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Give descriptions, opinions with reasons 
Use generic language and all three tenses  
 

Taoufiq Cherkaoui  



 هل تهتم باالمور الصحية ؟

 نعم

Are you interested in health? 

 صحية
 رشيقة 

 غير صحية

 ال احب المرض 

 ال احب االمراض

 yes أنا أهتم بالصحة

no 
I don’t like diseases 

I don’t like illnesses 

I am interested in health  

I am no healthy 

healthy 

agile 

 ال

 أتجنب

 آكل

 أتناول

 الطعام الصحي

 أهتم ب الرياضة التمرينات

 الملح في الطعام الطعام الذهني

 ال أدخن

 الخمر

 السمك

 الخضر
 اللحم

 البطاطس المقلية

 و

 و

 السلطة

 ألنها ألنه

 غير

 ال أشرب  صحية مفيدة

 مضرة بالصحة

 ألنني
Because I 

 ال أتناول

I avoid 

I eat 

I eat 

the healthy food 

exercise sport I am interested in 

Greasy food 
Salt in food 

I don’t smoke 

alcohol 

fish 

vegetables 
meat 

Fries 

and 

and 

Salad  

Because it is Because it is 

Is not 

Beneficial  healthy I don’t drink 

Bad for health 

I don’t drink 

 التوتر

 البدانة تسبب

 المرض
stress 

causes obesity 

illnesses 

 الصحة
Health  

 أنا ال أهتم بالصحة
I am not interested in health  

 كسولة
Lazy  

 نشيطة
active 

 أنا
i 
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Say... 
where you went and how you got there 
what you did 
 
Give descriptions, opinions with reasons 
Use generic language and all three tenses  
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 اين ذهبت يوم السبت الماضي؟ 

 السينما يوم السبت الماضي ذهبت الى 

 السوق

 نادي الرياضة

 الحديقة العامة

 شاطئ البحر

 مكتبة

 مركز المدينة 

 مسرح

 مع من ؟

 اخي اختي 

 امي 

 عائلتي 
 صديقاتي 

 جدي

 ماذا فعلتم؟

Where did you go last Saturday 

With whom?  

what did you do? 

فلما  شاهدنا من بعض المحالت تسوقنا  اوقاتا جميلة قضينا   

Last Saturday I went to 

City centre 

The public park The shop 

Theatre The cinema 

beach Sports Centre 

Library 

My Friends 

My Grandfather 

My Sister My Family 

My Mother 

My Brother 

We watched a film We went shopping in some of the shops We spent some beautiful times 

 زرنا
 عمي و عمتي

 خالي وخالتي

 بنت عمي

 إبن عمي

 وسط المدينة البارك نادي الرياضة

ّنا َعَلى  كرة السلة السباحة مارْسنا كرة القدم َلِعْبنا َتَمرَّ

Sports centre 
Park  

 الريف
 في

 المدينة

 الساحل الجبل

We visited 

Uncle and aunty (P) 

Uncle and aunty (M) 

Cousin (P) 

Cousin (P)  

We trained at We played Football  We practiced swimming Basket ball 

countryside 

in 

The city 

The mountain The coast 

City centre 

 مع
with 

 ثم
then 
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 ماذا ترغب ان تكون مهنتك في المستقبل ؟

 في المستقبل

 بعد الدراسة
 أريد أن

 أود أن

 أصبح

 أذهب إلى

 أدرس في

 الجامعة

 الكلية

 الهندسة الحقوق

 الفنون التكنلوجيا

 اللغات

 اآلداب التجارة القانون التعليم العلوم

 اإلقتصاد
 الفلسفة

 األحياء الطب

 اإلجتماع

In the future 

After studying 

I want to 

I would like to 

To become 

To study in 

Go to  

University  

Law  Engineering  

Technology  Arts  

Languages  

Sciences  
Education  Law  

I will work in 

Business studies  
Literature  

Economics  

Philosophy  

Psychology  

Medicine  Biology  

Sociology  

النفس علم  

في سأعمل  

 أريد أن

 أود أن

I want to 

I would like to 
 مهندسة معلمة 

 محامية

 طبيبة

 شرطية ممرضة

 مترجمة

كونأ  

 ألنني 
Because I  

A Teacher  An engineer  

 a Lawyer  

A Doctor  

A Nurse  A Police woman  

A translator 

What would you like to be in the future? 

 و
and   أيضا 

Also  
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Say... 
where you went and how you got there 
where you stayed 
what you did 
 
Give descriptions, opinions with reasons 
Use generic language and all three tenses  
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 أَْيَن قضيِت عطلََتِك العاِم الَماضي؟

...السنة الماضية سافرت إلى  لندن فرانسا 

 باكستان

 الجبل

 الريف

 المغرب
 مدينة

 مراكش

 مصر سوريا
 إيطاليا

 مدريد إسبانيا

 البرازيل

 مع

...كانت مدينة  

...كان بلد  جميلة 

 تاريخية مهمة مثيرة
 عريقة قديمة

 جدا

 رائعة مشوقة

 مدهشة

 عجيبة
Motivating  Great  

Awesome  

marvellous 

 A lot و   و  

and and 

 مع صديقتي

 عائلتي أصدقائي
 عمي أسرتي

 إبن عمي خالي عمتي

 و
My friend (F) 

My friends  My family  My family Uncle (paternal)  

Aunty (paternal) 
Uncle (maternal) 

Cousin (paternal)  

And  

Where did you spend your holiday last year? 

Last year I traveled to… 
France  

London 

Pakistan  

The mountain  

Countryside  

Morocco 

Town of 

Marrakech  

Syria Egypt  

Italy  

Spain  
Madrid 

Brazil  

With  

The city was… 

The country was… 
Beautiful  

Exciting  
Important  

Historical  

Old  Old  
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