
  ice cream :١-اآليس كريم
س١: مالعنوان املناسب للقطعة؟ 

ج١: تاريخ اآليس كريم  
س٢: من افضل قائد سيارة ؟ 

ج٢:اآليس كريم 
س٣: ماسم السيارة؟ 

ج٣:  سيارة اآليس كريم 
س٤: مالصحيح في صفات سائق سيارة االيس كريم 

ج٤:سعيد وليس متذمر 
س٥: معنى كلمة بعثة؟ 

ج٥: رحلة  
س٦:  نسبة 60 % من الحال هو ؟ 

ج٦: الخيارات  
١- ايس كريم  
٢- زبادي مثلج 

  .(frozen dessert مالحظة:في اخر سطر يقول ان االيسكريم يتكون ٦٠ بامليه من )
س٧:  اآليس كريم  من  اكتشفه؟ 

ج٧: (األجنبي اللي في اول القطعه مكتوب) 
س٨: من أضاف الفواكه إلى االسكريم؟  

ج٧: الخيارات 
 ✅ ١- اسيا

٢- بولو املغرب 
٣- فرنسا 

س٨: 
ج٨: االيسكريم في صورته الطبيعية 

س٩: ماذا حصل اآليس كريم اثناء الحرب العاملية؟ 
ج٩: الخيارات : 

١- اآليس كريم صار أرخص  
٢- اآليس كريم أصبح اليباع 

 ✅ ٣- لم يكن هناك سكر بما فيه الكفاية
 ?Q 1: The appropriate address for the piece

 A 1: Ice Cream history
 ?Q2: Who is the best car leader

 A 2: Ice Cream
 ?Q3: What is the car name

 A 3: Car ice cream
 Q4: Malicious in the qualities of the driver of the car ice cream

 A 4: Happy and not complaining
 ?Q 5: The meaning of the word Expedition

 A 5: Journey
 ?Q 6: 60% of the disease is

 A6: Options
 Ice cream -1

 Frozen yogurt .2
 ?Q 7: Ice cream Who discovered it



 A 7: (foreigner who is in the first piece written)
 ?Q 8: Who added fruits to the scrim

 A 7: Options
 ✅ Asia -1

 Polo Morocco - 2
 France .3

 :Q 8
 A 8: Iscream in its natural form

 ?Q 9: What happened to ice cream during the World War
 :A9: Options

 Ice cream is cheaper
 ice cream has become a gift - 2
 ✅ there wasn’t sugar enough- 3

 .King Faisal Award :جائزة امللك فيصل
 ?Who suggested the prize-1-

 - ِمن اقترح الجائزة؟  
 From the entity responsible for nominating the winners-2-

-من الجهة املسؤولة عن ترشيح الفائزين؟ 
Who did nominate the prize ?

scientific and academic university
3-كم مرة تقام الجائزة؟  

 ?rize be held4- What constitutes th
 Certificate, medal and money

شهادة وميدالية ومال. 
٥- متى أول جائزة؟  

 ?When is the first prize -5
 .In 1979 or 1399
في ١٩٧٩ أو ١٣٩٩. 

٦- ما معنى كلمة يخصص؟  
 ?What is the word allocates-٦

 Assign-appropriate-specialized-dedicated-specify-give /ج٦

 mswak :املسواك
 old people were cleaning their teeth ... But Muslims had a special way to clean their teeth with -1

 .toothpicks
 ?What are you talking about

 A 1: Options 
 People in the past did not clean their teeth well .1

 create the introduce about the way muslims clean their teeth ✅ o -2
 ?Who suggested using a mswak .2

 Recommendation of the Prophet Mohammed
 -- which consists? -3

 A 3: From the tree of Arak
 ?Who used the Mswak?-٤

 All companions and Muslims are followers of the Prophet Muhammad



 ?Q 1: What about the first section
 A 1: Options 

 The writer criticizes the way people clean their teeth old - 1 

 ✅ The writer mentions the benefit of cleaning the Muslims to their teeth - 2 
١- القطعة رقم١ عن ماذا تتحدث؟  

 ج١: الخيارات  
١-األشخاص في املاضي لم يكونوا ينظفوا أسنانهم بشكل جيد 

٢- الطرق التي ينظف بها املسلمون أسنانهم  
( اختلفوا في االجابة واألغلب قال االجابة ٢) 

٢-  من اقترح باستخدام املسواك؟  
توصية من الرسول محمد . 

٣- مما يتكون املسواك؟ 
ج٣: من شجرة اآلراك. 

٤-من استخدم املسواك؟ 
كل الصحابه واملسلمني عامه اتباعا للرسول محمد  

س٥: ماذا تفهم من كامل القطعة؟  
ج٥: 

س٦: عن ماذا املقطع األول؟  
 ج١: الخيارات

 ١- الكاتب ينقد طريقة الناس في تنظيف أسنانهم قديًما
✅ ( مالحظة هذي هي االجابة الصحيحة الن الكاتب لم  ٢- الكاتب   يذكر فائدة  طريقة تنظيف املسلمني ألسنانهم 

ينتقد الناس قديما في تنظيف أسنانهم وإنما ذكرهم فقط )

 ) Traveler John:الرحالة جون

 جوني رجل ترك زوجته واوالده البالغني في كندا في مدينة( مونتريال ) سنة ٢٠٠٠ وكان عمره ٤٥، و بداء رحلة باالقدام استمرت 
سنة وشهرين مر على ١٦٠٠ عائلة عاش عندهم وَلم يكن معاه غير ٤٠٠٠ دوالر،كان يستضاف من قبل العائالت وينام على 

كراسي الحدائق واملدارس،بداء رحلتو في عيد ميالده (ال٤٥ ) بعد ما استقال من عمله، وكان يريد أن يغير حياته . 
حقق رقم قياسي بأنه الشخص الوحيد الذي مشي مسافة طويلة بمفرده. 

 اصعب بلد كانت استراليا النها حارة جدا ( الترمومتر يعطي درجة عالية ،بعد عودت جوني لكندا لم يعد يعيش في مدينة 
ماندرين، وانفصل عن زوجته واصبح جد. 

Johnny, a man who left his wife and adult children in Canada in the city of Mandrin, began a one-
 year, two-month journey of 1,600 families who lived with him and was only $ 4,000. He was

 hosted by families and slept in garden chairs and schools. 45) after he quit his job, and wanted to
 .change his life

 .He scored a record that he was the only person walking a long distance alone
 The most difficult country was Australia because it is very hot (the thermometer gives a high 

 degree, after Johnny returned to Canada no longer lives in the city of Mandarin, and separated
 .from his wife and became grandfather

س١/ماذا فهمت من قطعة رقم ١؟  
ج١: الخيارات 

✅ ١- كانت رحلته على األقدام
 ٢- غادر في ميالده ال ٤٥

٣- انتقل الى كندا في تاريخ
س٢/ماذا فهمت من قطعة رقم٢؟  

الخيارات: 



 ✅ ١-اخذ عدد قليل من املتوقع من دوالرات الكنديه معه
٢-استخدم ٥٦ حذاء. 

٣- قابل ١٦٠٠ عائلة ( بالقطعة مكتوب سكن عن ١٦٠٠ عائلة ). 
س٣: كيف أصبحت حياته؟  

ج٣/ الخيارات: 
١- بقي مع زوجته >> في القطعه انفصل عنها

٢- يرعى حفيده >> مكتوب في القطعة  بس صار لديه حفيد
٣- اكمل رحلته

✅ ٤- استقر في كندا وبدأ حياته من جديد >> بدأ يألف كتب حسب القطعه
س٤:  ماذا حصل من قطع املسافات ؟  

ج٤: الخيارات :
✅ ١- كثير اعطوه أزواج من األحذية

٢- زار مدن وصحاري

س٥: مالصعوبة التي وجدها جني في استراليا؟ 
 ✅ ج٥:  الن درجة الحرارة كانت جدا عالية ( الترمومتر ).

س٦: ملاذا جني قام بالرحلة؟  
ج٦:  الخيارات 

 ١- يريد إكمال دراسته
 ٢- يريد اكتشاف البلدان

✅ ٣- النه اراد تغيير حياته
س٧: كيف سافر؟  
ج٧: على األقدام. 

س٨:  
ج٨: لم يحمل معه سوا محفظة وشنطة و كيس نوم 

 ?Q 1 / What did you understand from piece 1
 A 1: Options

 ✅ His journey was on foot - 1
 left in his 45th birthday - 2

 Moved to Canada in history - 3
 ?Q2 / What did you understand from piece number 2

 :Options
 1. Taking a few expected Canadian dollars with him✅

 .It is used 56 shoes .2
 Meet 1600 families3- -

 ?Q3: How did his life become
 :A / 3 Options

 He stayed with his wife - 1
 to take care of his grandson - 2

 Complete his journey .3
 ✅ He settled in Canada and began his life again -4

 ?Q4: What happened from the distance cut
 :A 4: Options



 ✅ Many gave him pairs of shoes - 1
 visited the cities and deserts - 2

 ?Q 5: What difficulty did Jane find in Australia
 A 5: Because the temperature was very high

 ?Q6: Why Jin Gan on the trip
 A 6: A6: Options

 wants to complete his studies - 1
 wants to discover countries - 2

 .✅ because he wanted to change his life - 3
 ?Q 7: How did he travel

 A 7: On foot
 :Q 8

 A 8: He did not carry with him a wallet and bag and a sleeping bag

 Couchsurfing :السكن املجاني
What is the right choice in the piece?س١ 

 .A 1: Available in many countries
 ?Q2: Why do they need free housing? What is the benefit of free housing

 A 2: to stay./ A place to live
 ?Q3: Where is his spread

 .In most countries
 ?"Q4 / What is the meaning of the word "Couchsurfing

 .Friends live with each other, or free housing/Stay 
 ?Q5 / What is the liquid looking for

 .About where he sits
 ?Q6: Is Couchsurfing available online

 A6: Internet available
 ?Q7 / Is it special

 C 7 / Not available
 ?Q 8: How much does it cost to live in it

  A 8: nothing
What is the incorrect information about free housing?س٩ 

It's expensiveج٩: 
س١:ماهو الخيار الصحيح في القطعة؟  

ج١: متوفر في بلدان كثيرة. 
س٢: ملاذا يحتاجون إلى السكن املجاني؟ / ماهي فائدة السكن املجاني ؟  

ج٢: .٠to stay/ مكان للسكن  
س٣:  أين منتشر السكن املجاني؟  

في أغلب الدول.  
٠س٤/ما معنى كلمة" Couchsurfing" ؟ 

 األصدقاء يعيشون مع بعضهم، أو السكن املجاني. 
س٥/ عن ماذا يبحث السائل؟  

عن مكان يجلس فيه.  
س٦: هل السكن املجاني متاح على االنترنت؟  

ج٦:  االنترنت متاح. 
س٧/ هل هي خاصة؟  



ج٧/ ال، متاحة. 
س٨: كم يكلف السكن فيه؟  

ج٨ : ال شيئ 
س٩: ماهي املعلومة غير الصحيحة عن السكن املجاني؟  

ج٩: غالي الثمن  
 Mohamed Ali Klay :محمد علي كالي

 ?1- When will I be Muslim?.؟When he changed his name?
 .A 1: 22 years old or After defeating Lewis

  When did he win the prize?  Or 2-How old was Mohamed Clay when he won 3 fights2- ؟
 A 2: 36years old

 ?After how many matches did Mohammed Ali get the title-٣
 3Tournaments-

 ?Where did he get it؟In any year Mohammed Ali Clay won the third medal–٤
 From Rome.1960 

  ?What is the meaning of "assumed-٥
 ?Options: - took - thread - posited- suspected

 "...." What is the meaning of the word --٦
 It means change

 when did he die?-٧
  2016-

��١- متى أسلم؟ ومتى غير اسمه؟ 
ج١: عمره ٢٢. أو بعدما هزم لويس. 

��٢- متى ربح الجائزة؟ أو كم كان عمره عندما ربح ٣ جوالت؟  أو عند حصوله على امليدالية الذهبية 
ج٢: عمره ٣٦. 

( مالحظة مهمة: كالي ولد عام ١٩٤٢، تحول لإلسالم وغير اسمه سنة ١٩٦٤،  
 ١٩٦٤ - ١٩٤٢=٢٢ نستنتج انه اسلم وعمره ٢٢ 

اخذ ثالث جوائز على مدى عشرين سنه ، عام ١٩٦٤ و١٩٧٤ و١٩٧٨ 
يعني آخر سنه ١٩٧٨ فاز بالجائزة الثالثه، (ناخذ ١٩٧٨ ونطرح منه اول سنه فاز فيها بالجائزة األولى)  

 ١٩٧٨- ١٩٤٢ = ٣٦
نستنتج انه فاز بالثالثه وعمره ٣٦) 

٣- بعد كم بطولة حصل محمد علي كالي على اللقب ؟ 
٣ بطوالت. 

٤ - في أي عام حصل محمد علي كالي على امليدالية الثالثة؟ ومن أين حصل عليها؟ 
 من روما. في عام 1960 

٥- ما معنى يفترض ؟ الخيارات :- أخذ - رمى - يفترض- استغرق ? 
 posited وبعضهم قالوا pretend وبعضهم قالوا took بعضهم قالوا

٦- ما معنى كلمة "...." 
معناها تغيير. 

٧- متى توفي؟ 
 ٢٠١٦

 (Mountains and hills) الجبال والتالل
س١:مقارنة بني الجبال والتالل؟  

التالل أقل ارتفاعا من الجبال 



س٢:ما نسبة مساحة الجبل على الكرة األرضية؟ 
 .٪٢٠

 ?Compare mountains and hills:س١
 The hills are lower than the mountains

 ?What proportion of the mountain area on Earth:س٢
 20%

  : oud )العود
س١: ماذا نفعل بالعود لكي يـصبح عطرًا؟ 

ج١: التقطير. 
 )Or Q 1: What do we do in return to become a perfume?Q 1: How to extract a lute to become a -

 (perfume?)
 A 1: distillation

س٢: في ماذا ال نستخدم العود؟  
ج٢: التنظيف. 

 ?Q 2: What do we not use oud-
 A 2: Cleaning

س٣: ماذا يحدث للشجر الذي ينتج العود؟  
ج٣:عدوى فطرية 

 ?Q3: What happens to the tree that produces the oud
Fungal infectionج٣: 

س٤: في ماذا استخدمت أوربا العود ضمن العطور؟ 
ج٤: الصندل والروز 

 ?Q4: What did Europe use the oud in perfume
 A 4: Sandalwood and Rose

س٥: ماذا تعني كلمة "harvesting” ؟ 
ج٥: يجمع-يحصد 

 ?Q5: What does "harvesting" mean
 A 5: Combines

س٦: من أين جاء العود؟ 
الهند واليمن وتايلند وأثيوبيا 

 ?Q 6: Where did the oud come from
 India, Yemen, Thailand and Ethiopia

س٧: ماهي الشيئان التي تستخدم من العود؟ 
ج٧: البخور والزيت 

 ?Q7: What are the two things that are used from the oud
 A 7: incense and oil

س٨: ماذا تعني كلمة ”reaper“؟ 
ج٨: حصاد-يجمع 

 ?Q8: What does "reaper" mean
 A 8: Harvest - gather

الدمية الروسية( Russian Doll:) مختلفة 



 The  first  Russian  nested  doll  set  was  carved  in  1890  by  Vasily  Zvyozdochkin  and  designed
 by Sergey Malyutin, who was a folk crafts painter in the Abramtsevo estate of Savva Mamontov, a
 Russian industrialist and patron of arts.[4][5] The doll set was painted by Malyutin. Malyutin's doll
 set consisted of eight dolls—the outermost was a girl in a traditional dress holding a rooster. The

 inner dolls were girls and a boy, and the innermost a baby.[4]
 The origin of the inspiration for matroshka dolls is not clear. It is believed that Zvyozdochkin and
 Malyutin were inspired by eastern Asian culture, for example the doll Honshu, named after the
main  island  of   Japan,  however  the  Honshu  figures  cannot  be  placed  one  inside  another.
 [6] Sources differ in descriptions of the doll, describing it as either a round, hollow daruma doll,

 portraying a bald old Buddhist monk,[7] or a Seven Lucky Godsnesting doll.[4][5][8]
 Savva Mamontov's wife presented the dolls at the Exposition Universelle in Paris, where the toy
 earned  a  bronze  medal.  Soon  after,  matryoshka  dolls  were  being  made  in  several  places  in

 .Russia and shipped around the world
تـم نـحت أول مجـموعـة دمـية مـتداخـلة روسـية فـي عـام 1890 مـن قـبل فـاسـيلي زفـيوزدوشـكني وتـم تـصميمها مـن قـبل سـيرغـي مـالـيوتـني ، 
الــذي كــان رســامًـــا للحــرف الــشعبي فــي مــزرعــة أبــرامــسيفو مــن ســافــوفــا مــامــونــتوف ، وهــو صــناعــي روســي وراعــي لــلفنون. [4] [5] تــم 
رســـم مجـــموعـــة الـــدمـــى مـــن قـــبل Malyutin. تـــتألـــف مجـــموعـــة دمـــى Malyutin مـــن ثـــمانـــي عـــرائـــس ، وكـــانـــت الـــفتاة الـــبعيدة فـــي ثـــوب 

تقليدي يحمل الديك. كانت الدمى الداخلية عبارة عن فتى وصبي ، وأقرب طفل. [4] 
أصــــل اإللــــهام لــــدمــــى matroshka غــــير واضــــح. مــــن املــــعتقد أن Zvyozdochkin و Malyutin مســــتوحــــى مــــن الــــثقافــــة اآلســــيويــــة 
 Honshu الـتي سـميت بـعد جـزيـرة الـيابـان الـرئـيسية ، ولـكن ال يـمكن وضـع شـخصيات ، Honshu الشـرقـية ، عـلى سـبيل املـثال دمـية
واحــدة داخــل أخــرى. [6] اخــتلفت املــصادر فــي وصــف الــدمــية ، واصــفة إيــاهــا بــأنــها دمــية دائــريــة مــجوفــة ، تجســد راهــباً بــوذيــاً قــديــم 

األصلع ، [7] أو دمية سبعة الكي غودسنستينج. [4] [5] [8] 
قــدمــت زوجــة ســافــوفــا مــامــونــتوف الــدمــى فــي مــعرض اكســبو يــونــيفرســال فــي بــاريــس ، حــيث حــصلت الــلعبة عــلى مــيدالــية بــرونــزيــة. بــعد 

فترة وجيزة ، تم صنع دمى ماتريوشكا في عدة أماكن في روسيا وتم شحنها في جميع أنحاء العالم. 

س١- من هو صانع الدمى؟  
ج١:  من روسيا  " اسمه بالنص"  

Who is the doll maker? س١: 
from Russia٢- ج١: 

س٢: مستوحاة من أو بدأت متى؟ Inspired by or started when/ فكرة الدمية الروسية بدأت من؟ 
ج٢: من اليابان < هذا الجواب صحيح ألن باملقطع األخير بالقطعة ان الدمية الروسية فكرتها من جزيرة في اليابان 

 Q 2: Inspired by?The idea of a Russian doll started from
 A 2: From Japan
س٣: أفضل عنوان هو: 

ج٣: الخيارات  
-١-الفنون والحرف 

 ✅ - ٢- تمثال خشب روسي
٣-ألعاب لألطفال 

 :Q 3: The best address is
 A 3: Options

 Arts and Crafts-1-
 ✅  Russian wood figurine - 2 -

 children toys-3
س٤:: عن ماذا تتحدث القطعة األولى؟ 

 What the first piece is talking about?ج
 Russian doll and its reason

 carved= shape": س٤: معنى كلمة



س٥: من ماذا مصنوعة الدمى؟  
ج٥: الخشب، وتدخل في بعضها. 

 ?Q 5: What dolls are made of
 ..A 5: Wood, and enter into some of them

  The girl who) الفتاة  التي تفضل أكل البطاطس املقلية وعندما مرضت أصبحت تدور عالج
 prefers to eat french fries and when she gets sick has become a treat)

س١: ملاذا تريد العالج؟ أو ماذا حصل لها؟  
ج١: مرضت ألنها تاكل بطاطس مقلية كل يوم . 
س٢: ماذا يفهم من املقطع األول في القطعة؟ 

أغلب األشخاص ال يأكلون كل شيئ.  
س٣: كيف حصلت على عالج أو حل؟ أو ماملقصود من املقطع الثاني؟ 

ج٣: وجدت على الحل   أو العالج في االنترنت . 
س٤: ما معنى كلمًة"”diet؟ 

ج٤: طعام. 
س٥: في املقطع األخير ماذا حصل مع الفتاة؟  

ج٥: حياتها تحسنت. 

 ?Q 1: Why do you want treatment? Or what happened to her
 .A 1: I got sick because they eat French fries every day

 ?Q 2: What is understood from the first section of the piece
 .Most people do not eat everything

 ?Q3: How did you get treatment or solution? Or what is meant by the second section
 .A 3: Found a solution or treatment in the Internet

 ?"Q4: What is the meaning of the word "diet
 .A 4: Food

 ?Q 5: In the last section what happened with the girl
 .A 5: Her life has improved

  :the gold الذهب
س١: ماهي استخدامات الذهب من زمان وحتى اآلن؟  

ج١: يخزنونه لقيمته العالية، ويستخدم كأموال ومجوهرات. < في القطعة مكتوب يستخدم في االكسسورات  
 ?Q 1: What are the uses of gold from time to date

 .A 1: Store it for its high value, and it is used as money and jewelry
س٢: ؟؟؟ 

الشرطي املطعون:  
 "weapons" س١: مامعنى كلمة

الخيارات : سكني  
س٢: 1 - ما هي األداة التي طعن  بها الشرطي؟ 

السكني.  
 Q 1: Meaning of the word "weapons

 Options: knife
 ?Q2: 1- what is the tool by which the police stap

 .the knife



تيشرت اديداس : 
 صـــورة فـــلينة مـــن اديـــداس ولـــه عـــدة ألـــوان وأحـــجام، وعـــليه خـــصم كـــبير، حـــيث أن  ســـعره قـــبل الـــتخفيض كـــان ب١٧٩ ، وأصـــبح بـــعد 

التخفيض ب١٠٩ فيسالك :( مالحظة في نموذج يذكر انه في منه لون ازرق) 
س١: ماذا حصل في التيشرت 

ج١؛ أصبح أرخص.  

 A copy of Adidas and has several colors and sizes, and a big discount, since the price before the
 :reduction was 179, and became after the reduction of 109

 Q 1: What happened in T-shirt?
 C 1; became cheaper

 theroy of play and practice: نظرية اللعب واملمارسة 
 The importance. أهـمية الـلعب عـند األطـفال : تجـربـة  تـم تجـربـتها عـلى األطـفال، ومـدى تـأثـير الـلعب عـليهم، ويـجعلهم أكـثر نـشاط
 of play in children: Experience has been tried on children, and the impact of playing on them, and

 make them more active
س١:  ملاذا يهتم بتعليم االطفال؟ 

✅٤- يتحدثون عدة لغات.   ج١:١- ألنهم يسمعون قبل ال يتحدثون٢- لم يجد ُكتَّاب ٣- ألنهم يتعلمون وال يهتمون باألشخاص
س٢: ملاذا نصحه بالتعلم كاالطفال؟ 

ج٢: النهم ال يشعرون بالحرج عند ارتكاب األخطاء 
س٣: ماهو عنوان القطعة؟  

ج٣: اللعب وأهميته في مرحلة الطفولة.  
س٤: الضمير it يعود على ماذا؟  

٤: اللعب  
س٥: ملاذا اللعب مهم في هذه املرحلة؟  

س٦: هل األلعاب تؤثر على نشاط األطفال؟ 
ج٦: يزيد النشاط.  

 ?Q 1: Why cares about teaching children
 A 1:  because they hear before they do not talk -1

 did not find a book - 2
 because they learn and do not care about people - 3 

 .speak several languages - 4
 ?Q2: Why is it advised to learn as children

 A 2: Because they do not feel embarrassed
 ?Q2: What is the title of the piece

 .A 3: Play and its importance in childhood
 ?Q4: Conscience  “it”is back on what

 A 4: Play
 ?Q5: Why play important at this stage

 ?Q6: Do games affect children's activity
 .A 6: Increases activity

الصورة التحذيرية للعب األطفال: 
جايبني صورة تحذيرية انه طفل يلعب كورة في  منطقة لعب أطفال. 

  in this area not..........:س١
 .(Drive fast ) ج١:  ممنوع السرعه



 ((Hawaiian Islands) جزر هاواي
س١: كيف ظهرت الجزيرة؟ 

 ج١: واحدة الى األخرى في خالل  ٣٠ بليون سنة. 
س٢: القطعة األولى عن ماذا تتحدث؟ 

ج٢: البراكني في جزر الهاوي. أو العلماء يوصفون جزيرة هاواي وطريقة تكوينها. 
س٣: معنى كلمة (...)؟ 

ج٣: تعني ظهور سريع ألنها تراكمت فوق بعض الحمم البركانية وتصلبت. 
س٤: ماذا ممكن يسبب ثوران البركان ؟ ( اخر برقراف)  

ج٤:  
س٥: ماهي املرتبة الثانية في الزلزال؟  

ج٥: كاالفونيه 
س٦: ارتفع أطول بركان على األرض؟ 

 4km :ج٦
س٧: ضمير it يعود على ماذا ؟ 

ج٧: الخيارات 
١- البراكني 
٢- املحيط  

٣- سطح األرض 
س٨: املتوقع في السنوات القادمة ماذا يحصل؟  
ج٨:  سوف تظهر جزر جديدة بسبب البراكني . 

س٩: أكوام تعني؟  
ج٩: الخيارات  

  Assortments -١
- Stack -٢
- .(# ( مالحظة: كل االجابتني صحيحة

 ?Q 1: How did the island emerge
 .C1: one by one in 30 billion years 

الخيارات كانت تلخبط :  
 ✅  A.One by one more than 30 billion year

 B.One by one less than 30 billion year
 C. One by one more than 30 miliion year

 D.One by one less than 30 million year
وبالقطعه مكتوب:  

  ( exactly one by one 30 billion year)
تـوضـيح : فـي الـريـاضـيات بـشكل عـام اذا كـتب " اكـثر مـن ١٠ " ف ال ١٠ تحسـب فـي هـذي الجـملة لـكن اذا كـتب " اقـل مـن ١٠ " ال 

١٠ هنا ما تحسب ف يكون هنا حسب ما قالت انه مذكور بالقطعة " بالضبط ٣٠ بليون سنة " ف تكون اكثر من ٣٠ بليون سنة 

 ?Q2: The first piece of what you talk about
 A 2: Volcanoes in the Hawaiian Islands. Or scientists are described as the island of Hawaii and its

 .composition
 ?(...) Q 3: The meaning of the word

 .A 3: means a quick appearance as it has accumulated above some lava and hardened
 Q4: What can cause a volcanic eruption? (Last Post)

 ?Q5: What is the second place in the earthquake



 A 5: Calafonite
 ?Q6: The longest volcano on Earth rose

 A 6: 4km
 ?Q 7: Conscience it goes back to what

 A 7: Options
 Volcanoes -1

 Ocean .2
 the surface of the earth - 3

 ?Q8: Expected in the coming years What happens
 A8: New islands will appear due to volcanoes.:

Q9:Piles mean:
C9:

- Assortments 
✅ - Stack 

البيتزا: 
س١: مكونات البيتزا 

ج١: العجني والجبنة، وصلصة البندورة. 
س٢: سبب تسمية البيتزا مارغريتا؟ 

نسبة إلى امللكة مارغريتا اكلت البيتزا التي اخترعها . 
س٣: ملاذا األشخاص يعتقدون أن أول من صنعها " Raffaele Esposito" االيطالي؟  

✅ . أو ألنها انتشرت حول العالم.  ج٣: ألنها تحتوي على ألوان علم إيطاليا
س٤: مالشيئ غير الصحيح عن البيتزا؟ 

الخيارات:  
-تصنع من جنب خاص فقط في إيطاليا 

انتشرت حول العالم  -
- ✅ البيتزا ليست وجبة عاملية
✅<< قيل ان االجابة هذه وفقا للقطعة  - البيتزا صممت خصيصا للملكه
( اختلفوا في االجابات الثالثه)  -

س٥: كيف طور الشيف البيتزا؟  
س٦:ماذا يشير اللفظ هناك؟ 

-ج٦: ايطاليا 
س٧:: ملاذا البيتزا شعبية؟ 

ج٧: تناسب الثقافات املختلفة 
س٨: ما هو أفضل عنوان passag؟ 

ج٨: بيتزا شهيرة 
س٩: ملاذا تم بيع البيتزا في محالت السوبر ماركت؟ 

ج٩: حتى املطاعم املنافسة 
س١٠: ملاذا البيتزا غير صحية؟ 

ج١٠: يحتوي على سعرات حرارية عالية. 
س١١: ملاذملاذا اشتهر صانع البيتزا؟ ملاذا تم ربط البيتزا باسمه؟  

ج١١: ألن  امللكة اكلت البيتزا التي صنعها . 

 Q 1: Ingredients of pizza
 .A 1: Dough, cheese, tomato sauce

 ?Q2: Why is the label named Margarita pizzaI ate the pizza he invented 



 c2/ In relation to Queen Margherita
 ?Q 3: Why do people think that the first made by "Raffaele Esposito" Italian

 .A 3: It contains the colors of Italy flag. Or because they spread around the world
 ?Q4: What is wrong with pizza

 - Choices: 1-Made from special cheese only in Italy
 2-spread around the world 

 3-Pizza is not a universal meal✅
 Q5: How the chef developed pizza
 ?Q 6: What does the word indicate

 C6: Italy
 ?Q7 :: Why is pizza popular

 A 7: Suit different cultures
 ?Q8: What is the best title for the piece

 A 8: A famous pizza
 ?Q 9: Why pizza was sold at supermarkets

 A 9: Even the competition restaurants
 ?Q10: Why is pizza unhealthy

 .A10: Contains high calories
 ?Q 11: Why make pizza

 A11: Made for Queen Margarita

  globalizations :العوملة
أنها منذ القدم، وعلى سبيل املثال انتشار النباتات من منطقة ملنطقة أخرى، واعتمادها في الغذاء. 

 وهناك شي موجود ف شمال امريكا, واستخدموه العرب والصينني وبعدين اشتهرت الهند, وكانوا يجيبوه على السفن إلى الهند 
س١:كلمة exhaustedتعني: 

 ✅ means  tired -١
 antique-٢

 old -٣
س٢: ماهو سبب ذكر األكل الهندي أو ال "”plant”؟ 
بداية اإلجابة    As example  ( مثال على العوملة) 

س٣: لو النص اكتمل  سوف يتحدث عن ماذا؟  
ج٣: الخيارات  

 ✅ ١-عن أهمية العوملة اليوم
٢-كانت العوملة غير شائعة في العالم القديم 

س٤: ضمير it  يعود على ماذا؟  
 ج٤: ( االجابة أول وحده عبارة عن كلمتني بينهم (-)).  

س٥: من أين يأتي  الفلفل أو األكل الحار؟ / أو الفلفل واألكل الحار قبل أن يأتي للهند أين كان؟  
ج٥: الخيارات:  

١-اسيا وشمال امريكا 
٢-الصني وجنوب افريقيا ،  

✅،  << ذكــرت الــشمال بــشكل صــريــح فــي الــنص ، امــا الــجنوب  فــذكــر فــي الــقطعة  املــكسيك لــذلــك االجــابــة  ٣-شــما وجــنوب امــريــكا 
فـي امـريـكا الـشمالـية والـجنوبـية).  <<كـان مـذكـور فـي الـقطعة مـن   امـريـكا واملـكسيك وتـمر بـالـهند واسـبانـيا وهـنقاريـا والـيمن والـصني 

  (
س٦: ضمير they  في القطعة يعود على ماذا؟ 

ج٦: االجابة  قد تكون عائدة على أحد الشعوب املذكورين في القطعة. 



س٧: مامعنى كلمة" herb”؟ 
ج٧: الخيارات  

١- كبير من األوعية الدموية 
 ✅ ٢-الضغط بواسطة املاء 

   (Arabian antique money) ماذا تعني؟ <<في النص(Antique ) س٨: كلمة
 very old :ج٨

س٩: اختار عنوان للقطعة؟  
س١٠: من اخترع العوملة؟ أصل العوملة من أين؟  

ج١٠:الصني 
س١١: الفلفل أين يزرع؟  
ج١١: في امريكا وآسيا. 

س١٢: معنى كلمة "......" ( يفهم منها عادات وتقاليد) 
ج١٢: العادات  وقيل أنها التطور . 

س١٣: القوة العظيمة املوجودة بالقطعه يعود على  ؟ 
ج١٣: الخيارات  

١-الحكومة العاملية   
٢- العوملة  

٣-  ... الناس 
س١٤: مالذي حد من معدالت الفقر? 

ج١٤: الخيارات  
١- التعليم  

 ✅ ✅ ٢- العوملة
س١٥- أصل  التحف والقطع األثرية? 

ج١٥-  الصني والجزيرة العربية.  
س١٦: الفلفل أين  يحفظ؟ 

ج١٦:  الخيارات 
١-  الثالجه 

٢-  يجلس برا  
٣- طرق معينه لحفظه 

 :Q 1: The word exhausted means
 ✅ means tired -1

 antique-2
 old .3

 ?"Q2: What is the reason for mentioning Indian food or "plant
 A 2: An example of globalization

 ?Q3: If the text is complete, it will talk about what
 A 3: Options

 ✅ The importance of globalization today -1
 Globalization has been uncommon in the ancient world .2

 ?Q 4: Conscience” it” goes back to what
 A 4: االجابة اول وحده عبارة كلمتني بينهم( -) 

 Q5: Where does pepper come from or eat hot? / Or pepper and hot food before he comes to
 ?India Where was it

 A 5: 1. Asia and North America
 ,China and South Africa .2



 ✅ North and South America-3
 ?Q 6: They're conscience in the piece back on what

A 6: االجابة قد تكون عائدة على أحد الشعوب في القطعة  
 ?"Q 7: What is the word "herb

 A 7: Options
 Large of blood vessels - 1
 ✅  pressure by water - 2

 ?Q 8: The word ((Antique What do you mean
 A8: old

 ?Q 9: Choose the title of the piece
 Q10: Who Invented Globalization?The origin of globalization from where

 A 10: The China
 ?Q 11: Where the pepper is grown

 .A 11: In America and Asia
 "......" Q 12: The meaning of the word

  C 12: traditionally
 ?Q13: the great power Is the piece back on?

 A13: Options
 Global Government .1

 Globalization .2
  3-people

 ?Q14: What is the poverty rate
 A 14: Options
 Education .1

 ✅ Globalization .2
 ?Q15 - The origin of artifacts and antiques

 .China and the Arabian Peninsula
 ?Q16: Pepper where to save

 A16: Options
 Refrigerator -1

 sitting by land - 2
 specific ways to save it - 3

 Thank you letter from student to person:رسالة شكر من طالب لشخص
قــطعة صــغيره، عــبارة عــن رســالــة ايــميل مــكتوب sir فــي الــبدايــة، وأشــكرك عــلى تــعليمي ومــساعــدتــي، فــي حــلول الــواجــبات ومــمنت لــك. 

وآخر شي " مع احترامي واسمه".   
أو قطعه موجهه من طالب لصديقه ملساعدته في حل الواجبات وِفي األخير كاتب اني لن أنساك . 

 A small piece, is an email message written sir at the beginning, thank you for my tutorial and help
 ".me, and grateful to you. And another Shi "with respect and name

 Or a piece directed by a student to his friend to help him solve duties and in the end writer I will
 not forget you

(مــالحــظة:رســـالـــة  ايـــميل  لـــشكر,   الـــبعض قـــال الـــجواب لـــزمـــيل الـــدراســـة، والـــبعض قـــال الـــجواب ملـــعلمه،  فـــكال  اجـــابـــتني  صـــحيحه  
حسـب  الـي ذكـر، اذا قـال  فـي رسـالـته  فـي ايـميل  شـكر  بحـله  لـلواجـب  تـقولـي  إجـابـة  مـوجـهة  لـصديـق، أمـا إذا كـان  رسـالـة  شـكر  

بفهم لدرس  تقولي إجابة  معلم ). 
س١: الرسالة وجهت ملن؟  



ج١:  
 ✅ ١-ملعلمه

٢- زميل الدراسة 
٣- املدرسة. 
٤- والده . 

 ?Q 1: The letter addressed to whom
 :A 1

 ,For his teacher-1
 classmate-2

 .School .3
 .His father .4

صورة تحذيرية" النار": 
 ”risk fire" في صورة تحذيرية يوجد فيها نار ومكتوب فيها

س١: تحذير انتبه ال تفعل؟  
ج١: ممنوع التدخني.  

 ?Q 1: Warning Be careful not to do
 A 1: No smoking

 Arab ships and linked to Europe:السفن العربية وربطها بأوربا
قطعة تتكلم عن السفن وكيف استفادوا من تجارب العرب وطوروها 

 A piece talks about the ships and how they benefited from the experiences of the Arabs and their
 development

س١: ضمير "هم" يعود على ماذا؟  
ج١:  الخيارات  
 ✅ ١-  الروابط

٢-  مركب  
س٢: كلمة "”التحسن أو التقدم لألحسن"  تعود على ماذا؟  

ج٢:الخيارات:  
 (Sequa sails)          ١-األشرعة املربعة

٢-... العرب 
( اختلفوا في اإلجابة) 

س٣: ملاذا  الكاتب كتب هذا املقطع؟ 
ج٣: الخيارات:  

١- الحرج 
٢- الضغط  
٣- الوصف. 

 ?Q 1: Conscience (their) come back on what
 A 1: Options

 Links -1 
 vessels -2 

 ?Q2: The word "(this improvement)" goes back to what
 :A 2: A 2: Options

 Square sails (Sequa sails) - 1
 Arabs٢



 ?Q3: Why did the writer write this passage
 :A 3: Options:

 Critical .1
 Pressure .2

 .Description .3

 Suez Canal:قناة السويس
الــقطعة تتحــدث عــن: " الــفرنــسي يــدعــى : فــيردنــانــد  املــسؤول عــن املشــروع، وكــيف الــعائــالت الــحاكــمة فــي أوربــا فــرحــت بــافــتتاح قــناة 

السويس، وكيف اختصرت الوقت للرحلة إليها ، وكم املبلغ في القناة". 
 The Frenchman He is named: Ferdinand in charge of the project, and how the ruling families in

 " .Europe rejoiced at the opening of the Suez Canal and how to shorten the time for the trip

س١: املبنى الجديد مقارنة في  قناة السويس كان:  
الخيارات : 

 ✅ ✅ ✅ ١- مهم سياسيًا.
٢- اقل تكلفة "  

٣- مضيعة للوقت 
ا). 

س٢: هذا املشروع كان مهم ملن؟  
ج٢: الخيارات:  
١-العالم العربي 

٢- املصريني 
 ✅ ٣-األوربيني

٤- األسر الحاكمة. 
( مالحظة في القطعة مكتوب اسبانيا وايطاليا اي الجواب يتعلق بأوربا). 

س٤: كم تكلفة القناة؟  
س٥:  عدد السنوات التي استغرق فيها بناء قناة السويس 

ج٥: ١٠ سنوات   
س٦:  ماهي جنسية مدير املشروع؟ 

ج٦: فرنسي 
س٧: كل هذه الخيارات موجودة في فيردناند معدا؟  

ج٧:  لم يكن مهندسا  
س٨: القناة ملاذا كانت مهمة؟  

ج٨: ألنها أخذت وقت طويل ( مالحظة : ال أعلم هو نفس السؤال  رقم ١ أم ال). 
س٩: قناة السويس تربط بني؟  

ج٩: الخيارات  
 ✅ ١- بحرين 

٢-قناتني 
٣- نهرين 

 Q 1: The new building compared to the Suez Canal was
 :Options

 .Politically important .1
 Inexpensive .2

 Waste of time .3
 ?Q2: This project was important to whom

 :A 2: Options



 The Arab world .1
 Egyptians -2
 Europeans-3

 .The ruling families .4
 ?Q4: How much does the channel cost

 .Q5:   Q 5: Number of years it took to construct the Suez Canal
 A 5: 10 years

 ?Q6: What is the nationality of the project manager
 A 6: French

 ?Q 7: Are all these options available in a prepared Ferdinand
 A 7: He was not an engineer

 ?Q8: Why was the channel important
 A8: Because it took a long time

 ?Q 9: The Suez Canal connects
 A 9: Options

 ✅ 1-Two seas
 Two channels .2

 Two Rivers - 3

 king Fahd's bridge : جسر امللك فهد
س١: من صاحب فكرة جسر امللك فهد؟ 

خليفة بن سلمان  
س٢: في ٢٠١٠ الجسر مان مشغوال، ماهو الحل؟ 

ج٢: بناء جسر جديد. 
س٣: عن ماذا تتحدث القطعة؟ 

الوصف وتفاصيل البناء  
س٤: عن ماذا  تتحدث القطعة ؟ 

ج٤: للتوسعة  
س٥: مالم يرد ذكره في املقطع؟ 

ج٥: مراكز التسوق 
س٦: عن ماذا تتحدث القطعة ؟ 

ج٦:انها تحتوي على جزيرتني، كل جزيرة ٦ كم. 
س٧: من أمر ببناء الجسر؟ 

س٨: متى افتتح الجسر؟ 
س٩:  من أطلق اسم الجسر؟ 

ج٩: سلمان بن خليفة 
س١٠: هل هناك أي مسجد أو مركز تسوق؟ 

ج١٠:هناك مسجد وال يوجد مركز تسوق 
س١١: ما هو العنوان املناسب للمقطع؟  

ج١١:جسر امللك فهد. 

 ?Q 1: Who owns the idea of King Fahd Bridge
 Khalifa bin Salman

 ?Q2: In 2010 the bridge is busy, what is the solution
 .A2: Build a new bridge

 ?Q3: What are you talking about



 Description and details of construction
 ?Q4: What are you talking about

 A 4: For expansion
 ?Q 5: Unless mentioned in the section

 A 5: Shopping Centers
 ?Q6: What are you talking about

 .A 6: It contains two islands, each island 6 km
 ?Q 7: Who ordered the construction of the bridge

 ?Q8: When did the bridge open
 ?Q 9: Who launched the name of the bridge

 A 9: Salman bin Khalifa
 ?Q10: Is there any mosque or shopping center

 A 10: There is a mosque and there is no shopping center
 ?Q 11: What is the appropriate title for the section

 .A 11: King Fahd Causeway

 Iceland جو  ايسلندا
شـخص دائـما يـسافـر ملـكان عـند البحـر، لـكن الـسنة املـاضـية قـرر يـسافـر لجـزيـرة، مـع عـلمه أنـها بـاردة ومـمطرة، وعـندمـا ذهـب إلـى هـناك 
الـجو كـان أكـثر مـما يـتوقـع، حـيث كـان بـارد ومـمطر كـثيرًا، وذكـر إنـه مـارأيـك الـشمس، واسـتمر املـطر أكـثر مـن ٩ أيـام مـتواصـلة، وكـان 
مــعهم مــرشــد ســياحــي، عــلمهم كــيف يــحافــظون عــلى جــفاف أشــياءهــم  ، ويــجعلونــها غــير مــعرضــة للخــطر، وآخــر ٤ أيــام رجــعت األجــواء 

مشمسة، واستمتعوا على الشاطئ. 
 A person always travels to a place at the sea, but last year he decided to travel to an island,)
 knowing it was cold and rainy, and when he went there the atmosphere was more than expected,
 so it was very cold and rainy, and he said it was the sun, and the rain continued for more than 9
 consecutive days. Teach them how to keep their things dry, and make them vulnerable, and the

 .(.last 4 days, the atmosphere returned to sunny, and enjoyed the beach
س١: معنى كلمة  "exhausted”؟ (الخيارات: 

 ✅ ١-متعبة
٢- مبلل 
٣- برد 

٤-غير سعيد 
س٢: عنوان القطعة؟ 

ج٢: الخيارات  
١- أسوء اجازة في حياتي 
٢- ال تسافروا إلى ايسلندا 

٣- من األوقات الصعبة تتعلمون أمور جديدة.  
( البعض اختار ٣ والبعض اختار ١)  

(مالحظة: سبب اختيار رقم ٣، النو في النهاية قال في اخر ٥ أيام تحسن الجو و استمتعنا فيه). 
س٣: ماذا فهمت من القطعة رقم٢  عن الطقس؟  

ممطر ومغيم. 
س٤: ضمير "it ” يعود على ماذا؟  

ج٤: الشمس. 
س٥: ملاذا فرح في األيام األخيرة؟ س٥: ملاذا املجموعة أصبحوا فرحني؟ 

ج٥: ألن الجو تحسن لألفضل. 
س٦: ملاذا الكاتب تحدث عن الطقس؟ 

ج٦: يريد أن يجعل كل شخص  يعرف الطقس إذا أراد ملدينة معينة.  



س٧: ماذا يعمل الرجل في كل صيف؟ / كيف عادة كان يقضي إجازته؟ 
الخيارات : 

 read book -ج٧: ١
 ✅ relaxing in the sea   -٢

س٨: ماذا تعلم الرجل والذين معه؟ ماذا نفهم من البرقراف الثالث؟  ملاذا كانوا محظوظني.؟ 
ج٨: يحافظون كيف يحافظون على جفاف أغراضهم. 

س٩: ماملقصود من املقطع رقم ٢  عن املدينة  املتواجد فيها الرجل؟ 
ج٩: لم يرى الشمس من ٩ أيام. 

س١٠:ماذا نفهم من براقراف 2؟  
ج١٠: الخيارات : 

١-إنه لم يرى الشمس ألكثر من اسبوع. 
 ✅ ٢- كان املطر مستمر اكثر من اسبوع 

٣- بداية املطر كان في اليوم التاسع. 
س١١: هل كان الرجل يعرف عن الطقس؟  

ج١١: يعرف عن الطقس لكن أراد أن يجرب ووجد بأنه أخطأ وَلم يعجبه الطقس. 
 ?  Q 1: What does a word axhusted

 :Options
 ✅ tired-1

 wet -2
 cold .3

 unhappy-4
 ?Q2: Title of the piece

 A 2: Options
 ✅ The worst vacation in my life - 1

 Do not travel to Iceland .2
 .Hard times are learning new things .3

 ?Q3: What did you understand from piece number ... about the weather
 .It is rainy and cloudy

 ?Q4: The "conscience" “it” goes back to what
 .A 4: The sun

 ?Q 5: Why joy in the last days? Q5: Why did the group become happy
 .A 5: Because the weather improved for the better

 ??Q6: Why did the writer talk about the weather/How often would he spend his vacation
 .A 6: wants to make everyone know the weather if he wants a certain city

 ?Q 7: What does a man do every summer
 :Options

 A 7: 1- read book
 ✅ Relaxing .2

 Q 8: What did the man and those with him learn?What do we understand from the third?Why
 were they lucky?

 .A 8: Preserve how to keep the dryness of their things
 ?Q 9: What is meant by section 2 about the city where the man is

 .A 9: He did not see the sun of 9 days
 ? Q 10: What do we understand from the second section

 :A10: Options
 .He has not seen the sun for more than a week .1 



 ✅ It was rain for more than a week - 2 
 The beginning of the rain was on the ninth day - 3 

 ?Q 11: Did the man know about the weather
 A 11: He knows about the weather but wanted to try it out and found that he was wrong and did

 .not like the weather

 :Graffins and the Death of Penguins :مادة القرافني وموت البطاريق
مادة سببت التلوث وأدت إلى موت البطاريق، وهذه حيرت العلماء حيث حصلوا مئات البطاريق ميته على الشاطئ في مدينة ... 

 A substance that caused pollution and led to the death of penguins, and this puzzled scientists,
 ... where hundreds of penguins got dead on the beach in the city

س١:  ماهي مادة " الجرافيت"؟)  
ج١:  نوع من الكربون 

س٢: ماذا اكتشفت العلماء عن سبب املوت البطاريق؟ 
ج٢:  لم يكتشفوا السبب أبًدا. 

 ?Q 1:Q 1: What is graphite
 A 1: A type of carbon

 ?Q 2: What did scientists discover about the cause of death penguins
 .A 2: They never found the cause

 Quite Please صورة عليها
س١: ما معنى الصورة؟ /انت ممنوع من: 

ج١: االزعاج 
 Q 1: What is the meaning of the picture

 ?:You are forbidden from
 A 1:  noisy

 :photographer :التصوير الفوتغرافي

 هو مرادف مع الفن القديم من اللوحة من خالل العدسة ، وهو مصور وضع رؤيته لحظة التقاطها من خالل عدسته. 
 Photography  is  synonymous  with  the  ancient  art  of  painting  through  the  lens,  it  is  the

 .photographer put his vision of the moment captured through his lens
ن خـياالً داخـل مـادة حـّساسـة لـلضوء، ثـم  والـتصويـر هـو عـملية إنـتاج صـور بـوسـاطـة تـأثـيرات ضـوئـية؛ فـاألشـعة املـنعكسة مـن املـنظر تـكوِّ

تُعاَلج هذه املادة بعد ذلك، فينتج عنها صورة تمثل املنظر. 
 And imaging is the process of producing images mediated by the effects of light; rays reflected
 from the scene to be imaginative in the light-sensitive material, then the address of this article

  .after that, they produce an image representing the scene
ويــــــسمى الــــــتصويــــــر الــــــضوئــــــي أيــــــًضا الــــــتصويــــــر الــــــفوتــــــوغــــــرافــــــي. The photography is also called photography. وكــــــلمة 
 The word photography .مشـتقة مـن الـيونـانـية، وتـعني الـرسـم أو الـكتابـة بـالـضوء (Photography : بـاإلنجـليزيـة ) فـوتـوغـرافـي

   .( in English : Photography) derived from the Greek, meaning to draw or write with light

 Technology offenses denying the film is made up of a .تـــــكنولـــــوجـــــيا الـــــفيلم تـــــتشكل مـــــن عـــــمالـــــيات كـــــيماويـــــة مـــــعقدة
 Film when exposed .عـندمـا يـتعرض الـفيلم لـلضوء فـتترد جـزئـات الـفيلم ويخـلق هـذا الـتردد املسـتحلب .chemical complex
to light Vtaatrd Dziat the film and this creates a frequency emulsion. فــي هــذه الــدرجــة املســتحلب الــرقــيق واذا 
 Emulsion in this class, and if the slave was the film to light will .تــــــــــــعرض الــــــــــــفيلم لــــــــــــلضوء ســــــــــــيتلف املســــــــــــتحلب
damage the emulsion. وبـعد ذلـك يـغوص الـفيلم فـي كـيماويـات فـوتـوغـرافـية وهـي خـطيرة جـدا النـها تـؤدي إلـى ضـرر فـي الـعيون 



 And then immersed in chemicals, photographic film which is very dangerous because it . والـجــــــــــــــــــلـد
 . leads to damage in the eyes and skin

 Technological film is .تـكنولـوجـية الـفيلم جـزء واحـد مـن الـفوتـوغـرافـيا ولـكن فـن الـفوتـوغـرافـيا هـو كـيف يـشاهـد الـفتوغـرافـي الـعالـم
part one of the art of photography, but photography is how the world sees Quad. يــهــــــــــــــــــدف بــــــــــــــــــعــض 
 Aimed at some of the photographers or .الــــفوتــــوغــــرافــــيني أو املــــصوريــــن إلــــى نشــــر وجــــهات نــــظرهــــم مــــن خــــالل صــــورهــــم

 .photographers to publish their views through their pictures

 Mail :البريد
قــبل عــام 1838 كــان الــبريــد يــقاس بــعدد الــصفحات،   ثــم  اقــترح عــليهم ســيد هــيل،  بــأنــه كــل نــص صــفحة يــكون ب..  جــرام بــدال مــن  

عدد الصفحات . 
 Before 1838 the mail was measured by the number of pages, and then suggested to them by Mr.

 .  (Hill, that each text of the page be .. gram instead of number of pages
س١: كيف تصل الرسائل قديًما؟ أو ملاذا الرسائل ال تصل أو ال تستقبل؟  

ج١: املستقبل يدفع لكي يستلم الرسالة. 
س٢: ماهي أكثر دولة تستخدم الطوابع؟  

س٣: ملاذا أصبحت الرسائل بأموال؟  
ألنها أصبحت تأخذ وزن. 

س٤: ماهي أول دولة طبقت ...؟  
ج٤؛ بريطانيا  

س٥: هل األشخاص تقبلوا ذلك أم ال؟ 
ج٥ نعم تقبلوا، وأصبح النظام مطبق في معظم الدول. 

س٦: ملاذا األشخاص كانوا ال يستلمون أشياءهم من البريد؟  
ج٦: ألنهم يجبروا لدفع املال .  

س٧: معنى كلمة "adapted" ؟ 
 accepted :ج٧

س٨:ماذا اقترح هيل على املوظف الحكومي ؟  
ج٨:الخيارات : 

 ✅ ١-السعر يكون على حسب الوزن مع اضافة الطوابع. 
٢- السعر يكون بعدد الصفحات  

س٩: قبل سنة ١٨٣٧ كيف كانوا يقيسون ؟  
ج٩: الخيارات : 

 ✅ ١- عدد الصفحات 
٢- الوزن  

٣- عدد الطوابع 
 مـــهم:( مـــالحـــظة: لـــو الـــسؤال كـــان مـــاذا اقـــترح هـــيل ســـيكون الـــجواب حســـب الـــوزن ، بـــينما اذا قـــال فـــي عـــام ١٨٣٧ ســـيكون الـــجواب 

بالصفحات). 
س10: ماملتعب في سنة ١٨٠٠  في إرسال الرسائل؟  

ج10: الخيارات:  
١-Delivery’s (التوصيل) 

٢- العناوين  
( اختلفوا في االجابة بني ١ و٢)  

س11: ما هو أفضل عنوان للقطعة؟  
ج11:  قصة البريد  

 ?Q 1: How do messages arrive? Or why do not messages arrive or not receive
 .A 1: The future pays to receive the message
 ?Q2: What is the country most used stamps



 ?Q3: Why did messages become money
 .Because they are becoming a weight

 ?... Q4: What is the first country to apply
 C4; Britain

 ?Q5: Did people accept it or not
 .A 5 Yes Accept, and the system is applied in most countries

 ?Q6: Why did people not receive their stuff from the mail
 .A 6: Because they are forced to pay money

 ?"Q 7: The meaning of the word "adapted
 A 7: accepted

 ?Q8: What did Hill propose to the government employee
 A8: Options

 ✅  .The price shall be according to weight with the addition of stamps -:
 The price shall be the number of pages .2

 ?Q 9: Before 1837 how were they measured
 :A9: Options 

 ✅  Number of pages .1 
 Weight2- 

 Number of stamps .3 
 ?Q 10: What is the hardest thing in 1800 to send messages

 :C10: 9: Options
 Delivery's-1

 Titles -2
 ?Q11: What is the best title for the piece

 A11: The History of the mail

 health and stress:(التوتر) قطعة الصحة والضغط العصبي
 (stress ادرينالني ، وكارستارول ، وفيها كلمة ) قطعة تتحدث عن صحة اإلنسان وفيها
وعندما يصبح لدينا توتر هذه الثالث الهرمونات ترتفع وتبدأ الحصانة أو الجهاز املناعي. 

 A piece about human health, including adrenaline and carstarol, and the word stress
س١:معنى كلمة "stress”؟ 
 pressure (الضغط) :ج١

س٢: الضمير "it” يعود على ماذا؟ ( كان قبلها ٣ هرمونات). 
ج٢: الخيارات : 

✅ االغلب أكد على ذي االجابة   ١- الجسم 
٢-االدرينالني  

٣-والنور ادينالني 
٤-  الحصانة  

( االجابة قالوا ١ او   ٤). 
س٣: جملة (Fight in fight response) ماذا تعني؟  

ج٣: كيف يتفاعل جسم اإلنسان مع املواقف الخطرة.  
س٤: ملاذا استخدم الكاتب ضمير "we ” في املقطع األول؟  

ج٤: ألنه يصدق بأن الكل يمر عليه هذا الشعور. 
س٥:  ما معنى معنى كلمة ( جهد أو إفراط في التحمل أو زيادة) "overloaded ” ؟ 

ج٥:الخيارات:  
 ١- ال  تستمع آلى .. 



٢- ال تدعم ..  
 ✅ ٣- ضغط  مرتفع 

س٦: اختار االجابة الصحية بناء على املقطع:  
 ج٦: الخيارات : 

١-الجهاز الهضمي والحصانة أمر ضروري 
 ✅ ٢-الجهاز الهضمي والحصانة غير ضرورية

 ?Q 1: The meaning of the word "" stress
 A 1: Pressure

 .(?Q 2: "Conscience" "It comes back to what
 :A 2: Options
  The body .1
 adrenaline-2

 light and adrenaline-3
Non-e....dg.. immunity-4

 ?"Q3: What is the meaning of "fight in fight response"
 .A 3: Flight means the way human body react/ response With dangerous situations

 ?Q4: Why did the author use the pronoun "we" in the first section
 .A 4: Because he believes that everyone is going through this feeling

 ?Q5: What is the meaning of the word overloaded
  :A5

Don’t listening to 
Don’t support 

High prauser✅
 :Q 6: Choose the health answer based on the section

 :A6: Options  
 Digestive system and immunity is essential .1 

 ✅ Digestive system and immunity are nonessential .2 

 someone who traveled to Australia :شخص سافر إلى استراليا
قـــطعة تتحـــدث عـــن شـــخص ســـافـــر إلـــى اســـترالـــيا ، وعـــجبه كـــل شـــيء فـــيها، مـــن الـــفندق الـــذي كـــان مـــطل عـــلى الـــشاطئ،  واألســـواق ، 

واملطاعم، لكن ما عجبه  االنترنت ألنه كان ضعيف وكذلك املسبح كان صغير ... . 
 The piece speaks of someone who traveled to Australia and liked everything in it, from the hotel"
 that  was  overlooking  the  beach,  the  markets  and  the  restaurants,  but  what  impressed  the

 "... internet was because it was weak as well as the pool

س١: ماذا  فهمت  من القطعة ؟ 
ج١:  عجبه أكثر شيي الطعام .  

س٢: مامعنى كلمة "...." ؟ 
 view  :ج٢

س٣: كلمة location تعود على ماذا ؟  
ج٣: الخيارات  

  vew -١
 ✅  place -٢



 ?placeQ 1: What did you understand from the
 .A 1: The most delicious food
 ?"...." Q 2: What is the word

 A 2: view
 ?Q3: The word location goes back to what

 A 3: Options
 vew .1

 ✅  place .2

 :Bank of Bangladesh to help the poor and women : قطعة بنك بنقالدش للمساعدة الفقراء والنساء
 الشخص الذي أسس  بنك بنقالديش سمح للنساء والفقراء باالقتراض منه ، وليس فقط  االغنياء والرجال الذين يحق لهم يقترضون، 
 فاذا كانت البنىوك تقرض الرجال فانا اقرض النساء واذا البنوك اقرضت الرجال انا اقرض النساء باي شي يمتلكونه من البقر الى

الهواتف النقالة..
The person who founded the Bank of Bangladesh has allowed women and the poor to borrow from 

it, not just the rich and the men who are entitled to borrow. If the banks lend to men, I lend to 
women. If the banks lend money to men, I lend women what they own from cows to mobile 

phones.
س١: ماذا فهمت من القطعة األولى؟  ما هو الصح؟  

ج١: الخيارات  
١-البنك يساعد الفقراء والنساء. / سمح لهم يقترضون منه  

٢- الــبنك يــأخــذ مــن الــناس هــواتــفهم والــبقر< مــالحــظة: خــطأ النــه املــفهوم مــن الــقطعة ان الــبنك يسهــل عــلى عــليهم بــأن يــقرضــهم مــقابــل 
أي شيء يملكونه  من أكبر شي الي هوا البقر الى اصغر شي وهي الهواتف النقالة. 

س٢: ضمير them يعود على ماذا في ( أعمالهم الخاصة) ؟  
ج٢:الخيارات:  

 ✅ ✅ ١- بنجالدش
٢- النساء  

٣- البنك 
٤- الفقراء  

س٣:ماذا يميزه؟ 
ج٣:يساعد الناس والفقراء  

س٤: ماذا قدم 
ج٤: عمل بنك  

 ?Q 1: What did you understand from the first piece? What is right
 A 1: Options

 ✅ The bank helps the poor and women. / He allowed them to borrow from him .1
 The bank takes people from their phones and cattle - 2

 ?Q 2: Their conscience”them” comes back to what their  own business
 :A 2: Options

 ✅ ✅ Bangladesh
 Women .2

 The Bank .3
 The poor .4

 ?Q 3: What distinguishes it
 A 3: Help people and the poor

 ?Q 4: What did he do



 A 4: Bank

 Australia's colonization of Africa and the:اســتعمار اســترالــيا الفــريــقيا وكــيفية انــتشار الــلغة فــي افــريــقيا
 spread of language in Africa

مـن زمـن  االسـترالـيني اسـتعمرو افـريـقيا، وبـعض افـريـقيا أصـبحوا يتحـدثـون بـالـلغة االنجـليزيـة، وهـناك مجـموعـة  هـاجـرت إلـيهم  قـبل مـئة 
عام، و هي مجموعة الهند ....  

 From the time of the Australians colonized Africa, some of Africa became English speaking, and
 .there is a group migrated to them a hundred years ago, which is the group of India

س١: كيف وصلت اللغة االنجليزية إلى جنوب إفريقيا؟ 
ج١: عن طريق البريطانيني 

س٢:من هم الذين  استعمروا إفريقيا قديًما؟ / من اللذين لغتهم متشابهة؟  
ج٢: االستراليني. 

س٣: ماهي املجموعة التي هاجرت ؟ أو من هم الجماعات الذين استقروا بمدينة cape؟ 
ج٣: مجموعة الهند. 

س٤: ضمير "..It" يعود على ماذا؟  
ج٤: اإلجابة قبل الفاصلة( افريقيا)  

س٥: سؤال عن شمال إفريقيا. 
س٦:  مستوى اللغة في افريقيا عندما استعمروها؟  

ج٦: الخيارات  
١- بسيطة 
٢-معقدة  

س٧:  ماهي اللهجه املنتشرة بcape؟ 
ج٧: اللندنيه البريطانيه  

 ?Q 1: How did English reach South Africa
 A 1:A 1: Through the British

 ?Q 2: Who are those who colonized Africa in ancient times/ ?Who have similar language
 .A 2: The Australians

 ?Q 3: What is the group that migrated?Or who are the groups who settled in cape city
 .A 3: India Group

 ?Q 4: Conscience "it" back to what
 A 4:(Africa)

 .Q5: Question about North Africa
 ?Q 6: The level of language in Africa we colonized

 A6: Options
 Simple .1

 complex-2
 ?Q 7: What is the common language of cape

 A 7: British London 

كيف تبدأ مشروعك البزنس: How to start your business: بزنس واستثمار  

 يــتكلم الــكاتــب عــن الــبزنــس، ومــن يــفكر يشــتغل فــي الــبزنــس، وكــل يــوم فــي الــعالــم هــناك أشــخاص يــفعلون بــزنــس جــديــد، ولــكن  هــناك 
شـروط الـبزنـس الـجيد... ، وهـل الـشص الـي يـبغا يشـتغل فـي الـبزنـس واعـي بـشكل كـاٍف ملـا هـو حـولـه،  وهـل وضـع فـي اعـتباره كـيفية 

إدارة املخاطر ؟ وهل ...؟ وهل....؟  
 أنت الذي تفكر أن تشتغل في البزنس ، هل جاوبت على أسئلتي بشكل كاٍف؟  

أنت لن تستطيع أن تعتمد على األبحاث السابقة، ألن الشغل في البرنس يتغير في كل وقت. 



فــعندمــا تــريــد ان تــفتح بــيزنــس، يــجب ان تــطرح عــلى نــفسك عــدد مــن االســئلة  وتــجاوب عــليها، فــاذا هــم مجــرد تــأمــالت أو تخــمينات، 
فيجب عليك تغيير الخطة. 

 The writer speaks about business, and thinks working in business, and every day in the world  
 there are people doing a new business, but there are conditions of good business ..., and whether
 the person who wants to work in the business is sufficiently aware of what is around him, Risk

 ?.... Management ? Is ...? Is it
 ?Are you thinking about doing business, have you answered my questions enough 

 You will not be able to rely on previous research, because work in the business changes all the
 .time

 When you want to open a business, you have to ask yourself a number of questions and respond
 .to them. If they are mere reflections or guesses, you have to change the plan

?س١: ماهو أهم شيئ في شغل البزنس الجيد؟ 
ج١: يكون هناك دائما أموال زائدة للحاالت الطارئة 
س٢: ضمير "...هم." يعود على ماذا في القطعة؟ 

ج٢: الخيارات: 
١-االسئله  

 ✅ ٢- االجوبه 
٣-الحقائق 

٤- استبيان األجوبة  
س٣: ما نوع املقال؟  

س٤:  مالفكرة الرئيسيّة للمقال؟ 
الخيارات: 

 ✅ ١- الكاتب يطرح اسئلة
٢- ينتقد 

٣- يجادل 
 ...-٤

 “Essentially " س٥: ماذا يقصد بالكلمة التي تحتها خط 
ج٥: مهم.  

 “leisure " س٦: مراد كلمة
ج٦: الخيارات :  

 relaxing -١
٢-free< السبب : الن الجواب أوسع من مريح النه قبلها مكتوب "  اذا كان لدي وقت سوف اتدرب واتطور". 

( مالحظة اختلفوا في االجابتني ) 
س٧: "حاسم" ماذا تعني؟  

 ✅ ج٧: ١- مهم 
٢- مخاطر 

 -٣
 ?Q 1: What is the most important thing in doing good business

 A 1:There is always excess money for emergencies
 ?Q 2: Conscience ".they" returns to what in the piece

 :A 2: Options
 Questions .1

 ✅ Answers .2
 Facts .3

 Answers questionnaire -4



 Note: The reason for choosing 4: answers is ruling, was the questionnaire just as usual ?, or was)
 ?it judging and relying on the facts

 ?Q3: What type of article
 ?Q 4: The main idea of the article

 :Options
 ✅ The author poses questions -1

 Criticizes .2
 argues - 3

 ...- 4
 Q5: What is meant by the word under the "Essentially" line 

 .A 5: Important/Strongly
 "Q 6: Murat of the word "leisure

  :A 6
 relax-١
 free-٢

 ?Q 7: What do you mean” crucial”
 A 7: 1 is important✅

 dangerous Or Risks  .2

 the earthquake/الزلزال
س١: ماذا تفعل إذا حدث زلزال بناًء على كالم الكاتب في القطعة ٢؟  

ج١:  الخيارات:  
 ✅ ١- احمي نفسي واالخرين 

٢- ابقى في املنزل حتى ينتهي الزلزال  
٣- اخرج سريعا  

٤- ابتعد عن األوزان الثقيلة  
 ?Q 1: What to do if an earthquake occurs based on the words of the writer in piece 2

 :A 1: Options
 Protect myself and others .1 

 Stay at home until the earthquake ends .2 
 Get out quickly .3 

 Keep away from heavy weights .4 

شــخص لــديــه أصــدقــاء وصــديق يتحــدث عــدة لــغات وقــال أنــا ســوف اعــطيكم ١٠ نــصائــح اعــطانــي هــيا صــديــقي. 
 Someone who has friends and a friend speaks more than a language and I will give you 10 tips

س١:  ضمير " them“يعود على ماذا؟  
ج١: , idea ( ألن الضمير يعود على أفكار ونصائح صديق الكاتب كيف اكتسب اللغات). 

س٢: عن ماذا يتحدث الكاتب؟  مالفكرة من القطعة؟  
ج٢: الخيارات : 

١-عن صاحبه أنه يتحدث أكثر من تسع لغات.  
✅ << الن الــقطعة تتحــدث عــن شــخص لــديــه صــديــق يتحــدث عــدد لــغات وطــلب مــنه نــصائــح ، وكــل الــقطعة  ٢- تــعلم الــلغات الجــديــدة 

تتكلم عن كيفية تعلم اللغة. 
س٣: كان يهتم بتعليم األطفال ملاذا؟  

ج٣: الخيارات: 
١- النهم يسمعون قبل ال يتحدثون 



٢-  لم يجد كتّاب 
  ✅ ✅ ٣- يتعلمون ال يهتمون بالناس 

٤- يتحدثون أكثر من لغة. 
س٤: ملاذا نصحه بالتعلم كاألطفال؟ 

ج٤: الن األطفال ال يشعرون بالحرج عند ارتكاب األخطاء. 
س٥: ما هو العنوان املناسب للقطعة؟:  

ج٥: تعلم اللغات. 
س٦: معنى كلمة ".."؟ 

ج٦:  
س٧:  معنى كلمة "Pronunciation" (النطق) في املقطع األخير 

ج٧: الخيارات  
✅< في القطعة مكتوب استمع قبل أن تتحدث الن ذلك سيساعدك على نطق الكلمات الجديدة  ١- القول

٢- الكتابة  
٣-  تذكر  

  -٤
 ?Q 1: "Conscience" them” back on what

 A 1: idea, (because the conscience comes back to the ideas and tips of the writer's friend how he
 .acquired languages)

 ?Q2: What is the author talking about? The idea of the piece
 :A 2: Options

 .the owner that he speaks more than nine languages - 1
 ✅ Learn new languages

 ?Q3: He was interested in teaching children why
 :A 3: Options

 For they will hear before they speak 1
 did not find a book - 2

 They learn not to care about people .3
 .They speak more than one language

 ?Q 4: Why advise him to learn as children
 .A 4: Because children do not feel embarrassed when making mistakes

 :Q5: What is the appropriate title of the piece:
 A 5: Learn languages

 ?".." Q 6: The meaning of the word
 :A 6

 Q 7: The meaning of the word "Pronunciation" () in the last section
 A 7: Options

 ✅ Say <in the piece written before you speak because it will help you to pronounce the new -1
 words

 Writing -2
 Remember .3

 -4

 :Person with meeting and workshop :شخص لديه اجتماع وورشة عمل
وواحـد راح ورشـة عـمل تـطويـريـة واشـترى لـزوجـته وبـناتـه هـدايـا وهـو راجـع، وزوجـته تـحب السـالسـل وهـو بـالـسيارة اكـتشف بـأنـه  نـسي 

شنطته، ورجع الفندق 



 A person went to a development workshop and bought gifts for his wife and daughters. He was
 seen, and his wife loved the chains. He discovered that he had forgotten his bag and returned to

 .the hotel
س١: ماهو وقت ورشة العمل ؟  

ج١: في اإلجازة األسبوعية . 
س٢: عن ماذا يتحدث اإلجتماع ؟ 

ج٢: ورقة عمل. 
س٣:  معنى كلمة " (مسرور) pleased“؟ 

ج٣: سعيد. 
س٤:  شخص قرر يرجع، وياخذ ورقة عمل مرة أخرى ملاذا؟  

ج٤: ألنه يحتاج التركيز في ورقة العمل أكثر./ أو النه يحتاج التركيز في التحكم بالوقت أكثر 
س٥:  بماذا فادته ورشة العمل التي حضرها؟  

ج٥: جميع مجاالت حياته. 
س٦: من شكر بعد االنتهاء من ورشة العمل؟  

ج٦: الخيارات:  
١- مقدموا العرض فقط  

٢-فقط أصدقائه  
 ✅ ٣- جميع األشخاص الذين كانوا في ورشة العمل هذه 

س٧: مالذي تذكره عندما كان يسوق؟  
ج٧: أنه نسي حقيبته. 

س٨:  من األشخاص املسموح لهم بالحضور؟ 
ج٨: 

س٩: ماذا يفعل لزوجته؟ 
ج٩: يعطيها املجوهرات . مكتوب بالقطعة السالسل 

س١٠: ملاذا تأخر ؟ 
ج١٠: 

س١١:أين مكان االجتماع؟ 
ج١١: 

س١٢: ما هو الغرض من ورشة العمل هذه؟  
ج١٢: الخيارات  

١- مهارات العرض  
٢-الطاقة . 

 ✅ ٣- االستماع للخطط
س١٣: ملاذا هو متحمس جدا؟  

ج١٣: الخيارات 
١- لديه ابنه جميلة  

٢- هدية زوجته 
 ✅ ٣- مشاركة األشياء التي يتعلمها مع اآلخرين

س١٤: مالذي يجعله يفكر في إتقان األشياء التي يتعلمها؟  
ج١٤: الخيارات  

١- الحقيبة  
٢- الهدية في الحقيبة  

٣-محل الهدايا  
٤-كان وقت التدريب قصير جدا 

 ?Q 1: what is the time of this workshop
 . A 1: On the weekend



 ?Q2: What is the meeting about
 .A 2: Worksheet

 ?Q 3: The meaning of the word "" pleased”
 .A 3: Happy

 ?Q4: Someone decided to return, and take a worksheet again why
 .A 4: It needs focus in the worksheet more/Or because it needs more focus in time control

 ?Q5: What did the workshop attend
 .A 5: All areas of his life

  :  A 6:- at the end of workshop  he thanked
  only presenters -1

2- only his friends 
 ✅  all people who were in this workshop -3

 .
 ?Q 7: What do you remember when he was driving

 .A 7: He forgot his bag
 ?Q8: Who are allowed to attend

 :A 8
 ?Q 9: What does he do to his wife

 .A 9: Give her jewelry
 ?Q 10: Why late

 :A10
 ?Q 11: Where is the meeting place

 :A11
Q12: what is the purpose of this workshop 

✅ -lesson planing 
- presentation skills 

- Energy 
Q13: why he is so excited??

1- he has tow lovely daughters 
2- his wife’s gift 

✅ 3- to share the things that he learns with other  
Q14: what make him think about master the things that he learn ?

✅ - the bag 
- The gift in bag

- The gift shop
- The time of  training was too short 

 :Slaughter animals and use them in Chinese food :ذبح الحيوانات واستخدامها في الطعام الصيني
القطعة تتحدث  عن ذبح الحيوانات،  ممكن يخطا الشخص ويصيب نفسه  ،  

 اذا الحيوانات تعرضت للقتل الجائر، هذا بيسبب مشاكل، ( و ذكر مثال على املشاكل) 
 The  piece  talks  about  the  slaughter  of  animals,  it  is  possible  to  break  the  person  and  injure

 himself
 If the animals were killed Algeria, this causes problems

س١:قتل الحيوانات بهذه الطريقة يسبب؟ 
ج١: اختالل في الساللة الغذائية. 

س٢: ماملشكلة  التي  تسببها القتل للحيوانات؟ 
س٣: 



س٤: 

 ?Q 1: killing animals this way causes
 .C1: imbalance in the food strain

 ?Q2:Q2: What is caused by the killing of animals
 :Q3
 Q4

 :E-mail address : قطعة االيميل
مـايـكل أرسـل رسـالـة ألحـمد، بـأنـه سـيأتـي إلـى الـريـاض، ويـريـد أن يـفعل فـيها عـدة أمـور، ...،  ويـريـده أن يـأخـذه يـوم السـبت إلـى الـعمل 

لكي ال يدفع ٥٠ ريال لسيارة األجرة، .. ويريد ٥٠٠ ريال. 
 Michael  sent  a  message  to  Ahmed,  that  he  would  come  to  Riyadh,  and  wants  to  do  several
 things, ..., and wants to take him on Saturday to work so as not to pay 50 riyals for the taxi, .. and

 .wants 500 riyals
س١: ماذا طلب مايكل من أحمد؟  

ج١: أن يأخذه للعمل 
س٢: معنى كلمة "” اإلقامة  ؟( 

  home:ج٢
س٣: ملاذا ال يريد أن يأخذ تاكسي ؟  

ج٣: لكي ال يدفع ٥٠ ريال  
س٤: أين كانت مقابلتهم؟ 

ج٤: في املطار 
س٥: كيف سافر إلى الرياض؟  

ج٥: الخيارات 
١-بالسيارة  
٢- الباص  

٣- التكسي  
✅ ( مالحظة مو مكتوب بالصريح طيارة ولكنه وشع رقم الرحلة وموعدها).  ٤- الطائرة 

 ?Q 1: What did Michael ask of Ahmed
 A 1: to take him to work or to lend him 50 riyals

 ? Q2: The meaning of the word accommodation
 A 2: home

 ?Q3: Why not want to take a taxi
 A 3: In order not to pay 50 riyals

 ?Q4: Where did you meet
 A 4: At the airport

 ?Q5: How did he travel to Riyadh
 A 5: Options

 by car-1
 Bus -2

 Taxi - 3
 ✅ The plane is flying .4

 Someone who traveled from Abu Dhabi to Riyadh:شخص سافر من أبو ظبي إلى الرياض



ابــتدأت  بــتحية زمــيله، و كــتب لــه انــه ســيصل إلــى الــريــاض عــلى الــساعــة كــذا ٠٠٠٠ آتــي مــن ابــوظــبي ، و طــلب أنــه يــقابــله بــاملــطار و 
طلب منه سلف lend of 500 Ed و بيرجع له املال االسبوع القادم ألنه جوعان و محتاج يشتري أكل  ...  

و طـلبه الـثانـي أنـه يـريـده  يـوم االحـد يـوصـله إلـى الـعمل،  النـه تـرك سـيارتـه بـاملـواقـف الـتابـعة لـعمله  .. الن مـا اليـريـد أن  يـدفـع ٥٠ ريـال 
إلــى ســيارة األجــرة،  لــكي يــوصــله مــن مــقر ســكنه   إلــى الــعمل،  الن بــطبيعة الــحال مــفلس،  و طــلب مــن صــديــقه يــوصــل تــحياتــه لــعائــلة 

صديقه.  
 He started to greet his colleague and wrote to him that he would arrive in Riyadh at 0000 GMT
 coming from Abu Dhabi. He asked him to meet him at the airport and asked him for a loan of 500

 .Ed and he returned his money next week because he was hungry and needed to buy food
 His second request is that he wants him on Sunday to get him to work, because he left his car
 with the positions of his work. Because he does not want to pay 50 riyals to the taxi, so he can
 get him from his residence to work, because of course he is bankrupt. He asks his friend to send

 .his regards to the family. Girlfriend
  "accommodation"  س١: مامعنى كأمة

ج١: الخيارات :  
 ✅  home -١

س٢: ملاذا  طلب منه يقابله  باملطار ؟  
ج٢:الخيارات:  

١-  لكي يتسلف منه  
٢- يشتري له الطعام  

✅( اخـتلفوا فـي االجـابـة بـني الـخيار ١ و٣، ولـكن قـيل ان يـوصـله لـلعمل  أنـها صـحيحة، الن خـيار السـلف كـان  ٢-يـوصـله إلـى الـعمل  
خمسني  وهو طلب 500،  و خيار طلب منه شراء اكل غلط  ألنه هو بس طلب منه يوصله للدوام ).  

 "Q 1: As a nation "accommodation
 :A 1: Options
 ✅  home -1

 ?Q2: Why was he asked to meet him at the airport
  A 2: lend of

 buy food for him - 2
 ✅  connect it to work - 2

 ;Someone was in Bahrain and moved to Doha :شخص كان في البحرين وانتقل إلى الدوحة
شخص كان في البحرين، ثم انتقل إلى الدوحة  وعاش فيها ملدة١٠ سنوات، ولآلن هو يعيش فيها.  

 A person who was in Bahrain, then moved to Doha and lived there for 10 years, and now he lives
 .there

س١: كم عاش .. في الدوحة؟  
ج١: ١٠ سنوات مضت،  

 ✅  أحمد عاش في الدوحة منذ ١٠ سنوات.
 ?Q 1: How long .. in Doha

  ,C 1: 10 years ago
 or Ahmed has been living in Doha for 10 years ✅

( مالحظة قيل الجواب يكون في زمن املاضي املستمر ) 
 Coffee, coffee and traditions in Egypt and Saudi:املـــقاهـــي والـــقهوة والـــتقالـــيد فـــي مـــصر والـــسعوديـــة

 Arabia
س١: تحدث الكاتب عن القهوة في..؟  

ج١: الخيارات: 
 ✅ ١- الشرق األوسط



٢- العالم كله. 
 ?.. Q 1: The writer talked about coffee in

 :A 1: Options
 ✅ The Middle East -1

 The whole world .2

 Poverty, riches and the cost of living:الفقر والغنى وغالء املعيشة
س١: مالعنوان املناسب للقطعة؟ 

س٢: كلمة " tension“  ماذا تعني؟ 
س٣: حسب املقطع رقم "...." ماهو أكثر شيء  "شرير"؟ 

ج٣: الحرب القائمه بني الفقراء واالغنياء 
س٤: لكي نحد مشكلة الفقر ماذا طلب الكاتب؟  

س٥: الفقر متفشي والسبب سيادة الحكومة، وسيادة ذوي السلطة 
ج٥: 

 ?Q 1: The appropriate address for the piece
 ?Q 2: "word" "tension What do you mean

 ?Q3: According to section number "...." What is the most "evil" thing
 A3: The war is between the poor and the rich

 Q4: In order to reduce the problem of poverty what the author asked
 Q5: Poverty is rampant and the reason for the sovereignty of the government, and the rule of

 those in Authority
 :A 5

 :Reduce gas production by the government:تقليل  إنتاج الغاز من قبل الحكومة
امريكا جعلت سعره أغلى،  والنَّاس أصبحوا ال يستخدموه بسبب غالء سعره، وقل استخدام الناس له في ٢٠٠٨. 

 America has made its price more expensive, and people are not using it because of the high
 .price

س١: ماهي ردة فعل الكاتب؟  
 ✅ ج١: ١- غير سعيد/ ٢- لم يكن يعرف عن حصول التغيير ٣-يراها عالمة جيدة.

س٢: ملاذا قللت الحكومة اإلنتاج؟ 
ج٢: ألنهم يريدون زيادة سعر الغاز . 

س٣: ملاذا غيروا أسعار الغاز؟  
ج٣: الخيارات  

 ✅ ١- ألن الغاز أصبح غالي
٢- ألن االقتصاد جيد 

 ?Q 1: What is the reaction of the speaker
 ✅  A 1: 1 - Not happy 2 - Did not know about the change - 3.  See it as a good sign

 ?Q2: Why did the government reduce production
 A 2: Because they want to increase the price of gas

 ?Q3: Why did they change gas prices
 A 3: Options

 ✅ Because gas became expensive - 1
 Because the economy is good -2



 :Excellent girl in driving:فتاة ممتازة في قيادة السيارة
 (مـــالحـــظة: ال أعــــرف هــــل هــــي قــــطعتني مــــختلفتني أم قــــطعة وحــــده، ولــــكنني دمــــجتهم فــــي بــــعض بــــحكم انــــهم مــــحترفــــني فــــي قــــيادة 

السيارة ). 
امــرأه مــن إيــطالــيا  لــكن تــعيش فــي لــندن، و وهــي ســواقــه مــحترفــة، حــتى االن وهــي تــسوق، وعــمرهــا كــبير، و ولَــم تــخالــف قــوانــني املــرور 
ابـدا،  ولـم تـفعل  حـادث أبـدا.لـكنها تـزوجـت، وذهـبت إلـى دولـة أخـرى ، ولَــم تـعد تـقود./ أو بـعد وفـاة زوجـها لـم تـعد تـحب الـقيادة داخـل 

املدن. 

 A woman from Italy but live in London. She is aprofessional driver, So far she drives the car, her
 age is great, she has never violated traffic laws, and she has never done an accident. But she
 married, went to another country, She no longer drives the car. She no longer likes driving within

 cities
س١: معنى كلمة ”rule“؟ 

 law. :ج١
س٢: ماذا تفهم من املقطع الثاني؟  
ج٢: هي أكبر معمره في ايطاليا   

س٣: ما اسم الدولة؟ 
ج٣: الدوله ايطاليا 

س٤: ماذا تفهم من القطعة رقم ".."؟ 
ج٤: أنها ال تحب قيادة السيارة داخل املدينة بعد وفاة زوجها. 

س٥: مادا تفهم من املقطع  األول ؟  
ج٥: أنها سائقة ممتازة .  

 ?"Q 1: The meaning of the word "rule
 .A 1: law

 :Q2
 A 2: It is the largest gem in Italy

 ?Q 3: What is the name of the state
 A 3: State of Italy

 ".." Q4: What do you understand from piece number
 .A 4: She does not like driving the car inside the city after the death of her husband

 ?Q 5: What do you understand from the first piece
 A 5: It's an excellent driver

 :Anemia in Britain: األنيميا في بريطانيا
أغلب املهاجرين من الهند لديهم اإلصابة، - ذكر أسباب اإلصابة- ، الهنود النباتيني. 

 Most  of  the  immigrants  from  India  have  the  infection,  -  the  cause  of  the  infection  -,  Indian
 .vegetarians

 س١: ما هو سبب وجود  األنيميا؟  
 .B12. ج١: نقص فيتامني

س٢: 
س٣: 
س٤: 

 ?Q 1: What is the cause of anemia
 .A1: Vitamin B12 deficiency

 :Volcanoes - volcano Vesuvius:البراكني- بركان فيزرف
س١: ملاذا سمي بركان فيزوف بهذا اإلسم؟  



ج١:نسبة ألول شاهد عيان رَآه  
س٢: ماسبب حدوثه؟  

ج٢:  
س٣: ماهي العبارة الصحيحة؟  

ج٣:  كان لفترة غير نشط، ثم أصبح نشط  بعد شهرين. 
س٤: كيف يتوقعون حدوث الزلزال؟  

ج٤:  
س٥: ملاذا(  تاريخ) كان أقوى زلزال؟  

ج٥:  
س٦:ماهي النتيجه الي يتوقعها العلماء من هذه البراكني املتكاثره؟ 

ج٦:عدد أكثر من الجزر. 

 ?Q 1: Why is called this Vesuvius volcano
 A 1:For the first eyewitness saw him

 ?Q2: What caused it
 :A 2

 ?Q 3: What is the correct phrase
 :.A 3: It was  period inactive, then became active two months later

 ?Q4: How do they expect the earthquake
 :A 4

 ?Q5: Why (....) was the strongest earthquake
 :A 5

 ?Q6: What is the result of the scientists expected from these volcanoes proliferating  
 .A 6: The number of most of the islands

 :Niger River in Africa: نهر النيجر في افريقيا
س١: النهر يربط بني ماذا وماذا؟  

ج١: الخيارات : 
١- شرق افريقيا  

 ✅ ٢- غرب افريقيا
س٢: 

ج١: يمر في معظم دول أفريقيا. 
س٣: ضمير it  يعود على ماذا ؟  

ج٣: التمبكتو.  
 ?Q 1: The river connects what and what

 :A 1: Options
 East Africa .1

 ✅ West Africa .2
 A 1: West Africa to the Gulf of Guinea across the Atlantic

 :Q2
 .A 1: Passes in most African countries
 ?Q 3: Conscience it goes back to what

 Timbuktu:C3

 :English Course Announcement: اعالن عن دورة  لغة انجليزية
س١: ملن الدورة؟ 



ج١: 
س٢: كم مدتها؟ 

ج٢: 
س٣: كم مدة الكورس؟ 

ج٣: 
س٤: ملاذا وجدت بالدورة؟  

ج٤: الخيارات: 
١- لتطوير اللغة  

٢- لتمكني وتقوية اللغة. 
٣- للقواعد. 

 ?Q 1: Who is the course
 :A 1

 ?Q 2: How long
 :A 2

 ?Q 3: How long is the course
 :A 3

 ?Q4: Why did you find the course
 :A 4: Options

 To develop the language -1
 .To enable and strengthen the language .2

 .Rules .3

 Coconut: جوز الهند
ماذا لو ضعت في جزيرة ، أو مكان نائي،؟ كيف سوف تكون استخدامات جوز الهند لتنقذ حياتك؟ 

 What if you put up an island, or a remote place,? How coconut will be used to save your life
س١: مالعنوان املناسب للقطعة ؟ 

ج١: استعماالت شجرة جوز الهند. 
س٢: ماهي فكرة املقطع األخير في القطعة؟ 

ج٢: استعماالت شجرة جوز الهند 
س٣: املاء الذي يوجد فيه بذور مغذية/ بذور طبيعية  

ج٣: 
س٤: مالشيئ الذي لم يتم ذكره في القطعة ؟ 

ج٤: الخيارات : 
  as a container.1

 to text message.2
 ✅  Rubbed to spark a fire .3

س٥: ملاذا ُسميت " coconut important for life“؟ 
ج٥: ألنه كل جزء من أجزائها يخدم حياتنا.  

س٦: ماهي االستخدامات لشجرة جوز الهند التي لم يتم ذكرها في املقطع ٣ من القطعة؟ 
ج٦: استخدام السعف في صناعة املخدات ( ألنه تحدث عن هذه النقطة في املقطع الذي يليه وليس مقطع رقم ٣). 

س٧: ماهي فوائد شجرة جوز الهند املذكورة في املقطع األخير من القطعة؟  
ج٧: تستخدم في تنظيف األسنان وترطيب الجسم  الجواب( استخدامات العناية والبشرة). ؟ 

س٨:  شجرة جوز الهند كيف ممكن تنقذ حياتنا لو كنّا في مكان ال يوجد فيه شي ؟؟  
ج٨: نسـتطيع أن  نسـتخدم مـاء جـوز الـهند كـبديـل لـلماء الـعادي،  يـقضي عـلى الـعطش، ومـن فـوائـدهـا يـنزل ضـغط الـدم، ويـساعـد عـلى 

الهضم. 



 ?Q 1: The appropriate address for the piece
 .A1: Uses of the coconut tree

 ?Q 2: What is the idea of the last section of the piece
 A2: Uses of the coconut tree

  Q 3: Water with nutritious grains / natural seeds
 :A 3

 ?Q 4: What is not mentioned in the piece
 :A 4: Options

  as a container.1
 to text message.2

 ✅  Rubbed to spark a fire .3
 ?Q5: Why was Coconut important for life

 .A 5: Because each part of its parts serves our lives
 ?Q6: What are the uses for the coconut tree that are not mentioned in section 3 of the piece

  A 6: The Use the fronds to makingThe pillow
 ?Q7: What are the benefits of the coconut tree mentioned in the last section of the piece

 A 7: Used in cleaning teeth and moisturizing the body answer: (uses of for personal care and
 skin

 ?? Q 8: Coconut Tree How can save our lives if we were in a place where there is nothing
 A  8:  We  can  use  coconut  water  as  an  alternative  to  normal  water,  eliminating  thirst,  and  its

 benefits lower blood pressure, and helps digestion

 Example in English:مثال باللغة االنجليزية
لو أنت تعرف قيمة شيئ ما، لم تكن تخسره.  

you know the meaning  of the value of something if  you not  lose it 
س١:هذا املثل يدل على:
ج١: عندما تجف املياه على األرض، ستعرف قيمة املياه)
Q 1: This example shows:
C1/ When the land is dry of water, you will learn the value of water

 شخص تعطل حاسبه اآللي:
 شـخص تـعطل حـاسـبه اآللـي، فـأرسـل إيـميل  لـشخص، يشـتكي إلـيه مـن تـعطل الـحاسـب، ويـطلبه يـرسـل لـه أحـد  إلـى املـنزل ، خـالل يـوم
 األحد حتى يوم الخميس قبل الساعة ١١ صباًحا، وانه في عطلة األسبوع سيذهب مع عائلته، لكن سوف يتحدث
 إلى أحد أصدقائه يفتح له الغرفة، لكي يصلح الحاسب اآللي.
A person crashes his computer, sends an e-mail to someone who complains about the computer 
crash and asks him to send him home during Sunday through Thursday before 11 am and that on 
weekends he will go with his family, but one of his friends will talk to him. , In order to repair the 
computer.
س١: ملن أرسل الرسالة؟
الخيارات:
١- السكرتير
٢- املدير
✅  ٣- ِقسم تكنولجيا املعلومات- 
٤- قسم الطباعة .
س٢: ما هو اليوم الذي حدده  لكي يأتي إليه املصلح؟
ج٢:



    س٣: كلمة repair   ترادف كلمة ماذا؟ أو تقترب من معنى ماذا؟
 fix:ج٣
  س٤: كلمة "risk؟“
 danger:ج٤
Q 1: Who sent the message?
Options:
1- Secretary
2. Director
✅ 3 - Department of  IT(Information Technology)
4- Printing Section.
Q 2: What is the day that he set for the reformer to come to him?
A2:
Q3: Tandem Word Repair What?
 fix C3:
Q4: the word Risk"
 danger A 4: 

:Gardener's announcement :إعالن البستاني
طالبني شخص يعتني بأشجار مجمع سكني:

س١: متى  يكون البستاني غير مشغول أو(فاضي).
ج١:

س٢: أين يريد العمل؟
ج٢:

س٣: كم يأخذ البستاني؟
ج٣:

( من القديم) 
س٤: متى يتصل طالب الوظيفة؟

(afternoon النهم  في القطعة كاتبني)  pm, :ج٤
س٥: ماهي الوظيفة التي يريدونها؟

ج٥: 
.Q 1: When a gardener is not busy or (inactive)

:A 1
?Q2: Where does he want to work

:A 2
Q 3: How much a gardener takes

?Q4: When does the applicant call
C 4: pm, (because they are in the piece afternoons)

?Q5: What job do they want
:A 5

Camel Racing:سباق الهجن
س١: من الذي يفوز ؟

ج١:  الخيارات:
✅ ١- الجمل

٢- الراكب
٣- املّدرب.

?Q 1: Who wins
:A 1: Options

camel -1



Passenger .2
Trainer .3

Fabrics:األقمشة

Milk pasteurizer:بسترة الحليب
نصيحة شرب الحليب الطازج عند الذهاب الى املزرعة، ثم تحدث عن أضرار الحليب الطازج غير املغلي، وملاذا يتم غلي الحليب؟

 Tip of drinking fresh milk when going to the farm, then talk about the damage of fresh milk is
boiled, and why milk is boiled

س١: ملاذا البسترة مهمة؟
ج١: يمتص الكائنات الغريبة

س٢: ضمير them أو that يعود على من؟
ج٢: الخيارات :

١- البقر
٢- الناس

✅ ٣-الطريقة التقليدية
س٣: ملاذا الحليب املبستر صحي أكثر؟

ج٣: ألنه مغلي، والبكتيريا الضارة التي يمكن أن تتسرب إلى الدم  تُقتل بهذه الطريقة ، ومادة املصل موجودة فيه.
س٤: ملاذا يقومون ببسترة الحليب؟

ج٤: الخيارات 
١-لقتل األجزاء الغريبة.

٢ - امن عند الشرب
( اختلفوا في اإلجابتني) 

س٥: اذا جاءك ضيف، ماذا تقدم؟
١- حليب أبقار
٢- أي حليب

٣- قهوة.
٤- الناس تختلف في األذواق

س٦: سؤال عن مخاطر الصحة أو Homogenate؟
ج٦:  تدخل جزيئات الدهون في مجرى الدم 

?Q 1: Why Pasteurization is important
A 1: Absorption of foreigners

?Q 2: The conscience of them or that back on who
:A 2: Options

 cow's - 1
People .2

✅ Traditional way that milk 
 -Q3: Why pasteurized milk is more healthy?

 A 3: Because it is boiling, harmful bacteria that can seep into the blood are killed in this way, and
the serum material is present in it

?Q4: Why do they milk pasteurization
A 4: A 4: Options

.to kill the alien parts-1
.(safe when drinking - 2

?Q 5: If a guest comes to you, what do you offer
milk cows - 1

Any milk -2
.coffee .3

✅ People differ in tastes .4



Q1:Homogenate, health risks
A6:fat molecules inter into blood streem

:Scientists conduct experiments on animals: علماء يجرون تجارب على مجموعة حيوانات
 

 دولـة تـجعل  الـبقر تـشاهـد عـلى الـتلفاز  وسـوت  احـصائـية،  فـقسمت الـبقر إلـى  قـسمني : قـسم يـشاهـد فـي الـتلفاز  عـلى مـناظـر طـبيعية، 
بــرامــج ... . وقــسم اخــر يــسمع مــوســيقى ، بــعديــن الحــظ ان الــتي تــشاهــد املــناظــر الــطبيعية  ،اكــثر ادرار للحــليب بــمقدار ٣ لــتر الن الــتي 

تشاهد  املناظر الطبيعية جعلها مسترخية
 State makes the cow watching on television and statistical statistics, the cows were divided into
 two sections: a section seen in the television on the landscape, programs .... Another section hears
 music, noting that you see the landscape, more milk-laden by 3 liters because you see the

landscape make them Relaxed

س١: مالذي يجعل انتاج الحليب أكثر؟
ج١: الخيارات :

١ سمعها موسيقى 
٢ تابع برنامج كوميدي 
✅ ٣ إراحة البقر 

٤ إطالقها في مزعة كبيره 
س٢: ماهو العنوان املناسب للقطعة؟ 

ج٢: الخيارات :
١- الحيوانات األليفة 

٢- تدليل البقر
٣- القطط والكالب 

✅ ٤- ترويض الحيوانات 
?Q 1: What makes milk production more

:A 1: A 1: Options
She heard music 1
Comedy Program

rest cows 3
launch in a large cut 4

?Q2: What is the appropriate title for the piece
:A 2: Options 

Pets .1 
Cow praises    - 2 
Cats and dogs .3 

✅ tame animals - 4 

Piece Animals:قطعة الحيوانات
س١: الحيونات تتغذى على ماذا؟

ج١:
?Q 1: Animals feed on what

:A 1

عبارة باالنجليزي:
س١: ماذا تفهم من هذه العبارة "الطائرة ليست خطيرة مثل الدراجات النارية"؟

ج١: الطائرة أقل خطرا من الدراجة النارية.



?"Q 1: What do you understand from the phrase "air plane is not as dangerous as motorcycles
A 1: The plane is less dangerous than a motorcycle

Piece Madagascar Animals: قطعة مدغشقر الحيوانات
ذكر في القطعة أنواع الحيوانات..

.Species in animals
س١: ماذا فهمت من القطعة؟  او ضمير it يعود على ماذا ؟ 

ج١:  الخيارات :
✅ ١-أنواع ..

 ✅  being lumber -٢
٣- الليمور الدائري-الذيل

مالحظة: اختلفوا في االجابات بس اخر اجابات ركزت على ان الجواب الليمور الجواب الثاني)
س٢:
ج٢:

?Q 1: Q 1: What did you understand of the piece/?The conscience it returns to what
:A A 1: Options

. species-1 
✅  Being lumber .2 

.. :Ring-tail lemurs .3 

Hercans (history and trade):(التاريخ والتجارة ) قطعة الهيركنز
فهرس كتاب، يوجد فيه أربع وحدات، وتوجد عناوين لكل وحدة، موجودة في جدول 

الوحدة األولى..... 
الوحدة الثانية......
الوحدة الثالثة.....
الوحدة الرابعة.....

Book index, with four units, and titles for each unit
.....the first unit
...... Module 2

..... The third unit
..... The fourth unit

س١: أين نجد االرتباط العائلي؟ 
س٢: أين نجد التجارة واإلقتصاد؟

س٣: ماهي الوحدة التي تتحدث عن احترام الوالدين، في ثقافة  الهيركنز؟
ج٣:

١- وحدة العادات والتقاليد.
✅ ٢- وحدة أجزاء العائلة..

٣-  وحدة عن اقتصاد الهيركنز.
س٤: سؤال عن  التجارة/ األعمال 

ج٤: اختيار وحدة االقتصاد 
س٥: وحدة عن العادات والتقاليد؟

?Q 1: Where do we find the family link
?Q2: Where do we find trade and economy

?Q3: What is the unit that speaks of respect for parents, in the culture of the Hercans
:A 3

.unity of customs and traditions - 1
✅ .. Family unit unit -2

.A unit on the economy of the Hercans .3
Q4: Question about trade /Business



A 4: choose the economy unit
Q 5: A unit on customs and traditions

قطعة صغيرة عليها سؤال واحد:
س١: معنى كلمة (التوازن) Equilibrium ؟

ج١:الخيارات:
Equality.(املساواة) -١
✅ ٢- balance  توازن 

س٢:  الضمير“ their ”يعود على  ماذا؟ 
ج٢:

?Q 2: Conscience "their" back on what
:A 2

Work takes a long time :العمل الذي يأخذ وقت طويل
س١: مالعمل الذي يأخذ وقتًا أطواًل؟
Q 1: Work that takes longer

 االختيارات:
١- الطالب 
٢- املعلم

٣- املترجم
✅ ٤- البرفيسور 
:Q 1: Choices

The student -1
Teacher -2

Translator .3
✅ Professor -4

:Penicillin: قطعة البنسلني
س١: من اكتشف البنسلني ؟ 

ج١: ألكسندر فليمانق.( ثالث خيار)
س٢:  أي مجموعة ساعدته على اكتشاف البنسلني؟ 

ج٢:  مجموعة في جامعة هارفرد تحت إشراف أليكساندر فيملنق.

?Q 1: Who discovered Penicillin
A 1: Alexander Fleming

?Q2: Which group helped him discover penicillin
.A 2: A group at Harvard University under the supervision of Alexander Vimelneck

قطعة الوجبات السريعة:
مـعلمة تشـرح لـلطالب عـن الـوجـبات السـريـعة وأضـرارهـا، وقـامـت بـإجـراء تجـربـة عـلى الـبرجـر لـتوضـيح مـضاره، وكـل أسـبوع تـصوره ملـدة ٦ 

أشهر، واتضح إن شكله لم يتغير ولكنه أصبح قاسي.
 A teacher explaining to the students about fast food and its damage, and conducted an experiment
 on the Burger to illustrate the harm, and each week for a period of 6 months, and it turned out that

.the shape has not changed but it became hard
س١: كم أخذت مدة الدراسة؟ أو كم مره كانت تصور البرجر في التجربة؟ 

ج١: كل أسبوع ملدة ٦ أشهر .
س٢: ملاذا البرجر لم يتغير شكله بعد الدراسة؟

ج٢: الخيارات 



١-ألنه يتكون من مواد كيميائية( في القطعة مكتوب ألوان صناعية.)
٢- مواد حافظة 

س٣: من قامت بالتجربة؟
ج٣: املعلمة.

س٤: معنى كلمة أساسي  "Essentially ”؟
ج٤: الخيارات 

closely -١
strongly -٢

✅ basically -٣
( مالحظة البعض اختار ٢، لكن وحده لديها لغة قالت ٣).

س٥: ملاذا األشخاص يأكلون الهمبرجر؟ 
ج٥:ألنه رخيص ومتوفر في كل مكان.

س٦: في أي مقطع ذكر بأن " البرجر عادة  سيئة"
ج٦: املقطع الثاني 

س٧: مالعنوان املناسب للقطعة؟ الفكرة العامة للقطعة؟ 
ج٧:  الخيارات : 

١-يجب  علينا تغير الغذاء الى الغذاء الصحي. 
✅ ٢- البرجر أو الوجبات السريعة رخيصة ومشهورة.

? ?Q 1: How long I took the study Or  how many times did Burger imagine the experiment
.C 1: every week for 6 months

?Q2: Why the burger did not change its shape after study
A 2: Options(

.because it consists of chemicals (in the piece written in industrial colors) - 1 
preservatives .2 

?Q3: Who did the experiment
. A 3: teacher

?"" Q 4: The meaning of the word Essintally
A 4: Options

Closely -1
Strongly .2

✅ basically -٣
?Q5: Why do people eat hamburgers

A 5: Before because it is cheap and available everywhere
"Q 6: In any section mention that "burgers are usually bad

.A 6: A 6: The second section
?Q 7: The appropriate address for the piece? The general idea of the piece

:A 7: Options
.We must change food to healthy food .1

✅  Burger or fast food is cheap and popular .2

عبارة:
"question answer risk  pairsin , pictureat look " س١: أين يمكن مشاهدة هذه العبارة 

ج١: الخيارات
shap -١
bank -٢

✅ classroom-٣
س٢: أين تسمع هذه العبارة" there are no flights and reservation“ ( ال توجد رحالت وحجز).

 airport :ج٢



 The Food and Drug Authority, or the Saudi:هــيئة الــغذاء والــدواء، أو هــيئة املــقايــيس الــصحية الــسعوديــة
Health Standards Authority

هذه الهيئة تراقب املنتجات املحلية واملستوردة، وجودتها.
This body monitors local and imported products, and their quality

س١: ماهي وظيفة هيئة الغذاء والدواء؟ 
ج١:الخيارات:

١-" الهيئة مسؤولة عن تنظيم املنتجات املحليه واملستوردة.
س٢:من  الذي  يستفيد منها ؟

ج٢:الخيارات ؛
١-السعوديني فقط

✅ ٢-  السعوديني و االجانب
س٣: " عن القنصلية"

ج٣: 
س٤: املنتجات تكون؟ 

ج٤: الخيارات :
✅ ١- خاضع للسيطرة

٢- محلي
س٥: من أين تستلم الهيئة ؟

ج٥: الخيارات 
١- العرب 

٢- العرب وأوربا 
✅ ٣- الداخلي والخارجي 

?Q 1: What is the role of the Food and Drug Authority
:A 1: Options

.The Authority is responsible for regulating local and imported products" .1
Control .2

?Q 2: Who benefits from it:
;A2: Options

Saudis only - 1
✅ Saudis and foreigners -2

"Q3: "About the Consulate
:C3

?Q4: Products be
:A 4: Options

✅ Subject to control .1
Local .2

?Q5: Where do you get the Authority
A 5: Options

Arabs -1
Arabs and Europe -2

✅  3- - Internal and external

Piece Time division for students:قطعة تقسيم الوقت للطالب
قـــطعة تتحـــدث عـــن أهـــمية تـــقسيم الـــوقـــت لـــلطالب،  ويـــجب عـــليهم أن يـــعملوا املـــشاريـــع يـــومـــيًا، ويـــخصصولـــها أكـــثر مـــن ســـاعـــة ، حـــيث  ال 

يقتصر على وقت محدد و ال مكان محدد.
 You talk about the importance of dividing time for students, and they Where it is not limited to a

must work on projects daily, and dedicate more than an hour،.specific time and no specific place



س١:  كم ساعة يجب على الطالب تخصصيها للمشروع؟ 
ج١: كل يوم.

?Q 1: How many hours should students devote to the project
A 1: Every day

Piece Professor and new mechanism:قطعة األستاذ واآللية الجديدة
االســتاذ  لــديــه قــاعــتني دراســية:  الــقاعــة الــدراســية األولــى حــدثــه بــصوت واضــح ، والــقاعــة الــدراســية الــثانــية حــدثــه بــصوت مــن ســبيكر أو 

سماعة غير واضحة ،  فدرجات الطالب في القاعة الدراسية األولى،  أفضل .
 The professor has two classrooms: the first classroom spoke with unambiguous voice, and the
 second classroom spoke with a voice from Spekker orambiguous headset, and the students'

.grades in the first room were better
س١: ملاذا اتبع هذه اآللية؟

ج١: لينمي مهاراتهم الشخصية.
س٢: الضمير " they”يعود على ماذا؟ 

ج٢: البرفيسور.
س٣: اختر عنوان للقطعة

ج٣:
?Q 1: Why follow this mechanism

.A 1: To develop their personal skills
?Q 2: Conscience "" they come back on what

A 2: Professors
Q 3: Select the title of the piece

:A 3

English course for medical students:قطعة مقرر االنجليزي لطالب الطب
 grammar, reading طالب الطب اليدرسون القراءة والكتابة والقواعد .. /  تجربة أخرى: ماذا يدرسون ؟

and writing
Medicine students do not read, write and grammar

س١: ماهو املقرر الذي يدرسونه؟ 
ج١:  الكتابة الطبية  ( جملة طويلة ولكن كتابة بخصوص شيئ طبي).

س٢: ماهو املقرر الذي يركزوا عليه طالب الطب؟
✅ ج٢:  .الكتابة والقواعد والقراءة 

س٣:  كم مره ياخذوا املادة؟
ج٣:  ٣ ساعات  في ٦ أسابيع.

س٤: الدرس "...."  من هم الذين يستطيعون دراسة هذا املقرر الدراسي ؟ 
ج٤: بعد دراسة القواعد والقراءة.

س٥: متى يستطيعون ان ياخذوا املقرر رقم١٣٤ / متى يستطيعون أن يأخذوا هذا املقرر؟
ج٥: بعد مقرر االنجليزي رقم ١٣٣   

?Q 1: What course do they study
A 1: Medical writing

?Q2: What is the course that medical students focus on
A 2:.Writing, grammar and reading

?Q 3: How often do they take the material
.C 3: 3 hours in 6 weeks

?Q4: Lesson "...." Who can study this course
A 4: After studying grammar and reading

?Q5: When can they take decision 134 / when can they take this course
A 5: After the English decision No. 133



talk about school subjects :قطعة  تتحدث عن املواد الدراسية
تتحدث عن ٣ مواد، وكل متى يمكن دراستها؟ والوقت املتاح لها؟

?talk about 3 articles, and how long can you study them? Time available
س١:  مادة  اللغة متى يمكن دراستها؟

ج١:  املستوى الثالث
?Q 1: Language material when can be studied

A 1:The third level

Brainstorming :قطعة العصف الذهني
س١: مامعنى العصف الذهني؟

ج١: االستماع الى الخطط.
?Q 1: What is brainstorming

A 1: Listen to the plans

 old inventions:قطعة االختراعات القديمة
تطور العجلة والنار والكتابة 

Evolution of the wheel, fire and writing
 multible " س١:  مامعنى مصطلح

ج١: 
س٢:مالشيئ الذي ليس له خطورة ؟ أو جانب سلبي؟ 

ج٢: لخيارات :
١- العجلة 
٢- الكتابة
٣- النار.

٤- املحرك 
( مالحظة : بعضهم قالوا االجابة املحرك ويعضهم قالوا الكتابة) 

س٣: 
 ج٣: منذ زمن طويل 

 س٤: ماذا تعني Tamed:( كبح).؟
 ج٤:controling( السيطرة). 

Q 1: What is the term "multible
:A 1

?Q 2: Who is not dangerous? Or negative aspect
:A 2: For options

The wheel -1
✅ Writing -2

.Fire .3
Engine- 4

:Q3
A 3: A long time ago 

?Q4: What do you meanTamed
 c 4: controling 

قطعة الصني والدول العربية أصله امريكا:

قطعة امليل والسامبلز:
عبارة عن جزء من مجلة من ٤ أو ٥ أسطر.



يتم تحديد أعداد الصفحات ووضعها  للعنوانني، 
( مثال توضيحي من ١ إلى ٢٥ عن أخبار العالم ، من ٢٥ ل٣٠ عن الرياضة ...الخ)

األقسام في الجدول هي( أخبار عاملية- محليات- مقاالت اليوم- اقتصاد- رياضة- أفالم ومسلسالت).
 The sections in the table are (world News - Local - Articles today - Economy - Sports - Movies and

(shows
 س١: اذا تحدث عن األسهم، ماهي الوحدة املناسبة أو الجزء املناسب؟ 

ج١: تختاري الوحدة التي تتعلق باالقتصاد واإلدارة وهكذا 
س٢: اذا كنت تريدين قراءة قصة نوح؟

ج٢: عن أخبار العالم. 
س٣: أين تجد اليوم العاملي؟ 

ج٣: أخبار عاملية.
س٤: سلسلة األفالم التركية توجد في قسم؟

ج٤: مسلسالت وأفالم.
?Q 1: If talk about stocks, what is the appropriate unit or the appropriate part

A 1: The unit concerned with economy and management
?Q2: If you want to read the story of Noah

.A 2: About the world news
?Q3: Where do you find the international Day

.A3:world    News
?Q4: Turkish film series found in section

A4: shows and films

Piece dictionary :قطعة القاموس
كيف يدرس الطالب الكلمات مع القواميس اللغوية، لكي تتحسن كتابتهم، وال يخطئون في اإلمالء،...

الـطالب عـندنـا يسـتخدمـون الـقوامـيس ال يـنتبهون إلـى وجـود أكـثر مـن مـعنى لـلكلمة الـواحـدة فـي الـلغة االنجـليزيـة، لـذلـك البـد مـن اسـتخدام 
أشمل قاموس للمعاني.

 How students study words with linguistic dictionaries, so that their writing improves, and they do
... ,not make mistakes in spelling

 Our students use dictionaries that do not pay attention to the existence of more than one word in
.English. Therefore, we must use the most comprehensive dictionary of meanings

س١: ما أفضل طريقة لتعلم اللغة االنجليزية؟
ج١: الخيارات:

١- ال يستخدمون القاموس.
٢- يجب أن يستخدموا قاموس صغير.

.✅ ٣- يكونون حريصني على تعلم كل حرف في اللغة االنجليزية
س٢: ماهو العنوان املناسب للقطعة؟ 

ج٢: الخيارات 
١- اإلمالء

.✅ ٢- استخدام القاموس
 س٣: الضمير "they” يعود على ماذا ؟

ج٣: الطالب.
س٤: املجموعة التي تتحدث بشكل ممتاز ؟ 

ج٤:  نادرا ال يستخدمون القاموس / او الذين غالبا يستخدمون القاموس ( اختالف في نقل  الصياغة).
( مالحظة توقع ان السؤال رقم٤ هوا نفسه السؤال رقم ١ لكن بصيغة غير واالجابة تختلف فانتبهوا املراد من معنى السؤال). 

س٥: ملاذا املجموعة لديها أخطاء في الكتابة ؟ 
ج٥: ( الجواب في نهاية املقطع الثاني من القطعة ). 

س٦: ملاذا القاموس مهم؟ 



ج٦: ألنها تعلمهم كيفية الكتابة
?Q 1: What is the best way to learn English

:A 1: Options
.Do not use the dictionary .1

.They should use a small dictionary .2
✅ .Be careful to learn every letter in the English language - 3

?Q2: What is the appropriate title for the piece
A 2: Options
Dictation -1

✅ .Use the dictionary .2
?Q 3: "Conscience" "they come back on what 

.A 3: Students
?Q4: The group that speaks excellent

A 4: Do not use the dictionary
?Q5: Why does the group have errors in writing

:A 5
?Q6: Why is the dictionary important

A 6: Because she teaches them how to write

:Piece Saba and Prophet Solomon:قطعة سبأ ونبينا سليمان
في بداية القطعة تحدثت عن موقعها،  ثم بدأ يوصف الرسول سليمان ولكونه وقوته، وهذا الذي جعل بلقيس تدخل في اإلسالم.

 At the beginning of the piece I spoke about its location, and then began to describe the Prophet
.Solomon and his strength and strength, and this is what made Balqis intervene in Islam

س١: مالعنوان املناسب للقطعة أو مالفكرة الرئيسيّة من القطعة ؟
ج١:  الخيارات :  (مالحظة؛ اختلفت اإلجابات واألغلب قال سبأ وبلقيس  )

✅ ١- قصة سبأ و بلقيس 
٢- الرسول سليمان

?Q 1: The appropriate title for the piece or main idea of the piece
:A 1: Options

The story of Saba and Bilqis -1
Prophet Sulaiman - 2

Piece Animals:قطعة  الحيوانات
شـخص أمـريـكي  يـريـد أن تتحـرك الـبقرة ، وكـان مـعه مسـدس، فـدفـعته الـبقرة عـلى الـسيارة،   فـانـطلقت عـليه رصـاصـة، والـرصـاصـة ارتـدت 

بالسيارة وقتلته ، ومات الشخص األمريكي ، وشخص سعودي ذهب ليذبح الخروف، ولكنه ضر بنفسه، وتوفي بنزيف داخلي.
البقرة

 An American wanted to move the cow, and he had a pistol with him, so the cow pushed him on the
 car,A bullet hit the car and killed him. The American died. A Saudi man went to slay the sheep, but

.he himself was hurt and died of internal bleeding

س١؛ من ماذا مات الرجل األمريكي؟ 
✅ ج١: الرصاصة 

س٢: مالفكرة العامة للقطعة؟
ج٢: الخيارات :

✅ ١-هناك أفعال عادية، يمكن أن تنقلب ألفعال ُمضرَّة.
٢- األبقار  أحيانا تكون قاتلة وخطيرة .

س٣:الرجل يريد ... املاعز؟ 
ج٣: الخيارات: 
✅ ١- قتل 

٢- نهب 



٣- يجد 
٤- تغيير.

?Q 1: What did the American man die
A 1: The bullet (the answer is not certain)

?Q2: The general idea of the piece
1- There are ordinary actions, which can turn into harmful actions✅

.Cows are sometimes fatal and dangerous .2
? Q 3: The man wants ... goat

:A 3: Options
✅  Kill .1

spoil .2
Finds -3

Change .4

Piece projects:قطعة املشاريع
خسارة املشروع أمر طبيعي، ولكن مشكلة األشخاص ال تأخد املخاطر في عني االعتبار، وغير أن التخطيط الجيد يحل املشكالت.

فاملشاريع الجيدة هي التي يكون لها خطة طوارئ..
 Project loss is normal, but the problem of people does not take risks into account, but good

planning solves problems
Good projects have an emergency plan

س١: مافائدة التخطيط الجيد؟
ج١: يأخذ املخاطر بعني االعتبار

 riskس٢: معنى كلمة
 danger :ج١

?Q 1: Does good planning benefit
A 1: Take risks into consideration

Q 2: The meaning of the word risk
A 1: danger

Capitalism:الرأسمالية
س١:  مارك والشخص الذي معه ماذا فعلوا؟

ج١: كتبوا عن املجتمع.
?Q 1: Mark and the person with him what they did

A 1: They wrote about society

الجداول:( ناقص) 
الجدول األول :

 برامج التلفزون وماذا يعرض؟ وِفي الجدول ٥ خيارات وهي ( أفالم. أخبار العالم ، واالقتصاد، دورات تعليمية)
س١: أين تعرض أسعار األسهم؟

ج١: االقتصاد
س٢: تعرض املنتجات الجديدة في؟

ج٢: الدورات التعليمية.

Vaccine Finder:مكتشف اللقاح
شخص اكتشف اللقاح، وجربه على عائلته،... ذكر أفراد عائلته. 

Someone discovered the vaccine, and tried it on his family, ... mentioned his family members
س١: كم عدد األشخاص الذين جرب عليهم اللقاح؟

ج١؛
?Q 1: How many people have tried the vaccine



;C1

خدمة ذاتية:
طائر ال يستطيع الطيران بسبب وزنه:

الصني والدول العربية وأمريكا:

:Air Pollution :التلوث الهوائي
س١:  كم نسبة األشخاص الذين يبقون داخل املباني وقت التلوث؟ 

ج١: نسبة ٩٠٪ 
س٢: ملاذا الهواء السيئ يدخل داخل املباني؟ 

ج٢:الخيارات : 
  ١-تكلفة الطاقة  اآلمنة

٢- ألن األشخاص يفضلون الجلوس في املنازل.
( مالحظة: اختلفوا  في االجابتني).

?Q 1: How many percent of people remain indoors at the time of contamination
A: 90%

?Q2: Why bad air enters buildings
:A 2: Options

safe cost of energy .1  
.because people prefer to sit in houses - 2

: Piece for pigeons :قطعة عن الحمام
س١: ملاذا شعر الكاتب بالكراهية لدى الحمام ؟ملاذا يكتم أنفاسه؟

ج١: بسبب ريشها ورائحتها في املنطقة، وألنها ملوثة
س٢: ملاذا يكرهها؟ 

ج٢:ألنها تتبرز، وتوسخ األماكن.  
?Q 1: Why did the author feel hatred in the bathroom

A 1: Because of feathers and smells in the area, and because they are contaminated
?Q2: Why do they hate it

.A 2: Because they are defiled, and the places are dirty

 Scientists gathered and resisted the language test and:عــلماء تجــمعوا وقــاومــوا اخــتبار الــلغه والنطق
:pronunciation

س١: 
ج١: 
س٢:
ج٢:

س٣:
ج٣؛ 

س٤: 
ج٤:

:Q 1
:A 1
:Q2
:A 2
:Q3
;C3
:Q4
:A 4



:Similarity of vocabulary in many languagesتشابه املفردات ف كثير من اللغات
bus =جابو باص

 cap=كاب 

Area and its geographical location:منطقة وموضح مكانها الجغرافي
س١: عن حدودها

ج١:
Q 1: About its borders

:A 1

قطعة الدولفني:

Overfishing, reserves and animal extinction:قطعة الصيد الجائر ، واملحميات وانقراض الحيوانات
س١: ضمير them يعود على ماذا ؟

ج١:
س٢: مالفائدة من املحميات؟

ج٢: منع صيد الحيوانات املهددة باالنقراض
س٣: معنى كلمة "..."؟

ج٣:
س٤: القوانني في هذا املجال تصب في مصلحة من؟ 

ج٤: الحيوانات املهددة باالنقراض 
س٥: مدى تاثير الصيد الجائد يصل الى .. 

ج٥: تأثير على الساللة الغذائية 
?Q 1: Their conscience comes back to what

:A 1
?Q2: Benefits of protected areas

A 2:Prevent the hunting of endangered animals
?"..." Q 3: The meaning of the word

:A 3
?Q 4: Laws in this area pour in the interest of

C.4Endangered animals
.. Q5: The extent of the impact of poaching reaches

A 5: Effect on the food chain

Piece Por Said :قطعة بور سعيد
س١:  أين تقع؟ 
ج١: الخيارات 
✅ ١- مصر 

٢- اململكة العربية السعودية 
٣- امريكا.

س٢: ماهي بور سعيد؟ 
ج٢: منطقة.. 

س٣: 
ج٣: صنع االنسان < في القطعة مكتوب مصطنع

?Q 1: Where is it located
A 1: Options
✅ 1-Egypt

The Kingdom of Saudi Arabia -2



America .3
?Q2: What is Por Said

.. A 2: Area
:Q3

C 3: Man Made <in the piece is written artificially

prehistoric/stone Age :العصر الحجري
س١: األشخاص قبل التاريخ ال يستطيعون الكتابة  فمن صفاتهم أنهم  ال يعرفون؟:

 ج١: الخيارات:
 ✅  ١- الكتابة  / القراءة

 ٢- السفر  
٣- الحرب 

:Q 1: Prehistoric people can not write it is their qualities they do not know
:A 1: Options 

✅ Reading/Writing -1 
Travel .2 

War .3

The manager and the blue shirt:قطعة املدير والقميص  األزرق
شــخص  يــطلب مــن شــخص يــمر عــليه فــي الــصباح فــي املــكتب بــدري ،  لــكي  يــذهــبوا إلــى املــديــر،   وشــخص يــقول لــآلخــر   ال تــرتــدي 

القميص  والبنطال، و يأخذ معه الهوية الوطنية. 
 Someone who asks someone to pass by in the morning in the office early, to go to the manager,
 and someone says to the other does not wear a shirt and pants, and takes with him the national

identity
س١: ملاذا طلب منه أن يأتيه إلى  املكتب ؟

ج١: لكي يذهبوا  مًعا،  ملقابلة  املدير.
?Q 1: Why was he asked to come to the office

.A 1: In order to go together, to meet the manager

Piece Material Numbers:قطعة أرقام املواد
(كمان فيه رقم مادة ياخذونها الطالب مثال١١١ًوكاتبني رقم مادة ثانيه متطلب مثال ١٠٦)

س١:  متى يفترض أن يأخذوا   املقرر رقم:  ١١١؟
ج١:  بعد االنتهاء من مقرر رقم:  ١٠٦.

?Q 1: When are they supposed to take decision No. 111
.A 1: After completion of course number: 106

Picture:صورة في
 look at the photos , in pairs ask question and answer -

انظر لهذه الصور ، سوو مجموعات وكونوا اسئلة وحلوها
where can you see this?Q1*

✅ classroom -
 airport-

Bank
The hotel .3

     A piece about a man in the market:قطعة عن رجل  في السوق  ..
س١: ملاذا يحتاج وقت اضافي لتسوق ؟

ج١:لكي يشتري حقيبة.



س٢:
ج٢:

س٣:
ج٣:

س٤:
ج٤:

س٥:
ج٥:

Q 1: Why do I need extra time to shop?
A 1: To buy a bag.

معنى كلمة:
س١:ماألقرب ملعنى " تعريف"؟

 ج١: شرح.
Q 1: What is closest to the meaning of "definition"?

A 1: Explanation.

:A piece about vinegarقطعة عن الخل:
 الكاتب متأكد انكم كل الي يقرؤا هذا املقال استخدمو الخل في الطعام،  ولكنهم ال يعرفون ماهي استخداماته الثانيه ( الي هي

التنظيف ).
The writer is sure that everyone who reads this article uses vinegar in food, but they do not know 

what his second uses are (cleaning). 
 س١: الكاتب  يتحدث للقارئ،  الخل  يستخدم  في ماذا؟

س١: الكاتب متأكد إن الناس تستخدم الخل في؟ 
س١:  ماذا ذكر الكاتب عن الخل في املقطع األول؟ 

ج١: الخيارات:
✅( الجواب اكيد صح).  ١- الطعام

٢-والتنظيف
Q 1: The writer speaks to the reader,vinegar - used in what?

Q 1: Author sure people use vinegar in?
Q1:What did the writer mention about vinegar at the beginning of the first section?

A 1: Options:
1- Food

2 - cleaning up 

Driver :السائق

السائق  الذي يحب السواقة،   وَلم  يأخذ مخالفة في حياته ،و وليش لديه مشاكل في زحمة السير... 
... The driver who likes the drive, did not take a break in his life, and has no problems in traffic

س١:
ج١: هو سائق جيد

س٢: ماذا فهمت من املقطع الثاني؟
ج٢:السائق  مختلف عن باقي السائقني البريطانيني

:Q 1
A 1: He's a good driver

?Q 2: What did you do from the second section



A 2: The driver is different from the rest of the British drivers

Lecture lecturer with his students: محاضرة املحاضر مع طالبه
س١: في محاضرتي، الطالب  يحضرون من جميع أنحاء العالم 

ج١:الخيارات :
١- بعضهم من العرب  و"..." من بريطيانيا

✅ ٢- بعضهم من العرب "..." من  الشرق األقصى

Q 1: In my lecture, students come from all over the world
:A 1: Options

Some of them are Arabs and "..." of British .1
✅ Some of them are Arab "..." from the Far East .2

عبارة " نحن ال نعرف كثير عن األشياء التي يسببها البرد، مثل ما نعرف عن األمراض التي يسببها الحر".
 We do not know much about the things caused by the cold, like what we know about diseases

" .caused by free
س١: هذه العبارة تعني:

ج١: نحن نعرف الكثير عن االشياء الي يسببها البرد، اكثر من للي يسبب الحر.الجواب  رقم ٤
:Q 1: This phrase means

.A 1: We know a lot about the stuff caused by the cold, more than for me causing free

 manikin : رجل اإلطفاء الصناعي
تتحدث عن النار .. عن وكيف أنه  منذ القدم،  الناس بدأوا يفكرون كيف يطورون عملهم،  وبدوا  يستخدموا األنظمة لبرمجتها.

 talking about fire, about how, since ancient times, people began to think about how to develop their
work, and began to use the systems to program it

س١: ماملقصود ب manikin؟
ج١: الخيارات:

١-رجل 
٢- امرأة

✅ ٣- انسان
س٢: معنى كلمة" "myriad".."؟

ج٢:الخيارات 
١- اختراع 
٢- اكتشاف
٣- مضاعف

(مالحظة؛ اختلفوا في االجابات. بني ٢و ٣ ، واألغلب قال ٣)
س٣: معنى كلمة"..timid"؟ 

ج٣:الخيارات: 
✅ -١controlled

-٢ - learned
-٣- posited

?Q 1: Is he a man or a woman
:A 1

?" .. "Q 2: The meaning of the word "myriad
A 2: Options
invention -1

Discovery .2



multiple3. 
3.

?"Q 3: The meaning of the word ".. timid
:A 3: Options
controlled-1
Learned -2
posited --3

صورة:

  

الخيارات: 

✅ ١- يخفف السرعة
٢- يزيد السرعة

٣-ينام 
٤- يوصل الناس 

:Options
✅ Relieves speed .1

Speed increases .2
sleeps-3

People -4

Mauritius:دولة مورشيوس
موجودة  في خريطة االدريسي

س١:  ماهو هدف الكاتب من هذا املقال ؟
ج١: يعرض تساؤالت 

س٢:  ماذا  سموها العرب؟ 
ج٢:  دنيا العروبة

س٣: كلمة famous تعود على  من؟ 
ج٣:  الخيارات: 

١- العرب 
٢- البرتغال

Located in the map of Idrissi:
?Q 1: What is the goal of the writer of this article

A 1: Displays questions
?Q 2: What are the Arabs

:A 2
?Q3: The word " " to who

:A 3: Options
Arabs



Portugal .2

:Internal and external pollution :التلوث الداخلي والخارجي
س١: عن النسبة 

ج١:
س٢: ملاذا  التلوث الداخلي يعتبر اخطر من الخارجي؟

ج٢:الخيارات 
١- ألن الناس يبقون أغلب وقتهم في املنازل.

٢- ألن الهواء النقي ال يدخل إلى املنازل
( اختلفوا بعضهم قالوا ١ وبعضهم قالوا٢)

س٣: عندما نخرج خارج املنزل كيف نحافظ على البيئة من التلوث؟ 
ج١: الخيارات 

١- .... األكواب والبالستيك
✅ ٢- .. نستخدم أكواب رقيقة 

 .. -٣
Q 1: About the ratio

:A 1
?Q2: Why is internal pollution considered more dangerous than external

A 2: Options
.because people stay most of their time in homes - 1

Because the fresh air does not enter the houses -2
?Q3: When we go outside the house how to protect the environment from pollution

A 1: Options
cups and plastic ... -1

✅  We use thin glasses.. -2
.. -3

:Ibn Sina:ابن سينا
س١: ماذا كان يعمل في يومه؟ 

ج١: مشغول 
س٢: معنى بارع؟ 

ج٢: ماهر 
?Q 1: What was he doing in his day

A 1: Busy
?Q 2: Meaning ingenious

A 2: skilled

 A woman wants to cross a road, but there is a:قــطعة امــرأة تــريــد أن تــعبر طــريق ، ولــكن تــوجــد عــاصــفة
:storm

كان الطريق  غامضا، وكانت  خائفة من أخذه، ألنه  داخل كهف ، أو تحت شيئ ما.
Because it is inside a cave, or under something.the way was dark and he was scared to take it،

س١: ملاذا كانت تخاف تذهب لوحدها؟ / الضمير "..." على ماذا يعود؟ 
ج١:  الخيارات 
✅ ١-املمر  

٢-التيار 
٣- الطريق

?Q 1: Why were you afraid to go alone? / Conscience "..." on what comes back
A 1: A 1: Options

✅  way-1 



stream-2 
road-3 

Traditional eating :األكل التقليدي
كان منتشر قديما ، ثم لم يعد موجودا ، ثم انتشر من جديد ، 

,It was widespread, then no longer exists, then spread again
س١: ماذا تفهمي من عبارة"..."؟/ كيف وضعه اآلن؟ 

ج١: األكل التقليدي اآلن أصبح مشهور، ومعروف للجميع.
.(returning: االجابة فيها كلمة ) : قيل

?"..." Q 1: What do you understand from the phrase/?How did he put it now /
A 1: Traditional food now became famous, and known to all

:Piece Barcelona team shirt :قطعة قميص فريق برشلونة
س١:

ج١: أفضل فريق. 
:Q 1

A 1: The best team

off the animals :عن الحيوانات
 - قــــنوات بــــامــــريــــكا مــــتخصصه بــــعرض بــــرامــــج لــــلكالب ، وفــــائــــدتــــها ان اصــــحاب الــــكالب ،  يــــجعلون كــــالبــــهم فــــي املــــنزل  اذا خــــرجــــوا،  

ويجعلونهم يتابعون التلفزيون، بينما هم خارج للبيت. 
-وتوجد  قنوات روسية ايضا تعرض برامج للقطط !

تـــعريـــض الـــبقر لـــلتلفاز ، حـــيث قـــسم لـــلبقر لـــقسمني : قـــسم جـــعله يـــتابـــع بـــرامـــج وصـــور والـــوان متحـــركـــة،  وبـــرامـــج،  والـــقسم الـــثانـــي -
يسمعون فقط موسيقى 

- Channels in America are specialized in introducing programs for dogs, and their usefulness is
 that dog owners make their dogs at home if they go out and make them watch television while

.they are out of the house
-!There are also Russian channels offering programs for cats -
- exposing cows to television, where the section of the cows for two sections: a section made -

 follow programs, images and colors of mobile, programs, and the second section they hear only
music

-
 س١: ما هو املوضوع ؟/ ماذا يتحدث عن املقطع

ج١: برنامج الحيوانات األليفة<< بقية الخيارات بعضها خاصة بالبقر فقط، وبعضها بالقطط والكالب فهي غير شاملة 
س٢: مالفائدة  من  البرامج التي  تعرض على الكالب؟

ج٢: تجعلها تستوعب االصوات وااللوان.
س٣: مالذي يحدث للمجموعة رقم١ مقارنة باملجموعة رقم٢؟ 

ج٣:  يصبحون أكثر سعادة واسترخاء 
Q 1: What is the subject? / What is talking about the section

A 1: A program about pets
?Q2: Beneficial from programs that are offered to dogs

.A 2: Make them absorb sounds and colors

:Piece Husband, wife and means of transportation : قطعة الزوج والزوجة ووسائل النقل
زوج وزوجـة  مـسافـريـن ملـكان مـا، وعـندمـا نـزلـوا مـن الـطائـرة، كـانـو يـريـدون الـذهـاب إلـى مـركـز الـتسوق ، وكـانـوا جـيعانـني،  فـققررت الـزوجـة 

ياخذوا ميترو،  فقال هوا قال يفضل التكسي ،  بس رجعت قالت له:  املترو   سهل .



 Husband and wife traveling somewhere, and when they got off the plane, they wanted to go to the
 shopping center, and they were hungry, so the wife decided to take a train, said Hua said preferred

taxi, but returned to him said: easy train
س١: من أين نزلوا؟ 

ج١: الطائرة.
س٢: ملاذا الزوج يفّضل سيارة األجرة؟ 

ج٢؛ الخيارات :
١- ألنهم خسروا 

٢- ألنه باهظ الثمن 
٣- يريد البقاء 

?Q 1: Where did they come from
.A 1: The plane

?Q2:Q2: Why does a husband prefer a taxi
:C 2;Options

✅ because they lost - 1
because it is expensive - 2

wants to stay - 3

:Piece Iron and Copper : قطعة الحديد والنحاس
س١: عن ماذا تتحدث القطعة؟ 

ج١: نحاس 
?Q 1: What are you talking about

A 1: copper

:Roller coaster : (قطار املوت )السفينة الدوارة
س١: ماهي العالقة بني الفيزيائية والسفينة الدوارة؟ 

ج١:  كالهما يشتركان في نفس املبدأ األساسي 
١-النها سريعه وممتعه.

س٢: ملاذا  الفرنسيني أصبحوا ال يستخدمون الثلج ويستخدمون املصنوع من خشب؟
ج٢:  ألن طقسهم حار، فيذوب الثلج .
س٣:ماذا استنتجت من اخر املقطع؟ 

ج٣ : الخيارات:
١-كانوا  قديما يستخدمونه ل...  

٢-  اآلن  تغير وأصبح الرولر كوستر  للمتعة.
س٤: ماذا تعني هذه الكلمة ( األجداد)؟ 

ج٤: يتقدم 
س٥: في املقطع الثاني ماهو صحيح؟ 

ج٥: - العجلة الدوارة  التي كانت تستخدم سابقا لنقل املواد من سفح الجبل  لم تعد ..

? what is the relationship between physics and roller coaster -
They are both share the same fundamental principle

?Q2: Why the French are not using snow and using wood made
.A 2: Because their weather is hot, melting snow
?Q3: What did you deduce from the last section

:A 3: Options
... They used to use it for .1

.Now the Roller Coaster has changed and become fun .2
Q4: What does this word mean (Ancestors)

C4:Preceded



Q 5: In the second section what is true?
A 5: - The roller wheel that was previously used to transport materials from the foot of the mountain 

no longer ..

:Jonah likes to travel:جونا تحب السفر
جـونـا تـحب الـسفر ، والـثقافـات الجـديـدة،  وتـريـد االسـتقرار ، وتـبني لـها مـنزل وتـتزوج ، وذهـبت ملـكان بـارد، ولَـم تـأخـذ  مـالبـس كـثير،  ولـكن 

أخذت فقط جزم ،  ويعجبها تعدد اللغات. 
 Jonah likes to travel, new cultures, wants stability, adopt her house and get married, she went to a

.cool place, did not take many clothes, but she took only the guts, and she liked multilingualism
س١: 

ج١:
س٢:
ج٢:

س٣:
ج٣:

س٤:
ج٤: 
:Q 1
:A 1
:Q2
:A 2
:Q3
:A 3
:Q4
:A 4

:Mandelph, and the periodic table:مندليف، والجدول الدوري
عالم كيميائي يدعى مندليف،  وكان يعمل مع عالم آخر..

.. A chemist named Mendeleev, he worked with another scientist
س١: ماذا كان يعمل العالم؟  "الثاني"

ج١: الخيارات 
١- ألف كتاب 

س٢: (الجدول الدوري ، وِفيه هناك تواريخ ١٨٦٩ - ١٨٦٦)
ج٢: 
س٣:
ج٣: 

"Q 1: What was the world doing? "The second
A 1: Options

A book -1
:Q2
:A 2
:Q3
:A 3

A piece about herbs :قطعة عن األعشاب
س١: ملاذا ُسميت باألعشاب؟ أو سبب تسميتها باألعشاب؟

ج١: 
س٢: تتميز عن ميزة النباتات ..؟

ج٢: الخيارات 



✅ ١- األعشاب تضغط بواسطة املاء 
٢-- Bigger than << اسم نبته اخرى مذكورة وهي اكبر من الهيربس 

?Q 1: Why is it called herbs? Or why you call them herbs
:A 1

?.. Q2: Characterized by the advantage of plants
A 2: Options

✅ Herbs are Pressurize by water .1
Bigger than - 2

A piece about the birds:قطعة عن العصافير
س١: كيف تبني أعشاشها؟ 

ج١: 

?Q 1: How do you build nests
:A 1

A piece about agriculture and the poor: قطعة عن  الزراعة والفقير

:Piece Regular conversation: قطعة الحديث املنتظم
املقطع االول بروفسورين مسوين تجربة على الناس، و يستمعون 

The first section of Profesor Masuin experience people, and listen
س١: ما الهدف منها ؟

ج١: يقيسون الفهم / استيعاب
س٢:  ما الفكرة االساسية من القطعة؟ 

ج٢: الحديث املنظم 
س٣:  ضمير they يعود على من ؟ 

ج٣: املستمعني 
?Q 1: What is the purpose

A 1: Measure comprehension / comprehension
?Q2: What is the basic idea of the piece

A 2: Organizer Speaking
?Q 3: Conscience they come back on from

A 3: listeners
 

:"Piece for the type of bird "Crow:"قطعة عن نوع من الطيور “ الغراب
س١:its تعود على من؟ 

ج١: الغربان
:"Piece for the type of bird "Crow

?Q 1: its back on who
crows :A

:Piece About trade: قطعة عن التجارة
س١:its تعود على من ؟

its located (هي اسم املنطقة اللي موجود قبل ) :ج١
?Q 1: its back on who

:A piece about a fictional world called Dmitry Mandelph:قطعة عن عالم كيائي يدعى ديمتري مندليف

 cap: اللغة في منطقة



س١: اللغة في منطقة CAP قريبة من؟ 
ج١: من االنجليزية البريطانية 

?Q 1: The language in the CAP area is close to
A 1: From British English

:Ants :النمل
س١: ماذا تعني كلمة " ليلي"؟

ج١: نشط في الليل 
س٢: هل كل النمل يبيض؟ 

ج٢: ال تبيض سوى امللكة فقط
س٣:كيف تعرف النمل بعضها البعض؟

ج٣: بواسطة الشم 
س٤: هل يعيش النمل في مجموعات أم مستعمرات؟ 

ج٤: مستعمرات 
?Q 1: What does "  " mean

A 1: Active at night
?Q2: Do all the ants whiten

A 2: Do not bleach only the queen
?Q3: How do ants know each other

A 3: By smell
?Q4: Do ants live in groups or colonies

A 4: Colonies

:Piece About Animals: قطعه عن الحيوانات
شخص لم يستطع أن يسيطر على الحيوانات،  وقام  حيوان فدفعه، .. 

.. ,Someone could not control the animals, and the animal pushed it
س١:  من الذي دفعه ؟ 

ج١: الخيارات ( كان اخر خيار او قبل االخير ).
س٢: من الحيوان الذي كان سوف يقتله  او يريد أن يقتله ؟

ج٢: 
?Q 1: Who paid it

?Q 2: Who was the animal that would have killed him or wanted to kill him
:A 2

How to make the right decision :كيفية اتخاذ القرار الصحيح
س١:
ج١:

س٢:
ج٢:

س٣:
ج٣:

:Q 1
:A 1
:Q2
:A 2
:Q3
:A 3

:Arab sailors :ارة العرب قطعة البحَّ



:Piece Paolo:قطعة باولو
س١:
ج١:

س٢:
ج٢:

س٣:
ج٣:

س٤:
ج٤:

س٥:
ج٥:

:Q 1
:A 1
:Q2
:A 2
:Q3
:A 3
:Q4
:A 4
:Q5
:A 5

مثل  الفولكانو:

:Piece Events Reverse expectations :قطعة األحداث عكس التوقعات

س١: مالعنوان املناسب للقطعة؟أو ما الفكرة الرئيسيّة لها؟ 
ج١: أشياء حدثت غير متوقعة

س٢:  بماذا  انقتل الرجل؟ الرجل انقتل ب..؟
ج٢: رصاصة

س٣: الذبح يعني؟
ج٣: القتل .

?Q 1: What is the appropriate title for the piece or what is its main idea
A 1: Things that have happened unexpectedly

*Q 2: What do you kill a man? The man The man hit by
?.. killed

A 2: A bullet
?Q 3: Slaughter means

.A 3: Kill

A piece about friends:قطعة عن األصدقاء
س١:  الضمير them يعود على من؟

ج١: الخيارات :
✅ ١-األصدقاء 

٢-اللغة 



?Q 1: Conscience them back on who
:A 1: Options
✅  Friends-1
Language .2

قطعة :
س١: معنى تعريف؟

ج١:الخيارات:
-١ Witc

-٢ Deptio
?Q 1: Meaning of definition

:A 1: Options
-Witc 1

-Deptio 2

:Piece Dry water :قطعة املاء الجاف
س١: 

ج١: الخيارات 
✅   ١-أهمية املاء 

٢-زيادة  املاء 
٣- انخفاض املاء 

but ٤- وجملة فيها
:Q 1

A 1: Options
the importance of water - 1  

increase water - 2
Low water .3

but -4

Piece Paper Folding:origami: قطعة طَي الورق األورغامي
( مـالحـظة: الـقطعة مـأخـوذة مـن مـوقـع اخـتبار ارسـله حـجازي ، ولـكن االسـئلة الـتي عـليها بـاالضـافـة لـلعنوان مـأخـوذ 

من أحد املختبرين قريبا، أي أن عنوان القطعة واسئلتها كانت من ضمن قطع االختبار قريبا). 
اوريـغامـي هـو فـن طـي الـورق. اسـم "اوريـغامـي" هـو الـيابـانـية — ori تـعني "طـي" و "كـامـي" تـعني "ورقـة". بـدأت اوريـغامـي فـي الـقرن 

السابع عشر مع الطي اإلبداعي للمناديل.
بـــدأت اوريـــغامـــي كـــهوايـــة غـــير عـــاديـــة. مـــنذ ذلـــك الـــحني أصـــبح أكـــثر شـــعبية. هـــذا فـــي الـــغالـــب ألنـــه مـــن السهـــل تـــعلمه. بـــعد اتـــباع بـــعض 
الـتعليمات الـبسيطة ، يـمكن ملـعظم الـناس تـكويـن حـيوان أسـاسـي أو كـائـن جـميل. أيـضا ، ال تـحتاج إلـى الـكثير لـجعل اوريـغامـي. كـل مـا 

تحتاجه هو قطعة من الورق ويديك.
مـعظم املجـلدات اوريـغامـي نـعتقد أنـه ال يـنبغي اسـتخدام أي أدوات لـجعل اوريـغامـي. يـعتقدون أنـك يـجب أن تسـتخدم يـديـك فـقط. ومـع 
ذلـك ، يـمكن أن تـساعـد بـضع أدوات ، خـاصـة عـند إنـشاء األشـكال املـعقدة. عـلى سـبيل املـثال ، يـمكن اسـتخدام مسـطرة لـجعل الـتجاعـيد 

الحادة. يمكن ملقاطع الورق أن تكون بمثابة أزواج إضافية من األصابع. ويمكن استخدام مالقط لجعل طيات صغيرة.
Origami is the art of paper folding. The name "origami" is Japanese—ori meaning "folding" and 

kami meaning "paper". Origami began in the 17th century with the creative folding of napkins.
Origami started out as an unusual hobby. Since then it has become much more popular. That's 

mostly because it is easy to learn. After following a few simple instructions, most people can make 
a basic animal or a pretty object. Also, you don't need much to make origami. All you need is a 

piece of paper and your hands.
Most origami folders believe no tools should be used to make origami. They think you should use 
only your hands. However, a couple of tools can help, especially when making complex shapes. 

For example, a ruler can be used to make sharp creases. Paper clips can act as extra pairs of 
fingers. And tweezers can be used to make small folds.



س١: 
ج١:

leisure س٢: معنى كلمة
ج٢:الخيارات 
✅  free-١

Relaxation -٢

:Dr. Sami and Smith :دكتور سامي و سميث
في كتابه الدكتور سميث الكتابة عن أعضاء قسم املحافظة و املحافظة نحو برنامج جديد

In his paper Dr smith write express about conservative altitude department’s members towrd new 
program

س١: املحادثة حول من ؟ أو الضمير who يعود على  من؟
ج١: الخيارات :

✅ ١-الدكتور سميث 
٢- البرنامج

س٢: 
ج٢: برنامج جديد 

?Q 1: Conversation about who
:A 1: Options

✅ Dr. Smith - 1
Program .2

:Q2
A 2: A new program

قطعة عن تاريخ اململكة:
A piece about the history of the Kingdom:

س١: من الذي وحد اململكة العربية السعودية؟
 ج١: امللك عبد العزيز

 س٢: من هو الشخص الذي تعاهد لخدمة الدين؟
 ج٢: محمد بن عبد الوهاب

 س٣: متى تم توحيد اململكة؟
ج٣: ٢٣ سبتمبر ١٩٣٢م

?Q 1: Who united Saudi Arabia
A 1: King Abdul Aziz

?Q2: Who is the person who has pledged to serve the debt
A 2: Mohammed bin Abdul Wahab

?Q 3: When was the unification of the Kingdom
A 3: 23 September 1932

Piece Empty Quarter, Shibu field:قطعة الربع الخالي، وحقل شيبه
س١: السيد ويليام ماذا فعل عندما زارها؟ 

ج١: زارهم وكتب عنهم 
س٢: ملاذا كانوا متعجبني  عندنا زاروها؟ 

(.live فيه كلمة ) ج٢: لوجود الطيور فيها وكيف تقدر توفر الغذاء وتعيش
س٣:  اختر الجملة الصحيحة من هذه الجمل :

ج٣:  الحرارة تحت الصفر تكون في الليل .
س٤: أين يقع حقل شبيه؟
ج٤: في مركز الصحراء 



س٥:  اختر الجملة الصحيحة 
ج٥: حقل غوار أكبر من حقل شبيه.

?Q 1: Mr. William, what did he do when he visited
A 1: visited them and wrote about them

?Q2: Why did they admire us we visited her
 A 2: the presence of birds in them and how you appreciate the availability of food and live (in which

the word (.live
:Q 3: Choose the correct sentence of these sentences

.A 3: The temperature below zero is at night
?Q4: Where is a similar field

A 4: In the center of the desert
Q5: Choose the correct sentence

.A 5: Ghawar field is larger than a similar field

:The most popular sport in the world : الرياضة األكثر شعبية في العالم
س١: مالعنوان املناسب للقطعة ؟ 
ج١: الرياضة األفضل في العالم 

س٢: كيف احتلت كرة القديم األكثر شعبية؟ 
ج٢:  عن طريق عدد الجماهير

س٣: كل كم سنة تزداد ؟ 
ج٣:  سنتني 

?Q 1: The appropriate address for the piece
A 1: The best sport in the world

?Q2: How the most popular old ball
A 2: By the number of fans

?Q 3: How many years does it increase
A 3: Two years

:A piece about humans and their printing around the world: قطعة عن البشر وطباعهم حول العالم
س١: ما مفهوم املقطع األول.؟ 

ج١: الخيارات : 
١- األخوان واألخوات 

٢-  السلوك
٣- البيئة 

٤-األصحاب 
س٢: الضمير ".." في املقطع ".." يعود على ماذا ؟ 

ج٢:  األشخاص الفرنسيني 
س٣: أنسب عنوان للقطعة؟ 

ج٣: 
?.Q 1: What is the concept of the first section

:A 1: Options
Brothers and sisters -1

Behavior .2
Environment .3

Owners .4
?Q 2: Conscience ".." in the section ".." back on what

A 2: French people
?Q 3: The most appropriate title of the piece

:A 3



:About the Kravins : قطعة عن القرافني
س١:  ماهو الصحيح عن القرافني؟ 

ج١: الخيارات :
✅ ١القرافني أثمن من األملاس 

٢- من الكربون 
?Q 1: What is the right about the carnivores

:A 1: Options 
Gravins are more precious than diamonds 1 

Carbon .2 

:Book and content :كتاب ومحتواه
س١: أين يمكن أن نجد اآلراء حول الكتاب ؟ 

ج١: الخيارات :
✅ ١- الغالف 
٢- االستنتاج

?Q 1: Where can we find opinions about the book
:A 1: Options
✅ Cover -1

Conclusion .2

:Andrenalin :قطعة االندرينالني

س١:
underlain :ج١

Roman arts :الفن الروماني

British Tennis Championship:بطولة التنس بريطانيا

origin of Brazilian :اصول البرازيليني 

 :Piece Students will graduateقطعة طالب سوف يتخرجون:
؟ وقرروا يسألوهم، عدة اسئلة: ماذا سوف تفعلون  اثناء الدراسة؟ ماهي مؤهالتكم؟

? They decided to ask them, several questions: What will you do during the study? What are your 
qualifications?
س١: ما معنى ...؟

 ج١: يأخذ معلومات معينة عنهم
 س٢:  أي من اآلتي لم يكن ضمن االسئلة؟

 ج٢:  أهدافهم املستقبلية
Q 1: What is the meaning of ...?

A 1: Take certain information about them
Q2: Which of the following was not included in the questions?

A 2: Their future goals

  A person stages work with a group of workers:قطعةمراحل عمل شخص مع مجموعة من العمال 
 س١: اذا فعل ؟

ج١: كتب هو و شخص ميثاق
Q 1: What did he do?

A 1: He and someone wrote a charter..



:Piece about the world: قطعة عن العالم

:Piece About Japan :قطعة عن اليابان
س١:
ج١:

س٢:
ج٢:

س٣:
ج٣:

س٤:
ج٤:

س٥:
ج٥:

قطعة بوب:
سافر  بوب هو وزوجته،  واثنني من  اطفاله، وإذا أصبح  جد، سوف يجدول سفرياته حول العالم..     وظيفته القديمه:

 Bob and his wife, two of his children traveled, and if he became grandfather, he would schedule his
:travels around the world .. His old job

س١: ملاذا  سافر ؟ 
ج١: 

س٢:  من سافر معه؟
ج٢:

?Q 1: Why did he travel
:A 1

?Q 2: Who traveled with him
:A 2

قطعة عن قصة حياة شخص: 
وانها بدأت حياة جديدة، وقامت ببناء منزل جديد مع زوجها، واصبحت جدة..

.. She started a new life, built a new house with her husband, and became a grandmother

قطعة عن نيوزلندا :
طيور وغربان 

س١: 

قطعة علي: 
علي عنده موعد ف الجامعه وحصل له...

Ali has an appointment at the university and got him.
.  س١: ماذا فهمت من القطعة؟

ج١:
. ?Q 1: What did you understand from the piece

:A 1

:A piece about university students:قطعة عن طالبات الجامعة
طالبات طب سنة أولى،  يريدون  أن يدخلوا في دورة انجليزي، لكن هذه الدورة لها مواعيد معينة، وليس الجميع يستطيعون دخولها .
 First-year medical students want to enter an English course, but this course has certain dates, and

.not everyone can enter it



س١:  ماهي هذه األمور؟  
ج١: الخيارات

١-انهم في سنة اولى 
٢- انهم الزم يراجعون القرامر 

٣- انهم الزم يكونو مقبولني
٤- ألن التاريخ ٣٠ أوغست لم يأتي.

?Q 1: What are these things
A 1: Options

They are in the first year .1
They need to review the kramer .2

They must be acceptable .3

Because history 30 August did not come .4

قطعة عن املصانع وانجل ومارك :
مارك وانجل كانوا يشتغلون في املصانع،

,Mark and Engel were working in factories
س١:  ماهي الفكره االساسيه للقطعه؟

ج١: الخيارات:
١-املصانع خطيره،  وال تصلح للعمل

 palotation ٢- ان مارك وانجل كتبوا عن
infugeration س٢: معنى كلمة

ج٢: الخيارات :
✅ inform-١

ching -٢
?Q 1: What is the basic idea of the piece

:A 1: Options
Factories are dangerous, not suitable for work .1

Mark and Engel wrote about palotation - 2
Q 2: The meaning of the word infugeration

:A 2: Options
✅ inform-1

ching .2

:Planet Mars: كوكب املريخ
قبل ٥ سنوات كانوا يعتقدون ان كوكب املريخ ميت ،حتى جاءت منظمة واكتشفت العكس..

 Five years ago they believed that Mars was dead, until the organization came up and discovered
the opposite

س١: متى اكتشف العلماء كوكب املريخ؟ 
ج١: قبل من٥ سنوات

س٢: س١: معنى كلمة سير؟ 
ج١: 

?Q 1: When did scientists discover Mars
A 1: before 5 years

?"Q 2: The meaning of the word "piles
:A 2

:A piece about the functional interview:قطعة عن املقابلة الوظيفية
اسئلة عن الخبرات ..



. Questions about experiences
س١:كل اآلتي يجب أن يذكر في املقابلة أو السيرة الذاتية ماعدا؟

ج١: ( اول جواب)
?Q 1: All the following must be mentioned in the interview or biography except

:A 1

:Boy in the university: قطعة ولد في الجامعة
 ولد تعطيه الجامعة اشغال يقوم بها،  لكن االشغال هذه  تحتاج أموال كثيرة،  اكثر مما أعطوه

 س١: مالذي ينقص الولد؟
 ج١:املال غير كافي

 He was born to give him the work of the university, but these works need much more money than
they gave him

?Q 1: What is missing the boy
A 1: Money is insufficient

::Celebration takes place in the state احتفال يقام في دولة -
Q1:What does this word mean (Celebrated ):

C1: 
1--Enjoyed ✅

2--preserved

 Arabs and etiquette العرب واالتيكيت:
  س١: من هي  الشعوب الي هم اصل االتيكيت؟

ج١:  العرب
:

Q 1: Who are the peoples who are the origin of the Etiquette?
A 1: Arabs

مذيع  يريد  افكار لبرنامجه:
An announcer wants ideas for his program 

 Studying the effect of the modern way of. دراسة تأثير طريقة توصيل الحديث على فهم الناس
.understanding people

س١: ضمير they  يعود على:
ج١: الخيارات :

١- الناس 
✅ ٢- البروفيسورز

:Q 1: Conscience they return on
:A 1: Options

People -1
✅  The professors -2

Currency cutting :قطع العمالت
كيف تم تسمية العمله لكل دولة؟  ...  العملة السعودية بدات في الحجاز ..

.. How was the business named for each country? ... Saudi currency began in Hijaz

:Piece Dave and his friend :قطعة ديف وصديقه



صديقه طلب من ديف يساعده في عمله، وديف مشغول
His friend asked Dave to help him in his work, Dave was busy

س١: كيف كانت استجابة ديف؟ 
ج١: الخيارات

١- يعمل
٢- بسرعة

?Q 1: How was Dave's response
A 1: Options

Works .1
Quickly .2

:Hockey :لعبة الهوكي
س١: ماهو العنوان املناسب للقطعة ؟

ج١: الرياضات القديمة 
س٢: على ماذا يعود الضمير "it"  في املقطع األول؟ 

ج٢: لعبة الهوكي.
?Q 1: What is the appropriate title for the piece

A 1: Old sports
?Q2: What is the conscience of "it" in the first section

.A 2: The hockey game

:A girl uses technology and can not read:قطعة فتاة تستعمل التكنولوجيا وال تستطيع القراءة
س١: 

ج١: ال تستطيع القراءة 
:Q 1

A 1: she can not read

:Khalid in the university : قطعة خالد في الجامعة
لديه مشكلة في إنجاز األعمال  لذلك هو يفعلها ناقصة دائما

He has a problem doing business so he does it always incomplete
س١: خالد يفتقد إلى : 

ج١: الخيارات: 
✅ ١- الوقت 

٢- الثقة
:Q 1: Khalid is missing to

:A 1: Options
Time

 Confidence .2

Ali busy to go at his mother:علي املشغول للذهاب عند والدته
 س١:....... النه دائما مشغول 

Q 1: ... because he is always busy
ج١: الخيارات 

✅ ١- علي لم يزور والدته منذ وقت طويل 
٢- والدته  مرضت، لذلك هو يجب ان يراها



٣- رؤيتها له حسنت حالتها وأصبحت أفضل حتى عندما تأخذ الدواء 
-٤

A 1: Options
✅  Ali did not visit his mother long time

His mother is sick, so he should see her - 2
Her vision improved her condition and became even better when she took the medicine .3

-4

:Vision 2030:رؤية ٢٠٣٠

Evolution of Medicine:تطور الطب 

 :Girl studying inventions  قطعة فتاة  تدرس اختراعات :
س١: كم عمرها؟
ج١: الخيارات :

 ١- اكثر من ٩ سنوات
✅ ٢- بالضبط ٩ سنوات 

Q 1: How old is it?
A 1: Options:

1- More than 9 years
- Exactly 9 years ✅

 :The Egyptian dialect/ اللهجة املصرية:
س١:ملاذا اللهجة املصرية تكون سهله؟

ج١: النها  تذاع على التلفاز .
?Q 1: Why is the Egyptian dialect easy

A 1: Because it is broadcast on television

 topical cyclones:العواصف املدرالية 
في بداية القطعة مكتوب: على الرغم من آثارها...

....... although their effects
their"س١:  على ماذا يعود الضمير 

ج١: األعاصير املدرالية.
" Q 1: On what comes back conscience

 A1: topical cyclones 
.

:Animals move Other Animals :حيوانات تنقل حيوانات أخرى
 مدينة تاكوتا ، تقع على نهر يربط معظم دول افريقيا:

Takuta city, located on the river connecting most of the African countries
س١: ضمير  it “ يعود على ماذا؟ 

ج١: تاكوتا
س٢: ملاذا النهر على موقع استراتيجي؟



ج١: النه يربط معظم دول افريقيا.
?Q 1: Conscience "it goes back to what

A 1: Takota 
?Q2: Why is the river strategically located 

A 1: It links most of the African countries 

:Experience the effect of speakers: تجربة على تأثير مكبرات الصوت

:Complete the sentence:اكمال الجملة
س١: هنالك لغات منتشره بمكة املكرمة .............. يمكنك سماع االنجليزيه الفرنسيه الهنديه 

ج١ : مثال 
 Q 1: There are languages spread in Mecca .............. You can hear the English French

Indian
A 1: for example 

:Piece Ethiopia and China قطعة اثيوبيا والصني

س١:  ماهي املأكوالت التي انتقلت من اثيوبيا للصني؟ /
ج١::األكالت الشعبية االثيوبية 

س٢: كم كان عدد السكان الذين نقلوا ثقافة اثيوبيا إلى الصني؟ 
ج٢:  الرقم في الثالثني

?Q 1: What foods have moved from Ethiopia to China
A 1: Popular Ethiopian Cuisine 

?Q2: How many people have transferred Ethiopia's culture to China 
:A 2 

قطعة االنيميا :
 س١: كيف مرضوا؟ 

ج١: من الفواكه املجففه

 Q 1: How did they  
?get sick

C 1: Dried fruits 

قطعة كارلس ومارك 
 Piece:والشيوعية
 Karls, Marc and

:Communism



س١: ماذا فهمت من البرقراف رقم؟
ج١: ماركس وصديقه الفوا كتب مع بعضهم البعض.

?Q 1: What did you understand from the number Berkaf
.A 1: Marx and his friend wrote books With each other 

قطعة عن الكريكت وبريطانيا :

 celebrated س١: ما معنى
ج١: الخيارات

،١commemoration
enjoy-٢

:Piece Visit Farm:قطعة زيارة املزرعة
 الناس يذهبون للمزارع ليحصلوا على حليب األبقار مباشرة

People go to farms to get milk directly from cows
س١: ضمير that’s يعود على؟ 

ج١: زيارة املزرعة 
?Q 1: A conscience that's coming back on

A 1: Visit the farm 

Recycling   :قطعة إعادة التدوير
س١: ماألقرب ملعنى التدوير؟ 

ج١: الخيارات 
١- استخدام مرة أخرى :

?Q 1: What is closest to the meaning of recycling 
A 1: Options 
Use again .1 

:Piece about the work of someone : قطعة عن عمل شخص

 يعمل في جامعة انجليزية.... ( اسم الجامعة)  ، ولكنه درس في جامعة( ..). ودرس الدكتوراه في الفيزياء في جامعة....
 but he studied at the ,(university name) .... He works at the University of England

.He studied physics at the University  .(..) University



س١: ماهي الجامعة التي عمل فيها ؟
ج١: الخيارات :

١- اسم الجامعة التي درس بها 
٢- اسم الجامعة  التي درس بها الدكتوراه 

✅< مالحظة اختيار هذه االجابة:  ما كتبوا اسم الجامعة االنجليزية فهذا اقرب خيار للصح. ٣- انقلند 
 IBM -٤

?Q 1: What is the university in which he worked  
:A 1: Options 

 short passage: املرور القصير:
 س١: ما معنى صيانة؟

ج١: محفوظ
  

?Q 1: What is the meaning of conservation
A 1: kept 


