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Compositions: اإلنشاء:مواضيع   

1- Should motorists who drive too fast in residential areas be banned from driving? (Students' Book - page:15) 

- Write a report making recommendations which will improve road safety in your town or city. 
(Activity Book - page: 70) 

Over 2000 people die every year in road accidents in Syria. About 30% of the victims are children. Some 

people believe that motorists who drive too fast in residential areas should be banned from driving to protect 

people's lives and make them respect the law. On the other hand, we can stop motorists from driving too fast 

through using speed limit signs, traffic humps and large fines. I think the government should build more 

bridges and tunnels and punish those who drive too fast severely. 
 هل يجب على السائقين الذين يقودون بسرعة كبيرة في المناطق السكنية أن يمنعوا من القيادة؟ -

 اكتب تقريراً معطياً توصيات ستحسن سالمة الطرق في بلدتك أو مدينتك. -

% من الضحايا هم أطفال. يعتقد بعض الناس أن السائقني الذين يقودون بسرعة كبرية يف املناطق السكنية جيب 30شخص كل سنة يف حوادث الطرق يف سوريا. حوايل  2000ميوت أكثر من 
ئقني من القيادة بسرعة كبرية من خالل استخدام الفتات حدود السرعة, مطبات مرورية و أن مينعوا من القيادة حلماية حياة الناس و جعلهم حيرتمون القانون. من جهة أخرى, ميكن أن نوقف السا

 غرامات كبرية. أعتقد بأن احلكومة جيب أن تبين جسوراً و أنفاقاً أكثر و أن تعاقب بشدة أولئك الذين يقودون بسرعة كبرية.
2- Do you think companies should allow their employees to use work computers for their own 

purposes?(Activity Book - page: 8) 

The most important technological invention is the computer which has transformed the way people 

communicate with each other. Today, many companies are run by computers. Employees use computers 

daily in their offices to make work go faster. When some employees use work computers for personal purposes, 

work will be badly affected and it won't be finished on time. I think companies shouldn’t allow their employees to 

use work computers for their own purposes to make them do their jobs properly. 
 هل تعتقد بأن الشركات يجب أن تسمح لموظفيها بأن يستخدموا حواسيب العمل ألغراضهم الخاصة؟ -

بواسطة الحواسيب. يستخدم الموظفون عديدة  , تدار شركاتالبعض. اليومغير الطريقة التي يتواصل بها الناس مع بعضهم  قد الذي حاسوباالختراع التكنولوجي األكثر أهمية هو ال
سيتأثر العمل بشكل سيء و لن ينتهي يف الوقت احملدد. شخصية,  يستخدم بعض املوظفني حواسيب العمل ألغراضعندما  أسرع.الحواسيب يوميًا في مكاتبهم لجعل العمل يسير بشكل 

 يستخدموا حواسيب العمل ألغراضهم اخلاصة ليقوموا بعملهم بشكل صحيح. بأنها ملوظفيسمح تجيب أن ال  أعتقد بأن الشركات
3- Write a report describing some of the most important technological changes that have affected people’s 

lives recently.   (Students' Book - page: 93) 

The most important technological invention is the computer which has transformed the way people 

communicate with each other. Today, many companies are run by computers. Employees use computers 

daily in their offices to make work go faster. Another important technological invention is the smart mobile 

phone. This device, that fit in the palm of your hand, can be used as a computer, a camera or a radio not only as a 

phone. Technology will continue to transform our world in ways we have yet to imagine. 
 التكنولوجية التي أثرت على حياة الناس مؤخراً.اكتب تقريراً تصف فيه بعض أهم التغيرات  -

بواسطة الحواسيب. يستخدم الموظفون عديدة غير الطريقة التي يتواصل بها الناس مع بعضهم البعض. اليوم, تدار شركات  قد الذي حاسوباالختراع التكنولوجي األكثر أهمية هو ال
, آلة حاسوب, ميكن أن تستخدم ككآخر هو اهلاتف النقال الذكي. هذه األداة, اليت تالئم راحة يدهام اخرتاع تكنولوجي  أسرع.الحواسيب يوميًا في مكاتبهم لجعل العمل يسير بشكل 

 .تصوير أو راديو و ليس فقط كهاتف. ستستمر التكنولوجيا بتغيري عاملنا بطرق علينا أن نتخيلها بعد
4- A significant event that changed your life..حدث هام غيَّر حياتك(Students' Book - page: 21) 

- Choose something that actually happened to you or use your imagination to make up a story.  
 (Activity Book - page: 13)  - اختر شيئاً ما حدث لك في الواقع أو استخدم مخيلتك لتؤلف قصة.

- An account of a visit you made..وصف لزيارة قمت بها   (Students' Book - page: 45) 

- An interesting place you have visited..مكان رائع قد زرته  (Activity Book - page: 32) 

- a historical town or city..بلدة أو مدينة تاريخية(Activity Book - page: 60) 

- an area of natural beauty..منطقة ذات جمال طبيعي(Activity Book - page: 60) 

Last month, my friends and I visited Apamea. It is an ancient site in Syria and it is also an area of natural 

beauty. When we arrived, we visited the Roman city. There were enormous columns and high walls. After 

that, we climbed up the hill to the citadel. The views from the top were incredible. As the sun went down over 

the plain, we saw the buildings change colour, from a dark red to pink and purple. It was an amazing sight. I 

will never forget that visit. Since then, I've dreamt to study history. 

مانية. كانت هنالك أعمدة ضخمة و أسوار عالية. بعد يف سوريا و إهنا أيضًا موقع ذات مجال طبيعي.  عندما وصلنا, زرنا املدينة الرو  زرت مع أصدقائي أفاميا الشهر املاضي. إهنا موقع قدمي
محر داكن إىل وردي و أرجواين. كان منظرًا مذهاًل. لن ذلك, صعدنا أعلى التلة إىل القلعة. كانت املناظر من القمة رائعة. بينما الشمس كانت تغرب فوق السهل, رأينا األبنية تغري اللون من أ

 احلني, أحلم بأن أدرس التاريخ.أنسى أبداً تلك الزيارة. منذ ذلك 
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5- Recommendations which might help to solve this problem: 
(Very few tourists come to your town because they know nothing about it)       (Activity Book - page: 22) 
Damascus is the oldest capital city in the world and it is full of tourist attractions. However, the number of 

tourists is low because many tourists know nothing about it. I recommend that our government should 

encourage tourism through advertisements on TV, newspapers and magazines. I also suggest that the ministry 

of tourism should issue guides, posters and calendars about the most beautiful sites in the city. I hope these 

recommendations will increase the number of tourists in my city. 
 ال يعرفون شيئاً عنها(توصيات يمكن أن تساعد في حل هذه المشكلة:)يأتي سياح قالئل جداً إلى بلدتك ألنهم 

وصي بأن  جيب أن تشعع حكومتنا السياحة من دمشق هي أقدم عاصمة يف العامل و هي مليئة باملعامل السياحية. لكن, عدد السياح منخفض ألن العديد من السياح ال يعرفون شيئًا عنها. أ  
ب إرشاد سياحي, ملصقات و تقاومي عن املواقع األكثر مجااًل يف املدينة. آمل أن تزيد هذه خالل اإلعالنات على التلفاز, الصحف و اجملالت. أقرتح أيضاً بأن  جيب أن تصدر وزارة السياحة كت

 التوصيات عدد السياح يف مدينيت.  
6- Recommendations which might help to solve this problem: 

(There are very few public places in your town where people can go to keep fit)(Activity Book - page: 22) 
        Staying healthy is one of the most important issues in the 21

st
 century. Actually, the problem is made 

worse by the fact that there are few public places in my town where people can go to keep fit. The 

government should think of ways to solve this problem like building more sport clubs and allocating more 

land for parks so that people can find better places to do exercises and go walking or jogging to keep fit and 

stay healthy. 
 جد أماكن عامة قليلة في بلدتك حيث يمكن للناس أن يذهبوا إليها ليحافظوا على لياقتهم البدنية(توصيات يمكن أن تساعد في حل هذه المشكلة:)تو -

 توجد أماكن عامة قليلة يف بلديت حيث ميكن للناس أن يذهبوا هقيقة بأنحصبح أسوأ بالتهو أحد القضايا األكثر أهمية في القرن الحادي والعشرين. في الواقع, المشكلة  أن نبقى أصحاء
أراض أكثر للمنتزهات حبيث ميكن للناس أن جيدوا أماكن أفضل  و ختصيص نواد رياضية بناء يجب أن تفكر الحكومة بطرق لحل هذه المشكلة مثل. إليها ليحافظوا على لياقتهم البدنية

 .ليمارسوا التمارين و يذهبوا للمشي أو الركض ليحافظوا على لياقتهم البدنية و يبقوا أصحاء
7- Recyclingإعادة التصنيع -(Students' Book - page: 27) 
  Waste disposal is one of the most important issues in the 21

st
 century. Actually, the problem is made 

worse by the fact that we are producing a lot of rubbish. The government should think of ways to solve 

this problem like recycling. Recycling saves money and energy and reduces the volume of solid waste. 

Statistics show that major recycling plants have been built in Syria in the last few years. In my opinion, there 

should be greater education in schools about the importance of recycling. 

بطرق  يجب أن تفكر الحكومة. لقمامةالكثري من ا نتجن قيقة بأنناحصبح أسوأ بالتهو أحد القضايا األكثر أهمية في القرن الحادي والعشرين. في الواقع, المشكلة التخلص من النفايات 
السنوات سوريا يف مصانع رئيسية إلعادة التصنيع قد بنيت يف تظهر اإلحصائيات بأن  .قلل حعم النفايات الصلبةو ت الطاقة املال وتوفر إعادة التصنيع  .إعادة التصنيع لحل هذه المشكلة مثل

 .عادة التصنيعإ في رأيي, يجب أن يكون هناك تعليم أكثر في المدارس بشأن أهمية القليلة األخرية.

8- Water shortage and ways of consuming less water..نقص المياه و طرق استهالك مياه أقل - (Students' Book - page: 39) 

Water shortage is one of the most important issues in the 21
st
 century. Actually, the problem is made 

worse by the fact that we are consuming a lot of water. The government should think of ways to solve this 

problem like repairing old water systems, building dams, using drip irrigation and stopping the use of 

drinking water for watering land or for cleaning. In my opinion, there should be greater education in 

schools about the importance of preserving water. 

يجب أن تفكر الحكومة بطرق لحل نستهلك الكثري من املياه.  قيقة بأنناحهو أحد القضايا األكثر أهمية في القرن الحادي والعشرين. في الواقع, المشكلة أصبحت أسوأ بالنقص املياه 
في رأيي, يجب أن يكون هناك تعليم إصالح أنظمة املياه القدمية, بناء السدود, استخدام الري بالتنقيط و التوقف عن استخدام مياه الشرب لري األراضي أو للتنظيف.  المشكلة مثلهذه 

 احملافظة على املاء. أكثر في المدارس بشأن أهمية
9- Write about the problem of climate change and suggest two or three ways in which ordinary people can 

reduce the amount of energy they use.  (Activity Book - page: 41) 

      Climate change is one of the most important issues in the 21
st
 century. Actually, the problem is made 

worse by the fact that we are cutting down a lot of trees. People should think of ways to solve this problem 

like protecting the world’s rainforests and using solar power instead of fossil fuels. Also, using bicycles 

especially for short journeys reduces air pollution. In my opinion, there should be greater education in 

schools about the importance of reducing greenhouse gases. 
 اكتب عن مشكلة التغير المناخي و اقترح طريقتين أو ثالث التي يمكن للناس العاديين أن يقللوا بها كمية الطاقة التي يستخدمونها. -

بطرق لحل  ناسفكر الييجب أن . األشعارالكثري من  قطعن قيقة بأنناحاألكثر أهمية في القرن الحادي والعشرين. في الواقع, المشكلة أصبحت أسوأ بالهو أحد القضايا تغري املناخ 
. وائية بشكل خا  للرحالت القصرية يقلل من تلوث اهلواءعوضاً عن الوقود املستحاثي. أيضاً, استخدام الدراجات اهلو استخدام الطاقة الشمسية  محاية غابات العامل املطرية هذه المشكلة مثل

 ختفيض الغازات الدفيئة. في رأيي, يجب أن يكون هناك تعليم أكثر في المدارس بشأن أهمية
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10-Write a report to the council making recommendations about where to build houses. 
(Students' Book - page: 51) 

       My town is very crowded and polluted and there is no land to build new houses. I recommend to start 

building new residential areas in the north-east of the city where there are no trees. The new areas should 

have roads and public transport services. It should also have shopping centres, schools, gyms and parks. 

These projects will provide new jobs for many people and they will attract investors. By doing that, we can 

make use of these lands for building purposes.  

 توصيات عن مكان بناء منازل.اكتب تقريراً لمجلس البلدية مقدماً  -

حيث ال توجد أشجار. جيب أن مشال شرق املدينة بلدتي مزدمحة و ملوثة جدًا و ال توجد أرض لبناء منازل جديدة. أوصي ببدء بناء مناطق سكنية جديدة يف 

رياضية و حدائق. ستؤمن هذه املشاريع وظائف  يكون للمناطق اجلديدة طرقات و خدمات نقل عامة. جيب أن يكون هلا أيضًا مراكز تسوق, مدارس, صاالت

 ألغراض البناء. هذه ميكننا أن نستفيد من األراضي  ,جديدة للكثري من الناس و ستجذب املستثمرين. بالقيام بهذا

11- The arguments for and against protecting wild animals.(Activity Book - page: 37) 

Many wild animals are in danger of becoming extinct because of hunting. Many people believe that protecting 

wild animals saves some rare species from extinction. On the other hand, some people think that protecting wild 

animals costs a lot of money. Another argument is that some wild animals are very dangerous. They may attack 

farmers and villagers. Personally, I don’t have strong feelings about wild animals, but I think we shouldn’t be 

cruel to them. 

 نقاط نقاش مع و ضد حماية الحيوانات البرية. -

. يعتقد الكثري من الناس أن محاية احليوانات الربية  حتمي بعض األنواع النادرة من االنقراض. من الصيد االنقراض بسبب الكثري من احليوانات الربية هي يف خطر

املزارعني و ًا. قد تهاجم ناحية أخرى, يعتقد بعض الناس أن محاية احليوانات الربية تكلف الكثري من املال. نقطة نقاش أخرى هي أن بعض احليوانات الربية خطرة جد

 القرويني. شخصيًا, ليست لدي مشاعر قوية جتاه احليوانات الربية, لكن أعتقد أنه علينا أن ال نكون قساة عليها.

12- The arguments for and against keeping household pets.(Activity Book - page: 37) 

Many people have cats, dogs, fish and birds in their homes. Keeping pets has many advantages. First, it 

entertains children as well as old people who find themselves lonely. Some kinds of dogs can be used to 

protect houses or farms from thieves. On the other hand, some people are against the idea because pets may 

cause serious illnesses and at the same time they need more money. Personally, I am against keeping 

household pets because of their negative effects on health. 

 ت المنزلية األليفة.نقاط نقاش مع و ضد تربية الحيوانا -

إضافة لكبار السن الذين جيدون  األطفال لدى الكثري من الناس قطط, كالب, أمساك و طيور يف منازهلم. لرتبية احليوانات األليفة حماسن عديدة. أواًل, إنها تسلي

,بعض الناس هم ضد هذه الفكرة ألن بعض  . من ناحية أخرىمن اللصوص ميكن ان تستخدم بعض أنواع الكالب حلماية املنازل و املزارع نفسهم وحيدين. ثانيًا,

 ها السيئة على الصحة.احليوانات األليفة ميكن ان تسبب أمراضًا خطرة وبنفس الوقت حتتاج ملال اكثر.  شخصيًا, أنا ضد تربية حيوانات منزلية أليفة بسبب آثار

13- The arguments for and against eating meat.(Activity Book - page: 37) 

Meat is a main food in many Syrian dishes. It is very important for our bodies because it is a rich source of 

protein and it contains minerals such as iron. On the other hand, doctors advise us to reduce the amount of 

meat we eat because it contains cholesterol which is one of the causes of heart diseases. Personally, I am a 

vegetarian and I am against eating meat because of its negative effects on health. 

  نقاط نقاش مع و ضد تناول اللحم. -

من ناحية أخرى,  اللحم هو الطعام الرئيسي يف الكثري من األطباق السورية. إنه مهم جدًا ألجسامنا ألنه مصدر غين بالربوتني و حيتوي معادن مثل احلديد.

ا نباتي و أنا ضد تناول أحد أسباب مرض القلب. شخصيًا, أنهو ينصحنا األطباء أن نقلل من كمية اللحم الذي نتناوله ألنه حيتوي على الكولسرتول الذي 

 اللحم بسبب آثاره السلبية على الصحة.

14- Write an article giving advice to people of your own age who are about to start a new job. 
(Students' Book - page: 63) 

For me the golden rule when you first start a job is this: listen and learn from colleagues. Ask your colleagues 

questions if you aren’t sure about something and offer to help them. Another tip is that it is better to be 

punctual and to work hard. Also, be honest and don’t make up excuses for not doing something. If you have a 

job starting soon, remember some of these tips. In the end, you’ll be happier and more successful. 

 اكتب مقالة معطياً نصائح ألشخاص في عمرك الذين على وشك أن يبدؤوا بعمل جديد. -

تعلَّم من الزمالء. اسأل زمالءك أسئلة إن مل تكن متأكدًا من شيء ما و اعرض عليهم بالنسبة لي القاعدة الذهبية عندما تبدأ عماًل ألول مرة هي هذه: أصغ و 

ام بشيء ما. إن كان املساعدة. نصيحة أخرى هي أنه من األفضل أن تكون دقيقًا يف املواعيد و أن تعمل جبد. أيضًا, كن أمينًا و ال ختتلق األعذار لعدم القي

 النصائح. يف النهاية, ستكون أكثر سعادة و أكثر جناحًا. لديك عمل يبدأ قريبًا, تذكر بعض هذه
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15- Write an article giving advice to people of your own age on the following topic: 

(How to be a good brother)(Students' Book - page: 63) 

If you want to be a good brother, you should be honest to your brothers and sisters. Treat them the way you 

like to be treated. Keep their secrets and let them trust you. Listen to them carefully and show interest. Avoid 

being selfish. Don’t hesitate whenever they ask you for help and don’t let them down. Tell them about your 

problems and ask for advice. If you follow these tips, I think you'll be a good brother. 

 تكون أخاً صالحاً( كيف)اكتب مقالة معطياً نصائح ألشخاص في عمرك عن الموضوع التالي: -

لهم بالطريقة اليت حتب أن تعامل بها. احفظ أسرارهم و دعهم يثقون إن كنت تريد أن تكون أخًا صاحلًا, عليك أن تكون صادقًا مع إخوتك و أخواتك. عام

و اطلب النصيحة. إن بك. أصغ إليهم بعناية و أظهر االهتمام. جتنب أن تكون أنانيًا. ال ترتدد عندما يطلبون منك املساعدة و ال ختذهلم. أخربهم عن مشاكلك 

 تتبع هذه النصائح, أعتقد أنك ستكون أخًا صاحلًا.

16- Write an article giving advice to people of your own age on the following topic: 

(How to do well at school)                                                                                                                (Students' Book - page: 63) 

If you want to do well at school, you must study hard and organize your time. For me the golden rule is preparing the 

lessons at home and listening to the teachers carefully. Also, ask your teachers questions if you don’t understand or 

you are not sure about something. Do your homework regularly and depend on yourself. Don’t be afraid of making 

mistakes because you can learn from them. Doing well at school needs a lot of determination. 

 (جيداً في المدرسةيكون أداؤك  كيف)التالي: وضوعاكتب مقالة معطياً نصائح ألشخاص في عمرك عن الم -

ل و اإلصغاء إىل إن كنت تريد أن يكون أداؤك جيدًا يف املدرسة, عليك أن تدرس جبد و تنظم وقتك. بالنسبة لي القاعدة الذهبية هي حتضري الدروس يف املنز

بانتظام و اعتمد على نفسك. ال ختف  البيتيةاملدرسني بعناية. أيضًا, اسأل مدرسيك أسئلة إن مل تكن تفهم أو إن مل تكن متأكدًا من شيء ما. أجنز واجباتك 

 من ارتكاب األخطاء ألنه ميكنك أن تتعلم منها. القيام بأداء جيد يف املدرسة حيتاج للكثري من التصميم.

17- Keep moving to keep fit.(Activity Book - page: 45) 

Most people agree that regular exercise is an important part of a healthy lifestyle. Some people find exercise 

boring so they make excuses to avoid doing it. In my opinion, walking is the best sport for all ages. We 

should allocate 30 minutes for walking everyday. We can walk for short journeys. We can also join a gym. If 

we don’t have time to go to the gym, we can use exercise machines such as treadmills or exercise bikes. I 

think we should keep moving to keep fit. 

 ابق في حركة لتحافظ على لياقتك. -

ض الناس التمارين مملة لذا خيتلقون أعذارًا لتجنب القيام بها. يف رأيي, املشي يوافق معظم الناس على أن التمرين النظامي هو جزء هام من أسلوب حياة صحي. جيد بع

دقيقة للمشي كل يوم. ميكن أن منشي للرحالت القصرية. ميكن أيضًا أن ننضم إىل ناد رياضي. إن مل يكن  30هو أفضل رياضة لكل األعمار. علينا أن خنصص 

 دم آالت التمارين مثل آالت املشي و دراجات التمارين. أعتقد بأنه جيب أن نبقى يف حركة لنحافظ على لياقتنا.لدينا وقت للذهاب إىل النادي, ميكننا أن نستخ

18- Enjoy your food and stay healthy.(Activity Book - page: 45) 

Experts tell us that what we eat affects how healthy we are and how long we live. I suggest that your meals 

should be balanced. They should contain fresh fruit and vegetables. Also, you should reduce the amount of 

sugar and fat you eat. Cut down on caffeinated beverages and drink more fresh juices. You should eat less junk 

food because it is unhealthy. If you follow these tips, you'll enjoy a healthy life. 
 استمتع بطعامك و ابق بصحة جيدة. -

ه و أن ما نأكله يؤثر على كيفية بقائنا أصحاء و على طول املدة اليت نعيشها. أقرتح أن وجباتك جيب أن تكون متوازنة. جيب أن حتتوي الفواك خيربنا اخلرباء

ر. طازجة. عليك أيضًا أن تقلل من كمية السكر و الدهون اليت تأكلها. قلل من املشروبات اليت حتتوي على الكافيني و اشرب عصائر طازجة أكثاخلضار ال

 ألنها غري صحية. إن تتبع هذه النصائح, ستستمتع حبياة صحية. السريعةعليك أن تأكل بشكل أقل األطعمة 

19- Thinking is good for you to live long and enjoy your old age. (Activity Book - page: 45) 

Scientists have shown that people who keep their brains busymay live long and happy lives. I am going to 

suggest some interesting ways in which you can keep your brain active. First of all, start reading different 

kinds of books. You can also do puzzles or crosswords. Play chess with a friend or on the Internet in your 

free time. I think these activities will keep your brain busy and you will enjoy your old age. 

 ع بشيخوختك.التفكير جيد لك لتعيش أطول و تستمت -

تبقي دماغك  لقد أظهر العلماء أن األشخاص الذين يبقون أدمغتهم مشغولة ميكن أن يعيشوا حياة سعيدة طويلة. سأقرتح بعض الطرق املمتعة اليت ميكن أن

لشطرنج مع صديق أو على االنرتنت يف وقت نشيطًا. أواًل, ابدأ بقراءة أنواع خمتلفة من الكتب. بإمكانك أيضًا أن حتل األلغاز أو الكلمات املتقاطعة. العب ا

 فراغك. أعتقد أن هذه النشاطات ستبقي دماغك مشغواًل و ستستمتع بشيخوختك.
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20- Write an email to a family suggesting a suitable place for them to live.(Students' Book - page: 69) 

I think I’ve found the perfect place for you. It’s a big villa in a green suburban area that would suit your needs. 

It’s quiet and with residents’ parking. There’s a beautiful park with trees and flowers over the road. There isn’t 

much traffic. It’s also larger than your current place. The supermarket is about five minutes away and it’s easy 

to reach the motorway. I think you should arrange a viewing of this place because it’s a great find. 

 

Many thanks, 
 اً لهم ليعيشوا فيه.اكتب رسالة إلكترونية إلى عائلة مقترحاً مكاناً مناسب -

يف منطقة واقعة بضاحية خضراء اليت ستناسب فعاًل احتياجاتكم. إنها هادئة مع موقف سيارات  كبريةإنها فيال  أعتقد أنين وجدت املكان املثالي لكم.

 على بعد توجد حديقة مجيلة فيها اشجار و ازهار على الطريق. ال يوجد الكثري من حركة املرور . إنها أيضًا أكرب من منزلك احلالي. املتجر الكبري  .للسكان

 الشكر, جزيل مع مخس دقائق ومن السهل أن تصل إىل طريق السيارات. أعتقد أنه عليك أن ترتب إلجراء معاينة هلذا املكان ألنه اكتشاف عظيم.

21- Write your description of an (old) building you know well. It could be the building you live in. 
 (Activity Book - page: 51) 
I live in a two-storey old house which is located in old Damascus. It is surrounded by  

a large colourful garden with trees and flowers and there is a large pond in the middle of the garden where we 

can sometimes swim. In the garden we spend the long summer evenings in the moon. The house is painted 

white and it has a tiled roof which provides shady areas on both the ground floor and first floor. I enjoy living in 

this house. 
 2017دورة      اكتب وصفك الخاص لمبنى )قديم( تعرفه جيداً. يمكن أن يكون المبنى الذي تعيش -

يف وسط احلديقة حيث  ركةازهار ويوجد بر وأعيش يف منزل قديم من طابقني والذي يقع يف دمشق القدمية. إنه حماط حبديقة كبرية زاهية األلوان ذات أشجا

و الذي يؤمن مناطق مظللة لكال  ي.يف احلديقة نقضي ليالي الصيف الطويلة حتت القمر. املنزل مطلي باللون األبيض وله سقف قرميد,نستطيع ان نسبح احيانا 

 املنزل.انين استمتع بالعيش يف هذا  الطابقني األرضي و األول نوافذ الطابق األول.

22- Write a short biography of someone you know or know about.(Students' Book - page: 75) 

My friend Ali is a famous musical instruments maker. He was born in Damascus in 1990. He is a tall handsome 

young man. His father is a civil servant and his mother is a nurse. Ali was good with his hands. He took a 

course in woodwork and became a carpenter. He loved folk music and, in his spare time, made musical 

instruments. His instruments have become famous across Syria, and there is now a great demand for them. 

 قصيرة لشخص ما تعرفه أو تعرف عنه. حياةاكتب سيرة -

التحق بدورة يف  .. هو شاب طويل وسيم. والده موظف مدني و والدته ممرضة. كان علي بارع بيديه 1990صديقي علي صانع آالت موسيقية مشهور. ُولد يف دمشق يف عام 

 يوجد اآلن طلب كبري عليها.أعمال النجارة و أصبح جناراً. عشق املوسيقى الشعبية, و يف وقت فراغه, صنع آالت موسيقية. أصبحت آالته مشهورة يف كل أحناء سوريا, و 

23- Write a report making recommendations which will improve road safety in your town or city. 

It may be impossible to reduce accidents, but I have several recommendations which will reduce this risk. 

Firstly, it is important that people obey traffic laws and they should be fined when they break them. 

Secondly, motorists have to make sure that their vehicles are in a good condition before driving. Thirdly, I 

think the government should make the streets wider, and build more bridges and tunnels. If these 

recommendations are accepted, I believe that the accident rate could be reduced. (2014) 
 اكتب تقريراً معطياً توصيات ستحسن سالمة الطرق في بلدتك أو مدينتك. -

توصيات ستقلل من هذا اخلطر. أواًل, إنه أمر هام أن يطيع الناس قوانني املرور و جيب أن ُيغرَّموا من احلوادث, لكن لدي  نقللقد يكون من املستحيل أن 

احلكومة الطرق  عندما خيرقونها. ثانيًا, جيب على سائقي السيارات أن يتأكدوا أن مركباتهم يف حالة جيدة قبل القيادة. ثالثُا, أعتقد أنه جيب أن جتعل

جسورًا و أنفاقًا أكثر. إذا متت املوافقة على هذه التوصيات, أعتقد أن معدل احلوادث ميكن تقليله.أكثر اتساعًا و أن تبين   

24- What do you think about people who risk their lives climbing mountains? 

Climbing mountains is one of the extreme sports that is not popular in Syria. Most people find it dangerous 

because it may cause serious injuries or even death. It needs trainers and rescuing teams. On the other hand, 

some people, who love challenge and adventure, consider it an exciting sport. Mountaineers risk their lives in 

climbing high mountains, but they feel happy when they achieve their goals. In my opinion, it's foolish to do 

such a dangerous sport. 
 ما رأيك باألشخاص الذين يخاطرون بحياتهم في تسلق الجبال. -

. جيدها معظم الناس خطرة ألنها قد تسبب إصابات خطرية أو حتى املوت. إنها حتتاج ملدربني و غري الشعبية يف سوريا دى الرياضات اخلطرةتسلق اجلبال هي إح

بال عالية, تسلق جفرق إنقاذ. من ناحية أخرى, بعض األشخاص, الذين حيبون التحدي و املغامرة, يعتربونها رياضة مثرية. متسلقو اجلبال خياطرون بأرواحهم ل

 لكنهم يشعرون بالسعادة عندما حيققون أهدافهم. يف رأيي, إنه من احلماقة القيام برياضة خطرة كهذه
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25- Write your own email to a friend whose family you are going on holiday with. (Activity Book - page: 65) 

      Thanks for inviting me to go with you on your holiday. We’ve already agreed on the essential things, like 

the tent, sleeping bags and first-aid kit, but there are other things we may need. It might be a good idea to take 

a small gas cooker so that we can prepare our own food. How about a large water container? If we don’t take 

plenty of water, we might run out. Is there anything else we should take? Let me know what you think. 

See you soon. 
 إجازة.اكتب رسالتك اإللكترونية الخاصة إلى صديق ستذهب مع عائلته في  -

لكن توجد شكرًا على دعوتي للذهاب معكم يف إجازتكم. لقد اتفقنا على األشياء األساسية , مثل اخليمة, أكياس النوم و حقيبة اإلسعافات األولية, 

وعاء ماء كبري؟ إن مل  أشياء أخرى قد حنتاجها. قد تكون فكرة جيدة أن نأخذ جهاز للطبخ صغري يعمل على الغاز حبيث نستطيع أن حنضر طعامنا. ماذا عن

 نأخذ الكثري من املاء, قد ينفد منا. هل يوجد أي شيء آخر جيب أن نأخذه؟ دعين أعرف ما رأيك. أراك قريبًا.

26- Write a letter recommending a genius for an award. 

Genius Society members, 

I am writing to you to suggest that you consider Dr. Mohammad Droubi for your new Genius award. Dr. 

Droubi is a gifted dentist and academic, who gives lectures all over the world. He is well-known professor. 

His innovations in the field of dentistry have brought him international recognition. He has received many 

awards from international institutions. I believe that these works justify his nomination for the new Genius 

Award. 

Yours faithfully, 
 اكتب رسالة مزكياً بشخص عبقري لينال جائزة. -

 أعضاء مجعية العباقرة,

حممد دروبي جلائزة العبقري اجلديدة. الدكتور دروبي هو طبيب أسنان و أكادميي موهوب, الذي  أكتب إليكم ألقرتح أن تأخذوا بعني االعتبار الدكتور

مشهور. إبداعاته يف حقل طب األسنان جلبت له االعرتاف الدولي. لقد تلقى العديد من اجلوائز من مؤسسات  استاذيلقي حماضرات يف كل أحناء العامل. هو

 ترشيحه جلائزة العبقري اجلديدة. عاملية. أعتقد أن هذه االعمال تربر

 املخلص لكم,

27- How to make tea. 

Some people find it difficult to start their day without having at least one cup of tea in the morning. If you want to 

make tea, first, you should fill the teapot with water. Then put the teapot on the fire until it boils. Next, put a bag of 

tea in it and leave it until it gets red enough. Finally, pour the tea in your cup and put as much sugar as you want. 
 كيف تحضر الشاي. -

احد من الشاي على األقل يف الصباح. إن أردت أن حتضر الشاي, أواًل, جيب أن جيد بعض األشخاص أنه من الصعوبة أن يبدؤوا نهارهم بدون تناول فنجان و

في. أخريًا, صب متأل إبريق الشاي باملاء. ثم ضع اإلبريق على النار حتى يغلي. بعد ذلك, ضع ظرفًا من الشاي فيه و اتركه حتى يصبح لونه أمحرًا مبا يك

 الشاي يف فنجانك و ضع قدر ما تريد من السكر.
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CHANGING TIMES CHANGING TENSES 

Tenses االزمنة Usage االستعمال Key words دالئل 

Present Simple   حاضر بسيط 

 V1 (+s مع المفرد الغائب) 

He always plays. 

Habits عادات    - Facts حقائق 

 

Repeated actions اعمال متكررة 

Always, often, usually 

 

everyday 

 

Past Simple        ماضي بسيط 

V2 (تضاف للنظامي   ed( 

He played yesterday. 

Actions began and ended in the past. 

 حوادث بدأت وانتهت بالماضي

Yesterday, last week, 

ago, In 1998 

Present Continuous    حاضر مستمر 

Am, is are + V-ing 

He is playing now. 

Actions happening at the time of 

speaking.         

 حوادث تجري وقت الكالم

Now, at present, 

This moment, Look! 

Past Continuous ماضي مستمر         

 Was, were + V-ing 
 

He was playing when they came. 

While he was playing, they came. 

Two actions in the past one 

happened during the progress of the 

other. 

     في الماضي حادثتان احداهما جرت اثناء    

 وقوع االخرى. 

     االولى ماضي مستمر والثانية ماضي بسيط

  

as-while   ماضي مستمر بعد 

  

 

When             ماضي بسيط

 بعد

 

Future Simple     مستقبل بسيط 

Will + zero form (infinitive) 

He will play next week. 

Actions Happening in the future 

ستقبلحوادث تحدث بالم  
Tomorrow, next week 

 

Present perfect   حاضر تام 

Have, has + V3 ( past participle) 

 

He has played 3 games so far. 

1- An action that happened in the 

past, but still affects the situation 

now.                  حادثة بالماضي لها اثار االن

2- An action happened in the past 

and continues to happen now. 

             حدث بالماضي واليزال قائماً حتى اآلن

Just, already, yet, so far, 

ever, never – (this week) 

 

Since (2005), 

 for ten days,  

lately, recently  

Present perfect continuous 

Have, has + been + V-ing 
 

He has been playing for 2 hours. 

- Like the present perfect, the 

present perfect continuous is used 

for actions that began in the past 

and have continued to the present. 

             مثل الحاضر التام في االستعمال الثاني

Since, for, lately, 

recently--- 

  

all day, all morning.. 

Past perfect ماضي تام     

Had + V3 (past participle) 

 

He had played before he went to 

school. 

An action was completed before a 

second one in the past.  

 

  حدثان في الماضي احدهما تم )ماضي تام( قبل

 االخر )ماضي بسيط(                            

After, because + past 

perfect 

 

Before, by the time + 

past simple 

Past perfect continuous 

Had + been + V-ing 

 

He had been playing for 2 hours 

before he went to school. 

Like the past perfect but here we 

emphasize the duration of the first 

action. 

مثل استعمال الماضي التام ولكن هنا نؤكد على 

 المدة التي استغرقها الحدث االول                

 نفس دالئل الماضي التام مع اضافة

 المدة

for +  (since) 
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The Most Commonly Used Irregular Verbs 

 V1 V2 V3 املعنى  V1 V2 V3 املعنى

 buy bought bought يشرتي  let let let يدع

 bring brought brought حيضر  cut cut cut يقطع

 catch caught caught ميسك  shut shut shut يغلق

 fight fought fought يقاتل  cost cost cost يكّلف

 teach taught taught يتعلم  hit  hit  hit يضرب

 think thought thought يفكر  hurt hurt hurt يؤذي

                        put put                put يضع

 blow blew blown ينفخ  set set set يركز

 draw drew drawn يرسم  read read read يقرأ

 fly flew flown يطري  spread spread spread ينشر

 grow grew grown ينمو        

 know knew known يعرف  bend bent bent يثين

 throw threw thrown ُيلقي  build built built يبين

 show showed shown/showed ُيظهر  burn burnt burnt حيرق

 prove proved proven/proved يربهن  deal dealt dealt يتعامل

         feel felt felt يشعر

 be(am-is-are) was-were been يكون  get got got حيصل

 become became become ُيصبح  keep kept kept حيافظ

 begin began begun يبدأ  leave left left يغادر

 come came come يأتي  lend lent lent ُيقرض

 do did done يفعل  lose lost lost خيسر

 drink drank drunk يشرب  mean meant meant يقصد

 go went gone يذهب  meet met met يقابل

 lie lay lain يستلقي  send sent sent يرسل

 ring rang rung يرّن  sleep slept slept ينام

 run ran run يركض  spend spent spent ُينفق

 see saw seen يرى        

 sing sang sung يغّني  lay laid laid يضع

 swim swam swum يسبح  pay paid paid يدفع

         say said said يقول

 break          broke      broken يكسر        

 beat beat beaten يضرب  burn burnt/ burned burnt/ burned حيرق

 bite bit bitten يعّض  dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed حيلم

 choose chose chosen خيتار  learn learnt/learned learnt/learned يتعلم

 drive drove driven يقود  smell smelt/smelled smelt/smelled يشّم

 eat                 ate         eaten يأكل        

 fall                 fell fallen يسقط  dig dug dug حيفر

 forget forgot forgotten ينسى  feed fed fed يطعم

 freeze froze frozen ُيجمد  find found found يعثر

 give gave given ُيعطي  hear heard heard يسمع

 hide hid hidden خيتبئ  lead led led يقود

 ride rode ridden ميتطي  make made made يصنع

 rise rose risen يرفع  sit sat sat جيلس

 shake shook shaken يهز  sell sold sold يبيع

 speak          spoke    spoken يتكلم  stand stood stood يقف

 steal            stole   stolen يسرق  stick stuck stuck ُيلصق

 take               took       taken يأخذ  tell told told خيرب

 tear tore torn ميزق  understand understood understood يفهم

          wake              woke     woken يصحو  win won won يربح

 wear wore worn يلبس  have-has had had ميلك

 write             wrote      written يكتب     
 

 


