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Reading 
 

 قبل حفظ هذه الكلمات يجب اتباع الخطوات التالية :

 قراءة الفقرة الول مرة باالنجليزي  .1

 استخراج المعاني التي لم تعرفها وحفظها بطريقة التكرار يوميا  .2

 قراءة القطعة فقرة فقرة وترجمتها حرفيا بنفس الوقت لكي تتقنها باالمتحان  .3

ال تنتقل للفقرة التالية اال اذا اتقنت السابقة جيدا .. كرر هذه العملية حتى يحين موعد االمتحان  .4

 ستجد ان حل الفقرة سهل جدا

 

بعض المصطلحات التي تأتي في اسئلة الفقرات.   
Text            نص           Pronoun            ضمير Suggest               اقترح Ways                  طرق 

Paragraph  تعني                  Mean اذكر               Mention يعود الى           Refer to            فقرة

Word                     كلمة Sentence              جملة According to للنص وفق  Factors        عوامل      

Find                        جد Underlined    تحتها خط Following            التالي Examples            مثال 

Quote                  اقتبس Write down         اكتب Describe            اوصف Show                    تبين 

Indicate/ tell        تشير Justify                   برر Causes /results     نتائج Steps    خطوات            

 

Characteristics  /qualities   / features  ) خصائص )صفات 

View   /opinion   وجهة نظر

Benefits   /advantages    /pluses  /good things  / purposes  /aims    /goals فوائد / ايجابيات / اهداف   

 

What?                   ما Where?                اين How far?        كم تبعد How long?     كم طول  

Why?                 لماذا Whose?               لمن How much? كم الكمية How?                 كيف 

Who/whom?        من Which?                 اي How many? كم الكمية How often?     كم مرة 

When?                متى How tall?       كم طول How high?   كم ارتفاع How old?       كم عمر 

 

*According to the text  /writer  /article……….…? 

للنص / الكاتب/ المقالة ...... ؟ وفق  

 يأتي السؤال هنا بعد هذه العبارة فمثال يكتب لك بالوزارة : وفق للنص اكتب فوائد التكنولوجيا ؟

ثالث  منها -او مثال : وفق للكاتب هناك العديد من فوائد التكنولوجيا . اكتب اثنتين  

بالسؤال ..حاول ايجاد االجابة من النص ويجب ان تكون متعلقة   

عالمات فهذا  3وانتبه جيدا الى عدد النقاط التي يطلبها منك من خالل العالمة بجانب السؤال فمثال لو كان على هذا السؤال 

 يعني ان هناك ثالث نقاط .

ضا تذكر دائما ان نصف السؤال ستجده في الفقرة واذا لم تعرف السؤال ماذا يقصد به فتتبع الجملة في السؤال ستجدها اي

 بالفقرة واكتبها لكن من النقطة الى النقطة لكي تحصل على العالمة.

 

* There are many ……… . Write down three of them 

 هناك العديد من ............. اكتب نقطتين او اكثر .

ويعتمد على الجدول اعاله من الكلمات فمثال : هناك العديد من ايجابيات االنترنت . اذكر اثتين منهما هذا سؤال التعداد.   
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* Quote (Write down) the sentence which indicates / shows / tells / means that… 

* Write down the sentence which indicates / shows / tells / means that…    

انه .................. تعني الجملة التي تشير / تبين/تخبر/ اقتبس  

 جواب سؤال االقتباس جملة لها نفس المعنى في النص .... ويجب كتابتها من النقطة للنقطة ... 

 يكون في السؤال الكلمات مثل تشير او تبين او تخبر او تعني

وتجدها احيانا حرفيا من النص.   that   يجب اقتباسها من النص من بعد نبدأ العبارة التي  

* The writer states that ………. . Write them down. 

*………………. . Write down three of them  

 الكاتب اكد ان ....... اكتبهم .

 .................. اكتب ثالث منهم

 مثال : الكاتب اكد ان هناك اختراعات اخترعها اديب البلوشي . اكتبهم

 اخترع اديب العديد من االجهزة . اكتب ثالث منهم

 ويكون موجود في النص ولكي يتم االجابة عنه بشكل صحيح يجب دراسة الفقرة وحفظ كلماتها بالعربي

 

*Find the word that means “ ……” 

 يطلب منك السؤال ان تجد الكلمة التي تعني .................

انجليزي -الكلمة .. هذا السؤال يعتمد على المصطلحات خلف الكتاب الملون . انجليزييكتب لك المصطلح وعليك ان تكتب   

 

What does the underlined pronoun … In the …. Paragraphs refer to? 

ويكون احدى الكلمات التي في الجدول بالفقرة بالخط الغامق . اتبع الجدول لكي تعرف الضمائر  على من يعود الضمير ....  

  

he, him, his اسم مفرد مذكر 

it, its مفرد غير عاقل 

She,her, hers اسم مفرد مؤنث 

they, them. their اسم جمع للعاقل او للغير عاقل 

who, which, that, whose, where اداة وصل تعود على ما قبلها مباشرة 

this, th at ,these , those تكون على الجملة التي بعدها 

 

Critical Thinking: التفكير الناقد  
 

A. قضية معينة من النص……… Think of this statement and, in two sentences, write down your 

point of view. 

 فكر بهذه العبارة وبجملتين اكتب وجهة نظرك .

السؤاليجب ان يكون لديك مصطلحات كثيرة باللغة االنجليزية لكي تعبر عن رأيك بهذا   

 

B. According to the text, the writer states that ……………………. Explain this 

Statement Mentioning /  suggesting  three ……………………. 

بإقتراح ثالث ........     وفق للنص الكاتب أكد .......... اشرح هذه العبارة بذكر /

 قبل ان تكتب وجهة نظرك بالتفكير الناقد عليك ان تكتب العبارة التالية : 

I think this statement is true  . In my opinion ………. رأيك بالقضية المطروحة 


