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 Seasons of the year – فصول السنة

 

 حاول أن تقرأ هذه القطعة الصغيرة:   ❖

Seasons are four: summer, winter, autumn and spring. Each season occurs 

at different times, covering the whole year. Each season lasts between two 

and three months on average. Summer is the season of hot temperature. 

We spend the summer on the beach while we remain indoors during the 

winter because it is the season of cold weather and rain. Spring, on the 

other hand, is a lovely season. The weather is pleasant, and the trees are 

lush. In contrast to autumn, fall is the time of year when trees lose their 

leaves.  

 

 حاال انتتن ظ ااكنتمتظ االرنتم ااطنمااان هاا   ن طت   االنطةنعخااط  نحاال انت اارن اااطعنتما  اا ن اان

  طةنعخط ن تتنمان ه    نفحل ان طةنعخط نتمىنتتن ه  ي نم ك لنبهطع ن ه  م .نن

ن

 أنظر االن الى ترجمة القطعة ❖

تااان  هاااننيحاا  تمصاايون تمااا ل ن تمخطيااون تمطبياا .نن هااطنعطب اا نفصاا انتمهاا  

غ ااطنتم االانبهت ظاام.نيهاا  طنتااان  هااان االنباايتن ن نياان نبحن ااتنتمهاا نن خ ظااون  اارفااطن

ااا طيتن ثةثاا نعااا طنفااطنتم   هاا .نتمصاايونهاا نفصااان طتاالرنتمحااطتطةنتم ط   اا .ن

 اضاااطنتمصااايونعظاااىنتماااال  نبي  ااالن بااااىنفاااطنتمااا تخانخاااةانتماااا ل ن  ااامن  هاااان

هاا نفصااانت يااا.نتم اااانم يااوننعخااط   ااتن لحياا ننتمطبياا  باالط ن تم  ااط.نتم اااانتم

تمخطيااونهاا نتم  اارن ااتنتم االانتماا  ن  ااا ننتمخطيااو .نعظااىنعتااان ز هااطة ت اااتلطن

نفيمنت اتلطنع طت  ل.



 أهم الكلمات التي وردت في القطعة:   ➢

 ن

ن

ن

 نننننننننننت هئظ : ❖
ن:نض نعة  نصحنت نخ هنفطنتمت انتم لمي :نتمهؤتانت  ا ❖

1- Seasons are two only. 

2- Each season lasts between two and three months on average. 

3- Summer is the season of cold temperature. 

4- Trees lose their leaves in Spring.   

ن

ننوع الكلمة نومعناها نالكلمة

Seasons نن–نعهاننتم ص انNoun 

summer نن–نعهاننتمصيوNounن

winter  نن–نعهاننتما لNounن

autumn نن–نعهاننتمخطيوNounن

spring نن–نعهاننتمطبي نNounن

hot temperature نن–نعهان  طةنحطتطةن ط    ن/نهلختنNounن

beach نن–نعهان ال  نNoun 

cold weather نن–نعهانن اانبلط نNoun 

leaves نن–نعهاننتالاتلطننع طتقNoun 

occurs ن–نف انننيح  نVerb 

lasts ن–نف انيباىنVerb 

lose ن–نف انيخهطنVerb 

pleasant ن–ننص  نم يوAdjective 

lush ن–ننص  ن ز هطAdjectiveن

indoors ن–ننحلانفطنتم تخان" تخانتم  لزا"نadverbن

lovely ن–ننحلانم يونن– حب بنadverbن



 ااانباااطت ةنتما  اا نتمهاالبا نثااان ااانب ضاا نتمتظ اا نتم  لهااب نفااطنتم تاالتن:نتمثاال طتمهااؤتان ➢

 ن.تم  لهب

_______, on the other hand, is a _______season. The weather is 

_______, and the trees are _______. In contrast to autumn, fall is 

the time of year when trees _______their _______. 

ن:ننتمثلم تمهؤتان ➢

ثااانتت اابنت ظاا ن  ياا ةنعااتنتااانفصااان ااتنفصاا اننت طب اا ان نتم صااننعهاا ل تهاا خط ن -1

 .تمه  

  م ل ت!ننت تطن لنه نفصظكنتم  ضا -2

ن

      اركنا إجاباتك عبر التعليقات ش


