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TALKING ABOUT SCHOOL  

 كيف هي مدرستك؟ .1

ي 
 ...مدرست 

 سيئة  جيدة عرصية قديمة غير مختلطة مختلطة

ا جيدا صعبة معروفة ناجحة راقية ز اتا جيدة مجهزة تجهير ز   ليس فيها تجهير
ة ة كبير   نظيفة قذرة مزدحمة قليال صغير

 
َمة

َّ
 ُمنظ

 

 هل تحب مدرستك؟ لماذا / لماذا ال؟ .2

( نعم، ألنرد ) ي ( ال، ألنرد )  \    ...إيجاب  ي  ...سلت 

هناك )ليس( 
العديد من 

 المرافق الجيدة

لدي )ليس( 
الكثير من 

 األصدقاء هنا

نتعلم )ال( نحن 
 الكثير هنا

)ليست( وهي 
مدرسة مرموقة 

  وناجحة

هناك العديد )ليس( 
من األنشطة 

 الالصفية

نقوم )ال( نحن 
 بالكثير من الرياضة

 

هناك )ليس( 
 جيد جو  

المدرسون 
)ليسوا جيدين( 
)ال( جيدون وهم 

ا  يساعدوننا كثير

 (ليسوا)المدرسون 
ز جدا وهم  صارمير

 لطفاء )ليسوا( 

المدرسون )ال( 
يعطونا الكثير من 

الواجبات 
  المدرسية

ئ   \ االنضباط ستر
 جيد

يستخدم 
المدرسون أساليب 
التدريس الحديثة 

 القديمة \ 
؟ .3 ي أي وقت تنتهي

 ما الوقت الذي تبدأ فيه الفصول الدراسية؟ فز

ي  أ الدروسبدت
ي الساعة  فز

 _____________الساعة __________ وتنتهي فز

احة الغداء؟بعد المدرسةماذا تفعل  .4  ؟ / ماذا تفعل خالل اسي 

ي الملعب  أو كتاباأقرأ رواية  أنا ال أفعل شيئا
ألعب فز
ي 
 الرياضز

ي 
 أنجز واجباب 

 
ي 
 أنا أدردش مع أصدقابئ

[I chat with my friends] 

ي المقصف
ي  آكل فز

ألعب عىل جهاز الكمبيوتر أو هاتفز
 النقال ]الجوال[

 

ي    ح  ي الوقت مع  أنا أسي 
أقضز

ي 
 صديقت 

[I spend time with my 
boyfriend/ girlfriend] 

 

 المفضل لديك؟ لماذا؟ما هي المادة  .5

 ... التاري    خ / الجغرافيا / العلوم / الرياضيات / الخ. الن

 هذا مهم هذا رائع
 

من 
 المفيد

 

ة  انها مثير
 

هذا 
 سهل

 

 أحب المعلم
 

ي هذه المسألة
 أنا قوي فز

 الدروسأحب 
 

ي الدروس 
 أنا أتعلم الكثير فز

 [I learn a lot in lessons] 
ليس لدينا الكثير من 

 المدرسيةالواجبات 
ي الدروس

 أنا ال أشعر بالملل فز
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ي ال تطيقها؟ لماذا؟ .6
  ما هي المودة الت 

 ... ال أطيق مادة التاري    خ / الجغرافيا / العلوم / الرياضيات / الخ. الن

انها  ةصعب ا إنه انها مملة
عديمة 
 الفائدة

ي  أنا ال  درسأنا ال أحب الم انها مضيعة للوقت
أتعلم الكثير فز

 الدروس

لدينا الكثير من  أكره الدروس
 الواجبات المدرسية

ي 
المدرس دائما فز

ئ   مزاج ستر
ي الدروس

ي  أشعر بالملل فز
لدي درجات سيئة فز

 هذه المادة
 

 ما هي المرافق هناك؟ .7

 ... هناك

ي كبير 
ي  ملعب رياضز ة مسبح أولمت  ملعب كرة  مكتبة كبير

 السلة
صالة رياضية مجهزة 

ا  ز  جيدا تجهير
 مركز موارد 
 تعليمية

ات مالعب تنس حاسوبمخي     قاعة للطلبة مقصف كبير  مرسح مختي 
 

تها أمس؟ .8 ي حرصز
 ما هي الدروس الت 

ت دروس ...   حرصز

 لتجاريةدراسات األعماال اإلعالمية
[business studies] 

ية تكنولوجيا ز ي  الرياضيات اإلنجلير  التصميم التكنولوج 

 

 صف المدرس المفضل لديك.  .9

... هو /   هي

  ة\ متعاون ة\ مجتهد  ة\ عرصي  ة\ لطيف  ة\ متفتح  ة\ مضحك
[helpful] 

ِهم ة\ دائما مبتهجا  ة\ متفهم ة\ صبور  ة\ منظم ة لإلهتمام\ مثير 
ْ
 ة\ ُمل

[inspiring] 
 

ا ... 
ً
ْيض

َ
  َو أ

 معها\ أتفاهم معه
[I get along with him / 

her] 

ي 
 الكثير  يعلمتز

[he teaches me a lot] 

  ال يغضب أبدا
[he never gets 

angry] 

ا عندما يكون لدي مشاكل ي كثير
  هو يساعدبز

[he helps me a lot when I have problems] 

ي كطفل
  هو ال يعاملتز

[he doesn’t treat me as 

a child] 

ي معاملته 
هو عادل فز

ز األوالد والبنات  بير
[he treats both boys 

and girls equitably] 

ح الدرس  هو يرسر
 ببطئ 

[he explains the 

lesson slowly] 

ي دروسه
 يستعمل التكنولوجيا فز
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 ؟المقصف هو  كيف .10

 المقصف... 

 غير منظم غالي  قبيح حديث نظيف واسع رائع
ِسخ صغير 

َّ
يفتقر إل  جميل قديم ُمت

ات ز  التجهير
ز جيدا   منظم جيدا ُمَجهَّ

 و / باإلضافة إل ذلك / ولكن... 

)ليس( هناك مجموعة 
ة من المواد الغذائية  كبير

 غذاء غير الصحي  يوفر 
[they serve unhealthy food] 

ئ  ال يوجد فيه الفواكه أو  الطعام جيد / ستر
اوات  الخرصز

هناك فقط الوجبات 
 الرسيعة

 الوجبات نفس يوفر دائما

[they always serve the same 
dishes] 

 الخدمة فيه جيدة طابور اإلنتظار طويل

 

 المدرسة االبتدائية مقارنة بالمدرسة الثانوية؟كيف كانت  .11

 أكي   نتعلم كنا أسهل كانت

[we used to learn more] 

 أقل نتعلم كنا

 [we used to learn less] 

كان لدينا واجبات 
 we used] مدرسية أقل

to have less homework] 

كنا نلعب الكثير من 
ي 
  الصف األلعاب فز

[we used to play more 
games in class] 

 المعلمون كان

  أكي   يساعدوننا

[the teachers helped 
us a lot] 

ا   صي 
كان المعلمون أكي 

 معنا

 أكي   المعلمون كان

 طيبة

ي  أقلعملنا 
  الصف فز

[we used to work less in 
class] 

ي  ندرس كنا
 نفس فز

 الصف

 

 

ي المستوى الثانوي المتقدم؟ .12
ي دراستك فز

 ماذا ستختار فز

  سأختار... الفرنسية، علم األحياء، والكيمياء، وعلم االجتماع، والتاري    خ، واإلدارة، ألن... أنا 

 هذا مهم هذا رائع
 

من 
 المفيد
 

ة  انها مثير
 

هذا 
 سهل
 

 أحب المعلم
 

ي هذه المسألة
 أنا قوي فز

 أحب الدروس
 

ي الدروس 
 أنا أتعلم الكثير فز

 [I learn a lot in lessons] 
الكثير من ليس لدينا 

لية ز  الواجبات الميز
ي الدروس

 أنا ال أشعر بالملل فز

 

 وأيضا ألن... 

ي الجامعة 
فز

 ... سأدرس
ي يوم من األيام 

فز
  ... سأعمل

[one day I will work 
as] 

ي المستقبل 
فز

  ... أود أن أكون
[in the future I 

would like to be] 

ي عىل 
سوف يساعدبز

العثور عىل وظيفة 
  جيدة

[this will help me find a 
good job] 

أحب المواد 
 العلمية

أحب اللغات 
  األجنبية

[I like foreign 
languages] 

ي دراسة هذا
  والديَّ يريدان متز

[my parents want me to study this] 
  الجميع يفعل ذلك

[everyone does that] 
 ألنها مادة بالغة األهمية
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ي القواعد  .13
ز المدرسية؟ما رأيك فز   والقوانير

 أعتقد أنه ... / أنا ال أعتقد أنه... 

  جيدة ال معتز لها ضالمة غبية صارمة جدا عادلة
 

ي ال تحبها؟ .14
ز الت   ما القوانير

 
َ
ي ت
 أنا ال أحب القاعدة الت 

ُ
 عَ  ص  ن

َ
  ... ىل

 المرء عىل يجب

 الزي ارتداء

 الموحد
 [one must wear 
the uniform] 

 يمكن ال

 استخدام

  المصعد

[one cannot 
use the lift] 

ال يمكن 
للمرء 

استخدام 
الهاتف 
  المحمول

[one cannot 
use one’s 
mobile phone] 

 يمكن ال

أن  للبنات
تضع 

 الماكياج
 [girls cannot 
put make-up 
on] 

ال يمكن 
ارتداء 

  المجوهرات
[one cannot 
wear jewelry] 

يجب علينا 
ي 
أن نقف فز
طابور 

  المقصف
[one must 
queue up in 
the canteen] 

ي 
ال يمكن أن تأكل فز
ي 
  الملعب الرياضز

[one cannot eat on the 
sports ground] 

 

؟ .15 ي الزي المدرسي
 ما رأيك فز

 ... أعتقد أنه

  الطراز قديم

[old-fashioned] 

 عرصي
 [modern] 

 الفائدة عديم مري    ح قبيح جميل

[not useful] 

 وأيضا... 

  فإنه يحد من التعبير عن الفردية الشخصية لدينا األلوانأنا ال أحب 

[limits the expression of our individuality] 

 

 كيف تحلم أن تكون مدرستك؟ .16

 أتمتز أن... 

ز  جميع المدرسير

  يكونون جيدين جدا

[all the teachers 
would be very good] 

 المرافق جميع

 تكون الحديثة

[all the facilities would 
be modern] 

 يكون هناك الكثير من

 الكمبيوتر أجهزة

[there would be lots of 
comuters and tablets] 

ليس لدينا أي 

 واجب مدرسي 

[we wouldn’t have 
homework] 

اليوم الدراسي يكون 

ا   قصير

[the school day would be 
short] 

يكون هناك 
مجموعة أكي  من 

 المواد
[there would be a big 
choice of subjects] 

ال يجب علينا ارتداء 
  الزي

[we wouldn’t have to 
wear the uniform] 

  يمكننا أن نلبس ما نريد

[we could dress as we like] 
 

ز  ال تكون القوانير
 صارمة

[the rule code 
would not be strict] 

 لن تكون هناك امتحانات

 

 


