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Spring spring flowers blooming in the 

ربیع نابض من الزھور المزھرة في الساحات في انتشار الزھور 
الجیدة في الرقصات رائحة ، طازجة ، طازجة ، معطرة ، معطرة ، 

Discussion questions about spring. أسئلة النقاش حول الربيع.
What images spring to mind when you hear the season “spring’?الذهن عند سماع الموسم "الربيع"؟ Kتتبادر إ R

STما الصور ال
How do you feel when spring arrives? كيف تشعر عندما يصل الربيع؟
What things about spring do you like most and least?شيًئا وأقلها؟ bcتحبها أك R

STما األشياء ال
What happens in spring in your country? R بلدك؟

hi الربيع R
hi ماذا يحدث

In what ways is spring the best season? R موسم الربيع؟
hi ما هو أفضل فصل

Do you always do spring cleaning? هل دائما تفعل تنظيف الربيع؟
Are spring onions best eaten in spring? R الربيع؟

hi هل البصل الربيع يؤكل بشكل أفضل
Is spring the same in all parts of the world? R جميع أنحاء العالم؟

hi هل الربيع هو نفسه
Are there any special events that take place in spring in your country?بلدك؟ R

hi الربيع R
hi هل هناك أي أحداث خاصة تجري

“Spring is nature's way of saying, ‘Let's party!’” ~ Robin Williams. Do you agree?"الربيع هو طريقة الطبيعة لقول" دعونا نلعب! "~ روبن ويليامز. هل توافق؟
What do you like to do in spring that you can’t do at other times of the year?أوقات أخرى من السنة؟ R

hi الربيع والذي ال يمكنك فعله R
hi ما الذي تود فعله

Does spring make you look forward to the year? هل الربيع يجعلك تتطلع إK السنة؟
How would you feel if there wasn’t spring? كيف تشعر إذا لم يكن هناك ربيع؟
What does spring the season have in common with ‘spring’ the verb?فصل الربيع مع "الربيع" الفعل؟ R

hi ك Scما الذي يش
Would you like it to be spring forever? هل تريد أن يكون الربيع إK األبد؟
What’s your favourite spring memory? ما �R ذاكرة الربيع المفضلة لديك؟
What clothes do you like to wear when spring arrives?تحب أن ترتديها عندما يصل الربيع؟ R

STالمالبس ال R� ما
Do you think spring feels differently to people of different ages?هل تعتقد أن الربيع يشعر بشكل مختلف للناس من مختلف األعمار؟
What adjectives would you use to describe spring?ستستخدمها لوصف الربيع؟ R

STما الصفات ال
"Spring shows what God can do with a drab and dirty world." ~ Virgil A. Kraft. Do you agree?"جيل �cالربيع يدل ع� ما يمكن أن يفعله � بعالم مريب وقذر." ~ ف A. كرافت. هل توافق؟

vocabulary مفردات اللغه
Warm  � hiدا
sunshine اق إ��
flowers زهور
April showers االستحمام أبريل
breeze نسيم
puddle ة �cبركة صغ
storm عاصفة
windy عاصف
vibrant نابض بالحياة
bright ق م��
pleasant ممتع
hiking ه h hcالت
cycling ركوب الدراجات
Open air R الهواء الطلق

hi
concert حفلة موسيقية
sunroof فتحة سقف
sunglasses نظارات شمسيه
shorts ة �cال�اويل القص
skirt تنورة
sandles ساندليس
umbrella مظلة
holiday يوم االجازة

Nature: Spring



picnic هة h hcال
outdoors R الهواء الطلق

hi
bees النحل
sunkissed قبلة الشمس
rainbow قوس المطر
bloom إزهار
blossom زهر
nest عش
hatch فأس
seedling نبتة
thaw ذوبان
fragrance  �cعب
bouquet باقة أزهار
Easter عيد الفصح
thriving مزدهر
rejuvinating
vibrant نابض بالحياة
hopeful متفائل
gardening الحدائق
tulips الزنبق
bulbs مصابيح
sprout برعم
birth والدة
bunny أرنب
butterfly فراشة
melt إنصهار
rubber boots أحذية مطاطية
spring cleaning تنظيف الربيع



R تتبادر إK الذهن عند سماع الموسم "الربيع"؟
STما الصور ال

الربيع هو طريقة الطبيعة لقول" دعونا نلعب! "~ روبن ويليامز. هل توافق؟"
R أوقات أخرى من السنة؟

hi الربيع والذي ال يمكنك فعله R
hi ما الذي تود فعله

هل تعتقد أن الربيع يشعر بشكل مختلف للناس من مختلف األعمار؟

جيل" �cالربيع يدل ع� ما يمكن أن يفعله � بعالم مريب وقذر." ~ ف A. كرافت. هل توافق؟


