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1- Write a report describing some of the most important technological changes 

that have affected people’s lives recently:  

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. 

 :اكتب تقريراً تصف فيه بعض أهم التغيرات التكنولوجية التي أثرت على حياة الناس مؤخراً  -

التكنولوجي األكثر أهمية هو احلاسوب الذي قد غري الطريقة اليت يتواصل بها الناس مع بعضهم البعض. االخرتاع 

اليوم, تدار شركات عديدة بواسطة احلواسيب. يستخدم املوظفون احلواسيب يوميًا يف مكاتبهم جلعل العمل يسري 

األداة, اليت تالئم راحة يدك, ميكن أن بشكل أسرع. اخرتاع تكنولوجي هام آخر هو اهلاتف النقال الذكي. هذه 

تستخدم كحاسوب, آلة تصوير أو راديو و ليس فقط كهاتف. ستستمر التكنولوجيا بتغيري عاملنا بطرق علينا أن 

 نتخيلها بعد.

2- The arguments for and against keeping household pets 

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. 

 .نقاط نقاش مع و ضد تربية الحيوانات المنزلية األليفة -

أمساك و طيور يف منازهلم. لرتبية احليوانات األليفة حماسن عديدة. أواًل, إنها  لدى الكثري من الناس قطط, كالب,

تسلي األطفال إضافة لكبار السن الذين جيدون نفسهم وحيدين. ثانيًا, ميكن ان تستخدم بعض أنواع الكالب 

ض احليوانات األليفة حلماية املنازل و املزارع من اللصوص. من ناحية أخرى ,بعض الناس هم ضد هذه الفكرة ألن بع

ميكن ان تسبب أمراضًا خطرة وبنفس الوقت حتتاج ملال اكثر.  شخصيًا, أنا ضد تربية حيوانات منزلية أليفة بسبب 
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