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1). Write a composition in which you describe the 

     job you want after graduation. (S.B 18) 

 تصف فيه العمل الذي ترغب به بعد التخّرج. (. 1
ً
 أكتب موضوعا

 (18)كتاب الطالب ص     

    

    A lot of people feel stressed or worried these days, 
so the need for professionals in this field is growing. 
My aim is to become a psychologist after I graduate. 
This profession makes me feel good because helping 
people is very rewarding. In addition, work hours are 
flexible and the pay is satisfying. On the other hand, 
there are some difficulties in this field such as 
studying for many years and dealing with angry 
patients. These matters need patience and skill in 
order not to become a hurdle in my career. I think it 
is a suitable job which meet my aspirations. 
 

اإلجهاد والقلق بأيامنا هذه، لذلك تزداد الكثير من الناس بعر شي
ي هذا المجال. 

 
اء ف ي هو أن أصبح الحاجة للخير

 
 بعد هدف

ً
 نفسيا

ً
طبيبا

 ألن مساعدة الناس التخّرج. 
ً
 جيدا

ً
ي شعورا

 هذه المهنة تمنحن 
ٌ
مرضية

 .
ً
 لذلك، جدا

ً
ي الناحية واألجر مجزي. ساعات العمل مرنة إضافة

 
ف

ي هذا المجال كالدراسة لسنوات الم
 
قابلة، توجد بعض المصاعب ف

 . بحاجة للصير  األمور هذه طويلة والتعامل مع المرض  الغاضبير 
  لكيل والمهارة 

ً
ي  تصبح عائقا
 
. ف ي أ عملي

ّ
 مناسبة تلنر

ٌ
 عتقد أنها مهنة

 . ي
لعات 

ً
    تط

2). An important decision that changed your life.  

    (A.B 12) 
 (12نشاط ص كتاب ال. )قرار هام غّيّ حياتك(. 2

  

  My life has changed completely for the better when 
I decided to quit playing video games. I made this 
decision after I had got bad results in my exams last 
year. At first, I felt frustrated and desperate but I 
said to myself that this problem must come to an 
end. I promised myself not to waste studying time in 
order to play and I kept this promise. In the end, the 
results of my decision were satisfying and I became 
one of the best students in the class. I think that 
everyone should get rid of the bad habits in order to 
achieve success and be happy.  
 

ت  ّ
 لألفضل عندما قررت تغير

ً
ي كلّيا

التوقف عن لعب ألعاب حيات 
باتخاذ هذا القرار بعد أن حصلت عل نتائج سيئة قمت الفيديو. 

 . ي
ي العام الماض 

ي بامتحانات 
ّ ي البداية، شعرت بالكآبة واإلحباط لكن 

 
ف

 . أن هذه المشكلة يجب أن تنتهي قلت لنفسي 
ّ
عاهدت نفسي أال

مت بهذا الوعد.  أضّيع وقت ي النهاية، الدراسة من أجل اللعب والي  
 
ف

ي كانت نتائج قراري مرضية 
 
 من أفضل الطلب ف

ً
وأصبحت واحدا

ص من العادات السيئة الصف. 
ّ
أعتقد أن عل كل شخص أن يتخل

 .
ً
ق النجاح ويكون سعيدا

ّ
 لكي يحق

3). A personal experience in which you failed but 

    then you could achieve your target. (S.B 26) 

نت من تحقيق(. 3
ّ
 تمك

ً
 تجربة شخصية أخفقت فيها لكن الحقا

 (26ص  كتاب الطالب)هدفك.       
  

   Failure is a great master in life since it teaches us 
to correct our course. Two years ago I tried to 
achieve my dream, which was joining the local 
basketball team. The coach gave me a chance but I 
failed to convince him with my performance; he said 
that I was not fit to play as a professional. I did not 
feel frustrated because I believe in my potentials. So 
I started working to build my muscles and enhance 
my skills. I also watched a lot of matches to gain 
more experience. After a year of hard work, I tried 
again and impressed the coach by the progress I had 
made. I earned the position in the team because I 
deserved it. 
 

ي الحيامعالفشل 
 
ٌم عظيم ف

ّ
نذ م رشدنا لتصحيح مسارنا. ة ألنه يل
لفريق كرة السلة  االنضمام، والذي كان اولت تحقيق حلمي عامير  ح
 . ّ ؛ قاالمحلي ي

ي أخفقت بإقناعه بأدات 
ي المدّرب الفرصة لكن 

ل منحن 
ف.  عب كمحي 

ّ
 لل
ً
ي لست الئقا

ي أؤمن ل بأت 
م أشعر بالخيبة ألت 

 . ي
ي ا بدأت لهذو بإمكانيات 

. بالعمل عل بناء عضلت  ي
وتعزيز مهارات 

ة.   الكثير من المباريات ألكتسب المزيد من الخير
ً
بعد وشاهدت أيضا

، حاولت من جديد 
ّ
م  وأبهرت المدّربعاٍم من العمل الجاد

ّ
بالتقد

 الذي كنت قد أحرزته. 
 
ي   نلت

ي الفريق ألت 
 
 بهالمكان ف

ً
 . كنت جديرا
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4). Someone who has influenced you to be the best 

     version. (A.B 20) 
 

 أفضل. )كتاب النشاط ص4
ً
ر بك لتصبح نسخة

ّ
 ( 20(. شخص أث

 

  Having someone to encourage, motivate, and cheer 
you on can make all the differences in your success. 
In every way, my father was the biggest influence on 
my life. He is not perfect. No man is! He is a man of 
great fairness and honesty, and he taught me from 
birth how to be honest, useful, generous and eager 
to help others. He also showed me how to work hard 
and aspire for success. He encouraged me to love my 
country and to do my best in order to serve my 
community. I really hope to become someone 
influential like him in the future. 
 

ك وجودإن  عنوياتك يمكنه ورفع م شخص يقوم بتشجيعك وتحفير 
ي  نجاحك. بإحداث كل الفوارق 

 
 كل طريق، كان والدي هو التأثير ف

 . ي
. إاألكير عل حيات 

ً
إنه رجل ذو ال يوجد إنسان كذلك! نه ليس مثاليا

ي كيف أكون  عدل وأمانة
ي منذ والدت 

من 
ّ
، ولقد عل  عظيمير 

ً
نزي  ها

 لمساعدة اآلخرين. 
ً
 ومتلهفا

ً
 وكريما

ً
 لي كيف أعمل هونافعا

 بيرّ 
ً
و أيضا

 وأطمح للنجاح. 
ّ
ام بتشجيعي ألحب بلدي وألبذل جهدي من وق بجد

 . ي أجل خدمة مجتمعي
 
 مثله ف

ً
 مؤثرا

ً
 أتمن  أن أصبح شخصا

ً
أنا حقا

 المستقبل. 

5). Write a composition about the healthcare in 

      Syria nowadays. (S.B 38) 

5 .
ً
ي سوريا حاليا

 
 عن الرعاية الصحية ف

ً
 (. أكتب موضوعا

 (38)كتاب الطالب ص     
  

  Healthcare is one of the priorities that the 
government always focus on in Syria. Health officials 
have been developing health services year after 
year. First, they have built a lot of public hospitals 
and health centres across the country. Second, 
doctors and nurses are trained at these hospitals on 
a regular basis. This training gives them experience 
to be able to help patients. Third, and most of all, 
healthcare is still free at all public health facilities. To 
conclude, I think the development process in this 
field will continue in Syria. 
 

ز عليها الحكومة بشكل  الرعاية
ّ
ي ترك

الصحية هي إحدى األولويات الن 
ي سوريا. 

 
عن الصحة يطورون الخدمات  المسؤولونكان حيث  دائم ف

 بعد عام. 
ً
ي العامة الصحية عاما

 
، قاموا ببناء الكثير من المشاف

ً
أوال

، والمراكز الصحية بأنحاء البلد. 
ً
يتم تدريب األطباء والممرضات ثانيا

ي 
 
ي هذه المشاف

 
ة عل أساس دائم. ف هذا التدريب يمنحهم الخير

 . ، واألهم، ال تزال الرعاية ليكونوا قادرين عل مساعدة المرض 
ً
ثالثا

ي كل المرافق الصحية العامة. 
 
ي الختام، أعتقد أن الصحية مجانية ف

 
ف

ي هذا 
 
ي سوريا.  عملية التطوير ف

 
 ف
ً
 المجال ستبق  مستمرة

6). One of the recent medical inventions that has a 

     great impact on medicine nowadays. (A.B 30) 

اعات الطّبية الحديثة 6  عىلو (. أحد االخير
ً
 هاما

ً
 الذي يمتلك تأثّيا

. )كتاب النشاط ص      
ً
 (30الطب حاليا

 

  Medical technology has come a long way since the 
invention of eyeglasses and other simple devices. 
The use of 3D printing in the medical industry has 
been improved and enhanced over decades. This 
technology allows medical professionals to provide 
patients with a new form of treatment in different 
ways. 3D printing is used for creating patient-specific 
replicas of bones, organs and blood vessels. This 
improves patients’ comfort level and allows them to 
return to their normal activities. It is certain that 
technology will never cease to amaze us in ways we 
have yet to imagine. 
 

اع النظارات الطبية وجيا كنولتالقطعت   منذ اخي 
ً
 طويل

ً
شوطا

ي استخدام الطباعة واألجهزة البسيطة األخرى. 
 
ثلثية األبعاد ف

هذه د من الزمن. و تطويره وتحسينه عير عقالصناعات الطبية تم 
ويد المرض  بشكٍل جديد من التقنية تسمح  لألخصائيير  الطبيير  بي  

 يتم استخدام الطباعة ثلثية األبعاد من أجلالعلج بطرٍق مختلفة. 
 عظام واألعضاءعن الض خاصة بالمرينسخ طبق األصل إنتاج 

هذا األمر يحّسن مستوى راحة المرض  ويسمح . واألوعية الدموية
من المؤكد أن التكنولوجيا لن لهم بالعودة إل نشاطاتهم الطبيعية. 

 نا بطرٍق لم نتخيلها بعد. تتوقف عن إذهال
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7). Write about the role of engineering in the 

     modern world. (S.B 48) 

ي العالم الحديث. 7
 
 (. أكتب عن دور الهندسة ف

 (48)كتاب الطالب ص       
 

   Throughout history, engineers have made wonders 
to solve problems and improve people’s lives. 
Nowadays, their role is essential in all aspects of our 
modern world. First, they are responsible for 
designing and building bridges, dams, airports, 
skyscrapers and other vital structures. Second, 
computer engineers are the experts who develop 
and update computers and their applications. Third, 
medical engineers are working ceaselessly to design 
and improve the tools and devices that help to save 
people’s lives. In conclusion, we cannot imagine life 
without the amazing touch of these great people.  
  

ة العجائب لحل المشاكل المهندسون بصناع قامالتاري    خ، عير 
ي أيامنا هذه، دورهم ة الناس. اوتحسير  حي

 
ي كل جوانب ف

 
أساسي ف

، هم المسؤولون عن تصميم وبناء الجسور عالمنا الحديث. 
ً
أوال

 الحيوية األخرى.  بنيةواأل  والسدود والمطارات وناطحات السحب
 
ً
اء الذين يقومون بتطوير وتحديث ثانيا ، مهندسو الحواسب هم الخير

،ها. الحواسب وتطبيقات
ً
ف المهندسون الطبيون  يعمل ثالثا

ّ
بل توق

ي تساعد بإنقاذ أرواح الناس. 
لتصميم وتحسير  األدوات واألجهزة الن 

ي الختام، ال يمكننا تصّور الحياة من دون اللم
 
سة المذهلة لهؤالء ف

 . ماء األشخاص العظ

8). Write a description of a recent engineering  

     project. (A.B 38)  

وع هندسي حديث العهد. 8  لمشر
ً
 (. أكتب وصفا

 (38)كتاب النشاط ص       
 

   Mankind has been using its intelligence to design 
things that solve life’s problems for centuries. The 
English Channel Tunnel, which links The UK and 
France, is one of the greatest engineering projects 
ever. This project, which was opened in 1994, has 
the longest undersea portion of any tunnel in the 
world, at 38 kilometres. The tunnel is designed to 
carry passengers and goods trains and a shuttle for 
carrying cars, making it the largest transport system 
of its kind in the entire world. Such projects show 
how engineering and technology are essential in our 
life. 
 

ي تحّل مشاكل ت كان
ية تستخدم ذكاءها لتصميم األشياء الن  البشر

يالحياة منذ قرون.  المملكة بط بير  ، الذي ير نفق القنال اإلنكلير 
أعظم المشاري    ع الهندسية عل اإلطلق. هو أحد المتحدة وفرنسا، 

وع، الذي تم افتتاحه عام  قسم يمتلك أطول ، 1994هذا المشر
ي العالم تحت البحر من أي نفق آخر 
 
هذا النفق كلم. 38، بطول ف

 لمكوك 
ً
لنقل مصّمم لنقل قطارات المسافرين والبضائع إضافة

ي العالم بكامله. السيارات، 
 
 مما يجعله أكير نظام للنقل من نوعه ف

ي حياتنا.  التكنولوجيا و الهندسة  مدى أهميةاري    ع هكذا مشظهر ت
 
 ف

9). Write about a person’s rights and duties in 

     society. (S.B 60) 

ي المجتمع. 9
 
 (. أكتب حول حقوق وواجبات الفرد ف

 (60)كتاب الطالب ص      
  

  Laws are made to organize people’s lives and to 
determine their rights and duties. Citizens’ rights 
include the right to education, the right to work, the 
right to vote in elections, the right to participate in 
the social and political life, etc. On the other hand, 
there are some responsibilities that people must not 
ignore such as the duty to protect public property, 
the duty to be patriot towards their country, the 
duty to pay taxes, etc. In the end, people should be 
aware of their rights and duties because they play an 
important part in the development of the nation. 
 

تحديد حقوقهم وواجباتهم. و  وضع القوانير  لتنظيم حياة الناس يتم
ت تتضمن حقوق المواطنير  حق التعليم وحق العمل وحق التصوي

ي االنتخابات وحق ا
 
ي لمشاركة ف

 
والسياسية، إلخ.  االجتماعيةحياة الف

ي ال 
ي الناحية المقابلة، هنالك بعض المسؤوليات الن 

 
للناس يمكن  ف

ر وواجب الشعو  واجب حماية الممتلكات العامةتجاهلها مثل 
ائب تسديد بالوطنية تجاه بلدهم وواجب  بالنهاية يجب ، إلخ. الض 

 
ً
عل الناس أن يكونوا مدركير  لحقوقهم وواجباتهم ألنها تلعب دورا

ي تطور األمة. 
 
 ف
ً
   هاما
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10). Give some pieces of advice for people who are 

       going to start a new job. (A.B 41) 

10 
ً
م بعض النصائح لألشخاص الذين سيبدؤون عمال

ّ
 (. قد
. )كتاب النشاط ص         

ً
 (41جديدا

 

   When you start a new job and want to be 
successful, you should follow this advice. The golden 
rule is to work hard. You have to get to work on time 
and leave on time. Ask your colleagues for help if 
you aren’t sure about something and help them if 
you can. You should do your job without delay and 
not ask your colleagues to do it for you. You ought to 
organise your time and you shouldn’t waste work 
time. If you do all this, I'm sure you'll be successful. 
 

  تبدأ عندما
ً
  عمل

ً
 ناجح تكون أن وتريد جديدا

ً
 النصائح إتباع عليكا

  العمل هي  الذهبية القاعدة .التالية
ّ
 العمل إل تصل أن عليك .بجد

ي  وتغادر
 
 تكن لم إن زملئك من المساعدة اطلب .المحدد الوقت ف
 
ً
ء من متأكدا ي

 بعملك القيام عليك .استطعت إذا وساعدهم ما سر
  تأجيل دون

ّ
  به القيام زملئك من تطلب وأال

ً
 أن عليك .منك بدال

م
ّ
 .العمل وقت تهدر وال  وقتك تنظ
  ستكون أنك متأكد أنا ,هذا كل بفعل قمت إذا

ً
 . ناجحا

11). Write about students’ rights and duties at  

      school. (S.B 66) 

ي المدرسة. 11
 
 (. أكتب عن حقوق وواجبات الطالب ف

 (66)كتاب الطالب ص         
 

   Students must have the suitable conditions to 
develop themselves within the educational 
institution. They have some rights that are 
accompanied with duties. First, they have the right 
to a safe environment, but they have to follow safety 
rules. Second, they have the right to express their 
opinions, but they have to respect the opinions of 
others. Third, they have the right to good education, 
but they must do their best. Finally, they have the 
right to use school books and equipment, but they 
have to take care of them. I think that all students 
must be aware of their rights and duties to keep the 
healthy educational environment.  
 

نفسهم ضمن أن تتوفر للطلب الظروف المناسبة ليطوروا أ يجب
ي ث لديهم بعض الحقو حيالمؤسسة التعليمية. 

افق مع  ق الن  تي 
 الواجبات. 

ً
باع إت، لديهم الحق ببيئة آمنة لكن يجب عليهم أوال

، لديهم الحق بالتعبير عنقواعد السلمة. 
ً
آرائهم لكن يجب  ثانيا

ام آراء اآلخرين. عليهم اح ، لديهم الحقي 
ً
بالحصول عل تعليم  ثالثا

، لديهم الحق أ جّيد لكن يجب عليهم أن يبذلوا جهدهم. 
ً
ا خير

ات المدرسة لكن يجب عليهم باستخدام كتب 
ّ
 المحافظةومعد

أعتقد أن عل جميع الطلب أن يكونوا مدركير  لحقوقهم عليها. 
   البيئة التعليمية الصحّية. وواجباتهم للحفاظ عل 

12). Write about the government efforts in Syria to   

     improve education at schools. (A.B 49) 

ي 12
 
ي سوريا لتحسّي  التعليم ف

 
 (. أكتب عن الجهود الحكومية ف

 (49المدارس. )كتاب النشاط ص        
 

   Education in Syria receives the necessary attention 
and care by the Syrian state. The Syrian constitution 
guarantees the right to education for every citizen. It 
is compulsory and free at the basic education stage, 
and free but not compulsory at the secondary stage. 
The government in Syria make continuous and 
endless efforts to improve the quality of education 
through building new schools, adopting modern 
methods in teaching and training teachers. No 
matters what happens, good and meaningful 
education will stay one of the top priorities in Syria. 
 

ي سوريا يحظ  
 
باالهتمام والرعاية اللزمة من قبل الدولة  التعليم ف

ن. حيث يكفل الدستور السوري حق التعليم لكل مواطالسورية. 
ي لكن غير 

، ومجات  ي مرحلة التعليم األساسي
 
ي ف

وهو إلزامي ومجات 
ي 
 
ي سوريا المرحلة الثانوية.  إلزامي ف

 
 مستمرة تبذل الحكومة ف

ً
جهودا

التعليم من خلل بناء المدارس الجديدة  لتحسير  نوعيةودائمة 
ي الطرائق الحديثة بالتعليم

ّ .  وتبن  بغض النظر عما وتدريب المعلمير 
ي  أحد األولوياتيحدث، سيبق  التعليم الجيد والهادف 

 
القصوى ف

 سوريا. 

 


