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 اميان اجملذوب : املادة  ةدكتور  ◄

   surviving the tides:  عنوان احملاضرة ◄     واالخرية     العاشرة:  احملاضرة  ◄

Vocabulary  

Content- Area Words: 

2-Example: we ate our picnic lunch near 
the water on the sandy seashore. 

1-seashore: land near or on the edge of 
the sea. 

4-Example: high tides push the water onto 
the beach early in the morning and late at 
night. 

3-tides: the rise and fall of water levels 
that, in most oceans, takes place twice each 
day. 

6-Example: A fish cannot survive in a dry 
environment. 

5-environment: the surroundings of a plant 
or animal that affect its life.  

8-Example: the suction cup on the back of 
the hook holds it to the wall. 

7-suction cup: a cup-shaped object that 
sticks to a flat surface through lowered. 

10- Example: the receding floodwater 
returned to the river. 

9-receding: moving back or away. 

 الترجمة:

تناولنا غداء النزهة بالقرب من المياه على  مثال: -2 ارض بالقرب او على حافة البحر.شاطئ البحر:  -1

 شاطئ البحر الرملي.

صعود وهبوط مستويات المياه التي  المد والجزر: -3

 تحدث في معظم المحيطات مرتين في اليوم.

ارتفاع المد والجذر يدفع الماء على الشاطئ  مثال: -4

 وفي وقت متأخر من الليل في الصباح الباكر,

محيط النباتات او الحيوانات التي تؤثر على البيئة:  -5

 حباتها.

ال يمكن للسمك البقاء على قيد الحياة في بيئة  مثال: -6

 .جافة

الطاسة تشكل الشيء وتثبته الى  طاسة المضخة: -7

     السطح خالل االنخفاض.

طاسة المضخة في مؤخرة الشرك تثبته الى مثال:  -8

 الجدار.

 عادت مياه الفيضانات المتدهورة الى النهر. مثال:-11 تتحرك الى الوراء او بعيداً. انحسار: -9

 3اللغة االنكليزية  
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Academic English: 

2-Example: his challenge was to move the 
heavy refrigerator into the truck. 

1-challenge: something that is difficult to do 

4-Example: it is cloudy outside, so I think it 
will rain eventually. 

3-eventually: at a later time. 

 الترجمة:

كان التحدي الذي واجهه هو نقل الثالجة  مثال: -2 هو امر يصعب القيام به. تحدي: -1

 الثقيلة الى الشاحنة.

الجو غائم بالخارج, لذلك اظن انها سوف  مثال: -4 في وقت الحق.اخيراً/في النهاية:  -3

 تمطر في النهاية.

 

Surviving the tides 

 بقاء المد والجزر

For the animals and plants living at the seashore, each day is a challenge. The seashore 
provides many places to live. It has large rocks and sand dunes, or large hills of sand. Of 
course, it also has the open ocean. The movement of the tides makes the seashore a 
place that changes all the time. Sea plants and animals that are covered by water in the 
morning may by left in dry sand under the heat of the sun by afternoon. How can living 
things survive in this difficult environment?  In most oceans, the tide reaches its farthest 
point up the shore about every 12 hours. This is high tide, during which most of the beach 
is usually under water. Some forms of sea life, or sea animals and plants, hang on tightly 
to rocks, so the strong waves do not move them all to the shore. A sea snail uses its foot 
like a suction cup to hang on to rocks. Hard-shelled sea animals called barnacles produce 
a liquid that allows their shells to stick to rock. Instead of roots like a plants, seaweed has 
a part called a holdfast. The holdfast attaches to rocks or to the bottom of the sea. 
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These forms of sea life work hard not to let waves carry them to shore, but they do not 
always succeed. As the water level goes down with the receding tide, some sea life is left 
behind on the shore. Sea urchins, sea stars, and seaweed are a few of the living things 
that may eventually die if they are left on the shore without water. Other sea life may 
survive in small pools, or puddles, of water left behind by the receding tide. 

-These small pools, called tide pools, are homes for many sea plants and animals, 
including seaweed, sea anemones, sea stars, crabs, and clams. Each day, these creatures 
struggle to stay alive in the pools before the next high tide.  

At high tide, cool water fills the tide pools. The ocean water is  full of oxygen and tiny 
creatures called plankton. Some animals, such as barnacles, eat the tiny plankton. At low 
tide, the creatures are in danger of using up all the oxygen and food in the pool. Also the 
water in the pool gets warm and clams close up their bodies or shells to keep water in. 
Some seaweed produces mucus, a substance that helps to keep it moist, or slightly wet. 
When the waves finally reach high tide again, they fill the pools with cool seaweed. This 
may seem like a moment of relief. However, it is really just the beginning of a new 
challenge. Now the sea creatures must avoid being carried to shore by the waves. 

 ترجمة النص:

 ولها. للعيش األماكن من العديد يوفر البحر شاطئ .تحدي هو يوم كل البحر, شاطئ على تعيش التي والنباتات لحيواناتل

 والجزر المد حركة. المفتوح المحيط لديها أن كما الحال, وبطبيعة .الرمال من كبيرة تالل أو رملية, وكثبان كبيرة صخور

 وارك  ت   ايكونو قد الصباح في المياه تغطيها التي والحيوانات البحرية النباتات .وقت كل في يتغير مكانا البحر شاطئ يجعل

 معظم في الصعبة؟ البيئة هذه في الحية الكائنات تعيش أن يمكن كيف .ظهرال بعد الشمس حرارة تحت الجافة الرمال في

 عادة الشاطئ معظم خاللها يكون العالي, المد هذا .ساعة 21 كل حوالي الشاطئ على نقطة أبعد يصل المد المحيطات,

 فإن وبالتالي , الصخور على بإحكام وتعلق والنباتات, البحرية الحيوانات أو البحرية, االحياء أشكال وبعض .الماء تحت

 .الصخور على لتتعلق الشفط كأس مثل قدمه البحر الحلزون يستخدم .الشاطئ إلى منهم كل تحرك ال القوية الموجات

. بدالً حيوانات بحرية ذات قشرة قاسية تدعى صدف البحر )البرنقيل( تفرز سائل يسمح لقشورها االلتصاق على الصخر

 ل نتيجة تجمع نهايات اشباه الجذور(.بت)يتشكمن جذور مثل النباتات, األعشاب البحرية لديها جزء يسمى المث  
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هذه االشكال من االحياء البحرية تعمل بجد  لعدم سماح  المث بت )اشباه الجذور( يعلق على الصخور او في قاع البحر.

دائماً. عندما ينخفض منسوب المياه بانحسار المد, تترك بعض االحياء  للموجات بأن تحملها الى الشاطئ, لكنها التنجح

البحرية وراًء على الشاطئ. قنافذ البحر, نجوم البحر, واالعشاب البحرية هي عدد قليل من الكائنات الحية التي قد تموت 

قيد الحياة في برك صغيرة, او  قد تعيش االحياء البحرية األخرى على في نهاية المطاف اذا تركوا على الشاطئ دون ماء.

بالوحل, من المياه التي خلفها تراجع المد. هذه البرك, تدعى برك المد, تعتبر موطن للعديد من النباتات والحيوانات 

البحرية. من ضمنها طحلب البحر, شقائق النعمان البحرية, نجوم البحر, سرطان البحر, والمحار. كل يوم هذه المخلوقات 

مياه فح لتبقى على قيد الحياة في البرك قبل المد المرتفع القادم. عند المد المرتفع, المياه الدافئة تمأل برك المد. البحرية تكا

وبأحياء بحرية صغيرة جداً تدعى العوالق. بعض الحيوانات مثل صدف البحر تأكل العوالق  نالمحيط مليئة باألكسجي

بحرية بخطر ان تستهلك كل االكسجين والغذاء في البرك .ايضا تصبح الصغيرة. عند المد المنخفض ,تكون االحياء ال

لتحافظ على المياه بداخلها. بعض طحالب البحر تفرز رغام ارات اجسامها او قشورها المياه في البرك دافئة وتق رب المح

مرة أخرى,  لمد مرتفعاو رطبة قليال. عندما تصل األمواج أخيرا يأتي ا)مخاط(, وهي مادة تساعد على ابقائها رطبة, 

وهذا يبدو نوع من الراحة. مع ذلك, هو حقا مجرد بداية لتحدي جديد. االن مخلوقات  وتمأل البرك مع اعشاب بحرية باردة.

 البحر يجب تجنب حملها الى الشاطئ من قبل األمواج.

Comprehension skills )مهارات الفهم( 

Mark box a ,b , or c with an X before the choice that best completes each sentence . 

Recalling facts 

3-some seaweed produces 
mucus that helps to: 

2-As water in a tide pool 
dries up, sea anemones 
and clams close up, so 
they don't: 

1-At high tide, some kinds 
of sea life hold on to 
rocks, so they don't get: 

a-keep the seaweed moist. a-drown. a-eaten by fish. 
b-keep flies off the seaweed b-get cold. b-covered by water. 
c-keep waves from hitting 
the seaweed. 

c-lose water.  c-carried to shore by waves. 
 

 5-cool seawater pours into 
tide pools at: 

4-while waiting for high 
tide, creatures in a tide 
pool are in danger of: 

 a- low tide. a-drowning. 
 b-high tide. b-getting cold. 
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 c- all times of the day. c-using up all the food in the 
pool.  

 الترجمة:

في المد العالي, بعض أنواع  -1

 بقىالبحرية ت يحياءاال
 على على الصخور, يحتى انها التحصل

عندما تجف المياه في برك  -2

المد, شقائق النعمان والمحار 

 تقترب, لذلك انهم ال:

بعض األعشاب البحرية تنتج   -3

الذي يساعد  (مخاطالرغام )

 على:

الحفاظ على األعشاب البحرية -أ يغرقون. - أ األسماكان تؤكل من قبل  - أ

 رطبة.

بعيدة عن األعشاب  الذباب بقاء-ب     .صابوا بالبردي -ب غطى بالمياه.تان  - ب

 البحرية.

الى الشاطئ بواسطة  ان تحمل - ت

  األمواج.

منع األمواج من االصطدام -ت      يفقدوا المياه.-ت

 باألعشاب البحرية.

في يحين انتظار المد العالي,  -4

المخلوقات في بركة المد 

 والجزر هي في خطر:

مياه البحر البارد يصب في  -5

 برك المد والجزر في:

 

  تدني جزر البحر. - أ الغرق. - أ

   المد العالي.-ب .يصابوا بالبرد - ب

هالك كل الطعام في البرك است - ت

. 

  في جميع األوقات من اليوم. - ث

 Understanding ideas 

3- The article also  
suggests that at low tide 
sea life in tide pools 
cannot always: 

2-The article suggests that 
at high tide some forms of 
sea life struggle to: 

1- from the article, you 
can conclude that most 
high tides occur about: 

a-get enough food and 
moisture. 

a-get enough oxygen. a-every hour. 

b- escape large creatures 
like sharks. 

b-stay above water level. b-twice each day.  

c-protect itself from crashing 
waves. 

c- avoid being washed up 
on shore.  

c-once each week. 

 5- from the article, you 4-Sea creatures at the 
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can conclude that the 
animals likely to survive in 
tide pools can: 

seashore work hard to 
survive in: 

 a-get oxygen from the air. a-bad weather. 

 b-live only on seaweed. b-changing conditions.  
 c-live in shallow water for 

hours at a time. 
c-polluted environment. 

 الترجمة:

من المقالة ,يمكنك استنتاج  -1

ان معظم المد العالي يحدث 

 :يلايحو

تقترح المقالة انه في المد  -2

يحياء العالي بعض اشكال اال

 البحرية تناضل من اجل:

تقترح المقالة ايضاً انه في  -3

انخفاض المد ,االيحياء 

البحرية في برك المد ال 

 يمكنها دائماً:

الحصول على ما يكفي من  - أ كل ساعة. - أ

 االوكسجين.

الحصول على ما يكفي من الغذاء -أ

 والرطوبة.

الهروب من المخلوقات الكبيرة -ب      البقاء فوق مستوى المياه.-ب  مرتين كل يوم. - ب

 مثل القرش.

حماية نفسها من االصطدام  - ث على الشاطئ.دفعها تجنب -ت مرة واحدة كل أسبوع. - ت

 .باألمواج

المخلوقات البحرية على  -4

الشاطئ تعمل جاهدا للبقاء 

 على قيد الحياة في:

من المقالة, يمكنك استنتاج ان  -5

الحيوانات من المرجح ان تبقى 

على قيد الحياة في برك المد 

 :يمكنهاوالجزر 

 

الحصول على االوكسجين من  - أ الطقس السيئ. - أ

 الهواء.

 

العيش فقط على األعشاب -ب  الظروف المتغيرة. - ب

 البحرية.

 

العيش في المياه الضحلة -ت البيئة الملوثة. - ت

 واحد.لساعات لوقت 

 

1- recognizing words in context:

Find the word avoid in the article. One definition below is closest to the meaning of that 
word. One definition has the opposite or nearly the opposite meaning .The remaining 
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definition has a meaning that has nothing to do with the other two words. Label the 
definitions C for closest, O for opposite or nearly opposite, and U for unrelated. 

a) get close to  O  

b) turn quickly  U  

c) stay away from  C  

2- Distinguishing  Fact  from  Opinion

Two of the statements below present facts, which can be proved. The other statement is 
an opinion , Which expresses someone's thoughts or beliefs. Label the statements F for 
fact and O for opinion. 

t on shore when the water level goes down.a) During low tide, some sea life is lef  F  

b) the most interesting animals in the world live at the seashore.  O  

c) some sea creatures that hang on to rocks are not carried to shore by the waves.    F  

3-Making correct inferences 

Two of the statements below are correct inferences, or reasonable guesses, that are based 
on information in the article . the other statement is an incorrect, or faulty, inference. Label 
the statements C for correct inference and I for incorrect inference.  

a) Low tide can be dangerous for creatures living at the seashore.  C  

b) Barnacles need oxygen and plankton in order to survive.   C  

veral days.c) After high tide, sea creatures are safe for se   I  

4-  :  understanding main ideas
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One of the statements below expresses the main idea of the article. Another statement is 
too general, or too broad. The other explains only part of the article; it is too narrow. Label 
the statements M for main idea, B for too broad, and N for too narrow.  

a) sea creatures struggle to survive the changing tides of the seashore.  M  

b) sea urchins may die if they are left on shore without water at low tide.  N  

c) High and low tides make it hard for sea life to survive.  B  

 الترجمة:

 استراتيجيات القراءة:(1

في هذه المادة ,تعريف واحد ادناه هو األقرب الى معنى هذه الكلمة . تعريف واحد له عكس او مغامرة اعثر على كلمة 

 O)تسمية التعريفات لالقرب )C) العكس تقريباً ,التعريف المتبقي له معنى العالقة له بالكلمتين االخريين. الكلمة)
 .U, ليس له عالقة بالكلمتين اآلخرتين مقابل او عكس ذلك تقريبا

O   .أ( اقترب من 

U  .ب( يتحول بسرعة 

C   .ت( ابقى بعيداً عن 

 تمييز الحقيقة من الرأي:(2

البيان االخر هو رأي, والتي تعبر عن أفكار شخص ما  يعرض اثنان من البيانات الواردة ادناه حقائق, والتي يمكن اثباتها.

 للرأي. Oللحقيقة و  Fاو معتقداته. تسمية العبارات 

F   )على الشاطئ عندما ينخفض مستوى المياه. خالل المد المنخفض, بعض االحياء البحرية تبقى أ 

O   )الحيوانات األكثر اثارة لالهتمام في العالم تعيش على شاطئ البحر. ب 

F   )ال تنقل الى الشاطئ من قبل األمواج. بعض المخلوقات البحرية التي تعلق على الصخور ت 



[WWW.SYRIAMATH.NET] 

 

 

Maths_WhatsApp : 099192114          Facebook_Page : IOM           F.B Group :Syria math-2nd years  
 

9 

 ا يجعل االستدالالت صحيحة:مم(3

اثنان من العبارات ادناه هي استنتاجات صحيحة, او تخمينات معقولة, التي تستند الى معلومات في المقالة. واالستنتاج 

 لالستدالل غير الصحيح. Iلالستدالل الصحيح و   Cمية العبارات االخر هو خاطئ , او استدالل خاطئ. تس

C   )انخفاض المد يمكن ان يكون خطراً على المخلوقات التي تعيش على شاطئ البحر. أ 

C   )والعوالق الى االوكسجين من اجل البقاء على قيد الحياة.صدف البحر حتاج ي ب 

I   )بعد المد العالي, مخلوقات البحر آمنة لعدة أيام. ت 

 فهم معاني الكلمات:(4 

واردة ادناه تعبر عن الفكرة الرئيسية لهذه المادة. البيان االخر عام جداً, او واسعة جداً. واألخر يفسر ان احدى العبارات ال

 للفكرة الضيقة. Nللفكر الواسعة , Bللفكرة الرئيسية,  Mجزء من هذه المادة: فهي ضيقة جدا. 

M   .أ( بتغير المد والجزر من شاطئ البحر المخلوقات البحرية تناضل من اجل البقاء على قيد الحياة 

N   .ب( قنافذ البحر قد تموت اذا تركت على الشاطئ دون ماء في المد المنخفض 

B   )البحرية البقاء على قيد الحياة. حياءالمد والجزر العالية والمنخفضة تجعل من الصعب على اال ت 

Expanding Vocabulary : 

Content-Area words 

Cross out one word or phrase in each row that is not related to the word in dark type. 

1-seashore:            environment                tides                  desert                 ocean 

2-tides:                  high                          low                    receding               boat 

3-evironment:        world                    beginning           seashore             living things 

4-suction cup:       loose                     stick                 sea snail              rocks 

5-receding:           tides                    low               moving back         moving forward 
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 لترجمة:ا

 بيئة                       المد والجزر                صحراء                       محيط                شاطئ البحر: -1

 ارتفاع                    منخفض                     انحسار                        قارب                المد والجزر: -1
 العالم                      بداية                         شاطئ البحر                  كائنات حية                        البيئة: -3
 قوقعة بحرية                  صخور                      عصا                        رخو             طاسة المضخة: -4
 مد وجزر                 منخفض                   يتراجع                        يتحرك لألمام                     انحسار: -5

 
 انتهت احملاضرة

..ونذكركم انها من المواد سهلة المنال.. ونشكر كل من ساهم في انجاز هذا وبهذا نكون قد انهينا مقرر اللغة اإلنكليزية 

 المقرر حتى وان لم يذكر اسمه..

 واالن سوف نورد اليكم نموذج ألسئلة اإلنكليزي كون مدرسة المقرر تغيرت وال يوجد أسئلة دورات.

المطلوبة لالمتحان ولكن نظراً لكثرتهم وضيق الوقت نعتذر عن ترجمتهم   vocabularyايضاً سوف نورد عدد من ال 

 ولكن معظم الكلمات وشرحن موجود بالمحاضرات .. 

))يوجد خطأ في المحاضرة األولى بالمحتوى العلمي كاتبين انو في نصين واسئلة عنهم والصح انه بكل المحاضرات يوجد 

 نص واحد فقط ((

 حظات التي قامت الدكتورة بإعطائها:واالن نذكر لكم بعض المال

ثانياً:أوال: .أسئلة االختيارات هي أسئلة حفظية فيجب حفظها  ال يوجد قواعد ابداااا..... 

 يأتي نمط األسئلة على هذا الشكل:

 المعنى القريب لكلمة ما او العكس لها -1صح او خطأ من فهم النص... -2
 ر اإلجابة الصحيحةاهدول األسئلة يلي بيجو بعد اختحيح او خاطئ ..استدالل صالفكرة الرئيسية او حقيقة او رأي 

 بالمحاضرات
 (درجة  33سؤال أي  25يأتي )

أي: تعطي التعريف ونختار الكلمة  vocabularyسؤال تعريف يأتي من اول قسم من المحاضرات وهو ال -3

 بكون اختر الكلمة الصحيحة() درجة 13أسئلة يعني عليه  23المناسبة لها.... سؤال التعريف مكون من 

المعنى   لينفهم  كلمة  كل مثال على   وعاطيين ومعناها يعني شرحا إنكليزي   هو عبارة عن كلمة  vocabularyال 

 )كلمة صعبة (   اكثر وهدول الكلمات من النص 

 درجات 23أسئلة  5اختار الكلمة الغريبة   -4
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أسئلة من اخر كل محاضرة متل امأل الفراغ  23)يأتي  درجة 43سؤال 13اختار اإلجابة الصحيحة  -5

 أسئلة من التعاريف او اختر اإلجابة الصحيحة الموجودة بالمحاضرات( وبس..): 23بالكلمة المناسبة.. 

 النموذج االمتحاني:
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 قد قدمنا الفائدة المطلوبةبالتوفيق.. نأمل ان نكون 

  وبعضها قد ورد خالل المحاضرات  vocabularyال االن بعض سنورد 
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