
 

 

 انشاء الوحدة األولى الثالث متوسط   

Writing an e-mail describing a friend 

 كتابة ايميل لوصف صديق

Q-Write an-email to a relative about your best friend . Write about his / her 

appearance and character . 

اكتب عن مظهره وشخصيته. اكتب رسالة بريد إلكتروني إلى قريب عن أفضل صديق لك  -س      

Writing an e-mail describing a friend 

 كتابة ايميل لوصف صديق

From Basim 

To Uncle Mazin 

Dear Uncle Mazin , 

  

                        How are you ? I'd like tell you about my friend Salim . He is really good  

and cool . He is active man and lovely . Salim is good at English and Math, 

but is bad at History . He was in my class he was very clever . He likes a sport and he  

plays tennis very good  . Salim is a very nice looking . He is a quite tall , he 

has short black hair and black eyes . He is very interesting and fantastic . I think we 

are 

 going to be good and happy friends forever . 

E - mail me soon , 

Basim 

  

 من باسم



 

 

 إلى العم مازن

 عزيزي العم مازن ،

سالم جيد في اللغة . إنه رجل نشط وجميل . إنه جيد حًقا ورائع . كيف حالك ؟ أود أن أخبرك عن صديقي سالم   

يفكان في ص. ليزية والرياضيات ، لكنه سيئ في التاريخ كاإلن  

أسود قصير إنه طويل جًدا ، وله شعر . مظهر سالم جميل جدا . إنه يحب الرياضة ويلعب التنس جيًدا . وكان ذكيًا جًدا   

  أعتقد. إنه مثير لالهتمام ورائع للغاية . وعينان لونهما أسود 

 . أننا سنكون أصدقاء جيدين وسعداء إلى األبد

 أرسل لي بريدا إلكترونيا قريبا ،

 باسم

  

 انشاء الوحدة األولى الثالث متوسط

3 rd intermediate writing  الكتابة الصف الثالث متوسط 

UNIT 1  لىاألو وحدة  

E-mail describing a friend  بريد إلكتروني يصف صديق 

UNIT 2 الوحدة الثانية  

Invitation e-mail  دعوة البريد اإللكتروني 

UNIT 3  الوحدة الثالثة  

Fact file on wildlife  ملف حقائق عن الحياة البرية 

UNIT 4  الوحدة الرابعة  

Your life  حياتك 

UNIT 5  الوحدة الخامسة  

TV program  برنامج تلفزيوني 



 

 

UNIT 6  الوحدة السادسة  

Career of real person  مهنة شخص حقيقي 

UNIT 7  الوحدة السابعة  

Country  بلد 

UNIT 8  الوحدة الثامنة  

Simple event  حدث بسيط 

******************** 

Project  مشروع 

Imaginary story قصة خيالية 

  

 لطفا اشترك  ب قناة اليوتيوب 

 المنهاج العراقي لمادة اللغة اإلنكليزية تعريف بقناة اليوتيوب

 الصف الثالث متوسط المنهاج العراقي الوحدة الثالثة

 الصف الثالث متوسط المنهاج العراقي الوحدة الثالثة

 إنشاء الوحدة األولى الثالث متوسط

 أنشاء الوحدة الثالثة الثالث متوسط

 أنشاء الوحدة الرابعة الثالث متوسط

 لألفعال ing قواعد اضافة

 لألفعال ed قواعد إضافة

Comparative & Superlative صفات المقارنة والتفضيل 

  

 

https://www.youtube.com/user/salahaiob7
https://www.salahaiob7.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-3/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-3/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-3/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-3/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/
https://www.salahaiob7.com/%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/
https://www.salahaiob7.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-ing-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/
https://www.salahaiob7.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-ed-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/
https://www.salahaiob7.com/comparative-superlative-%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b6%d9%8a%d9%84/

