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UNIT 4:WOMEN AND POWER

4من الوحدة 62مفردات النصوص في الصفحة 
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Goodwill ambassador
الحسنةسفیر النوایا

To win a gold medal
ذھبیةأن تربح میدالیة

Non- governmental organizations
میةحكوالمنظمات الغیر

Peasant women
المزارعاتالنساء

Women laborers
العامالتالنساء

Maidservants
الخادمات

To win an award
جائزةأن تربح

She earned a degree
شھادة/درجةنالت

A screenwriter
تلفزیةكاتبت سیناریو
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To struggle
تناضلأن

The independence Manifesto
االستقاللرضةعا

To set foot on the moon
القمرتضع قدمك على سطح

To raise Morocco ’s flag
المغربيأن ترفع العالم

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

Strenghten Your Vocabulary

verbs that go with award and degree
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65الصفحة أھم مفردات النصوص

Women working incredibly hard
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تصدیقھا/نساء یعملن بجدیة ال یمكن تصورھا

They are outstanding performers
ممتازبشكل-عملھم–ھن یؤدون 

To run a company
شركةأن تدیر

I am for power-sharing
السلطةأن مع تقاسم

Key
الحل/مفتاح

Assets
عنھشيء ال غنى

To rely upon
علىأن تعتمد

Newsworthy
والجرائدخبر یستحق الحدیث عنھ في الصحافة

Upfront
للحقیقةجھصریح و موا

Women with high-ranking jobs
نساء دوي أعمال ومھن رفیعة المستوى

A good citizen
مواطن صالح 

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

Asking and Giving opinion

70درس الصفحة 
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Erreur!

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

complete list of irregular verbs for bac2 studentsA
الباكلوریاصحابالغیر المنتظمة بالنسبة ألالئحة األفعال
الجدیدةوكافیة مع أمثلة في األخیر لبعض األفعالالئحة شافیة

الالئحة ألي لوائح أخرىال تحتاج مع ھذه
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4من الوحدة66أھم مفردات النص صفحة 
Remarkable Leila Abouzeid

To excel in
شيءأن تتفوق في

To autograph the books and novels
كتابھ أو روایتھأو خاتم للكاتب على/ تضع أوتوغراف

A gift
عطیة/ھدیة

A pioneer
شيءى في فعلاألول/ سباقة

To dedicate oneself to
مثالللكتابة/تتفرغ / أن تھب نفسك

To relate events of the story
القصةلروایة أحداث

Year of the elephant
-الفیلعام- أشھر روایات الكاتبة لیلى أبو زید

The struggle against poverty
الفقرمحاربة/ النضال ضد الفقر

Conflicts within families
األسرالصراعات داخل

A semi-autobiography
ذاتیةشبھ سیرة/ نصف

Worth reading
القراءةتستحق

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
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Reported Speech
Reported speechھو ما یعرف بالفرنسیة بSTYLE

INDIRECT
شيء ویرید أخر أن یردد نفس الكالم بنسبھ إلى أي أن شخص ما یقول

صاحبھ
سأوفر لكم العمل **دولة یخطب لشعبھ و یقول مثال على ذلك رئیس

**واألمان
األخبار إذاعة نفس الخبر في األخبار فلیس بامكانھ القول إذا أراد مذیع

**واألمانوفر لكم العملسأ** 
الرئیس أنھ سیوفر لكم العمل واألمانبل سیقول قال السید

الجملة األصلیة بعض التغییرات و ھذا ما یعرف بأي أنھ یطرأ على
REPORTED SPEECH

ھذا الجدول یوضح جمیع قواعد
Reported speech

الماضيفي صیغةReporting verbأوفعل التقدیمعندما یكونفي أحد صیغ الماضي
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Erreur!

وكما ھو واضح فان الفعل یتغیر من 
Present →Past

Simple past →past perfect
Presentouscontinuous → past continu

Can →could
Shall →should
May →might
Will →would

Must → hadto
I am going to →i was going to
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ھذه ھي التغییرات المھمة في الدرس ولكن یجب الحذر من أنھ عندما 
یكون الفعل التقدیم في زمن من أزمنة المضارع فال یجب تغییر زمن 

الجملة األولى 
مثال 

”m driving home” the driverI asays
The driversays he is drivinghome.

-المضارع –ھنا نحتفظ بنفس الزمن 

ال حظ عندما أغیر الفعل التقدمي إلى الماضي 
»» the driverI am driving homesaid

The driversaid he was driving home
أي من المضارع إلى الماضينطبق القواعد الموجودة بالجدولأي 

بعض األفعال التقدیمیة تستوجب تطبیق قواعد مغایرة
ھذه األفعال ھي

Advise
Warn
Insist

Suggest
Offer

Examples
»Take this medicine » the doctor advised hispatient

The doctor advised his patientto takemedicine
نستعمل

infinitiveto +

»Don’t stay out late at night » the doctorwarnedhis
patient

The doctorwarned his patientnot to stayoutlate at
night
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نستعمل
Not to +infinitive

»I take those courses«thestudent insisted
The studentinsisted ontakingthose courses

نستعمل
On + veb+ing

”Why don’t you take somerest “the man suggested
The mansuggested that youshould takesomerest

Suggest that +should

”I will help you “the teacheroffered
The teacheroffered tohelp

Offered + to +infinitive

في الكتاب المدرسي فیھ جرد لجمیع ھذه األفعال و ذلك في الصفحةھناك جدول
72
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