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ترجمة القصة
1

تدور أحداث القصــة حـول ولد أسمه تامر,هو مصري ,عمره  8سنوات ,يحب تحدث اللغة اإلنجليزية.

2

تحدث تامر مع عمه و أخبره أنه يريد أن يتحدث اإلنجليزية مع أوالد آخرين حول العالم .كانت
لدي عمه فكرة فقال له " :يا تامر  ,لدي صديق فرنسي  ,يعيش في باريس  ,ولديه ابن يدعي
ليو  ,ليو يستطيع تحدث اإلنجليزية ".أجري عمه مكالمة فيديو مع صديقه الفرنسي ,ثم أعطي
التابلت لتامر ,وبدأ تامر يتحدث مع ليو.

3

تحدث تامر مع والدته عن صديقه ليو فقال لها ":أنا أحب ليو  ,أنا أود أن يكون لدي صديق
آخرمن دولة أخري ".كانت لدي والدته فكرة  ,فهي تعمل في فندق ولديها صديقة من الصين
فقالت له ":صديقتي الصينية لديها ابن يدعي تشين  ,ويتحدث اإلنجليزية".

4

األن يتحدث تامر مع تشين وليو كل أسبوع وهم أصدقاء رائعون جدا.

5

في يوم من األيام سأل تامر ليو وتشين قائال " :ماذا تاكلون علي اإلفطار؟" قال ليو " أنا
أتناول كرواسون وعصير برتقال ".وقال تشين":ذلك يبدو لذيذا! أنا أتناول شربة وكعك علي
اإلفطار" فقال تامر ":أنا أريد أن آكل إفطار صيني ,ذلك يبدو رائعا! أنا اتناول سندوتشات فول
وبيض وشاي باللبن ,إنه لذيذ".

6

وفي يوم من األيام سأل تامر " ما التكنولوجيا التي تستخدمونها في المدرسة؟" فقال تشين":
أنا أعمل احيانا مع أصدقائي علي الكمبيوتر ,نحن نتعلم كيف نحرك إنسان آلي صغير ,إنه شئ
شيق جدا ".وقال ليو ":هذا عظيم! وأنا أحيانا أعمل علي التابلت مع اصدقائي  ,إنه لديه لوحة
مفاتيح خاصة به,وأنت يا تامر ماذا تستخدم في مصر؟"

7

قال تامر ":نحن نعمل علي أجهزة الكمبيوتر في معمل الحاسب اآللي في المدرسة ,أعمل
أحيانا علي الكمبيوتر مع اصدقائي وأحيانا أعمل بمفردي .نحن نستخدم االنترنت لكي نقوم
بأبحاث علي اإلنترنت عن مواضيع شيقة .إنه رائع".

8

في يوم من األيام قال تشن ":ما األثار التي لديكم في بالدكم؟" فقال تامر ":لدينا اثار كثيرة
جميلة في بلدي ,مثل أبو الهول والهرم االكبر ,انظر إلي هؤالء!" فقال تشين ":إنهم
رائعون ".وقال ليو ":رائع!"
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سأل ليو قائال ":يا تامر  ,هل تعيش في القاهرة؟" فقال تامر ":ال  ,أنا أعيش في األقصر".
فسأله تشين قائال ":هل األقصر مميزة؟ هل لديكم أي آثار؟" فقال تامر ":نعم ,لدينا وادي
الملوك و معبد الكرنك ,يوجد صور علي حوائط وادي الملوك وهذه الصور تخبرنا عن الحياة
في مصر القديمة  ,وعمرها حوالي  3أألف سنة ".فقال تشين ":هذا رائع!"

10

قال ليو ":هذا برج إيفل ,إنه في باريس ,إنه مشهور جدا ,أنا أحبه .فقال تامر ":إنه طويل
جدا! إنه رائع!"

11

قال تشين ":هؤالء بعض تماثيل المحاربين في الصين  ,عمرها يفوق  2000سنة ,وجه كل
رجل منهم يختلف عن األخر .إنها اآلثار المفضلة عندي ".فقال ليو ":إنها شيقة جدا ".وقال
تامر ":أنا أحب وجوههم".

12

قال تامر ":نحن جميعا نعيش في بالد مذهلة ,ولدينا جميعا طعام لذيذ  ,وتكنولوجيا مثيرة ,
وأثار جميلة".

13

قال تشين ":نعم  ,ويوما ما سنسافر ونزور بالد بعضنا البعض  ,فأنا اريد أن أري وادي
الملوك في مصر".

14

قال ليو ":نعم  ,أنا أريد أن أقابل عائلتك يا تشين  ,وأري نهر النيل معك يا تامر".

15

قال تامر ":وأنا أريد أن آكل كعك صيني في الصين ,وأري برج إيفيل في باريس معكم أنتما
األثنين".
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Part

الجزء األول

1

1

This is Tamer. He is Egyptian. He is eight years old. He likes
speaking English. Tamer is talking to his uncle. He wants to
speak English to other boys around the world.
 تحدث تامر مع عمه و. يحب تحدث اللغة اإلنجليزية, سنوات8 عمره, هو مصري,هذا هو تامر
.أخبره أنه يريد أن يتحدث اإلنجليزية مع أوالد آخرين حول العالم

2

Tamer's uncle has an idea. "Tamer, I have a French friend.
My friend lives in Paris. He has a son called Leo. Leo speaks
English." Tamer's uncle makes a video call to his French
friend. He gives his tablet to Tamer. Tamer talks to Leo.
 ولديه ابن,  يعيش في باريس,  لدي صديق فرنسي,  " يا تامر:كانت لدي عمه فكرة فقال له
 ثم," أجري عمه مكالمة فيديو مع صديقه الفرنسي. ليو يستطيع تحدث اإلنجليزية, يدعي ليو
. وبدأ تامر يتحدث مع ليو,أعطي التابلت لتامر
الفصل الدراسي الثاني
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Tamer talks to his mom about Leo. He says," I like Leo. I
would like a friend from another country." His mom has an
idea. She works at a hotel and she has a friend from China.
"My Chinese friend has a son. Her son, Chen, speaks English."
 أنا أود أن يكون لدي صديق, " أنا أحب ليو:تحدث تامر مع والدته عن صديقه ليو فقال لها
 فهي تعمل في فندق ولديها صديقة من الصين, " كانت لدي والدته فكرة.آخرمن دولة أخري
". ويتحدث اإلنجليزية, " صديقتي الصينية لديها ابن يدعي تشين:فقالت له

4

Now Tamer speaks to Chen and Leo every week. They are
very good friends. One day, Tamer asks Leo and Chen "What
do you eat for breakfast?" Leo says," I have a croissant and
orange juice." Chen says," That looks delicious! I have soup
and buns for breakfast."
في يوم من األيام سأل تامر.األن يتحدث تامر مع تشين وليو كل أسبوع وهم أصدقاء رائعون جدا
 " ماذا تاكلون علي اإلفطار؟" قال ليو " أنا أتناول كرواسون وعصير:ليو وتشين قائال
" ."ذلك يبدو لذيذا! أنا أتناول شربة وكعك علي اإلفطار:" وقال تشين.برتقال
الفصل الدراسي الثاني
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Tamer says," I want to eat Chinese breakfast. That looks
awesome! I have ful and eggs sandwiches and tea with milk.
It's yummy."
 ذلك يبدو رائعا! أنا اتناول سندوتشات فول وبيض," أنا أريد أن آكل إفطار صيني:فقال تامر
". إنه لذيذ,وشاي باللبن

6

One day, tamer asks," What technology do you use at
school?" Chen says," sometimes I work with my friends on a
computer. We learn how to move a small robot. It's very
interesting."
":وفي يوم من األيام سأل تامر " ما التكنولوجيا التي تستخدمونها في المدرسة؟" فقال تشين
 إنه شئ, نحن نتعلم كيف نحرك إنسان آلي صغير,أنا أعمل احيانا مع أصدقائي علي الكمبيوتر
".شيق جدا
الفصل الدراسي الثاني
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Leo says," That's great. Sometimes I work on a tablet with
my friends. It has a special keyboard. And you, Tamer, what
do you use in Egypt?"
 إنه لديه لوحة مفاتيح, " هذا عظيم! وأنا أحيانا أعمل علي التابلت مع اصدقائي:وقال ليو
"وأنت يا تامر ماذا تستخدم في مصر؟,خاصة به

8

Tamer says," At school we work on computers in the
computer lab. Sometimes I work on a computer with my
friends. Sometime on my own. We use the internet to do
online research on interesting topics. It's awesome!"
 أعمل أحيانا," نحن نعمل علي أجهزة الكمبيوتر في معمل الحاسب اآللي في المدرسة:قال تامر
 نحن نستخدم االنترنت لكي نقوم بأبحاث.علي الكمبيوتر مع اصدقائي وأحيانا أعمل بمفردي
". إنه رائع.علي اإلنترنت عن مواضيع شيقة
الفصل الدراسي الثاني
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Egypt
Egyptian
France
French
China
Chinese
Paris
speak
talk to
around
world
idea
live
breakfast
croissant
orange juice
delicious
soup
learn
move
robot
interesting
great
special
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keyboard
computer lab
on my own
called
video call
give
tablet
country
hotel
son
buns
awesome
ful
sandwiches
milk
tea
yummy
technology
use
internet
online
research
topics
friend

مصز
مصزي
فزنسا
فرنسي
الصين
صيني
باريس
ٌخحذد
يتكلم مع
حول
العالم
فكره
يعيش
افطار
كرواسون
عصير برتقال
لذيذ
شوربه
يتعلم
يتحرك
انسان الي
شيق
عظيم
خاص
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نىحه مفاحٍح
معمم انكمبٍىحز
بمفزدي
ًٌذع
مكانمه فٍذٌى
ًٌعط
حابهج
دونه
فنذق
ابن
كعك
رائع
فىل
سنذوحشاث
نبن
شاي
نذٌذ
حكنىنىجٍا
ٌسخخذو
االنخزنج
عهى اننج
بحذ
مىاضٍع
صذٌك
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تكنولوجيا

معمل الكمبيوتر

كرواسون

technology computer lab croissant

لوحة مفاتيح

مكالمة فيديو

لذيذ

keyboard

video call

delicious
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شربة

buns
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رائع
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Exercises
1

Look and match:

انظر ووصل
video call
delicious
computer lab

technology
soup
awesome
2

Read and put

√

or

×

:

إقرأ وضع عالمة صح او خطأ

1- Tamer is ten years old.
2- Tamer has ful and eggs sandwiches.
3- Leo has a croissant and apple juice.
4- Tamer uses the internet to do online research.
5- Chen learns how to move a small robot.
3

Look and write:

...........................
...
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............................
..

انظر و أكتب

...........................
...

10

............................
..
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Look and put the pictures in the correct order:
الصور

....
....

5

....
....

....
....

انظر و رتب

....
....

Read and choose:

إقرأ و اختر

1- At school, we work on computers in the computer. ………………
TV
lab
house
2- Leo's tablet has a special
keyboard
3- Chen has soup and
milk

………………….

mouse

-

breakfast.
bread
-

………………….for

-

4- Tamer's mom works at a ………………….
hospital
hotel
5- Tamer's

………………….

uncle
6

has a French friend.
mom

Color the following pictures:
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-

school
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aunt
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الجزء الثاني

2

9

One day, Chen says," What monuments do you have in your
countries?" Tamer says," In my country we have many beautiful
monuments, for example, the Sphinx and the Great Pyramid.
Look at these!" Chen says," They are fantastic!" Leo says,
" Wow!"
" لدينا اثار كثيرة جميلة في:" ما األثار التي لديكم في بالدكم؟" فقال تامر:في يوم من األيام قال تشن
"!" رائع:" وقال ليو." إنهم رائعون: انظر إلي هؤالء!" فقال تشين, مثل أبو الهول والهرم االكبر,بلدي

10

Leo asks," Tamer, do you live in Cairo?" Tamer says," No, I
live in Luxor." Chen asks," Is Luxor special? Do you have any
monuments?
". أنا أعيش في األقصر, " ال: هل تعيش في القاهرة؟" فقال تامر, " يا تامر:سأل ليو قائال
"" هل األقصر مميزة؟ هل لديكم أي آثار؟:فسأله تشين قائال

الفصل الدراسي الثاني
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Tamer says," Yes, we do. We have the Valley of the Kings
and Karnak temple. There are pictures on the walls in the
Valley of the Kings. The pictures tell us about the life in
Ancient Egypt. They are 3000 years old. Chen says," that's
awesome!"
 يوجد صور علي حوائط وادي الملوك, لدينا وادي الملوك و معبد الكرنك," نعم:فقال تامر
" فقال تشين. أألف سنة3  وعمرها حوالي, وهذه الصور تخبرنا عن الحياة في مصر القديمة
"!"هذا رائع:

12

Leo says," This is Eiffel Tower. It's in Paris and it's very
famous. I love it." Tamer says," It's so tall! It's great!"
" إنه طويل جدا! إنه: فقال تامر. أنا أحبه, إنه مشهور جدا, إنه في باريس," هذا برج إيفل:قال ليو
"!رائع

الفصل الدراسي الثاني
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Chen says," These are some Warrior Statues in China. They
are over 2000 years old. Each man's face is different. They
are my favourite monument." Leo says," They are very
interesting!" Tamer says," I like their faces."
 وجه كل, سنة2000  عمرها يفوق, " هؤالء بعض تماثيل المحاربين في الصين:قال تشين
" وقال." إنها شيقة جدا:" فقال ليو. إنها اآلثار المفضلة عندي.رجل منهم يختلف عن األخر
"." أنا أحب وجوههم:تامر

14

Tamer says," We all live in amazing countries. We all have
delicious food, exciting technology, and beautiful monuments."
Chen says," Yes, one day we will travel and visit each other's
countries. I want to see the Valley of the Kings in Egypt!"
,  وتكنولوجيا مثيرة,  ولدينا جميعا طعام لذيذ," نحن جميعا نعيش في بالد مذهلة:قال تامر
 فأنا اريد أن,  ويوما ما سنسافر ونزور بالد بعضنا البعض, " نعم:" قال تشين.وأثار جميلة
".أري وادي الملوك في مصر
الفصل الدراسي الثاني
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Leo says," Yes, I want to meet your family, Chen, and see
the River Nile with you, Tamer!" Tamer says," And I want to
eat Chinese buns in China and see the Eiffel Tower in Paris
with you two!"
":" قال تامر. وأري نهر النيل معك يا تامر,  أنا أريد أن أقابل عائلتك يا تشين, " نعم:قال ليو
". وأري برج إيفيل في باريس معكم أنتما األثنين,وأنا أريد أن آكل كعك صيني في الصين

vocabulary
monuments
Sphinx
The Great Pyramid
Valley of the Kings

Karnak temple
Eiffel Tower
Warrior Statues
River Nile
Luxor
Cairo
pictures
beautiful
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آرار
أبى الهىل
انهزو األكبز
وادي الملىك
معبذ انكزنك
برج إيفيل
تماثيل المحاربين
نهر النيل
األلصز
انماهزة
صىر
جمٍم

face
different
favourite
amazing
exciting
travel
visit
fantastic
life
Ancient Egypt
famous
walls
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وجه
مخخهف
مفضم
مذهم
مزٍز
ٌسافز
ٌزور
رائع
حٍاة
مصز انمذٌمت
مشهىر
حىائط
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أبو الهول

معبد

هرم

sphinx

pyramid

temple

tower warrior

تمثال

صورة

يسافر

مشهور

حائط

statue

picture

travel

famous

wall
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برج

محارب
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Exercises

Tamer's Travels on the Tablet

Look and match:

انظر ووصل
sphinx
tower
pyramid

warrior
temple
statue
2

Read and put

√

or

×

:

إقرأ وضع عالمة صح او خطأ

1- The Sphinx and the Great Pyramid are in China.
2- Chen wants to see the River Nile with Tamer.
3- The Eiffel Tower is in Paris.
4- There are some Warrior Statues in Egypt.
5- Tamer wants to eat Chinese buns.
3

Match every monument with its country: صل كل أثر بالبلد الموجود فيه

الفصل الدراسي الثاني
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Look and put the pictures in the correct order:
الصور

4

....
....

5

....
....

Read and match:

....
....

انظر و رتب

....
....

.إقرأ و وصل كل شخصية بالجملة التي قالتها

"What monuments do
you have in your
countries?"
"In my country we have
many beautiful
monuments."
"This is Eiffel Tower.
It's in Paris and it's
very famous."
6

Write 2 sentences about each monument:

:اكتب جملتين عن كل أثر

Eiffel tower

Warrior statues

Valley of the kings

………………………….…………………….

……………….………………………….

……………….………………………….

………………………….………………………
….

………………….………………….……

………………….………………….……
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