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 يالكتاب الثاني  essayمالحظات هامة يجب مراعاتها عند كتايه المقال 

 يتكون المقال من عدة فقرات وقد تتكون الفقرة من جمله واحدة او اكثر.

ضووضوات  املوضوعةة غير لك امل تشملداخل امللف  الامنذج املرفقة

حتديد الامه/أ غ املوضوعع بدعة كام حدد  للفرع غال امتكن من املوضوعةة 

أ رد  غلكين  حىت الان الةلمي ل نه مل يس بق يل تدريس الفرع الاديب

لضو  ومضوذيةة غ ي مددر حباملضووضوات  بةنتية غ مك جبمع اكفة تستادم 

 فال داعي لسؤايل ابلوةليقت  عن املوضوعع غاحد

https://www.thanaweya.edu.ps/public/
https://www.thanaweya.edu.ps/public/
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 يالكتاب الثاني  essayمالحظات هامة يجب مراعاتها عند كتايه المقال 

 يتكون المقال من عدة فقرات وقد تتكون الفقرة من جمله واحدة او اكثر. .1

 الفقرة االولى تكون مقدمة عن موضوع المقال وغالبا نكتب فيها عن اهميه الموضوع /تعريفه/ماهيته. .2

من الضروري ان تحتوى اول جمله بالمقال على الكلمات التي احتوى عليها السؤال والتي تدل على  .3

 موضوع  المقال بشكل عام ومختصر. بمعنى انها جملة تلخص موضوع المقال وتدل عليه. 

الفقرة االخيرة هي الخاتمة ونكتب فيها اما راي شخصي حول موضوع المقال او ملخص الهم النقاط التي  .4

 تم الحديث عنها بالفقرات السابقة او االثنين معا.

 باقي الفقرات تتضمن افكار الموضوع الفرعية وتكون كل فكرة في فقرة واحدة. .5

من الضروري ان تحتوي كل فقرة على فكرة واحدة. فالكتابة فاللغة االنجليزية تختلف عن العربية. الفقرة  .6

 ن ذلك ال يكون في الكتابة  باإلنجليزية.في اللغة العربية قد تحتوى على عدة افكار لك

وهي الجملة التي تلخص وتدل على فكرة الفقرة.  topic sentenceمن الضروري بداية كل فقرة ب  .7

 وبذلك, بمجرد قراءة هذه الجملة نعرف فكرة الفقرة.

اضافية  تضاف بعدها بالفقرة جمل توضح معناها من خالل امثلة او معلومات topic sentenceبعد كتابه  .8

 ويفضل كتابة الجمل القصيرة والبسيطة  لتقليل اخطاء القواعد.

ال تترك فراغ  مكان الكلمات التي ال تعرف معناها بالجملة وال تكتبها باللغة العربية ولكن فكر في اقرب  .9

 مرادف لها او قم بتغيير صيغة الجملة.

 تليها. يمن الضروري ترك سطر بين كل فقرة والت .11

  .دا الكتابة بخط واضح وجميلمن الضروري ج .11

وفصل الجمل عن بعضها البعض داخل  capital letterمن الضروري بداية كل جملة بحرف كبير  .12

الفقرة الواحدة بنقاط وليس فاصالت واتباع عالمات الترقيم االخرى بما امكن الن الترقيم من اساسيات 

ب يبدوون فقط الفقرة بحرف كبير وليس كل جمله الكتابة باللغة االنجليزية ويوضح المعنى. )كثير من الطال

 (.صالت تفصل الجمل عن بعضها وهذا خطأوغالبيه الطالب ال يضعون بعد كل جمله نقطة وانما فا

من الضروري استخدام كلمات الربط بين الجمل في الفقرة الواحدة وبين الفقرات وذلك في بداية كل فقرة  .13

 جديدة ومن األمثلة عليها:

Actually, …  =    In fact, …  في الواقع 

Generally speaking, …  =  In general, …  بشكل عام 

Therefore, …    = So, ... لذلك 

However, .. = Yet, .., = But, …   على الرغم من ذلك/وعلى عكس ذلك/ لكن  

On another hand,… =  On the opposite side, … على صعيد اخر 

First,…     ووال Second,… ثانيا   After that,.. بعد ذلك  Finally,…اخيرا 

Obviously,…=  Clearly, … بشكل واضح 

In other words,…بمعنى اخر  For example, .. على سبيل المثال 

As well, .. = In addition, ..   = Additionally, .. = Moreover, ..   اضافة الى ذلك  

Unfortunately, .. = Unluckily, …. لسوء الحظ 

To conclude,… = To sum up,.. = Briefly, .. = In conclusion, .. وختاماً  /باختصار    

In my opinion, ..=  For me, .. = In my point of view, .. حسب رايي 

واخيراً, عليك مراجعة  وتذكر االفكار المرتبطة بكل موضوع من حين آلخر ومحاوله تطويرها لجمل  .14

بالحلول المتوفرة في هذا الملف  لتكتسب سرعة واتقان  مقارنتهاوفقرات غيبا وتقييمها من قبل المعلم او 

لى التعبير ال يكون اال مهارة الكتابة في وقت مناسب قبل ميعاد االمتحان النهائي الن تحسين قدرتك ع

 بالممارسة المستمرة.
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UNIT ONE 
UNIT ONE: التحاق يكليه/جامعة نموذج تقديم طلب   
Write an application form. Explain in about 200 words your reasons for choosing a course, 

your experience in the field and how you expect your interest in the subject to develop. 

كلمة أسبايك الختيار بدورة تدريبية، وخبرتك في المجال وكيف تتوقع تطور اهتمامك  211اكتب استمارة طلب. أشرح في 

 .يالموضوع

Application Form نموذج تقديم طلب     

 ……………… :Name  هنا تكتب االسم                             ……………:Age  هنا تكتب العمر

 

 Title of course you are applying for:  …………………..    عنوان الدورة او  الموضوع الذي تريد التقديم له 

 

  الفقرة االولى تتحدث عن الموضوع الذي تريد التقديم له وسبب اختيارك لهذا الموضوع

I am applying for this course because I have been interested in the field of ………. for many years. I 

would like to work in this field as career in the future. I have been reading books about 

………………. since I was ten years old, so I know quite a lot about the basic ideas, but I need to 

extend what I already know. 

نني مهتم بمجال ......... منذ عدة سنوات. وود ون وعمل في هذا المجال كمهنة في المستقبل. كنت وما للت وقرو وتقدم لهذه الدورة أل

ً عن ......... منذ ون كنت في العاشرة من عمري, لذلك وعرف الكثير عن األفكار األساسية, لكني بحاجة إلى ليادة ما وعرفه  كتبا

 .بالفعل

 خبراتك وتجاريك الخاصة في هذا المجالالفقرة الثانية تتحدث عن 

At the moment I am studying ………………. and …………….. as my main subjects at school, and I 

believe these subjects will all be useful in the career I have chosen. Since I started secondary school, 

I have been a member of the school …………….. society and have been a member of this society for 

the last two years. 

كمواضيع رئيسية في المدرسة, ووعتقد ون هذه المواد ستكون مفيدة ……………  في الوقت الحاضر ادرس ...................... و 

ضًوا في جمعية .......... بالمدرسة, وكنت عضًوا في هذه الجمعية في المهنة التي اخترتها. منذ ون بدوت المدرسة الثانوية, كنت ع

 .على مدار العامين الماضيين

 الفقرة الثالثة وهي الخاتمة لطلبك. في هذه الفقرة تتمنى ان يكون طلبك ناجحا وان يتم قبوله 

After finishing my final exams in June, I plan to spend a year doing this course, and I will then apply 

to university to study………………... I believe this is one of the most important fields that can fulfill 

my goals. I hope my application is successful, and I am looking forward to studying at your college. 

النهائية في يونيو, وخطط لقضاء عام في هذه الدورة , وسأتقدم بعد ذلك إلى الجامعة لدراسة ............ بعد االنتهاء من امتحاناتي 

 .وعتقد ون هذا هو وحد وهم المجاالت التي يمكن ون تحقق وهدافي. آمل ون يكون طلبي ناجًحا, وونا وتطلع إلى الدراسة في كليتك

 

UNIT TWO 

  البيان الشخصيأمثلة متنوعة على موضوع       
You are going to join a course in environment. Write your personal statement. 

 .أنت تنوي االنضمام إلى بدورة في البيئة. اكتب ييانك الشخصي

I am applying for this course for several reasons. Firstly, I have been interested in environment for 

many years. Secondly, I would like to work in this field in future. Finally, I know quite a lot about it, 

but I need to extend what I already know. 

مستقبل. ووخيًرا, المجال في ال وتقدم لهذه الدورة لعدة وسباب. ووالً, لقد كنت مهتًما بالبيئة لسنوات عديدة. ثانيًا, وود العمل في هذا 

 وعرف الكثير عنها, لكنني بحاجة إلى توسيع ما وعرفه بالفعل.

At the moment, I am studying biology, geography and English at school. I believe these subjects are 

related to this field. In addition, I have been reading books about environment since I was ten years 

old. As well, I have been a member of the school environment club for two years. 
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في الوقت الحالي, ودرس علم األحياء والجغرافيا واللغة اإلنجليزية في المدرسة. وعتقد ون هذه الموضوعات مرتبطة بهذا المجال. 

كتبًا عن البيئة منذ ون كنت في العاشرة من عمري. كما ونني عضو في نادي البيئة المدرسية باإلضافة إلى ذلك, كنت وما للت وقرو 

 منذ عامين.

Why me? I have many skills that will help me do well in this course. I believe that I am a very 

motivated person. I consider this is a driving force for my future achievement. I have attended a 

bilingual, international school, and so I have gained a useful skill of speaking two languages fluently: 

English and Arabic. I am also an exceptional team worker, and I am always punctual with deadlines 

for tasks. 

ونا؟ لدي العديد من المهارات التي ستساعدني على القيام بعمل جيد في هذه الدورة. وعتقد ونني شخص لديه دافعية كبيره. ووعتقد لماذا 

ون هذا قوة دافعة إلنجالاتي المستقبلية. لقد التحقت بمدرسة ثنائية اللغة ودولية, ولذا فقد اكتسبت مهارة مفيدة في التحدث بلغتين 

 زية والعربية. ونا ويًضا عامل فريق استثنائي, ودائًما ملتزم بالمواعيد النهائية للمهام.بطالقة: اإلنجلي

I am looking forward to having the experience and challenges of taking this course. 

 .إنني وتطلع إلى الحصول على الخبرة والتحديات التي ينطوي عليها خوض هذه الدورة

 

 

You are going to join an IT course to develop your communication skill. Write your personal 

statement.                      ستنضم إلى بدورة تكنولوجيا المعلومات لتطوير مهارة االتصال الخاصة يك. اكتب ييانك الشخصي   

You can follow the following patterns: نماط التاليةيمكنك اتباع األ  

1. Why you are applying for this course.  لماذا تتقدم لهذه الدورة  

2. Why you think you are suitable for this course. لماذا تعتقد ونك مناسب لهذه الدورة 

3. What skills and experiences you have that can help you during the course 

 والخبرات التي لديك والتي يمكن ون تساعدك خالل الدورةما المهارات 

I am applying for this course for several reasons. Firstly, I have been interested in information 

technology for a long time. Secondly, I believe that technology is the language of today's world. 

Nearly most of our work is done through it. So I want to learn it in more details.  

اليوم. وتقدم لهذه الدورة لعدة وسباب. ووال, لقد كنت مهتما بتكنولوجيا المعلومات لفترة طويلة. ثانياً, وعتقد ون التكنولوجيا هي لغة عالم 

 .تعلمها بمزيد من التفاصيليتم تقريبًا معظم عملنا من خاللها. لذلك وريد ون و

At the moment, I am studying technology, math and English at school. I believe these subjects are 

related to this field. Also, I have been reading books and watching programs about this topic for 

many years.   In addition, at school, I helped my teacher doing videos and designing web pages for 

our school's societies, and I was the admin for our computer society page. In fact, my elder brother, 

who is a student at IT college, helped me a lot in developing myself in this topic. 

في الوقت الحالي, ودرس التكنولوجيا والرياضيات واللغة اإلنجليزية في المدرسة. وعتقد ون هذه الموضوعات مرتبطة بهذا المجال. 

ويضا, كنت وما للت وقرو الكتب ووشاهد البرامج حول هذا الموضوع منذ سنوات عديدة. باإلضافة إلى ذلك, في المدرسة, ساعدت 

إنشاء مقاطع فيديو وتصميم صفحات الويب لجمعيات مدرستنا, وكنت المشرف على صفحة جمعية الكمبيوتر لدينا. في  وستاذي في

 .الواقع ساعدني وخي األكبر, وهو طالب في كلية تكنولوجيا المعلومات, في تطوير نفسي كثيًرا في هذا الموضوع

Why me? Actually, I have many skills that will help me do well in this course. For example, I am 

good at printing, designing photos and editing. لماذا ونا؟ في الواقع , لدي العديد من المهارات التي ستساعدني على   

 .القيام بعمل جيد في هذه الدورة. على سبيل المثال, ونا وجيد الطباعة وتصميم الصور والتحرير 

I am looking forward to having the experience and challenges of taking this course. 

 .إنني وتطلع إلى الحصول على الخبرة والتحديات التي ينطوي عليها خوض هذه الدورة

You are going to join a course in theatre studies. Write an essay about your personal statement 

in three paragraphs. ستنضم إلى بدورة في بدراسات المسرح. اكتب مقالة عن ييانك الشخصي في ثالث فقرات                   

The following questions may help: قد تساعد األسئلة التالية     

1. Why are you applying?    لماذا تقدم الطلب 

2. What have you done?  ماذا فعلت  

3. Why are you suitable for the course?   لماذا ونت مناسب للدورة  

I am applying for this course (theatre studies) because I’m sure this is where my future is. For me, 

the theatre is like a window that looks into life. As Shakespeare wrote: ‘All the world’s a stage’. This 

is why I’ve been interested in it since I was a young girl/ boy.  
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وتقدم لهذه الدورة )دراسات المسرح( ألنني متأكد من ون هذا هو مستقبلي. بالنسبة لي, المسرح يشبه نافذة تطل على الحياة. كما كتب 

 .ون كنت فتاة / فتىشكسبير: "كل العالم مسرح". لهذا السبب كنت مهتًما بها منذ 

I must say, though, that my first experience of being on stage was a disaster. I was in a school play 

when I was about seven years old and I forgot my lines and started crying! But I’ve been in lots of 

plays since then, and I’ve become much better. Now, I have been acting in most plays at school, and 

also I have participated in two competitions with other schools and we won both of them.   

رسية عندما ة. كنت في مسرحية مدييجب ون وقول, وعلى الرغم من ذلك, ون تجربتي األولى في التواجد على المسرح كانت كارث

كان عمري حوالي سبع سنوات ونسيت سطوري )الكالم( وبدوت في البكاء! لكنني شاركت في العديد من المسرحيات منذ ذلك الحين, 

 .ووصبحت وفضل بكثير. اآلن, ومثل في معظم المسرحيات في المدرسة, وشاركت في مسابقتين مع مدارس وخرى وقد فزنا بهما

Why me? I got good grades in my Year 11 exams, especially in English and Arabic literature. Also, I 

have finished a course in theatre studies recently, and I learnt a lot from it. It was quite hard, but I am 

the kind of person who doesn’t give up. 

ي امتحانات حادي عشر وخاصة في األدب اإلنجليزي والعربي. ويضا, ونهيت دورة في لماذا ونا؟ حصلت على درجات جيدة ف

 دراسات المسرح مؤخرا, وتعلمت الكثير منها. كان األمر صعبًا للغاية, لكني من النوع الذي ال يستسلم.

I am looking forward to having the experience and challenges of taking this course. 

 .إنني وتطلع إلى الحصول على الخبرة والتحديات التي ينطوي عليها خوض هذه الدورة

You are going to join an English course to develop your writing skill. Write your personal 

statement.                                 الكتاية الخاصة يك. اكتب ييانك الشخصيستنضم إلى بدورة اللغة اإلنجليزية لتطوير مهارة   

You can follow the following patterns: يمكنك اتباع األنماط التالية 

1. Why you are applying for this course. لماذا تتقدم لهذه الدورة 

2. Why you think you are suitable for this course. لماذا تعتقد ونك مناسب لهذه الدورة 

3. What skills and experiences you have that can help you during the course. 

 ما المهارات والخبرات التي لديك والتي يمكن ون تساعدك خالل الدورة

I am applying for this writing course because I’m sure writing is where my future is. For me, writing 

is an important tool to communicate with others. I’ve been interested in writing short stories since I 

was a young girl/ boy.  

ني متأكد من ون الكتابة هي مستقبلي. بالنسبة لي, تعد الكتابة وداة مهمة للتواصل مع اآلخرين. لقد كنت وتقدم لدورة الكتابة هذه ألن

 .مهتًما بكتابة قصص قصيرة منذ ون كنت فتاة / فتى

My first experience was when I participated in a competition at my school at the age of ten. I was 

surprised by winning the prize of the best written story. Since then, I have been writing more and 

more stories and also started to write poems. Also I have participated in two competitions with other 

schools, and I won both of them.   

فول بجائزة وفضل قصة مكتوبة. منذ ذلك المسابقة في مدرستي في سن العاشرة. لقد فوجئت ب كانت تجربتي األولى عندما شاركت في

الحين, وانا وكتب المزيد والمزيد من القصص وبدوت ويًضا في كتابة القصائد. كما شاركت في مسابقتين مع مدارس وخرى, وقد فزت 

 .بهما

Why me? I got good grades in my Year 11 exams, especially in English and Arabic. In addition, I 

have finished a course in writing recently, and I have learnt a lot from it. It was quite hard, but I am 

the kind of person who doesn’t give up and has a great desire to develop his\her skills. 

ى درجات جيدة في امتحانات حادي عشر, وخاصة في اللغة اإلنجليزية والعربية. باإلضافة إلى ذلك , ونهيت لماذا ونا؟ حصلت عل

دورة كتابية مؤخًرا, وتعلمت الكثير منها. كان األمر صعبًا للغاية, لكني من النوع الذي ال يستسلم والذي لديه رغبة كبيرة في تطوير 

 ./هامهاراته

I am looking forward to having the experience and challenges of taking this course. 

 .إنني وتطلع إلى الحصول على الخبرة والتحديات التي ينطوي عليها خوض هذه الدورة
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UNIT THREE 

 عدة امثلة على قصة قصيرة عن مصابدفة او سوء فهم  

Write your own story about a strange coincidence or misunderstanding that happened to you 

using the following ideas:       اكتب قصتك الخاصة عن مصابدفة غريبة أو سوء فهم حدث لك ياستخدام األفكار التالية 

Who are the people in the story?    من هم األشخاص في القصة 

What happened? When? Where? ماذا حدث؟ متي و وين      

What is the end?   ما هي النهاية  

Coincidence    مصابدفة 

Example (1) 

How amazing that was! Two years ago, I went for a job interview in Gaza just after my graduation. 

The interviewer presented my profile with all the required documents in front of her. She then 

wanted me to introduce myself as well as asking other questions of different types. I felt that I did 

well in my first interview, and I was so confident and ambitious to get the job soon. But then, She 

asked for my identity card, which was not available with me at that time. I politely apologized and 

convinced her that she would find all the stuff in the file. 

كم كان ذلك مذهالً! قبل عامين, عندما ذهبت إلجراء مقابلة عمل في غزة بعد تخرجي مباشرة. قامت المحاورة بعرض ملفي    

ومامها. ثم طلبت مني ون وقدم نفسي باإلضافة الى سؤالي وسئلة وخرى من ونواع مختلفة. شعرت الشخصي مع جميع الوثائق المطلوبة 

بأدائي الجيد في مقابلتي األولى, وكنت واثقًا جدًا وطموًحا للحصول على الوظيفة قريبًا. ولكن بعد ذلك, طلبت بطاقة هويتي, والتي لم 

 ها بأنها ستعثر على كل األشياء في الملف.تكن متوفرة معي في ذلك الوقت. اعتذرت بأدب ووقنع

As I was about to leave she asked, " What would you do if you had an accident, how would people 

recognize you then ? 

 وبينما كنت على وشك المغادرة سألت: "ماذا ستفعل لو تعرضت لحادث , كيف سيتعرف عليك الناس بعد ذلك؟"    

At the end of that interview, we shook hands, and I left satisfied. A soon as I reached the street, a 

white minibus knocked me down, and I was taken to hospital. Her image was still printed in my 

mind and her voice rang out in my head. What a coincidence ! How did the accident happen 

immediately after my departure ! Luckily, I wasn't seriously injured and left hospital after 24 hours. 

في نهاية تلك المقابلة, تصافحنا, وشعرت بالرضا. وبمجرد ون وصلت إلى الشارع, صدمتني حافلة صغيرة بيضاء, وتم نقلي إلى 

لها من مصادفة ! كيف حدث الحادث مباشرة بعد  نت صورتها ال تزال مطبوعة في ذهني ورن صوتها في روسي. ياالمستشفى. كا

 .ساعة 24مغادرتي! لحسن الحظ, لم وصب بجروح خطيرة وغادرت المستشفى بعد 

 

Example (2) 

While I was walking to an interview, I came across a man. The man parked his car, opened the 

window and  dropped an empty sweet packet out of the car window. I picked it up and gave it back 

to him. Then, I said to the man that he should not do that. Then I went for a coffee. As soon as I went 

into the interview room, I saw the same man and recognized him immediately, and I felt 

embarrassed. He didn’t say anything about what had happened before. The interview carried on as 

normal. He asked me the normal questions. At the end, the man shook my hand and thanked me.   

اء مقابلة, التقيت برجل. ووقف الرجل سيارته وفتح النافذة وولقى كيس حلوى فارغ من نافذة السيارة. التقطته بينما كنت وسير إلجر

ووعطيته له. ثم قلت للرجل ون ال يفعل ذلك. ثم ذهبت لتناول القهوة. بمجرد ون دخلت غرفة المقابلة, رويت نفس الرجل وتعرفت عليه 

وي شيء عما حدث من قبل. استمرت المقابلة كالمعتاد. سألني األسئلة العادية. في النهاية على الفور, وشعرت باإلحراج. ولم يقل 

 .صافحني وشكرني

Example (3) 

Some time ago (Once upon a time), I was studying at a school. I met someone there. His name was 

Ahmed. We became good friends. So I invited him to stay with my family one summer. My brother 

Mahmoud was there, too. One day at breakfast, Ahmed got out a watch of his pocket. Mahmoud saw 

it and asked Ahmed about it. We were all amazed when Mahmoud said it was his watch. To prove 
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this, Mahmoud pointed to his initials on the back of the watch. He said he had lost it on a beach last 

year. Then, Ahmed told us that he had found the watch on the same beach.  

لبقاء مع منذ لمن )ذات مرة(, كنت ودرس في المدرسة. قابلت شخص هناك. كان اسمه وحمد. وصبحنا وصدقاء جيدين. لذا دعوته ل

عائلتي في الصيف. كان وخي محمود هناك ويًضا. ذات يوم واثناء وجبة اإلفطار, وخرج وحمد من جيبه ساعته. رآها محمود وسأل 

وحمد عنها. لقد اندهشنا جميعًا عندما قال محمود إنها ساعته. وإلثبات ذلك , وشار محمود إلى األحرف األولى من اسمه على ظهر 

 .فقدها على شاطئ العام الماضي. ثم وخبرنا وحمد ونه وجد الساعة على نفس الشاطئالساعة. وقال انه 

Misunderstanding   سوء فهم  

One day, my brother came to meet me at school. After talking to him, I returned to the class. At that 

time, the teacher was writing something on the blackboard. I didn't say anything and quietly went 

inside the classroom and sat down on my seat. 

After writing, the teacher went to me and asked me, "Who was he?" I replied with fear, "He was my 

brother." The teacher again asked the question, and I gave the same answer. 

The teacher then shouted, "I am asking who was Galileo." The whole class burst into laughter when 

they came to know that both teacher and I had misunderstood each other. 

ذات يوم , جاء وخي لمقابلتي في المدرسة. بعد التحدث معه, عدت إلى الفصل. في ذلك الوقت, كان المعلم يكتب شيئًا على السبورة. 

لم وقل شيئًا وذهبت بهدوء داخل الفصل وجلست على مقعدي. بعد الكتابة, جاء نحوي المعلم وسألني, "من هو؟" وجبته بخوف, "لقد 

الفصل بأكمله من  انفجرالسؤال مرة وخرى, ووعطيت نفس اإلجابة. ثم صرخ المعلم, "وسأل من هو غاليليو". كان وخي". سأل المعلم 

 الضحك عندما علموا ون كال من المعلم وونا وسأنا فهم بعضنا البعض.

 

Progress Test 1 SB 
 سؤال التعبير من االختبار االول يكتاب الطالب للفرع العلمي واألبديي

_________________________________________________________________________________ 

Write a paragraph (100–150 words) about your favourite school subject. Include the following 

information.      ( حول المابدة المدرسية المفضلة لك، مشتمال على  151-111اكتب فقرة )المعلومات التاليةكلمة  

▸ What subjects you are learning at school this year ما هي الموابد التي تتعلمها في المدرسة هذا العام 

▸ Which ones you like best and are most interested in  أيها تفضل وايها تستمع يها اكثر   

▸ Why you like the subject   لماذا تحب هذه المابدة   

▸ How long you have been studying the subject  منذ متى وأنت تدرسها 

▸ Which area of the subject you find most interesting أي من مجاالت المابدة تجده أكثر إثارة 

▸ What you would like to do with the subject in the future?   في المستقبلهدفك من تعلم هذه المابدة ما  

 A sample answer  اجاية نموذجية 

My Favourite School Subject 

Since I am a student at the final year of the scientific stream (Tawjihi), I have been studying 

many subjects. They include English, mathematics, physics, chemistry, biology, religion, 

Arabic and Technology.  

Among them, my favourite subject is biology. I have been studying it for two years at the 

secondary school. It is the subject which I like best and I am most interested in. I am not only 

interested in it, but I also consider it as one of the most useful subjects at school.   

Actually, I like biology and  I am interested in it because of various  reasons. Mainly, it is the 

study of life. It teaches us about the basic facts of living things in our world: human body, 

animal life and plants. Actually, it is very wonderful that I could understand  how these living 

things work.  

And, the area of biology that I find most interesting is our body and the functions of its various 
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parts. For me, it is important to know how these parts work, and how we feel of pain and other 

sensations. 

In future, I hope to study medicine; therefore, the study of biology would be very useful for me. 

It would provide me with the basic knowledge before joining the medical field at university. 

After Tawjihi (In Sha'a Allah) I hope I will join the medicine college because my dream is to be 

a doctor in future. 

 

 

 

 مابدتي المفضلة يالمدرسة

وتشمل اللغة اإلنجليزية حيث أنني طالبة في السنة النهائية من الفرع العلمي )التوجيهي(، فانا أبدرس العديد من الموابد 

 والفيزياء والكيمياء واألحياء والدين والعريية والتكنولوجيا.والرياضيات 

 

فانا أبدرسها منذ عامين في المدرسة الثانوية. إنها المابدة التي احبها واستمتع ومن يينها، فان مابدتي المفضلة هي مابدة األحياء، 

 ثر الموابد المفيدة في المدرسة.يها اكثر من كل الموابد. وأنا لست مستمتعة يها فقط، ولكني أعتبرها أيًضا احدى أك

 

، إنها تعتبر بدراسة للحياة  فهي تعلمنا الحقائق يشكل اساسي. وأنا أحب مابدة األحياء وأستمتع يها ألسباب مختلفة، في الواقع

عمل هذه ، إنه ألمر رائع أن أفهم كيف تفي الواقعاألساسية للكائنات الحية في عالمنا كجسم اإلنسان، وحياه الحيوان والنبات. 

 الكائنات الحية.

 

، فانه من المهم معرفة كيفية يالنسبة لي. ومجال مابدة األحياء الذي أجده مثيًرا لالهتمام هو أجسامنا ووظائف أجزائه المختلفة

 عمل هذه األجزاء، وكيف نشعر ياأللم وياألحاسيس األخرى.

 

اذ ستوفر الدراسة لي المعرفة األساسية  ستكون مفيدة جًدا ليآمل أن أبدرس الطب، لذلك فإن بدراسة علم األحياء ، وفي المستقبل

حيث انه يعد التوجيهي )إن شاء هللا( امل يااللتحاق يكلية الطب الن حلمي هو أن أصبح طبيبة في قبل االلتحاق يالمجال الطبي في الجامعة. 

 المستقبل.
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UNIT FOUR 

  اعدابد استبيان  
Design a questionnaire about shopping. Then write a paragraph that summarizes and analyzes 

your results.                                                             صمم استبيان عن التسوق. ثم اكتب فقرة تلخص وتحلل نتائجك 

 نموذج الحل التالي هو النموذج الموجوبد يالكتاب الوزاري 

1. Which age group do you fall into? ما هي مرحلة العمرية التي تنتمي لها 

14–20                  21–35                  36–49                  50–65                  66+ 

2. What is your occupation? ما عملك 

....................................................................... 

3. How often do you shop at a supermarket? كم مرة تتسوق في السوبر ماركت 

Never ابدا   Once or twice مرة او مرتين      A monthكل شهر   Every weekكل اسبوع   More than once a 

week  فاألسبوعاكثر من مرة  

4. Which of these would make you choose a certain shop? [Please tick any that apply.]               

           اي من المعايير التالية سيجعلك تختار متجرا معينا                                                                              

Low pricesاالسعار المنخفضة              Good qualityالنوعية الجيدة           Near my homeقربه من بيتي        

Easy parkingسهوله ركن السيارة  

Anything else  شيء اخر……………………………………………… 

 

 

Summary and Analysis of results    ملخص وتحليل النتائج  

We asked fifty people how often they used supermarkets and why they chose particular shops. We 

also asked about their age group and occupation to see if there was any connection between these 

and their shopping habits ت معينه وسألنا عن سألنا خمسين شخصا كم مرة استخدموا السوبر ماركت ولماذا اختاروا محال 

 الفئة العمرية لنرى      .

 اذا كان هناك عالقة ارتباط بين هؤالء وعادات التسوق الخاصة بهم 

It seemed from the results that younger people used supermarkets less often than older people, and 

that they were less likely  to choose a shop because of easy parking. The obvious conclusion from 

this is that older people use their cars more often for shopping because they tend to buy more items 

per visit.  

ان يختاروا وا اقل احتماال لقد بدا من النتائج ان الشباب االصغرسنا استخدموا السوبر ماركات اقل من االشخاص االكبر سنا وهم كان

محل بسبب سهوله صف السيارة. االستنتاج الواضح من هذا ان االشخاص االكبر سنا يستخدمون سياراتهم في اغلب االحيان للتسوق 

 النهم يميلون الى شراء اغراض اكثر في كل ليارة.

A person’s occupation had some effect on how often they used supermarkets: people who worked 

long hours tended to shop at supermarkets once per week (or less often). However, it did not appear 

to affect their reasons for choosing shops.         وظيفة الشخص كان لها بعض التأثير على كم مرة استخدموا السوبرر

ملونماركت : الناس الذين يع            

 لساعات طويلة اتجهوا للتسوق من السوبر ماركت مرة باألسبوع او اقل غالبا لكن لم تظهر انها تؤثر على اسبابهم الختيار المحالت  

It is perhaps not surprising that a large majority of people of all ages and occupations chose shops 

because of low prices. However, nearly half were more interested in good quality, while several 

people chose both price and quality, which is obviously a combination that nearly all of us would 

look for.  

المنخفضة لكن تقريبا تاروا المحالت بسبب االسعار ربما ليس مدهشا ان الغالبية العظمى من الناس في جميع األعمار والوظائف اخ

نصفهم كانوا مهتمين بالنوعية الجيدة بينما العديد من الناس اختاروا كال من السعر والجودة والذي هو بشكل واضح دمج يبحث عنه 

 .تقريبا جميعنا

_________________________________________________________________________________ 
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Design a questionnaire about the impact of social websites on people in Palestine. Then write a 

paragraph that summarizes and analyzes your results.  
 .صمم استبيان حول تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الناس في فلسطين. ثم اكتب فقرة تلخص وتحلل نتائجك

Reminder: try to use the four kinds of questionnaire questions:  

 تذكير: حاول ان تستخدم األنواع األربعة من وسئلة االستبيان

1.Closed question (a question of only one definite answer e.g., asking about age\ gender\ social status 

 (        واحدة فقط , مثال, السؤال عن العمر / الجنس / الحالة االجتماعيةسؤال مغلق )سؤال إجابته محددة 

2. Open question (a Wh question that leads to varied answers e.g., a developed answer or an opinion) 

 )سؤال مفتوح )وهو سؤال تختلف اجابته من شخص آلخر وو يعبر عن روي

3. Ordering question (e,g, by using rating scales) السؤال الذي يتطلب ترتيب الخيارات ترتيب معين    

4. Multiple choice question(e,g, by giving various options)  سؤال اخيار من متعدد  

1. Which age group do you fall into ?     ما الفئة العمرية التي تنتمي اليها؟   

10-20     21-30     31- 40     41-50    51-60    more than 60  

2.  Select your gender. اختر جنسك      

Male  Female 
 

3. Select your social status.  اختر حالتك االجتماعية   

Single  Married  Divorced  Widow\ed  

4. What is your occupation?  ماهي مهنتك 

Student  Working     Both  None  

5. What is your education level? ما هو مستوى تعليمك 

Middle School     High-School        Higher Education  

6. Do you have an account in any social website? هل لديك حساب في أي موقع اجتماعي   

Yes      No  

7. How many social networks are you a member of? كم عدبد الشبكات االجتماعية التي أنت عضو فيها 

None  1-5      6-10    11-15    more than 15  

8. Which one\s of the following social websites do you have an account in? (You can tick any 

that apply)   )أي من مواقع التواصل االجتماعي التالية لديك حساب  )يإمكانك اختيار ايا منهم/اختيار عده مواقع مثال

 فيها؟

Facebook  Twitter  YouTube  Whatsapp  Viber  

          

LinkedIn  WeChat  Skype  Instagram  Snapchat  

 

9. Which one\s of the following social websites do you mostly use? (please, tick only one) 

 أي من مواقع التواصل االجتماعي التالية تستخدمها في الغالب؟ )من فضلك اختر واحدة فقط(
Facebook  Twitter  YouTube  Whatsapp  Viber  

          

LinkedIn  WeChat  Skype  Instagram  Snapchat  

 

ليس بالضرورة كتابة جميع األسئلة .. 
يمكنك االختيار.. فالغرض هنا اطالعك 
 على جميع األسئلة الممكنة باالستبيان
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10. Why do you especially choose this one? What makes it special\ important for you? 

 مهم يالنسبة لك؟ \لماذا تختار هذا يشكل خاص؟ ما الذي يجعله مميز

…………………………………………………………………………………………………… 

11. Which means of communication do you mostly use? (please, tick only one) 

 االتصال التي تستخدمها في الغالب؟ )من فضلك اختر واحدة فقط( ما هي وسيلة
PC    Laptop    Smartphone     iPad      Tablet  

12. How long have you been using social websites? منذ متى وأنت تستخدم مواقع التواصل االجتماعي؟ 

Less than a month    1 - 6 months   7 months to a year     1 -2 year\s     few years ago  

13. How often do you spend on social websites? كم من الوقت تمضي على مواقع التواصل االجتماعي   

Less than 1 hour    1-2  hour(s)    3-6 hours     7-10  hours    more than10  

14. Which of these criteria would make you choose a certain social website? [Please tick any 

that apply but not more than three]  

 مة على كل ما ينطبق ولكن ليس أكثر من ثالثةأي من هذه المعايير يجعلك تختار موقعًا اجتماعيًا معينًا؟ يرجى وضع عال
Accuracy  Authority  Objectivity  Currency  Accessibility  Content  Design  

15. Do social websites have an obvious impact on your personal life\ work\ study? If yes, please 

tell how and  specify. 

 .ك قل كيف وحدبدهل للمواقع االجتماعية تأثير واضح على حياتك الشخصية / عملك / بدراستك؟ إذا كانت االجاية نعم ، فمن فضل

….……………………………………………………………………………………………….. 

Summary and Analysis of results ملخص وتحليل النتائج 

The results of the questionnaire were as follows: 

1. The age groups that mostly use social networks are 10 -20 and 21- 30. 

2. There are no differences in the use of social networks due to gender, occupation or 

social status. 

3. Almost 90 % of Palestinians go through internet through smart phones. 

4. Nearly 98% of Palestinians have an account on at least one of the social websites. 

5. Palestinians spend an average of 3 to 6 hours a day on the social websites. 

6. Most Palestinians use Facebook, You Tube, and Whatsapp. 

7. The majority use social websites for two main purposes: communication and fun. 

8. Social websites have many advantages especially for Palestinian students and workers, 

and there is an obvious impact of technology on their personal life, work and study. 

They can interact with the global community, without a passport and despite the 

occupation. 

  

 

 نتائج االستبيان كما يلي:كانت 

 .30-21و  20- 10الفئات العمرية التي تستخدم الشبكات االجتماعية في الغالب هي  .1

 ال توجد فروق في استخدام الشبكات االجتماعية بسبب الجنس وو المهنة وو الحالة االجتماعية. .2

 ٪ من الفلسطينيين يستخدمون اإلنترنت عبر الهواتف الذكية.90ما يقرب من  .3

 ٪ من الفلسطينيين لديهم حساب على موقع واحد على األقل من مواقع التواصل االجتماعي.98يقرب من  ما .4

 .يومياساعات على مواقع التواصل االجتماعي  6إلى  3من يقضي الفلسطينيون في المتوسط  .5

 .Whatsappو  You Tubeو  Facebookيستخدم معظم الفلسطينيين  .6

 صل االجتماعي لغرضين رئيسيين: التواصل والتسلية.تستخدم الغالبية مواقع التوا .7

تتمتع مواقع التواصل االجتماعي بالعديد من المزايا خاصة للطالب والعاملين الفلسطينيين, وهناك تأثير واضح للتكنولوجيا  .8

 من االحتالل على حياتهم الشخصية وعملهم ودراستهم. فيمكنهم التفاعل مع المجتمع العالمي, بدون جوال سفر وعلى الرغم

 نتائج االستبيان يتم تخيلها كما تعتقد, فهي ليست حقيقية.
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Plan a questionnaire about your school subjects. خطط الستبيان حول مواضيعك الدراسية    

Part One: ask about personal information ( age, class) الجزء األول: اسأل عن المعلومات الشخصية :العمر, الفصل       

        

Part Two: ask about school subjects using any questions format such as (open questions, ordering, 

closed or multiple choice) 

الجزء الثاني: اسأل عن المواد الدراسية باستخدام وي صيغة من صيغ األسئلة)وسئلة مفتوحة/اسئلة ترتيب عناصر/ وسئلة  مغلقة/  

 اسئلة اختيار من متعدد(

Part one:  

1. How old are you ? كم عمرك 

    16         17     

2.  Select your grade.  ك الدراسياختر صف      

   11th       12th   

3. Select your stream.  اختر فرعك      

Literary   Scientific    

Part two: 

4. Are you enjoying school? هل تستمتع يالمدرسة 

very much  somewhat      not so much     not at all   

5. Which subject do you think is the most difficult? أي موضوع تعتقد أنه االصعب   

Arabic      English       Maths       Religion       Technology   

          

Physics    Chemistry     Biology       History       Geography   

6. Which subject do you think is the easiest? أي موضوع تعتقد أنه األسهل   
Arabic      English       Maths       Religion       Technology   

          

Physics    Chemistry     Biology       History       Geography   

7. Which subjects do you think is\are the most useful in your life? 

 ما هي الموابد التي تعتقد أنها األكثر فائدة في حياتك؟
Arabic      English       Maths       Religion       Technology   

          

Physics    Chemistry     Biology       History       Geography   

8. Do you have a favourite subject at school?  هل لديك مابدة مفضلة في المدرسة  
    yes          no     

9. If yes, what is it?  إذا كانت اإلجاية ينعم ، فما هي       

………………………………………..  

10. Why do you like it?  لماذا تحبها  

………………………………………………………………………………………………... 

Summary and Analysis of results   ملخص وتحليل النتائج  

This questionnaire was distributed at a secondary school for female students. And the results of the 

were as follows: 

Most students (80 %) are not enjoying school. 

Almost 90 % of students at the literary stream think English language is the most difficult subject; 

whereas, 80 % of them consider Religion as the easiest one.  

Almost 95 % of students at the scientific stream think physics is the most difficult subject; whereas, 

70 % of them consider Religion as the easiest one.  

Both groups of Ss at the two streams consider technology as the most useful subject in their life. 

When students were asked about their favourite subjects, they mostly chose the subjects which are 

related to what are they going to study at university next year 

كتابة جميع األسئلة .. ليس بالضرورة 
يمكنك االختيار.. فالغرض هنا اطالعك 
 على جميع األسئلة الممكنة باالستبيان
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 نتائج كما يلي:التم توليع هذا االستبيان في مدرسة ثانوية للطالبات. وكانت 

  ٪( ال يستمتعن بالمدرسة.80معظم الطالبات )

٪ منهن ون التربية الدينية 80تعتبر ٪ من الطالبات في الفرع األدبي ون اللغة اإلنجليزية هي وصعب موضوع؛ بينما 90تعتقد حوالي 

 وسهل موضوع.

٪ منهم ون التربية الدينية وسهل 70٪ تقريبًا من الطالبات في الفرع العلمي ون الفيزياء هي وصعب موضوع؛ بينما تعتبر 95تعتقد 

 موضوع.

 تعتبر كال المجموعتين في الفرعين  ون التكنولوجيا هي الموضوع األكثر فائدة في حياتهم.

دما ُسئلت الطالبات عن موضوعاتهم المفضلة, اخترن في الغالب الموضوعات المتعلقة بما سيدرسونه في الجامعة في العام عن

 المقبل.

 

UNIT FIVE 
 وسائل التواصل االجتماعي

How are technological ways of written communication different from letters, and which 

purposes or situations are better for different methods? Write an essay about this topic. You 

should follow the following plan:                   

اكتب  كيف تختلف الطرق التكنولوجية للتواصل الكتايي عن الرسائل، وما هي األغراض أو المواقف األفضل للطرق المختلفة؟

 :مقال عن هذا الموضوع. يجب عليك اتباع الخطة التالية

letters becoming less popular / replaced by technological communication methods Introduction: 

(examples)     )مقدمة: وصبحت الرسائل وقل شيوًعا / حلت محلها طرق االتصال التكنولوجي )ومثلة 

Paragraph 1: advantages of modern communication methods             مزايا وسائل االتصال الحديثة1الفقرة :  

Paragraph 2: advantages / disadvantages of social media, Twitter, etc. for communication 

 : مزايا / عيوب وسائل التواصل االجتماعي , تويتر, إلخ. للتواصل2الفقرة  

Paragraph 3: purposes / situations where letters are more suitable  

 : األغراض / الحاالت التي تكون فيها الرسائل وكثر مالءمة3الفقرة 

different types of writing suit different purposes and situations, so people will probably Conclusion: 

continue to write letters, even if less than before  , الخالصة: ونواع مختلفة من الكتابة تناسب وغراض ومواقف مختلفة

 لذلك   من المحتمل ون يستمر الناس في كتابة الرسائل , حتى لو كانت وقل من ذي قبل

 النموذج التالي للحل من الكتاب الوزاري

People have written letters for hundreds of years, but in recent years letters have become much less 

popular. New ways of communicating – text messages, emails, and the social networks on the 

internet – have all had an effect.  

 -سنين, ولكن في السنوات األخيرة وصبحت الرسائل )الورقية( وقل شعبية. طرق جديدة للتواصل يكتب الناس رسائل منذ مئات ال

 .كان لها تأثير -الرسائل النصية)باستخدام الجوال او االنترنت( ورسائل البريد اإللكتروني والشبكات االجتماعية على اإلنترنت 

The new technologies have many advantages. Emails, for example, are easy and quick to write and 

they are received immediately. This is particularly useful when we are communicating with people in 

other countries. They are also free – there is no need to buy a stamp to send one. Twitter and other 

messaging systems are ideal for quick, snappy comments, particularly if you want to reach a large 

audience.  

 التقنيات الجديدة لها مزايا عديدة. رسائل البريد اإللكتروني, على سبيل المثال, سهلة وسريعة في الكتابة ويتم تلقيها على الفور. هذا

 ال حاجة لشراء طابع إلرسال واحدة. ويعد -خاص في بلدان وخرى. كما ونها مجانية مفيد بشكل خاص عندما نتواصل مع وش

Twitter وونظمة المراسلة األخرى مثالية للتعليقات السريعة, خاصة إذا كنت ترغب في الوصول إلى جمهور كبير. 

However, there are situations where letters are more suitable. Letters are more personal, and more 

suited to expressing feelings. An expression of love in a letter seems more genuine and moving than 

in an email, even if the text is exactly the same. A letter conveying bad news can seem kinder and 

more sympathetic than an email with the same news. 

ومع ذلك , هناك حاالت تكون فيها الرسائل )الورقية( وكثر مالءمة. فالرسائل )الورقية( شخصية وكثر, ووكثر مالءمة للتعبير عن  

المشاعر. ويبدو التعبير عن الحب في الرسالة وصليًا ومؤثًرا وكثر من البريد اإللكتروني, حتى لو كان النص هو نفسه تماًما. ويمكن 

 .تبدو الرسالة التي تنقل األخبار السيئة وكثر لطفًا وتعاطفًا من البريد اإللكتروني الذي يحتوي على نفس األخبارون 
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We will probably always write letters. There will always be things we need to say in ways that are 

not suitable for electronic media. We may write fewer and fewer letters, but most likely they will 

always be a part of our lives. 

ربما سنكتب دائما رسائل)ورقية(. وستكون هناك دائًما وشياء نحتاج إلى قولها بطرق غير مناسبة بالوسائط اإللكترونية. قد نكتب 

 .ًءا من حياتنارسائل)ورقية( وقل ووقل, ولكن على األرجح ونها ستظل دائًما جز

 نموذج اخر للحل
Throughout history, people have been using different ways of communication, including: letters, text 

messages, emails and various social networks.  

)الورقية( والرسائل النصية )باستخدام الجوال او على مر التاريخ, كان الناس يستخدمون طرقًا مختلفة للتواصل, وتشمل: الرسائل 

  .االنترنت( ورسائل البريد اإللكتروني ومختلف الشبكات االجتماعية

In the past, people used to communicate only by letters. But, using letters to communicate has some 

disadvantages. For example, people had to wait days and sometimes months because letters had to 

travel long distances to reach the other side.  

. لكن استخدامها للتواصل له بعض العيوب. على سبيل المثال, كان على )الورقية(في الماضي, كان الناس يتواصلون فقط بالرسائل 

 .سائل يجب ون تسافر لمسافات طويلة للوصول إلى الجانب اآلخرالناس االنتظار وياًما ووحيانًا شهور ألن الر

However, using letters to communicate has some advantages. For example, letters are more suitable 

to express our personal feelings. Also, we still need letters in particular or formal situations, 

especially at work, for example, when we apply for a job or send an article to newspaper. ومع ذلك, فإن  

  استخدامها للتواصل له بعض      

, الرسائل )الورقية( وكثر مالءمة للتعبير عن مشاعرنا الشخصية. ويًضا, ما للنا بحاجة إلى رسائل )ورقية( في مواقف مثالالمزايا. 

 .خاصة وو رسمية, خاصة في العمل, مثال, عندما نتقدم بطلب للحصول على وظيفة وو إرسال مقال إلى صحيفة

On the other hand, today, new ways of  communication have appeared such as text messages, emails 

and social networks. These new ways have great advantages. They have made our world as a small 

village. Now, when we write to each other, the message immediately reaches the other side. We can 

also chat with each other or use video camera to communicate with anyone everywhere in the world.  

ال جديدة مثل الرسائل النصية )باستخدام الجوال او االنترنت( ورسائل البريد اإللكتروني من ناحية, اليوم ظهرت طرق اتص

والشبكات االجتماعية. هذه الطرق الجديدة لها مزايا عظيمة. لقد جعلوا عالمنا قرية صغيرة. اآلن, عندما نكتب إلى بعضنا البعض, 

لدردشة مع بعضنا البعض وو استخدام كاميرا الفيديو للتواصل مع وي تصل الرسالة على الفور إلى الجانب اآلخر. يمكننا ويًضا ا

 شخص في كل مكان في العالم.

On another side , these new methods of communication have some disadvantages. For example, they 

make people use slang language all the time even in formal messages. In addition, people write and 

send it fast without thinking much about it and then sometimes they regret about their words.  

من ناحية وخرى, فإن هذه األساليب الجديدة لالتصال لها بعض العيوب. على سبيل المثال, يجعلون الناس يستخدمون لهجة عامية 

رسائل الرسمية. باإلضافة إلى ذلك, يكتبها الناس ويرسلونها بسرعة دون التفكير كثيًرا في األمر, ثم يندمون طوال الوقت حتى في ال

 .وحيانًا على كلماتهم

To sum up, new methods of communication have many great advantages, but people will keep using 

letters. They may write fewer and fewer letters, but most likely they will always be a part of our 

lives. 

. قد يكتبون الرسائل)الورقية(وخالصة القول إن الطرق الجديدة لالتصال لها مزايا عديدة, لكن الناس سيستمرون في استخدام 

 .رسائل)الورقية( وقل ووقل, ولكن على األرجح ستكون دائًما جزًءا من حياتنا
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UNIT SEVEN 
 

 رسالة يريد إلكتروني شخصية/رسمية لطلب وظيفة شاغرة
Write a personal email to a friend asking him\her for job vacancy. 

 اكتب رسالة يريد إلكتروني شخصية إلى صديق تطلب منه وظيفة شاغرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write a Formal enquiry letter asking for job vacancy. 

 

 

From: البريد االلكتروني للمرسل 

To: لستقبالبريد االلكتروني للم  

Subject: a favour 

 

Dear …. 

This is just a quick message to ask if you could do me a favour. I’m leaving school at the 

end of June and I need to find some work. I was just wondering if there were any vacancies 

at your place. I’m good at languages and IT, so anything using those skills would be great. 

Basically, though, I don’t mind what I do.  

Could you ask around and see if there’s anything suitable?  

I’ve attached my CV in case that would be useful.  

Thanks a lot. 

Best wishes 

 

  عزيزي ....

هذه مجربد رساله سريعة ألسال ان كان يإمكانك ان تصنع لي معروفا.  سأغابدر المدرسة في نهاية حزيران 

اللغات في هناك أي وظيفة شاغرة في مكان عملك. انا جيد  تالي ان اجد عمال. اتساءل ان كانوانا يحاجة 

وتكنولوجيا المعلومات، لذلك أي شيء يستخدم تلك المهارات سيكون رائعا.  ويشكل اساسي، رغم ذلك، ال 

 اكترث لطبيعة العمل )يمكنني القيام يأي عمل(.

 هناك أي شيء مناسب؟ هل من الممكن ان تسال من حولك ان كان

 لقد ارفقت سيرتي الذاتية في حال كان ذلك مفيدا

 شكرا جزيال 

 ومع اطيب امنياتي 
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Write a Formal enquiry letter asking for job vacancy.        رسمية تطلب وظيفة شاغرةاكتب رسالة استفسار  

 

 

 

 

 

Write a Formal enquiry letter asking for job vacancy.       اكتب رسالة استفسار رسمية تطلب وظيفة شاغرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

From: البريد االلكتروني للمرسل 

To: لستقبالبريد االلكتروني للم  

Subject: Job Enquiry 

 

Dear Sir\ Madam 

I am writing to enquire about possible vacancies with your company. I am currently 

looking for an employment because I am about to leave school at the end of June. I have 

good English language and IT skills, which I hope would make me suitable for various 

jobs.  

I enclose my CV and would be grateful if you could keep it on file in case of any future 

opportunities.  

If you need any further information, please contact me.  

 

Thank you very much for your help. 

 

 عزيزي السيد.. / عزيزتي السيدة ..

اكتب اليكم ألتساءل عن الوظائف الشاغرة الممكنة في شركتكم. أنا حاليا ايحث عن عمل وانا على وشك مغابدرة المدرسة في 

نهاية حزيران. انا جيد في اللغة االنجليزية ولدي مهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات ولذلك امل ان يجعلني ذلك مالئما 

 لوظائف مختلفة.

 ارفق اليكم سيرتي الذاتية وسأكون ممنونا اذا احتفظتم يها في ملف في حال وجوبد فرص يالمستقبل.

 تصال يياذا احتجتم المزيد من المعلومات ارجو اال

 

 شكرا جزيال على مساعدتكم   
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UNIT EIGHT 

 الرسالة التجارية 
Write a short business letter to a company asking for a copy of their product list, 

with prices and asking about possible price reduction for large orders. 

منتجاتها، مع األسعار والسؤال عن التخفيض  اكتب رسالة تجارية قصيرة إلى شركة تطلب نسخة من قائمة      

 المحتمل لألسعار للطلبيات الكبيرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Sir/Madam,  

   

I am writing to inquire about your products. I would be grateful if you could send us a list of 

your products, including prices, as we are interested in purchasing quite a large number of 

your electronics switches (item reference number 154/056) 

  

Before placing an order, we would need to know if there is a guarantee on these parts, and how 

long it is. We would also require delivery within four weeks of placing the order. Could you 

confirm that this is possible? 

 

We would be grateful if you could send details of the methods of payment and whether the 

prices can be reduced for a large order. 

 

I am looking forward to hearing from you. 

     

Yours faithfully C Andretti  

Mr Carlo Andretti  

Purchasing Manager  

Kino Machine Tools     

 العزيز / سيدتي العزيزة،سيدي 

 

أكتب إليكم لالستفسار عن منتجاتكم. سأكون شاكراً لكم لو تفضلتم يإرسال قائمة يمنتجاتكم إلينا، يما في ذلك األسعار، ألننا مهتمون 

 (154/156يشراء عدبد كبير جًدا من المفاتيح اإللكترونية )رقم مرجع العنصر 

 

 ل هناك ضمان على هذه األجزاء ومدة الضمان. سنطلب أيًضا التسليم في غضون أريعةقبل تقديم الطلبية، نحتاج إلى معرفة ه

 أساييع من تقديم الطلب. وهل يمكنكم تأكيد أن هذا ممكن؟

 

 سنكون شاكرين لكم في حاله إرسال تفاصيل عن طرق الدفع وما إذا كان ممكنا تخفيض األسعار لطلبية كبيرة.

 

 

 .أتطلع إلى االستماع لربدكم

 

 C Andretti لمخلص لكم  ا

Mr Carlo Andretti  

 مدير مشتريات

   Kino ابدوات االت 
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Write a reply to the Purchasing Manager at Kino Machine Tools, Mr Andretti, 

who sent you an inquiry about a list of your products with prices. You are Ms 

Fay Sutherland, a Production Manager at Bestelec Ltd. In your reply tell him 

about: the delivery period / the price of the product and the reduction / the way 

of payment 

، الذي أرسل إليك استفساًرا  Andretti ، السيد Kino Machine Tools اكتب ربًدا الى مدير المشتريات في

في ربدك  .Bestelec Ltd حول قائمة يمنتجاتك مع األسعار. أنت السيدة فاي ساذرالند، مديرة اإلنتاج في شركة

 أخبريه عن: فترة التسليم / سعر المنتج والتخفيض / طريقة الدفع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT NINE  

You ref: ES/001 

Re: possible order for electronic switches   

                                                                               

 

Dear Mr Andretti,  

Thank you for your letter. Mr Allen has asked me to reply to your questions. 

 

I am pleased to tell you that we will be able to supply the switches within your required delivery 

period of four weeks. We are able to offer a 10% reduction on the normal unit price of $ 12.50 for 

orders of a hundred or more. Could you please let us know how many you would need? 

  

I can also confirm that our products have a two-year guarantee (full replacement of any parts that 

may develop a problem). Finally, payment can be made by bank transfer or, if you prefer, by cheque. 

 

Thank you again for your interest, and look forward to hearing from you. 

 

Yours sincerely,  

F Sutherland  

Ms Fay Sutherland  

Production Manager  

 إعابدة توجيه الرساله :طلبيه ممكنه للمفاتيح اإللكترونية

 

 عزيزي السيد أندريتي،

 

 .أشكرك على رسالتك. لقد طلب مني السيد ألين الربد على أسئلتك

 

فترة التسليم المطلوية من طرفك/ أريعة أساييع. نحن قابدرون على تقديم  يسعدني أن أخبرك أننا سنكون قابدرين على توريد المفاتيح خالل

 بدوالًرا للطلبيات التي تبلغ مائة أو أكثر. فأرجو أن تخبرونا كم ستحتاجون؟ 12.51٪ على سعر الوحدة العابدي البالغ  11تخفيض ينسبة 

 

الكامل ألية أجزاء قد تتسبب في حدوث مشكلة(. وأخيًرا، يمكن الدفع يمكنني أيًضا تأكيد أن منتجاتنا تتمتع يضمان لمدة عامين )االستبدال 

 .عن طريق التحويل المصرفي، إذا كنت تفضل ذلك، أو عن طريق شيك

 

 .نشكرك مرة أخرى على اهتمامك ونتطلع إلى االستماع منك

 

 وتفضلوا يقبول فائق االحترام

F Sutherland  

Ms Fay Sutherland  

 مدير االنتاج
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Write a report of an event for a school magazine (it doesn’t have to be a football match or even 

a real event).  

 (.اكتب تقريًرا عن حدث لمجلة مدرسية )ليس يالضرورة أن تكون مباراة كرة قدم أو حتى حدثًا حقيقيًا

Use these questions to help you plan your report. استخدم هذه األسئلة لمساعدتك في التخطيط لتقريرك. 

Paragraph 1 What was the match / event like in general? Were there any particular ‘talking points’?  

 وي "نقاط حديث" معينة؟ كيف كانت المباراة / الحدث بشكل عام؟ هل كانت هناك 1الفقرة 

Paragraph 2 What happened during the match / event? What was your opinion of the things that 

happened?                                                ؟ماذا حدث خالل المباراة / الحدث؟ ما هو رويك في األشياء التي حدثت 2الفقرة  

Paragraph 3 What was the result / how did the event end? What was your general opinion?  

 ماذا كانت النتيجة / كيف انتهى الحدث؟ ما هو رويك العام؟ 3الفقرة 

Paragraph 4 What conclusion(s) can you draw from the event / match? 
 ( التي يمكنك استخالصها من الحدث / المباراة؟ما هي النتيجة )االستنتاجات 4الفقرة 

Example 1 المثال األول على االجاية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our school held a match between Hebron team and Al-Quds team . The match was going so great 

and fun . There were several talking points in this exciting match, but unfortunately they involve 

decisions made by the referee. He had several decisions to make that probably had an effect on the 

result, and I’m sorry to say I don’t believe he got all of them right. Al-Quds team took the lead after 

only five minutes, and they looked comfortable defending it. Towards the end of the first half, there 

was a challenge between the two captains. It could easily have caused a serious injury, but luckily 

they were able to continue after treatment. The referee awarded a free kick, but in my opinion, he 

should have sent Hebron Captain off . In the second half, it was in fact a Al-Quds player who was 

sent off, so it was hard to play the rest of the match with only ten men. Although they were only ten , 

they managed to score a goal . Maybe that was some kind of justice. 

أقامت مدرستنا مباراة يين فريق الخليل وفريق القدس. كانت المباراة تسير يشكل رائع وممتع. كانت هناك عدة نقاط 

للحديث في هذه المباراة المثيرة ، لكنها لألسف تضمنت قرارات اتخذها الحكم. كان لديه العديد من القرارات التي 

تي ريما كان لها تأثير على النتيجة ، وأنا آسف لقول إنني ال أعتقد أنه فهمها جميعًا يشكل صحيح. تقدم اتخذها وال

فريق القدس يعد خمس بدقائق فقط ويدوا مرتاحين في الدفاع عنه. قرب نهاية الشوط األول ، كان هناك تحد يين 

لحسن الحظ تمكنوا من االستمرار يعد العالج.  القائدين. كان من الممكن أن يتسبب يسهولة في إصاية خطيرة ، لكن

منح الحكم ركلة حرة لكن يرأيي كان يجب أن يطربد قائد الخليل. في الشوط الثاني ، تم طربد العب من فريق القدس ، 

لذلك كان من الصعب لعب يقية المباراة يعشرة العبين فقط. على الرغم من أنهم عشرة فقط ، إال أنهم تمكنوا من 

 دف. ريما كان هذا نوعا من العدالة.تسجيل ه
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Example2  مثال اخر على االجاية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The match between our school football team and the team from Hill Road School was one of the 

most exciting matches ever seen. Both teams played very well, and I was particularly impressed by 

the Hill Road team’s determination and energy. Right from the kick-off, this match was played at 

full-speed. Hill Road scored their first goal in the first fifteen minutes, but our team also managed 

to score a goal before half-time. After halftime the game was just as fast, and our team scored two 

goals very quickly. The Hill Road team did everything they could to take the lead again, but they 

only managed to score one more goal. Unfortunately, there was a rather unpleasant incident when a 

Hill Road defender fouled one of our strikers. In my opinion, the Hill Road defender should have 

been sent off, because his foul could have led to a serious injury. The referee gave us a penalty kick, 

which our left winger took brilliantly; that was our third goal. The final score was 3 – 2, and I think 

our victory was well-deserved. The Hill Road team congratulated us and I was impressed by that. I 

think the Hill Road defender should have apologised for his dangerous tackle, but instead he started 

arguing with the referee about the penalty. This was not a good example of how to play team sports. 

Apart from that incident, it was a great match which our team will remember for a long time. It’s 

unfortunate that the actions of one player will cloud those memories. 

واحدة من أكثر المباريات  Hill Road Schoolكانت المباراة يين فريق كرة القدم في مدرستنا والفريق من مدرسة 

 Hill Roadإثارة على اإلطالق. لعب كال الفريقين يشكل جيد للغاية ، وقد تأثرت يشكل خاص يعزم/ثبات فريق 

هدفه األول في أول خمسة عشر بدقيقة ،  Hill Roadوطاقته. منذ البداية ، لعبت هذه المباراة يأقصى سرعة. سجل 

هدف قبل نهاية الشوط األول. يعد نهاية الشوط األول كانت المباراة ينفس السرعة ،  لكن فريقنا تمكن أيًضا من تسجيل

كل ما في وسعهم ألخذ زمام المبابدرة مرة أخرى ، لكنهم  Hill Roadوسجل فريقنا هدفين يسرعة كبيرة. فعل فريق 

ارتكب أحد المدافعين من تمكنوا فقط من تسجيل هدف واحد آخر. لسوء الحظ ، كانت هناك حابدثة غير سارة عندما 

Hill Road  أحد مهاجمينا. في رأيي ، كان يجب طربد مدافعHill Road  ألن خطأه كان من الممكن أن يؤبدي إلى ،

إصاية خطيرة. أعطانا الحكم ركلة جزاء سدبدها جناحنا األيسر يبراعة ؛ كان هذا هو هدفنا الثالث. كانت النتيجة النهائية 

وقد تأثرت يذلك. أعتقد أن مدافع هيل روبد كان يجب  Hill Roadا كان مستحقاً. هنأنا فريق ، وأعتقد أن فوزن 2 - 3

أن يعتذر عن تدخله الخطير ، لكنه يدالً من ذلك يدأ في الجدال مع الحكم يشأن ركلة الجزاء. لم يكن هذا مثااًل جيًدا على 

كانت مباراة رائعة سيتذكرها فريقنا لفترة طويلة.  كيفية ممارسة الرياضات الجماعية. يصرف النظر عن تلك الحابدثة ،

 من المؤسف أن تصرفات أحد الالعبين ستخيم على تلك الذكريات.و
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Write a personal email to your friend telling him about good news happened to you during the 

last month. You can make use of these ideas:  

Explaining the event.  

Your feeling about it.  

What is good and bad about it. 

إلخباره عن األخبار السارة التي حدثت لك خالل الشهر الماضي. يمكنك االستفابدة من  اكتب يريًدا إلكترونيًا شخصيًا إلى صديقك

 هذه األفكار:

 شرح الحدث

 شعورك حيال ذلك

 ما هو الجيد والسيء فيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

__ 

 

 

 

Hi  

I’ve got some great news to tell you, or some good and some bad actually. First the good part: last 

week I was chosen as captain of the school team! It’s really exciting, but at the same time I must 

say I feel a bit frightened. Every time something goes wrong, everyone will blame me, even if it’s 

not my fault. Still, I suppose that’s all part of being the captain. Last week, I played my first 

match as captain. We won 3–1, which was good, but here comes the bad part: I hurt my leg. It 

was my own fault because I was overconfident, trying too hard to score an amazing goal. Anyway, 

the problem is that I don’t think I’ll be able to play in the next match.  

Enough about me. How are things with you? Please let me know how you’re doing.  

Bye for now,  

Your name 

 مرحبا

لدي يعض األخبار السارة ألخبرك يها ، أو يعض األخبار الجيدة والبعض اآلخر السيئ في الواقع. أوالً الجزء 

الجيد: األسبوع الماضي تم اختياري قائداً لفريق المدرسة! إنه أمر مثير حقًا ، لكن في نفس الوقت يجب أن أقول 

مرة يحدث فيها خطأ ما ، سيلومني الجميع ، حتى لو لم يكن ذلك خطأي.  إنني أشعر يالخوف يعض الشيء. في كل

،  1-3ومع ذلك ، أعتقد أن هذا كله جزء من كونك القائد. لعبت األسبوع الماضي أول مباراة لي كقائد. لقد فزنا 

لثقة ، وحاولت وكان ذلك جيًدا ، ولكن هنا يأتي الجزء السيئ: لقد آذيت رجلي. لقد كان خطأي ألنني كنت مفرط ا

 جاهدا تسجيل هدف رائع. على أي حال ، المشكلة هي أنني ال أعتقد أنني سأتمكن من اللعب في المباراة القابدمة.

 أعرف كيف حالك. ان تكفي اخباري هذه. ما عنك انت؟ اسمحلي

 إلى اللقاء،

 اسمك
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PROGRESS TEST 2 
الثاني يكتاب الطالب سؤال التعبير من االختبار   

_________________________________________________________________________________ 

Read the letter and write a reply. In your reply: اقرأ الرسالة واكتب الرد. في ردك 

▸ apologise for the problem   المشكلةأعتذر عن   

▸ give an explanation إعطي تفسير     

▸ say what you have done to solve the problem  قل ما قمت به لحل المشكلة  

 

Dear Sir / Madam, سيدي العزيز / سيدتي،     

I am writing in connection with your recent order. The order was delivered ten weeks 

ago, with a request for payment within a month. Could you please contact me as soon 

as possible to make the situation clear? 

 

 أكتب فيما يتعلق بطلبك األخير. تم تسليم الطلب قبل عشرة أسابيع، مع طلب الدفع في غضون شهر. هل يمكنك 

 االتصال بي في أقرب وقت ممكن لتوضيح الموقف؟

 

Yours faithfully   وتفضلوا يقبول فائق االحترام  

J. Bridges  

James Bridges Accounts Department   قسم الحسابات: جيمس بريدجز 

 

Dear Mr Bridges, عزيزي السيد بريدجز،   

 

Thanks for your message. I’m very sorry that you haven’t received payment yet. I’ve 

made some enquiries and have found the explanation. It seems there was a 

misunderstanding with the bank. We asked them to transfer the money over two 

weeks ago. We thought that they had done this, but they say they were waiting for the 

request to be confirmed. I’ve now done this and the full amount should be in your 

account within 3–4 days. 
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ووجدت التفسير لذلك. االستفسارات شكرا على رسالتك. أنا آسف للغاية ألنك لم تتسلم الدفعة بعد. لقد قمت ببعض  

يبدو أن هناك سوء فهم مع البنك. فقد طلبنا منهم تحويل األموال منذ أكثر من أسبوعين. وكنا نظن أنهم فعلوا ذلك ، 

-3لكنهم قالوا إنهم ينتظرون تأكيد الطلبية. لقد قمت بذلك اآلن ويجب أن يكون المبلغ بالكامل في حسابك في غضون 

 .أيام 4

________________________________________ 

Practice test 2 TB 
 سؤالين التعبير من االختبار الثاني  يكتاب المعلم

_________________________________________________________________________________ 
Write a short business letter to a company, asking for a copy of their product list, 

with prices, and asking about possible price reductions for large orders.  

اكتب رسالة تجارية قصيرة إلى شركة، واطلب نسخة من قائمة منتجاتها، مع األسعار، واستفسر عن 

 .المحتملة في األسعار للطلبات الكبيرة التخفيضات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dear Sir/Madam    

I am writing to ask for a copy of your product list, with prices. 

 

We are interested in purchasing a large number of electrical parts for our 

heating system. 

 

This would be a large order, so we would need to know if there is a guarantee 

on these parts, and how long it is. We would also require delivery within four 

weeks of placing the order. Could you confirm that this is possible? 

 

We would be grateful if you could send details of methods of payment and 

whether the prices can be reduced for a large order. 

 

I look forward to hearing from you.  

Yours faithfully  ،  
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 سيدي العزيز / سيدتي العزيزة

 

 .أكتب إليكم ألطلب نسخة من قائمة المنتجات الخاصة يكم، مع األسعار

 

 .يشراء عدبد كبير من األجزاء الكهريائية لنظام التدفئة لدينا نحن مهتمون

 

 ستكون طلبيه كبيرة، لذا نحتاج إلى معرفة ما إذا كان هناك ضمان على هذه األجزاء، وكم مده الضمان. 

 

 في غضون أريعة أساييع من تقديم الطلبية. فهل يمكنكم تأكيد أن كان هذا ممكنا؟ سنطلب أيًضا التسليم

 

شاكرين لكم في حال إرسال تفاصيل عن طرق الدفع وما إذا كان يمكن تخفيض األسعار لطلبية سنكون 

 .كبيرة

 

 .إنني أتطلع إلى االستماع منكم

 وتفضلوا يقبول فائق االحترام
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 الثاني الكتاب تعبير ثانيا: مواضيع

Write a reply to your English-speaking friend who sent you a letter telling you about his 

resolution to be better and to learn Arabic. 

 يكون أفضل وان يتعلم اللغة العريية.رسالة يخبرك عن قراره يأن  اكتب ربًدا على صديقك الناطق ياللغة اإلنجليزية الذي أرسل إليك 

                                                                                                              

Dear …, 

Thanks for your letter. It was good to hear from you.  

So you've decided to learn Arabic , and I think it's a good decision because Arabic is one of the most 

important languages. first , learning Arabic is too general , and you might give up , so you should 

limit your aim.       اع منك. إذاً قررت ون تتعلم اللغة العربية ووعتقد ون ذلك كان قراراً جيداً شكرا لرسالتك. كان من الجيد السم

 ألن اللغة العربية واحدة

 .هدفك تحدد ون يجب لذلك ه,عن تتخلى وربما عاما شيئا العربية اللغة تعلم اللغات. ووالً  وهم من

Anyway, the hardest part for you might be writing, I think you should learn a new alphabet ,then 

learn how to speak, and how to utter some Arabic sounds and that might be hard for an English 

speakers . I advise you to find a native Arabic speaker who can help you by making conversations. I 

can say that learning a new language is hard work but keep thinking about the reward at the end ,so 

you must be patient and don't give up .     علي وي حال ربما يكون جزء الكتابة هو الجزء األصعب ووعتقد ونه ينبغي

نعليك ون تتعلم حروف األبجدية الجديدة ثم ون تتعلم كيف ا  

 بأن ونصحك االنجليزية. اللغة يتحدثون للذين صعب يكون ون المحتمل من وذلك العربية األصوات بعض لفظ تخرج وكيف  تتحدث

 عمل الجديدة اللغة تعلم بأن القول يمكنني. المحادثات إجراء طريق عن يساعدك ون يستطيع الذيو العربية للغة وصليا متحدثا تجد

 .تستسلم وال صبوراً  تكون ون يجب لذلك  النهاية في مكافأة )النتيجة الطيبة(بال التفكير واصل لكن صعب

_________________________________________________________________________________ 

A Welcome Page صفحة ترحيب 

Write two or three paragraphs for the ‘About us’ area of the community website. 

 .اكتب فقرتين أو ثالث فقرات في خانه "نبذة عنا" على موقع لجمعية

Dear visitor,   عزيزي الزائر    

We welcome you to our home as you enlighten our web site. We are grateful to you for your visit 

here and hope to have a good moments throughout your visit. 

 خالل من ممتعة لحظات معنا تقضي ون لك ونأمل لتا لزيارتك لك ممتنون نحن موقعنا, تضئ كونك الرئيسية في صفحتنا بك نرحب

 .ليارتك

Our English Club provides open access to information and supports learning as well as English skills 

development for all 12th Grade students . 

 لطالب االنجليزية اللغة مهارات تطوير الى باإلضافة التعليم ويدعم للمعلومات مفتوحا وصوال بنا الخاص االنجليزية اللغة نادي يوفر

 .عشر الثاني الصف

In our club you can share ideas, get new information, have new experiences and many things related 

to English language study. 

 يتعلق مما والكثير جديدة خبرات على تحصل وان جديدة معلومات على وتحصل االفكار تشارك ان يمكنك بنا الخاص النادي في

 .االنجليزية اللغة بدراسة

We are pleased to invite you to visit our website www.englishclub.com .We look forward to 

developing close educational relationship with you in the near future. 

 في معك تعليمية متقاربة  عالقة تطوير إلى ونتطلع www.englishclub.com االلكتروني موقعنا لزيارة بدعوتك سعداء نحن

 .القريب المستقبل
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Write a short essay about globalization and how true it is in relation to your own experience 

and Palestine in general. 

 .اكتب مقالة قصيرة عن العولمة ومدى حقيقتها فيما يتعلق يتجريتك الخاصة ويفلسطين يشكل عام

Globalization is a complex idea, so it is first necessary to make clear what we mean by it. One simple 

definition is that globalisation describes the ways in which, the world has changed very quickly in 

the last forty years. 

إن العولمة فكرة معقدة, لذا من الضروري ووالً توضيح ما نعنيه بها. وحد التعريفات البسيطة هي ون العولمة تصف الطرق التي تغير  

 .بسرعة كبيرة في السنوات األربعين الماضيةبها العالم 

Actually, globalization has affected our life deeply, so it has changed the world widely and as a 

result of these changes, people and countries are more connected with each other. 

نا بشدة, لذلك فإنها غيرت العالم على نطاق واسع ونتيجة لهذه التغيرات فإن الناس والدول في الواقع, إن العولمة وثرت على حيات

 وصبحوا وكثر ارتباطاً ببعضهم البعض.

And, it is clear that globalization affected Palestine positively and negatively. 

 من الواضح ون العولمة وثرت على فلسطين ايجابيا وسلبيا.

On one hand, it brought all many kinds of goods, food, clothes, machines and telecommunication 

tools.  

 .فمن ناحية, جلبت جميع ونواع السلع واألغذية والمالبس واآلالت وودوات االتصاالت السلكية والالسلكية

On the other hand, it has some negatives. Firstly, the Palestinian economy is linked directly by the so 

called Israel, and this makes it difficult for Palestinians to be as the other peoples around the world.  

ا يجعل من الصعب اسرائيل وهذما تسمى ووالً, يرتبط االقتصاد الفلسطيني مباشرة بومن ناحية اخرى فان لها بعض االثار السلبيات. 

 على الفلسطينيين ون يكونوا مثل الشعوب األخرى حول العالم. 

 Secondly, by looking to our situation today, we find that globalisation gives us lots of losses in land, 

blood and dignity. globalisation is not a chance for rescue and change, but it increases suffering.  

ثانيا, بالنظر إلى وضعنا اليوم, نجد ون العولمة تسبب لنا الكثير من الخسائر في األرض والدم والكرامة. إن العولمة ليست فرصة 

 .لإلنقاذ والتغيير لكنها تزيد المعاناة

Thirdly, there is no the so called a global village because in this village there is no equality between 

two houses, the Palestinian and the Israeli and also it doesn't equal between its population.  

ألنه ال يوجد في هذه القرية تساوي بين منزلين, فلسطيني وإسرائيلي, كما ونها ال تساوى بين ال يوجد ما يسمى قرية عالمية ثالثاً, 

 سكانها.

For these reasons, I believe that overall the effects of globalisation on Palestine have been mostly 

negative.   لهذه األسباب, وعتقد ون آثار العولمة بشكل عام على فلسطين كانت سلبية في معظمها 

  

_________________________________________________________________________________ 

Write a formal letter asking for support for organizing a cultural event.   

 .اكتب رسالة رسمية تطلب فيها الدعم لتنظيم حدث ثقافي

Dear Sir / Madam 

I am organising a cultural event and I am writing to ask whether you can support an event like this 

one. This is important because events like these may encourage the spread of culture in our 

community. 

 تشجع ان يمكن الفعاليات هذه مثل ألن مهم فذلك هذه. مثل ةفعالي دعم ان كان بامكانك اسأل لك حتى واكتب ثقافية فعالية بتنظيم وقوم

 .مجتمعنا في الثقافة انتشار على

The event, called a cultural weekend, will take place in my town and will include different activities 

during the weekend. For instance, there will be cultural meetings, visiting historical places inside the 

town and some entertainment activities, most of these will be free for those who live in the town. In 

exchange for, the local community will benefit because this event will bring them together. 

 كمثال, االسبوع.  نهاية عطلة خالل المختلفة االنشطة وستضمن بلدتي في ستقام الثقافية االسبوع نهاية يةفعال تسمى والتي الفعالية

 مجانيه ستكون االنشطة تلك ومعظم المسلية, االنشطة وبعض البلدة داخل تاريخية اماكن ليارة ثقافية, اجتماعات هناك سيكون

 .البعض بعضهم مع ستجمعهم الفعالية هذه الن المحلي المجتمع سينتفع ذلك,  مقابل وفي . البلد في يسكنون الذين ألولئك
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In addition, it could attract visitors from outside the town, which would bring in money. I look 

forward to hearing your reply as soon as possible. Any help rendered to me will be appreciated 

highly with thanks. 

 بشدة سأقدر ممكن, وقت وقرب في ردك سماع إلى وتطلع المال, يجلب مما البلدة, خارج من السياح تجذب ون يمكن ذلك, إلى إضافةً 

 الشكر جزيل مع لي مقدمة مساعدة وي

Yours faithfully  المخلص  

S.M Sami Mous 

 

 “Money is very important, but it does not buy happiness.” Write an essay about this topic. Use 

the following ideas to develop your essay. 

 .المال مهم جدا، لكنه ال يشتري السعابدة." اكتب مقال عن هذا الموضوع. استخدم األفكار التالية لتطوير مقالتك"

 Meaning of money معنى المال   

 Forms of money\methods of exchange  طرق الصرف \وشكال النقود  

 Importance of money  همية المالو  

 Its relation to happiness  عالقته بالسعادة  

 Your point of view   وجهة نظرك 

On its own, money has little or no meaning. It only gains meaning when a group of people accept 

that it has a value when they exchange goods or services.     

د تبادل السلع وو فقط عندما تقبل مجموعة من الناس ون يكون له قيمة عن في حد ذاته, المال ليس له معنى يذكر. يكتسب معنى  

 .الخدمات

Throughout history, people have been using various forms of money starting with bartering to coins 

and then notes. Nowadays, there are new methods of exchange including cheques, plastic credit or 

debit cards, etc. 

كان الناس يستخدمون وشكااًل مختلفة من المال بدًءا من المقايضة ثم العمالت المعدنية ثم الورقية. في الوقت على مر التاريخ, 

 .الحاضر, هناك طرق جديدة للصرف وتشمل الشيكات وبطاقات االئتمان والسحب, وغيرها

Actually, no one can deny the fact that money is one of the most important things in our life. It 

provides a decent life for man. It also preserves human dignity and provides life requirements. For 

example, we need money to provide healthy food and provide adequate housing for the family. Also, 

money is important to provide good health care to all family members. As well, to get a high level 

of education we have to save a lot of money.  Money is very important in the progress of countries 

and societies. A rich country can provide strong protection systems and can set up projects that serve 

its communities and also can provide free education and health care to individuals.  

 

ويًضا يحفظ كرامة  انه في الواقع, ال يمكن ألحد ون ينكر حقيقة ون المال هو وحد وهم األشياء في حياتنا. إنه يوفر حياة كريمة لإلنسان. 

المال مهم  ويضا, نحن بحاجة إلى المال لتوفير الغذاء الصحي وتوفير السكن الالئق لألسرة.مثال, اإلنسان ويوفر متطلبات الحياة. 

لتوفير رعاية صحية جيدة لجميع وفراد األسرة. ويضا, للحصول على مستوى عاٍل من التعليم, علينا توفير الكثير من المال. إن المال 

لة الغنية ون توفر ونظمة حماية قوية ويمكنها إقامة مشاريع تخدم مجتمعاتها ويمكنها مهم جداً في تقدم الدول والمجتمعات. فيمكن للدو

 .ويًضا توفير التعليم المجاني والرعاية الصحية لألفراد

But, does money bring happiness? Generally speaking, rich people aren't happier than the poor. 

Recent studies showed that extra income is not associated with increased happiness. And, there are 

evidences that wealth causes unhappiness. This does not mean that poverty causes happiness, but at 

least in poorer countries, it is impossible not to notice that people there smile and laugh more, 

socialize more easily and complain less than people in richer nations. 

ولكن, هل يجلب المال السعادة؟ بشكل عام, األغنياء ليسوا وكثر سعادة من الفقراء. فقد وظهرت الدراسات الحديثة ون الدخل اإلضافي  

بب التعاسة. هذا ال يعني ون الفقر يسبب السعادة, ولكن على األقل في البلدان ال يرتبط بزيادة السعادة. وهناك ودلة على ون الثروة تس

بسهولة وكبر ويشتكون وقل من  يتفاعلون اجتماعياالفقيرة, من المستحيل عدم مالحظة ون الناس هناك يبتسمون ويضحكون وكثر, و

 .الناس في الدول األكثر ثراءً 

Why, then, do people still spend so much time and effort on getting richer, Simply, love of money is 

a natural thing in human instinct. 
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ببساطة, حب المال هو شيء طبيعي في فطرة لماذا إذن ال يزال الناس يقضون الكثير من الوقت والجهد حتى يصبحوا وكثر ثراًء. 

 .البشر

For me, money on its own is neither good nor bad. It is just  "a means to an end."  It is a tool that 

enables us to move on in our life. 

 .النسبة لي, المال في حد ذاته ليس جيدًا وال سيئًا. إنه مجرد وسيلة لتحقيق الغاية. هو وداة تمكننا من المضي قدما في حياتناب

 

 

Write an essay about someone that you believe is a great leader. The 

person can be in any field, for example politics, business or sport. 

اكتب مقاالً عن شخص تعتقد أنه قائد عظيم. يمكن أن يكون الشخص في أي مجال ، على سبيل 

 .المثال السياسة أو العمل أو الرياضة
Use the following ideas in your essay. 

▸ information about his\her life 

▸ his\her achievements 

▸ reasons for being an important leader 

▸ your opinion\point of view about him\her 

 

 ستخدم األفكار التالية في مقالتكا

 /هامات عن حياتهمعلو ▸

 ها\إنجازاته ▸

 مهم قائد/ه كون/ها أسباب ▸

 ها/وجهة نظرك عنه/ رأيك  ▸

 

 

A Great Leader 
Muhammad (May Prayers and Peace Be Upon Him) is  the greatest leader among all humans. He 

was born in Makkah on Monday,12th Rabi Al Awwal. His father, Abdullah, passed away before he 

was born, and his mother followed his father few years later, and the prophet became an orphan. His 

grandfather, Abdel Motalib, took care of him, and later when he passed away, the prophet's uncle, 

Abu Talib brought him up.  

ربيع األول. توفي والده عبد هللا قبل والدته  12محمد )صلى هللا عليه وسلم( هو وعظم قائد بين البشر. ولد بمكة المكرمة يوم االثنين 

 .بتربيته, وتبعت والدته والده بعد سنوات قليلة , ووصبح النبي يتيًما. اعتنى به جده عبد المطلب , وبعد وفاته قام عمه وبو طالب 

Muhammad [PBUH] has been a great example on great people. He lived a very simple life. He was 

very kind and honest person. He was fair with all people: friends and enemies. He was known as Al-

Sadiq and Al-Amin. He defended the rights of all humanity. He commanded and fostered the love 

between relatives and neighbors. He established a coexistence relationship between Muslims and 

Non-Muslims. He organized the relationship between the members of the family. He fought 

injustice, called for justice, love, unity and cooperation for the good. He called for helping the needy, 

visiting the patients, love and exchanging advice between people. He prohibited (by orders from 

God) bad manners such as theft, lying, torturing and murdering. In brief, he is the one who has 

changed our lives and manners to the best. 

لقد كان محمد صلى هللا عليه وسلم قدوة عظيمة في الناس العظماء. لقد عاش حياة بسيطة للغاية. لقد كان شخًصا لطيفًا وصادقًا جدًا. 

رية جمعاء. لقد ومر وعزل المحبة بين كان عادالً مع كل الناس: األصدقاء واألعداء. وعرف بالصادق واألمين. دافع عن حقوق البش

األقارب والجيران. وقام عالقة تعايش بين المسلمين وغير المسلمين. قام بتنظيم العالقة بين وفراد األسرة. حارب الظلم ودعا إلى 

ن الناس. حرم العدل والمحبة والوحدة والتعاون للخير. وطالب بمساعدة المحتاجين وليارة المرضى والمحبة وتبادل النصائح بي

 .)بأمر من هللا( األخالق السيئة كالسرقة والكذب والتعذيب والقتل. باختصار , هو الشخص الذي غير حياتنا ووخالقنا إلى األفضل

Muhammad [PBUH]  is the greatest leader in the world for many reasons. Most importantly, he was 

chosen by the Almighty Allah to be the last prophet who was sent to the whole world with different 

beliefs. Second, he was chosen because of his high morals. 

محمد صلى هللا عليه وسلم هو وعظم لعيم في العالم ألسباب عديدة. واألهم ونه اختاره هللا تعالى ليكون خاتم األنبياء الذي ورسل إلى 

  .الم وجمع بمعتقدات مختلفة. ثانياً , تم اختياره بسبب وخالقه الرفيعةالع

In my opinion, all of us must draw lessons from his life and follow his tradition. Also,  I thank the 

Almighty Allah that we are Muslims, and we are Mohamed's nation.  

 .جميعًا استخالص الدروس من حياته واتباع تقاليده. كما وشكر هللا القدير على وننا مسلمون ونحن ومة محمدفي رويي , يجب علينا 
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Write a short first person autobiography 

 الشخصية /سيرتكقصة حياتكمقال قصير عن اكتب 
▸ Include details of life before the Nakba, either 

from imagination or from what your family has 

told you.  

▸ Describe the leaving and where the family went.  

▸ Say what effect the Nakba had on you and your 

family.  

▸ Add a conclusion about how people kept the 

memory alive and their hope for a Right of 

Return. 

  قم يتضمين تفاصيل الحياة قبل النكبة ، سواء من

 ك يه عائلتك.تالخيال أو مما أخبر

 وأين ذهبت األسرة. هجرةصف ال 

 أثر النكبة عليك وعلى أسرتك. تحدث عن 

  عن كيف أيقى الناس الذكرى حية و عنأضف خاتمة

 .أملهم في حق العوبدة

 

A personal autobiography 

We tend to remember bad experiences, and I mean the Nakba . Of course, I was not  existed at that 

time, but I definitely do remember every single word in my grandma's stories. She used to tell me her 

life before the Nakba and after imagination. 

ذكر كل كلمة في قصص في ذلك الوقت , لكنني بالتأكيد وكر التجارب السيئة , ووقصد النكبة. بالطبع , لم وكن موجودًا نميل إلى تذ

 .هجرةحياتها قبل النكبة وبعد ال حدثني عنكانت تفقد . عنها جدتي

Before the catastrophe, my grandparents were living in Yafa. My grandfather was a farmer and he 

had a big orange farm. Grandma lived there with him and his family. She sometimes used to help 

him in the farm, but she had other jobs, too. She was raising tens of chickens and she was making 

fantastic embroideries. There, my dad, uncles and aunts were all born and lived their first childhood. 

Grandma told me tens of stories about them and about how simple, happy and safe their life was. 

هناك معه ومع وسرته.  جدتييافا. كان جدي مزارًعا ولديه مزرعة برتقال كبيرة. عاشت مدينة , كان وجدادي يعيشون في  لنكبةقبل ا

. في المزرعة , لكن كان لديها وظائف وخرى ويًضا. كانت تربي عشرات الدجاج وكانت تصنع تطريزات رائعةاحيانا كانت تساعده 

عنهم وعن مدى بساطة  حكاياتعشرات ال جدتيتني عاشوا طفولتهم األولى. وخبرعماتي جميعا وهناك , ولد والدي ووعمامي و

 .ذلك الوقت حياتهم وسعادتهم وومانهم

Later, and due to the Nakba, over 700,000 Palestinians, including my family, were forced to leave 

their home between 1948 and 1949 (about 80% of the original population). Since that time, many 

Palestinians have been living abroad more than in Palestine itself. Most of them left to Jordan or 

other Arab states, and some to non-Arab countries.  

 1949و  1948عامي  بين , وطنهم , على مغادرةفلسطيني , بمن فيهم عائلتي 700000لنكبة , وُجبر وكثر من ل ونتيجةالحقًا , 

٪ من السكان األصليين(. منذ ذلك الوقت , يعيش العديد من الفلسطينيين في الخارج وكثر من فلسطين نفسها. غادر 80)حوالي 

 .معظمهم إلى األردن وو دول عربية وخرى , وبعضهم غادر إلى دول غير عربية

For my family, they were forced to leave to Jordan. Dad grew up and married mum there.  And my 

grandparents passed away and were buried there. I have got back with my family to Gaza in 1993 

when the Israeli army left Gaza and the Palestinian authority arrived. It is true that we have got back 

to Palestine, but we still cannot even visit our original place, Yafa. This fills me with a mixture of 

agony and homesick to the place that I used to live in while listening to grandma's stories.  

لى المغادرة إلى األردن. نشأ وبي وتزوج ومي هناك. وتوفي وجدادي ودفنوا هناك. لقد عدت مع عائلتي إلى بالنسبة لعائلتي , وجبروا ع

عندما غادر الجيش اإلسرائيلي غزة ووصلت السلطة الفلسطينية. صحيح وننا عدنا إلى فلسطين , لكننا ما للنا ال  1993غزة في عام 

فيه وثناء للمكان الذي كنت وعيش  الحنينالعذاب و بمشاعر مختلطة من يمألني نستطيع حتى ليارة مكاننا األصلي , يافا. هذا

 .جدتي االستماع إلى قصص

After all, I dream of return and believe that it will happen one day. And that day may come sooner 

than expected.  The idea of return is a very real one. ‘It’s our home, so how is it possible that we 

won’t be going back soon? Surely, we won’t allow occupation to continue. 

هي فكرة متوقعا. فكرة العودة  هوتي ذلك اليوم في وقت وقرب مما ونه سيحدث يوًما ما. وقد يأ ؤمنكل شيء , وحلم بالعودة وو بعد

 .فكيف يمكن وال نعود قريبًا؟ بالتأكيد لن نسمح باستمرار االحتالل, حقيقية جدا. "إنه وطننا 


