
 

 

Year 8 Arabic Revision 

Task: Translate all the 

texts. This will help to 

revise all topics and 

vocabularies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revision 

Reading Paper 

Question 1 

 سمية: انا كريمة لكن مزعجة و عصبية.

 ريحان: لست مجتهد و ذكي لكن انا مؤدب

 ابراهيم: انا مشاغب و مضحك لدي الصفات االيجابية

 فرحانة: لدي الصفات السلبية. انا بخيلة و مكتئبة

 عصبية روميسة: انا نشيطة و هادئية لكن انا انانية و

Question 2 

مرحبا اسمي خالد. عموما انا سعيد وراضي . نادر انا حزين و نادم. لكن احيانا اشعر 

بخجالن الن ابن عمي مشاغب. دائما اشعر بوحدة في المدرسة الن ليس ابن خالتي معي. بنت 

عمتي تشعر بقلق الن ابي ما كان يزورها امس. امي تشعر بغضب و مذهول الن زوجة اخي 

 عجة و عجيبة و انانيةمز

Question 3 

اسمي سهيل. عادة العب كرة المضرب مع عائلتي علي المضرب الن عائلتي مضحكة. 

ساذهب غدا تدريب كرة السلة مع موسي. لن تمارس اختي غدا الن اختي ستلتقي و ستتكلم 

دتي جاصدقاءها علي مواقع التواصل. االسبوع الماضي كنت اتكلم جدتي علي االنترنت الن 

 .مضحكة و نشيطة

Question 4 

اسمي مريم. اذهب تدريب كرة الطائرة مرة في االسبوع. لكن اشعر بنعسان بعد كرة الطائرة. 

حفيد اخي كان يسافر معي الي تدريب كرة الطائرة لكن اآلن يذهب تدريب ركوب الدراجات. 

 يوم الجمعة سوف احتفل عيد ميالدي مع زوجي و عائلتي في بيتي



Listening Paper  

Question 2 

 أدم: انا وحيد الن انا اناني و بخيل

 كلثوم: انا فخور من بنت خالتي النها مؤدبة

 حفصة: انا سعيدة و مندهشة من ابن عمتي النه كريم و مجتهد

 بالل: انا خائف من اختي النها مشاغبة

 عيسى: اشعر بدهشة مع عائلتي الن عائلتي ذكية لكن كسولة

Question 3 

مرحبا اسمي نعمان. انا مسكين الن صديقي ال يتكلم معي. يعتقد اّن انا وحيد و مكتئب. عادة 

احتفل عيد ميالدى مع صديقي في بيتي. امي تحب مشاهدة التلفاز في وقت الفراغ لكن انا 

 احب مطالعة وقراءة. انا مجتهد وذكي. لست لدي هوايات نفس مع امي

Question 4 

بيت جميل مع زوجتي و عائلتي. كل يوم ازور جدتي مع بنتي. امس اسمي احمد. اسكن في 

كنت انصح ابني النه مزعج. عادة اخي يطعم عائلتي النه كريم وليس بخيل. يوم الثنين 

 القادمة اخي سيطعم عائلتي و عائلته الن اخي يشعر بفرح

 

 

 

 

 

 

 

 



رحبا اسمي خالد و عمري ثالثة و عشرون سنة أنا من المصر. ُولِْدُت في القاهرة لكن أسكن في دبي. م

و شعري وردي و عيناى  أبي قصيرعنواني شارع ديبديل اربعة وثالثون. أنا طويل ونحيف لكن 

 أنا نشيط و ذكي لكن هاديء، زرقاوان 

 ، ستة  أْشَخاص  ِفي َعاِئلَِتي

جنسيته مصري  .م وهاديء ليس كريو أبي اسمه احمد و شعره احمر و عيد ميالده سبعة عشرة اغسطس 

 و اماراتي

عمرها  مريموهناك أيضاً  أختي  ذكي  هومزعج لكن و هو كسول ةسنعشر  عمره تسع  عميرلدي أخي 

 ُولَِدْت في لندن .رَثاَرةثَ  هالكن و مجتهد َخجولةو هي اربع و عشرون سنة 

 خالد: اسمي خالد. عمري اربع و ثالثون سنة. لست ذكي لكن مجتهد. عيد ميالدي سبع عشرمايو. جنسيتي امريكي

لكن عصبية. عيد ميالدي ثالث عشر ديسمبر. فاطمة: صباح الخير. اسمي فاطمة. عمري سبعة وعشرون سنة. انا ذكية 

 جنسيتي امريكي

ن و مثيرة للمشاكل و مزعجة لك اسمي عليشة. اسكن في بارس. انا بريطانية. لدي الصفات السلبية. انا انانية عليشة:

 مؤدبة امام ابي

اسمي غالب. انا من لبنان. لدي الصفات االيجابية. عمري عشرون سنة. انا هاديء و مجتهد و كريم لكن خجول. غالب:

 شعرى احمر و عيناي صفراوان

Reading Activity 

ِفي َعائِلَِتي ثماني عشرة أْشَخاص، في عائلتي بنتي و ابني و عمي و  مرحبا اسمي فاروق و عمري ثالثة و اربعون سنة

 خالتي و ابن خالتي وبنت عمي و حفيدي و حفيدتي و زوجتي. 

احب حفيدي النه كريم و هادئ. اسمه سلمان و عمره ثالث عشرة سنة. لديه الصفات االيجابية. ال احب عمي النه بخيل 

حمر و عيناه بنيتان و هو سمين. لكن ابن عمي ليس بخيل. هو كريم و لطيف و و اناني. عمره ستون سنة. و شعره ا

 مجتهد. 



بنت خالتي اسمها زينب. وعمرها سبعة و اربعون سنة. شهرها بني و عيناها زرقاوان. هي من افريقا. جنسيتها افريقية 

 و هندية. احبها النها خجولة و مجتهدة و لطيفة. احب عائلتي النها كبيرة

Reading Activity 

، لدي  مرحباً اسمي علّي و أنا تلميذ في مدرسة النصر أنا طويل و شعري بنّي و عيناّي خضروان 

و أنا   فهم صارمونأصدقائى في المدرسة أنا أحبهم كثيراً  وهم ودودون و لكن ثرثارون أما المدرسون 

 ال أحبهم.

و أمي و ثالثة إخوة و ثالث أخوات . أخي األكبر اسمه عمر و أبي .عائلتي ثمانية أشخاص في لدّي 

عصبي و أختي غطس  أما أخي األصغر اسمه عاصم وهو ليس عشرون سنة و يحب ال عمره سبعة و

مة فهي  تحب الصغرى فاطالكبري زينة و هي خجولة و لكنها متفوقة في اللغة العربية ، أما أختي 

 المدرسةو المدرسين ألنهم لطفاء  المدرسة

Reading Activity 

و أخي و أختي.أبي عمره   , أنا صغيرة و شعري أسود و عيناي بنيتان ، لدي أبي و أمي أهالً أنا سلمى  

و عمره خمسة عشر سنة هو ليس متفوق في المواد سبعة و أربعون سنة ولدّي أخي  اسمه سامح 

الدراسية ألنه كسول جداً و ال أعتقد أنه يحب المدرسة. أما أختي سمر فهي لطيفة جداً ألنها تساعدني في 

واجباتي خاصة في العلوم. أنا لسُت كسولة و لكنني ضعيفة في العلوم. لدّي بنت عمي فاطمة و هي تذهب 

و أنا أحبها كثيراً ألنها ودودة. و في العطلة نذهب إلى مركز المدينة و نشتري معي إلي المدرسة كل يوم 

 مالبس و لدّي ابن خالتي اسمه صابر و هو مضحك و ثرثار ويحب اللعب على الكمبيوتر .

Reading Activity 

 و اربعون سنةتسعة و عمري  جاكمرحبا اسمي 

و عمي و خالتي وبنت عمي و حفيدي و  ابن خالتي و ِفي َعاِئلَِتي عشرة أْشَخاص، في عائلتي بنتي و ابني

 حفيدتي و زوجتي. 



ا ناعشرة سنة. لديه الصفات االيجابية.  اربعو عمره  سليمكريم و هادئ. اسمه حفيدي  الن نا سعيدا

احمر و  استون سنة. و شعره ا. عمرهومزعجة ةو اناني ةبخيلي تعم ي النتعم من خائفو  خجالن

ليس بخيل. هو كريم و لطيف و  يتعمابن من  مندهشو  مذهول ناا. لكن ةسمين يبنيتان و ه اعيناه

 مجتهد. 

. الصينبنت خالتي اسمها زينب. وعمرها سبعة و اربعون سنة. شهرها بني و عيناها زرقاوان. هي من 

 جيبةععائلتي النها من  قلقنا االنها خجولة و مجتهدة و لطيفة.  منها فخورنا ا. سودانيةو  صينيةجنسيتها 

Question 1-Read the text and answer the questions 

مرحبا. اسمي نادية. في عائلتي عشرة اشخاص. في عائلتي هناك ابي و امي و جدتي و ثالث اخوتي و 

االصغر اسمه اربع اخواتي. اختي الكبري اسمها سمية هي طالبة. عمرها ثالثة وعشرون سنة اّما اخي 

نمير هو طفل صغير. احب اختي الصغري جدا النها مضحكة و مسلية و ممتعة مع هذا اخي االكبر هو 

 مزعج واناني جدا

Question 2-Read the text and answer the questions 

اسمي محمود. ولدت في الرياض. لدي عائلة كبيرة. في عائلتي خمسة عشر اشخاص. اشعر بفخور الن 

كل و عائلتي مجتهدون و كرماء. مع هذا اشعر بقلق عموما الن ابن اخي مختلف. هو مزعج و مثير للمشا

 بخيل جدا. 

 كنت ازور ه كل يوم.

كان ابن اخي مؤدبا لكن اآلن ال ازوره الن لديه الصفات السلبية. اختي ال تتكلم اخي الن اختي ال تتوافق 

مع اخي الن اخي ال يلتقي ها وال يزور ها وال يساعد ها في االعمال المنزليةو التسوق. اختي تقول لن 

 اتكلم مع اخي ابدا. اختي تكره اخي جدا

 

 



Friends 
 

 صباح الخير. اسمي اويس. عمري ثمانية و عشرون سنة. لدي اصدقاء كثير. احب ان التقي اصدقائى

 اسم صديقي نمير. عمره تسعة و عشرون سنة. التقيه و اتكلمه و العب معه و اذهب الي المدرسة معه

النني مضحكة و ثرثارة. اتفق مع صديقتي  اصدقائىمساء الخير يا معلمة. اسمي فاطمة. عموما اتفق مع 

ريحانة. انا العب و آكل و احتفل معها. احيانا التقيها علي مواقع التواصل. اتفق مع ريحانة الن لدينا 

 هوايات نفس. لكن ال اتفق مع جيراني

اتفق مع اصدقائى لكن احيانا ال اتفق النني مزعج. اصدقائى اهال و سهال يا طالب. اسمى فرانك. غالبا 

 يحبونني النني اساعد و انصح و اطعم و التقيهم علي الملعب و الشارع و االنترنت.

كنت اتفق مع جيراني لكن اآلن ال اتفق معه. يعتقد انني مزعج و مشاغب و بخيل. يتكلم معي نادرا. في 

 يةرايي هو عجيب و لديه الصفات السلب

موما اتفق مع اصدقائى النني مضحكة و ثرثارة. اتفق مع صديقتي مساء الخير يا معلمة. اسمي فاطمة. ع

ريحانة. انا العب و آكل و احتفل معها. احيانا التقيها علي مواقع التواصل. اتفق مع ريحانة الن لدينا 

 هوايات نفس. لكن ال اتفق مع جيراني

 صباح الخير. اسمي اويس. عمري ثمانية و عشرون سنة. لدي اصدقاء كثير. احب ان التقي اصدقائى

 اسم صديقي نمير. عمره تسعة و عشرون سنة. التقيه و اتكلمه و العب معه و اذهب الي المدرسة معه

اهال و سهال يا طالب. اسمى فرانك. غالبا اتفق مع اصدقائى لكن احيانا ال اتفق النني مزعج. اصدقائى 

كنت اتفق مع جاري   يحبونني النني اساعد و انصح و اطعم و التقيهم علي الملعب و الشارع و االنترنت

لكن اآلن ال اتفق معه. يعتقد انني مزعج و مشاغب و بخيل. يتكلم معي نادرا. في رايي هو عجيب و لديه 

 بيةالصفات السل

 



Daily Activities 

Understand and Respond 

Read the text and answer the questions. Highlight the answers in the text. 

اسمي منيرة. ابدأ يومي الساعة الخامسة والنصف. استيقظ واغسل وجهي و انظف اسناني و البس 

اتناول االفطار. في السابعة والنصف اذهب الي المدرسة. ارجع الي مالبسي. ثم اقرء القرآن و بعد ذلك 

البيت الثالثة والثلث. آكل الغداء و اخرج القمامة. امس نّظْفُت و رّتْبُت غرفتي لكن امي طبخْت و قامت 

 باالعمال المنزلية

Understand and respond 

اقوم بالكوي في المساء. امي تقوم بالطبخ و ترتيب البيت بعد الظهر و  مرحبا اسمي مبارك. كل يوم

التسوق في المساء. اخي ال يقوم باالعمال المنزلية ابدا النه كسول و اناني. اختي كريمة ولطيفة النها 

ن . كنت اقوم بكنس لكن اآلن ال اقوم به ال تساعدني و امي و اخي و ابي. اختي تحب البستنة النها مثيرة

 لسُت لدّي وقت

Daily routine 

اسمي منيرة. ابدأ يومي الساعة الخامسة والنصف. استيقظ واغسل وجهي و انظف اسناني و البس 

مالبسي. ثم اقرء القرآن و بعد ذلك اتناول االفطار. في السابعة والنصف اذهب الي المدرسة. ارجع الي 

رّتْبُت غرفتي لكن امي طبخْت و قامت البيت الثالثة والثلث. آكل الغداء و اخرج القمامة. امس نّظْفُت و 

 باالعمال المنزلية

كل يوم اقوم بالكوي في المساء. امي تقوم بالطبخ و ترتيب البيت بعد الظهر و التسوق في المساء. اخي ال 

يقوم باالعمال المنزلية ابدا النه كسول و اناني. اختي كريمة ولطيفة النها تساعد ني و امي و اخي و ابي. 

 ستنة النها مثيرةتحب الب

Question 3-Read the text below where people talk about what they do daily 

 ون. كل يوم استحم في الصباح و ارتب و انظف بيتي في المساء مع زوجتي. ميمون: اسمي ميم



شادية: مرحبا. اسمي شادية. عموما في الصباح اطبخ و اكوي مالبسي واستمع االخبار و ارتب غرفتي 

 ال انظف بيتي في الصباح.

 عامر: اسمي عامر كل يوم افعل كل شيىء بعد الظهر

 االعمال المنزلية. ال افعل كل شيء. اقوم بالبستنة و اخراج القمامة و الكويجميلة: اسمي جميلة. اكره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Shopping 
Understanding and responding 

أهالً أنا أيمن و أنا طالب في الصف الحادي عشر. أعيش في مدينة قريبة من مدينة لندن. كل أسبوع 

و نصل بعد نصف ساعة. أذهب إلى السوق لنشتري ثالثة بالسيارة أذهب إلى السوق مع أمي 

كيلوجرامات من الدجاج و كيس من الخبز و كيلو جرام من الفاكهة وعلبة كبيرة من البيض وزجاجة 

أن أذهب إلى السوق ألنه ُمرِهق. األسبوع الماضي  عصير. أنا أحب أمي جداً ألنها لطيفة و لكن أكره

 .لبنت خالتي بسكويتحتى أشتري بالحافلة ذهبُت إلى المركز التجاري 

مرحبا اسمي عمر. االسبوع الماضي ذهبت الي محل المالبس الشتري بدلة واشتريت بدلة. ثم ذهبت الي 

محل الهدايا الختار هدية المي اخترت هدية المي واشتريت ها. وأخيرا ذهبت الي محل العطور الستبدل 

 حقيبة لساعة لكنه مغلق

Reading Text 

أعيش في بيت قريب من الريف و لكن بعيد عن وسط . أهالً أنا جمال و أنا طالب في الصف التاسعة

 نشتري خمسة كيلوجرامات. كل أسبوع أذهب إلى السوق مع جدتي بالحافلة و نصل بعد ربع ساعة. المدينة

أنا أحب . من الخبز و علبة كبيرة من الخضراوات و ستة لترات من اللبنمن السمك و الدجاج و كيس 

جدتي تعتقد أن التسوق مهم ألنها . جدتي جداً ألنها مضحكة و لكن أكره أن أذهب إلى السوق ألنه ُمرِهق

ضراء خ  األسبوع الماضي ذهبُت إلى المركز التجاري حتى أشتري سترة. تحب أن تختار كل شيء بنفسها

تسّوقت في متاجر كثيرة و أخيراً اخترُت سترة صوف غالية الثمن في محل    .فاف أختي الكبرىلحفل ز

و   قميص رمادي أنيق  استبدلتُ   و بعد ذلك. المالبس ألنني دائماً أعتقد أن األغلى يكون أكثر جودة

 ن الحذاء ألننيلم يُعجبنى القميص ألنه ليس واسع بل أعجبني ثم. اشتريُت حذاء أسود من محل االحذية

 .أحب التسوق في المركز التجاري ألن هناك تخفيضات كثيرة خاصة في عيد الميالد. دفعُت نصف الثمن

 

Question 4 



Read the text below where people talk about what they buy 

 فهيم:اشتريت الجبن وكيلوجرامات اللحم و كيس من الخبز.

خويلد: اشتري كل اشياء من محل الصحف والمجالت. اليوم اشتريت اربع لتر من اللبن و علبة كبيرة من 

 البرتقال اللذيذ. 

 حليمة:ما اشتريت اللبن والفواكه النهما ليست طازجة لكن اشتريت التوابل الطازج و الخضروات الغالية

اشتريت اشياء كثيرة مثل العنب والجبن  سارة: اليوم ذهبت الي البقال الدفع الشياء اشتريت امس.

 والدجاج والزيت

Question 5-Read the text below and answer the question 

عادة سعد يتسوق كل اسبوع مع ابن خالته في مركز التجاري. يشتري الكثير من الطعام والمالبس. نادرا 

ممتع و مثير و افضل من التسوق علي يشتري علي االنترنت. يعتقد ان التسوق في مركز التجاري 

االنترنت. في راي سعد يوجد الكثير من اشياء مخفضة في مركز التجاري. هذه االشياء اكثر جودة و 

احدث طراز. في حين التسوق علي االنترنت صعب و مضيع للوقت و مرهق. يعتقد ان اشياء علي 

لي االنترنت اسهل من التسوق في مركز االنترنت غال جدا و مكلف و متوسط. في راي امه التسوق ع

 التجارى

 

 

 

 



Media 

Reading Activity 

خالد: كل يوم السبت اذهب الي السينما. اشاهد افالم حركة مع اسرتي. افضل افالم حركة علي افالم خيال 

علمي. عموما اشاهد افالم في السينما لكن احيانا اشاهد افالم علي الحاسوب في/عند بيت صديقي. امس 

 الكرتون يسمي فاينديغ نيمو. استمتعنا ه النه مضحكةذهبت الي السينما بالحافلة مع اخي و شاهدنا فيلم 

 البقر محمود: استمتع مشاهدة افالم جريمة. اكره افالم رعاة

جاك: كل االسبوع اذهب الي بيت عمي الشاهد افالم بوليسي في وقتي الفراغ. اشعر بسعيد بمشاهدة افالم 

اشاهد افالم هزلي لكن اآلن ال اشاهد النها بوليسي. في رايي افالم بوليسي افضل من افالم هزلي. كنت 

. مع هذا اختي الصغيرة تستمتع افالم هزلي. غدا سامشي مع اصدقائى الي السينما نعسانب اشعر مكتئبة

 دو سعي فرحانلنشاهد فيلم مغامرات جديدة. احب ان اذهب مع اصدقائى النني اشعر ب

Reading passage Media Y8 

 إقرأ النص ثم أجب عن االسئلة اآلتية:

Time machine آلة الزمان Crowded  ُزدحمةم  Encountered/met قابل 
Lots of الكثير من The past الماضي He who الذي 

He travelled ركب Longer than necessary أطول من الالزم.  

ة نشاهد فيلم الساعجداً. نمشي إلى السينما كل عطلة نهاية االسبوع لكي  األفالم نحب نا و أصدقائيأنا شوقي محمود  أ

 هزلي زدحمة. الفيلم خيال علمي و مُ  ألنها غالباً  العرض  قبلساعة و نصف السينما  إلى   نذهبدائماً ، و  ساءاً التاسعة م

لة آ ركب ( و  تدور األحداث حول الشخصية الرئيسية )فريد( الذيباسم حلمي)  بطولة النجم من  آلة الزمان() وعنوانه

دراكوال. أعجبني الفيلم جداً  هرقل وان وطرز مثل الكثير من الشخصيات الزمان و سافر بها إلى الماضي حيث قابل 

ألنها  قصةهذا ال أحب المع ،  مدهشالفيلم كانت   نهاية و أخيراً  ممتعلتمثيل كان جيد و ثانياً  إيقاع األحداث أوالً ألن ا

 .أطول من الالزممملة و أصدقائي ال يحبون بداية الفيلم ألنها 

 
 



Reading Activity Media  

The actor/s 
 /الممثل

 الممثلون
We 

r _ _ _ h _ _ 
 بلغنا

We 
w _ _ k _ _ 

 مشينا

Killing القتل B_ _y مزدحمة To لكي 

Suspense التشويق 
To 

understand 
 عنوان title الفهم

P_ _d_ _t_ _le متوقعة/متوقع S_ _w  بطيئ/بطيئة F_s_ سريعة/سريع 

 

  سبوع لكي نشاهد فيلم جريمة. عنوانهنهاية األ في عطلة السينما ىلإصدقائي مشينا أنا و أانا  شوقي. 

. بلغنا السينما ساعة اً من بطولة النجم دانيل كريغ. كان وقت العرض الساعة الثامنة مساء (منظمة سرية)

و سهل الفهم. كان التمثيل جيد  اً . كان الفيلم ممتع جداً ن السينما مزدحمة عموموربع قبل وقت العرض أل

هناك الكثير من الحركة والجريمة كان  مسليونكانوا ة والممثلون ع. كانت المؤثرات الخاصة رائاً جد

 سميج الشخصية الرئيسيةحداث حول األوالتشويق في الفيلم. تدور  و أيضاً بعض الرومانسية  والقتل

بطيئ. كانت  كانحداث سريع مع هذا احيانا األيقاع إ  . كانفي المخابرات البريطانيةبوند الذي يعمل 

 متوقعة. كانت بداية الفيلم مدهشة مع هذا نهاية الفيلم 

Question 6-Read the text below and answer the questions 

اوال استمتع مشاهدة افالم في السينما الن مشاهدة افالم في السينما رائع و مؤثر جدا في .اسمي ميمون 

 حين مشاهدة علي االترنت ليست ممتعة. مع هذا مشاهدة علي االنترنت ارخص من مشاهدة في السينما

افالم حركة الن ايقاع احداث فيه سريع و مسلي.القصة في ثانيا في وقت الفراغ اشاهد افالم خصوصا 

افالم الحركة سهل الفهم لكن فاتن و الممثلون جيد جدا و مدهشون لكن في افالم الغرامي لم يكن هناك ما 

 . ةيكفي من الحركة والمغامرات. القصة في افالم عاطفي مكتئبة و حزين

 

 



Question 7-Read the text below and answer the questions 

االسبوع الماضي انا و اسرتي شاهدنا فيلم خيال علمي الساعة الثامنة اال الربع. عنوانه الفيل  .فهيماسمي 

االزرق من بطولة كريم عزيز. تدور احداث حول الشخصية الرئسية دانيال الذي يسافر الي الكواكب و 

 يلتقي اشخاص مختلف

كانت ايقاع االحداث بطيئة لكن االحداث مليء بالحركة و الكوميدي. كانت المؤثرات الخاصة اسوء في 

الفيلم كانت فظيعة جدا مع هذا كانوا ممثلون متوسطون. كانت نهاية و بداية الفيلم ال بأس. يمكن ان الفيلم 

 يال العلمي. افضل. اختي اعجبها جدا الن تحب ان تدرس عن الكواكب و تعشق القصة الخ

Question 8- Read the text below and answer the questions 

 
 
 
 

 استمع إلى النص التالي و أجب عن األسئلة:

 : أُحب أن أُشاِهد األفالم الهزلّية ألنها ُمضِحكة لِذا اشاهد فيلم هزلي ُكل أُسبوعمحمود

: ال أُفّضل أفالم الجريمة ألنها صعبة الِفهم و ُتعِجُبني أفالم الصور الُمتحِركة ألن الُمؤثرات الخاّصة وردة

 مدهشة 

: أعشق أفالم الحركة و الُمغامرات في حين أختي تكرُهها ألنها تعتقد أنها تحتوي على الكثير من حامد

 القتل

الفيلم كان  أطول   رة ِجداً مع هذا جارتى تعتقد أن: أمس شاهدُت فيلم رومانسي و كانت القصة ُمؤثداليا

 من الالزم

 : ال أهتم بمشاهدة الُمسلّسالت و الدراما ألنها مملة  و لكنني أقرأ الروايات للمرح و التسليةعلي  

 

 

 

 

 



Internet 

Reading Activity 

امير يستخدم االنترنت كل يوم كثيرا. يستخدم لعديد من االشياء. ال يمكن احصاءها. اوال في الصباح 

يتفصح االنترنت لالخبار لكن يتواصل علي العديد من مواقع التواصل االجتماعي طوال اليوم و بعد 

مثال السياسة و التكنولوجي في المدرسة. كل المساء يحمل و ينزل الظهر يتعلم عن المواضيع الكثيرة 

االفالم واالغاني في بيت صديقه. يبحث المعلومات المختلفة مثال اسعار المالبس علي هاتف جوال و 

يتسوق علي مواقع التجاري كل يوم السبت مع اختي في بيته في رايه ان االنترنت مملة احيانا و ممتعة 

 احيانا

 هي فوائد اإلنترنت؟

 لدي
Has عرض Offer العلوم Science خطأ Wrong  

 يمكن
It is possible ممتاز excellent بسهولة With ease   

 وجدتُ 
I found الموضوعات Topics يرا To see   

 ربع
Quarter  التاريخ History الحياة Life   

 

 استخدام اإلنترنت للتسوق و مقارنة العروض و األسعار فمثالً  يمكنأوالً  كثيرةلدي االنترنت فوائد كثيرة و نقاط ايجابية 

القيام بالبحث في كل  يمكنممتاز! ثانياً   عرضإنه  .بربع ثمنه في المحلهاتف جوال )سامسونج(   وجدتُ أمس 

 األفالم المسلية.و  الرائعةمن األغاني  الكثير تحميل و يمكنك تنزيلالموضوعات  للواجبات مثل التاريخ و العلوم   ثالثاً 

 يمكن ان تواصل و تبادل االفكار و انشاء الصداقات بسهولة مع كثير من الناسأليس هذا ممتعاً! و أخيراً 

 موِسيِقي و أنا أتواصل مع الكثير من الناس على موقع )الفيس بوك( و )توتير ( و )إنستجرام( و أقوم بتحميل صوري

كل أصدقائي. و لكن بعض الناس يشعرون أن اإلنترنت يجعل الحياة أكثر تعقيداً  و أعتقد ان هذا  يستمعهاو  حتي يراها

 خطأ.

 غدا ساقرء مدونة فيروز الذي سالتقيه بعد اسبوع في السينما. لن اقرء اليوم مدونته النني متعب جدا و اشعر بنعسان



Text 1 

ي علي سيحملون االغاناخوتي يتحدثون مع اصدقائهم علي منتدي. و يلعبون العاب فيديو علي االنترنت و 

 مدونتهم

Text 2 

سي في محل القهوة امام مركز  بي كل يوم السبت اصدقائي يتعلمون علوم الرياضات علي موقع بي

التجاري الساعة الرابعة والنصف الربع ساعات لكن يوم السبت القادم لن يتعلمو النهم سيذهبون الي 

 ليشاهدو مبارة كرة القدمملعب 

Celebrations 

أهالً أنا فؤاد من اليمن الناس دائماً يحتفلون باألعياد في كل البلدان ، وأهم األعياد الدينية عيد ميالد 

ني ماضية دعاالمسيح و عيد الفصح و أيضاً توجد أعياد إجتماعية مثل عيد األم و عيد األب. في السنة ال

صديقي ألحضر إحتفاالت عيد ميالد المسيح و كانت مظاهر اإلحتفال مثيرة لإلهتمام ألن صديقي زّين 

شجرة عيد الميالد باألنوار و الزينة و قّدم الهدايا لعائلته و أكلنا الديك الرومي و هو أكلة مشهورة. أما في 

عيد األضحي. و سوف أذهب إلى مصرفي عيد الفطر  البلدان العربية فأهم األعياد اإلسالمية عيد الفطر و

وأعتقد أن  مظاهر اإلحتفال بعيد الفطر ستكون ممتعة ،  أوالً ألن الناس سيزّينون الواجهات و الشوارع 

باألنوار و الزينة  وثانياً سيزورون عائالتهم و ثالثاً األطفال سيشترون الحلوي. أنا أحب العيد ألن الناس 

 يكونون سعداء

 

 



Reading Text 

أهالً أنا حسناء من البحرين . كل سنة نحتفل بالعيد. أعتقد أن العيد مناسبة دينية مهمة وأهم هذه األعياد 

عيد الفطر بعد نهاية شهر رمضان و عيد األضحى و هو اليوم العاشر في شهر ذي الحجة و هو آخر 

ر في السنة الهجرية.عادًة نزين البيوت و الشوارع باألنوار وغالباً نزور عائلتنا و لكن أحياناً نذهب شه

إلى الحدائق أنا أحب مظاهر اإلحتفال بالعيد ألن الزينة و األنوار جميلة ، السنة الماضية إحتفلنا بالعيد 

ووبعد ذلك أكلنا الطعام في البيت و لكن  أوالً  زّيّنا البيت و دعونا عمي و بناته ثم لبسُت مالبس العيد

السنة المقبلة سوف نزور عمي و سوف نأكل الحلوي في بيته وسألعب مع بنات عمي أنا أحب عمي ألنه 

 سعيد دائماً و متسامح.

Reading Text 

أنا فؤاد من اليمن الناس دائماً يحتفلون باألعياد في كل البلدان ، وأهم األعياد الدينية في أوروبا عيد ميالد 

المسيح و عيد الفصح و أيضاً توجد أعياد إجتماعية مثل عيد األم و عيد األب. في السنة الماضية دعاني 

د المسيح و كانت مظاهر اإلحتفال مثيرة لإلهتمام ألن صديقي زّين صديقي ألحضر إحتفاالت عيد ميال

شجرة عيد الميالد باألنوار و الزينة و قّدم الهدايا لعائلته و أكلنا الديك الرومي و هو أكلة مشهورة. أما في 

الفطر  دالبلدان العربية فأهم األعياد اإلسالمية عيد الفطر و عيد األضحي. وأعتقد أن مظاهر اإلحتفال بعي

ستكون مختلفة و لهذا سأذهب إلى مصر لحضور اإلحتفال بعيد الفطر ، أوالً ألن الناس سيزّينون 

الواجهات و الشوارع باألنوار و الزينة  وثانياً سيزورون عائالتهم  و ثالثاً سيأكلون أنواع معينة من 

 نون سعداءالطعام  بينما األطفال سيشترون الحلوي. أنا أحب العيد ألن الناس يكو



 

Reading Text 

أهالً أنا حسناء من البحرين . كل سنة نحتفل بالعيد. أعتقد أن العيد مناسبة دينية مهمة وأهم هذه األعياد 

و هو آخر  عيد الفطر بعد نهاية شهر رمضان و عيد األضحى و هو اليوم العاشر في شهر ذي الحجة

شهر في السنة الهجرية.عادًة نزين البيوت و الشوارع باألنوار وغالباً نزور عائلتنا و لكن أحياناً نخرج 

إلى الحدائق.  إن الزينة و األنوار جميلة و لذلك أنا أعشق مظاهر اإلحتفال بالعيد ، السنة الماضية إحتفلنا 

ثم لبسُت مالبس العيد ووبعد ذلك أكلنا أنواع مختلفة من  بالعيد أوالً  زّيّنا البيت و دعونا عمي و بناته

الطعام في البيت و لكن السنة المقبلة سوف نزور عمي و سوف نأكل الحلوي في بيته وسألعب مع بنات 

 عمي أنا أحب عمي للغاية ألنه سعيد دائماً و متسامح.

Reading Text 

أنا كريمة  يوم الثالثاء الماضي حضرُت حفل زفاف ابن عمتي  و كانت مناسبة سعيدة لعائلتنا . دعونا 

أكثر من مائة و ستون شخصاً و لذا احتفلنا في قاعة إحتفاالت ضخمة في فندق . ارتديُت أجمل ثيابى ، 

الرابعة ظهراً قبل كل الناس و زّيّنا كان يجب أن أزين القاعة و لهذا  ذهبُت أنا و أختي الصغرى الساعة 

القاعة باألنوار و الزينة الخضراء و الزرقاء و البرتقالية. ثم بدأت الحفلة الساعة التاسعة مساءاً و لبس 

العريس بدلة سوداء أنيقة و لبسْت العروس فستان الزفاف األبيض . أعجبني فستانها ألنه كان أنيقاً للغاية  

ة من الطعام و الحلوى و شربنا الشاي و ألتقطنا الصور  حتي انتهت الحفلة الساعة ثم أكلنا أنواع مختلف



الواحدة صباحاً. سوف أرسل الصور إلى أخي عمر ألنه يدرس في أمريكا. أعتقد أنها كانت أجمل حفلة 

 .حضرتها ألن الجمع كانوا سعداء

Reading Text 

 سارة  :أين ذهبِت أمس؟ 

 منال : ذهبُت إلى حفل زفاف بنت أخي

 سارة :أين كانت هذه الحفلة؟

 منال : كانت في قاعة إحتفاالت في فندق خمسة نجوم 

 سارة :مع من ذهبِت؟

 منال : مع  بنت خالي  

 سارة :ماذا  لبسْت العروس ؟

 منال :لبسْت العروس فستان زفاف  أبيض جميل و خاتم ذهبي 

 سارة :ماذا لبس العريس؟

 منال : لبس العريس بدلة سوداء أنيقة و قميص أبيض 

 سارة :هل حضر كثير من الناس ؟

 منال : نعم حضر أكثر من مائتين شخص 

 سارة :ما رأيِك في الحفلة؟

 منال : كانت حفلة ممتعة ألنه كان هناك أنواع كثيرة من الطعام و  العروسان سعيدان



 سارة :متى انتهْت الحفلة؟

 : انتهْت الساعة الحادية عشرة مساءاً منال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


