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  . من أهم األهداف التي تسعى احلكومة لتحقيقها تطوير التعليم -١

Developing education is one of the most important aims (goals) that the government seeks to 
achieve.  

  . كي متتع باحلرية ، جيب أن حترتم حرية اآلخرين -٢

- To enjoy freedom, you must (should) respect the freedom of others.  
  . على الشباب أن يتسلح بالعلم و التكنولوجيا كي يصلوا ألهدافهم-٣

- Young men should be armed with science and technology to reach their goals. 
  .ستبقى القراءة الوسيلة املثلى للمعرفة فى العصور كلها-٤

Reading will remain the ideal means of knowledge in all ages.  
  . سوف تنضب مصادر الطاقة الغري متجددة يوم ما لذلك جيب علينا أن حنسن إستخدامها-٥

Non-renewable energy resources will run out one day so we should make the best use of them.  
  .واالنرتنت شهد العصر احلاىل ثورة هائلة فى جمال تكنولوجيا املعلومات -٦

Modern age has witnessed a huge revolution in the field of information technology and the 
internet.  

  . من حقك أن تعرب عن رأيك ولكن جيب عليك أن حترتم اراء االخرين-٧
You have the right to express your opinion but you should respect the others  

  . تعتمد اى امة على شبابها فى تنفيذ املشروعات الصناعية والزراعية - -٨
Any nation depends on its youth in carrying out agricultural and industrial projects  

  . تلعب الصحافة دورا هاما يف تشكيل وعي اجلماهري و تكوين رأي عام فعال- -٩
Press plays an important role in forming people awareness and an effective public opinion.  

  . مصر هي مهد احلضارة و ستظل لالبد منارة للعلم والعلماء-١٠
Egypt is the birthplace of civilization and will remain a lighthouse for science and scientists 
forever. 

 من ا- -  ١١
ً
  .ملصادر الطبيعية لو أحسن استغالهلا ألصبحنا من أغىن الدول  لقد وهب اهللا مصر كثريا

Allah has granted Egypt a lot of natural resources that if they are well used, we will become 
one of the richest countries.  

  .مالةبالصرب والعمل اجلاد وحسن األخالق ينجح اإلنسان ويتغلب على الصعاب وحيقق أ-١٢

With patience, hard work and good manners, man succeeds, overcomes his difficulties and 
achieves his hopes  

 من األمراض) ١٣
ً
 خاليا

ً
 سليما

ً
 .تبىن الرياضة شخصية الفرد وتنمى جسما

Sport builds/forms the one's personality/character and develops a sound body free of diseases  

   جيب أن يكون لك هدف فى احلياة وأن تبذل قصارى جهدك لتحقيقة-  ١٤

You should have a goal in your life and do your best to achieve it.  

  تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء فى بعض احملطات العمالقة– ١٥
Solar power is used to generate/make electricity in some giant power station  

  . إن العمل اجلماعي يقوي الروابط و القيم اإلنسانية بني الناس-  ١٦
Teamwork strengthen ties and human values among people 

   تستخدم التكنولوجايا احلديثة هذه اليام فى جمالت متنوعة كالطب و الفلك و اهلندسة الوراثية -١٧

Modern technology is used these days in many fields such as medicine, astronomy and 
genetic engineering.  

   ال تعطيننا الشنمس احلرارة و الضنوء فحسب لكهنا ايضنا تعطيننا االشعة فوق البنفسجية الضارة -  ٩١
The sun doesn't give us heat and light only but also gives us harmful ultraviolet rays 

  .الـماء أصل احلياة فال تفسد البيئة بتلويث مياه النيل -٠٢

Water is the origin of life, so don't spoil the environment by polluting the Nile water  
 أن الشيكوالتة لـها بعض الفوائد الصحية للقلب ث-١٢

ً
  بت علميا

It has been scientifically proved that chocolate has some health benefits for the heart 
  شدة الظمأ مستقبالعلينـا برتشيد استخــدام امليــاه العذبة و إال سنواجه  -٢٢
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We should rationalize the use of fresh water otherwise we will face a severe thirst in the future 

  األقمار الصناعية أصبح العامل كلة قرية صغريةبفضل وسائل اإلعالم و -  ٢٣

Thanks to mass media and satellites, the whole world has become a small village.  

  أثبت أن الشباب املصري قادرون على صنع املعجزات وتغري التاريخ لقد  – ٢٤ 

Egyptian youth have proved they are capable of making miracles and change the history   

   إن تعلم اللغات األجنبية والكمبيوتر قد أصبح موضوعا حيويا هذه األيام– ٥٢

Learning foreign languages and computer has become a vital matter these days. 

  كثرة املال التوفر بالضرورة حلوال للمشاكل - ٢٦

Being wealthy/rich  does not always solve problems. / Having a lot of money does not 
necessarily solve problems.  

 ، هل ميكن ترشدني إىل أحسن طريق للوصول إىل احملطة؟- ٢٧
ً
  عفوا

Excuse me, could you tell me/what is the best way to get to/reach the station?  

  ا خالل نهاية األسبوع؟ما نوعية األنشطة التي حتب أن متارسه- ٢٨

What kind of things (activities) do you like doing/to do at weekends?  

  ..إ ن املعرفة واالبتكار هما قاعدتا التقدم يف املستقبلإ ن املعرفة واالبتكار هما قاعدتا التقدم يف املستقبل--٢٩٢٩

KKnnoowwlleeddggee  aanndd  iinnnnoovvaattiioonn  aarree  ttwwoo  bbaasseess  ffoorr  pprrooggrreessss  iinn  tthhee  ffuuttuurree..  

 .شيوعا فى املستقبل القريبمن املتوقع أن تصبح سياحة الفضاء أكثر  -٣٠

It is expected that space tourism becomes more common in the near future  

  لذلك ال ميكن للناس العاديني السفر اىل الفضاء، يسبب السفر اىل الفضاء اثارا جانبية سيئة  -  ٣١

Space travel causes bad side effects, so ordinary people can’t travel in space  

  يلعب الفن الراقى دورا هاما فى تشكيل شخصية الصغار و الكبار على السواء - ٣٢

Classical/high art plays an important role in shaping the character of the young and the 
adults alike/ on equal   

 لوث السمعى والبصرىينبغى علينا بذل املزيد من اجلهد حلماية البيئة من الت - ٣٣

We should exert/make more efforts to protect  the environment from audio and visual pollution  

 حيب الصغار والكبار قراءة القصص البوليسية ألنها شيقة ومسلية - ٣٤

The young and the adults like reading detective stories because they are interesting and 
amusing 

 اثبتت مصر على مر التاريخ انها ارض احملبة والسالم -٣٥

Throughout history, Egypt proved that it is the land of love and peace 

 .لقد ساعد استكشاف الفضاء على كشف الكثیر من أسرار الكون -٦٣

Space exploration has helped to reveal a lot of universe secrets. 

   یجب أن ختتار الطالب الكلية التي تناسب مھاراتة وقدراتة٧٣

A student should join the faculty which suits his talents and abilities 

 إن املال وسیلة ولیس غایة فھو ال یجلب السعادة رغم أھمیتھ -٨٣.

Money is a means not an end, as it does not bring happiness, despite its importance. 

؟ -٣٩
ً
  أال تعتقد أن دراسة ثقافات الشعوب تساعدنا على فهمهم جيدا

Don’t you think that studying peoples' cultures helps us to understand them well? 

 .الرياضة حتمي الشباب من كثري من األمراض النفسية واالجتماعية -٤٠

Sports protect youth from many psychiatric and social disorders.  

 .تظهر ثقافة الشعوب يف سلوكيات أفرادها -٤١

- People’s culture becomes apparent through its individuals’ behavior.  
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  جيب ان يعلم كل االباء بانهم املسؤلني عن تربية جيل واعى ومستنري-٤٢

All parents should know that they are responsible for bringing up a conscious and 
enlightened generation 

 املواطن الصاحل هو الذى يعمل جبد من اجل ازدهار وطنه-٤٣

A good citizen is the one (person) who works hard for the prosperity of his country (homeland  

 متلكات العامة فهى ملك للجميعجيب على كل فرد احملافظة على امل-٤٤

Everyone should maintain public property as it is owned by all people 

  .العلم والعمل هما السبيل الوحيد لتحقيق الرفاهية والتقدم ألي أمة -٤٥

- science and work are the only way to achieve welfare and progress for any nation 

  علينا معاملة ذوي االحتياجات اخلاصة بطريقة تشجعهم على االندماج يف اتمعجيب-٤٦

- We should treat people with special needs by the way that encourage them to integrate/get 
involved in the society 

 ل احناء العامل لقد متكنا بالكمبيوتر واالنرتنت ان نكون على اتصال باالخرين فى ك-٤٧

- Computers and the internet have enabled us to get in to touch with others in all over the 
world. 

  حيث أنها تشكل مصدرا رئيسيا للدخل القومى، جيب أن نشجع السياحة جبميع أنواعها  -  ٤٨
 We should encourage tourism with its all kinds, as it is considered the main/chief source of 

national income. 

 . إن زيادة اإلنتاج هى السبيل الوحيد لبناء اتمع املثاىل الذى نسعى إليه-٤٩

Increasing production is the only way to build up the ideal society for which we aspire  

  االختبار يف دروسك سوف تفشل يف أكثر مل جتتهد إذا-٥٠

If you are worried, you should ask your parents for advice. 

   قراءة الكتب من اجل املتعةيف تستمر الناس سوف أناعتقد -٥١

I think that people will go on reading books for their own enjoyment.  

 ٥٢ - 
ً
  .ليتىن استذكرت باجتهاد عندما كان الوقت متاحا

I wish I had studied harder when I had the time.  

  . علينا أن حنارب الفساد فى بالدنا بكل السبل املمكنة-٥٣
We should confront \ fight corruption in our country by all possible means. 

  . تدعو كل االديان السماوية اىل احلب والتسامح والسالم-٥٤
All heavenly /divine religions call for love, peace and tolerance. 

  . مما الشك فيه أن للتلوث اثار خطرية على البيئة سواء كان ذلك لالنسان او احليوان او النبات-٥٥
Doubtless pollution has bad effects on the environment whether it is man, animal or plant.  

  اجلفاف والربق والرعد كلها ظؤاهر طبيعية تبني قدرة اللة ان الزالزل والرباكني والعواصف و-٦٥
Earthquakes, volcanoes, storms, drought, lightning and thunder are all natural phenomena 
which show the ability/power of Allah  

  توى معيشة الفرد جيب ان نشجع االستثمار والتصدير ونرشد االستهالك واالسترياد حىت يرتفع مس– ٧٥

We should encourage investment and export and rationalize consumption and import to raise 
standard of living of the individual 

  .جيب علينا أن نتعاون للقضاء علي اإلرهاب الذي حياول تدمري بالدنـا  – ٥٨

We must all cooperate to get rid of terrorism which is trying to destroy our country.  

  . علينـا برتشيد استخــدام امليــاه العذبة و إال سنواجه شدة الظمأ مستقبال -٥٩

We should rationalize the use of fresh water otherwise we will face a severe thirst in the 
future 

 . وتثرى املعرفةا أنها جتدد املعلومات  توسع قصص اخليال العلمي املدارك كم-٦٠
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Science fiction stories broaden the mind, renew information and enrich knowledge. 

   ان كل مصرى فخور بعامائنا ومفكرينا وابطالنا املتميزين فى كل ااالت– ٦١

Every egyptian is proud of our distinguished scientists , thinkers and heroes in all fields 

   جيب ان نزود االطفال بالطعام الصحى والرعاية الصحية والتعليم باجليد ووسائل الرتفية املختلفة- ٦٢

We must provide children with healthy food, health care , good education and different means 
of entertainment. 

 ٦٣- تعترب قناة السويس اعظم ممر مائى بني الشرق والغرب. ولقد اصبحت مصدر هام للدخل القومى

- The Suez Canal is the greatest water way between East and West. It has become an 

important source of national income.  

  للمجاعات/ هاية للمجاعة يتوجب على احلكومات أن تزيد إنتاج الطعام لتضع ن/ جيب على / جيدر بـ  - ٦٤

Governments should increase food production to put an end to starvation. 

  لقد حقق ذو االحتياجات اخلاصة جناحا عظيما يف كل إحناء العامل- ٦٥

People with special needs have achieved a great success all over the world  

 ٦٦- عاجال ام اجال سيصبح االنرتنت هو العمود الفقرى جلميع مناحى احلياة

Sooner or later, the internet will become the backbone of life aspects.  

   جيب ان يعلم كل االباء بانهم املسئولني عن تربية جيل واعى ومستنري- ٦٧

All parents should know that they are responsible for bringing up a conscious and 
enlightened generation. 

  القراءة  تنمي  العقل وجتعل اإلنسان علي وعي مبا يدور حوله يف اتمع والعامل اخلارجيالقراءة  تنمي  العقل وجتعل اإلنسان علي وعي مبا يدور حوله يف اتمع والعامل اخلارجي--٦٨٦٨

RReeaaddiinngg  ddeevveellooppss  mmaann''ss  mmiinndd  aanndd  mmaakkeess  hhiimm  aawwaarree  ooff  wwhhaatt  iiss    hhaappppeenniinngg  aarroouunndd  hhiimm  iinn  hhiiss  

ssoocciieettyy  aanndd  tthhee  oouutteerr  wwoorrlldd..  

  .أن يساهم يف تقدم ورفعة بالدنا لنفتخر به دائمانا كل م يستطيع - ٦٩

Each one of us can share in the progress and the excellence of our country to be always 
proud of them. 

 ٧٠- تعترب قناة السويس اعظم ممر مائى بني الشرق والغرب. ولقد اصبحت مصدر هام للدخل القومى

- The Suez Canal is the greatest water way between East and West. It has become an 

important source of national income.  

  .  إن مصر حتتاج إىل جهود املخلصني من أبناءها حىت تتغلب على مشاكلها االقتصادية- ٧١

 Egypt needs the efforts of its faithful sons in order to overcome its economic problems  

   استصالح الصحراء هو السبيل الوحيد لتحقيق االمن الغذائى- ٧٢

Desert reclamation is the only way to achieve food security 

  جيب عل الدول املتقدمة االهتمام اكثر بالدول الفقرية- ٧٣ 

Advanced  countries should pay more attention to poor countries 

 

  


