يا أطفال 

 Action Pack 2 

Second Grade 

(New Edition) 

Pupil's book 

page 4 صفحة  

Unit 1 الوحدة األولى 

Exercise 1 تمرين 

 المنهاج األردني اللغة األنكليزية اذا كنت تبحث عن المادة الصوتية الصف الثاني ستجدها في

  

Tapescript  النص الصوتي 

 PUPILS: Good morning, Miss Rasmi. صباح الخير يا معلمة رسمي :التالميذ .1

 MISS RASMI: Good morning, children. صباح الخير يا أطفال :معلمة رسمي

MISS RASMI: Sit down, please 

2.  MISS RASMI: How are you ? كيف حالك :معلمة رسمي 

 PUPILS: Very well, thank you. جيد جًدا ، شكًرا لك :التالميذ

 PUPILS: How are you, Miss Rasmi ? كيف حالك يامعلمة رسمي :التالميذ

 MISS RASMI: Very well children, thank you . جيد جدا يا أطفال ، شكًرا لكم :المعلمة رسمي

3. MISS RASMI: Put your books on your desks . الدروجضع كتبك على  :معلمة رسمي  

https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a9/


 

 

 Open your books, please  افتحوا كتبكم من فضلكم 

Turn to page five  انتقلوا إلى الصفحة الخامسة 

4.  MAZEN: Is it a mosque ? هل هو مسجد :مازن 

  

إنه مسجد في األردن. نعم إنه كذلك :معلمة رسمي  .MISS RASMI: Yes, it is. It is a mosque in Jordan 
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لصف الثاني المنهاج األردني الوحدة األولىا  

  

Pupil’s Book, Page 5, Exercise 2 

2، التمرين  5كتاب التلميذ ، صفحة   

Tapescript  النص الصوتي 

NARRATOR: 1 1: المعلق  

MISS RASMI: Good morning, children. صباح الخير يا أطفال : معلمة رسمي 

How are you? كيف حالك؟ 

CHILDREN: Very well, thank you. جيد جًدا ، شكًرا لك : األطفال 

NARRATOR: 2  2: المعلق  

MISS RASMI: Put your books on your desks. ضع كتبك على درجك : معلمة رسمي 

NARRATOR: 3  3: المعلق  

MISS RASMI: Open your books, please. افتح كتبك من فضلك : معلمة راسمي 

Turn to page five. انتقل إلى الصفحة الخامسة 

NARRATOR: 4  4: المعلق  

https://youtu.be/KgelW0lv_QQ?list=PL2oXi6aDBZWW98h_T1KPeynCvbjM_jM98


 

 

MISS RASMI: Look at the board, please. انظر إلى السبورة من فضلك : المعلمة رسمي 

Answers األجوبة 

1. d 

2. c 

3. b 

4. a 

  

Activity Book, Page 4, Exercise 1 

1، التمرين  4كتاب النشاط ، صفحة   

Answers األجوبة 

1. b 

2. a 

3. c 

  

Activity Book, Page 4, Exercise 2 

2، التمرين  4كتاب النشاط ، صفحة   

Answers األجوبة 

1. children األطفال 

2. books كتب 

3. board لوح خشبي 
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Activity Book, Page 4, Exercise 3 

https://youtu.be/Tk3HB_NJ-pA?list=PL2oXi6aDBZWW98h_T1KPeynCvbjM_jM98


 

 

3، التمرين  4كتاب النشاط ، صفحة   

Tapescript  النص الصوتي 

NARRATOR: 1  1: المعلق  

BOY 1: Is it a ruler?  1صبي  هل هي مسطرة ؟ : 

NARRATOR: 2  2: المعلق  

BOY 2: Is it a mosque?  2صبي  هل هو مسجد ؟ : 

NARRATOR: 3  3: المعلق  

BOY 1: Is it a book?  1صبي  هل هو كتاب ؟ : 

  

Answers األجوبة 

1. No, it isn’t. ال ، ليس كذلك 

2. Yes, it is. نعم إنه كذلك 

3. Yes, it is. نعم إنه كذلك 

  

Pupil’s Book, Page 6, Exercise 5 

5، تمرين  6كتاب التلميذ ، صفحة   

  

Tapescript  النص الصوتي 

NARRATOR: معلق 

(j) Jordan Jordan األردن 

(m) mosque mosque مسجد 

(r) ruler ruler مسطرة 



 

 

  

Activity Book, Page 5, Exercise 4 

4، التمرين  5كتاب النشاط ، صفحة   

  

Answers األجوبة 

1. A ruler مسطرة 

2. A mosque مسجد 

3. Jordan األردن 

  

Activity Book, Page 5, Exercise 5 

5، التمرين  5كتاب النشاط ، صفحة   

  

Answers األجوبة 

1. Yes, it is. نعم إنه كذلك 

2. No, it isn’t. (It’s a desk.) إنه منضدة. س كذلك ال ، لي   

3. Yes, it is. نعم إنه كذلك 

4. Yes, it is. نعم إنه كذلك 

5. No, it isn’t. (It’s a pencil case.)  انها مقلمة. ال ، ليس كذلك   

6. Yes, it is. نعم إنه كذلك 
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https://youtu.be/EXTTxHX5h6U?list=PL2oXi6aDBZWW98h_T1KPeynCvbjM_jM98


 

 

  

Pupil’s Book, Page 6, Exercise 6 

6، تمرين  6كتاب التلميذ ، صفحة   

Tapescript  النص الصوتي 

Is it a girl? هل هي فتاة؟ 

No, it isn’t. ال ، ليس كذلك 

Is it a boy? هل هو صبي؟ 

Yes, it is. نعم إنه كذلك 

Is it a boy? هل هو صبي؟ 

No, it isn’t. ال ، ليس كذلك 

Is it a girl? هل هي فتاة؟ 

Yes, it is. نعم إنه كذلك 

Look! Look! Look over there!  انظري هناك! انظري ! انظري   

It’s Mazen and Asma. انهما مازن وأسماء  
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   pdf يمكنكم تحميل الدرس بصيغة

 لطفا اشترك  ب قناة اليوتيوب 

 لمعرفة جميع مراحل المنهاج األردني اللغة األنكليزية

 الصف الثاني

  

  يمكنكم متابعة الدروس

 الفصل األول

https://www.youtube.com/watch?v=ExhaRMbGsgk
https://www.youtube.com/user/salahaiob7
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a9/


 

 

 الصف الثاني المنهاج األردني الوحدة الثانية

 الصف الثاني المنهاج األردني الوحدة الثالثة

 الصف الثاني المنهاج األردني الوحدة الرابعة

  يمكنكم متابعة الدروس

 الفصل الثاني

  

 الصف الثاني المنهاج األردني الوحدة التاسعة

 الصف الثاني المنهاج األردني الوحدة العاشرة

 الصف الثاني المنهاج األردني الوحدة 11

 الصف الثاني المنهاج األردني الوحدة 12

 الصف الثاني المنهاج األردني الوحدة 13

 الصف الثاني المنهاج األردني الوحدة 14

 الصف الثاني المنهاج األردني الوحدة 15 و 16

 

https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a9/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a9/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a9/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a9/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-11/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-12/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-13/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-14/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-15-%d9%88-16/

