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 ثٍزضا انًبسغشٌزب 

 رثر انسٍٕاَبد

 شخض ٌقذو َظبئر نزعهى انهغخ

 شخض يسٕي ٔسشخ عًم

Look at picture …. ? 

 انذيٍخ انشٔسٍخ

 زهٍت انجقش انطبصج

 يكزشف نقبذ

Air plane are not ….. 

 خذٔل ثشايح رهفضٌٌٕ

 خذٔل عذد طفسبد ٔعُبٌٍٔ كزبة

 يثم اَدهٍضي ...

  Herbs قطعخ عٍ ال

  Globalization انعٕنًخ 

                                            انعُبٌٍٔ انزً ٌسٌٕٓب انًُٕرج 
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 السادس النموذج

 استيعاب المقروء 

 أوال/ بيتزا المارغريتا 

Raffaele Esposito, Pizzeria Brandi's chef, invented in June 1889 the pizzaiolo 
a dish called "Pizza Margherita" in honor of the Queen of Italy, Margherita 

since toppings are tomato (red), , ationof Savoy, and the Italian unific
mozzarella (white) and basil (green), representing the same colors of the 

 national flag of Italy . 

 ليش الناس تعتقد أن أول من صنعها إيطالي ؟(1 
A) . ٙالَٓا ذذٕ٘ انٕاٌ انعهى االٚطان 
B) . الَٓا يُرؾشج دٕل انعانى 

 
  انؾٙ انغٛش فذٛخ عٍ انثٛرضا ؟(2 

 انثٛرضا نٛغد ٔجثح عانًٛح . 

 3)Why was a kind of Pizza named Margherita ? 

After the name of queen margherita . 

 نٛؼ اؽرٓش فاَع انثٛرضا أٔ نّٛ ذى ستظ انثٛرضا تإعًّ ؟(4 

 انًهكح أكهد انثٛرضا انهٙ فُعٓا .ألَّ 

 ثبٍَبً / قطعخ عٍ رثر انسٍٕاَبد ٔاسزخذايٓب فً انطعبو انظًٍُ 

 جائشج ٚغثة ..؟لرم انذٕٛاَاخ تٓزِ انطشٚمح ان(1 
 اخرالل فٙ انغهغهح انغزائٛح .
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 َظبئر 10ثبنثبً/ شخض عُذِ أطذقبء ٔطذٌق ٌزكهى عذح نغبد ٔقبل أَب ثعطٍكى 

 عطبًَ إٌبْب طذٌقً ...

 1)(Themذعٕد نـ ..؟ ) 
Idea ) انمطعح ذركهى عٍ افكاس َٔقائخ فذٚك انكاذة كٛف اكرغة انهغح ( 

 كاٌ ٚٓرى ترعهٛى االطفال نٛؼ ؟(2 
 الَٓى ٚغًعٌٕ لثم ياٚركهًٌٕ . (1
 ( .Writers) يانمٗ ُكراب (2
 ٚرعهًٌٕ ياٚٓرًٌٕ تانُاط . (3
 ٚركهًٌٕ عذج نغاخ  (4
 نًارا َقذّ تانرعهى كاألطفال ...؟(3 

 ألٌ االطفال الٚؾعشٌٔ تانذشج عُذ اسذكاب االخطاء .

 

  Workshetساثعبً/ شخض يسٕي اخزًبع أٔ ٔسشخ عًم 

 يرٗ كاٌ ؟(1 
On Weekend . 

 عٍ يارا ٚركهى ؟(2 
Workshet . 

 ؟ pleasedيعُٗ كهًح (3 
Happy . 

 يشج ثاَٛح نٛؼ ؟ Workshet(أٌ انؾخـ لشس ٚشجع ٚاخز 4

 ٚذراج ٚشكض فٙ انرذكى تانٕلد أكثش . الَّ

)الَّ ركش فٙ انثشلشاف أٌ انؾخـ تعذ يا اَرٓٗ يٍ انٕسؽح َغٗ دمٛثرّ جُة انًثُٗ 

ٔذٕلف عؾاٌ ٚؾرش٘ ْذٚح فضاع انٕلد كهّ ٔدظ إَّ ٚجة عهّٛ إعادج انٕسؽح درٗ 

 د أكثش (ٚرذكى تانٕل

 تًارا أفادذّ ٔسؽح انعًم انهٙ دضشْا ؟(4 
His live area .  ّجًٛع يجاالخ دٛاذ 

 يٍٛ ؽكش تعذ يا  اَرٓد ٔسؽح انعًم ؟(5 
 كم االؽخاؿ انذاضشٍٚ .

 يا انز٘ ذزكشِ ْٕٔ ٚغٕق ؟(6 
 أَّ َغٙ دمٛثرّ  .

 يٍٛ االؽخاؿ انهٙ ٚغًخ نٓى ٚذضشٌٔ ؟(7 
 ٔػ عٕٖ نضٔجرّ ؟(8 
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 : Look at picture ,in paris ask question answerخبيسبً / 
A) Shap          ) BankB         C) class room 

 

 ) ركهًذ عٍ طُبعخ انذيى ٔيٍ أي دٔنخ اَطهقذ ْزِ انظُبعخ (سبدسبً / انذيٍخ انشٔسٍخ 

 عٍ يارا ٚركهى انثشلشاف تؾكم عاو ؟(1 
Children Toys . 

 يٍ ْٕ فاَع انذيٛح ؟(2 
 سٔعٛا .

 3)Inspired by …..? 
 انٛاتاٌ .

 يٍ يارا يقُٕعح انذيٗ ؟(4 
 . Woodانخؾة 

 

 سبثعبً/ زهٍت انجقش 

 )تذأ انثشلشاف تُقٛذح ؽشب انذهٛة انطاصج عُذيا َزْة إنٗ انًضسعح ،

 ًغهٙ ٔنًارا ٚرى غهٙ انذهٛة ..(انذكهى عٍ أضشاس انذهٛة انطاصج غٛش 

 ( ٚعٕد نـ ..؟Thatانضًٛش )(1 
 ( انُاط .2انثمش .     (1

 (نٛؼ انذهٛة انًثغرش فذٙ أكثش ؟2

 ألَّ يغهٙ ٔذى لرم انثكرٛشٚا انضاسج انرٙ يٍ انًًكٍ أٌ ذرغشب نهذو .

 نٛؼ ٚثغرشَّٔ ؟(3
Absorb forgen 

 (ياْٙ فٕائذ غهٙ انذهٛة ؟4

Save to drink . آيٍ نهؾشب 

 (إرا جان ضٛف ذمذو نّ دهٛة أتماس طاصج أٔ كٕفٙ أٔ ...... ؟5

 

 ثبيُبً /يكزشف نقبذ ٔخشثّ عهى عبئهزّ ٔركش أفشاد انعبئهخ 

 كى عذد االؽخاؿ انزٍٚ جشب عهٛٓى انهماح ؟(1 
 

  Air plane are not as dangerous as motorcycleربسعبً / 

 ذفٓى يٍ ْانعثاسج ...؟

Air plane is less dangerous then motorcycle . 
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 عبششاً / خذٔل عٍ عذد طفسبد ٔعُبٌٍٔ انكزت ...

 

انسبدي عشش / خذٔل يكزٕة يثم ثشايح انزهفضٌٌٕ اٌش ٌعشع يُٓب ٔعُذكى 

 – Tetorial - Economic News  -  world News خٍبساد 5ثبندذٔل 
 1)Where ti find stock price information ؟ 

Economic News   
 2)View the new products ؟ 

Tetorial 

 

 Globalizationانثبًَ عشش / انعٕنًخ 
 1) The great power انًٕجٕد تانمطعّ ٚعٕد عهٗ ..؟ 

Global government ) غٛش يرأكذٍٚ يٍ االجاتح ( 

 يا انز٘ دذ يٍ يعذالخ انفمش ؟(2 
 

 ٔاٌش ٌعًُ ..؟ Herbsانثبنث عشش /قطعخ عٍ ال 

 ؟  Herbsيعُٗ كهًح (1 
Plant . 

 
نهً عبالسع ساذ انشاثع عشش / يثم اَدهٍضي يعُبِ ) إرا خفذ انًٌّٕ ا

 رعشف قًٍخ انًبء (

 انجٕاب األفخ ْٕ ..؟(1 
 You know the meaning of the value of something 

if you lose it . 
When thw well is dry , we will learn the worth of 

water .  
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 ساجع يهف انمطع انًكشسج فٙ جًٛع انًُارج 

 انشدانح جٌٕ . (1

 انؾشطٙ انًطعٌٕ .  (2

 انغكٍ انًجاَٙ . (3

 انذشايٙ . (4


