
 دورة المحادثة باللغة اإلنجليزية  

الخامسالدرس   

 

Colors -االلوان 

              

 االلوان ➢

  رتخجرر  ا  نرررك  رر  م رري نم أ مرر  جميلجررط الةبجعررط  رررا   ا ا رري  رر  جررجرراًاا ا جتجررا األلررنا عتبرر  ت

المرر ن    إشرري    لررن  الجمرري  نالةيأررط نأجنرري  لررن  األ مرر اارري ن ارر ل ال ررن  ؟ أن ابررل لررن الةبجعررط 

 اإلاج جاجررطبيل غررط  األلررنا ررر   مع رررط التعبجرر   رر      الررجك  رر لل؟ نلرر لل ررج تاداد  ررنادا ال بمرري  ررل

ا بشرر   تيلررج ك األلررنا نرررك  رر ا الررد ك  رراتع     رر      مهررمامرر ... جرري . ر رر  معررك نخرر  اي رريا  مج ي

 باي  

 

 انظر الى المحادثة التالية:  

A: Sara! What is your favourite color?  

B: My favourite color is red, but I also like yellow. What about you? 

A: My favourite color is blue, but I like green too. Well, do you have a color that you hate?  

B: In fact, I do not hate colors. I love them all. What about you?  

A: In deed, yes, I do. I do not like the red color.  

B: Why? 

A: It is the color of blood. And I get scared quickly when I see blood. 

B: Not only the color of blood! It is also the color of love, passion and red roses! 

A: Yeah! You are right! Why do you like yellow color? 

B: It is the color of sun. It gives me energy and warmth. It is also the color of the Sunflower. I 

love it so much. 

A: Yeah! I love it too.  

B: You said you like blue and green right?  

A: Yes 

B: Well, why do you love them?  

A: Blue is a cold color. It is the color of the sky. It gives me a refreshing feeling. I feel 

comfortable when I see blue color. 

B: What about the green color? 

A: The green color is the color of nature. The color of trees. It gives me a relaxing feeling.  

B: Yeah, you are right. All colors are beautiful. We cannot live without colors. 



 : في الحوار السابق الكلمات المهمة ➢

 المعنى  الكلمة
Red حمرأ 

Yellow  أصفر 

Green أخضر 

Blue أزرق 

Blood دم 

Roses  ورود 

Energy  طاقة 

warmth دفء 

Sunflower وردة عباد الشمس 

sky السماء 

feeling شعور 

nature طبيعة 

trees أشجار  

refreshing منعش 

comfortable مريح 

relaxing  وهادئ مريح  

beautiful جميل 

 

               

 :االلوانوتعبيرات مصطلحات  ➢

 

 اللون  معناه باللغة االنجليزية 

White  االبيض 

Black االسود 

Brown  البني 

Red األحمر 

Green  األخضر 

Blue األزرق 

Yellow األصفر 

Orange قالي البرت  



Purple  البنفسجي 

Pink الزهري 

Grey/Gray الرمادي 

Silver يفضال  

Azure السماوي  األزرق  

Warm Colors الدافئة األلوان  

Cold Colors دة البار األلوان  

 

 :  Color Idioms األلوانتعبيرات  ➢

ن تررك برردن  ي تنرريك جميلجررط   رر   ررردجلاي الاعةررك دننخ خررل   ررردجلاي  نال األلررنا ا ررتعمي   جم ارري

نالتررك جم رر    األلرري ال ررن  "ا  رلارري ألرري " رهارري ا ررتعم اي  ط ا ررن ع بجرررمررلل رررك ال غررط ال  تبيتارري

 ررن أ   رر ا الشررخي  ناألخرر نن ا   رر ا الشررخي مرر جص ان ملرري، برريلب د  . أتي ررج  ي الرر  تي ررج ج 

خرررل   أخررر للاعةرررك دننخ  األلرررنا تعمي  م ااررري ا ررر. جاإلاج جاجرررطلئرررجم مررري  . ن ررر لل انمررر  بيل غرررط 

  دجلاي. 

 

1. “beet red”       ا   – م  دا    ا نجها    الا تخدمهي  ادمي ات د مي  يدتي  

- My friend’s face turned beet red when he fall down in front of people in the 

street.  

ميم الايك رك الشي ع ا ج ك"  ادمي   ة    أن "ا م  نجه لد ت ن  نجه لدج ك ال  ا م  دا  

2. “black and white”           ط لا يش نان ط ن غبي    جي نغج  أيب   

- All the instructions are black and white. No cheating or opening books. 

    التع جميخ نان ط جداا  ن غش نن رتح  ت،        

3. “black sheep”      ملة ح البةط ال نداً  ن ك شبجهي ب  األ ند خي ن  ال

 لدنلط     شكً غ ج، ان شي  ان شخي غج  ججد داخ  مجمن ط                                    

- My friend was the black sheep in his family. He dropped out of the school 

too early. ر د ت ل   . بج  ار اد ا  ته" ل نداً"الشي " ان "البةط امخيل  لدج ك  ي  ال

 المد  ط مب  اا جداا                                                           

4. “The green light”     ت تعم ً ن ك تعاك    دنلط     أبن  شكً معج  إل ةي

                                                      .أبن  شكً مي ع  شكً مي ان لي األخن   ًالنن إ ةيً

- The employees were given the green light to start working. 

.  م هم   ببدً  " ل منظيج ال ميح" األخن  تم العةيً الننً                                                         

 

 



 

5. “White lie”     ال  بط البجني  اكن ك   مط مع نرط نتع " "ً                    

-We told our mother that her cookies were delicious, which were actually a 

white lie.   نيً.     الناأع ت ل  ياخ   بط بج اخبي اي اماي بي  ال ع يخ  ياخ ل ج         

                       امهمجا  نا   ل جل ، أي ااهي بيل  ج ط لم ت   ال ع يخ ل ج   نل اهم انة نا ل    

 

 : االسئلة

أجؤؤع عؤؤن هؤؤؤا السؤؤلال بنفسؤؤ  وقؤؤم بوضؤؤح الكلمؤؤة الصؤؤحيحة فؤؤي محؤؤل السؤؤلال األول: 

 الفراغ:

(Red, Blue, Yellow, Green, Cold Colors, Warm Colors) 

1. _________ They are colors that give a sense of warmth. 

2. _________ It is the color of anger, roses and indicates for love and passion. 

3. _________ They are a collection of colors that give the sense of relax and 

comfort.  

4. _________ It is the color of the sunshine.  

5. _________It is the color of sea and sky. 

6. _________It is the color of the nature and trees. 

 

 السلال الثاني: 

 3  أررم ب تيبررط برريأللنا نالتعبجرر اخ الخيلررط أ ررم الملررة  يخ ن دخ رررك ال  مرريخ التررك بارريً   رر   -1

 . بيألمل ط  ن   جم  غج  الم رك ”Idioms“لخ أ د التعبج اخ م تعمجم  

 

2- Tell us, what is your favourite color and why is it favourite for you?    

    ؟لنال المين ا  ن  أ  لاي مي  ن لنال المين   نلمي                                                           

 

 

 ��شاركنا إجابات  عبر التعليقات 


