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Introduction   

املقدمة

Lively and passionate discussions are a key component of collaborative 
learning in communicative language classroom. They can be an extremely 
valuable and effective pedagogical tool for promoting student engagement, 
developing language skills, improving retention of the material, and increasing 
motivation to learn. However, they can also be a challenging endeavor. 
Many of us, teachers and learners alike, have painful memories of attempted 
discussions that ended in periods of awkward silence, became dominated by 
a few talkative students, or went off the point entirely and became irrelevant 
after just a few minutes.

Good classroom discussions rarely “just happen”; they require considerable 
effort and preparation. Many of us may wonder if the time spent on whole class 
discussion is justified, especially when it is so easy for it to fail. The purpose 
of this book is to make this task easier. It is designed with the goal to support 
learners and teachers in advanced Arabic language classes in their efforts to 
create classroom discussions that inspire all participants to be engaged and 
ensure that they have enriching learning experiences. The materials are based 
on successful classroom discussions in my own classes over the past ten years. 

Advanced learners face many obstacles in their efforts to further improve 
their language proficiency. They have to work simultaneously on acquiring 
sophisticated vocabulary, complex structures, and knowledge of cultural 
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and pragmatic appropriateness on the one hand, and on filling the old gaps 
to perfect their control of previously acquired intermediate-level language 
skills on the other. Their progress is slower and less perceptible than when 
they started learning the language, and many of them struggle with feelings of 
frustration and discouragement. This book is designed to provide an engaging 
learning environment, and to sustain motivation through tasks that are 
relevant to the learners and the world outside of the classroom.

The course book has twenty units. The topic of each unit is a potentially 
controversial issue, presented in the form of a question, for example: Should 
antiquities be repatriated? Is graffiti art or vandalism? Are talent shows good or 
bad? Although the texts chosen to introduce each topic are related to the Arab 
world, all discussion topics that are chosen for the book are not specific to a 
particular country or community. They are chosen because they are relevant in 
many different cultures around the world, to allow the learners to bring their 
own experiences and perspectives to class discussions.

Many challenges associated with classroom discussions can be resolved 
through “scaffolding,” which means breaking up the learning into chunks. 
Scaffolding provides a structure that helps students acquire new language, and 
as the lesson progresses, the scaffolding is removed, and students move towards 
independence and creativity in language use. While learners explore each issue 
in-depth as they work through the unit, they use Arabic to question, critique, 
argue, persuade, evaluate, and perform a variety of engaging and intellectually 
stimulating tasks, which challenge them to constantly shift attention between 
content and language, and meaning and form. Each unit of the book contains 
the following segments to ensure sufficient scaffolding in preparation for the 
final discussion. 

Introduction مقدمة
The introduction starts with three short, small-group discussion tasks to get 
learners to think about the unit’s topic and explore key vocabulary items, 
before delving into the main text. Students can brainstorm ideas with partners 
and discuss preliminary ideas as they begin to explore the topic in more depth.

Reading قراءة
The reading passage is an opinion piece that deals with some aspects of the 
main topic. It contains several salient examples of language functions and 
structures that are highlighted in the chapter. The goal of the text is to ensure 
that students have a similar baseline of information and common vocabulary 
to use during whole class discussion.
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Vocabulary and Expressions مفردات وعبارات
Exercises in this section are designed to  activate new words and expressions 
and promote long-term retention. Learners are asked to make associations, 
learn collocations and  phrases rather than individual words, and arrange 
vocabulary into semantic clusters to store them in the long-term memory.

Verbs and Verb Forms أفعال وأوزان
While a general knowledge of the Arabic verb system is assumed at this level, 
learners may still need to work on refining it. In each unit, certain verb forms 
that happen to be prominent in the main text are chosen to be reviewed. After 
focusing on the form, the focus is redirected again to the meaning.

Language Functions وظائف لغوية
Language functions refer to the purposes for which we use language to 
communicate. Each unit focuses on two to three language functions and 
corresponding grammatical structures and connectors that are often used to 
perform the language function. The goal of this section is to focus on accuracy, 
raise students’ awareness of form, and draw their attention to the details of 
how particular structures and connectors are used.

Role-Playing لعب األدوار
Incorporating role-playing into the classroom adds variety, opportunities for 
a lot of language production, active learning, and perhaps a bit of fun. Role-
playing allows learners to increase fluency, assess their own progress, engage 
in peer-correction, and build confidence in a relatively risk-free environment. 
Since learners are practicing speaking in a conversational situation, this section 
includes several useful phrases they may need when agreeing, disagreeing, 
interrupting, and so on.

Writing كتابة
The goal of the writing task is to give learners an opportunity to review the 
newly acquired vocabulary, expressions, and structures, and to refine their 
accuracy. It also asks them to take time to process and organize their ideas 
and formulate responses that can be shared in class discussion.
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Up for Discussion مطروح للنقاش
Each unit ends in a simulation, or a group discussion based on a certain 
scenario that reflects a possible real-life situation. Students can retain their 
own personas or adopt a character that fits into the given scenario.
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١Discussion 1: Is Foreign Language 
Education a Luxury or a Necessity? 

 النقاش األول: هل تعليم اللغات
األجنبية ترف أم ضرورة؟

Language in Focus
• Talking about the purpose of an action

Structures and Connectors
من أجل/من أجل أن  •

املفعول ألجله  •
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Introduction مقدمة
1. Work with a partner. Talk about the following: 

جتاربكم فـي تعلم اللغات األجنبية
أسبابكم لدراسة اللغة العربية

2. Are the following statements true? Explain. 
حتتل اللغة العربية املرتبة اخلامسة فـي قائمة أكثر اللغات انتشاًرا.
تساعد معرفة اللغة العربية فـي زيادة فرص العمل أمام الشخص.

الناس الذين يتكلمون اللغة العربية أكثر ذكاًء من اآلخرين.

3. Read the paragraph below. What is the main idea? Ask two questions 
about it.

قــام معهــد اخلدمــات اخلارجيــة التابــع للحكومــة األمريكيــة بتصنيــف اللغــات إلــى خمــس فئــات حســب 
صعوبــة تعلمهــا، وجــاءت اللغــة العربيــة فـــي الفئــة اخلامســة، أي األصعــب، إلــى جانــب الصينيــة 
واليابانيــة والكوريــة. ووفًقــا للمعهــد، فــإن تعلــم العربيــة ولغــات شــرق آســيا يســتغرق ثمانيــة وثمانــن 
أســبوًعا، وهــذه الفتــرة أكثــر بنحــو الضعــف مــن تعلــم اللغــات التــي تأتــي خلفهــا مــن حيــث صعوبــة 

تعلمهــا.

Reading قراءة
4. Read the text.

ترتيب األولويات
ــي  ــي تزايــد مســتمر فـ بالرغــم مــن أن أعــداد الطــاب الذيــن يقبلــون علــى دراســة اللغــة العربيــة فـ
الســنوات األخيــرة، فقــد قــررت إدارة اجلامعــة إغــاق قســم اللغــات الشــرقية هــذه الســنة الدراســية. 
وأعلنــت اإلدارة أنهــا اتخــذت هــذا القــرار مــن أجــل احلــد مــن األزمــة املاليــة الشــديدة التــي تواجههــا 
ــم اللغــة  ــان اإلدارة إن تعلي ــا املســتجد )كوفيــد-١٩(. ويقــول بي ــاء فيــروس كورون اجلامعــة نتيجــة لوب
العربيــة يعتبــر ترًفــا فـــي هــذه الظــروف، ألن تكاليــف الدراســة عاليــة ونتائجهــا غيــر مضمونــة. فمــن 
املعــروف أن العربيــة مــن أصعــب لغــات العالــم وال ميكــن إتقانهــا مــن خــال الدراســة فـــي الفصــل، بــل 
يجــب اإلقامــة فـــي أحــد البلــدان العربيــة فتــرة طويلــة. كمــا أكــدت أن هنــاك مــواد أخــرى سيســتفيد 

منهــا طــاب أكثــر بكثيــر.
وقــد أطلــق بعــض الطــاب حملــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي احتجاًجــا علــى قــرار 
ــرى  ــة الكب ــي الشــركات الدولي ــا عــن فــرص عمــل أفضــل فـ ــة بحًث ــم يدرســون العربي ــة. فإنه اجلامع
أو الســلك الدبلوماســي أو الصحافــة. ويحتاجهــا اآلخــرون مــن أجــل أن يتعمقــوا فـــي فهــم الديــن 
اإلســامي أو دراســة قضايــا الشــرق األوســط وغيــر ذلــك مــن املجــاالت األكادمييــة. كمــا أشــاروا إلــى 
أهميــة هــذه اللغــة فـــي العالــم، فالعربيــة حتتــل املرتبــة اخلامســة فـــي قائمــة أكثــر اللغــات انتشــاًرا فـــي 
العالــم. إنهــا اللغــة الرســمية الثنتــن وعشــرين دولــة، وإحــدى اللغــات الرســمية الســت فـــي منظمــة 
األمم املتحــدة. وتؤثــر الظــروف السياســية فـــي اهتمامــات الطــاب، فيــدرس البعــض العربيــة رغبــًة 

ــي مســاعدة الاجئــن الســورين والتواصــل معهــم بلغتهــم األم. فـ
يســاهم تعلــم اللغــة فـــي التعــرف علــى ثقافــة الــدول العربيــة والتواصــل مــع شــعوبها. لكنــه ال شــك 
أّن اللغــة اإلجنليزيــة أصبحــت لغــة عامليــة يتواصــل بهــا النــاس فـــي كل أنحــاء العالــم. فهــي لغــة التجارة 
ــة بشــكل عــام. ال  ــة العصري ــي واألفــام والثقاف ــة األغان ــا، ولغ ــم والتكنولوجي ــة العل واالقتصــاد، ولغ
ميكــن إنــكار أّن هنــاك فوائــد مــن تعلــم لغــات أجنبيــة، ومــن بينهــا تعزيــز مهــارات التواصــل والقــدرة 
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علــى رؤيــة العالــم مــن وجهــات نظــر مختلفــة، والتعاطــف مــع اآلخريــن املختلفــن، لكــن هنــاك مجــاالت 
أهــم مــن اللغــة بكثيــر. علينــا أن نرتــب أولوياتنــا بشــكل صحيــح، وأول خطــوة لذلــك هــي التمييــز بــن 
ــي يجــب أن يكتســبها الطــاب  ــات مــن أهــم املهــارات الت ــات واالحتياجــات. إن ترتيــب األولوي الرغب

اســتعداًدا للحيــاة العمليــة. 

5. Answer the questions. 
ما القرار الذي اتخذته اجلامعة، وما السبب؟ أ   ( 

كيف رد بعض الطاب على هذا القرار؟  ب ( 
ملاذا يريد الطاب دراسة اللغة العربية؟  ت ( 

ما بعض الفوائد من دراسة اللغة؟ ث ( 
ما رأي الكاتب فـي املوضوع؟  ج  ( 
هل تتفقون معه أم ال، وملاذا؟ ح  ( 

Vocabulary and Expressions مفردات وعبارات
6. Study the following words. In what context is each one used in the text?

 to rush intoأقبل على
 to limitحّد، يِحّد، احلّد من 
expenseتكلفة ج تكاليف
to benefit fromاستفاد من
 to protestاحتّج على 
to influenceأّثر فـي
 to communicateتواَصل 
to contributeساهم فـي
to strengthenعّزز

7. Fill in each space with a word from the table above. Discuss two statements.
تعلم اللغة األجنبية .............. مهارت التواصل مع الناس. أ ( 

األحداث السياسية ............ فـي اختيارات الطاب األكادميية. ب( 
إن ............ تعليم اللغات عالية والنتيجة غير مضمونة.  ت( 
.......... بعض الطاب على تعلم العربية ألنها لغة غريبة. ث( 

ال ......... الطاب من دراسة اللغات فـي الفصول اجلامعية. ج( 

8. Give an example for each of the following.
األزمة املالية الشديدة أ ( 

أمر مستحيل ب( 
مواقع التواصل االجتماعي ت( 

أزمة الاجئن ث( 
مهارات التواصل ج( 

9. Fill in each space with the appropriate preposition.
الطاب الذين احتجوا ........ قرار اإلدارة ليسوا على حق. أ ( 

الشخص الذي يبحث ...... العمل فـي شركة كبيرة يجب أن يتكلم لغة أجنبية. ب( 
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يساهم تعلم اللغة العربية ...... تعزيز القدرة على التواصل بشكل عام.  ت( 
يشير البعض ...... أهمية التركيز فـي دراسة العلوم وليس اللغات. ث( 
الشخص الذي يدرس اللغات يقدر ...... فهم وجهات نظر مختلفة. ج( 

10. Study the following expressions. In what context is each one used in the 
text?

to make a decisionاّتخذ القرار
 to launch a campaignأطلق حملة
there is no doubt thatال شك أّن
it is undeniable thatال ميكن إنكار أّن 
 point of viewوجهة نظر 

11. Fill in each space with an expression from the table above. Discuss two 
statements. 

يساهم تعلم اللغة األجنبية فـي رؤية العالم من ................ مختلفة. أ ( 
الطاب الذين .................. ضد قرار اجلامعة ليسوا على حق. ب( 
............... تكاليف تعليم اللغات عالية والنتيجة غير مضمونة.  ت( 

.............. ترتيب األولويات مهارة مهمة من أجل النجاح فـي احلياة. ث( 
هذه اجلامعة ................... السليم من أجل احلد من األزمة املالية. ج( 

Verbs and Verb Forms أفعال وأوزان
12. Review verb form IV and complete the chart below.

اسم املفعولاسم الفاعلاملصدراملضارعاملاضيالوزن

Iَدَخَل

IVأْدَخل

13. Complete each statement below with the given verb or its masdar.
أنكر ال يستطع أحد أن ............ أّن التعلم باللغة األجنبية صعب.  أ ( 
أغلق القرار بــ .......... أقسام اللغات األجنبية أغضب بعض الطاب.  ب( 
أطلق ال أعتقد أن ......... حملة على تويتر فكرة جيدة.  ت( 
أدخل الكثير من الناس ......... كلمات أجنبية فـي الكام العربي.  ث( 
أقبل ....... الطاب على تعلم اإلجنليزية ألنها مهمة للعمل.  ج( 
أعلم قضية التعريب تثير جدل فـي وسائل ...........  ح( 
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14. Use the active participle of the given verb to complete the sentence. 
Discuss.
أحزن عدم االهتمام بدراسة اللغات األجنبية شيء ......... جًدا.  أ ( 
أضحك عندما نتواصل باللغة األجنبية أحياًنا نقول أشياء .......  ب( 
أفرح خبر افتتاح قسم اللغات الشرقية فـي اجلامعة خبر ........  ت( 
أقلق بالنسبة للبعض التواصل بلغة ال يعرفونها جيًدا شيء ........  ث( 

Language Functions وظائف لغوية
Talking about the purpose of an action
You can talk about the purpose of an action using: 

a( من أجل followed by a noun or a phrase, meaning “to,” or “in order to.”

followed by a noun/phrase  من أجل

 We study in order to communicate withندرس من أجل أن نتواصل مع العرب.
Arabs.

.She works here to help othersتعمل هنا من أجل أن تساعد اآلخرين.

b( من أجل أْن followed by a subjunctive verb, meaning “to,” “in order to.”

followed by a subjunctive verb  من أجل أْن

 We study in order to communicate withندرس من أجل أن نتواصل مع العرب.
Arabs.

.She works here to help othersتعمل هنا من أجل أن تساعد اآلخرين.

c( املفعول ألجله, the construction that literally means “the thing for the sake of 
which the action is done.” It is an indefinite masdar in the accusative case 
.and it explains the reason for the main action in the sentence ,(املنصــوب)

an indefinite masdar in the accusative case that explains the reason 

.They left in order to protest the decisionخرجوا احتجاًجا على القرار.
.She entered in orwder to ask for helpدخلت طلًبا للمساعدة.

Notice that the masdar of a transitive verb (that is, a verb which transfers its 
action to an object) must be followed by the preposition لـــ.
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طلب املساعدة  دخلت طلًبا 
للمساعدة.

She entered in order to ask for help.

سّهل التواصل  يكتب تسهيًل 
للتواصل.

He writes to facilitate communication.

15. Find the above structures in the text and highlight them. Translate the 
sentences in which they appear into English. 

16. Fill in the spaces with the appropriate construction. Discuss.
لن يستفيد أحد من احلملة التي أطلقها الطاب ........... على قرار إدارة اجلامعة. أ ( 
معظم الطاب يدرسون العربية ........... يحصلوا على وظيفة فـي وزارة اخلارجية.  ب( 

كثير من الطاب يدرسون العربية .......... احلصول على فرصة عمل فـي اخلليج. ت( 
املتكلمون باإلجنليزية ال يحتاجون إلى تعلم أي لغة أجنبية ........ التواصل مع الناس.  ث( 
ال ينجح فـي تعلم اللغة العربية إال الطاب الذين يتعلمونها ........ عن أصدقاء جدد.  ج( 

ال ميكن اإلنكار أننا يجب أن نرتب األولويات ............ النجاح فـي احلياة العملية. ح( 
يجب أن منيز بن الرغبات واالحتياجات ........... نرتب أولوياتنا بشكل صحيح. خ( 

اللغة العربية من أصعب لغات العالم ويحتاج الشخص إلى عشر سنن ............ يتعلمها. د( 

Role-Playing لعب األدوار
Work with a partner to do the following role-play.

دور بدور أ

تعتقد/ تعتقدين أّن تعلم اللغة األجنبية تضييع 
للوقت. 

تعتقد/تعتقدين أّن تعلم اللغة األجنبية مهم 
جًدا.

Useful expressions
Agreeing

.I am with youأنا معك.
 .I totally agree with youأتفق معك متاًما.

Disagreeing politely
 . . . With all due respectمع احترامي، فإن . . .
. . . This is right butهذا صحيح لكن . . .

Strongly disagreeing
.I do not agree with you at allال أتفق معك أبًدا.

.I totally disagree with youأختلف معك متاًما.
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Writing كتابة
17. Respond to the following prompt.
تســتعد اجلامعــة التــي تدرســون فيهــا ملناقشــة اقتــراح إغــاق أقســام اللغــات االجنبيــة فـــي اجلامعــة. 
حســب النظــام احلالــي فــإن جميــع الطــاب يجــب أن يدرســوا لغــة أجنبيــة ملــدة ســنتن علــى األقــل. 
اكتبــوا مقالــة جلريــدة الطلبــة حــول هــذه القضيــة. قســموا الفصــل إلــى مجموعتــن. املجموعــة أ: أنتــم 
تتفقــون مــع فكــرة إغــاق أقســام اللغــات األجنبيــة وســتكتبون مقالــة تؤيــد االقتــراح. املجموعــة ب: 
أنتــم تعارضــون االقتــراح بإغــاق أقســام اللغــات األجنبيــة وســتكتبون مقالــة تشــرح األســباب لرفــض 

هــذا االقتــراح.

Use the following structures and expressions in your writing:
من أجل/ من أجل أن/ املفعول ألجله أ ( 

ال شك أّن تعليم اللغات ترف وليس ضرورة/ ضرورة وليس ترًفا. ب( 
بينما ال ميكن اإلنكار أّن . . . فإن . . . ت( 

تعزيز مهارات التواصل/التفاهم  ث( 
القدرة على رؤية العالم من وجهات نظر مختلفة  ج( 

Up for Discussion مطروح للنقاش
18. Discuss the following scenario. 
تنظــر اجلامعــة التــي تعملــون فيهــا فـــي اقتــراح بإغــاق جميــع أقســام اللغــات االجنبيــة فـــي اجلامعــة. 
ويقــوم االقتــراح علــى فكــرة أن دراســة اللغــات تســتغرق وقًتــا طويــًا، وأن الطــاب ال يتعلمــون كثيــًرا 
ــا.  ــدون تعلمه ــي يري ــاس اللغــة الت ــم الن ــد حيــث يتكل ــى بل داخــل الفصــل وإمنــا يجــب أن يســافروا إل
قســموا الفصــل إلــى مجموعتــن، املجموعــة األولــى مــع االقتــراح، امــا املجموعــة الثانيــة فهــي ضــد 
االقتــراح. الهــدف مــن املناقشــة هــو التوصــل إلــى اتفــاق حــول مســتقبل تعليــم اللغــات األجنبيــة فـــي 

جامعتكــم.
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2Discussion 2: Should Sciences Be 
Taught in English or Arabic?  

 النقاش الثاني: هل يجب تدريس
العلوم باإلجنليزية أم العربية؟

Language in Focus
• Giving reasons for an action 
• Talking about outcomes for an action

Structures and Connectors
هذا يعود إلى، املفعول ألجله  •
هذا يؤدي إلى، وبالتالي فإن  •
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Introduction مقدمة
1. Work with a partner. Talk about the following: 

جتاربكم فـي تعلم العلوم  •
التعلم باللغة األجنبية   •

2. What could be the reason for the following issue? 
ــة  ــوم بشــكل عــام، والطــب والهندســة بشــكل خــاص، باللغ ــس العل ــة بتدري ــدول العربي ــي ال ــات فـ ــوم اجلامع تق
اإلجنليزيــة أو الفرنســية وليــس باللغــة العربيــة. يدعــو البعــض إلــى تعريــب العلــوم، ومصطلــح التعريــب يعنــي 
تغييــر لغــة التدريــس مــن اللغــة األجنبيــة إلــى اللغــة العربيــة. تثيــر الدعــوة إلــى تعريــب العلــوم جــداًل واســًعا فـــي 

جميــع الــدول العربيــة ولهــا الكثيــر مــن املؤيديــن واملعارضــن.

3. Read the paragraph below. What is the main idea? Ask two questions 
about it. 

ــان، والهــدف منهــا  ــة عّم ــي العاصمــة األردني ــة مقرهــا فـ ــة بحثي ــي مؤسســة علمي ــة األردن مجمــع اللغــة العربي
احملافظــة علــى اللغــة العربيــة وتطويرهــا والتشــجيع علــى اســتخدامها فـــي جميــع مجــاالت املعرفــة اإلنســانية. 
ويهتــم املجمــع بشــكل خــاص بتعريــب العلــوم واملصطلحــات العلميــة اجلديــدة التــي تدخــل اللغــة العربيــة. مجمــع 
ــي  ــة العربيــة التــي تضــم أكثــر مــن عشــرة مجامــع فـ ــي احتــاد املجامــع اللغوي اللغــة العربيــة األردنــي عضــو فـ

مختلــف الــدول العربيــة.

Reading قراءة
4. Read the text.

تعريب الطب بني مؤيد ومعارض
دعــا مجمــع اللغــة العربيــة األردنــي إلــى تعريــب الطــب فـــي اجلامعــات األردنيــة التــي تُــدرَّس فيهــا اآلن جميــع 
املــواد العلميــة باللغــة اإلجنليزيــة. وأكــد املجمــع أنــه قــام فـــي الســنوات األخيــرة بترجمــة عــدد كبيــر مــن الكتــب 
ــم  ــأن تعريــب التعلي ــه ب ــا من ــي التدريــس وإمياًن ــى اســتخدامها فـ ــة ســعًيا إل ــى اللغــة العربي ــة إل ــة والطبي العلمي
اجلامعــي ســيؤدي إلــى رفــع املســتوى العلمــي العــام فـــي البــاد. كمــا أشــار املجمــع إلــى أن اجلامعــة األردنيــة 
عندمــا تأسســت فـــي عمــان عــام ١٩٦2 كان التدريــس فـــي كلياتهــا األدبيــة بالعربيــة، ولكــن عندمــا أنشــأت كليات 
أخــرى، أصبحــت اللغــة اإلجنليزيــة لغــة التدريــس فـــي جميــع الكليــات العلميــة والطبيــة والهندســية، أســوًة مبــا 

هــو متبــع فـــي غيرهــا مــن اجلامعــات العربيــة فـــي املشــرق العربــي. 
وأثــارت الدعــوة لتعريــب الطــب جــداًل واســًعا فـــي املجتمــع األردنــي بــن مؤيــد ومعــارض. يقــول 
املؤيــدون إن العلــوم الطبيــة يجــب أن تــدرس باللغــة األم تســهيا للدراســة وضماًنــا لنجــاح الطــاب. 
فــا شــّك أن فشــل العديــد منهــم يعــود أساًســا إلــى مشــكلة اللغــة، ألن الطالــب الــذي ال يتقــن 
ــة  ــًرا للترجم ــوًدا كبي ــذل مجه ــه يجــب أن يب ــي فإن ــم دروســه، وبالتال ــى فه ــادر عل ــر ق ــة غي اإلجنليزي
ــا غــًدا، وبالتالــي  وليــس عنــده وقــت للتعمــق فـــي املــادة العلميــة. ثــم إن الطالــب اليــوم ســيكون طبيًب
يجــب أن يــدرس بالعربيــة حتــى يســتطيع أن يتواصــل مــع مرضــاه بشــكل طبيعــي. أخيــًرا وليــس آخــًرا، 

ــة الشــباب.  ــًة لهوي ــا للثقافــة الوطنيــة وحماي ــم باللغــة األم احتراًم يجــب أن يكــون التعلي
فـــي املقابــل، يــرى املعارضــون أن تعريــب الطــب ســيهدد مســتوى الطــاب العلمــي وبالتالــي 
ســيعرض مســتقبلهم للخطــر. فالكتــب التعليميــة العربيــة ليســت علــى نفــس مســتوى الكتــب األجنبيــة 
واملناهــج احملليــة لتدريــس العلــوم التقليديــة وتعتمــد علــى حفــظ املعلومــات، فـــي حــن تســتخدم 
لــن  يتقنــون اإلجنليزيــة  الذيــن ال  الطــاب  التدريــس احلديثــة.  املناهــج األجنبيــة اســتراتيجيات 
يســتطيعوا أن يتابعــوا األبحــاث العلميــة العامليــة ألنهــا تُنشــر باللغــة اإلجنليزيــة، وبالتالــي فإنهــم لــن 
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يتمكنــوا مــن االلتحــاق باجلامعــات الغربيــة ملواصلــة دراســتهم. هنــاك أيضــا مشــكلة األســاتذة الذيــن 
درســوا باإلجنليزيــة وال يعرفــون املصطلحــات العلميــة العربيــة. إن اإلجنليزيــة هــي لغــة العصــر ويجــب 

ــا ملســتواهم العلمــي.   ــًة ملصلحــة الطــاب وضماًن التدريــس بهــا حماي

5. Answer the questions. 
ما القضية وما أسبابها؟  أ ( 
ما رأي املؤيدين، وملاذا؟  ب( 

ما رأي املعارضن، وملاذا؟  ت( 
مع من تتفقون، وملاذا؟  ث( 

Vocabulary and Expressions مفردات وعبارات
6. Study the following words. In what context is each one used in the text? 

subjectماّدة ج مواّد
to striveسعى، يسعى، الَسْعي
to lead to; bring aboutأّدى إلى
to supportأّيد
to opposeعارض
to be able toقِدر، يْقدر، الُقْدرة على
to protectحمى، يحمي، احلماية
to threatenهّدد
curriculumمنهج ج مناهج

7. Fill in each space with a word from the table above. Discuss two statements.
تعلم الطب باللغة األجنبية ............ مستقبل الطاب. أ ( 

الطبيب الذي ال ......... التواصل مع مرضاه فاشل. ب( 
........... بعض الناس التعريب حماية لهوية الشباب. ت( 

.......... التدريس احلديثة ال تعتمد على حفظ املعلومات. ث( 
التعليم باإلجنليزية ........... إلى عدم احترام الثقافة الوطنية. ج( 

8. Rank the following according to their importance for success in school. 
Explain.

إتقان لغة التدريس - مناهج التدريس احلديثة - الكتب التعليمية املمتازة - أسلوب التدريس

9. Fill in each space with the appropriate preposition. Discuss.
مجمع اللغة العربية يسعى ........ تعريب العلوم، خاصة الطب. أ ( 

التعمق ........ املواد العلمية يضمن النجاح فـي احلياة. ب( 
التعليم باللغة األجنبية يؤدي ........ فقدان الهوية عند الطاب. ت( 

احلفاظ ....... التراث الوطني يعتبر من أهم أهداف التعليم. ث( 
خريج اجلامعة يجب أن يكون قادًرا ....... التواصل مع ثقافات مختلفة. ج( 
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10. Study the following expressions. In what context is each one used in the 
text? 

as is done inأُْسوة مبا هو ُمّتبع فـي
to stir up a big debateأثار جداًل واسًعا
to make a great effortبذل مجهوًدا كبيًرا
last but not leastأخيًرا وليس آخًرا
on the other handفـي املقابل

11. Fill in each space with an expression from the table above. Discuss two 
statements. 

تعريب العلوم قضية ............ فـي كل الدول العربية. أ ( 
الطب فـي األردن يدرس باإلجنليزية .............. فـي الدول العربية األخرى. ب( 

الطالب الذي ال يتقن اللغة يجب أن ........... لترجمة الدروس. ت( 
هناك أسباب علمية وأسباب سياسية للتعريب، ......... هناك أسباب ثقافية. ث( 

يركز املؤيدون على تسهيل التعليم، و ......... يركز املعارضون على التواصل مع العالم. ج( 

Verbs and Verb Forms أفعال وأوزان
12. Review verb forms II and V and complete the chart below. 

اسم املفعولاسم الفاعلاملصدراملضارعاملاضيالوزن

IIعلّم

Vتعلم

13. Complete each statement below with the appropriate verb.
)غّير - تغّير( طرق التدريس ....... كثيًرا بعد ظهور التكنولوجيا احلديثة.  أ ( 
)غّير - تغّير( اجلامعة يجب أن ........ لغة التدريس من اإلجنليزية إلى العربية.  ب( 
)علّم - تعلّم( األستاذ الذي ....... باالجنليزية ال يستطيع أن ........ بالعربية.  ت( 
)علّم - تعلّم( يريد الطاب أن ........ العلوم باللغة اإلجنليزية ألنها لغة العلم.  ث( 
)طور- تطور( من الازم أن ......... اجلامعات مناهج جديدة لتعليم العلوم.  ج( 
)طور- تطور( طريقة تدريس العلوم .......... كثيًرا فـي السنوات األخيرة.  ح( 

Language Functions وظائف لغوية
Giving reasons
The following structures can be used to talk about the reason for an action.
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a( يعود إلى can be used to mean “is due to.”

followed by a noun/phrase  يعود إلى 

The verb عاد، يعود has different meanings, depending on the context. Consider 
the following examples. 

 .I return home after classأعود إلى البيت بعد الفصل. 
 This book dates to the fifteenthهذا الكتاب يعود إلى القرن اخلامس عشر.

century.
 Foreign education is due toالتعليم األجنبي يعود إلى االستعمار.

colonialism.

b( ــه  ,(املنصــوب) which is an indefinite masdar in the accusative case ,املفعــول ألجل
can be used to explain the reason for the main action in the sentence. 

an indefinite masdar that explains the reason

 They are teaching in MSA out of fearيدرسون بالفصحى خوًفا على مستقبلها.
over its future.

 We are learning Arabic out of aنتعلم العربية رغبًة فـي التواصل مع العرب.
desire to communicate with 
Arabs.

Notice that ألجلــه  ”,may translate either as a cause (meaning “out of املفعــول 
or “because”) or a purpose (meaning “in order to,” or “for the sake of”) of an 
action. This depends on the meaning of the verb and the context. Consider 
the following examples. 

 We are teaching in Arabic out of loveندّرس بالعربية حًبا لها.
for it. (reason)

 We are teaching in Arabic in order toندرس بالعربية حفاًظا عليها.
preserve it. (purpose)

Talking about outcomes
To talk about the outcomes or consequences of an action or a situation, we 
can use the following.
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a) وبالتالي فإن the connector which means “consequently.” 

followed by a nominal sentence  وبالتالي فإن

 ;He is learning in Arabicيدرس بالعربية، وبالتالي فإنه سينجح. 
consequently, he will succeed. 

b( أّدى إلى the verb which means “to lead to,” or “to bring about.”

followed by a noun/phrase  أّدى إلى

التعليم باإلجنليزية يؤدي إلى الفشل فـي 
الدراسة.

Teaching in English leads to failure in 
studies.

Notice that the verb أدى إلى means “to lead to something,” “to cause,” or “bring 
about.” It does not mean “to lead, guide, or direct,” like the verb قاد، يقود

14. Find the above structures in the text and highlight them. Translate the 
sentences in which they appear into English. 

15. Fill in the spaces with the appropriate construction. Discuss. 
بعض الطاب يفشلون فـي الدراسة وهذا .......... عدم إتقانهم لإلجنليزية.  أ ( 

الترجمة حتتاج إلى الوقت ......... الطالب ليس عنده وقت للتعمق فـي املادة العلمية.  ب( 
تعليم العلوم باإلجنليزية ........... أهمية هذه اللغة فـي مجال األبحاث العلمية. ت( 

الطبيب يجب أن يتواصل مع املرضى بلغتهم........ الطاب يجب أن يدرسوا بالعربية. ث( 
مشكلة األساتذة .......... حقيقة أنهم درسوا باإلجنليزية وال يعرفون املصطلحات العربية.  ج( 

يعتقد البعض أن التعليم بالعربية .......... فشل الطاب فـي الدراسة فـي اخلارج. ح( 
املناهج العربية تعتمد على حفظ املعلومات ......... فإنها ليست مناسبة لطاب الطب. خ( 

مشكلة املناهج العربية ........... حقيقة أنها ال تشجع على طرح األسئلة بل تركز على املعلومات. د( 

16. Complete the sentences below with املفعــول ألجلــه of the given verb and the 
appropriate preposition. 
سّهل التعلم باللغة األجنبية صعب وبالتالي يدعو البعض للتعريب .......... الدراسة.  أ ( 
سعى يقوم مجمع اللغة العربية بترجمة الكتب التعليمية اإلجنليزية ........... استخدامها فـي التدريس.  ب( 
بحث يطالب البعض بتعريب العلوم ......... حل ملشكلة الطاب الذين ال يتقنون اللغة.  ت( 
خاف يطالب اآلخرون بالتدريس باإلجنليزية .......... مستقبل الشباب.  ث( 
رغب يدرس الطاب الطب ......... مساعدة املرضى.  ج( 
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Role-Playing لعب األدوار
17. Work with a partner to do the following role-play.

دور بدور أ

تعتقد/تعتقدين أن نظام التعليم فـي بلدكم 
ممتاز. قدم/قدمي أسباًبا تؤيد رأيكم. 

تعتقد/تعتقدين أن نظام التعليم فـي بلدكم 
ا. قدم/قدمي أسباًبا تؤيد رأيكم. سيء جّدً

Useful expressions
To express certainty

. . . There is no doubt thatال شّك أّن . . .
. . . It is indisputable thatال ميكن اإلنكار أّن . . .

To express uncertainty
. . . It seems to me thatيبدو لي أّن . . .

. . . It could be said thatميكن القول إّن . . .

To list points
First, second, last but not leastأوالً، ثانًيا، أخيًرا وليس آخًرا

Writing كتابة
18. Respond to the following prompt: 

لقد قرأمت اإلعان التالي وتريدون االستجابة ملا جاء فيه.

إعالن اجلمعية املصرية للتعريب
مشروع تعريب التعليم والعلوم واملعارف

تعمــل اجلمعيــة املصريــة للتعريــب علــى تعريــب العلــوم والتعليــم منــذ عقديــن مــن الزمــن إمياًنــا منهــا 
بــأن تعريــب التعليــم اجلامعــي هــو الطريــق الوحيــد لتحقيــق التقــدم العلمــي والتقنــي فـــي أمتنــا 
العربيــة. ونأمــل أن يتعــاون معنــا أصدقاؤنــا األجانــب مــن كل أنحــاء العالــم بإرســال اقتراحاتهــم 
بالكتــب التــي يجــب ترجمتهــا إلــى اللغــة العربيــة. ونرجــو أن يتضمــن االقتــراح وصًفــا موجــًزا للكتــاب 
املقتــرح وأســباب اختيــار هــذا الكتــاب بالــذات، إضافــة إلــى النتائــج املتوقعــة الســتخدام هــذا الكتــاب 

فـــي التعليــم فـــي اجلامعــات العربيــة.

Include the following structures and expressions in your writing.
من أجل/من أجل أن/املفعول ألجله أ ( 

هذا يعود إلى/هذا يؤدي إلى/وبالتالي فإن  ب( 
أواًل، ثانًيا، أخيًرا وليس آخًرا  ت( 

أسوة مبا هو مّتبع فـي . . . ث( 
يرى البعض أن . . . وفـي املقابل يرى اآلخرون أّن . . .  ج( 
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Up for Discussion مطروح للنقاش
19. Discuss the following scenario.
حصلــت اجلمعيــة املصريــة للتعريــب التــي تســعى إلــى تعريــب التعليــم فـــي اجلامعــات احملليــة علــى عــدد مــن 
ــة تســتطيع أن  ــة. اجلمعي ــة العربي ــى اللغ ــا إل ــي يجــب ترجمته ــب الت ــب بالكت االقتراحــات مــن الطــاب األجان
متــّول ترجمــة ثاثــة كتــب فقــط فـــي هــذا الفصــل الدراســي، ولذلــك فقــد دعــت جميــع الطــاب الذيــن تقدمــوا 
باقتراحاتهــم للمشــاركة فـــي اجتمــاع مــن أجــل اختيــار الكتــب الثاثــة. قبــل املناقشــة العامــة ســيقوم كل طالــب 

بتقــدمي الكتــاب الــذي اختــاره وشــرح األســباب التــي جتعلــه كتاًبــا مهًمــا للطــاب فـــي مصــر. 
الهدف من املناقشة هو التوصل إلى اتفاق حول ثاثة كتب يجب ترجمتها اآلن. 
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3Discussion 3: Should Antiquities 
Be Repatriated? 

 النقاش الثالث: هل يجب إعادة
اآلثار إلى مواطنها األصلية؟

Language in Focus
• Explaining
• Providing background information

Structures and Connectors
فــ، فإن /فقد + الفعل املاضي  •

كان قد فعل   •
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Introduction مقدمة
1. Work with a partner. Ask each other questions about:

اآلثار الفرعونية  •
املتاحف العاملية  •

2. Are the following statements true? Explain.
كل اآلثار الفرعونية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.  أ ( 

املتاحف العاملية تعرض بعض اآلثار املصرية املسروقة.  ب( 
مصر تريد أن تستعيد اآلثار الفرعونية املوجودة فـي اخلارج.  ت( 

الدول الغربية تستفيد من اآلثار املصرية املعروضة فـي متاحفها.  ث( 

3. Read the paragraph below. What is the main idea? Ask two questions 
about it.

فـــي متحــف الفنــون اجلميلــة فـــي بوســطن مجموعــة كبيــرة مــن آثــار مصــر الفرعونيــة، ومــن بينهــا 
متثــال لألميــر عنــخ حــاف، مهنــدس الهــرم الثانــي فـــي اجليــزة )تقريًبــا ۲٥۲۰ - ۲٤۹٤ ق. م.(. يعتبــر 
ــي الفــن الفرعونــي. وكانــت بعثــة علمــاء اآلثــار  متثــال عنــخ حــاف مــن التماثيــل النــادرة والفريــدة فـ
األمريكيــن قــد اكتشــفته فـــي أثنــاء التنقيــب عــن اآلثــار فـــي اجليــزة عــام ۱۹۲٥ ونقلتــه إلــى متحــف 

الفنــون اجلميلــة ببوســطن فـــي عــام ۱۹۲۷ حيــث يعــرض حتــى اآلن.

Reading قراءة
4. Read the text.

إلى متى؟
أعلنــت وزارة اآلثــار املصريــة القــرار بوقــف التعــاون مــع متحــف الفنون اجلميلة فـــي بوســطن اعتراًضا 
علــى رفــض املتحــف إعــادة متثــال عنــخ حــاف إلــى مصــر. وكانــت الــوزارة قــد طالبــت املتحــف بإعــادة 
التمثــال ألنــه، حســب رأيهــا، أحــد التماثيــل التــي أخرجــت مــن مصــر بطريقــة غيــر شــرعية. وأكــد 
بيــان الــوزارة أن متحــف بوســطن رفــض االســتجابة للطلــب املصــري املشــروع وأنــه بذلــك قــد خالــف 
االتفاقيــة التــي وقعــت عليهــا جميــع املتاحــف العامليــة عــام 2٠٠2، والتــي تلــزم املتاحــف بإعــادة القطــع 
األثريــة املســروقة واملهربــة إلــى مواطنهــا األصليــة. وقــد أثــار قــرار الــوزارة جــداًل واســًعا فـــي كل مــن 
مصــر والواليــات املتحــدة، كمــا أعــاد إلــى األذهــان قضيــة اآلثــار املصريــة املوجــودة فـــي اخلــارج بشــكل 

عام.
وجديــر بالذكــر أّن اآلثــار الفرعونيــة كانــت تُســرق وتهــّرب منــذ العصــور القدميــة، لكــن بعضهــا 
أخــرج مــن مصــر بطــرق قانونيــة. فقــد اشــتراها أغنيــاء العالــم ألن القانــون املصــري كان يســمح 
ببيــع اآلثــار حتــى أواســط القــرن العشــرين. وأهــدى حــكام مصــر بعــض اآلثــار إلــى رؤســاء وملــوك 
ــار  ــل اآلث ــن أجم ــورك. لك ــس ونيوي ــدن وباري ــي لن ــع املســات فـ ــا هــو احلــال م ــة، كم ــدول األجنبي ال
وأكثرهــا قيمــًة خرجــت مــن البلــد مبوجــب قانــون اآلثــار املعــروف بنظــام القســمة. فقــد ســمح هــذا 
القانــون الــذي يعــود إلــى عهــد االســتعمار لبعثــات علمــاء اآلثــار األجانــب باحلصــول علــى نصــف اآلثــار 

املكتشــفة وإخراجهــا مــن مصــر بشــرط أال تكــون تلــك القطــع فريــدة ونــادرة.
ــي بوســطن مــن  اســتفادت بعثــة علمــاء اآلثــار مــن جامعــة هارفــارد ومتحــف الفنــون اجلميلــة فـ
القوانــن االســتعمارية. فــإن متحــف بوســطن يتضمــن أجمــل مجموعــة مــن القطــع الفرعونيــة املوجودة 
ــد. فقــد  ــادر وفري ــال ن ــى أّن التمث ــان عل ــف اثن ــخ حــاف. ال يختل ــال عن خــارج مصــر، ومــن بينهــا متث
ــا. وبالرغــم  ــا كمــا لــو كان شــخًصا حًي ــه واقعًي خــرج النّحــات عــن قواعــد النحــت الكاســيكية وجعل
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مــن اجلهــود التــي تبذلهــا احلكومــة املصريــة مــن أجــل اســتعادة آثارهــا مــن اخلــارج، فــإن معظــم 
املتاحــف العامليــة ال تســتجيب لطلباتهــا، أو تعيــد لهــا فقــط بعــض القطــع غيــر القيمــة. وهكــذا ال تــزال 
الــدول املتقدمــة تســتفيد مــن اآلثــار املصريــة مبليــارات الــدوالرات بينمــا تعانــي مصــر مــن مشــاكل 

اقتصاديــة. والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: إلــى متــى؟

5. Answer the questions.
ما هو قرار وزارة اآلثار، وملاذا اّتخذته؟ أ ( 

كيف خرجت اآلثار الفرعونية من مصر؟ ب( 
ما قصة متثال عنخ حاف؟  ت( 

ما رأي الكاتبة فـي هذه القضية؟  ث( 
هل تتفقون مع رأي الكاتبة أم ال، وملاذا؟ ج( 

Vocabulary and Expressions مفردات وعبارات
6. Study the following words. In what context is each one used in the text?

to object toاعترض على
to return (something)أعاد 
 to retrieveاستعاد
to comply withاستجاب لـ
to benefit fromاستفاد من
to smuggleهّرب
to giftأهدى
to suffer fromعانى من
to cooperateتعاون 

7. Fill in each space with a word from the table above. Discuss two statements.
املتاحف العاملية يجب أن ........... للمطالب املصرية املشروعة. أ ( 

ليس من حق أي حاكم أن ........... آثار بلده إلى أحد. ب( 
لن تستطيع مصر أن ....... كل اآلثار املسروقة واملهربة. ت( 

ال تزال الدول الغربية ........ من اآلثار املصرية فـي متاحفها. ث( 
قرار الوزارة ليس جيد ألن ....... مع متحف بوسطن مهم ملصر. ج( 

8. Rank the following from bad to worse. Explain.
سرقة اآلثار - تهريب اآلثار - إهمال اآلثار - إهداء اآلثار - بيع اآلثار

9. Fill in each space with the appropriate preposition.
كان القانون يسمح للبعثات األجنبية .... إخراج اآلثار من مصر. أ ( 

املتاحف الدولية ال تستجيب ..... طلبات املصرية املشروعة. ب( 
مصر ال تطالب .... اآلثار التي خرجت من البلد بطريقة غير شرعية. ت( 

وزارت اآلثار اعترضت ...... رفض متحف بوسطن إعادة التمثال. ث( 
الدول املتقدمة تستفيد .... وجود اآلثار املصرية فـي متاحفها. ج( 
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10. Study the following expressions. In what context is each one used in the 
text?

to bring to mindأعاد إلى األذهان
as is the case withكما هو احلال مع
it is worth mentioning thatجدير بالذكر أّن
it is indisputable thatال يختلف اثنان على أّن
in accordance with (a law)مبوجب . . . 

11. Fill in each space with an expression from the table above. Discuss two 
statements.

قضية متثال عنخ حاف ............ قضية متثال امللكة نفرتيتي. أ ( 
.......... بعض اآلثار خرجت من مصر بطرق قانونية.  ب( 

......... اآلثار املسروقة يجب أن تعود إلى بلدها األصلي. ت( 
املسلة فـي باريس كانت هدية .......... مع املسلة فـي لندن. ث( 

كثير من اآلثار خرج من مصر ............ القانون االستعماري. ج( 

Verbs and Verb Forms أفعال وأوزان
12. Review verb forms IV and X and complete the chart below. Use each verb 

in a sentence.

اسم املفعولاسم الفاعلاملصدراملضارعاملاضيالوزن

IVأخرج

Xيستخرج

13. Complete each statement below with the appropriate verb.
)أفاد - استفاد( املصريون ........... من بقاء اآلثار فـي املتاحف العاملية.   أ ( 
)أفاد - استفاد( اآلثار فـي العواصم العاملية ......... عدًدا أكبر من الناس.  ب( 
)أعاد - استعاد( مصر يجب أن ........... كل آثارها من اخلارج.   ت( 
)أعاد - استعاد( ال يجب على املتاحف الغربية أن ............ اآلثار املصرية أبًدا.   ث( 
)ألزم - استلزم( يجب إلغاء االتفاقية الدولية التي .......... املتاحف بإعادة اآلثار املهربة.  ج( 
)ألزم - استلزم( إعادة اآلثار ليست فكرة عملية ألنها .......... كثيًرا من األموال.   ح( 

Language Functions وظائف لغوية
Explaining and elaborating
Adding detail is important for supporting opinions and helping your reader 
or listener make connections between ideas. Here are some connectors and 
linking phrases used to signal an explanation or elaboration.
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a) The connectors فـ and فإن, which mean “then,” “and then,” or “and so,” are 
the most frequently used connectors to signal explanation.

followed by a nominal sentence  ف/فإن 

لم تخرج كل اآلثار بطرق غير شرعية. فهناك 
آثار باعتها هيئة اآلثار فـي املاضي.

Not all the antiquities were taken out 
of Egypt in illegal ways; there are 
antiquities that the Antiquities 
Authority sold in the past.

ال تستجيب املتاحف العاملية للطلبات املصرية. 
فإن بعضها يتجاهلها وبعضها يعيد آثاًرا 

غير قيمة.

Museums worldwide do not respond 
to the Egyptian requests; some 
ignore them while others return 
monuments that are not valuable.

Notice that there is no corresponding connector in the English translation; 
the relation between the statements is understood from the context alone.

b) The connector فقــد, when used at the beginning of a sentence, before a 
past tense verb, signals an elaboration of the preceding statement.

at the beginning of a new sentence and followed by a past tense verb  فقد 

بعض اآلثار خرجت مبوجب نظام القسمة. فقد 
كان القانون يسمح للبعثات باحلصول على 

نصف اآلثار التي اكتشفتها.

Some antiquities were taken out in 
accordance with the Rule of 
Division. This law allowed the 
excavating teams to take half of 
the treasures they discovered.

ميلك متحف بوسطن أجمل مجموعة خارج 
مصر. فقد قامت البعثة من علماء آثار 
هارفارد واملتحف باستخراج اآلثار ملدة 

خمسن سنة. 

The Museum of Fine Arts in Boston 
(MFA) owns the most beautiful 
collection outside of Egypt. 
The excavating team, which was 
comprised of archaeologists from 
Harvard University and the MFA, 
worked on excavating monuments 
for fifty years.
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The connector فقد can have different meanings in different contexts. Consider 
the following examples.
1) Elaboration: فقد at the beginning of the sentence followed by الفعل املاضي

ميلك متحف بوسطن أجمل مجموعة خارج 
مصر. فقد قامت البعثة من علماء آثار 
هارفارد واملتحف باستخراج اآلثار ملدة 

خمسن سنة.

The Museum of Fine Arts in Boston 
(MFA) owns the most beautiful 
collection outside of Egypt. 
(Explanation) The excavating 
team, which was comprised of 
archaeologists from Harvard 
University and the MFA, worked 
on excavating monuments for 
fifty years.

2) Probability: فقد followed by الفعل املضارع

ميلك متحف بوسطن أجمل مجموعة خارج 
مصر. فقد يستغرب الزائر الكمية الكبيرة 

من التماثيل النادرة.

The Museum of Fine Arts in 
Boston owns the most beautiful 
collection outside of Egypt. (ف = 
so; قد + املضارع = perhaps) Visitors 
might find the large number of 
rare sculptures strange. 

3) Introduction: In a sentence that starts with the connector أمــا (as for), فقــد 
introduces the main verb.

ميلك متحف بوسطن أجمل مجموعة خارج 
مصر. أما املتحف البريطاني فقد حصل 

على أكثر القطع شهرة. 

The Museum of Fine Arts in 
Boston owns the most beautiful 
collection outside of Egypt. As for 
the British Museum, it obtained 
the most famous pieces.

Introducing background information
The following expressions and constructions are used to introduce background 
information that the reader or listener needs to understand the main idea or 
story.
a) The expression جديــر بالذكــر أّن, which means “it is worth mentioning that,” 

is always followed by a nominal sentence.

followed by a nominal sentence  جدير بالذكر أّن  
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ميتلك متحف الفنون اجلميلة فـي بوسطن الكثير 
من اآلثار املصرية. وجدير بالذكر أن البعثة 
من جامعة هارفرد ومتحف الفنون اجلميلة 
فـي بوسطن عملت فـي اجليزة ملدة خمسن 

سنة.

The Museum of Fine Arts in Boston 
(MFA) possesses a lot of 
Egyptian antiquities. It is worth 
mentioning that the Harvard–
MFA excavating mission worked 
in Giza for fifty years.

تعتبر املسلة رمًزا من رموز احلضارة املصرية. 
وجدير بالذكر أن العديد منها اآلن خارج 

مصر.

The obelisk is considered a symbol 
of the Egyptian civilization. It is 
worth mentioning that many 
obelisks are outside of Egypt now. 

b) The past perfect tense وكان )قد( + الفعل املاضي
 The past perfect tense indicates that an action was completed in the past 

before something else happened. It is often used to provide background 
information that helps us understand the current situation.

وكان )قد( + الفعل املاضي

أعلنت وزارة الثقافة وقف التعاون مع متحف 
الفنون اجلميلة فـي بوسطن. وكانت الوزارة 

قد طالبت املتحف بإعادة التمثال.

The Ministry of Antiquities 
announced the ceasing of its 
cooperation with the Museum 
of Fine Arts in Boston (MFA). 
The ministry had (previously) 
demanded the MFA to return 
the statue.

توت عنخ أمون أشهر اكتشاف أثري. وكان عالم 
اآلثار البريطاني هاورد كارتر قد اكتشف 

مقبرته عام ١٩23.

Tutankhamun is the most famous 
archeological discovery. The 
British archaeologist Howard 
Carter discovered his tomb in 
1923.

The particle قــد is optional in this construction; its use does not affect the 
meaning and it is only a stylistic preference. 

14. Find the above structures in the text and highlight them. Translate the 
sentences in which they appear and translate them into English. 

15. Fill in the spaces with the appropriate connector: فإن or فقد.
تعتبــر املســلة رمــًزا مــن رمــوز احلضــارة املصريــة القدميــة، لكــن معظــم املســات اآلن موجــودة خــارج 
مصــر. .... هنــاك ثمانــي مســات فقــط فـــي مصــر وحوالــي عشــرين فـــي مختلــف بلــدان العالــم، ومــن 
بينهــا املســلة املوجــودة فـــي ســنترال بــارك بنيويــورك. جديــر بالذكــر أن هــذه املســلة خرجــت مــن مصــر 
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بطريقــة شــرعية. .... أهداهــا اخلديــوي إســماعيل إلــى الواليــات املتحــدة فـــي القــرن التاســع عشــر. 
وتطالــب مصــر اآلن باســتعادة هــذه املســلة بالرغــم مــن أنهــا خرجــت بطريقــة شــرعية. .... تآكلــت 
املســلة متاًمــا مــن آثــار األمطــار والثلــوج ولــم تفعــل املدينــة شــيًئا حلمايتهــا مــن الطقــس. ال شــك أن 

مصــر يجــب أن تســتعيد هــذه املســلة. .... حمايــة اآلثــار شــرط أساســي لاحتفــاظ بهــا.

16. Use the past perfect to give background information to the given 
statement, like in the following example.

يعــرض متثــال عنــخ حــاف فـــي متحــف بوســطن. وكانــت بعثــة علمــاء اآلثــار األمريكيــن قــد اكتشــفته 
فـــي عــام ١٩2٦ ونقلتــه إلــى مصــر.

يجب أن تعيد املتاحف العاملية كل القطع املسروقة املوجودة فيها.  ............................. أ ( 

ميلك متحف بوسطن أجمل مجموعة من القطع الفرعونية خارج مصر. ....................... ب( 

توجد بعض اآلثار املصرية فـي بيوت األغنياء فـي كل أنحاء العالم.  ............................. ت( 
هناك مسلة مصرية فـي احلديقة املركزية بنيويورك.  ........................................ ج( 
متثال امللكة نفرتيتي يُْعَرض فـي املتحف اجلديد ببرلن ...................................... ح( 

Role-Playing لعب األدوار
17. Work with a partner to do the following role-play.

دور بدور أ

تعارض/تعارضن بشدة املطالبة بإعادة اآلثار 
إلى مصر.

 تؤيد/تؤيدين بشدة املطالبة بإعادة اآلثار إلى 
مصر.

Useful expressions
Soliciting opinion

? . . . What is your opinion onما رأيك فـي . . . ؟
 ? . . . What is your point of view onما وجهة نظرك حول . . . ؟ 

? . . . What is your stance onما موقفك من . . . ؟

Expressing opinion
I believe thatأعتقد أّن + اجلملة االسمية

 In my humble opinionفـي رأيي املتواضع
 From my point of viewمن وجهة نظري 

Writing كتابة
18. Respond to the following prompt.
لقــد قــرأمت مقالــة فـــي إحــدى اجلرائــد املصريــة يطالــب كاتبهــا بإعــادة حجــر رشــيد إلــى مصــر. أنتــم 
ال تتفقــون مــع الكاتــب فـــي رأيــه وتريــدون كتابــة مقالــة رًدا علــى الكاتــب. فـــي مــا يلــي مقتطــف مــن 

املقالــة التــي قرأمتوهــا.
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مصر تطالب املتحف البريطاني بإعادة حجر رشيد
يجــب أن يعيــد املتحــف البريطانــي حجــر رشــيد إلــى مصــر. نحــن ال نطالــب باســتعادة كل آثارنــا 
وميكننــا أن نوافــق علــى فكــرة أن يحتفــظ املتحــف البريطانــي مبئــات اآلالف مــن القطــع الفرعونيــة 
األخــرى املوجــودة فيــه بشــرط أن يعيــد لنــا قطعــة واحــدة هــي حجــر رشــيد. فــإن حجــر رشــيد قطعــة 

فريــدة ونــادرة وهــي مفتــاح لفهــم احلضــارة املصريــة القدميــة.

Include the following structures and expressions in your writing:
فـ/فإن/فقد أ ( 

وكان )قد( + الفعل املاضي ب ( 
وجدير بالذكر أّن  ت ( 

أقول هذا اعتراًضا على املطالبة بإعادة حجر رشيد ث ( 
ال يختلف اثنان على أّن ج ( 

Up for Discussion مطروح للنقاش
19. Discuss the following scenario.
املتحــف األمريكــي الــذي تعملــون فيــه يعانــي مــن مشــاكل اقتصاديــة كبيــرة. يحتــاج املتحــف إلــى 
خمســن مليــون دوالر لتوســعة املبنــى وجتديــدات أخــرى مــن أجــل إحيــاء نشــاطاته وجــذب الــزوار. 
فـــي حالــة عــدم القيــام بتلــك التجديــدات ســيكون املتحــف مضطــًرا لفصــل نصــف موظفيــه. ودعــت 

ــن.  ــن التاليت ــاع ملناقشــة القضيت ــى اجتم ــن إل ــع العامل اإلدارة جمي
حصــل املتحــف علــى عــرض مــن رجــل أعمــال مشــهور لبيــع عــدد مــن التماثيــل الفرعونية بـــستن . ١

مليــون دوالر. وقــال الرجــل إنــه يريــد التماثيــل لعرضهــا فـــي بيتــه. وكان املتحــف قــد حصــل علــى 
تلــك التماثيــل مبوجــب نظــام القســمة فـــي أوائــل القرن العشــرين. 

طالبــت مجموعــة مــن أبنــاء قبيلــة لألمريكيــن األصليــن بإعــادة التماثيــل وبعــض املعروضــات . 2
األخــرى اخلاصــة بقبيلتهــم ألنهــا تعتبــر مــن أشــيائهم املقدســة. وكان املتحــف قــد اشــترى تلــك 

القطــع فـــي أوائــل القــرن العشــرين بخمســمائة دوالر.
وجديــر بالذكــر أن التماثيــل الفرعونيــة واألمريكيــة األصليــة تعتبــر أكثــر معروضــات املتحــف شــعبيًة 

فـــي الوقــت احلالــي. 
الهدف من االجتماع هو التوصل إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع القضيتن املذكورتن. 
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٤Discussion 4: How Should We Deal 
with Controversial Statues? 

 النقاش الرابع: كيف يجب أن
 يكون التعامل مع التماثيل املثيرة

للجدل؟

Language in Focus
• Describing actions

Structures and Connectors
املفعول املطلق  •
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Introduction مقدمة
1. Work with a partner. Ask each other questions about the following.

التماثيل املثيرة للجدل  •
حتطيم التماثيل  •

2. Match up words and meanings. What examples come to mind for each 
word?

زعيم ج زعماء. ١
بطل ج أبطال. 2
مجرم ج ون. 3
متطرف ج ون. ٤
إرهابي ج ون. ٥

شخص شجاع يقوم بأعمال غير عادية ال يستطيع معظم الناس القيام بها. أ ( 
شخص يقوم بأعمال غير قانونية كالسرقة والقتل. ب( 

شخص غير معتدل خاصة فـي مواقفه السياسية أو الدينية.  ت( 
شخص يستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية أو خاصة. ث( 

لقب للقادة السياسين الذين يلعبون دوًرا مهًما فـي حياة وطنهم.  ج( 

6. Read the paragraph below. What is the main idea? Ask two questions 
about it. 

فـــي اليــوم التاســع مــن أبريــل ۲۰۰۳، خــال دخــول القــوات األمريكيــة إلــى بغــداد، جتمــع املواطنــون 
ــي عشــر  ــه اثن ــغ طول ــال صــدام حســن البال ــدؤوا مهاجمــة متث ــي ســاحة الفــردوس وب ــون فـ العراقي
متــًرا. وجنحــوا فـــي حتطيــم التمثــال مبســاعدة اجلنــود األمريكيــن وانتشــرت صورهــم وهــم يضربــون 
التمثــال بأحذيتهــم محتفلــن بنهايــة احلكــم الديكتاتــوري الــذي اســتمر ثاثــن عاًمــا. ويحمــل تدميــر 
متاثيــل للزعمــاء السياســن الســابقن معــاٍن رمزيــة كثيــرة وميثل انتصــاًرا للقيم اجلديدة فـــي املجتمع.

Reading قراءة
7. Read the text.

حتطيم التماثيل ال يغير املاضي وال يصنع مستقباًل أفضل
ــن  ــي امليادي ــة فـ ــل املُقام ــا لبعــض التماثي ــّي حتطيًم ــا العرب ــة وأخــرى، يشــهد عاملن ــة تارخي ــن حقب ب
واحلدائــق العامــة. فــإن الزعمــاء والقــادة العســكرين الذيــن كانــوا يعتبــرون أبطــااًل لشــعوبهم باألمــس 
القريــب، يُنظــر إليهــم اليــوم كمجرمــن أو متطرفــن أو إرهابيــن. ومــن املشــاهد احملفــورة فـــي ذاكــرة 
الشــعوب العربيــة حتطيــم متثــال صــدام حســن فـــي ســاحة الفــردوس فـــي بغــداد بعــد دخــول القــوات 
األمريكيــة إلــى املدينــة فـــي شــهر أبريــل ۲۰۰۳ ، ثــم تدميــر متاثيــل رمــوز الدكتاتوريــة فـــي دول الربيــع 
العربــي تعبيــًرا عــن الغضــب الشــعبي واحتفــااًل بســقوط األنظمــة. تهــدف هــذه املمارســة االحتجاجيــة 
إلــى تصحيــح التاريــخ، لكــن التاريــخ قــد مضــى وانقضــى وال ميكــن تغييــره. فهــل هنــاك طريقــة أفضــل 

للتعامــل مــع التماثيــل اجلدليــة واملاضــي الصعــب؟
التدميــر وســيلة هدامــة تقــوم فـــي املقــام األول علــى فكــرة اســتخدام العنــف لفــرض رأي واحــد 
ورؤيــة واحــدة. ومــا حتتــاج إليــه شــعوبنا املنقســمة التــي عاشــت صراعــات كثيــرة وحروًبــا أهليــة طويلــة 
هــي طــرق إيجابيــة وبنــاءة للتعامــل مــع االختافــات. إن األشــخاص الذيــن يحطمــون التماثيــل ال 
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يحترمــون حــق االختــاف فـــي الــرأي احتراًمــا حقيقًيــا وال يؤمنــون بالتعدديــة والتنــوع إمياًنــا صادًقــا. 
نحــن فـــي أمــس احلاجــة إلــى نشــر مبــادئ قبــول االختــاف والتعايــش الســلمي حتــى نخــرج مــن دائــرة 
العنــف. وبــداًل مــن أن ندمــر التماثيــل املثيــرة للجــدل التــي ال تتناســب والرؤيــة اجلديــدة للمجتمــع، 
ميكننــا نقلهــا إلــى متحــف وشــرح ســياقها التاريخــي مــن أجــل اســتخدامها منطلًقــا للحــوار ومصــدًرا 

الســتخاص الــدروس مــن أخطــاء املاضــي. 
ال ميكــن اإلنــكار أن بعــض التماثيــل ترمــز بقــوة إلــى فتــرات تاريخيــة فـــي غايــة البشــاعة، ولكــن 
هنــاك جتــارب تثبــت أنــه ميكننــا أن نتعامــل تعامــًا مبدًعــا حتــى مــع التماثيــل مــن هــذا النــوع. فقــد 
قــرر املســؤولون فـــي بعــض دول أوروبــا الشــرقية نقــل العديــد مــن متاثيــل الزعمــاء مــن عهــد الشــيوعية 
إلــى مــكان عــام خــارج املدينــة، فتبــدو وكأنهــا ُرميــت فـــي مزبلــة التاريــخ. أمــا الفنانــون الشــباب فـــي 
تلــك الــدول فقــد بــدؤوا تلويــن بعــض التماثيــل الشــيوعية الضخمــة بألــوان زاهيــة، وبهــذه الطريقــة 
غيــروا رمزيتهــا تغييــًرا جذرًيــا وجعلوهــا مضحكــة! وإّن هــذا إْن دل علــى شــيء فإمنــا يــدل علــى أن 
االحتجــاج علــى رمــوز ســلبية ميكــن أن يأخــذ أشــكااًل متعــددة. أمــا التحطيــم فإنــه ال ميكــن أن يغيــر 

التاريــخ وال يصنــع مســتقبًا أفضــل.

8. Answer the questions.
ما هي الظاهرة وما أسبابها؟ أ ( 

كيف يرى الكاتب هذه الظاهرة؟  ب( 
ما بعض الطرق البديلة للتعامل مع الظاهرة؟  ت( 

هل تتفقون مع رأي الكاتب أم ال، وملاذا؟ ث( 

Vocabulary and Expressions مفردات وعبارات
9. Study the following words. In what context is each one used in the text?

to smash, destroyحّطم
to ruin, destroyدّمر
ام  destructiveهدَّ
to expressعّبر عن
to protestاحتّج على
to imposeفرض، يفِرض، الفرض على
conflictصراع ج ات
diversityتنوُّع
 principleمبدأ ج مبادئ

10. Fill in each space with a word from the table above. Discuss two statements.
الناس الذين يحطمون التماثيل ال يؤمنون بالتعددية و............ . أ ( 

الشعوب املنقسمة تعيش فـي ........... وحروب أهلية مستمرة. ب( 
تدمير التماثيل التاريخية ليس وسيلة مناسبة للـ....... على املاضي. ت( 

التدمير وسيلة ....... وبالتالي ال ميكن أن تبني شيًئا إيجابًيا. ث( 
الشعب يجب أن .......... عن غضبه باستخدام العنف أحياًنا. ج( 
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11. Give an example for each phrase.
طريقة بناءة حلل املشاكل ح( 

ممارسة احتجاجية منتشرة خ( 
سقوط األنظمة الديكتاتورية د( 

فترة تاريخية فـي غاية البشاعة ذ( 
اخلروج من دائرة العنف ر( 

12. Fill in each space with the appropriate preposition. Answer the questions.
كيف يجب أن نتعامل مع الناس الذين ال يؤمنون ....حق اآلخر فـي االختاف؟ أ ( 

ما هي الطرق املختلفة لاحتجاج .... األنظمة التي ال تسمح بالرأي اآلخر؟ ب( 
كيف ميكننا أن نعبر .... اختافنا مع رأي الشخص اآلخر بطريقة لطيفة؟  ت( 
ملاذا يجب أن ندمر التماثيل التي ترمز ..... ممارسات فـي غاية البشاعة؟ ث( 

هل تستطيع الشعوب أن تستخلص دروًسا .... التاريخ؟ وما أفضل طريقة لذلك؟ ج( 

13. Study the following expressions. In what context is each one used in the 
text?

primarilyفـي املقام األول
in dire need ofفـي أمّس حاجة إلى
 as if it wereوكأنه
too hideousفـي غاية البشاعة
if anything, it shows thatإن دل على شيء فإمنا يدل على

14. Fill in each space with an expression from the table. Discuss two 
statements.

منطقة الشرق األوسط ......... نشر مبادئ التعايش. أ ( 
احلرب وسيلة ......... حلل املشاكل السياسية.  ب( 

أملانيا دمرت متاثيل هتلر. إن هذا ........ أن التدمير هو احلل املناسب. ت( 
السام يقوم ...... على احترام حق اآلخر فـي االختاف فـي الرأي.  ث( 

من الصعب أن نتعامل مع اجلرائم املاضية ......... لم حتدث. ج( 

Verbs and Verb Forms أفعال وأوزان
15. Review verb form and VI complete the chart below.

اسم املفعولاسم الفاعلاملصدراملضارعاملاضيالوزن

VIتناسب

Form VI verbs that refer to mutual harmony or incongruity can use either مــع 
or الــواو before their logical object. Consider these examples.
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  to agree with, be in accordance withتناسب، يتناسب، التناُسب      
هذا القرار يتناسب مع قانوَن البلد. = هذا القرار يتناسب وقانوِن البلد.

to conform, be in harmony withمتاشى، يتماشى، التماشي
احلوار يتماشى مع مبادئ التعايش. = احلوار يتماشى ومبادئ التعايش.

 to be in opposition with, to contradictتعارض، يتعارض، التعارض     
هذا القرار يتعارض مع قانوَن البلد. = هذا القرار يتعارض وقانوِن البلد.

to be incompatible withتنافى، يتنافى، التنايف
رفض احلوار يتنافى مع مبادئ التعايش. = احلوار يتنافى ومبادئ التعايش.

16. Fill in the spaces with مع or الواو. Discuss each statement.
من الصعب أن نتعامل ...... الناس العنصرين باحترام. أ ( 
من املهم أن نتفاعل ....... الناس الذين ال نتفق معهم. ب( 

التعببير عن الكراهية ال يتناسب ..... مبادئ حرية الرأي. ت( 
استخدام العنف يتعارض ..... أسس الدميوقراطية.  ث( 

منع حرية التعبير يتنافى ...... حقوق اإلنسان. ج( 
يجب أن نتحاور ..... اجلميع، حتى املجرمن.  ح( 

Language Functions وظائف لغوية
Describing actions
a) There are different ways to talk about the manner, time, frequency, 

and other circumstances of performing a certain action. Consider the 
following examples.

 .The writer explains the issue clearlyيفّسر الكاتب القضية بوضوح. 
  .The writer explains the issue clearlyيفّسر الكاتب القضية بشكٍل واضح.

 We completely understand theنفهم املشكلة متاًما.
problem.

 We completely understand theنفهم املشكلة بشكٍل تاّم.
problem.

b) We can also use املفعول املطلق, which is an indefinite masdar in the accusative 
case (املنصــوب) derived from the main verb in the sentence. To describe 
how the main action is done, we add an adjective to this masdar.

an indefinite masdar in the accusative case derived from the main verb 
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 .The writer explains the issue clearlyيفّسر الكاتب القضية تفسيًرا واضًحا. 
 We completely understand theنفهم املشكلة فهًما تاًما. 

problem.
 They strongly expressed theirعّبروا عن مشاعرهم تعبيًرا قوًيا.

feelings.

املطلــق  is an eloquent way of describing actions; like in the examples املفعــول 
below.

  .The situation improved a lotحتسن الوضع كثيًرا. 
 .The situation improved significantlyحتسن الوضع حتسًنا كبيًرا.

17. Find the above structures in the text and highlight them. Translate the 
sentences in which they appear into English.

18. Replace the adverbs in bold with املفعول املطلق.
مبناســبة مــرور خمــس عشــرة ســنة علــى إســقاط نظــام صــدام حســن، قــال كاظــم حســن اجلبــوري 
الــذي شــارك فـــي حتطيــم متثــال صــدام حســن فـــي ســاحة الفــردوس ببغــداد عــام 2٠٠3 إنــه نــادم 
ــن ستتحســن  ــاة العراقي ــد كان يظــن أن حي ــال. فق ــم التمث ــي حتطي ــى مشــاركته فـ بشــكل شــديد عل
بشــكل كبيــر، لكــن هــذا لــم يحــدث. فــإن الذيــن جــاؤوا بعــد صــدام دمــروا البلــد بشــكل كامــل. إن كام 

اجلبــوري يعبــر بوضــوح عــن األوضــاع الســيئة التــي يعيــش فيهــا العراقيــون اآلن.

19. In what context would you make each of the following statements?
أعارض ذلك معارضًة شديدًة. أ ( 
ا. أؤيد هذه الفكرة تأييًدا تاّمً ب( 

أحترم هذا الشخص احتراًما كامًا. ت( 
سأحتفل بذلك احتفااًل كبيًرا. ث( 

سأدمر هذا املكان تدميًرا كامًا. ج( 

Role-Playing لعب األدوار
20. Work with a partner to do the following role-play.

دور بدور أ

تعارض/تعارضن بشدة حتطيم متاثيل 
الزعماء التاريخين الذين يرمزون إلى 

الدكتاتورية أو العنصرية أو العبودية.

تؤيد/تؤيدين بشدة حتطيم متاثيل الزعماء 
التاريخين الذين يرمزون إلى الدكتاتورية أو 

العنصرية أو العبودية.
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Useful expressions
Supporting a cause or proposal

ا. .I fully support this viewأؤيد هذه الفكرة تاييًدا تاّمً
.I completely support the ideaأدعم الفكرة دعًما كامًا. 

Refusing a cause or proposal
 .I totally reject this ideaأرفض هذه الفكرة رفًضا تاًما.
 .I strongly oppose thisأعارض هذا معارضًة شديدة.

Writing كتابة
21. Respond to the following prompt.
تســكنون فـــي مدينــة عربيــة كبيــرة، وفـــي الفتــرة األخيــرة يســعى املســؤولون فيهــا إلــى جتميــل املياديــن 
واحلدائــق العامــة. وفـــي إطــار تلــك اجلهــود، شــهد احلــي الــذي تســكنون فيــه نصــب متثالــن، أحدهما 
متثــال ألحــد أشــهر العبــي كــرة القــدم فـــي العالــم الــذي ميثــل قــدوة للشــباب فـــي البلــد، لكــن املشــكلة 
ــا  ــا لســكان احلــي وزواره. أم ــا بصرًي ــة لاعــب وتلوًث ــرون إهان ــره الكثي ــح جــًدا ويعتب ــال قبي أن التمث
اآلخــر فهــو متثــال جميــل جــًدا لدكتاتــور ســابق ال يــزال إرثــه التاريخــي يتســبب فـــي انقســامات 
شــديدة بــن املواطنــن. وقــد طلبــت إحــدى اجلرائــد احملليــة مــن الســكان أن يعبــروا عــن رأيهــم حــول 
االســتراتيجيات املقترحــة للتعامــل مــع كل مــن التمثالــن. فيمــا يلــي قائمــة االســتراتيجيات التــى 

قدمهــا املواطنــون حتــى اآلن.
ترك التمثال كما هو.. ١
تغطية التمثال تغطية كاملة.. 2
نقل التمثال إلى مكان آخر.. 3
تغيير بعض األشياء فـي التمثال تغييًرا جذرًيا.. ٤
إضافة نص يفسر سياق التمثال تفسيًرا مناسًبا.. ٥

وميكنكم إضافة فكرة أو اقتراح من عندكم.

Include the following structures and expressions in your writing.
املفعول املطلق أ ( 

نحن فـي أمس احلاجة إلى ب( 
هذا يتنافى ومبادئ االحترام ت( 

يبدو وكأنه  ث( 
هذه الفكرة تقوم فـي املقام األول على ج( 

إْن دل هذا على شيء فإمنا يدل على أّن ح( 

Up for Discussion مطروح للنقاش
6. Discuss the following scenario.
ــي احلــي الــذي تســكنون فيــه حــول كيفيــة التعامــل مــع عــدد مــن  ــي مناقشــة عامــة فـ ستشــاركون فـ

ــرة للجــدل. ــل املثي التماثي
متثــال لنجــم رياضــي حقــق جناًحــا عاملًيــا وميثــل قــدوة بالنســبة للشــباب. املشــكلة أّن التمثــال . ١

فـــي غايــة القبــح. 
ــر اجلــدل واالنقســامات بــن . 2 ــل للســام لكــن تاريخــه يثي ــزة نوب ــم ســابق فــاز بجائ ــال لزعي متث

املواطنــن. 
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ــارة عــن رجــل . 3 ــه عب ــاس ألن ــه الن ــى احلــي. يعتــرض علي ــل يجــذب الســياح إل ــري جمي ــال أث متث
ــس. ــدون ماب ب

ــال للفــن احلديــث، اســمه "احلقيقــة" لكــن شــكله غيــر واضــح. يعتقــد البعــض أنــه يتنافــى . ٤ متث
مــع الديــن. 

الهدف من املناقشة هو التوصل إلى اتفاق حول طريقة التعامل مع كل من التماثيل األربعة. 




