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Grade 12 – Unit ( 1 ) 

 

1- How can you define law? What is law?  
Law is a set of rules that govern the society. 

كيف يمكنك تعريف "القانون"؟ أو ما هو القانون؟ -1  
القانون هو مجموعة من القواعد تقوم بحكم لمجتمع. -  

2- Setting strict laws is very essential (important) for societies. Discuss. 
Without laws there will be no justice. There will be no safety in the country. Crimes are 
more likely to increase in countries that don’t enforce strict laws. 

إن وضع القوانين الصارمة شيء أساسي )مهم( للمجتمعات. وضح ذلك -2  
القوانين، سيتم اهمال العدالة، وسينعدم األمان في الدولة، واحتمالية تزايد أعداد الجرائم المرتكبة في الدول التي ال تضع  دون -

 قوانين صارمة ستزداد.

3- How can we enforce laws in the society? 
The government should set penalties and punishments to punish those who break the law. 

كيف يمكننا أن نجعل القوانين مطبقة في المجتمع؟ أو كيف يمكننا أن نجبر الناس على اتباع القانون؟ -3  
على الحكومة أن تضع عقوبات لتعاقب من يخالف القانون. -  

4- What is the basic principle of all laws? 
A person is innocent until proven guilty. 

و المبدأ الرئيسي في القانون؟ما ه -4  
المتهم بريء حتى تثبت ادانته. / المتهم بريء حتى يتم إثبات أنه مذنب. -  

5- Give examples of illegal actions. 
Dealing in drugs, drinking alcohol, murder, theft, physical and psychological abuse… etc 

الغير قانونية )الجرائم(. أذكر بعض األمثلة على األفعال -5  
تعاطي المخدرات، شرب الكحوليات أو الخمور، السرقة، االساءة الجسدية أو النفسية. -  

6- Where did Kuwait draw its laws from? 
Kuwait drew its laws from the teachings of the Holy Qur'an. 

من أين استُمدت القوانين في الكويت؟ -6  
ي الكويت مستمدة من تعاليم القرآن الكريم.القوانين ف -  

8- Give examples of techno-crimes. 
Identity theft, bank account theft, hacking, online harassment…etc 

أذكر بعض األمثلة على الجرائم االلكترونية. -8  
ترونية...الخ.انتحال الشخصيات، سرقة الحسابات البنكية، االختراق، المقايضات االلك -  

9- Why is techno-crimes on the increase? 
Because the number of people using the computer and the internet is increasing. 

لم تتزايد أعداد الجرائم االلكترونية؟ -9  
بسبب الزيادة في أعداد مستخدمي الكمبيوتر واالنترنت -  
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10- Suggest ways to prevent computer crimes. 
1) We should improve security of our online information by inventing new methods of 

online confirmation.  
2) We should change the passwords of our online accounts every now and then. 
3) We must not post any secret information online, such as bank account details or civil 

ID numbers.  
4) The governments must set harsher punishments on techno-criminals. 

اقترح بعض الطرق لردع الجرائم االلكترونية. -10  
( علينا أن نحسن من خصوصية وأمان معلوماتنا االلكترونية عن طريق ابتكار طرق جديدة لتأكيد المعلومات على االنترنت.1  
( علينا أن نغير رموز دخولنا على الحسابات االلكترونية بين الحين واآلخر.2  
السرية على االنترنت كمعلومات وتفاصيل الحسابات البنكية أو األرقام المدنية. ( علينا أال ننشر معلوماتنا3  
( يجب على الحكومات أن تضع عقوبات أقسى للجرائم االلكترونية.4  

11- What is meant by culture of blame? 
people tend to find somebody to blame instead of taking responsibility of their actions. 

ما الذي نعنيه بثقافة اللوم؟ -11  
ميل الناس إلى إيجاد شخص ما إللقاء اللوم عليه بدالً من تحمل مسؤولية أفعالهم. -  

12- Are you for or against more litigation in courts? Do you agree or disagree with solving minor issues in courts? 

Why? 
1) I agree because each one of us has the right to go to court. It proves that the society 

protects the interests of all citizens and protects people from criminal neglect. It 
shows that our courts are working. 

2) I disagree because these minor cases will clog up our courts and could delay the 
capture the real criminals in more serious cases such as murder and drug dealing. 
The minor cases can be solved without going to courts. 

هل أنت مع أم ضد أن يتم طرح المزيد من القضايا في المحاكم؟ وهل توافق أم ال توافق على حل القضايا البسيطة  -21
 والثانوية في المحاكم؟ ولماذا؟

( أنا أوافق على ذلك، ألنه لكٍل منا الحق في اللجوء إلى المحكمة، وألن هذا األمر يثبت بأن المجتمع يحمي مصالح جميع 1)
ويحميهم أيضاً من المجرمين الُمْهَملين، وتبيّن لنا بأن القضاة موجودين. المدنيين  

( ال أوافق على ذلك، ألن االلتفات إلى القضايا الثانوية يعيق سير عمل القضاء، ويمكن ان يقلل من عمليات القبض على 2)
لقضايا الثانوية يمكن حلها دون الذهاب إلى المجرمين الحقيقيين األكثر خطورةً، كمرتكبي جرائم القتل ومتعاطي المخدرات، وا

 المحاكم.
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Grade 12 – Unit ( 2 ) 

 

1- What is meant by migration? 
It is the movement (of people or animals) from one place to another. 

ماذا نعني بالهجرة؟ -1  
هي انتقال )سواء البشر أو الحيوانات( من مكان إلى آخر. -  

2- What are the advantages of migration? 
People migrating to other countries will have better opportunities of finding better-paid 
jobs. They will find better and safer places to live. They will find better educational and 
health services. 

يات/فوائد الهجرة؟ما هي إيجاب -2   
يمكن للمهاجرين أن يجدوا وظائف أفضل برواتب جيدة، ويمكنهم أيضاً أن يقابلوا أصدقاء جدد وأن يتعلمون لغتهم، ويمكنهم  -

 أن يتمتعوا بتعليم جيد.

3- What are the disadvantages of migration? 
People migrating to other countries will find it hard to live away from home and away from 
family and friends. They will feel lonely and will experience culture shock and 
homesickness. Sometimes, they emigrate to countries expecting to find a better living, but 
life turns out to be more difficult. 

ت/أضرار الهجرة؟ما هي سلبيا -3  
يمكن أن يجد المهاجرون صعوبةً في العيش بعيداً عن ديارهم وعن عائالتهم وأصدقائهم، وقد يشعرون بالوحدة والحنين إلى  -

الوطن وقد يُصدمون بالثقافات الجديدة عليهم، وأحياناً عندما يهاجر هؤالء الناس لدول أخرى وهم )على أمل/يتوقعون( أن 
تخيب آمالهم وتصبح الحياة الجديدة أصعب مما كانت عليه. يجدوا حياةً أفضل،  

4- Why do people emigrate? 
People emigrate to find better jobs, to get better payments (salaries), to find a better place 
to live and to run away from wars and naturals disasters. 

لماذا يهاجر الناس؟ -4  
يهاجر الناس إليجاد وظائف أفضل، وللحصول على رواتب أعلى، أو إليجاد مكان أفضل للعيش فيه، أو بسبب رغبتهم  -

 بالهرب من الحروب والكوارث الطبيعية.
5- Why do animals migrate? 
They migrate to find a place with more food and water, and to find a place with better 
weather conditions to raise their young. 

لماذا تهاجر الحيوانات؟ -5  
تهاجر الحيوانات إليجاد أماكن فيها وفرة من الطعام والمياه، وذات طقوس جيدة لتربية صغارها وصقلها. -  

6- How do animals know where to go when they migrate? 
Some scientists think that animals have an inner compass inside their heads. Other 
scientists thinking that some animals use the sun and stars to find their way. 

كيف تعرف الحيوانات الطرق التي تسلكها للهجرة إلى أماكنها المعتادة؟ -6  
ة الطريق داخل رؤوسها، وبعض العلماء يرون بأن بعض العلماء يعتقدون بأن الحيوانات تملك نوعاً من البوصلة لمعرف -

 الحيوانات تعتمد على الشمس والنجوم إليجاد الطريق.
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Grade 12 – Unit ( 3 ) 

 

1- Give examples of some human values. 
Forgiveness\Tolerance – Compassion – Appreciation – Justice\Fairness – Kindness – 
Empathy – Peacefulness – Honesty – Responsibility - Helpfulness – Respect – Loyalty. 

أذكر بعض األمثلة على القيم اإلنسانية. -1  
 –المسؤولية  –الصدق –السالم  –التعاطف مع اآلخرين  –اللطافة  –العدالة  –التقدير  –التعاطف  –المغفرة/التسامح 

اإلخالص. –االحترام  –المساعدة   

2- What are human values? How can we define human values? 
They are human principles and good manners we should follow. 

ما هي القيم اإلنسانية؟ أو كيف يمكنك تعريف القيم اإلنسانية؟ -2  
هي مبادئ إنسانية وأخالق حميدة علينا إتباعها. -  

3- Give examples of human values and identify their meanings. 
Respect\Compassion\Forgiveness 
Respect is treating people in a good way. Compassion is sympathy towards someone’s 
suffering. Forgiveness is the ability to forgive people who did something wrong to us. 

م اإلنسانية ووضح معنى كٍل منها.أذكر بعض األمثلة عن القي -3  
االحترام هو معاملة الناس بطريقة جيدة، والشفقة هي العطف على معاناة أحدهم، والمغفرة هي القدرة على التسامح مع من 

 عاملنا بشكٍل خاطئ.
 4- How can we express compassion and empathy in the society? 
We can express compassion and empathy by donating money to the poor, helping in 
building hospitals and providing jobs and residence for those in need. 

كيف يمكننا أن نعبّر عن شفقتنا وتعاطفنا في المجتمع؟ -4  
يات وتوفير الوظائف والمساكن للناس التبرع باألموال إلى الفقراء، والمساعدة في بناء المستشفتعاطفنا بيمكننا التعبير عن  -

 الذين يحتاجونها. 
5. Why do many countries have important legislations? How are legislations important? 
Legislations are important because they protect the people in the country, help in raising 
good people and good citizens and provide peaceful living. 

لماذا يعتبر تشريع القوانين مهماً في العديد من الدول؟ وكيف يكون مهماً؟ -5  
تشريع القوانين مهم ألنه يحمي الشعوب في الدول، ويساعد على إنشاء بشر ومواطنين صالحين، ويمنح حياة سالمة. -  

6. How does Islam teach us important human values? 
It teaches us to respect Laws, to be peaceful to one another and to express compassion by 
helping others. 

كيف علمنا اإلسالم أهمية القيم اإلنسانية؟ -6  
دتهم.علمنا اإلسالم أن نلتزم ونحترم القانون، لنكون مسالمين مع اآلخرين، وأن نعبر عن تعاطفنا وشفقتنا بمساع -  
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7. What is the job of volunteers in voluntary work? 
They work wherever they are needed, for example, they distributed food and aid to needy 
families and participate in raising awareness in schools and universities. In addition they 
provide Basic health care systems and participate in rescue operations outside Kuwait. 

ما هي وظيفة المتطوعين في العمل التطوعي؟ -7  
يعملون في أي مكان قد يحتاج مساعدتهم، على سبيل المثال يمكنهم أن يقوموا بتوزيع الطعام واألدوات لتي تحتاج إليها  -

يشاركوا في التوعية في المدارس والجامعات، باإلضافة إلى ذلك، يقومون بنشر أنظمة العائالت المحتاجة، ويمكنهم أن 
 االهتمام بالصحة، وأن يقوموا بعمليات اإلنقاذ خارج الكويت.

8- What are the qualities of a volunteer? What qualities make a good volunteer? 
Volunteers should be dedicated, courageous, helpful, compassionate, and find pleasure in 
helping others without any reward. 

ما هي صفات المتطوعين؟ أو ما الصفات التي تجعل الشخص متطوعاً ممتازاً؟ -8  
 يجب أن يكون المتطوعين مختصين وشجعان ويحبون المساعدة ورحماء/متعاطفين ويجدون أنه الشرف في مساعدة الناس -

 دون االهتمام إلى الجوائز والماديات.
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  Grade 12 – Unit ( 4 )  

 

1- What is meant by desertification?   
It is when the green lands turn into desert.   

ماذا نعني بالتصحر؟ -1  
نعني بذلك تحول األراضي الخضراء إلى صحراء -  

2- What are the causes (reasons) of desertification? 
Lack of water, harsh climate, overgrazing, over cultivation, deforestation. 

ما هي مسببات )أسباب( التصحر؟ -2  
قلة/ندرة المياه، والمناخ القاِس، والرعي الجائر للمواشي، والزراعة المفرطة، وقطع أشجار الغابات. -  

3- What are the effects of desertification?  
1) Effects on the environment: wildfire, dust, sandstorms.  
2) Effects on man: death, migration, breathing problems because of sandstorms and 

dust. 
ما هي آثار التصحر؟ -3  

 تأثيرها على البيئة: الحرائق، الغبار والعواصف الترابية 

 الهجرة، ومشاكل التنفس بسبب العواصف الترابية والغبار.تأثيرها على االنسان: الموت، و 

4- How can we solve the problem of desertification? 
We need to plant more trees, make campaigns to raise awareness of the importance of 
planting trees. 

 كيف يمكننا أن نحل مشكلة التصحر؟ -4
 زراعة المزيد من األشجار، وتنظيم الحمالت التوعوية التي توّعي الناس بأهمية زراعة األشجار. نحن نحتاج إلى -

5- What is deforestation? 
It’s the cutting down of trees. 

 إزالة الغابات؟ماذا نعني ب -5
 قطع األشجار -

6- How does deforestation influence the climate and the population? 
Cutting trees plays a major part in causing desertification and global warming. So, many 
people will migrate to find a better place to live. 

 كيف تؤثر إزالة الغابات بالمناخ وعدد السكان؟ -7
ً عملية قطع األشجار دوراً تلعب  - سيهاجر غالبية الناس  لذا،حر واالحتباس الحراري، في األسباب المؤدية إلى التص مهما

 إليجاد مكاٍن أفضل للعيش.

7- Why is water important? 
It forms over 70% of our bodies. It’s a basis of living. It’s used for planting and cooking. It 
prevents lands from becoming arid. 

7-  ً  ؟لماذا يعتبر الماء مهما
 في أجسادنا، وهو مصدر الحياة، ويُستخدم في كٍل من الزراعة والطهو، ويمنع جفاف األرض. %70يمثل الماء بنسبة  -
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8- Give examples of wasteful uses of water. 
Playing with water. Not fixing leaks in pipes. Washing cars with running water. Taking long 
showers. 

 أذكر بعض األمثلة على طرق هدر وإسراف المياه. -8
 مام.، أخذ أوقات طويلة في االستحياهمصنبور الاللعب بالمياه، وعدم اصالح تسريبات المياه في األنابيب، غسل السيارات ب -

9- How can we preserve water? 
Using modern ways for irrigation. Using a sponge to wash cars instead of running water. 
Fixing leaking pipes. Turning water taps off while brushing teeth. 

 كيف يمكننا المحافظة على المياه؟ -9
باستخدام أحدث الطرق للري، واستخدام االسفنجة لغسل السيارات بدالً من استخدام صنبور المياه، اصالح تسريبات  -

 د غسيل األسنان.األنابيب، اطفاء الحنفيات عن
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  Grade 12 – Unit ( 5 )  

 

1- What do we mean by recycling? 
Processing objects and materials to be used again. 

 ماذا نعني بإعادة التدوير؟ -1
 معالجة المواد المستخدمة ليتم استخدامها مجدداً. -

2- How can we solve the problem of rubbish in Kuwait? 
By burying the rubbish, burning it or recycling it. 

 كيف يتم التخلص من النفايات في الكويت؟ -2
 عن طريق دفن النفايات، أو حرقها، أو إعادة تدويرها. -

3- Why are some items not recycled? 
Some items are too expensive and too difficult to be recycled. 

 لم ال يتم تدوير بعض األشياء القابلة إلعادة تدويرها؟ -3
 ألن بعض األشياء تتطلب تكلفة عالية ليتم إعادة تدويرها، أو تكون صعبة التدوير. -

4- How can we care for the environment? 

A. By using the world's resources in moderation. 
B. By protecting plants and animals. 

 ؟بيئةالبهتمام مكننا االيف يك -4

 .عتدالابة يطبيعوارد الملاتخدام ريق اسطن ع -أ

 حيوانات.نباتات واللاحماية ب -ب

5- How can you help in recycling your household wastes? 
Take the items that can be recycled to the special collection points. 

 كيف يمكنك أن تساعد في إعادة التدوير بنفاياتك المنزلية؟ -4
 عن طريق أخذ األشياء التي يمكن أن يعاد تدويرها إلى األماكن المخصصة للتجميع. -

6- Governments nowadays are taking the issue of recycling very seriously. Discuss. 
Earth is running out of resources and out of places to bury the wastes. Therefore, recycling 
is becoming very important. It can help us save the environment, reuse the items again and 
reduce pollution. 

 الحكومات في هذه األيام تأخذ قضية إعادة التدوير على محمل الجد، فسر ذلك. -5
ر الطبيعية واألماكن التي يتم فيها دفن النفايات لألرض على االنتهاء، لذلك، أصبحت عملية إعادة التدوير شارفت المصاد -

 أمراً مهماً، فبإمكانها أن تساعدنا على انقاذ وحفظ البيئة، واستخدام األشياء مرة أخرى وتقليل التلوث.  

7- Why is it important to recycle paper? 
Recycling paper saves water and electricity. It is less harmful to the environment than 
burying paper or burning it. 

ً يئاً موراق شدوير األادة تعإعد تماذا ل -6  ؟هما
 فنها.د وها أرقحيئة من بى اللعرراً ضقل أدويره عادة تتعتبر إوالكهرباء، مياه وستخدام الفير اتولهم موراق وير األدتادة عإ -

8- What is Kuwait’s role in recycling paper? 
Kuwait built a recycling center in partnership with a private company and a university. 

 دوير؟عادة التية إملكويت في عور الدو ه ام -8
 .تاجامعالحدى إواصة ركات خشع راكة مشدوير بالعادة التإلركزاً مكويت نشأت الأ -
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  Grade 12 – Unit ( 6 )  
  

1- How can we protect rare animals like pandas? 
Stop hunting them, put them in nature reserves and stop deforestation and the destruction 
of their natural habitats. 

 باندا؟نادرة كالحيوانات الاية النا حمكنمف ييك -1
 لطبيعية.ماكنها اأمير دتوبات ازالة الغإ نعلتوقف او، طبيعيةت الاميحم الملهتأمين ويدها، ص عنقف توال -

2- What important role do plants play in the environment? 
They provide nourishment, enrich the soil, protect the soil from erosion, produce oxygen, 
they provide medicine, oil, perfumes, waxes, fibers and fuel. 

 بيئة؟ال يفباتات ور النو دها م -2
 عوملشاو طورالعو لنفطاو دويةاألوجين، سكن األمّ ؤتولجفاف، عرية واتميها من الحتو لتربةاثري ت/سّمدتواء، ذوفر الغت -
 الوقود.واأللياف و

3- How does Islam discourage cutting trees? 
Our prophet said that if a person grows a tree allowing animals and people to eat from it, 
will receive recompense from Allah. 

 ؟شجارطع األقم سالإلا نعم/طبّ ثف يك -3
ن ال كاهيمة إب وأان نسو إأير طمنه  أكليفرعاً ززرع و يأرساً غغرس يسلم مما من ": –لم يه وس علهللاى صل – سولرال الق -

 ة" قدصه له ب

4- What is meant by land reclamation? 
It means burying lands from the sea to be used for residence and different projects. 

 ؟األراضيباستصالح عني ذا نام -4
 .خرىشاريع أمنشاء إ بهدف وأ ساكنيها كمف لإلقامةتخدامها تم اسيلحر ي البف تيال راضياأل نفدني تع نهاا -

5- Are you for or against land reclamation? Why? 

A. I am for land reclamation because it offers spaces for people to use as residential 
areas. It provides lands to be used for projects to attract tourists. 

B. I am against land reclamation because burying the land damages the environment 
and destroys sea life. 

 لماذا؟؟ وراضياأل حستصالاملية عد ضم ع أت مأنل ه -5
يها لعمشاريع نشاء الإلاضي فر أروتو، لإلقامةأماكن خدامها كتسالات حساالم ناسللوفر تها نألراضي، ستصالح األع امنا أ -أ
 .احسيّ جذب الل

 بحرية.ياة اليدمر الحويئة بر الضيراضي فن األد نراضي، ألستصالح األاد ضنا أ -ب
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  Grade 12 – focus on  
 

1- Why is Al-Arfaj considered to be Kuwait’s national flower? 
It was chosen as Kuwait’s national flower because of its historic significance. 

 ؟وطنيةكويت اللا رةهزفج العرزهرة تعتبر اذا مل -1
 .اريخهاتإلى باالستدالل  نيةلوطويت الكا هرةزك تاختير -

2- What benefits can we get from Al-Arfaj? 
It was used as a natural medicine, as a source of bedding and firewood, and as a food source 
for sheep. 

 رفج؟العستمدها من ن نأمكن ي يفوائد التالي ه ام -2
 .مواشيللطعام كوار، نطب للحو راشلفِ ا/ةسرّ لألصدر مكو، يعيبطالج عتُخدم كسا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو ةاالنجليزي باللغة صاغها من سواء صياغتها على أشرف ومن تبهااكلو  األسئلة هذه رتجج مل الدعاء رجاءب"

".تتمنون  مما أكثج زقك جسي ،هللا وبإذن ،ستهدرا في وتعب اجتهد عل    طالب كلل لتوفيقاوب العربية، باللغة  

You got a dream? you gotta protect it. People can't do something 

themselves, they wanna tell you that you can't do it. You want 

something? Go get it. Period. 

- Will smith 
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