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UNIT 1:CULTURAL ISSUES AND VALUES

Cultural Issuesقضایا ثقافیة
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10نصوص الصفحة نبھ لھا فيأھم المفردات التي یجب الت
Human societies المجتمعات البشریة:
common beliefs :المشتركةالمعتقدات السائدة أو

handded down/passed on /Inherited :الخرتنتقل من جیل/ تثوارت
Similar backgrounds :متشابھةخلفیات ثقافیة

11الصفحة2النص 

11لھا في نصوص الصفحة أھم المفردات التي یجب التنبھ
patterns of behaviour :السلوكأشكال

ways of Living :أنماط الحیاة
not within the norm :في مایخص سلوكاتنا-ال یذخل ضمن المعتاد-

distancing is cultural-specific ھو خاص بكل ثقافة-التحفظ عند السالم-التباعد:
to abide by the rules :بالقواعدیلتزم/یتقید

behave wrongly :یتصرف بشكل خاطئ
Healthy behaviour :التصرف السلیم

conscious of cross-cultural similarities :تكون واع بالتشابھات بین الثقافات المختلفةأن
Key to understanding an dtolerance :للتفاھم و التسامحھو الحل
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Use English Communicatively

Asking for , giving and responding to advice

اعطاء النصیحة والرد علیھا‘النصیحةطلب

مثالین من لالمتحان یكفي معرفة مثال أوبالنسبة.وفي مایلي أمثلة على ذلك‘العطائھا أوالرد علیھاطلب النصیحةعدة طرق لھناك
ask/give/respond/الرد/اعطاء/طلب-كل صیغة 

Responding for advice

الرد على النصیحة

Giving for advice

اعطاء النصیحة

Asking for advice

طلب النصیحة
that's a good idea

sounds like a good idea

......thanks for your advice , but i really

i think you should

may be you should

?.....why don't you

?....what would you do if

?what do you suggest

?what do you think i should do

:to give up smoking, give him advice to help him with thatA friend of yours wantsأمثلة

لك یعاني من التدخین و یطلب نصیحتك لالقالع عن التدخینصدیق

:what do you think i should do to stop smokingyour friend?

i think you should give up going out with smoking friendsyou:

unds like a good idea: soyour friend
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Values
القیم
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------------------------------------------------------------------------------------------------

درس القواعد للوحدة األولى
SimplePastوPast Perfectالتمییز بین 

Pastperfectھو الزمان المستعمل للحدیث عن الماضي البعید المقترن بماضي قریب.
:مثال على ذلك

Tom went to sleep after the guests hadgone
-guests-للنوم بعدما انصرف الضیوفTomذھب 

»Tom went to sleep« ھي جملة في الماضي القریبSimple past حیث إن ماضي الفعلgo ھوwent
»The guests had gone« ھي جملة في الماضي البعید -past perfect- حیث إن الماضي البعید لgoھوhad gone

theverbHad +past participle ofthe verbالماضي البعید ألي فعل ھو
- past participle-صیغة النعت للفعل + Hadاي

:امثل
Verb فعلSimple past صیغة ماضي الفعلPast participle النعت صیغة

BeWas- wereHad been
GoWentHad gone

ForgetForgotHadforgotten
WalkWalkedHad walked

DecideDecidedHad decided
edأي نضیف فقط نعت الفعل لھا نفس الصیغة المشابھة في صیغةdecideو walkمثل -regular verbs-جمیع األفعال المنتظمة 

للفعل 
: امثل

You had studied English before youmoved to New York/ قبل انتقالك إلى نیویوركدرست االنجلیزیة
You had studied English ھي صیغة الماضي البعیدpastperfectالماضي القریب صیغةالسابقة في الزمان ل
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Moved to NewYork

-الماضي البعید-حیث أن الحدث األول . ھو الزمان المستعمل للحدیث عن حدث وقع في الماضي قبل حدث أخر في الماضيPast Perfect: ملخص
. Simple Pastو الحدث الذي یأتي بعده في صیغة Past Perfectصیغة نضعھ في 

Had + Past participleھو دائما Past Perfectشكل أل 

:أمثلة باالنجلیزیة + جدول توضیحي لكل ماقلتھ 

a- كانSam قد انصرف في الوقت الذي وصلت فیھAnn في صیغة ھي الجملة السابقة في الزمان إذا نضعھاpastperfect----Sam
had already left

b-دخل اللص بسھولة ألن أحدا نسي أن یغلق الباب
-someone had forgotten to lock thedoor ھي الجملة السابقة في الزمان إذا نضعھا في صیغة---past perfect

:ھي-- Pastperfectدالة على استعمال أل ھناك إشارات
never / by the time/ Before/after/just/ yet/not yet /already

------------------------------------------------------------------------------------------------

Phrasel Verbs

Phraselباإلنجلیزیة تدعىھناك أفعال خاصة في verbs جرحرف+ وھي عبارة عن فعل
مختلفةمع حروف جرLookسأعطي مثاال على ذلك بالفعل. معنى الفعل تماما عندما یتغیرحرف الجر ھذا یغیر من
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Look at =إلىأنظر
EX: She looks at him and smiles

Look after =تعتني
EX: The mother looks after her child

Look for =یبحث
EX: They look for a place to park their car

كما ترون بتغیر حرف الجر یتغیر المعنى

--------------------------------------------------
Throughھناك مجموعة من األفعال كلھا تأتي مع حرف الجر24في الكتاب المدرسي الصفحة

فعلمع أعطاء أمثلة عن كلThroughمع حرف الجر24في مایلي تجدون جمیع أفعال الصفحة

= communicate withGet through to sb
أن تفھم شخص شيء ما

to succeed in making someone understand or believe something
I just don't seem to be able to get through to him these days. [Often negative]

= passGet through to sth
أن تنجح

to succeed in reaching the next stage in a competition
If they win this they'll get through to the final

I didn't even get through to the second interview stage

= RepeatGo through sth
تكررأن/تدرس شيء بتمعنأو / تمحص/ أن تقرأ

To carefully examine the contents of something in order to find something
EX:Customs officers went through her suitcase looking for drugs

= recover/survivePull through
ینجو/یتعافى

He pulled through his illness

: readthroughLook
تلقي نظرة

To read something quickly and not very carefully
Could you look through these figures and see if I've made any obvious errors
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