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Unit Six : Education Today                                                                                   الوحدة السادسة : التعليم اليوم   

Student Book ( 44-45 ) :    The time we spend at school                                     الوقت الذي نقضيه في المدرسة 

    Vocabularyالمفردات المهمة في النص             

Word English  Arabic  

1 academic  connected  مرتبط with education أكاديمي بالتعليم 

2 compulsory obligatory الزامي -  required إجباري  مطلوب 

3 contradictory if اذا  ideas االفكار are تكون different معارض  مختلفة 

4 developed nation a rich غني country بلد  - a wealthy country   دولة متقدمة 

5 fluently speaking تحدث a language اللغة very well بطالقة يشكل جيد 

6 optional choice  إختياري إختيار 

7 tuition teaching تعليم  – lessons دروس دروس 

 

                            عبر                              ما يقارب        قبل سنوات قليلة    

A few years ago, as many as 1,000 schools across the  

 

 مدرسة عبر الواليات 1000قبل سنوات قليلة , ما يقارب 

USA started making school years longer by adding up  

 بإضافة             أطول   السنة الدراسية    بجعل      بدأت            

 المتحدة األمريكية بدأت بجعل السنة الدراسية أطول  

 

to ten extra days to the school year or by making each  

 كل        بجعل       أو العام  الدراسي    الى  أيام   إضافية عشرة 

 عشرة أيام إضافية إلى العام الدراسي أو بجعل كل بإضافة 

 

school day longer by half an hour. 

 ساعة    بنصف      أطول     يوم دراسي 

 دراسي أطول بنصف ساعة. يوم  

 

 

  المدارس   الثانوية       أن      وجد                   ألنه             هذا 

This was because it1 was found that secondary school  

 

 هذا ألنه وجد أن طالب المدارس الثانوية في الواليات 

students in the USA and the UK were spending the least  

 أقل        يقضون             بريطانيا     و   أمريكا       في       طالب 

 المتحدة األمريكية و المملكة المتحدة يقضون أقل 

time at school1, with an average school year of 187 days2.  

 من     سنة دراسية    بمعدل                          في  الوقت

 يوم  187, بمعدل سنة دراسية من  المدرسةالوقت في 

The typical Jordanian school year is longer than this2. 

 هذا      من      أطول    السنة الدراسية                        العادية  

 السنة الدراسية العادية في األردن أطول من هذا . 

 

However, none of these3 are nearly as long as the school  

  بنفس طول          تقريبا      ذلك  من  ال شئ    على أية حال

 الدراسي مدةمع ذلك, ال شئ من ذلك تقريبا بنفس 

 

year in countries like Japan and South Korea. South  

الجنوبيةكوريا         اليابان   مثل      بلدان    في  العام   

 في بلدان مثل اليابان و كوريا الجنوبية . الكوريون 

 

Koreans attend school for 220 days per year, and in  

ضرونحي الكوريون  في   و  سنة   كل   يوم 220  لمدة المدرسة  

 يوم كل سنة , و في  220يحضرون المدرسة لمدة 

 

Japan, the school year numbers 243 days. 

الدراسي    العام   عدد أيام      اليابان 243يوم       

 يوم.  243عدد أيام العام الدراسي اليابان 
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According to a study by the Organisation for Economic  

 االقتصادي            منظمة    قامت بها   لدراسة                    طبقا 

 بها منظمة التعاون اإلقتصاديامت طبقا لدراسة ق 

Co-operation and Development (OECD), students in  

 في    الطالب                            التطوير      و            التعاون  

 الطالب في اليابان , أندونيسيا و كوريا الجنوبية 

Japan, Indonesia and South Korea4 spend the most time  

 الوقت    أكثر    يقضون     كوريا الجنوبية       و       أندونيسيا    اليابان 

 أكثر الوقت دراسة على مستوى العالم.يقضون 

studying in the world. They4 want to learn as much as they  

 قدر     التعلم    يريدون        هم       العالم     في      دراسة  

 يريدون التعلم قدر إستطاعتهم لضمان الحصول على 

can to ensure excellent exam grades. They go to school  

 المدرسة الى يذهبون         عالمات امتحان ممتازة  لضمان   إستطاعتهم

 عالمات إمتحان ممتازة . هم يذهبون الى المدرسة لمدة 

for about nine hours, although this includes optional 

 االختيارية   يتضمن     هذا      مع أن   ساعات  تسع          لمدة

 تسع ساعات , مع أن هذا يشمل الدروس اإلختيارية 

after-school tuition and activities. They also spend about  

 حوالي  يقضون   ايضا     هم     النشاطات     و  الدروس   المدرسة بعد 

 النشاطات بعد المدرسة. هم يقضون أيضا حوالي ثالث 

three hours on homework every day, which is three times  

 مرات    ثالث    مايعادل    يوم كل الواجبات المدرسية في ساعات   ثالث

 ساعات في حل الواجبات المدرسية كل يوم, و هذا يعادل 

as much as many other countries. Their high academic  

العاليةاألكاديمية                   الدول    األخرى  من العديد    من أكثر   

 ثالث أضعاف العديد من الدول األخرى .

achievements do suggest that the longer you study, the  

 كلما درست   لمدة أطول     أنه    تقترح                اإلنجازات   

 إنجازاتهم األكاديمية العالية تقترح أنه كلما درست أكثر 

better you do in final exams. 

 اإلمتحانات النهائية في أداؤك  كان أفضل 

 كان أداؤك أفضل في اإلمتحانات النهائية.

 

In Finland, however, students5 are usually given less than 

 من  أقل  إعطاؤهم    عادة    يتم    الطالب , على اية حال   , في فنلندا

 في فنلندا , على اية حال, الطالب يتم إعطاؤهم أقل من 

half an hour of homework per night, and they5 attend 

school 

نصف   ساعة     من  الواجبات       كل    ليلة        و       هم     يذهبون  

 نصف ساعة من الواجبات كل ليلة, و يذهبون للمدرسة 

for fewer and shorter days than 85% of other developed 

%  من     أيام     أقصر     و     أقل       85المتقدمة   األخرى  من    

% من الدول المتقدمة األخرى85أليام أقصر و أقل من   

nations. Despite this, they5 achieve top marks in subjects  

 مواد    في عالمات  عالية   يحققون     هم , هذا من بالرغم  . الدول  

 بالرغم من ذلك, يحققون عالمات مرتفعة في مواد     

like Maths and Science. In addition, most6 students6 also  

معظم     , باإلضافة     . العلوم     و الرياضيات مثلأيضا      الطالب        

 مثل الرياضيات و العلوم. باإلضافة, أغلب الطالب أيضا

speak at least two, and often three, languages fluently. 

 بطالقة        لغات        ثالث  غالبا   و  لغتين األقل على  يتحدثون

 يتحدثون على األقل لغتين , و غالبا ثالث لغات بطالقة. 

 

The contradictory views of the study suggest that the  

 أن     تقترح    للدراسة     وجهات النظر   المعارضة           

 وجهات النظر المعارضة للدراسة تقترح ان 

number and length of school days is not the only factor in  

 في  العامل  الوحيد     ليست     األيام الدراسية         طول   و       عدد   

 عدد أيام و طول األيام الدراسية ليست العامل الوحيد في 

determining whether students will succeed at school or not. 

 ال أو المدرسة  في  ينجحون  سوف    الطالب   اذا فيما          تحديد       

 تحديد فيما اذا الطالب سوف ينجحون أو ال .    
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Student Book ( P.45 – Ex. 4 )  

1.  What change has recently taken place in some American schools, and why has this occurred? 

 ماهو التغير الذي حدث مؤخرا في بعض المدارس األمريكية , و لماذا حدث ذلك ؟ 

• They have started making the school year longer  

• because they were one of the countries in which children were spending the least amount of time 

in school. 

 

2.  Who does more homework on average: students in the USA or students in Japan? 

 من يقوم بحل واجبات مدرسية اكثر , الطالب في الواليات المتحدة األمريكية أو الطالب في اليابان؟

• Students in Japan do more homework on average. 

 

3.  How many days a year do most students in the USA attend school? 

 كم يوما في السنة يذهب طالب الواليات المتحدة األمريكية الى المدرسة؟

• Most students attend school 187 days per year. 

4.  Is it compulsory to do after-school activities in Japan and South Korea? 

 هل  من اإللزامي ) اإلجباري (القيام بنشاطات مابعد المدرسة في اليابان و كوريا الجنوبية ؟

• No, it is optional.  

5.  What is interesting about Finland’s fewer and shorter school days? 

 ما هو الشئ الممتع حول ايام الدراسة القصيرة والقليلة في فنلندا؟  

• they achieve top marks in subjects like Maths and Science,  

• and can speak at least two, and often three, languages fluently. 

 

6.  Do you think that a longer school day would result in better grades for most students? 

Why/Why not? Justify your answer.  

 هل تعتقد أن اليوم الدراسي الطويل ينتج عنه عالمات أفضل لمعظم الطالب ؟ لماذا ؟ لماذا ال ؟ مع تفسير ) تبرير ( اإلجابة.     

            Yes , because :  

• It would necessitate well-structured timetables. 

•  with time spent on individual study during the day . 

•  less homework at night.  

• It would also need to include a lot of subjects .  

 

Further Questions :  

1. Many schools across the USA started making the school year longer in two ways. Write 

these two ways down.  

 العديد من المدارس في امريكا, بدأت بجعل العام الدراسي أطول بطريقتين. اكتب هاتين الطريقتين. 

2. Students in Japan, Indonesia and South Korea spend the most time studying in the world. 

Write down three reasons for that.  

 الطالب في اليابان و كوريا الجنوبية يقضون أغلب وقتهم في الدراسة . اكتب ثالثة اسباب لذلك.

3. What is interesting about Finland’s fewer and shorter school days. Write down two things.  

 ماهو الشئ الممتع في ايام الدراسة القصيرة والقليلة في فنلندا. اكتب نقطتين.

4. Quote the sentence which shows the number of school days in Japan and South Korea.  

 لجملة التي تظهر عدد ايام السنة الدراسية في اليابان و كوريا الجنوبية. اقتبس ا

5. Find the word in the text which means " speaking a language very well".  

 جد كلمة في النص التي تعني " يتحدث اللغة بشكل جيد ". 

6. It is said that the longer you study , better grades you achieve in exams. Explain this 

statement, suggesting three benefits of studying for long periods before exams.  

 يقال بأنه كلما درست لفترة اطول , انجزت عالمات افضل في االمتحانات. فسر هذه الجملة , اقترح ثالث منافع للدراسة لوقت طويل .

7. What do the contradictory views of the study suggest?   

  ماذا تقترح وجهات النظر المعارضة للدراسة ؟ 
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Student Book ( P.46 – Ex. 3 )               Space Schools   ) المدارس التدريبية ) الفنية   

 

Vocabulary       المفردات المهمة في النص 

 Word English Arabic  

1 Astrophysics study دراسة of chemical الكيميائية structure التركيبة of the stars الفيزياء الفلكية  للنجوم 

2 qualifications official الرسمية records السجالت of  من achievement مؤهالت  االنجازات 

3 pioneering introducing تقديم  new جديدة methods اول -رائدة   طرق 

4 tutorial intensive  مكثف teaching  دروس  تعليم 

5 undertake to commit االلتزام to do لفعل something مشاركة  شئ 

6 tailor - made  course مساق to meet ليواجه  specific خاصة  needs مناسب  احتياجات 

 

Studio schools are pioneering schools which1 receive funding  

 التمويل      تتلقى    التي    مدارس           رائدة  هي المدارس التدريبية

 تمويلالمدارس التدريبية هي مدارس رائدة تتلقى ال

as well as support from private businesses, and which seek  

 تهدف     التي     و      االعمال     الخاصة    من       الدعم         كذلك 

 من قطاع االعمال الخاصة , و تهدف الى دعمو ال

to encourage young people to undertake a less conventional  

 تقليدي       غير  في المشاركة  على        الشباب           تشجيع  الى

 تشجيع الشباب على المشاركة في 

form of secondary education. 

 التعليم        الثانوي   من   شكل

 شكل غير تقليدي من التعليم الثانوي 

 

These schools often specialise in one specific area, whilst  

 بينما    مجال     معين   واحد  في  تتخصص   غالبا   المدارس    هذه 

 هذه المدارس غالبا تتخصص في مجال واحد معين 

understanding that the same broad range of skills and  

 و المهارات من التشكيلة الواسعة       نفس     أن               تتفّهم    

 بينما تتفهم بأن نفس التشكيلة الواسعة من المهارات 

qualifications should be made available to all young people. 

المؤهالتالشباب          لكل     متوفرة      تكون   ان يجب               

 و المؤهالت يجب أن تكون متوفرة لكل الشباب 

 

One such school has recently opened to educate fourteen- to  

مؤخرا       المدرسة   هذه    مثل     افتتاحها تم    لتعليم  الشباب   

 مثل هذه المدرسة تم إفتتاحها مؤخرا لتعليم الشباب 

eighteenyear- olds* who have a special interest in working  

مابين اعمارهم 14 – 18للعمل         اهتمام    خاص    لديهم اللذين   

 سنة اللذين لديهم اهتمام خاص  18 – 14مابين عمر 

in the space industry. 

 صناعات   الفضاء     في

 للعمل في مجال الفضاء .

Students follow a tailor-made curriculum at the school,  

 المدرسة      في     منهاج      صمم خصيصا     يتبعون       الطالب

 الطالب يتبعون منهاج صمم خصيصا في المدرسة , 

including subjects such as Astronomy and Astrophysics. 

 الفلكية الفيزياء    و      الفلك علم      مثل        مواد          يتضمن

 يشمل مواد مثل علم الفلك و الفيزياء الفلكية.

 

Lessons are a mixture of small-class tutorials, with projects  

 المشاريع   حيث    دروس   صفية   صغيرة من    مزيج             الدروس

 الدروس عبارة عن مزيج من دروس صفية صغيرة

 حيث المشاريع 

supervised by leading companies in both the space and  

 و  الفضاء مجال  من كل  في  الشركات      الرائدة        عليها يشرف

 يشرف عليها الشركات الرائدة في مجال الفضاء 

technology industries. 

 الصناعات     التكنولوجية

 و الصناعات التكنولوجية. 

 

Prominent scientists and engineers are brought in as guest  

 ضيوف     استضافتهم    يتم مهندسين        و      علماء           بارزين

 علماء بارزين و مهندسين يتم استضافتهم كضيوف

lecturers, with students aiming to achieve top grades in their2  

 عالمات  عالية   تحقيق   الى   يهدف   الطالب    حيث    محاضرين

محاضرين , حيث يهدف الطالب لتحقيق عالمات 

 عالية

Maths and Science exams.  

 امتحانات  العلوم      و الرياضيات

 في امتحانات الرياضيات و العلوم . 
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When they3 leave school, they will be well-placed to take any 

 أي   لتعبئة       جاهزين     سيكونون      المدرسة يغادرون           عندما 

 عندما يغادرون المدرسة , سيكونون جاهزين لتعبئة 

number of different career paths. ‘They don’t have to  

أن عليهم    ليس           المسارات المهنية  المختلفة   من     شاغر    

اي شاغر في المسارات المهنية المختلفة. ليس 

 عليهم

become astronauts!’ says a spokesperson for the school.  

 المدرسة     بإسم   الرسمي الناطق    يقول    رواد فضاء     يصبحوا

ان يصبحوا رواد فضاء ! يقول الناطق الرسمي بإسم 

 المدرسة.

‘Excellent grades in science and technology subjects can  

 أن يمكنها   مواد       التكنولوجيا       و   العلوم   في العالمات    الممتازة  

العالمات الممتازة في مواد العلوم و التكنولوجيا 

 يمكنها 

open many doors and lead to a variety of career  

 العمل في  التنوع    الى  تقود    و   ابواب      عدة  تفتح 

opportunities.’ 

      فرص

 ان تفتح امامهم االبواب و تقود الى التنوع في فرص

 العمل.                                                            

 

*In this sentence, old is a noun; that’s why it is in the plural. It means eighteen-year old students. 

 

Student Book ( P. 46 – Ex.4 )  

4 How are the following groups of people involved in space schools? 

                                                           كيف تساهم كل من المجموعات التالية من الناس في المساهمة في مدارس الفضاء.     

1.  leading companies in the space and technology industries 

 الشركات الرائدة في مجال صناعات التكنولوجيا و الفضاء. 

• Supervise projects.  

2.  prominent scientists and engineers 

 البارزين.العلماء و المهندسين 

• The scientists and engineers are brought in as guest lecturers 

 

Student Book ( P. 46 – Ex.5 )  

Speaking 

5 Discuss the questions in pairs. 

1.  Would you like to attend this school? Why/Why not? 

 هل ترغب باإلنضمام لمثل هذه المدرسة ؟ لماذا ؟ لماذا ال ؟  

 

 

 

 

 

2.  What kind of specialised school would you like to attend? Why? 

 مانوع المدرسة التدريبية ) الفنية ( التي ترغب بالذهاب اليها ؟ لماذ ؟ 

 

 

Quotation  االقتباس  

Read the quotation. Do you agree with it? Why/Why not? 

Translate the quotation into Arabic. 

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. 

Mahatma Gandhi (1869 CE–1948 CE) 

 .أبًدا تعيش   كأنَّك   وتعلَّم   غًدا، ت موت   كأنَّك   ِعش  

 

• So he is advising us to take advantage of everything there is.  

• and embrace learning in order to have a better life. 

• He is thinking about the changing world 

• and how we need to keep up with it.  
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Questions  

1. What do space schools seek to ?                                                       الى ماذا تهدف المدارس التدريبية ؟  

 

2. The private business help the space schools in two ways. Mention them .  

 يساعد قطاع االعمال الخاصة المدارس التدريبية بطريقتين , اذكرهما.     

 

3. Students follow a tailor-made curriculum at the school, including many subjects. Write 

down two .                                                           .يتبع الطالب منهاجا خاصا يشمل عدة مواد , اذكر اثنين منها 

 

4. Many prominent people are brought in as guest lecturers. Write down two kinds of these 

people.  .اذكر نوعين من هؤالء الناس.                                   العديد من الناس يتم استضافتهم كضيوف محاضرين    

 

 

5. Excellent grades in science and technology subjects has many benefits. Write them down. 

                                 العالمات الممتازة في العلوم و التكنولوجيا لها العديد من المنافع . اكتبها.                             

 

6. Find a word in the text which means " to commit yourself to do something and do it ."  

 جد الكلمة في النص والتي تعني " االلتزام بفعل شئ ما و البدء بفعله."          

 

7. Some students might like to attend space schools. Explain this statement . suggesting three 

advantages of attending space schools. 

 بعض الطالب ربما يرغبون باإلنضمام للمدارس التدريبية ) الفنية ( . فّسر هذه الجملة. أعطي ثالث حسنات لمدارس الفضاء. 

 

8.    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Think of this 

quotation and then in two sentences write down your point of view.  

 عش كأنك تموت غدا , و تعلّم كأنك تموت غدا. فّكر في هذا االقتباس ثم في جملتين اكتب وجهة نظرك. 

9. Quote ( Write down ) the sentence which shows that the students take a tailor – made 

curriculum at the school.                            .اقتبس جملة تظهر ان الطالب يأخذون منهاجا مخصصا في المدرسة  
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Student Book ( P.47 – Ex. 6 ) 

 هذه الكلمات مرتبطة بالتخصصات الجامعية , يجب حفظها. 

 Word Meaning   Word Meaning  

1 Maths  9 رياضيات Geology  جيولوجيا 

2 Dentistry   10 طب االسنان Visual Arts  فنون بصرية 

3 Arabic language   11 اللغة العربية Chemistry  الكيمياء 

4 literature  12 األدب Banking and finance  مالية و مصرفية 

5 Pharmacy   13 الصيدلة History  التاريخ 

6 Geography  14 الجغرافيا Nursing   التمريض 

7 Biology  15 االحياء Agriculture   الزراعة 

8 Medicine   16 الطب Physics   الفيزياء 

17 Sociology  study of   دراسةsocieties المجتمعات and behavior علم االجتماع   و السلوك 

18 Engineering  study of دراسة how كيف roads الطرق built الهندسة  تبنى 

19 Linguistics  study of دراسة history تاريخ of languages  اللغويات  اللغات 

20 Economics  study of دراسة the way  طريقة in which  حيثmoney المال used 

 يستخدم

 اإلقتصاد 

21 Business management  learning  تعلم about حول running ادارة a company ادارة االعمال  الشركة 

22 Psychology  study of دراسة the human البشري mind   علم النفس  العقل 

23 Translation  converting تحويل   documents الوثائق from من one language  لغة to 

 اخرى  another الى

 الترجمة 

24 Marketing  the study دراسة of selling بيع products التسويق   السلع 

25 Proficiency  a good جيد standard of مستوى ability  كفاءة   القدرة 

26 agriculture  practice التدرب of  علىfarming الزراعة  الزراعة 

 

Student Book ( P.48 – Ex. 1 ) 

1.  Many students choose to go on an exchange to study in another country. Why do you think they do 

this? Work in pairs to answer, listing as many reasons as you can. 

 التي تدفهم لذلك؟   العديد من الطالب يختارون الدراسة بالتبادل في الخارج . لماذا يفعلون ذلك ؟ اعمل قائمة باالسباب

* increase employment prospects                                      *  build valuable job skills 

*  study at top universities                                                 *  understand own and other cultures. 

*  make friends                                                                  *  be self-confident 

* Independent                                                                    * learn about ourselves 

 

Student Book ( P.48 – Ex. 3 ) 

complete this paragraph with the appropriate words. 

مجاالت  –فرص  بشكل متزايد  مهارة  –كفاءة   عالمي    في الخارج  مدى الحياة  

increasingly prospects global proficiency lifelong abroad 

If you do a degree in Medicine or Law, you will find that your job (1)…………. are better than if you do a more 

general degree. However, language (2)………. is becoming (3)…………. important for anyone who wants to travel 

or work (4)…………… for a large (5)……………. company or organisation. Remember, it’s never too late to 

study or change career direction. Studying is a (6)………. activity – you’re never too old to start! 

Answers :  

1 prospects 2 proficiency 3 increasingly 4 abroad 5 global 6 lifelong 

 

Student Book ( P.48 – Ex. 4 ) 

What do you know about the German-Jordanian University? Work in pairs and guess the correct answers. 

The German-Jordanian University (GJU) is a (1) private / public university near (2) Madaba / Petra. It opened in 

(3) 1995 / 2005 CE. The university enrolls (4) less / more than 5,000 students, who come from Jordan and (5) many 

other countries / Germany. About (6) 40 / 14 per cent of all students are non-Jordanian. 

The university differs from other universities by offering (7) German / French language courses in preparation for 

the fourth year, which most students spend working or studying in Germany. The university also has a very good 

reputation for English and Arabic language courses. 

Answers : 1 public 2 Madaba 3 2005 4 more 5 many other countries 6 14 7 German 
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Student Book ( P.49 – Ex. 7 )      a visiting student’s blog post               مدونة بريدية لزيارة طالب  

 

Vocabulary المفردات المهمة في النص 

 Word English Arabic 

1 colloquial used in  تستخدم في informal  غير الرسميةconversations الحوارات  

2 put back into it put يضع effort الجهد into في something شئ ما – tried  يحاول hard بجد   

3 public university a university  جامعة funded by تمولها public  العامة means المؤسسات   

4 grow up  spend  يقضي   childhood طفولته  

5    

   

Two summers ago, I spent five months studying Arabic at the 

 في  العربية     أدرس       أشهر  خمسة  قضيت      قبل             صيفين  

قبل صيفين , قضيت خمسة أشهر ادرس العربية 

 في 

German-Jordanian University near Madaba. 

 مأدبا   من بالقرب  الجامعة       االردنية       االلمانية 

 الجامعة االلمانية االردنية بالقرب من مأدبا. 

As my father is originally from Jordan, I grew up speaking 

 أتحدث       نشأت       األردن     من        أصال         والدي       ألن 

 ألن والدي اصال من االردن , نشأت أتحدث 

Arabic as well as German. 

 األلمانية   الى باإلضافة   العربية

 العربية باإلضافة الى االلمانية.                 

However, I had never studied Arabic formally, and when the 

 عندما     و  رسمي بشكل   العربية    ادرس      لم          انا  عل اية حال

مع ذلك, انا لم ادرس العربية بشكل رسمي , 

 وعندما                                                    

opportunity came up for me to spend a year in Jordan 

 االردن    في  سنة    لقضاء        لي         جاءت           الفرصة   

 جاءتني الفرصة لقضاء سنة في االردن           

studying Arabic, I didn’t hesitate for one moment. 

 لحظة     واحدة        اتردد          لم       العربية      لدراسة 

 لدراسة العربية , لم اتردد لحظة واحدة.         

 Anitaالضمائر التالية اينما وردت في النص تعود على: 

I – me – my  

     

I have relatives in Jordan and they1 arranged for me to stay with  

 مع  االقامة     لي         رتبوا لقد               و  االردن    في   اقارب     لدي   

 لدي اقارب في االردن و لقد رتبوا لي االقامة مع  

a wonderful family who2 live just outside Madaba. 

 مادبا         خارج        تعيش   التي     عائلة       رائعة      

 عائلة رائعة والتي تعيش خارج مأدبا

I was amazed by the number of international students there,  

 هناك      الطالب         الدوليين              عدد               ادهشني          

 لقد اذهلني عدد الطالب الدوليين هناك,    

who3 were not only from Germany, but from all over the world. 

يكونوا لم    اللذينالعالم     انحاء  كل   من   لكن      المانيا       من   فقط     

الذين لم يكونوا فقط من االردن , ولكن من كل 

 انحاء العالم.                               

Most of them4 had studied Arabic to a high level. 

 مستوى  متقدم   حتى العربية   درسوا                        معظمهم

 العربية حتى مستوى متقّدم.معظمهم درسوا اللغة 

I’m very familiar with colloquial Arabic, which5 is what my  

 التي     اللغة  هي    العربية      العامية     على    معتادة             انا

 انا معتادة على العربية العامية و هي اللغة التي

family speaks and understands. 

 تفهمه           و   تتحدثه    عائلتي

 تتحدثها عائلتي و تفهمها.                           

The Arabic class, in Modern Standard Arabic, was challenging,  

 صعبا           كان      العربية    الفصحى     الحديثة       صف   العربية        

صف اللغة العربية , كان بالعربية الفصحى 

 الحديثة , كان صعبا 

 especially the grammar. 

 القواعد            خصوصا   

 خصوصا القواعد.

 

they 1 : relatives     who2 : a wonderful family   who3 / them4 : international students  

which5 : colloquial Arabic   
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Every week, we6 had to learn a vocabulary list of around 50  

حوالي  من قائمة     مفردات       نتعلم  ان علينا        اسبوع        كل   50  

كل اسبوع , كان يجب علينا حفظ قائمة مفردات 

 كلمة   50من 

words. We covered many topics. 

 مواضيع   عدة     غطينا               كلمة

 غطينا عدة مواضيع 

Living with a family helped to improve my Arabic-speaking  

عائلة       مع     العيش  التحدث     بالعربية            تحسين  على ساعد     

العيش مع عائلة ساعد على تحسين مهارات 

 التحدث بالعربية 

skills because, while all the students heard Arabic in the   

 في   العربية   سمعوا    الطالب          كل   بينما        ألنه   مهارات

 ألنه بينما الطالب يسمعون العربية في 

classroom and streets, I could also practise it7 at home.  

 المنزل     في        التدرب  ايضا استطعت   الشوارع    و          الصف

الصف و الشارع , استطعت التدرب عليها في 

 المنزل 

I really put my back into it8, and I earned an A on the course. 

 المساق     في  ممتاز على حصلت                          جهدي بذلت      حقا   

لقد بذلت جهدي و حصلت على عالمة ممتاز في  

 المساق 

What impressed me most about students in Jordan was their9  

 كان  االردن    في   الطالب     حول    كثيرا       اعجابي اثار     الذي

الذي اثار اعجابي كثيرا حول الطالب في االردن 

 كان 

behaviour and their10 attitude to studying.  

 الدراسة    من    موقفهم                و      سلوكهم  

 سلوكهم و موقفهم من الدراسة.

All the students who11 I met appreciated the importance of  

 أهمية                  يثمنون     قابلتهم    اللذين    الطالب           كل

 كل الطالب اللذين قابلتهم يقدون أهمية  

their12  university education and the opportunities it13 would  

 قد   التي                  فرص            و     تعليمهم         الجامعي              

 تعليمهم الجامعي و الفرصة التي قد 

give them14 to contribute to their15 country’s prosperity 

يعطيهاازدهار           بلدهم                في   للمساهمة           لهم    

 يعطيها لهم للمساهمة في ازدهار بلدهم

They16 also showed extremely positive values. 

 قيم     ايجابية        بشكل كبير  اظهروا    ايضا            

 لقد اظهروا القيم االيجابية بشكل كبير. 

We6: students                                                        who11 : students                    

it7 it8 : Arabic                                                         it13 : university education             

 their9 their10 their12 them14 they16 : students in Jordan  

Everybody was honest, and people discussed problems rather 

 من بدال   المشاكل       ناقشوا        الناس          صادقا   كان        الجميع    

الجميع كان صادقا , والناس ناقشوا المشاكل بدال  

 من 

than getting angry if they17 disagreed with each other. 

             الغضب         اذا             اختلفوا        مع   البعض بعضهم

 الغضب اذا اختلفوا مع بعضهم البعض. 

As someone who enjoys delicious food, beautiful places and  

 االماكن    الجميلة      الطعام    اللذيذ       يستمتع             كشخص      

 كشخص يستمتع بالطعام اللذيذ , االماكن الجميلة 

friendly, hospitable people, studying in Jordan was one of the 

اللطفاءالناس      الكرماء               الدراسة  في    االردن كانت   أحد  

و الناس الودودين و الكرماء , الدراسة في 

 االردن كانت احد 

best decisions I have made in my life. 

 حياتي     في  اتخذتها           القرارات   افضل

 افضل القرارات التي اتخذتها في حياتي. 

made many new friends. I also improved my Arabic speaking,  

الصداقات الجديدة من العديد   كّونت أيضاالتحدث       بالعربية       من حسنت    

 لقد كّونت العديد من الصداقات , ايضا حسنت من 

writing and reading skills. 

 مهارات القراءة       و    الكتابة 

 مهارات التحدث , الكتابة والقراءة بالعربية.

My dream is to be fluent in Arabic one day – and as I intend to  

 انوي     كما            يوما ما    بالعربية    فصيحة أكون أن     حلمي        

حلمي أن أكون فصيحة بالعربية يوما ما , كما 

 انني انوي 

return to Jordan as often as I can, I know I’m going to make this  

 هذا   اجعل      سوف    انني   اعلم     استطيع     حالما       االردن  الى  العودة

العودة الى االردن حالما استطيع , اعلم انني 

 سوف اجعل 

dream a reality. 

 حقيقة         الحلم

 هذا الحلم حقيقة .

They17: people / everybody  
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Student Book ( P.49 – Ex. 8) 

Read the blog again and answer the questions.                                                   . اقرأ النص ثم اجب عن االسئلة 

1.  Why was Anita so willing to go to Jordan to study Arabic? لماذا ترغب انيتا بدراسة العربية في االردن؟        

 

2.  What impressed Anita about her fellow students at the university? 

 ما الذي اثار اعجاب انيتا حول زمالئها الطالب في الجامعة ؟ 

 

3.  What does the idiom in bold in the text mean?                          ما هو معنى المصطلح بالغامق من النص؟ 

 

4. Anita grew up speaking two languages. Write down these two languages.  

 انيتا تتحدث لغتين , اكتبهما.

 

5. Quote the sentence which shows that Anita's father is Jordanian.  

 اقتبس الجملة التي تدل ان والد انيتا اصال من االردن. 

                                                                                   

6. Anita decided to study Arabic in Jordan for several reasons. Write down three of these 

reasons.                                       .قررت انيتا دراسة العربية في االردن لعدة اسباب. اكتب ثالثة من هذه االسباب  

 

7. Quote the sentence which shows who arranged for Anita to stay in Jordan.  

 اقتبس الجملة التي تظهر من تدبر النيتا امر االقامة في االردن.

 

8. Many things amazed Anita about the university. Write down two.  

      العديد من االشياء ادهشت انيتا حول الجامعة. اكتب اثنين منها.                                                                  

 

9. Anita was impressed by many things about the students in Jordan. Write down two things. 

  العديد من االشياء اثارت اعجاب انيتا حول الطالب في االردن. اكتب اثنين منها.                                                   

 

10. Quote the sentence which shows that Arabic class was challenging for Anita.  

على انيتا.                                                                  اقتبس الجملة التي تظهر ان صف اللغة العربية كان صعبا  

 

11. Anita enjoyed many things in Jordan. Write down three.  

          استمتعت انيتا بالعديد من االشياء في االردن. اكتب ثالثة منها.                                                              

 

12. Studying in Jordan was one of her best decision. Write down two reasons for that.  

    الدراسة في االردن كانت احد افضل قراراتها . اذكر سببين لذلك.                                                                  

 

13. Many students choose to go on an exchange to study in another country. Explain this 

statement. Suggesting three benefits of studying abroad.  

 العديد من الطالب يختارون الدراسة في بلد اخر. فّسر هذه الجملة. اقترح ثالث منافع لذلك.                                       

 

 

 

14. Studying at a foreign country can come up with several problem. Think of this statement 

and then in two sentences, write down your point of view.  

 الدراسة في بلد أجنبي قد ينتج عنها العديد من المشاكل. فكر في هذه الجملة , ثم في جملتين تكتب وجهة نظرك. 
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Student Book ( P.49 – Ex. 9 )  

Write a blog post for your school’s website. Describe life in a Jordanian secondary school so that 

they will know what to expect.  

 اكتب مدونة بريدية لموقع المدرسة , تصف فيها الحياة اليومية في مدرسة ثانوية في االردن.

family life  الحياة العائلية      school subjects المواضيع المدرسية        school rules   قوانين المدرسة  

behaviour  السلوك             values القيم                                          a typical school day  يوم دراسي عادي 

after-school activities   مابعد المدرسةنشاطات                                  free-time activities   نشاطات وقت الفراغ 
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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Activity Book ( P.33 – Ex. 3 )             After School  بعد المدرسة   

 

 Word English Arabic 

1 financial relating مرتبط to money مالي  بالمال 

2 fees costs   تكاليف -  charges رسوم  رسوم 

3 debt money نقود you owe ديون  تستدينها 

4 motive reason السبب for doing لفعل something  دافع  –حافز  شيء ما 

5 halls of residence  accommodation السكن provided تزوده by a university سكن  الجامعة 

6 minority  not many -  the opposite of ‘majority  األقلّية 

 

In England, almost 50% of school leavers go on to higher 

%     تقريبا     انجلترا   في50العالي يتابعون    يغادرون المدرسة ممن   

% ممن يغادرون  50في إنجلترا , تقريبا 

 المدرسة يتابعون 

education. The figure has not always been as high as this1. 

 هكذا       مرتفعا     يكن               لم              الرقم             التعليم 

 تعليمهم العالي . الرقم لم يكن مرتفعا هكذا. 

Twenty years ago, it2 was closer to 30%, and thirty years before 

سنة    عشرين% الى  قريبا   كان         قبل   30قبل     سنة   ثالثون     و   

% و  30قبل عشرين عاما , كان قريبا من 

 ثالثون عاما قبل 

that, it2 was only about 5%. Another huge change has been  

%  حوالي    فقط  كان         ذلك5كان          تغير     كبير       اخر     

 % . عامل اخر مهم كان  5ذلك كان فقط 

financial. Before 1998 CE, higher education in the UK was 

قبل         ماليا         1998كان المتحدة المملكة في     التعليم     العالي          

التعليم الجامعي في المملكة   1998ماليا. قبل 

 المتحدة 

 completely free for UK citizens. Since then, tuition fees have 

 الرسوم الدراسية  الوقت ذلك منذ  للمواطنين البريطانيين  مجانيا    كامل بشكل  

كان مجانيا للمواطنين البريطانيين . منذ ذلك 

 الوقت , الرسوم الدراسية 

 been introduced. Most students borrow this money from the  

فرضها         تم         معظم   الطالب     يقترضون  هذا   المال     من  

تم فرضها. معظم الطالب يقترضون هذا المال 

 من 

government. They3 don't have to repay it4 immediately. Instead,  

 ذلك من بدال       مباشرة       اعادتها      يجب        ال                     الحكومة  

الحكومة . ال يجب عليهم اعادتها مباشرة . بدال 

 من ذلك 

they3 pay it4 back slowly out of future earnings. 

 األرباح    المستقبلية  من         ببطء           يعيدونها           

 يعيدونها على مهل من االرباح المستقبلية.

Despite the high cost, most students choose to study away from 

 عن    بعيدا  الدراسة   يختارون   الطالب   معظم  التكلفة المرتفعة   من بالرغم

من التكلفة المرتفعة , معظم الطالب  بالرغم

 يختارون الدراسة بعيدا عن المنزل 

 home. A recent survey of 17,000 students revealed that only 7% 

شملت  دراسة   حديثة      المنزل   17.000%  فقط    أنه     كشفت     طالب 7  

طالب اظهرت ان  17.000دراسة حديثة شملت 

 % 7فقط 

 wanted to stay at home while they5 studied for their5 degree.  

 الجامعة            في  يدرسون           بينما  موطنهم   في البقاء      ارادوا   

ارادوا البقاء في موطنهم بينما يدرسون في 

 الجامعة.

Of course for most young people, living away from home means 

 معناه   المنزل   عن    بعيدا    العيش        الشباب         لمعظم         بالطبع   

بالطبع لمعظم الشباب , العيش بعيدا عن المنزل 

 معناه 

borrowing even more money from the government. So why 

اقتراض          لماذا   اذا         الحكومة           من        نقود     اكثر       

 اقتراض نقود اكثر من الحكومة . اذا لماذا 

don’t students choose to avoid debt by staying at home, where 

 حيث    المنزل   في   البقاء      الديون    تجنب      يختار       الطالب        ال 

ال يختار الطالب تجنب الديون بالبقاء في 

 موطنهم, حيث 

 they5 don't have to pay rent? Most of them5 say that they want to 

 ان يريدون انهم      يقولون        معظمهم      االجرة دفع   عليهم يجب  ال            

معظمهم يقولون ال يجب عليهم دفع األجرة ؟ 

 أنهم يريدون 

 move to the university of their5 choice, rather than the nearest 

 اقرب           من    بدال    اختيارهم          من       جامعة        الى االنتقال 

االنتقال الى جامعة من اختيارهم , بدال من 

 الجامعة األقرب

one6. Another strong motive is the desire to live in a new culture. 

عامل      مهم         اخر   جامعةثقافة    جديدة   في للعيش   الرغبة        هو     

عامل مهم اخر هو الرغبة للعيش في ثقافة 

 جديدة.

Where do these students live? Many5 have rooms in halls of 

يعيش  الطالب   هؤالء             اين    العديد     لديهم   الجامعي السكن في غرف  

اين يعيش هؤالء الطالب ؟ العديد لديهم غرف 

 في السكن الجامعي 

residence, especially in their5 first year; others rent flats or 

 او شقق يستأجرون اآلخرين  السنة  االولى           في   خصوصا                   

خصوصا في السنة األولى , االخرين يستأجرون 

 شققا أو 

houses. A lucky minority live in property that their7 parents have 

 والديهم                 التي    شقق     في تعيش    اقلية   محظوظة        منازل

منازل. أقلية محظوظة يعيشون في منازل 

 اشتراها لهم 
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bought for them7. Most of them7 need to learn to cook, do their7 

 القيام       الطبخ        لتعلم     بحاجة           معظمهم                 لهم اشتراها 

 والديهم. معظمهم بحاجة لتعلم الطبخ , القيام  

own washing and manage their7 time and money. 

 المال      و  الوقت              ادارة       و     بالغسيل         

 بالغسيل و ادارة الوقت والمال 

 

References  العائد في النص 

 Word refers to   Word refers to  

1 this1 the figure  5 they5 17.000 students  

2 it2 the figure 6 one6 university 

3 They3 students 7 their7 lucky minority  

4 it4 money    

 

Activity Book ( P.33 ) 

9) -  Are these statements true (T) or false (F)? Correct the false statements. 

                     هل الجمل التالية صحيحة أم خاطئة. صحح الجمل الخاطئة.                                                                          

1.  The number of school leavers who go to university in England has greatly increased in the past 30 

years. 

الذين يغادرون المدرسة و يتابعون التعليم الجامعي في انجلترا ازداد بشكل كبير في الثالثين سنة الماضية.                     عدد   

2.  It’s more expensive to go to university than it used to be. 

 الذهاب الى الجامعة مكلف اكثر مما كان عليه في الماضي.

3.  University students have to pay before they study. 

                   طالب الجامعة يجب عليهم الدفع قبل الدراسة.                                                                                    

4.  Most university students choose the cheapest option. 

 يختارون الخيار األرخص.معظم طالب الجامعة 

Answers : 
1 T 2 T 3 F: They pay the government back out of future earnings.  

4 F: Most students choose to study away from home. 

 

 

10 Answer the following questions.  . أجب عن األسئلة التالية 

1.  What does the word ‘it’ in bold refer to in the first paragraph? 

 في الفقرة األولى .   " it "على ماذا يعود الضمير 

2.  The first paragraph contains the phrase in bold ‘another huge change’. What was the first huge 

change? 

 ر األول قبل ذلك ؟ الفقرة االولى تحتوي على عبارة بالغامق و هي " تغير اخر مهم " ماهو التغي

3.  How are students able to afford to leave home? Which part of the text tells you this? 

 كيف يستطيع الطالب تحمل تكاليف مغادرة المنزل ؟ اي جزء من النص يوضح ذلك؟ 

Answers :  

1.  the percentage of school leavers going on to higher education 

2.  the change over 50 years of the percentage of school leavers going on to higher education 

increasing by ten times (from 5 to 50%) 

3.  They borrow money from the government (lines 10–11) 
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Activity Book ( P.31 )  

Vocabulary  المفردات 

1.  Replace the words and phrases in bold with words from the box. One word is not needed. The 

first one is done for you.                                  .استبدل الكلمات التي بالغامق بكلمات من الصندوق . هنالك كلمة اضافية 

 

ةدولة متقدم معارض الزامي   بطالقة اختياري دروس 

compulsory contradictory developed nation tuition optional fluently 

1. A wealthy country is a country that’s economically and socially advanced. 

            developed nation 

2.  Is Maths a subject that you have to do?                              

compulsory   

3.  You don’t have to stay after school for the chess club – it’s your choice. 

optional  

4.  Do you have music lessons at the weekend? 

tuition  

5.  Those statements are on different sides of the argument. 

contradictory .  

 

3.  Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. The first one is done for 

you.                                          . )هذا التمرين على االشتقاق , ) و لقد قمت بتحويله الى نمط ضع دائرة حسب النمط الوزاري  

1. One of the most important things that we give children is a good …………… . 

      (educate , education , educational , educationally )                                          .الصفات يأتي بعدها أسماء 

2. If you work hard, I’m sure you will ………………  .  

(success , succeed , successful , successfully )                                  .افعال المودالز يتبعها دوما افعال مجردة 

3. Congratulations! Not many people ……………… such high marks. 

      (achievement , achieve , achievable , achievably )                             .اسماء الجمع يتبعها دوما افعال مجردة   

4. My father works for an……………… that helps to protect the environment. 

     (organise  , organisation  , organisational  , organisationally )                           .األدوات يتبعها دوما اسماء 

5. It’s amazing to watch the …………….. of a baby in the first year of life.  

(develop , development  , developmental  , developmentally )                        .االدوات يتبعها دوما اسماء 

  

 Activity Book ( P.32 )  

Vocabulary 

7 The following paragraphs are comments made by university students. Fill in the gaps with the 

appropriate university subjects. One subject is not needed.  

 

 القانون الفيزياء التاريخ الفنون الجميلة اللغويات  مالية ومصرفية

Banking 

and Finance 

Linguistics 

 

Fine Arts History Physics Law 

 

 

1.  You should study …………………if you’re interested in learning about the legal system. I 

studied it because I wanted to help people, and now I have a great job in an office. 

2.  Studying ……………… lets me focus on my love of language in an analytical way. It has 

introduced me to ideas about language that I never thought of before. 

3.  Maths has always been my strongest subject, and I feel that by studying ……………. I can use 

my strengths to solve practical problems. 

4. ……………….. is a subject that I’ve always been interested in. Learning about ancient and 

modern civilisations is fascinating. Studying it at a higher level means really understanding how 

different cultures interacted in the past. 

5.  Economics and the global market have always interested me, but I wanted to study a subject with 

a clear career path, so I chose…………… . After I graduate, I want to begin a career in 

investment. 

Answers :             1 Law 2 Linguistics 3 Physics 4 History 5 Banking and Finance 
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Activity Book ( P.34 )  

11.  Complete the sentences with the following body idioms. Work in pairs and check that you 

understand their meanings.             . هذا التمرين مهم جدا على مصطلحات الجسم والتي يجب حفظها بالعربي و االنجليزي 

 Body idiom  English  Arabic  

1 get it off your chest tell   تخبر someone شخصا about   عن something  شئ that 

worrying يقلقك you 

 يرتاح  -يفضفض 

2 get cold feet to lose يفقد your confidence الثقة in في something يتردد  شئ ما 

3 play it by ear decideيقرر how كيف to deal يتعامل with مع a situation يتركها للظروف   الموقف 

4 keep your chin up remain يبقى cheerful متفاءل -  encouragement     يتفاءل  شجاعة 

5 have a head for figures have لديه a natural طبيعية mental ذهنية ability قدرة for maths موهوب بالحساب 

6 put back into it  put يضع effort   جهده into في something شئ ما  - tried يبذل جهده يحاول 

 

1.  I’m too nervous to do a parachute jump. I think that I’ll …………….. at the last minute. 

  انا اشعر بالتوتر حول قيامي بالقفز المظلي . اعتقد بأنني سوف .....................في اخر لحظة.                                 

2.  If you’ve got a problem, talk to someone about it. It helps to ………………. . 

 يساعدك على ......................... .اذا كان لديك اي مشكلة , تحدث الى شخص ما , هذا 

3.  I don’t think I’d be a very good accountant. I don’t really………………..  . 

 ال اعتقد انني سأكون محاسبا بارعا , انا ال املك ........................... 

4. ………………. ! I’m sure everything will be fi ne in the end. 

 ............... ! انا متأكد بأن كل شئ سيكون بخير في النهاية. .............

5.  I’m not sure if it’ll be warm enough to have a barbecue. We’ll have to ………………… 

  .................................. .لست متأكدا فيما اذا سيكون الجو دافئا غدا لحفل الشواء . علينا أن 

 

Answers :  

1 get cold feet 2 get it off your chest 3 have a head for figures 4 Keep your chin up  5 play it by ear 

 

 النمط الوزاري على مصطلحات الجسم يكون كالتالي : 

 كتابة المعنى باالنجليزي :  •

I’m too nervous to do a parachute jump. I think that I’ll get cold feet at the last minute. 

What does the underlined colour idiom mean?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 كتابة المصطلح :  •

I’m not sure if it’ll be warm enough to have a barbecue. We’ll have to decide how to deal with a 

situation . 

Replace the underline phrase with the suitable colour idiom.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

  نمط االستبدال )حيث يكون وجود المصطلح في الجملة اصال خاطئ و عليك استبداله بالمصطلح الصحيح ( •

Have a head for figures ! I’m sure everything will be fine in the end. 

Replace the misused underlined colour idiom with the correct one.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 ضع دائرة :  •

If you’ve got a problem, talk to someone about it. It helps to ………………. 

( keep your chin up  , have a head for figures  , get it off your chest )  

 

 

 

Writing 

12 Write a blog post about your early memories of school. Compare it with your experience of school in 

recent years.                              .اكتب مدونة بريدية حول ذكرياتك االولى في المدرسة, قارنها مع تجربتك في السنوات االخيرة 
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Unit Seven : Lifelong Learning                                                                       الوحدة السابعة : التعلم مدى الحياة 

Student Book ( P.50 )    How to revise for exams  ورد وزارة 2019 معيدين – ف 2           -   كيف تراجع لإلمتحانات

                   

 Word  English Arabic  

1 circulation the movement حركة of blood الدم around حول the body دورة دموية  الجسم 

2 concentration attention تركيز انتباه 

3 dehydration the state of حالة drunk شرب too little القليل جدا water جفاف الماء 

4 diet the kind نوع of food الطعام that الذي a person الشخص eats نظام غذائي  يأكله 

5 memory ability القدرة to على remember ذاكرة التذكر 

6 nutrition the process عملية of getting الحصول على the right المناسب food تغذية الطعام 

 

A. Do you know if it1’s too late to start revising now? 

 اآلن   المراجعة  البدء على  تأخر الوقت     إذا   تعتقد    أن هل       

 هل تعتقد أن الوقت قد تأخر على البدء بالمراجعة اآلن ؟ 

No, it1’s never too late to start revising! The first  

 أول        بالمراجعة  البدء على  متأخر ليس الوقت    , كال 

 كال . الوقت ليس متأخر على البدء بالمراجعة ! أول 

thing I2 would do is to draw up a revision timetable. 

شئ               افعله    هو    وضع        للمراجعة   جدول مواعيد  

 شىء قد أفعله هو وضع جدول مواعيد للمراجعة. 

it1 : to start revising    I2 : speaker / professor   

 

B: Do you3 mind telling me4  how I4 should draw up a 

 وضع        استطيع         كيف          اخباري  تمانع           هل      

timetable? 

 مراجعة  جدول

هل تمانع أن تخبرني كيف استطيع وضع جدول مواعيد 

 للمراجعة؟ 

Look at all the subjects you4 have to do, and work  

كل الى  انظر       اعرف  و  بها القيام  عليك           التي المواد     

 انظر الى كل المواضيع التي عليك القيام بها , و اعرف 

out when you4 are going to work on each one5. 

 موضوع   كل  على   تعمل      سوف                   متى       

 تعمل على كل موضوع . سوف متى 

It6’s a good idea to change the order of the subjects in 

 في   المواد               ترتيب         تغيير        جيدة  فكرة       انها

 انها فكرة جيدة تغيير ترتيب المواد الدراسية في 

your4 timetable for each day. Try doing a little English, 

 االنجليزي من بالقليل القيام   حاول  , يوم   لكل      المراجعة جدول        

 جدول المراجعة كل يوم . حاول القيام بالقليل من االنجليزية

followed by some Maths, then Biology, and so on. 

 هكذا        و  ,  االحياء     ثم , الرياضيات  من بعض     يتبعها 

 من الرياضيات , ثم االحياء و هكذا  بعضد ذلك يتبعها بع

This way, by changing the focus of your4 revision, you4 

بهذه  الطريقة      بتغيير         التركيز   في            مراجعتك  

 بهذه الطريقة , بتغيير التركيز في مراجعتك , 

keep your4 mind fresh. 

على تحافظمنتعشا  الدماغ        

 فإنك تحافظ على الدماغ منتعشا.

you3: professor / speaker   me4 I4 you4 your4 : interviewer / listener  

one5 : subject    it6: to change the order of subjects in your timetable  

 

C: Do you3 know whether it7’s best to get up early, 

 باكرا النهوض االفضل من                     انه تعتقد          هل      

 هل تعتقد انه من االفضل النهوض باكرا 

or to revise late at night? 

 الليل في متأخرا المراجعة     او

 او المراجعة لوقت متأخر في الليل ؟

The earlier you4 start in the morning, the more 

 اكثر         الصباح        في  بدأت             أبكر    كلما

 كلما بدات ابكر في الصباح , كلما 

beneficial your4 revision will be, because that’s when 

فائدة                      مراجعتك     ونكست   ألنه        الوقت ذلك عند  

 المراجعة اكثر فائدة , ألنه في ذلك الوقت  نتكا

you4 feel most awake and your4 memory is at its8 best. 

 حاالتها افضل في      ذاكرتك               و  باليقظة            تشعر       

 تشعر باليقظة وتكون ذاكرتك في افضل حاالتها.  

I3’d also recommend studying for 30-minute periods, 

من  بالدراسة     اوصي انني              كما 30لفترات     دقيقة      

 دقيقة  30كما انني اوصي بالدراسة لفترات من 
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and then taking a break. 

 استراحة     اخذ       ثم       و

 ثم اخذ استراحة .

 

It9’s been proved that concentration starts to decrease 

 يقل            يبدأ           التركيز       ان       ثبت       لقد        

 لقد ثبت أن التركيز يبدأ يقل 

after half an hour, so frequent breaks will help the 

 يساعد سوف  االستراحة  المتكررة   لذلك  ساعة       نصف   بعد

 لذلك فإن اخذ االستراحة سوف يساعد  بعد نصف ساعة , 

brain to recover and concentration to return. 

 عودة            التركيز    و النشاط استعادة على الدماغ

 الدماغ على استعادة النشاط و عودة التركيز. 

you3  I3 : professor / speaker          you4 your4 : interviewer / listener  it7 : to get up early or to  revise late  

its8 : memory        It9 : concentration  

 

D: Could you3 explain what you3 mean by frequent breaks? 

 المتكررة   االستراحات     تقصد             ماذا      لي فسرت           هالّ      

 هالّ فّسرت لي ماذا تقصد باالستراحات المتكررة؟ 

By break, I3 mean any change of activity from studying. It10  

باإلستراحةالدراسة     عدا   النشاط     في       تغيير  اي   قصدت       

باإلستراحة لقد قصدت اي تغيير في النشاط عدا 

 الدراسة 

could be something as simple as just getting up from your4 desk  

 مقعدك           من      النهوض     مثل        بسيط              شئ      يكون قد   

 قد يكون شيئا بسيطا مثل النهوض من مقعدك  

and listening to some music, or walking around for ten minutes. 

  دقائق  عشر لمدة              المشي     أو الموسيقى بعض  الى اإلستماع       و

و االستماع الى بعض الموسيقى , او المشي لمدة 

 عشر دقائق 

you3 I3 : professor   It10 : change of activity    your4 : listener  

 

E: Could you3 tell me4 how much exercise I4 need? 

 أحتاج       التمارين          من كم      أخبرتني              هالّ        

 هال أخبرتني كم من التمارين احتاج؟ 

Physical activity is very important, of course, especially 

 خصوصا         , بالطبع ,      مهم       جدا        النشاط    الجسدي  

 النشاط الجسدي مهم جدا , بالطبع , خصوصا 

when you4 are studying. Exercise will make a huge  

 كبيرا     يحدث  سوف  التمرين         تدرس   تكون        عندما 

 عندما تدرس . التمرين سوف يحدث 

difference to the way you feel. The physical activity will  

 سوف   النشاط      الجسدي        شعورك       طريقة    في       فرقا    

 نشاط الجسدي سوففرقا كبيرا في طريقة شعورك . ال

increase your4 heart rate and, in turn, that will increase  

 ينّشط   سوف   ذلك    بالتالي        معدل القلب نبضات     من يزيد  

 يزيد من معدل نبضات القلب و بالتالي ذلك سوف ينّشط

your4 blood circulation. It11 also sends more oxygen to  

 الى األوكسجين من المزيد يرسل ايضا           الدورة     الدموية           

 الدورة الدموية. كما انه سوف يرسل المزيد من االوكسجين

the brain, which makes you4 revise more efficiently! 

الدماغ           مما    يجعلك             تراجع  اكثر          بكفاءة  

 الى الدماغ , مما يجعلك تراجع بكفاءة اكثر !

you3 : listener / interviewer     me4 I4 : speaker / professor   It11 : exercise – physical activity  

 

 

F: Do you3 mind giving me4 some advice about diet? 

 الطعام   حول  النصائح    بعض         اعطائي   تمانع            هل    

 هل تمانع بإعطائي بعض النصائح حول الطعام ؟  

Nutrition is very important. You4 should try to 

 أن  تحاول      يجب             مهمة       جدا         التغذية   

 اول التغذية مهمة جدا . يجب ان تح

eat as much fresh fruit and vegetables as you4 can. It12’s 

 تستطيع     ما        الخضار و الفواكه  الطازجة               أكل

  .اكل ما تستطيع من الخضار والفواكه الطازجة 

essential not to become dehydrated, so drink lots of  water. 

 الماء من الكثير اشرب لذلك ,      بالجفاف       تصاب    االّ الضروري من 

من الضروري االّ تصاب بالجفاف , لذلك اشرب الكثير من 

 الماء. 

you3 : professor   me4   You4 you4 : listener  It12 : not to become dehydrated        
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Questions :  

1. There are many steps to draw up a timetable. Write down three steps.  

     هنالك عدة خطوات لوضع برنامج مواعيد للمراجعة . اكتب ثالث خطوات.                                                               

 

2. Break has many forms and examples. Write down three.  

                                                                        االستراحة قد يكون لها عدة أشكال و امثلة . اكتب ثالثة.                  

 

3. There are many benefits of exercise. Mention three . 

                       للتمارين عدة منافع . اكتب ثالثة.                                                                                             

 

4. Quote the sentence which shows that drinking water avoids you dehydration. 

 اقتبس الجملة التي تظهر ان شرب الماء يجنبك االصابة بالجفاف.  

 

5. The earlier you revise in the morning , the more beneficial your revision will be. Write down 

two benefits for that.  

       كلما بدأت المراجعة ابكر في الصباح , كانت مراجعتك مفيدة. اكتب منفعتين لذلك.                                                   

 

6. ‘Students often find it difficult to fall asleep the night before an exam. Explain this 

statement. Suggesting three pieces of advice . 

 الطالب غالبا يواجهون صعوبة في النوم ليلة االمتحان. فسر هذه الجملة. اعط ثالث نصائح لتجاوز ذلك.                         

 

 

 االسئلة الوزارية على النص                                     
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Student Book ( P. 52 )                 Learning a foreign language تعلم لغة أجنبية 

 Word English Arabic  

1 memory ability القدرة to على remember ذاكرة  التذكر 

2 multilingual speaking تحدث more أكثر than من two languages متعدد اللغات لغتين 

3 multitask do  فعل several عديدة things مهام عديدة أشياء 

4 simulator system أنظمة that simulates تحاكي conditions محاكاة  ظروف 

5 utterance something  شئ  said النطق يقال 

6 carry out  do يفعل   يفعل 

7 mother tongue the first األولى and main الرئيسية language  اللغة that التي you learnt اللغة األم   تعلمتها 

 

Speaking a foreign language, it1 is claimed, improves  

تحدث    يحسن         أنه يقال                 لغة       أجنبية            

 ان تحدث اي لغة اجنبية , يقال انه يحّسن

the functionality of your2 brain in several different ways.  

 طرق     مختلفة    عديدة    ب   دماغك                        وظيفة        

 وظيفة الدماغ بطرق عديدة و مختلفة.

Learning new vocabulary and grammar rules provides   

 يزود                 قواعد        و     مفردات       جديدة        تعلم 

 تعلم مفردات جديدة و قواعد يزّود 

the brain with beneficial ‘exercise’, which improves  

 تحسن      التي         تمارين         نافعة       ب         الدماغ 

 الدماغ بتمارين نافعة , التي تحسن 

memory  

 الذاكرة

 الذاكرة.

it1 : Speaking a foreign language     your2 : reader     

 

As well as exercising the brain, it3 is thought that learning a  

باإلضافةتعلم      أن      يعتقد            الدماغ               تدريب   الى   

 باالضافة الى تدريب الدماغ , يعتقد بأن تعلم 

new language also presents the brain with unique  

للدماغ         يقدم     ايضا       لغة   جديدة              نادرة  

 لغة جديدة ايضا يقدم للدماغ تحديات نادرة 

challenges. These4 include recognising different language  

 اللغة      المختلفة          معرفة       تتضمن      هذه            تحديات

 تشمل معرفة أنظمة اللغة المختلفة 

systems and ways to communicate within these5 systems.  

انظمة        األنظمة     هذه   بإستخدام            للتواصل     الطرق   و  

 و الطرق للتواصل بإستخدام هذه األنظمة.  

These skills improve your2 chances of success in other  

 االخرى في   النجاح        فرص            من تحسن   المهارات    هذه 

 هذه المهارات تحّسن من فرصك في النجاح في 

problem-solving tasks as well. 

 مهام          حل      المشاكل

 مهام حل المشاكل األخرى كذلك.

it3: learning a new language    These4 : unique challenges  these5 : systems  

 

It6 is said that students who7 study foreign languages do 

 اداؤهم   اللغات     االجنبية   يدرسون  الذين    الطالب    بأن        يقال  

يقال بأن الطالب الذين يدرسون اللغات األجنبية 

 اداؤهم

better, on the whole, in general tests in maths, reading and 

 و القراءة الرياضيات في االختبارات    العامة   في         اجماال         افضل

افضل اجماال في االمتحانات العامة في الرياضيات 

 القراءة 

vocabulary than students who7 have only mastered their7 

المفردات        من     الطالب   اللذين          فقط       يتقنون  

 و المفردات من الطالب الذين يتقنون فقط 

mother tongue. 

 اللغة        األم 

 لغتهم االم.

It6: students who study foreign languages    who7  their7 : students  
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According to a study carried out by Pennsylvania State  

 والية      بنسلفانيا              بها قامت     لدراسة              وفقا    

 وفقا لدراسة قامت بها جامعة  والية بنسلفانيا 

University, USA, multilingual people are able to switch 

 التنقل    على قادرين     الناس     متعددي اللغات                   جامعة 

في الواليات المتحدة , متعددي اللغات كانوا قادرين 

 على التنقل 

between two systems of speech, writing, and structure quite  

 القواعد     و      الكتابة      الكالم  من        نظامين            بين 

 بين نظامين من الكالم , الكتابة و القواعد تماما

easily. It8 has been proved that they9 are also able to switch  

بسهولة  التنقل على قادرين ايضا           انهم          ثبت            لقد        

 بسهولة. لقد ثبت أنهم ايضا قادرين على التنقل 

easily between completely different tasks. 

 مهام      مختلفة           كليا             بين   بسهولة

 بسهولة  بين مهام مختلفة كليا. 

It8 : to switch easily between completely different tasks.    they9  : multilingual people  

 

One experiment required participants to operate a driving 

 القيادة        لتشغيل         مشاركين        تطلبت       التجارب    احدى

 أحد التجارب تطلبت مشاركين لتشغيل برنامج 

simulator while carrying out separate tasks at the same time.  

 الوقت   نفس     في المهام  من بالعديد        يقومون   بينما محاكاة برنامج

لسيارة بينما يقومون بالعديد من امحاكاة قيادة 

 المهام اثناء ذلك. 

The experiment showed that multilingual participants were less  

 اقل    كانوا     المشاركين     اللغات متعددي ان     اظهرت             التجربة    

التجربة أظهرت ان المشاركين متعددي اللغات كانوا 

 اقل

distracted by the other tasks and therefore made fewer driving errors. 

 بالمهام   االخرى                شرودا لذلك      و       ارتكبوا    اقل     اخطاء  قيادة     

شرودا بالمهام االخرى و لذلك ارتكبوا 

 اقل اخطاء قيادة

 

It10 is believed that language learning can also improve your3  

 يحسن    ايضا              تعلم       اللغة      بأن        يعتقد           

 من  نيعتقد بأن تعلم اللغة ايضا يحس

decision-making skills. 

 مهارات     اتخاذ        القرار

 مهارات اتخاذ القرار.

When you3 speak a foreign language, you3 are constantly  

بشكل         فإنك          لغة      اجنبية      تتحدث            عندمامستمر   

 عندما تتحدث لغة اجنبية فإنك بشكل مستمر  

weighing up subtle differences in meaning of a word or the  

 او  الكلمة           معنى    في  االختالفات      الثانوية       بين توازن 

 الكلمة أو معنى  توازن بين الفروقات الثانوية في 

way that an utterance is made. This process is then transferred  

التي الطريقة تنتقل     ذلك بعد     العملية    هذه     بها  يتم       النطق       

 الطريقة التي يتم بها النطق. هذه العملية تنتقل 

subconsciously to other situations in which judgement is called 

 نحتاج          الحكم        حيث       المواقف    االخرى  الى       الشعوريا     

 ال شعوريا الى المواقف االخرى حيث نحتاج الحكم

for, and decisions have to be made. 

 إتخاذها        يجب     القرارات     و     له

 و القرات يجب اتخاذها. 

It10: language learning   you3   your3  : reader  

 

Student Book ( P.52 )  

Comprehension :  : المناقشة : إقرأ النص مرة أخرى ثم وضح كيف أن تعلم لغة اجنبية يحسن من 

3 Read the essay again and explain how learning a foreign language improves your: 

1.  memory لذاكرة ا  

2.  problem-solving skills  مهارات حل المشاكل  

3.  use of your mother tongue استخدام اللغة األم  

4.  ability to multitask القدرة على تعدد المهام  

5.  decision-making skills. مهارات اتخاذ القرار 
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Answers :  

1) It exercises the brain and so improves your memory. 

2) It presents the brain with unique challenges such as recognising different language systems and 

communicating within these systems. These skills improve problem-solving skills. 

3) As you learn a foreign language, you become more aware of the way language works, which 

helps you to understand your own language better. 

4) Multilingual people are able to switch between two or more languages easily. This transfers to 

other activities, making multilingual people more able to multitask. 

5) When you speak a foreign language, you have to constantly decide between differences in 

language. This decision-making skill is transferred to other situations. 

 

Questions  

1. Unique challenges include many things can be obtained. Write down two of these things.  

      التحديات الفريدة تتضمن عدة اشياء يمكن اكتسايها . اكتب اثنين منها.                                                            

 

2. Quote the sentence which shows the benefit of learning new vocabulary and grammar.  

          اقتبس الجملة التي تظهر منفعة تعلم مفردات جديدة و قواعد.                                                                      

 

3. The text provides many examples of general tests. Write down three.  

            في النص العديد من االمثلة على االمتحانات العامة. اكتب ثالثة.                                                                 

 

4. The experiment showed that multilingual participants were distinguished in many ways. 

Write down two.              .اظهرت الدراسة ان المشاركين متعددي اللغات كانوا متميزين بعدة طرق . اكتب اثنتين  

 

5. Quote the sentence which shows that speaking a foreign language improves the function of 

the brain.  

                   اقتبس الجملة التي تظهر أن تعلم لغة أجنبية يحسن من وظيفة الدماغ.                                                              

 

6. No doubt that learning a new language is beneficial in many ways. Explain this statement. 

Suggesting three benefits of learning a foreign language.  

 مما ال شك فيه أن تعلم لغة أجنبية له عدة منافع . فسر هذه الجملة و اقترح ثالثة من هذه المنافع .                                

 

7. Find a word in the text which means " to do several things."  

             جد كلمة في النص معناها " القيام بالعديد من االشياء."                                                                         

 

8. Learning a new language can come up with several problems. Think of this statement and 

then in two sentences write down your point of view.  

 تعلم لغة اجنبية قد يكون له العديد من المشاكل. فكر في هذه الجملة ثم في جملتين , اكتب وجهة نظرك.                           

 

9. It is believed that language learning can also improve your decision-making skills. Write 

down two proofs.  

 يعتقد بأن تعلم اللغة يمكن ان يحسن من مهاراتك في اتخاذ القرار . اكتب دليلين على ذلك.     

10. Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning 

stays young.  Think of this statement and then in two sentences write down your point of view.  

ن   م   التعلُّم عن يتوقَّف م  ر     .الثّمانين سنِّ  في كان وإن شابًّا يبقى التعلُّم في يستمرُّ  شخص   وأيُّ  الثَّمانين، في أم العشرين في كان س واء   ي ه 

 فكر في هذا االقتباس ثم في جملتين اكتب وجهة نظرك. 
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Student Book ( P.53 )  

Vocabulary: Word-building , و لقد قمت بعمله حسب النمط الوزاري.                             هذا التمرين على االشتقاق  

8 Copy and complete this table. Then, choose the correct form of the corresponding words in the table to 

complete the sentences. 

1. Have you had any ……………  of learning another language? 

( experience  ,  experienced  , experimental , experimentally )  

2.  Is one side of the brain more ………………. than the other? 

( dominate  , dominance  , dominant  , dominantly )  

3.  Whether or not you remember something that you have learnt in the past …………s on the 

experience you had while you were learning it. 

( depend , dependence  , dependent  , dependently )  

Answers : 1 experience 2 dominant 3 depend 

 

 

 

Writing 

9 Look at the sample persuasive letter on page 78 of the Activity Book. Describe the 

structure, matching the guidelines with the content of the letter. Write a short paragraph 

to describe the problem and proposed solution, and then make a plan of the letter. 

 , ثم عمل مخطط للرسالة. المشكلةالمطلوب : كتابة فقرة عن وصف مشكلة ثم اقتراح حلول لهذه 

 

Dear Mr Hammad,  

    I am writing in view of the recent news that instruction in all modern languages at our school will be 

cancelled as of next year. A large proportion of the student body is extremely upset at this. 

   However, there are wider implications of this move to stop teaching modern languages. In the fi rst 

place, the school would lose many gifted students. This would result in falling performance across the 

school. 

    In addition to this, the school would attract students with similar interests, which would have a negative 

impact on student wellbeing. It is well-known that students develop empathy and awareness in a 

nurturing, all-inclusive environment. 

    Most worryingly, Modern Languages is a department which is growing in popularity as global job 

opportunities become more and more attainable. 

    I am sure that you would not wish them to be disadvantaged by having no exposure to modern 

language teaching. 

    Therefore, if language teaching must be done by way of after-school or lunchtime clubs, so be it, but 

cutting this area of study completely would be detrimental to both the school and the students. 

    I hope you will consider this letter when deciding the future of our school. Thank you. 

                                                       Yours sincerely, 

                                            Nawal Mohsen 
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Student Book ( P.54 )                        Education In Jordan   التعليم في األردن 

 

 Word English Arabic 

1 academic connected  مرتبط to education أكاديمي  بالتعليم 

2 degree a qualification مؤهل given يمنح when عند completed  اكمال  a 

course مساق  

 شهادة جامعية

3 diploma a document وثيقة given تمنحها by educational تعليمية  institution  الدبلوم  مؤسسة 

4 Master's degree study الدراسة after  بعد a Bachelor’s البكالوريس degree الماجستير شهادة 

5 online distance learning teaching تعليم system نظام carried out يتم remotely التعلم عن بعد  عن بعد 

6 PHD a doctorate الدكتوراة  - the highest األعلى degree الدكتوراة  الشهادة 

7 postgraduate someone شخص finished أكمل  first االولى degree دراسات عليا  الشهادة 

8 undergraduate someone  شخص not لم completed يكمل first االولى degree طالب بكالوريس الشهادة 

9 private university a university جامعة not ال operated تديرها  a government جامعة خاصة الحكومة 

10 public university a university جامعة  funded by تمولها public العامة means  جامعة حكومية الوسائل 

11 vocational Providing تزويد skills المهارات for ل a particular محدد job  مهني  عمل 

12 enrol arrange   يرتب to join االنضمام university يلتحق لجامعة 

 

Our1 country has a high standard of education. This is  

 هذا         التعليم   من    مستوى  عالي     لديه     بلدنا           

 بلدنا لديه مستوى متقدم من التعليم . هذا 

mainly due to the fact that the government considers  

 تعتبر            الحكومة        أن لحقيقة   نتيجة  رئيسي بشكل 

 نتيجة لحقيقة أن الحكومة تعتبر بشكل رئيسي 

education a necessity. All schools, from kindergarten to  

 الى      الروضة       من     المدارس   كل      ضرورة           التعليم 

 ضرورة. كل المدارس , من الروضة حتى  التعليم 

secondary, are the responsibility of the Ministry of  

 وزارة                   مسؤولية                 الثانوي التعليم

 ية وزارة التعليم الثانوي مسؤول

Education (MOE). Pre-school and kindergarten education 

 تعليم          الروضة        و    المدرسة قبل          التربية و التعليم

 التربية والتعليم . ماقبل المدرسة و الروضة تعليم 

is optional, followed by ten years of free, compulsory  

 االلزامي     المجاني من سنوات  عشر          يتبعه        اختياري   

 اختياري , يتبعه عشر سنوات من التعليم االلزامي المجاني

education. For higher education, students enter  

 يدخلون   الطالب        للتعليم         العالي               التعليم

 للتعليم العالي , الطالب يدخلون الجامعة 

university, either for academic or vocational courses. 

 للتخصصات   المهنية      او   االكاديمية          اما         الجامعة  

 اما للتعليم االكاديمي او التعليم المهني. 

Our1 : Jordanians  

 

Students can attend a public university or a private  

 خاصة      او     جامعة    حكومية    حضور  يمكنهم    الطالب

 الطالب يمكنهم حضور جامعة حكومية او جامعة خاصة.  

university. A large number of Jordanian students choose  

 يختارون  الطالب    االردنيون   من      عدد       كبير             جامعة

 عدد كبير من الطالب االردنيين يختارون 

to study at these institutions, as well as foreign students  

 الطالب     االجانب       كذلك        المؤسسات      هذه  في الدراسة   

 الدراسة في هذه المؤسسات , كذلك الطالب األجانب 

from all over the world. These2 are undergraduates  

 جامعيون طالب                 هؤالء       العالم     انحاء  كل    من 

 من كل انحاء العالم . هؤالء طالب جامعيون 

studying for a first degree, or postgraduates studying for  

 يدرسون   عليا دراسات طالب    او     للبكالوريس            يدرسون

 يدرسون الشهادة األولى , او طالب دراسات عليا يدرسون 

a Master’s degree, a PhD or a higher diploma. 

او الدكتوراة               الماجستير       العالي     الدبلوم   

 الماجستير , الدكتوراة أو الدبلوم العالي .

These2: students  
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The three universities with the most undergraduates are  

 طالب       عدد اكثر     فيها التي   الجامعات       الثالث   

 الجامعات الثالث التي فيها اكبر عدد طالب هي 

the University of Jordan in Amman, Yarmouk University  

 جامعة       اليرموك        عمان    في  االردنية           الجامعة       

 الجامعة االردنية في عمان , جامعة اليرموك 

in Irbid and Al Balqa Applied University in Salt. These3  

جامعة     التطبيقية    البلقاء         و اربد   فيهذه    السلط  في        

 في السلط , هذه في اربد و جامعة البلقاء التطبيقية 

are all public universities. An example of a newer  

 احدث     على      مثال              حكومية    جامعات جميعها  

 جميعها جامعات حكومية . مثال على جامعة أحدث 

university is the German-Jordanian University in 

 في      الجامعة    االردنية        االلمانية        هو      جامعة   

 هو الجامعة االلمانية االردنية في عمان , 

Amman, which4 was set up in 2005 CE. It4 is a   

في  تأسست             التي       عمان   2005  

 و هي  2005التي تم تأسيسها في عام 

collaboration between the MOHE and Germany’s Federal  

 االتحادية     المانيا   و العالي التعليم وزارة      بين                تعاون  

 ن وزارة التعليم العالي و وزارة تعاون بي

Ministry of Education and Research, and it4 follows  

 تتبع     هي           البحث       و      للتعليم             وزارة   

 المانيا االتحادية للتعليم والبحث , و هي تتبع 

Germany’s model of education in Applied Sciences. 

 العلوم     التطبيقية    في   التعليم      في  النمط        االلماني   

 النمط االلماني في التعليم في العلوم التطبيقية.

It4  which4 : the German-Jordanian University    

These3 : the University of Jordan , Yarmouk University and Al Balqa Applied University. 

 

For students who5 wish to complete their5 university  

 الجامعي               بإكمال    يرغبون   اللذين للطالب   بالنسبة

 بالنسبة للطالب الذين يرغبون بإكمال تعليمهم الجامعي

studies while working at the same time, it6 is also  

 ايضا          الوقت   نفس      في   يعملون     بينما    تعليمهم

 بينما يعملون في نفس الوقت , اصبح من الممكن  

possible in some Jordanian universities to enrol onto  

الممكن منااللتحاق        الجامعات        االردنية    بعض في   

 امعات االردنية االلتحاق في بعض الج

online distance learning programmes. 

 برامج         التعلم     عن بعد  االلكتروني

 ببرامج العلم االلكتروني عن بعد

In the future, this option will become available in many  

 من العديد في     متوفرا    يصبح   سوف   الخيار   هذا   المستقبل    في

 في المستقبل, هذا الخيار سيكون متوفرا في العديد من 

other universities. 

 الجامعات     االخرى

 الجامعات االخرى.

who5 their5: students       it6 : to enrol onto online distance learning programmes. 

 

Reading 

2 Read the article about education in Jordan. Find the best type of course or institution for the 

following people:  التالية من الناس:                                المطلوب : تحديد نوع او المؤسسة التعليمية المناسبة للفئات  

1 a child who is too young to start primary school                            .طفل صغير جدا على بدء المدرسة االساسية 

2 an undergraduate who wants to get a first degree  جامعي يريد الحصول على الشهادة الجامعية االولى.          طالب  

3 someone who wants a degree from a university with lower fees     .شخص يريد شهادة من جامعة بتكاليف قليلة 

4 a postgraduate with a first degree, who wants to study further طالب معه الشهادة االولى يريد الدراسة اكثر.           

5 a postgraduate with a Master’s degree, who wants to study further                .طالب ماجستير يريد الدراسة اكثر 

6 someone unable to attend university but wants a degree.      الجامعة لكنه يريد شهادةغير قادر على حضور شخص  

Answers : 

 1 pre-school or kindergarten 2 public or private university 3 a public university 

 4 Master’s degree at a public or private university 5 a PhD at a public or private university 

 6 online distance learning 
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Questions :  

1. For higher education, students enter the university for two courses. Write them down. 

    للتعليم العالي , الطالب يدخلون الجامعة لمسارين . اكتبهما.                                                                    

 

2. The text mentions many examples of public university. Write down three examples.  

مية . اكتب ثالثة منها.                                                             في النص العديد من االمثلة على الجامعات الحكو  

 

3. Students at university can be divided into four groups. Mention three of these groups. 

                                          يقسم الطالب في الجامعات الى اربعة اقسام. اذكر ثالثة من هذه المجموعات.               

 

4. The German-Jordanian university is a collaboration between two ministries. What are these 

two ministries.  

                              الجامعة االلمانية االردنية هي تعاون بين وزارتين . ماهما هاتين الوزارتين.                                  

 

5. Quote the sentence which shows the year when the German – Jordanian university 

established. 

            اقتبس الجملة التي تظهر متى تأسست الجامعة االلمانية االردنية.                                                                 

 

6. Two types of education in Jordan are optional. Write down these two types.  

            نوعين من التعليم في االردن تعتبر اختيارية . اذكر هذين النوعين.                                                               

 

7. Quote the sentence which shows that the first ten years of education is compulsory.  

          اقتبس الجملة التي تظهر ان اول عشر سنوات من التعليم الزامية.                                                                  

 

8. Higher education might cost a lot of money for families. Suggest three ways that a 

government should do to help these families.  

 التعليم العالي قد يكلف الكثير من المال للعائالت. اقترح ثالث طرق كيف الحكومة تساعد هذه العائالت لتدريس ابنائهم.         

 

 

9. University graduates can sometimes wait for long periods to get their first job. Think of this 

statement and then in two sentences write down your point of view.  

 الخريجون احيانا ينتظرون لفترات طويلة قبل الحصول على اول عمل لهم. فكر في هذه الجملة ثم اكتب وجهة نظرك.          

 

10.  Quote the sentence which shows that online distance learning programmes will be available 

in many Jordanian universities.  

 اقتبس الجملة التي تظهر ان التعلم عن بعد سيكون متوفرا في العديد من الجامعات االردنية مستقبال.                                

 

 

11.  Which would you prefer to do: a face-to-face course at a college or university, or an online 

course? Why in three points.  

 هل تفضل التعلم المباشر ام التعلم عن بعد ؟ لماذا في ثالث نقاط.   

 

                                                                        

12.  Would you prefer to do an academic or a vocational course when you finish school? Why? 

Mention three reasons for your answer.  

 هل تفضل التخصصات االكاديمية ام التخصصات المهنية ؟ اذكر ثالث اسباب لوجهة نظرك.  

 

                                         

13.  What other advantages and disadvantages of both face-to-face and distance learning 

courses can you think of?                              .ماهي حسنات و مساوئ للتعلم المباشر و التعلم عن بعد 
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Student Book ( P.55 )  

Speaking 

3 Read the following statements. Do they refer to distance learning via the Internet or both face-to-

face learning and distance learning?                               هل الجمل التالية تعبر عن التعلم المباشر ام التعلم عن بعد؟ 

1 You don’t have to attend classes.                                                                     .ال يتوجب عليك حضور الصفوف 

2 You can earn money while you are studying.                                                       .يمكنك ربح المال بينما تدرس 

3 You can do undergraduate as well as postgraduate degrees.             .يمكنك دراسة البكالوريس و والدراسات العليا 

4 There are a lot of opportunities for group discussions.                                  . الكثير من الفرص للنقاش الجماعي 

5 There is a lot of support from lecturers and tutors.                             .الكثير من الدعم من المحاضرين و المدرسين 

Answers : 1 and 2 distance learning 3, 4 and 5 distance learning and face-to-face learning 

 

 

Writing 

6 Write a persuasive letter to convince students at your school to study a subject of your choice at 

university. Write between 100 and 120 words. 

كلمة.                       120و  100اكتب رسالة إلقناع الطالب في مدرستك لدراسة تخصص من اختيارك في الجامعة . اكتب مابين   

    Do you know what you're going to study at university? I’ve come up with some ideas but I really need 

your help! Do get in touch if you have any stories or advice that you think might help me to make this life 

changing choice. 

    Firstly, I want to help people, but Science is not my strongest subject so I won’t be able to do 

Medicine. I could study Psychology and follow a career path in that area, but I don’t know much about it. 

If any of you are Psychology students, please do message me about your course. I’d love to hear about it 

– what you love, what you like, and of course what you don't like at all! 

    Secondly though, I’d really like to study something like Linguistics, because I’ve always been 

interested in language. I’ve done some research and found out that, while it doesn’t lead directly to a 

career, it is interesting and academic, as well as a well-respected degree. Can you help me get a better 

picture of it? 

    So, can you help me with my decision? We could start up a useful conversation about choosing paths 

for ourselves at this next exciting stage! 
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Work Book ( P.37 )          Learn English fast – the natural way!     ! تعلم اإلنجليزية بسرعة – بالطريقة الطبيعية 

 Word English Arabic 

1 immerse deeply بعمق  involved ينهمك in في something  يندمج  شئ ما 

2 academic connected   مرتبط to education أكاديمي  بالتعليم 

3 postgraduate someone شخص finished أكمل  first االولى degree دراسات عليا  الشهادة 

4 undergraduate someone  شخص not لم completed يكمل first االولى degree طالب بكالوريس الشهادة 

5 tuition teaching  دروس التعليم 

6 vocational Providing تزويد skills المهارات for ل a particular محدد job  مهني  عمل 

7 tailor-made  course مساق to meet ليواجه  specific خاصة  needs مناسب  احتياجات 

 

1. Learn English fast – the natural way! 
بسرعة االنجليزية     تعلم       –بالطريقة  الطبيعية    

 بالطريقة الطبيعية!   –تعلّم االنجليزية بسرعة 

It1 is said that the best way to acquire a language is to immerse  
يقال               بأن          تدمج      أن           اللغة       إلكتساب     طريقة   افضل   

 يقال بأن افضل طريقة إلكتساب اي لغة هو ان تدمج 

yourself2 in it3, and that’s what we4 offer at Extreme English :   
بها        نفسك         هذا      و       ما               االنجليزية   الكاملة    في  نقدمه    

 نفسك بها , و هذا مانقدمه لك في االنجليزية الكاملة:  

total immersion. 
 االندماج       التام 

 االندماج الكامل.  

It1  : to acquire a language     yourself2 : reader/ listener / interviewer      it3: a language       we4 : the program to teach English     

 

2. What exactly do you5 mean by ‘total immersion’? 
 باإلندماج       التام         قصدت                             ماذا       

 ماذا قصدت بالضبط باإلندماج التام؟ 

You2 will stay in one of our4 beautiful apartments. You2’ll hear  
سوف            احدى  في  تقيم           سوف           شققنا         الجميلة         تسمع    

 سوف تقيم في احدى شققنا الجميلة سوف تسمع 

and speak English all day long. You2 can either join a small group 
تتحدث     و     االنجليزية     اليوم طوال           يمكنك         لمجموعة  صغيرة االنضمام     

و تتحدث االنجليزية طوال اليوم . يمكنك االنضمام  

 الى مجموعة صغيرة  

of other students of a similar level, or request a ‘tailor-made’  
الطالب  االخرين  من    مستوى   مماثل     من    خصيصا             تطلب    او   

من طالب اخرين في نفس المستوى , او تطلب  

 منهاجا مخصصا  

course. For example, you2 may require a course in academic 
قد                      مثال         منهاجا        مساقا          تطلب    االكاديمية      في    

 مثال , قد تطلب مساقا في االنجليزية االكاديمية  

English to prepare you2 for undergraduate or postgraduate 
لتجهيزك      االنجليزية                       الدراسات العليا     او    الجامعية لدراستك   

 لتجهيزك لدراساتك الجامعية او الدراسات العليا  

studies, or a vocational course to help you2 with your2 career.  
مساقا          مهنيا          او                   لمساعدتك           في            عملك         

 او مساقا مهنيا لمساعدتك في عملك. 

Either way, you2 will live and work together as a family. 
الحالتين كلتا في           تعيشون سوف  و   تعملون   معا                   كعائلة  

وتعملون معا  في كلتا الحالتين , سوف تعيشون  

 كعائلة . 

you5 : interviewee our4: the program to teach English   You2: interviewer / listener / reader  your2: reader / listener  

 

3. What will I2 be doing? 

 سأفعل                 ماذا     

 ماذاسأفعل هناك؟  

 

In the mornings, after breakfast, one or more of our4 trained 

 المدربين         من     اكثر او واحد      االفطار    بعد           الصباح     في

 في المساء و بعد االفطار واحد او اكثر من  

and experienced teachers will arrive, and you2 will have three 

معلمينا        الخبراء          و سوف    يصل             سيكون    لديك  ثالث   

معلمينا الخبراء و المدربين سوف يصل , و  

 سيكون لديك ثالث 

hours of intensive tuition. Then, after enjoying lunch together 

 معا      الغداء   االستمتاع     بعد       ثم      التعليم    المكثف   من ساعات

ساعات من التعليم المكثف , ثم بعد االستمتاع  

 بالغداء معا  

around the table, you2’ll visit local places of interest, go shopping, 

 للتسوق   تذهبون   مهمة       اماكن   محلية تزورون سوف      الطاولة        حول

حول الطاولة , سوف تزورون اماكن محلية  

 مشهورة , تذهبون للتسوق  
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take part in sports, etc. In the evenings, there will be a choice of 
المشاركة     الرياضة  في       المساء         في           هناك   سيكون          خيار   

المشاركة في الرياضة , في المساء سيكون هناك  

 خيار 

cultural activities, for example the theatre or a concert, or you2  
مثال        النشاطات    الثقافية                      او   المسرح       حفلة موسيقية   

 النشاطات الثقافية مثال المسرح او حفلة موسيقية او  

may prefer to relax at home and chat (in English, naturally!).   
االسترخاء  تفّضل ربما او   في   المنزل   و    تدردش     باإلنجليزية     الحال بطبيعة  

ربما تفضل االسترخاء في المنزل والدردشة  

 باإلنجليزية بطبيعة الحال 

Whatever you2 do, your2 teachers will be with you2, acting as  
ما تفعله      كان مهما                    معلموك    سيكونون          بدور يقومون        معك  

مهما كان ماتفعله معلموك سيكونون معك يقومون  

 بدور  

guides, tutors and friends. 
المرشدين    و المدرسين     االصدقاء  

 المرشدين المدرسين و االصدقاء. 

I2:listener / reader / interviewer you2 your2: listener / reader / interviewer our4:speaker / program to teach English  

 

4. How long are the courses ?  
مدة كم                        المساق   

 كم مدة المساق ؟ 

Some6 people just come for a week, and they6 are usually amazed  
بعض     الناس     فقط    يأتون      ألسبوع          و                      عادة     يندهشون   

بعض الناس يأتون فقط ألسبوع و هم عادة  

 يندهشون  

by how much progress they6 make in such a short time. 
           بمقدار          التقدم الذي          في أنجزوه   هذا    القصير   الوقت 

 بمقدار التقدم الذي انجزوه في هذا الوقت القصير  

Others6 come for two, three, even four weeks. It7’s up to you2.  
االخرين     يأتون   , ثالثة , ألسبوعين   حتى    اربعة   اسابيع      لك عائد القرار  

االخرين يأتون ألسبوعين , ثالثة حتى اربعة اسابيع  

 القرار عائد لك  

You2 can be sure of one thing – we4’ll do our4 very best to give  
          يمكنك    التأكدمن      شئ      واحد      سوف    نبذل          جهدنا     لمنحك 

لكن يمكنك التأكد من شئ واحد فقط سوف نبذل  

 جهدنا لمنحك 

you2 a first-class experience and send you2 home thinking and  
                تنسى ال           تجربة      و      نعيدك          لمنزلل         تفكر       و

 تجربة التنسى و نعيدك للمنزل و انت تفكر  

dreaming in English! 
     تحلم          باإلنجليزية 

 و تحلم باإلنجليزية. 

Some6 they6 Others6: people    You2: reader / listener / interviewer  we4 our4: people at English teaching program / tutors 

 It7: the decision to stay  

 

10 Answer the questions اجب عن االسئلة التالية من النص             

1 The text says that students will be living ‘as a family’. Give two 

examples from the text that illustrate this. 

النص بأن الطالب سيعيشون معا كعائلة. اعط  يقول

  مثالين من النص توضح ذلك.

The students eat and socialise together. 

2 Which part of the day will be the most formal? What happens 

then? 

اي جزء من النهار سيكون االكثر رسمية ؟ ماذا يحدث 

 عندها؟ 

the morning, when there are three hours of intensive tuition 
3 What do you think ‘a tailor-made  course’ means, in paragraph 2? .ماهو معنى " مخصص " الفقرة الثانية 

a course designed to meet the specific needs of an individual student 
4 Students have a lot of options on these courses. However, there are 

two decisions they have to make before they arrive. What are they? 

 

الطالب لديهم الكثير من الخيارات في هذه المساقات , 

على اية حال , هنالك قرارين يجب اتخاذهما قبل 

 الوصول , ماهما ؟

the duration of the course they wish to attend and the  nature of the course (academic or vocational) 

5 Imagine you joined a small group of students on a course like this. 

Think of three positive aspects, and three possible problems you 

might face. 

تخيل انك قد انضممت الى مجموعة صغيرة من الطالب 

ابيات و ثالث مشاكل في مساق كهذا . فكر في ثالث ايج

 ربما تواجهها.

Positive aspects االيجابيات                                                 problems   المشاكل 

1. Know new culture.                                           1. Homesickness  

2. Obtain new skills.                                             2. Different habits  

3. Build job skills.                                                  3. Communication difficulty  
6 Would you go on a course like this? Why/Why not? هل ترغب باإلنضمام لمساق كهذا ؟ لماذا ؟ لماذا ال؟ 
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Vocabulary 

11 Complete the sentences with the words in bold in the text. .اكمل الجمل التالية بإستخدام الكلمات بالغامق من النص 

جامعيطالب  دراسات عليا  أكاديمي مهني  

postgraduate  undergraduate  vocational  academic  

 

1.  After Nasser completes his first degree, he’s hoping to do a…………….. degree. 

2.  Mariam is an excellent student. She gets top marks in ………….subjects like History, Arabic and 

Maths. 

3.  My brother has just left school. Now he’s a ……………….. university . 

4.  My cousin is an electrician. Instead of going to university, he did a ……………. course at a local 

training college. 

Answers : 1 postgraduate 2 academic 3 undergraduate 4 vocational 

 

Activity Book ( P. 38 )  

12 You are going to write a formal letter to a university of your choice. You are applying for a course at 

university and you need to persuade the university that you are the best candidate. Discuss these points with 

a partner:    المطلوب : كتابة رسالة رسمية الى جامعة من اختيارك , تتقدم لطلب كي تدرس تخصص من اختيارك .                                      

• what you want to study                                                                                                         ماذا تريد أن تدرس.  

• why you want to study your chosen course                                                         . لماذا تريد دراسة هذا التخصص 

• how you are suitable (include grades)                                                                   )هل انت مناسب ) ضع عالماتك 

• relevant interests       اهتمامات لها صلة و عالقة بالتخصص.                                                                                    

• how you are suitable for university life هل انت مناسب للحياة الجامعية.                                                                
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Activity Book ( P.35 ) 

Vocabulary  

1 Complete the sentences with words from the box. One word is not needed. The first one is done 

for you.                                                                               .اكمل الجمل التالية بإستخدام الكلمات من الصندوق        

 

 تغذية  جفاف  نظام غذائي  نافع  تركيز  ذاكرة  دورة دموية 

circulation memory concentration beneficial diet dehydration nutrition 

 

1.  I used to eat too much junk food, but now I have a much healthier …………………. 
 اعتدت على تناول الكثير من الوجبات السريعة , لكن اآلن لدي ................صحي.                                                 

2.  It’s …………………..to take regular breaks when revising. 
 من ..............أخذ االستراحات المتكررة عندما تراجع لإلمتحانات.

3.  It’s important to drink a lot of water in order to avoid ……………………. . 
 من المهم شرب الكثير من الماء لتجنب االصابة ................................... . 

4.  Don’t sit still for too long – move around frequently to increase your …………………… . 
 إمشي بإنتظام لتنشيط ....................................... . ال تجلس لفترة طويلة , 

5.  Zainab listens to music while she’s working. It helps her ………………………. . 
 زينب تستمع للموسيى بينما تعمل , هذا يساعدها عاى ................................. . 

6.  Adnan never forgets anything! He’s got an amazing ……………….. . 
 عدنان الينسى اي شئ ! هو يتمتع بــ................مدهشة.  

Answers : 1 diet 2 beneficial 3 dehydration 4 circulation 5 concentration 6 memory 

 

2 Read definitions 1–6. Make collocating phrases using a verb and a noun from the boxes. Write the 

collocations in the correct gaps next to the definitions. One verb is not needed. The first one is done 

for you.                                                                                           )تمرين مهم جدا على المتالزمات ) حفظ             

 

 Collocating phrasal  English Arabic  

1 draw up a timetable write a schedule   يضع جدول مراجعة 

2 do exercise  keep fit   يتدّرب 

3 make a start  begin  يبدأ 

4 take a break  relax   يأخذ إستراحة 

5 do  a subject  study   يدرس 

6 make a difference change something  يحدث فرقا   –يغيّر 

 

3 Use the collocations from exercise 2 to complete the sentences. The first one is done for you. 

                 استخدم المتالزمات في التمرين الثاني إلكمال الجمل التالية .                                                                   

1.  If you want to lose weight, you should …………………. every day. 
 اذا اردت أن تخسر الوزن , يجب أن ................ كل يوم.  

2.  The deadline is tomorrow, and you haven’t done anything yet! You really must ………… . 
 الموعد النهائي هو غدا , وانت لم تفعل اي شئ . يجب ان ......................... . 

3.  If you send money to charity, you will  ........................... to a lot of lives. 
 اذا ارسلت المال للجمعيات الخيرية . سوف ...............للكثير من الناس.  

4.  You look tired. Why don’t you  ........................... ? 
 انت تبدو معبا . لماذا ال ................................. . 

5.  I need to organise my time better. I think I’ll ................................. 

 نا احتاج لتنظيم وقتي بشكل افضل . اعتقد انني سوف ..................................... . ا

Answers : 1 do exercise 2 make a start 3 make a difference 4 take a break 5 draw up a timetable 

 

 


