
باللغة اإلنجليزية  االستماعدورة    

الثانيالدرس   

 Family –  العائلة

 

 هنا قم بتحميل المقطع الصوتي بالضغط  ➢
 قم بتشغيل التسجيل وحاول ان تقرأ بينما تقوم باالستماع  ➢

 

Family 

What does family mean to you? In a perfect world, all families should be 

happy and everyone should get on well together. I know a lot of families 

that have many problems. Brothers and sisters who don’t like each 

other, parents who never talk to each other. I wonder why this is. How 

can you live so close to your family members and feel apart from them? 

There is a lot of talk in the news about the breakdown of family life. 

Divorce is rising everywhere in the world. This means single parents have 

less time to spend with their children, which creates problems. Maybe 

the stress of modern life puts too much pressure on families. It seems as 

though family life was better a generation or two ago. Is this true for 

families in your country? 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1v5sAuBAkhDGFVPO3WIDgAOu8id2e9DJd/view?usp=sharing


 ولكن ال تعتمد عليه كلياً:   –ترجمة النص ليساعدك في فهم الدرس أكثر  ➢

 

 العائلة

يجب أن تكون جميع العائالت سعيدة ويجب أن    مثالي، عالم  الماذا تعني األسرة بالنسبة لك؟ في  

افرادهايتعاون   إخوة    جميع  كثيرة.  لديها مشاكل  التي  العائالت  الكثير من  أعرف  جيد.  بشكل 

آباء ال يتحدثون مع بعضهم البعض. وأتساءل لماذا يحدث    البعض،ال يحبون بعضهم    وأخوات

؟ هناك الكثير من  كأنك بعيد عنهم هذا. كيف يمكنك أن تعيش بالقرب من أفراد عائلتك وتشعر  

الحياة األسرية. الطالق آخذ في االزدياد في كل مكان في العالم. الحديث في األخبار حول انهيار  

مما يؤدي إلى حدوث    أطفالهم، مع    ليقضوهلديهم وقت أقل    وحدهموهذا يعني أن اآلباء واألمهات  

مشكالت. ربما يشكل ضغوط الحياة الحديثة ضغًطا كبيًرا على العائالت. يبدو أن الحياة األسرية 

 جيلين. هل هذا صحيح بالنسبة للعائالت في بلدك؟ كانت أفضل منذ جيل أو 

 

 

 ستساعدك على فهم السياق العام لنص.  وردت التي  الكلماتإليك بعض  ➢

 نوع الكلمة  المعنى  الكلمة

members اسم  افراد -  Noun 

breakdown  اسم  انهيار -  Noun 

Divorce اسم  الطالق -  Noun 

stress  اسم  توتر -  Noun 

pressure اسم  ضغط -  Noun 

generation  اسم  جيل -  Noun 

like  فعل يحب -Verb  

talk  فعل يتكلم -Verb  

create  فعل يخلق/ينصع -Verb  

perfect  صفة   مثالي-Adjective  

close  صفة   قريب-Adjective  

modern  صفة   حديث-Adjective  

together  ً  Adverb - حال  معا/سويا

 



 األسئلة:  

  اختؤؤر مؤؤن وانؤؤت تسؤؤتمع الؤؤى المقطؤؤع الصؤؤوتيقؤؤم بقؤؤراألة األسؤؤئلة جيؤؤدا   ثؤؤم السؤؤلال األول: 

 بين االقواس الكلمة المناسبة.  

 

1- ______ does family mean to you? 

(Modern – What – problems) 

2- All families should be ______. 

(Together – too – happy) 

3- Brothers and sisters who don’t ______each other. 

(Family – like – Strange) 

4- How can you live so ______to your family members and feel apart 

from them? 

(Close – apart– talk) 

5- ______ is rising everywhere in the world.. 

(Problems– family– Divorce) 

 

 

 

الكلمؤؤات التؤؤي السؤؤلال الثؤؤاني: أعؤؤد االسؤؤتماع الؤؤى المقطؤؤع الصؤؤوتي  ثؤؤم قؤؤم ب عؤؤادة ترتيؤؤ  

 بالشكل الصحيح. تحتها خط

1- In a pfrtece world, all families should be happy and everyone should 

get on well hgtoeter         

2- I know a lot of families that have many eoblpmrs.. 

3- This means single estapnr have less time to spend with their children. 

السلال الثالث: أستمع الى المقطع الصوتي ثم قم ب عادة ترتي  الجمل التي تحتها خط بالشكل  

 الصحيح. 

1- mean family does What you to? 



2- Brothers and sisters who each don’t other like, parents who never 

talk to each other. 

3- This means single parents have less to with children time spend their 

 

      شاركنا إجاباتك عبر التعليقات 


