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 :َع َعَشرَ اَلدَّْرُس الرَّاب   -٤١
 addarsur  rabia ashara lesson fourteenth  َع َعَشرَ لرَّاب  ااَلدَّْرُس 

  t’amun   food    َعام  طَ 

  Abdullah   name for man (m)   َعْبُد الل  
   rayun    opinion    رَْأي  

    Sulaiman   name for man     ُسَلْيَمانُ 

 ladhidhun   delicious    ذ  ذ يلَ 

  wajbatun     meal (s)   (مـ) َوْجَبة  

 wajabatun   meals (p)   (جـ) َوَجَبات  

 tanawala   he ate  (past tense)    تـََناَولَ 

 yatanawalu   he eats (present tense)    تَـَناَولُ يَـ 

    adatun   usually’     َعاَدة  

 alfaturu   breakfast    رُ اَْلَفُطو 

 alghadau   lunch     ْلَغَداءُ اَ 

 alashau   dinner    ْلَعَشاءُ اَ 

 khubzun   bread    ُخبـْز  

 fulun    beans     ل  ُفو 

    murabba   jam     ُمَرّبَّ 
 asalun    honey    َعَسل  

     shayun   tea     اي  شَ 
 halibun   milk    ب  َحل ي

 ? mimma   from what   (َما+م نْ ) ؟م مَّ 

 takawwana min  made from  (past tense)   م نْ  َتَكوَّنَ 
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 yatakawwanu min  make from (present tense)   م نْ يـََتَكوَُّن 

 lahmun   meat  م  لَْ 

 khudharun   vegetable   ُخَضار  

 samakun   fish   ك  سََ 

 salatatun     salad (s)  (مـ) طَة  لَ سَ 

 salat’atun   salads (p)   ( جـ) ات  طَ لَ سَ 

 aruzun   rice     ز  رُ أَ 

 fakihatun   fruit  فَاك َهة  

 halwa    sweet  َحْلَوى

 aklatun   meal     ة  َأْكلَ 

 qahwatun   coffee     قـَْهَوة  

 baidhun   egg   بـَْيض  

 jubnun   cheese   ْب  جُ 

 zaitunun   olive   ن  يـُْتو زَ 

 alladhi   which (m)     لَّذ ياَ 

 akala    he ate (past tense)    َأَكلَ 
 yakulu   he eats (present tense)    يَْأُكلُ 

 kul    you eat (order)    ُكلْ 

 alyauma   today    اَْليَـْومَ 

ي  sushi    Japanese dish    ُسوش 

       Dish made with rice and fish 

ي  jamilun   good, beautiful    ل  َجَ 

 allati    which (f)     لَّت  اَ 
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 َعَشرَ  اَلدَّْرُس الرَّاِبعَ 
 اْلَعَرِبي   اَلطََّعامُ 

ي رَأُْيَك ِف  ا َما  :الل  َعْبُد   ؟  لطََّعام  اْلَعَرب 
 َكْم َوْجَبًة تـَتَـَناَوُل َعاَدًة؟ . ذ  ذ يلَ   : ُسَلْيَمانُ 
 .  َواْلَعَشاءَ  ،، َواْلَغَداءَ رَ اَْلَفطُو  ،َث َوَجَبات  َثَل   :َعْبُد الل  
 ؟َمََت اْلَفطُورُ   :ُسَلْيَمانُ 
َنة  َصَباحً وَ  بـَْْيَ السَّاد َسة    :َعْبُد الل    .االثَّام 
 ؟َواْلَغَداءُ   :ُسَلْيَمانُ 
َدة  َوالثَّال ثَة  بـَْعَد الظُّْهر    :َعْبُد الل     . بـَْْيَ اْلَواح 
 ؟َواْلَعَشاءُ   :ُسَلْيَمانُ 
َنة  َمَساءً   :َعْبُد الل     .بـَْْيَ السَّاد َسة  َوالثَّام 
 ر ؟اْلَفُطو َوَماَذا تـَتَـَناَوُل َعاَدًة ِف    :ُسَلْيَمانُ 
َز َواْلُفو   :َعْبُد الل    .ب  ْلَعَسَل َوالشَّاَي ب اْلَل ياَ  َواْلُمَرّبَّ أَوْ  لَ َاْْلُبـْ
 ؟ْلَغَداءُ يـََتَكوَُّن ا َوم مَّ   :ُسَلْيَمانُ 
اك َهة  َمَع اْلفَ  ز  َوالسََّلطَة  رُ َواْْلَُضار  َواْلَ لسََّمك  اَ  َأوْ يـََتَكوَُّن م َن اللَّْحم   :َعْبُد الل  

 . ْلَْلَوىاَ  َأوْ 
 ؟ َتْشَرُب َمَع اْلَغَداء   َوَماَذا  :ُسَلْيَمانُ 
 .لشَّايَ اَ  أَوْ اَْلَقْهَوَة   :َعْبُد الل  
 ؟ تـَتَـَناَوُل ِف  اْلَعَشاء   َوَماَذا  :ُسَلْيَمانُ 
 .نَ َوالزَّيـُْتو ْلُْْبَ اَ  ْحَم َواْلبَـْيَض َأوْ ه  اَللَّ َناَوُل ف يأَتَـ  :َعْبُد الل  
 ؟َسَنْأُكُلُه اَْليَـْومَ  الطََّعاُم الَّذ ي َما  :ُسَلْيَمانُ 
ي َسَنْأُكُل اْليَـْومَ   :َعْبُد الل  .ُسوش 
ي  :ُسَلْيَمانُ  بـَُّها الَّت  ْكَلُة فـََهذ ه  ه َي اْلَ . ل  َجَ   .ُأح 



5 

 

Lesson fourteenth 

Arabian Food 

Abdullah:  What is your opinion about Arabian food? 

Sulaiman:  Delicious. How many meal will you eat usually? 

Abdullah:  Three meals, breakfast, lunch, and dinner. 

Sulaiman:  When do you eat breakfast? 

Abdullah:  Between six and eight in the morning. 

Sulaiman:  And the lunch? 

Abdullah:  Between one and three in the afternoon. 

Sulaiman:  And the dinner? 

Abdullah:  Between six and eight in the evening. 

Sulaiman: What do you eat in the breakfast usually? 

Abdullah:  Bread, beans, jam or honey and milk tea. 

Sulaiman:  What would be for lunch today? 

Abdullah:  Meat or fish, vegetables, rice and salad with fruit or sweet. 

Sulaiman:  What do you drink with your lunch? 

Abdullah:  Coffee or tea. 

Sulaiman:  What will you eat in dinner? 

Abdullah:  I will have meat, eggs or cheese and olives. 

Sulaiman: What type of food will we eat today? 

Abdullah:  Today we will eat Sushi. 

Sulaiman:  good. This is the dish that I love. 
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 اَلطََّعاُم اْلَعَرِبي  
 

ي ابَ يَ  ب  ال  ي طَ وك  وزُ سُ   . شوؤتُ  ة  عَ ام   جَ ِف   ةَ يَّ ب  رَ عَ الْ  ةَ غَ اللُّ  سُ رُ دْ ، يَ ان 
َّ رَ عَ الْ  امَ عَ الطَّ  بُّ يُ   وَ هُ وَ   . رَ مْ التَّ وَ  انَ مَّ الرُّ وَ  كَ مَ السَّ وَ  ابَ بَ كَ الْ  لُ ضي فَ يُـ ، وَ ب 
 . م  وْ يَـ الْ  ِف   ات  بَ جَ وَ  ثَ َل ثَ  لُ اوَ نَ تَـ يَـ  وَ هُ وَ 
 . ةَ وَ هْ قَ الْ  بُ رَ شْ يَ وَ َساَء، َواْلَُرَز َوالَْ  كَ مَ لسَّ اَ  ور  طُ فَ  الْ ِف   لُ كُ أْ يَ وَ 
 .اضً يْ أَ  اجَ جَ الدَّ  بَّ يُ   وَ هُ ، وَ ةَ طَ لَ السَّ وَ  زَ رُ اْلَ وَ  ارَ ضَ اْلُْ وَ  مَ حْ للَّ اَ  اء  دَ غَ  الْ ِف   لُ كُ أْ يَ  وَ هُ وَ 
 . ةَ طَ لَ السَّ وَ  مَ حْ اللَّ وَ  زَ رُ اْلَ  لُ اوَ نَ تَـ يَـ  وَ هُ فَـ  اء  شَ عَ  الْ ا ِف  مَّ أَ 
 

The arabian food 

Suzuki is a Japanese student, studying Arabic language at Chuo University. 

He loves the Arabian  food, he prefers Kabab, fish, pomegranates and dates. 

He eats three meals a day. 

And he eats in the breakfast fish, rice, and soup, and he drinks coffee. 

He eats in the lunch meat, vegetable, rice and Salad, he likes chicken aslo. 

But in the dinner he eats rice, meat and Salad.  
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 :َباتُ اَلتَّْدر ي -٤١
 kababun   kebab    َكَباب  

 dajajun   chicken    َدَجاج  

 makarunatun  pasta, macaroni    نَة  ُرو َمكَ 

َيار    khiyarun   cucumber    خ 
 tamatimu   tomato   َطَماط مُ 

 khassun   lettuce    َخسي 

 asirun    juice    َعص ي  

 mauzun   banana    َمْوز  

 tuffahun   apple    تـُفَّاح  

 sukkarun   sugar    ُسكَّر  

 batatisu   potato   سُ اط  َبطَ 
 murattabatun  refreshments, drinks   ُمَرطََّبات  

 maun    water    َماء  

 tamrun   date    ََتْر  
 inabun   grape    ع َنب  

 burtuqalun   orange    بـُْرتـَُقال  

 rummanun   pomegranate    رُمَّان  

 bittikhun   watermelon    خ  طييب  

 tinun    fig    ت ْي  

 barququn   plum    ق  بـَْرُقو 

 amilun   worker’    َعام ل  
ْلَعَقة    milaqatun     spoon (s)   (مـ) م 
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 malaiqu   spoons (p)   ( جـ)  َمَلع قُ 
  nama    he slept (past tense)     نَامَ 

 yanamu   he sleeps (present tense)    يـََنامُ 
 nam    sleep (order)     نَْ 

 ghurfatun   room (s)   (مـ)ُغْرَفة  

 ghurafun   rooms (p)   (جـ) ُغَرف  
َوار    hiwarun   dialogue    ح 

 darasa    he studied (past tense)    َدَرسَ 

 yadrusu  he is studing  (present tense)    َيْدُرسُ 

 udrus    study (order)    أُْدُرسْ 
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 :اَلتَّْدر يُب اْلَوَّلُ  -٤
 اُن  مَ  يْ  لَ  سُ     رَْأي     ام   عَ  طَ 

    ُسَلْيَماُن      رَْأي      طََعام  
 ات   بَ  َوجَ     ة   بَ  َوجْ    ذ   ِذي لَ 

  َوَجَبات       َوْجَبة      َلِذيذ  
 اَدة   عَ   اَوُل  نَ  تَ  يَ    اَولَ  نَ  تَ 

     َعاَدة     ُل يَ تَ َناوَ     تَ َناَولَ 
 اُء  شَ  عَ  َالْ    َداُء  غَ  َالْ    ورُ  طُ  فَ  َالْ 

    اَْلَعَشاءُ    اَْلَغَداُء     ْلَفُطورُ    
  ى  َربَّ  مُ    ول   فُ    ز   بْ  خُ 

ز       ُمَربَّى    ُفول      ُخب ْ
 ب   ي لِ  حَ    اي   شَ    ل   سَ  عَ 

   َحِليب      َشاي      َعَسل  
 وَّنُ  كَ  تَ  يَ    وََّن  كَ  تَ     مَّ؟  مِ 

    يَ َتَكوَّنُ     َتَكوََّن     ِممَّ؟ 
 ك   مَ  سَ    ار   ضَ  خُ   م   حْ  لَ 

    َسَمك     ُخَضار    َلْحم  
 ز  رُ أَ    ات   طَ  لَ  سَ   ة   طَ  لَ  سَ 

     ز  رُ أَ    َسَلطَات    َسَلطَة  
 ة   لَ  َأكْ    َوى لْ  حَ   ة   هَ  اكِ  فَ 

      َأْكَلة      َحْلَوى  فَاِكَهة  
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 ن   بْ  جُ    ض   يْ  بَ    َوة   هْ  قَ 
   ُجْبن      بَ ْيض      قَ ْهَوة  

 لَ  َأكَ    ِذي  َالَّ   ون   تُ  َزيْ 
     َأَكلَ     اَلَِّذي   زَيْ ُتون  

  ْومُ  يَ  َالْ     لْ  كُ    لُ  ْأكُ  يَ 
    اَْليَ ْومَ     ُكلْ     يَْأُكلُ 

 ي تِ  َالَّ    ل   ي مِ  جَ    ي وشِ  سُ 
 اَلَِّتي    َجِميل      ُسوِشي

 ة   ُرونَ  كَ  مَ     اج   َدجَ    اب   بَ  كَ 
    ُرونَة  َمكَ     َدَجاج      َكَباب  

  س   خَ    مُ  اطِ  مَ  طَ    ار   يَ  خِ 
    َخس     َطَماِطمُ     ِخَيار  

  اح   فَّ  تُ     ْوز   مَ    ر   ي صِ  عَ 
     تُ فَّاح      َمْوز      َعِصير  

 ات   بَ  َرطَّ  مُ    سُ  اطِ  طَ  بَ    ر   كَّ  سُ 
    ُمَرطََّبات     َبطَاِطسُ     ُسكَّر  

  ب   نَ  عِ    ر   مْ  تَ     اء   مَ 
    ِعَنب      َتْمر      َماء  
  خ   ي ط   بِ     ان   رُمَّ    ال   قَ  ْرتُ  بُ 

     ِبط يخ      رُمَّان      بُ ْرتُ َقال  
  ل   امِ  عَ    ق  و  ْرقُ  بَ    ن   ي تِ 
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     َعاِمل      بَ ْرُقوق      ن  تِي
 اَم  نَ     قُ  اعِ  لَ  مَ    ة   قَ  عَ  لْ  مِ 

     نَامَ      َمََلِعقُ     ِمْلَعَقة  
 ة   ْرفَ  غُ     ْم  نَ    امُ  نَ  يَ 

 ُغْرَفة      ْم نَ     يَ َنامُ 
  َدَرسَ     َوار   حِ     َرف   غُ 

    َدَرسَ     ِحَوار      ُغَرف  
  ُأْدُرسْ    ْدُرسُ  يَ 

     ُأْدُرسْ     َيْدُرسُ 

٢-  ُّ  : اَلتَّْدر يُب الثَّان 
ي  ُسَلْيَمانَ َما رَْأُي  -٤     .ذ  َلذ ي ؟ِف  الطََّعام  اْلَعَرب 
، اَْلَفطُوَر، َواْلَغَداَء،َثَلَث َوَجبَ     ؟ِف  اْليَـْوم   َعْبُد الل  يـَتَـَناَوُل  َكْم َوْجَبةً   -٢     . َواْلَعَشاءَ  ات 
َنة  َصَباحً     ُر؟ اْلَفُطو َمََت  -٣   .ابـَْْيَ السَّاد َسة  َوالثَّام 
َدة  َوالثَّال ثَة  بـَْعَد الظُّْهر      َمََت اْلَغَداُء؟  -١   .بـَْْيَ اْلَواح 
َنة  َمَساءً     َمََت اْلَعَشاُء؟  -٥    .بـَْْيَ السَّاد َسة  َوالثَّام 
َز َواْلُفو يـَتَـَناَوُل                 ر ؟ا يـَتَـَناَوُل ِف  اْلَفطُو َماذَ  -٦  َل َواْلُمَرّبَّ أَْو اَْلَعَسلَ َاْْلُبـْ

  .َوالشَّاَي ب اْلَل يب  
 زَ رُ اَلسََّمَك َواْْلَُضاَر َواْلَ  يـَتَـَناَوُل اللَّْحَم أَوْ    َماَذا يـَتَـَناَوُل ِف  اْلَغَداء ؟  -٧

  .َوالسََّلطََة َمَع اْلَفاك َهة  أَْو َاْلَْلَوى
 .يـَتَـَناَوُل ف يه  اَللَّْحَم َواْلبَـْيَض َأْو اْلُْْبَ َوالزَّيـُْتونَ    َماَذا يـَتَـَناَوُل ِف  اْلَعَشاء ؟  -٨
ي ؟مَ اَْليَـوْ ُقُه َوَصد ي َعْبُد الل  َماَذا َسَيْأُكُل  -٩  .َسَيْأُكَلن  اْليَـْوَم ُسوش 

ي َماَذا تـَُفضيُل م َن الطَّ  -٤١  .َفضيُل اْلَكَبابَ أُ  ؟َعام  اْلَعَرب 
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 .أَُفضيُل اْلبُـْرتـَُقالَ   ؟ا تـَُفضيُل م َن اْلَفاك َهة  َماذَ  -٤٤
 .َأْشَرُب الشَّايَ   ؟اَذا َتْشَرُب َمَع اْلَغَداء  مَ  -٤٢

 
 : اَلتَّْدر يُب الثَّال ثُ  -٣
 ؟أُْيَك ِف  الطََّعام  َما رَ      الطََّعاُم  -٤
٢-  ُّ ي ا رَ مَ     اَلطََّعاُم اْلَعَرب   ؟ أُْيَك ِف  الطََّعام  اْلَعَرب 
 ؟َهَذا اْلك َتاب  أُْيَك ِف  َما رَ     َهَذا اْلك َتاُب  -٣
 ؟ْلم  أُْيَك ِف  َهَذا اْلف  َما رَ      ْلمُ َهَذا اْلف   -١
 ؟َهذ ه  الطَّائ رَة   أُْيَك ِف  َما رَ     َهذ ه  الطَّائ رَةُ  -٥
 ؟َهَذا اْلَكَباب  ِف   أُْيكَ َما رَ     َهَذا اْلَكَبابُ  -٦
  ؟َذا السََّمك  أُْيَك ِف  هَ َما رَ     َهَذا السََّمكُ  -٧
 ؟َهَذا الدََّجاج  أُْيَك ِف  َما رَ     َهَذا الدََّجاُج  -٨
 ؟َهَذا اللَّْحم  أُْيَك ِف  َما رَ     َهَذا اللَّْحمُ  -٩

 ؟ة  َهذ ه  السََّلطَ أُْيَك ِف  َما رَ     َهذ ه  السََّلطَُة  -٤١
 ؟َهذ ه  الَقْهَوة   أُْيَك ِف  رَ َما     َهذ ه  الَقْهَوُة  -٤٤
 ؟َهَذا الشَّاي  أُْيَك ِف  َما رَ     َهَذا الشَّاُي  -٤٢
   ؟َهذ ه  اْلَكْبَسة  أُْيَك ِف  َما رَ     َهذ ه  اْلَكْبَسُة  -٤٣
  ؟ر  أُْيَك ِف  َهَذا اْلَفطُو َما رَ     رُ َهَذا اْلَفطُو  -٤١
 ؟َهَذا الَغَداء  أُْيَك ِف  َما رَ     ا الَغَداءُ َهذَ  -٤٥
 ؟َهَذا اْلَعَشاء  أُْيَك ِف  َما رَ     َهَذا اْلَعَشاءُ  -٤٦
  ؟َهذ ه  اْلَوْجَبة  أُْيَك ِف  َما رَ     َهذ ه  اْلَوْجَبةُ  -٤٧
  ؟أُْيَك ِف  َهذ ه  اْلُمَرّبَّ َما رَ     َهذ ه  اْلُمَرّبَّ  -٤٨
 ؟َهَذا اْلَعَسل  أُْيَك ِف  َما رَ     َهَذا اْلَعَسلُ  -٤٩
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 ؟أُْيَك ِف  َهذ ه  اْلَفاك َهة  َما رَ     َهذ ه  اْلَفاك َهةُ  -٢١
 ؟َضار  أُْيَك ِف  َهَذا اْلُْ َما رَ     َضارُ َهَذا اْلُْ  -٢٤
 ؟َهذ ه  السَّيَّارَة  أُْيَك ِف  َما رَ     َهذ ه  السَّيَّارَةُ  -٢٢
 ؟َهذ ه  الريْحَلة  أُْيَك ِف  رَ  امَ     َهذ ه  الريْحَلةُ  -٢٣

 
 :اَلتَّْدر يُب الرَّاب عُ  -١
َعة   -رُ ْلَفطُو اَ  -٤ تَّة  َوَسبـْ  .س 

 . ُر بـَْْيَ السَّاد َسة  َوالسَّاب َعة  اَْلَفُطو     ؟ رُ َمََت اْلَفطُو 
َدة  ا   -اَْلَغَداءُ  -٢  .ثـَْنا َعَشَر َوَواح 

َدة  وَ  ةَ رَ َعشَ  الثَّان َيةَ  بـَْْيَ اَْلَغَداُء     َمََت اَْلَغَداُء؟   .الَواح 
تَّة   -اَْلَعَشاءُ  -٣ َعة   س    .َوَسبـْ

 .َعة  السَّاب  وَ بـَْْيَ السَّاد َسة  اَْلَعَشاُء     ؟َمََت اَْلَعَشاءُ 
َاَحةُ َاْل   -١  .َوَأَحَد َعَشرَ  َرة  َعشَ  -ْسَر 

َاَحةُ  َاَحُة    ؟َمََت َاْل ْسَر   .َرةَ َعشَ  اْلَاد يَةَ وَ  َرة  اش  عَ بـَْْيَ الَاْل ْسَر 
 .َوََخَْسة   ا ثـَْنان   -اَْلُمَقابـََلةُ  -٥

 .َسة  ام  اْلَْ وَ بـَْْيَ الثَّان َية  اَْلُمَقابـََلُة     ؟َمََت اَْلُمَقابـََلةُ 
  .َوََخَْسة   ََثَان َية   -اَلديرَاَسُة اْليَـْوم يَّةُ  -٦
يَّةُ   يَُّة اَلديرَاسَ     ؟َمََت اَلديرَاَسُة اْليَـْوم  نَ ُة اْليَـْوم   .َسة  ام  اْلَْ وَ  ة  بـَْْيَ الثَّام 

َعة   -لُ اَْلُوُصو  -٧ َعة   َسبـْ  .َون ْصف   َوَسبـْ
 .ْصف  الني وَ  َعة  السَّاب  وَ  َعة  اَْلُوُصوُل بـَْْيَ السَّاب       ُل؟َمََت اَْلُوُصو 

د   –اَلسََّفُر  -٨  .َوا ثـَْنان   َواح 
َدة  اَلسََّفُر بـَْْيَ      لسََّفُر؟َمََت اَ   .لثَّان َية  َوا اْلَواح 

  .َوا ثـَْنا َعَشرَ  ثَة  َثَل  –اَْلَعَمُل  -٩
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 .ةَ رَ شَ عَ  ةَ يَ ان  َوالثَّ  ة  ثَ ال  اَْلَعَمُل بـَْْيَ الثَّ      ْلَعَمُل؟َمََت اَ 
  .َورُْبع   َوََخَْسة   ََخَْسة   –اَلليَقاُء  -٤١

 .ع  بْ رُّ الوَ  َسة  م  ااْلَْ وَ  َسة  م  ااَلليَقاُء بـَْْيَ اْلَْ     لليَقاُء؟اَمََت 
 

 يـَتَـَناَولُ  :اَلتَّْدر يُب اْْلَام سُ  -٥
 .اأَتـََناَولُُه ِف  السَّاب َعة  َصَباحً     ؟رَ َمََت تـَتَـَناَوُل اْلَفطُو  -٤
 .  َز َوالسََّمكَ رُ َساَء َواْلَ أَتـََناَوُل الَْ    ؟ر   اْلَفطُو َذا تـَتَـَناَوُل ِف  َما -٢
َدة  َوالثَّال ثَة  بـَْعَد الظُّْهر  أَتـََناَولُُه    ؟   ُل اْلَغَداءَ َمََت تـَتَـَناوَ  -٣   .بـَْْيَ اْلَواح 
 زَ رُ اَلسََّمَك َواْْلَُضاَر َواْلَ  للَّْحَم أَوْ اَ ف يه  أَتـََناَوُل    ؟اَذا تـَتَـَناَوُل ِف  اْلَغَداءَ مَ  -١

 .َوالسََّلطََة َمَع اْلَفاك َهة  أَْو َاْلَْلَوى
َنة  َمَساءً أَتـََناَولُُه     ؟   تـَتَـَناَوُل اْلَعَشاءَ َمََت  -٥   .بـَْْيَ السَّاد َسة  َوالثَّام 
 .ف يه  اَللَّْحَم َواْلبَـْيَض َأْو اْلُْْبَ َوالزَّيـُْتونَ  أَتـََناَولُ    ؟اَذا تـَتَـَناَوُل ِف  اْلَعَشاء  مَ  -٦
 

 :اَلتَّْدر يُب السَّاد سُ  -٦
  .ُر م ْن ُخْبز  َوَعَسل  َوَشاي  يـََتَكوَُّن اْلَفطُو    ؟رُ َفُطو م مَّ يـََتَكوَُّن الْ  -٤
 .ُرونَة  َوُخَضار  اْلَغَداُء م ْن َدَجاج  َوَمكَ  يـََتَكوَّنُ    ؟م مَّ يـََتَكوَُّن اْلَغَداءُ  -٢
 .سَ م ْن َسَك  َوُخَضار  َوَبطَاط   يـََتَكوَُّن اْلَعَشاءُ    ؟م مَّ يـََتَكوَُّن اْلَعَشاءُ  -٣
َيار  َوَطَماط َم َوَخس     ؟م مَّ تـََتَكوَُّن السََّلطَةُ  -١   .تـََتَكوَُّن السََّلطَُة م ْن خ 
يُ م مَّ يـََتَكوَّ  -٥ يُ    ؟ُن اْلَعص   . م ْن َمْوز  َوتـُفَّاح  َوُسكَّر  يـََتَكوَُّن اْلَعص 
 .ز  رُ َوأَ  م ْن لَْم  تـََتَكوَُّن اْلَكْبَسُة    ؟َكْبَسةُ م مَّ تـََتَكوَُّن الْ  -٦
 

 َيْشَربُ   :اَلتَّْدر يُب السَّاب عُ  -٧
 (أَنَا)    .َأْشَرُب اْلَقْهَوَة اْلَعَرب يََّة بـَْعَد اْلَعَشاء   -٤
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 ( ه يَ )    .َة بـَْعَد اْلَعَشاء  اْلَقْهَوَة اْلَعَرب يَّ  َتْشَربُ  -٢
 (نُ نَْ )    .اْلَقْهَوَة اْلَعَرب يََّة بـَْعَد اْلَعَشاء   َنْشَربُ  -٣
 ( اَْلَغَداء  )    .اَْلَغَداء  َنْشَرُب اْلَقْهَوَة اْلَعَرب يََّة بـَْعَد  -١
 (أَنَا)    .اْلَقْهَوَة اْلَعَرب يََّة بـَْعَد اَْلَغَداء   ْشَربُ أَ  -٥
 (ك يَّةَ ْمر يَاْلَ )    .بـَْعَد اَْلَغَداء   اْلَْمر يك يَّةَ  ْشَرُب اْلَقْهَوةَ أَ  -٦
 (اَلظُّْهر  )    .الظُّْهر  َوَة اْلَْمر يك يََّة بـَْعَد ْشَرُب اْلَقهْ أَ  -٧
 (ب  ب اْلَل ي)   .بـَْعَد الظُّْهر   ب اْلَل يب  ْشَرُب اْلَقْهَوَة اْلَْمر يك يََّة أَ  -٨
  (ُهوَ )   .اْلَقْهَوَة اْلَْمر يك يََّة ب اْلَل يب  بـَْعَد الظُّْهر   َيْشَربُ  -٩

  (اَلشَّايَ )    .ل يب  بـَْعَد الظُّْهر  ب الَْ  الشَّايَ َيْشَرُب  -٤١
 (اَلسَّاَعة  الرَّاب َعة  )   .السَّاَعة  الرَّاب َعة  َيْشَرُب الشَّاَي ب اْلَل يب  بـَْعَد  -٤٤
 (اَْلُمَرطََّباتَ )   .بـَْعَد السَّاَعة  الرَّاب َعة   اْلُمَرطََّباتَ َيْشَرُب  -٤٢
 (ب  ب اْلَل ي اَْلَقْهَوةَ )   .بـَْعَد السَّاَعة  الرَّاب َعة   ب  اْلَقْهَوَة ب اْلَل ي َيْشَربُ  -٤٣
 (بـَْعَد الظُّْهر  )    .بـَْعَد الظُّْهر  َيْشَرُب اْلَقْهَوَة ب اْلَل يب    -٤١
 (َل )    .اْلَقْهَوَة ب اْلَل يب  بـَْعَد الظُّْهر   َل َيْشَربُ  -٤٥
 (أَْنتَ )   .بـَْعَد الظُّْهر  اْلَقْهَوَة ب اْلَل يب   َل َتْشَربُ   -٤٦
 (َهلْ )   َل َتْشَرُب اْلَقْهَوَة ب اْلَل يب  بـَْعَد الظُّْهر ؟ َهلْ   -٤٧

 
 بُ رَ شْ يَ   يـَتَـَناَولُ   :اَلتَّْدر يُب الثَّام نُ  -٨
 ( أَنَا)    .اْلَقْهَوةَ  َأْشَربُ َم َعاَدًة وَ اللَّحْ  أَتـََناَولُ  -٤
 ( ُهوَ )    .اْلَقْهَوةَ  ْشَربُ يَ ًة وَ َم َعادَ اللَّحْ  يـَتَـَناَولُ   -٢
 (َز َوالدََّجاجَ رُ َاْلَ )   .َعاَدًة َوَيْشَرُب اْلَقْهَوةَ  َز َوالدََّجاجَ رُ ْلَ يـَتَـَناَوُل ا  -٣
 (َنْنُ )   .اْلَقْهَوةَ  َنْشَربُ َز َوالدََّجاَج َعاَدًة وَ رُ اْلَ  نـَتَـَناَولُ   -١
 (اَلشَّايَ )   .الشَّايَ َج َعاَدًة َوَنْشَرُب َز َوالدََّجا رُ نـَتَـَناَوُل اْلَ   -٥
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 (ه يَ )   .الشَّايَ  َتْشَربُ َز َوالدََّجاَج َعاَدًة وَ رُ اْلَ  تـَتَـَناَولُ  -٦
 (لسََّلطَةَ َوا اَلسََّمكَ )  .لشَّايَ اَعاَدًة َوَتْشَرُب  السََّمَك َوالسََّلطَةَ  تـَتَـَناَولُ   -٧
 (أَنَا)  .الشَّايَ  َأْشَربُ َة َعاَدًة وَ السََّمَك َوالسََّلطَ  أَتـََناَولُ   -٨
 (اَْلُمَرطََّباتَ )  .اْلُمَرطََّباتَ أَتـََناَوُل السََّمَك َوالسََّلطََة َعاَدًة َوَأْشَرُب   -٩

 (نَ اَلزَّيـُْتو )   .َعاَدًة َوَأْشَرُب اْلُمَرطََّباتَ  الزَّيـُْتونَ  أَتـََناَولُ   -٤١
 (اَْلَكَبابَ )   .َوَأْشَرُب اْلُمَرطََّباتَ  َعاَدةً  اْلَكَبابَ أَتـََناَوُل   -٤٤
 (اَْلَماءَ )    .اْلَماءَ أَتـََناَوُل اْلَكَباَب َعاَدًة َوَأْشَرُب   -٤٢
 (اَْلَقْهَوَة اْلَعَرب يَّةَ )   .اْلَقْهَوَة اْلَعَرب يَّةَ  أَتـََناَوُل اْلَكَباَب َعاَدًة َوَأْشَربُ  -٤٣
 (نََة َوالسََّلطَةَ ُرو اَْلَمكَ ) .َعاَدًة َوَأْشَرُب اْلَقْهَوَة اْلَعَرب يَّةَ السََّلطََة ُرونََة وَ اْلَمكَ أَتـََناَوُل  -٤١
 ( أَْنتَ ) .اْلَقْهَوَة اْلَعَرب يَّةَ  َتْشَربُ ُرونََة َوالسََّلطََة َعاَدًة وَ اْلَمكَ  تـَتَـَناَولُ   -٤٥
 (اَْلبَـْيَض َواْلُْْبَ )  .ْهَوَة اْلَعَرب يَّةَ َعاَدًة َوَتْشَرُب اْلقَ  اْلبَـْيَض َواْلُْْبَ  تـَتَـَناَولُ   -٤٦
 (زَ رُ ْلَ َوا اَللَّْحمَ )  .َعاَدًة َوَتْشَرُب اْلَقْهَوَة اْلَعَرب يَّةَ  زَ رُ اللَّْحَم َواْلَ تـَتَـَناَوُل  -٤٧

 
عُ  -٩  َعاَدةً    :اَلتَّْدر يُب التَّاس 
  ( اَصَباحً  السَّاب َعة   ِف  )      ؟ رَ اْلَفطُو  تـَتَـَناَوُل َمََت  -٤

 .اِف  السَّاب َعة  َصَباحً اَدًة أَتـََناَولُُه عَ      
   (ِف  الثَّان َية  )       ؟ َناَوُل اْلَغَداءَ َمََت تـَتَـ  -٢

  .  ِف  الثَّان َية  أَتـََناَولُُه َعاَدًة      
َنة  لَْيًل ِف  )      ؟َمََت تـَتَـَناَوُل اْلَعَشاءَ  -٣   ( الثَّام 

َنة  َولُُه َعاَدًة أَتـََنا       .لَْيًل ِف  الثَّام 
   (ِف  اْلَمَساء  )      ؟َلكَ َمََت َتْكُتُب َرَسائ   -١

 .ِف  اْلَمَساء  َأْكتُبُـَها َعاَدًة      
َرة  َصَباحً  ِف  )      ؟َمََت َتْشَرُب اْلَقْهَوةَ  -٥   (ااْلَعاش 
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َرة  َصَباحً اَدًة َأْشَربـَُها عَ        .اِف  اْلَعاش 
 ( ب َعة  بـَْعَد الظُّْهر  ِف  الرَّا)     ؟َمََت َتْشَرُب الشَّايَ  -٦

 . ِف  الرَّاب َعة  بـَْعَد الظُّْهر  َعاَدًة  َأْشَربُهُ      
   (س  يـَْوَم اْْلَم ي)     ؟َلَواز َم اْلبَـْيت   ََر يَمََت َتشْ  -٧

 .س  يـَْوَم اْلَْم يَها َعاَدًة َأْشََر ي     
   (ُكلَّ يـَْوم  )    ؟السَّيَّارََة إ ََل اْلَعَمل   َمََت تَْأُخذُ  -٨

 .ُكلَّ يـَْوم  آُخُذَها َعاَدًة       
   (بـَْعَد اْلَغَداء  )     ؟َمََت تَْأُكُل اْلَْلَوى -٩

 .بـَْعَد اْلَغَداء  آُكُلَها َعاَدًة      
يَ َمََت َتشْ  -٤١    (قـَْبَل اْلَعَشاء  )    ؟م   الطََّماط  َرُب َعص 

 .قـَْبَل اْلَعَشاء  َأْشَربُُه َعاَدًة        
 

رُ  -٤١  :اَلتَّْدر يُب اْلَعاش 
 ( اع َنبً )   ؟ َماَذا تـَتَـَناَولُ  وأَْنتَ . اَنُْن نـَتَـَناَوُل ََتْرً  -٤
 . اع َنبً أَنَا أَتـََناَوُل  

 (  اتـُفَّاحً )   ؟ وأَْنَت َماَذا تـَتَـَناَولُ . اَنُْن نـَتَـَناَوُل َمْوزً  -٢
 .اتـُفَّاحً تـََناَوُل أَنَا أَ  

 ( ارُمَّانً )   ؟وأَْنَت َماَذا تـَتَـَناَولُ  .َنُْن نـَتَـَناَوُل بـُْرتـَُقاًل  -٣
 .ارُمَّانً أَنَا أَتـََناَوُل  

 ( اأَنَانَاسً )  ؟ َذا تـَتَـَناَولُ وأَْنَت َما. انـَتَـَناَوُل ب طييخً  َنْنُ  -١
 .اأَنَانَاسً أَنَا أَتـََناَوُل  

 (ابـَْرُقوقً )   ؟ ا تـَتَـَناَولُ وأَْنَت َماذَ . ااَوُل ت ينً َنُْن نـَتَـنَ  -٥
 .ابـَْرُقوقً أَنَا أَتـََناَوُل  
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 ـَها ،ـهُ  :اَلتَّْدر يُب اْلَاد َي َعَشرَ  -٤٤
 . َأْكتُُبهُ  نـََعْم،     ؟ َهْل َتْكُتُب الدَّْرسَ  -٤
 .َأْكتُبُـَها نـََعْم،     ؟ َهْل َتْكُتُب الريَساَلةَ  -٢
  .ر يُدهُ نـََعْم، أُ       ؟ ُد اْلَقَلمَ تُر يَهْل  -٣
  .نـََعْم، أَُفضيُلهُ      ؟ َهْل تـَُفضيُل الرُّمَّانَ  -١
  .نـََعْم، أَُفضيُلهُ      ؟تـَُفضيُل اللَّْحمَ  َهلْ  -٥
  .نـََعْم، أُر يُدَها      ؟َدةَ ُد اْلَْر يتُر ي َهلْ  -٦
  .نـََعْم، أَُفضيُلهُ     ؟ْلبُـْرتـَُقال   اَهْل تـَُفضيُل َعص يَ  -٧
 .نـََعْم، آُكُلهُ      ؟َهْل تَْأُكُل السََّمكَ  -٨
  .نـََعْم، آُكُلَها     ؟َهْل تَْأُكُل اْلَْلَوى -٩

  .نـََعْم، أَُفضيُلهُ      ؟َهْل تـَُفضيُل اْلَعَسلَ  -٤١
  .نـََعْم، أُر يُدَها َاْلنَ      ؟نَ ُد اْلَقْهَوَة اَْل َهْل تُر ي -٤٤
َدة ؟ -٤٢   .اف يهَ  هُ لُ اوَ نَ تَـ نـََعْم، أَ   َهْل تـَتَـَناَوُل اْلَغَداَء ِف  السَّاَعة  اْلَواح 
  .هُ بُ تُ كْ نـََعْم، أَ    ؟ع يْسُبو َر اْلُ َهْل َسَتْكُتُب التـَّْقر ي -٤٣
 .هُ رُ ظ  تَ نْـ نـََعْم، أَ     َقَك؟َهْل َستَـْنَتظ ُر َصد ي -٤١
 .امَ ا ب   هَ بُـ رَ شْ نـََعْم، أَ    ب  َوالسُّكَّر ؟ل يَتْشَرُب اْلَقْهَوَة ب الَْ َهْل  -٤٥
  .هُ فُ ر  عْ نـََعْم، أَ    ؟ْعَهَد اللَُّغة  اْلَعَرب يَّة  َهْل تـَْعر ُف مَ  -٤٦
 .اهَ يْـ لَ ا إ  هَ ذُ نـََعْم، آخُ    يَّارََة إ ََل الشَّر َكة ؟َهْل َسَتْأُخُذ السَّ  -٤٧

           
َ َعَشرَ -٤٢ َها، إ لَْيه    :اَلتَّْدر يُب الثَّان    إ لَيـْ

 . َسَأْذَهُب إ لَْيه   نـََعْم،    ؟ق كَ َسَتْذَهُب إ ََل َصد ي َهلْ  -٤
َها نـََعْم،    ؟َسَتْذَهُب إ ََل اْلع َياَدة   َهلْ  -٢  . َسَأْذَهُب إ لَيـْ
 .نـََعْم، َسَأْذَهُب إ لَْيه       ؟َهْل َسَتْذَهُب إ ََل بـَْيت كَ  -٣
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َها    ؟ اْلُكلييَّة  َسَتْذَهُب إ ََل  َهلْ  -١   .نـََعْم، َسَأْذَهُب إ لَيـْ
  .نـََعْم، َسأَنـَْتظ ُر ف ْيه       ؟ْل َستَـْنَتظ ُر ِف  اْلَمْعَهد  هَ  -٥
َانـََعْم، َسأُ      ؟َهْل َسُتَساف ُر ب َسيَّارَت كَ  -٦  .َساف ُر ب 
ْنهُ     ؟َتْأُكُل م ْن َهَذا الطََّعام  َهْل سَ  -٧  .نـََعْم، َسآُكُل م 
َها    ؟اَوُل م ْن َهذ ه  اْلَفاك َهة  َتتَـنَ سَ َهْل  -٨ نـْ  .نـََعْم، َسأَتـََناَوُل م 
ََذا اْلَقَلم  هَ  -٩  .نـََعْم، َسَأْكتُُبُب ب ه       ؟ْل َسَتْكُتُب ب 

ْلَعَقة  َتْشَرُب ب َ سَ َهْل  -٤١ َا    ؟ذ ه  اْلم   .نـََعْم، َسَأْشَرُب ب 
يْجل ُس َعَلى الْ تَ سَ ْل هَ  -٤٤  .نـََعْم، َسَأْجل ُس َعَلْيه      ؟ُكْرس 
 .نـََعْم، َسأَنَاُم ف يَها    ؟  تَـَناُم ِف  َهذ ه  اْلُغْرَفة  سَ  َهلْ  -٤٢

 
َها، إ لَْيه    :اَلتَّْدر يُب الثَّال َث َعَشرَ  -٤٣  إ لَيـْ

 . َسَأْذَهُب إ لَْيه   نـََعْم،    ؟ر  ْل َسَتْذَهُب إ ََل اْلُمد يهَ  -٤
 .َسَيْحُضُر َمَعكَ  نـََعْم،     ؟ْحُضُر َمع يَهْل َسيَ  -٢
 .َسَأْدُرُسهُ  نـََعْم،     ؟َهْل َسَتْدُرُس الْ َوارَ  -٣
َُك ب ُوُصو َهْل َسُيخْ  -١ ُن  ب ُوُصول ه   نـََعْم،    ؟مَ بـَْراه يل  إ  ِب   .َسُيْخِب 
 .َيْذَهُب إلَْيه   نـََعْم،    ؟ب  َهْل َيْذَهُب إََل الطَّب ي -٥
 .أَْدُرُس ف يه نـََعْم،     ؟َتْدُرُس ِف  اْلَمْعَهد  َهْل  -٦
 .تَْأُكُلهُ  نـََعْم،    ؟ْل تَْأُكُل َسْلَمى اَلسََّمكَ هَ  -٧
 .َنْشَربـَُها اْلنَ  نـََعْم،     ؟نَ َهْل َنْشَرُب اْلَقْهَوَة اْل  -٨
ُع إ ََل اْلَمْعَهد  َمَساءً َهْل يـَرْ  -٩ ُع إ لَْيه  مَ  نـََعْم،    ؟ج   .َساءً يـَْرج 

َا نـََعْم،     ؟ارَة  يَّ َهْل َسُيَساف ُر ب السَّ  -٤١  .َسُيَساف ُر ب 
 .َأْشَربُهُ  نـََعْم،    ؟ اْلبُـْرتـَُقال  ْشَرُب َعص يَ َهْل تَ  -٤٤
 .آُكُلهُ  نـََعْم،     ؟َهْل تَْأُكُل اْْلَُضارَ  -٤٢
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 .َسَأْكُتُب َلهُ  نـََعْم،    ؟ق كَ َهْل َسَتْكُتُب ل َصد ي -٤٣
 .لطََّلُب َعَلْيه  اَ  نـََعْم،    ؟الطََّلُب َعَلى اْلَمْكَتب   ل  هَ  -٤١
  .َيْكُتُب ب ه   نـََعْم،     ؟ْكُتُب ب اْلَقَلم  َهْل يَ  -٤٥
 .ْلَْر يَدُة ََلَااَ  نـََعْم،     ؟َدُة ل َفاط َمةَ اْلَْر ي َهل   -٤٦
 .بُـَها ُكلَّ يـَْوم  يـَرْكَ  نـََعْم،    ؟َكُب اْلَاف َلَة ُكلَّ يـَْوم  َهْل يـَْر  -٤٧

 
  ، ـَهااَلَّت     اَلَّذ ي، ـهُ   :اَلتَّْدر يُب الرَّاب َع َعَشرَ  -٤١

 لَّذ ي أَُفضيُلهُ َهَذا ُهَو اْلك َتاُب ا  لَّذ ي تـَُفضيُلُه؟َما اْلك َتاُب ا -٤
 .ُلَهاَدُة الَّت  أَُفضي َهذ ه  ه َي اْلَْر ي   َدُة الَّت  تـَُفضيُلَها؟َما اْلَْر ي -٢
 .َهَذا ُهَو اْلَمطََعُم الَّذ ي أَُفضيُلهُ    لَّذ ي تـَُفضيُلُه؟َما اْلَمطََعُم ا-٣
 .الَّت  أَُفضيُلَها اْلَْكَلةُ ذ ه  ه َي هَ    ْكَلُة الَّت  تـَُفضيُلَها؟َما اْلَ  -١
يُ  -٥ يُ َهَذا ُهَو    َربُُه؟لَّذ ي َتشْ  اَما اْلَعص   .َربُهُ َأشْ  الَّذ ي اْلَعص 
 .آُكُلَهاالَّت   اْلفاَك َهةُ ذ ه  ه َي هَ    فاَك َهُة الَّت  تَْأُكُلَها؟َما الْ  -٦
 .أَْدُرُس ف يه  الَّذ ي  اْلَمْعَهدُ َهَذا ُهَو   ه ؟لَّذ ي َتْدُرُس ف يَهُد اَما اْلَمعْ  -٧
 .رَْكبُـَهات  أَ الَّ  الطَّائ َرةُ ذ ه  ه َي هَ    ائ َرُة الَّت  تـَرَْكبُـَها؟َما الطَّ  -٨
 .ْشََر يه  الَّذ ي أَ  اْلَقَلمُ َهَذا ُهَو    ه ؟لَّذ ي َتْشََر يَقَلُم اَما الْ  -٩

 .َهذ ه  ه َي السَّيَّارَُة الَّت  أَنـَْتظ ُرَها  ارَُة الَّت  تـَْنَتظ ُرَها؟َما السَّيَّ  -٤١
 .َسَيْذَهُب َمع يالَّذ ي  لصَّد يقُ اَهَذا ُهَو  لَّذ ي َسَيْذَهُب َمَعَك؟ُق الصَّد ياَ  َمنْ  -٤٤
 .َيْطلُُبهُ الَّذ ي  اَلطَّال بُ  َهَذا ُهوَ  ُر؟ُب الَّذ ي َيْطلُُبُه اْلُمد يلطَّال  اَ  َمنْ -٤٢
 

 :اَلتَّْدر يُب اْْلَام َس َعَشرَ  -٤٥
   .أَُفضيلُ /اْلَكْبَسةُ  -٤

 . َهذ ه  ه َي اْلَكْبَسُة الَّت  أَُفضيُلَها نـََعْم،   ؟َكْبَسُة الَّت  تـَُفضيُلَهاَهذ ه  ه َي الْ َهْل 
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يُ  -٢  .َتْشَربُ / اَْلَعص 
يُ  نـََعْم،  ؟ الَّذ ي َتْشَربُهُ يُ َذا ُهَو اْلَعص  َهْل هَ   . الَّذ ي َأْشَربُهُ َهَذا ُهَو اْلَعص 

 .تـَتَـَناَولُ  /ْكَلةُ َاْلَ  -٣
 . نـََعْم، َهذ ه  ه َي اْلَْكَلُة الَّت  أَتـََناَوَُلَا  ؟ اَهْل َهذ ه  ه َي اْلَْكَلُة الَّت  تـَتَـَناَوَلَُ 

 .َتْطُلبُ  /لطََّعامُ اَ  -١
 .لطََّعاُم الَّذ ي َأْطلُُبهُ نـََعْم، َهَذا ُهَو ا  ْطلُُبُه؟َهْل َهَذا ُهَو الطََّعاُم الَّذ ي تَ 

 .ُتُ بُّ  /اَْلَفاك َهةُ  -٥
بـَُّهاالَّت   اْلَفاك َهةُ نـََعْم، َهذ ه  ه َي   ؟ اُتُ بـُّهَ  الَّت   اْلَفاك َهةُ َهْل َهذ ه  ه َي   .ُأح 

  .تَْأُكلُ  /َاْْلُبـْزُ  -٦
 .آُكُلهُ الَّذ ي  اْْلُبـْزُ نـََعْم، َهَذا ُهَو   ؟تَْأُكُلهُ الَّذ ي  اْْلُبـْزُ َهْل َهَذا ُهَو 

  .بُ َتْكتُ  /لريَسالةُ اَ  -٧
 .َأْكتُبـَُهاالَّت   الريَسالةُ نـََعْم، َهذ ه  ه َي   ؟ َتْكتُبُـَها الَّت   الريَسالةُ َهْل َهذ ه  ه َي 

 .تـَْقَرأُ  /اَْلك َتابُ  -٨
 .هُ أُ أَقْـرَ الَّذ ي  اَْلك َتابُ نـََعْم، َهَذا ُهَو   ؟هُ أُ تـَْقرَ الَّذ ي  اَْلك َتابُ َهْل َهَذا ُهَو 

 .تـَرَْكبُ  /اَلسَّيَّارَةُ  -٩
 .أَرَْكبـَُهاالَّت   السَّيَّارَةُ نـََعْم، َهذ ه  ه َي   ؟ َهاتـَرَْكبُـ الَّت   السَّيَّارَةُ َهْل َهذ ه  ه َي 

بُ  -٤١   .تـَْعَملُ  /اَْلَواج 
بُ َهْل َهَذا ُهَو  بُ نـََعْم، َهَذا ُهَو   ؟تـَْعَمُلهُ  الَّذ ي اْلَواج   .َأْعَمُلهُ الَّذ ي  اَْلَواج 

 
 :اَلتَّْدر يُب السَّاد َس َعَشرَ  -٤٦

ي  اِف   َما رَأُْيكَ   :َعْبُد الل    ؟  لطََّعام  اْلَعَرب 
 َعاَدًة؟  تـَتَـَناَولُ َكْم َوْجَبًة . ذ  لذ ي  :ُسَلْيَمانُ 
   .َواْلَعَشاءَ  ،، َواْلَغَداءَ رَ اَْلَفطُو  ،َث َوَجَبات  َثَل   :َعْبُد الل  
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 ؟َمََت اْلَفطُورُ   :ُسَلْيَمانُ 
َنة  َوابـَْْيَ السَّاد َسة    :َعْبُد الل    .اَصَباحً  لثَّام 
 ؟َواْلَغَداءُ   :ُسَلْيَمانُ 
َدة    :َعْبُد الل     . بـَْعَد الظُّْهر   الثَّال ثَة  وَ بـَْْيَ اْلَواح 
 ؟َواْلَعَشاءُ   :ُسَلْيَمانُ 
َنة    :َعْبُد الل     .َمَساءً بـَْْيَ السَّاد َسة  َوالثَّام 
 ر ؟اْلَفُطو َوَماَذا تـَتَـَناَوُل َعاَدًة ِف    :ُسَلْيَمانُ 
َز   :َعْبُد الل    .ب  َوالشَّاَي ب اْلَل ي اَْلَعَسلَ  َواْلُمَرّبَّ أَوْ  لَ َواْلُفو َاْْلُبـْ
 ؟َوم مَّ يـََتَكوَُّن اَْلَغَداءُ   :ُسَلْيَمانُ 
 َمَع اْلَفاك َهة  أَوْ ز  َوالسََّلطَة  رُ لسََّمك  َواْلَ اَ  م َن اللَّْحم  َأوْ يـََتَكوَُّن  :َعْبُد الل  

 .َاْلَْلَوى
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 :اَلدَّْرُس اْْلَام َس َعَشرَ  -٤٥

 addarsul khamisa ashara lesson fifteenth  ْْلَام َس َعَشرَ ااَلدَّْرُس 
  Abdur Rahman  name for man   ن  الرَّحَْ َعْبُد 

ي    takhirun   delay     تَْأخ 
   Salih    name for man    َصال ُح 

م    muzdahimun  crowded   ُمْزَدح 
 maqliyyun   fried    َمْقل يي 

 am    or    أَمْ 
 mashwiyyun   roast   َمْشو يي 

 fadhdhala   he preferred (past tense)    َفضَّلَ 
 yufaddhilu   he prefers (present tense)    يـَُفضيلُ 

 almufaddhalu  preferably    اَْلُمَفضَّلُ 
َلةُ   allailatu   tonight    اَللَّيـْ
 amma, fa   but, however   فَـ أَمَّا 

 bala    yes    بـََلى 
 alhulwa   sweet    َاْلَْلَوى

 wa huwa kadhalika and that is also   َوُهَو َكَذل َك 
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 اَلدَّْرُس اْلَخاِمَس َعَشرَ 
 ِفي اْلَمْطَعمِ 

 
ََذا التَّأْ    :ن  َعْبُد الرَّحَْ  ف  َل  ي  آس   .َصال حُ ا  يَ خ 

 !رُْبُع َساَعة    : َصال حُ 
م     :ن  َعْبُد الرَّحَْ   ؟نَ ْل َهْل َنْطُلُب اْلَعَشاَء اَ . اَْلَمكَاُن ُمْزَدح 

 .أَنَا ِف  ا نْت ظَار كَ  نـََعْم،  : َصال حُ 
َلةُ َسَك  اَل َما رَأُْيَك ِف    :ن  َعْبُد الرَّحَْ   ؟لَّيـْ

 ؟و يي َسَك  َمْقل يي أَْم َمشْ   : حُ َصال  
 .السََّمُك اْلَمْشو يُّ َأْكَلت  اَْلُمَفضََّلةُ . أَُفضيُل السََّمَك اْلَمْشو يَّ    :ن  َعْبُد الرَّحَْ 

ي  : َصال حُ   .أَمَّا أَنَا فَأَُفضيُل السََّمَك اْلَمْقل يَّ  ل ،َجَ 
َلةُ اَْلَعَشاُء َسَك  اَل إ َذْن،  :ن  َعْبُد الرَّحَْ   .لَّيـْ

 ؟َمَع السََّمك   اُد أَْيضً ياَذا تُر  مَ   : ال حُ صَ 
 .َسَلطَةً    :ن  َعْبُد الرَّحَْ 

 ؟ َعَرب يًَّة بـَْعَد اْلَعَشاء   َتْشَرُب قـَْهَوةً  َأَل   : َصال حُ 
 . ىْلوَ َوًة َعَرب يًَّة َمَع الَْ َسَأْشَرُب قـَهْ  بـََلى،   :ن  َعْبُد الرَّحَْ 

 .َوُهَو َكَذل كَ   : َصال حُ 
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Lesson fifteenth 

In the restaurant 

 

Abdur Rahman:  Sorry for the delay Oh Salih. 

Salih:   A quarter an hour  !  

Abdur Rahman: The place is busy. Shall we order dinner now? 

Salih:   Yes, I was waiting for you. 

Abdur Rahman:  What do you think about fish tonight? 

Salih:   Fried or grilled? 

Abdur Rahman:  I like grilled fish. Grilled fish is my favorite dish. 

Salih:   Good, but I like fried fish. 

Abdur Rahman:  So, then tonight’s dinner will be fish. 

Salih:   What do you want with the fish? 

Abdur Rahman:  Salad. 

Salih:   Do you drink Arabic coffee after dinner? 

Abdur Rahman:  Yes, I drink Arabic coffee with sweets. 

Salih:   All right. 
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 ِفي اْلَمْطَعمِ 
 

. ق ه  ُهَو ِف  ا نْت ظَار  َصد ي. َخال ُد َل َيْطُلُب اْلَعَشاءَ . َخال ُد يـَْنَتظ ُر َصد يَقُه فـَْوز ي ِف  اْلَمْطَعم  
 . فـَْوز ي َيُْضُر بـَْعَد اْلَمْوع د  ب رُْبع  َساَعة  

ي   ف  ل لتَّْأخ   . فـَْوز ي آس 
بُّ السََّمَك اْلَمْشو يَّ . َيْطُلُب َخال ُد بـَْعَض السََّمك  اْلَمْقل يي   . أَمَّا فـَْوز ي فـَُيح 

  .َوبـَْعَد اْلَْكل  َيْشَرُب فـَْوز ي َوَخال ُد قـَْهَوًة َعَرب يَّةً 
 
 

In the restaurant 

Khalid is waiting for his friend Fawzi at the restaurant. Khalid does not oder 

for the dinner. He is waiting for his friend. Fawzi comes a quarter an hour 

after the promised time. 

Fawzi sorry for the delay. 

Khalid orders some fried fish. But Fawzi likes grilled fish. 

After eating Fawzi and Khalid are drinking Arabian coffee. 
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     :َباتُ اَلتَّْدر ي -٤٥

 hasaun   soup    َساء  حَ 
 laimunun   lemon    ن  لَْيُمو 

 ananasun   pineapple    أَنَانَاس  
 masluqun   boiled, cooked   ق  َمْسُلو 
 mashrubatun  drinks   بَات  َمْشُرو 
 fasuliya   kidney bean   ل َيافَاُصو 

  alyamamatu   name of street    اَْلَيَماَمةُ 
 khadhrau   green    َخْضَراءُ 
 alhilalu   crescent    اَلْ َللُ 
 alquraanu   Qur’an    اَْلُقْرآنُ 
 riyadhatun   sports    ر يَاَضة  

 almashyu   walking    اَْلَمْشيُ 
 badhun   some    بـَْعض  

 filfilun   pepper    ل  ف ْلف  
 milhun   salt    م ْلح  

ب    wajibun   duty    َواج 
 dara baina   he rotated (past tense)   بـَْْيَ  َدارَ 
  yaduru baina  he rotates (present tense)   بـَْْيَ  رُ َيُدو 

 shurbun   drink    ُشْرب  
ي   gharbiyyun   western    َغْرب 
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      :اَلتَّْدر يُب اْلَوَّلُ  -٤
 م   ْزَدحِ  مُ    ُح  الِ  صَ    ر   ي ْأخِ  تَ 

   ُمْزَدِحم      َصاِلُح     تَْأِخير  
 ِوي   شْ  مَ     َأمْ    َم ْق ِل ي  

    َمْشِوي      َأمْ     َمْقِلي  
 لُ  ضَّ  فَ  مُ  َالْ    لُ  ض   فَ  يُ    لَ  ضَّ  فَ 

    اَْلُمَفضَّلُ     يُ َفض لُ     َفضَّلَ 
 ى لَ  بَ     ا  َأمَّ    ةُ  لَ  يْ  لَّ  َال

َلةُ        بَ َلى    َأمَّا     اَللَّي ْ
  َس اء   حَ    َك  َذلِ  كَ    َاْل َح ْل وى

    َساء  حَ    َكَذِلَك     اَْلَحْلَوى
 َم ْس ُل وق     َأَن اَن اس     َل ْي ُم ون  

    َمْسُلوق      أَنَانَاس      لَْيُمون  
 ةُ  امَ  مَ  يَ  َالْ   ا يَ  ولِ  اصُ  فَ   ات   ُروبَ  شْ  مَ 

     اَْلَيَماَمةُ    فَاُصولَِيا   َمْشُروبَات  

 ْرآنُ  قُ  َالْ    الُ  لَ  هِ  َالْ    رَاءُ  ضْ  خَ 
    اَْلُقْرآنُ     اَْلِهََللُ    َخْضَراءُ 

  ض   عْ  بَ    يُ  شْ  مَ  َالْ    ة   اضَ  ِريَ 
    بَ ْعض      اَْلَمْشيُ     رِيَاَضة  

  ب   َواجِ    ح   لْ  مِ    ل   فِ  لْ  فِ 
    َواِجب      ِمْلح      ل  ِفْلفِ 
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  ُدورُ  يَ    نَ  يْ  بَ     َداَر 
 َيُدورُ     بَ ْينَ     َداَر 

     ي   ْربِ  غَ    ْرب   شُ 
     َغْرِبي      ُشْرب  

٢-  ُّ  :اَلتَّْدر يُب الثَّان 
 .ِف  اْلَمْطَعم       ؟ أَْيَن َهَذا الْ َوارُ  -٤
م   -٢ م  نـََعْم،     ؟ َهل  اْلَمَكاُن ُمْزَدح   . اَْلَمَكاُن ُمْزَدح 
 .َفضيُل السََّمَك اْلَمْقل يَّ يُـ     ؟َماَذا يـَُفضيُل َصال حُ  -٣
 .َسَلطَةً   ؟َمَع السََّمك   ن  َعْبُد الرَّحَْ ُد َماَذا يُر ي -١
 .قـَْهَوًة َعَرب يَّةً  ان  ْشَربَ يَ    ؟ ُقهُ ا َيْشَرُب َصال ُح َوَصد يَماذَ  -٥
 . م  عَ طْ مَ  الْ ِف   اءَ شَ عَ الْ  لُ اوَ نَ تَـ ، أَ مْ عَ نَـ   ؟ َشاَء ِف  اْلَمْطَعم  َوُل اْلعَ َهْل تـَتَـَنا -٦
 .اْلبَـْيت  َفضيُل اْلَغَداَء ِف  أُ  ؟اْلبَـْيت  أَ تـَُفضيُل اْلَغَداَء ِف  اْلَمْطَعم  أَْم ِف   -٧
 .َوالسََّلطَةَ  لسََّمكَ اَ     ؟ َماَذا تـَُفضيُل ِف  اْلَعَشاء   -٨
 .لسََّمُك اْلَمْشو يُّ اَ اْلُمَفضََّلُة  َأْكَلت     ؟ اْلُمَفضََّلُة َعاَدةً  ْكَلُتكَ َما أَ  -٩

َنة   تـََناَوُل اْلَعَشاءَ أَ     ؟ َمََت تـَتَـَناَوُل اْلَعَشاءَ  -٤١  .ِف  السَّاَعة  الثَّام 
 

 :اَلتَّْدر يُب الثَّال ثُ  -٣
م        اَْلَمَكاُن  -٤  . َهَذا اْلَمَكاُن ُمْزَدح 
َة  مَ َهذ ه  الْ       َمْكَتَبُة اَلْ  -٢  . ْكَتَبُة ُمْزَدح 
م   الشَّار عُ  َهَذا      اَلشَّار ُع  -٣  .ُمْزَدح 
َة   ْلَاف َلةُ اَهذ ه        َاْلَاف َلُة  -١  .ُمْزَدح 
م   ْلُمْخَتبَـرُ اَهَذا       اَْلُمْخَتبَـُر  -٥  .ُمْزَدح 
َة   يَّةُ ْلُكلي اَهذ ه        اَْلُكلييَُّة  -٦  .ُمْزَدح 
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م   ْلَمطَارُ اَهَذا       اَْلَمطَارُ  -٧  .ُمْزَدح 
م   ْلُفْنُدقُ اَهَذا       اَْلُفْنُدقُ  -٨  .ُمْزَدح 
م   لشَّاط ىءُ اَهَذا       اَلشَّاط ىءُ  -٩  .ُمْزَدح 

َة   اْلَمْدَرَسةُ َهذ ه       اَْلَمْدَرَسةُ  -٤١  .ُمْزَدح 
م   لسُّوقُ اَهَذا       ُق اَلسُّو  -٤٤  .ُمْزَدح 
م   لنَّاد يُّ اَهَذا       اَلنَّاد يُّ  -٤٢  .ُمْزَدح 
َة   لطَّائ َرةُ اَهذ ه        اَلطَّائ َرُة  -٤٣  .ُمْزَدح 
م   ْلَمْكَتبُ اَهَذا      اَْلَمْكَتُب  -٤١  .ُمْزَدح 

 
 :اَلتَّْدر يُب الرَّاب عُ  -١
 .ُل اْلَكَبابَ أَُفضي    (ْلَكَبابَ اَ ) ؟ َماَذا تـَُفضيلُ  -٤
 .أَُفضيُل الدََّجاجَ    (لدََّجاجَ اَ ) ؟َماَذا تـَُفضيلُ  -٢
 .َز َواللَّْحمَ رُ أَُفضيُل اْلَ   ( َز َواللَّْحمَ رُ َاْلَ ) ؟َماَذا تـَُفضيلُ  -٣
 .أَُفضيُل السََّلطَةَ    (َلطَةَ لسَّ اَ ) ؟ضيلُ َماَذا تـُفَ  -١
 .أَُفضيُل اللَّْحَم اْلَمْشو يَّ   (و يَّ للَّْحَم اْلَمشْ اَ ) ؟َماَذا تـَُفضيلُ  -٥
 .زَ رُ أَُفضيُل السََّمَك َواْلَ   (زَ رُ َواْلَ  لسََّمكَ اَ ) ؟َماَذا تـَُفضيلُ  -٦
 .أَُفضيُل السََّمَك اْلَمْقل يَّ   (لسََّمَك اْلَمْقل يَّ اَ ) ؟ َماَذا تـَُفضيلُ  -٧
 .َفضيُل السََّمَك اْلَمْشو يَّ أُ   (اْلَمْشو يَّ  لسََّمكَ اَ ) ؟َماَذا تـَُفضيلُ  -٨
 .ُرونََة َوالسََّلطَةَ أَُفضيُل اْلَمكَ    (نََة َوالسََّلطَةَ ُرو ْلَمكَ اَ ) ؟َماَذا تـَُفضيلُ  -٩

 .أَُفضيُل الدََّجاَج اْلَمْشو يَّ   (لدََّجاَج اْلَمْشو يَّ اَ ) ؟َماَذا تـَُفضيلُ  -٤١
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 :اَلتَّْدر يُب اْْلَام سُ  -٥
 .اَْلُمَفضََّلُة اَْلَكَبابُ  َأْكَلت      (اَْلَكَبابُ )؟ ُتَك اْلُمَفضََّلةُ َما َأْكلَ  -٤
 .َأْكَلت  اَْلُمَفضََّلُة اَلدََّجاجُ    (لدََّجاجُ اَ ) ؟َما َأْكَلُتَك اْلُمَفضََّلةُ  -٢
 .ُز َواللَّْحمُ رُ ْلَ َأْكَلت  اَْلُمَفضََّلُة اَ   ( ُز َواللَّْحمُ رُ ْلَ اَ ) ؟َما َأْكَلُتَك اْلُمَفضََّلةُ  -٣
 .اَلسََّلطَةُ  َأْكَلت  اَْلُمَفضََّلةُ    (لسََّلطَةُ اَ ) ؟َما َأْكَلُتَك اْلُمَفضََّلةُ  -١
  .َأْكَلت  اَْلُمَفضََّلُة اَللَّْحُم اْلَمْشو يُّ   (للَّْحُم اْلَمْشو يُّ اَ ) ؟َما َأْكَلُتَك اْلُمَفضََّلةُ  -٥
 .زُ رُ ْلُمَفضََّلُة اَلسََّمُك َواْلَ َأْكَلت  اَ   (زُ رُ لسََّمُك َواْلَ اَ ) ؟ةُ َما َأْكَلُتَك اْلُمَفضَّلَ  -٦
 .َأْكَلت  اَْلُمَفضََّلُة اَلسََّمُك اْلَمْقل يُّ  (لسََّمُك اْلَمْقل يُّ اَ ) ؟َما َأْكَلُتَك اْلُمَفضََّلةُ  -٧
 .ت  اَْلُمَفضََّلُة اَلسََّمُك اْلَمْشو يُّ َأْكلَ  (لسََّمُك اْلَمْشو يُّ اَ ) ؟َلةُ َما َأْكَلُتَك اْلُمَفضَّ  -٨
 .ُرونَُة َوالسََّلطَةُ ْكَلت  اَْلُمَفضََّلُة اَْلَمكَ أَ  ( نَُة َوالسََّلطَةُ ُرو ْلَمكَ اَ ) ؟َما َأْكَلُتَك اْلُمَفضََّلةُ  -٩

  .اَلدََّجاُج اْلَمْشو يُّ  َأْكَلت  اَْلُمَفضََّلةُ  (لدََّجاُج اْلَمْشو يُّ اَ ) ؟َما َأْكَلُتَك اْلُمَفضََّلةُ  -٤١
    

 :اَلتَّْدر يُب السَّاد سُ  -٦
   َوأَْنَت َماَذا َتْشَرُب؟    (َماءً )   . ُب َماءً أَنَا َأْشرَ  -٤
   أَْنَت َماَذا َتْشَرُب؟وَ    (اَشايً )   .اأَنَا َأْشَرُب َشايً  -٢
   ُب؟َوأَْنَت َماَذا َتْشرَ   (َساءً حَ )  .َساءً أَنَا َأْشَرُب حَ  -٣
   َوأَْنَت َماَذا َتْشَرُب؟   (قـَْهَوةً )   .أَنَا َأْشَرُب قـَْهَوةً  -١
   َوأَْنَت َماَذا َتْشَرُب؟  (الَْيُمونً )  .لَْيُمونًاأَنَا َأْشَرُب  -٥
َي اْلبـُْرتـُقَ عَ أَنَا َأْشَرُب  -٦ يَ ) .ال  ص     َوأَْنَت َماَذا َتْشَرُب؟ (ال   اْلبُـْرتـُقَ َعص 
َي اْلع َنب  ْشَرُب أَنَا أَ  -٧ َي اْلع َنب  )  .َعص     َوأَْنَت َماَذا َتْشَرُب؟ (َعص 
َي التـُّفَّاح  أَنَا َأْشَرُب  -٨ َي التـُّفَّاح  )  .َعص     َوأَْنَت َماَذا َتْشَرُب؟ (َعص 
َي اْلَنَانَاس  أَنَا َأْشَرُب  -٩ َي اْلَنَانَاس  ) .َعص     َوأَْنَت َماَذا َتْشَرُب؟ (َعص 
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 :اَلتَّْدر يُب السَّاب عُ  -٧
   .َمْشو يًّا لًَْما - اَدَجاجً  -٤
  . َمْشو يًّا امً تَْأُكُل لَْ ه َي  َماَذا تَْأُكُل؟  َوه يَ   . اَدَجاجً ُهَو يَْأُكُل  -
 .َمْقل يًّا َسًَكا  - ا َمْشو يًّاَسَكً  -٢
 .ا َمْقل يًّاَسَكً ه َي تَْأُكُل  تَْأُكُل؟ ه َي َماَذا وَ   .ا َمْشو يًّاَسَكً ُهَو يَْأُكُل  -
 .ُفوًل  - ازً أَرُ  -٣
 .ُفوًل ه َي تَْأُكُل   اَذا تَْأُكُل؟ ه َي مَ وَ    .ازً أَرُ ُهَو يَْأُكُل  -
ًنا - انً زَيـُْتو  -١  .ُجبـْ
ًناه َي تَْأُكُل  ه َي َماَذا تَْأُكُل؟ وَ    .انً زَيـُْتو ُهَو يَْأُكُل  -  .ُجبـْ
يَّةً ُمُلو  -د يًَّة َسُعو َكْبَسًة   -٥  .خ 
يَّةً  ه َي تَْأُكلُ  ه َي َماَذا تَْأُكُل؟ وَ   .د يَّةً َكْبَسًة َسُعو ُهَو يَْأُكُل   -  .ُمُلوخ 
 .ُمَرّبَّ  - َعَسًل  -٦
 .ُمَرّبَّ ه َي تَْأُكُل  َوه َي َماَذا تَْأُكُل؟    .َعَسًل ُهَو يَْأُكُل  -
 .ُلوقًابـَْيًضا َمسْ  - ا َمْقل يًّابـَْيضً  -٧
 .اقً َمْسُلو  ابـَْيضً ه َي تَْأُكُل  ه َي َماَذا تَْأُكُل؟ وَ   .ا َمْقل يًّابـَْيضً ُهَو يَْأُكُل  -
َيارًا -َسَلطًَة  -٨  .خ 
َيارًا ه َي تَْأُكلُ  َي َماَذا تَْأُكُل؟ َوه     .َسَلطَةً ُهَو يَْأُكُل  -   .خ 
 .َبطَاط سَ  -نًَة ُرو َمكَ  -٩
  .َبطَاط سَ  ه َي تَْأُكلُ  ه َي َماَذا تَْأُكُل؟ وَ    .نَةً و رُ َمكَ ُهَو يَْأُكُل  -
 

 :اَلتَّْدر يُب الثَّام نُ  -٨
ي  َماذا تـَُفضيُل م َن الطََّعام   -٤  .ْلَكَبابَ اأَُفضيُل   (اَْلَكَبابَ ) ؟اْلَعَرب 
 .َجر يَدَة ُعَكاظَ  لُ أَُفضي  (ُعَكاظَ  َدةَ َجر ي) اْلَعَرب يَّة ؟ اذا تـَُفضيُل م َن اْلََْرائ د  مَ  -٢
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 .ََمَلََّة اْلَيَماَمة   أَُفضيلُ  (اْلَيَماَمة   ََمَلَّةَ ) ؟ت  اْلَعَرب يَّة  لَّ َن اْلَمجَ َماذا تـَُفضيُل م   -٣
ثـْنَـْْي   أَُفضيلُ   (ثـْنَـْْي  اْل   يـَْومَ ) ؟ع  ْسُبو يَّام  اْلُ أَ  َماذا تـَُفضيُل م نْ  -١  .يـَْوَم اْل 
 .اْلَنَانَاسَ  أَُفضيلُ   (نَانَاسَ َاْلَ ) ؟ْلَفاك َهة  م َن ا َماذا تـَُفضيلُ  -٥
 .َمْطَعَم اْلَكَباب   أَُفضيلُ  (اْلَكَباب   َمْطَعمَ ) ؟َمطَاع م  َماذا تـَُفضيُل م َن الْ  -٦
 .فـُْنُدَق اْلَيَماَمة   أَُفضيلُ  (اْلَيَماَمة   فـُْنُدقَ ) ؟َن اْلَفَناد ق  َماذا تـَُفضيُل م   -٧
يَ ) ؟بَات  اْلَمْشُرو  ذا تـَُفضيُل م نَ َما -٨ َي اْلبُـْرتـَُقال   أَُفضيلُ  (اْلبُـْرتـَُقال   َعص   .َعص 
  .لََْم الدََّجاج   أَُفضيلُ   (الدََّجاج   لَْمَ )  ؟م  لُُّحو م َن ال َماذا تـَُفضيلُ  -٩

 .ول َيااْلَفاصُ  أَُفضيلُ   (ل َيااَْلَفاُصو ) ؟َماذا تـَُفضيُل م َن اْْلَُضار   -٤١
      

عُ  -٩  :اَلتَّْدر يُب التَّاس 
  .ْحمُ للَّ اَ  /اَلسََّمكُ  -٤
 .أَُفضيُل السََّمَك َعَلى اللَّْحم     -للَّْحَم؟اَ  ُل السََّمَك أَمْ أَتـَُفضي  -
 .ْلَمْشو يُّ اَ  /لسََّمُك اْلَمْقل يُّ اَ  -٢
 .ْلَمْشو يي االسََّمَك اْلَمْقل يَّ َعَلى ُل َفضي أُ   -ْلَمْشو يَّ؟اَ السََّمَك اْلَمْقل يَّ أَْم  أَتـَُفضيلُ  -
  .للَّْحُم اْلَمْشو يُّ اَ  /لسََّمُك اْلَمْقل يُّ اَ  -٣
  .اْلَمْشو يي  السََّمَك اْلَمْقل يَّ َعَلى اللَّْحم   أَُفضيلُ   -السََّمَك اْلَمْقل يَّ أَْم اَللَّْحَم اْلَمْشو يَّ؟ أَتـَُفضيلُ  -
 .بـَْعَد اْلَغَداء   َقْهَوةُ لْ اَ  /لشَّايُ اَ  -١
 .بـَْعَد اْلَغَداء   ْلَقْهَوة  الشَّاَي َعَلى اُل أَُفضي   -؟بـَْعَد اْلَغَداء   ْلَقْهَوةَ اَ لشَّاَي أَْم اأَتـَُفضيُل  -
 .َرة  اْلَْز ي َدةُ َجر ي /َدُة الرييَاض  َجر ي -٥
  .َرة  اْلَْز ي َدة  َجر يَدَة الرييَاض  َعَلى َجر يُل أَُفضي  -؟َرة  اْلَْز ي َدةَ َجر يَدَة الرييَاض  أَْم َجر ي أَتـَُفضيلُ  -
 .ب الطَّائ َرة   /ب السَّيَّارَة   اَلسََّفرُ  -٦
 .الطَّائ َرة  لسََّفَر ب السَّيَّارَة  َعَلى اأَُفضيُل   -؟ب الطَّائ َرة   السََّفَر ب السَّيَّارَة  أَمْ أَتـَُفضيُل  -
 .اكَ ُهنَ  /ُهَنا ْلَعَملُ اَ  -٧
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 .ُهَناكَ ْلَعَمَل ُهَنا َعَلى اُل أَُفضي    -؟ُهَناكَ ْلَعَمَل ُهَنا أَْم اأَتـَُفضيُل  -
 .َدة  ِف  اْلَْر ي /ِف  اْْلَام َعة   ْلَعَملُ اَ  -٨
 .ر يَدة  اْلَْ  ْلَعَمَل ِف  اْْلَام َعة  َعَلىاُل أَُفضي   -؟ِف  اْلَْر يَدة   ْلَعَمَل ِف  اْْلَام َعة  أَمْ اأَتـَُفضيُل  -
 .اْلبَـْيت  ِف   /ِف  اْلَمْكَتَبة   لديرَاَسةُ اَ  -٩
 .اْلبَـْيت  ِف  اْلَمْكَتَبة  َعَلى  لديرَاَسةَ اُل أَُفضي  -؟ِف  اْلبَـْيت  ِف  اْلَمْكَتَبة  أَْم  لديرَاَسةَ ا أَتـَُفضيلُ  -

 .ْلُْْبُ اَ  /ْلبَـْيضُ اَ  -٤١
 .ْلُْْب  اَعَلى  ْلبَـْيضَ اَ ُل أَُفضي     -ْلُْْبَ؟اَ أَْم  ْلبَـْيضَ اَ أَتـَُفضيُل  -

ُي اْلبُـْرتـُقَ  -٤٤ يُ  /ال  َعص   . الطََّماط م  َعص 
َي اْلبـُْرتـُقَ  أَتـَُفضيلُ  - يَ ال  أَْم َعص  َي اْلبـُْرتـُقَ أَُفضيُل  - ؟الطََّماط م   َعص  ي  َعص   .الطََّماط م   ال  َعَلى َعص 

 .لتـُّفَّاحُ اَ  /ْوزُ ْلمَ اَ  -٤٢
 .لتـُّفَّاح  اْوَز َعَلى اْلمَ ُل أَُفضي     -؟اَلتـُّفَّاحَ ْوَز أَْم اْلمَ ضيُل أَتـُفَ  -

ُّ اَللُّ  /ك يُّ ْمر ياْلَ  لتـُّفَّاحُ اَ  -٤٣ َنان   .بـْ
َّ؟اَللُّ ك يَّ أَْم اْلَْمر ي لتـُّفَّاحَ اأَتـَُفضيُل  - َنان  ي للُّ ك يَّ َعَلى ااْلَْمر ي لتـُّفَّاحَ اُل أَُفضي   -بـْ َنان   .بـْ

 .ْلع َراق يُّ اَ  /د يُّ لتَّْمُر السَُّعو اَ  -٤١
؟اَ د يَّ أَْم السَُّعو  لتَّْمرَ اأَتـَُفضيُل  -  .ْلع َراق يي اد يَّ َعَلى السَُّعو  لتَّْمرَ اُل أَُفضي   -ْلع َراق يَّ

   .ُهَناكَ  /ُهَنا نْت ظَارُ ْل  اَ  -٤٥
  .ُهَناكَ نْت ظَاَر ُهَنا َعَلى اْل  ُل أَُفضي    -  ؟ُهَناكَ نْت ظَاَر ُهَنا أَْم اْل  أَتـَُفضيُل  -
 

رُ  -٤١  :اَلتَّْدر يُب اْلَعاش 
  .ْلَمْشو يُّ اَ  /لسََّمُك اْلَمْقل يُّ اَ  -٤
 .فـَيُـَفضيُل السََّمَك اْلَمْشو يَّ  َمَك اْلَمْقل يَّ أَمَّا َصد يق يأَنَا أَُفضيُل السَّ  -
  .ْلَمْشو يُّ للَّْحُم ااَ  /لسََّمُك اْلَمْقل يُّ اَ  -٢
  .يَّ اْلَمْشو   للَّْحمَ اَفضيُل أَنَا أَُفضيُل السََّمَك اْلَمْقل يَّ أَمَّا َصد يق ي فـَيُـ  -
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 .بـَْعَد اْلَغَداء   ْلَقْهَوةُ اَ  /لشَّايُ اَ  -٣
 .بـَْعَد اْلَغَداء   ْلَقْهَوةَ أَمَّا َصد يق ي فـَيُـَفضيُل ا لشَّايَ أَنَا أَُفضيُل ا -
 .َرة  اْلَْز ي َدةُ َجر ي /يَاض  َدُة الري َجر ي -١
 .اْلَْز يَرة   َدةَ َجر ي الرييَاض  أَمَّا َصد يق ي فـَيُـَفضيلُ  َدةَ أَنَا أَُفضيُل َجر ي -
 .ب الطَّائ َرة   /ب السَّيَّارَة   لسََّفرُ اَ  -٥
 .لطَّائ َرة  ب ا لسََّفرَ ا َفضيلُ ب السَّيَّارَة  أَمَّا َصد يق ي فـَيُـ  لسََّفرَ أَنَا أَُفضيُل ا -
 .ُهَناكَ  /ُهَنا ْلَعَملُ اَ  -٦
 .ُهَناكَ ْلَعَمَل اَفضيُل ُهَنا أَمَّا َصد يق ي فـَيُـ  ْلَعَملَ أَنَا أَُفضيُل ا -
 .َدة  ِف  اْلَْر ي /ِف  اْْلَام َعة   ْلَعَملُ اَ  -٧
 .ِف  اْلَْر يَدة   ْلَعَملَ اَفضيُل ِف  اْْلَام َعة  أَمَّا َصد يق ي فـَيُـ  ْلَعَملَ ا أَنَا أَُفضيلُ  -
 .ِف  اْلبَـْيت   /ِف  اْلَمْكَتَبة   لديرَاَسةُ اَ  -٨
 .ِف  اْلبَـْيت   لديرَاَسةَ اَفضيُل ِف  اْلَمْكَتَبة  أَمَّا َصد يق ي فـَيُـ  لديرَاَسةَ أَنَا أَُفضيُل ا -
 .َاْلُْْبُ  /ْلبَـْيضُ اَ  -٩
 .َاْلُْْبَ  َفضيلُ أَمَّا َصد يق ي فـَيُـ  ْلبَـْيضَ أَنَا أَُفضيُل ا -

يُ  /ال   اْلبُـْرتـُقَ َعص يُ  -٤١  . الطََّماط م  َعص 
يَ  أَنَا أَُفضيلُ  - يَ َفضيُل ال  أَمَّا َصد يق ي فـَيُـ اْلبُـْرتـُقَ  َعص   .الطََّماط م   َعص 

 .لتـُّفَّاحُ اَ  /ْوزُ ْلمَ اَ  -٤٤
 .لتـُّفَّاحَ اَفضيُل أَمَّا َصد يق ي فـَيُـ  ْوزَ أَنَا أَُفضيُل اْلمَ  -

ُّ للُّ اَ  /ك يُّ ْمر يلتـُّفَّاُح اْلَ اَ  -٤٢ َنان   .بـْ
َّ للُّ ا فَّاحَ لتـُّ اَفضيُل أَمَّا َصد يق ي فـَيُـ  ك يَّ اْلَْمر ي فَّاحَ لتـُّ أَنَا أَُفضيُل ا - َنان   .بـْ

 .ْلع َراق يُّ اَ  /د يُّ لسَُّعو ا لتَّْمرُ اَ  -٤٣
 .ْلع َراق يَّ ا لتَّْمرَ اَفضيُل فـَيُـ  أَمَّا َصد يق ي د يَّ السَُّعو  لتَّْمرَ اأَنَا أَُفضيُل  -

  .ُهَناكَ  /ُهَنانْت ظَاُر ْل  اَ  -٤١
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  .ُهَناكَ  نْت ظَارَ اَْل  َفضيُل أَمَّا َصد يق ي فـَيُـ  ُهَنا نْت ظَارَ اْل  أَنَا أَُفضيُل  -
 

 :اَلتَّْدر يُب اْلَاد َي َعَشرَ  -٤٤
 .َأْكَلت  اَْلُمَفضََّلُة اَْلَكَبابُ   ( اَْلَكَبابُ ) َما َأْكَلُتَك اْلُمَفضََّلُة؟  -٤
 .قـَْهَوِت  اْلُمَفضََّلُة اَْلَقْهَوُة اْلَعَرب يَّةُ  (اَْلَقْهَوُة اْلَعَرب يَّةُ ) َما قـَْهَوُتَك اْلُمَفضََّلُة؟ -٢
 .ب  اْلُمَفضَُّل اَلشَّايُ َمْشُرو   (اَلشَّايُ ) ُبَك اْلُمَفضَُّل؟َما َمْشُرو  -٣
 .اْلَْْضَراءُ  اَلسََّلطَةُ  اْلُمَفضََّلةُ  َسَلَطت   (اَلسََّلطَُة اْلَْْضَراءُ ) ؟ اْلُمَفضََّلةُ  َسَلطَُتكَ  َما -١
  .َرةُ َاْلَْز ي اْلُمَفضََّلةُ  َدِت  َجر ي  (َرةُ َاْلَْز ي) ؟ َدُتَك اْلُمَفضََّلةُ َما َجر ي -٥
 .اَْلَيَماَمةُ  اْلُمَفضََّلةُ  ََمَلَّت    (اَْلَيَماَمةُ ) ؟َما ََمَلَُّتَك اْلُمَفضََّلةُ  -٦
يُ  -٧ ي    (اَلتـُّفَّاحُ ) ؟َك اْلُمَفضَّلُ َما َعص   .اَلتـُّفَّاحُ  اْلُمَفضَّلُ  يَعص 
 .لُ اَلْ َل  اْلُمَفضَّلُ  ي ينَاد    (لُ اَلْ َل ) ؟ُيَك اْلُمَفضَّلُ َما نَاد   -٨
 .اَْلَعَشاءُ  ُمَفضََّلةُ الْ  َبت  َوجْ   (اَْلَعَشاءُ ) ؟َبُتَك اْلُمَفضََّلةُ َما َوجْ  -٩

 .سُ َاْلَْم ي اْلُمَفضَّلُ  يـَْوم ي  (سُ َاْلَْم ي) ؟َما يـَْوُمَك اْلُمَفضَّلُ  -٤١
 .اَْلُقْرآنُ  اْلُمَفضَّلُ  ك َتاب    ( اَْلُقْرآنُ ) ؟َما ك َتاُبَك اْلُمَفضَّلُ  -٤٤
 .ْلَمْشيُ اَ  ضََّلةُ اْلُمفَ  ر يَاَضت    (اَْلَمْشيُ ) ؟َما ر يَاَضُتَك اْلُمَفضََّلةُ  -٤٢

 
َ َعَشرَ  -٢٤  :اَلتَّْدر يُب الثَّان 
  (أَنَا –ُهَو )  . اللَّْحمَ  أَنَا فَأَُفضيلُ السََّمَك أَمَّا  ُهَو يـَُفضيلُ  -٤
 (ُهوَ  – أَْنتَ )  .اللَّْحمَ  ُهَو فـَيُـَفضيلُ ا السََّمَك أَمَّ  ْنَت تـَُفضيلُ أَ  -٢
 ( ْلُْْبَ اَ  – ْلبَـْيضَ اَ )  .اْلُْْبَ ا ُهَو فـَيُـَفضيُل أَمَّ  اْلبَـْيضَ  أَْنَت تـَُفضيلُ  -٣
 ( ه يَ  – أَنَا)  .اْلُْْبَ  ه َي فـَتُـَفضيلُ اْلبَـْيَض أَمَّا  أَنَا أَُفضيلُ   -١
 ( للَّْحمَ اَ  – لدََّجاجَ اَ )  .اللَّْحمَ أَمَّا ه َي فـَتُـَفضيُل  الدََّجاجَ أَنَا أَُفضيُل  -٥
 (أَْنتَ  – ه يَ )  .اللَّْحمَ  أَْنَت فـَتُـَفضيلُ أَمَّا  دََّجاجَ ال ه َي تـَُفضيلُ   -٦
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 ( يَ َعص  لْ اَ  – ْلَفاك َهةَ اَ ) .يَ اْلَعص  فـَتُـَفضيُل  أَْنتَ أَمَّا  اْلَفاك َهةَ َفضيُل تُـ  ه يَ   -٧
 (أَنَا – ُهوَ )  .يَ اْلَعص   أَنَا فَأَُفضيلُ أَمَّا  اْلَفاك َهةَ  ُهَو يـَُفضيلُ   -٨
 (ه يَ  – أَْنتَ ) .يَ اْلَعص  ه َي فـَتُـَفضيُل أَمَّا  اْلَفاك َهةَ  َت تـَُفضيلُ أَنْ   -٩

 ( ْلَقْهَوةَ اَ  – لشَّايَ اَ ) .اْلَقْهَوةَ  َفضيلُ ه َي فـَتُـ أَمَّا  الشَّايَ َفضيُل تُـ  أَْنتَ   -٤١
 (ْهَوةَ ْلقَ اَ  – بَ ْلَل ياَ ) .اْلَقْهَوةَ َفضيُل ه َي فـَتُـ أَمَّا  اْلَل يبَ َفضيُل تُـ  أَْنتَ   -٤٤
 ( أَْنتَ  – َنْنُ ) .اْلَقْهَوةَ  أَْنَت فـَتُـَفضيلُ أَمَّا  اْلَل يبَ  َنُْن نـَُفضيلُ  -٤٢
 ( ُهوَ  – ه يَ )  .اْلَقْهَوةَ  ُهَو فـَيُـَفضيلُ أَمَّا  اْلَل يبَ  ه َي تـَُفضيلُ  -٤٣
 ( للَّْحمَ اَ  – لسََّمكَ اَ )  .اللَّْحمَ َفضيُل ُهَو فـَيُـ أَمَّا  السََّمكَ َفضيُل تُـ  ه يَ  -٤١

 
 :لتَّْدر يُب الثَّال َث َعَشرَ اَ  -٣٤
  (اْلَغَداءَ )  . س  اْلُكلييَّة  يـَْوَم اْْلَم ي ِف  َمْطَعم   اْلَغَداءَ أَتـََناَوُل  -٤
  ( اَْلَعَشاءَ )  .س  يـَْوَم اْْلَم ي ِف  َمْطَعم  اْلُكلييَّة   اْلَعَشاءَ  أَتـََناَولُ  -٢
 (الشَّر َكة   َمْطَعم  )  .يـَْوَم اْلَْم يس   َمْطَعم  الشَّر َكة   اْلَعَشاَء ِف   أَتـََناَولُ  -٣
 (ُهوَ )  .اْلَعَشاَء ِف  َمْطَعم  الشَّر َكة  يـَْوَم اْلَْم يس   يـَتَـَناَولُ  -١
 (يـَْوَم اْلُُْمَعة  )  .يـَْوَم اْلُُْمَعة  يـَتَـَناَوُل اْلَعَشاَء ِف  َمْطَعم  الشَّر َكة   -٥
 ( رَ و اَْلَفطُ )  .ِف  َمْطَعم  الشَّر َكة  يـَْوَم اْلُُْمَعة   اْلَفطُورَ تَـَناَوُل يَـ  -٦
 (َنْنُ )  .اْلَفطُوَر ِف  َمْطَعم  الشَّر َكة  يـَْوَم اْلُُْمَعة   نـَتَـَناَولُ  -٧
 (اْلُفْنُدق   َمْطَعم  )  .يـَْوَم اْلُُْمَعة   َمْطَعم  اْلُفْنُدق  نـَتَـَناَوُل اْلَفطُوَر ِف   -٨
 (السَّْبت   يـَْومَ )  .يـَْوَم السَّْبت  نـَتَـَناَوُل اْلَفطُوَر ِف  َمْطَعم  اْلُفْنُدق   -٩
 

 :اَلتَّْدر يُب الرَّاب َع َعَشرَ  -١٤
  (اَلشَّايَ )     ؟ َرُب اْلَقْهَوَة اْلَعَرب يَّةَ أََتشْ  -٤
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     .الشَّايَ  َأْشَربُ  ،َل 
  (اَْلَماَء اْلَبار دَ )     ؟ْلَبار دَ  اأََتْشَرُب اْلَعص يَ  -٢

   .اْلَماَء اْلَبار دَ  َل، َأْشَربُ 
َنة  َصَباحً اْلَفطُو  تَْأُكلُ أَ  -٣   (اَلسَّاب َعة  َصَباًحا)   ؟اَر ِف  الثَّام 

  .ا السَّاب َعة  َصَباحً ِف   آُكلُ َل، 
  (بـَْعَض اْلم ْلح  )    ؟ل  ِف  طََعام كَ ْعَض اْلف ْلف  ُد بَـ أَتُر ي -١

    .يِف  طََعام   بـَْعَض اْلم ْلح  أُر يُد  َل،
  (َاْلُْسَتاُذ َصال حُ )    ؟ُم ُهَناْبر اه ياْلُْسَتاُذ إ  َأَيُْضُر  -٥
       .ُهَنا اْلُْسَتاُذ َصال حُ َيُْضُر  َل، 

َنة  أَيـَْبَدأُ الدَّ  -٦    (اَلسَّاب َعة  َوالنيْصف  )    ؟ْرُس اْلَوَُّل ِف  الثَّام 
   .السَّاب َعة  َوالنيْصف   يـَْبَدأُ الدَّْرُس اْلَوَُّل ِف   ،َل  

  (يـَْوَم اْلَْرب َعاء  )    ؟مَ  اَْليَـوْ أَ ع ْنَدَك َعَمل  َكث ي   -٧
   .يـَْوَم اْلَْرب َعاء  َعَمل  َكث ي   ع ْند ي َل، 

ثـْنَـْْي  يـَْوَم السَّْبت  )    ؟إ ََل اْلَمْعَهد  ُكلَّ يـَْوم   َأَُتُْضرُ  -٨   (َويـَْوَم اْل 
ثـْنَـْْي   ْحُضُر إ ََل اْلَمْعَهد  أَ  َل،     .يـَْوَم السَّْبت  َويـَْوَم اْل 

ُل َصد يـُْقَك َغدً  -٩      (بـَْعَد َغد  )     ؟اأََيص 
ُل َصد ي َل،   .بـَْعَد َغد   ق يَيص 

ي طَّب يَأَهَذا ال -٤١ َنان   (ُسور يي )     ؟ُب لُبـْ
 .ُسور يي ب يُب َهَذا الطَّ  َل، 

ُع إ   -٤٤    (ِف  اْلَمَساء  )    ؟ََل اْلبَـْيت  بـَْعَد الظُّْهر  أَتـَْرج 
ُع إ ََل اْلبَـْيت  أَ  َل،     .ِف  اْلَمَساء  ْرج 

    (ب الطَّائ َرة  )   ؟ يَّارَة  إ ََل َجدَّة  َعاَدةً أَُتَساف ُر ب السَّ  -٤٢
      .إ ََل َجدَّة  َعاَدةً  ب الطَّائ َرة   َساف رُ أُ  َل، 
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    (ُكلَّ َشْهر  )   ؟ع   اْلَقْريَة  ُكلَّ ُأْسُبو ْسَرَة إ ََل أَتَْأُخُذ اْلُ  -٤٣
   .لَّ َشْهر  ُخُذ اْلُْسَرَة إ ََل اْلَقْريَة  كُ آ َل، 

ُع إ ََل  -٤١      (اَلظَّْهَران  )    ؟ الرييَاض  َمرًَّة ثَان َيةً أَتـَْرج 
عُ أَ  َل،    .َمرًَّة ثَان َيةً  الظَّْهَران  إ ََل  ْرج 

   
 :اَلتَّْدر يُب اْْلَام َس َعَشرَ  -٥٤
 . َسَأْشَربـَُها بـََلى،    ؟ َتْشَرُب اْلَقْهَوةَ َأَل  -٤
 .بـََلى، سَأْشَربُهُ     ؟ بَ  َتْشَرُب اْلَل يَأَل  -٢
 .بـََلى، سَأْشَربُهُ     ؟ َتْشَرُب الشَّايَ َأَل  -٣
يَ ْشرَ  تَ َأَل  -١  .سَأْشَربُهُ  بـََلى،   ؟ اْلَفاك َهة  ُب َعص 
 .بـََلى، سَأْشَربـَُها    ؟ َتْشَرُب اْلُمَرطََّبات  َأَل  -٥
 .آُكُلهُ بـََلى، سَ    ؟ْأُكُل السََّمَك اْلَمْشو يَّ  تَ َأَل  -٦
 .اَسآُكُلُه َصَباحً  بـََلى،   ؟اَصَباحً  تَْأُكُل اْلبَـْيَض َأَل  -٧
ي؟ تـَُفضيُل اَأَل  -٨ ي  بـََلى،  ْلَكَباَب م َن الطََّعام  اْلَعَرب   .َسأَُفضيُلُه م َن الطََّعام  اْلَعَرب 
 .َسأَتـََناَولُُه ِف  السَّاب َعة   بـََلى،   ؟َر ِف  السَّاب َعة  طُو  تـَتَـَناَوُل اْلفَ َأَل  -٩

 .ِف  اْلَغَداء   َسأَتـََناَولُهُ  بـََلى،   ؟اَوُل اللَّْحَم ِف  اْلَغَداء   تـَتَـنَ َأَل  -٤١
 .َسَأرَْكبـَُها ُكلَّ يـَْوم   َلى،بَـ    ؟ َكُب السَّيَّارََة ُكلَّ يـَْوم   تـَْر َأَل  -٤٤

 
 :اَلتَّْدر يُب السَّاد َس َعَشرَ  -٦٤
 .اَعْفوً        .اُشْكرً  -٤
 .ر ي أَْربـَُعوَن َسَنةً ُعمُ      ؟كَ رُ مُ عُ  مْ كَ   -٢
َعة  َصَباًحا  ؟االثَام نة َصَباحً  َهْل اَْلُمَقابـََلُة ِف  السَّاَعة   -٣  .َل، اَْلُمَقابـََلُة ِف  السَّاَعة  التَّاس 
ُل اَْلُْسَتاُذ أَم ُْي اَْليَـْومَ  -١     .َسَتَتَأخَُّر طَائ َرتُهُ   ؟ل َماَذا َل َيص 
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 .إ ََل الليَقاء       .َمَع السََّلَمة   -٥
   .اُشْكرً . ْي  ه  ب َ ْمُد ل لَّ َالَْ      ؟َكْيَف َحاُلكَ  -٦
   .ِف  أََمان  الل  . َمة  َمَع السََّل      .إ ََل الليَقاء   -٧
َْعر فَت كَ  -٨     . َدة  فـُْرَصة  َسع ي    .أَنَا َسع يد  ِب 
    .َدُة ب ن ْصف  ر يَال  َاْلَْر ي     ؟َدةُ ب َكْم َاْلَْر ي -٩

    . ب  َعَشَرُة ُطلَّ     ؟ِف  الصَّفي  َكْم طَال ًبا -٤١
َعُة أَيَّام      ؟ِف  اْلُْسُبوع   ْم يـَْوًماكَ  -٤٤      .َسبـْ
ف      .أُر يُد ُمَقابـََلَتَك اَْليَـْومَ  -٤٢    .ل  اَْليَـْومَ أَنَا َمْشُغو . آس 
  .اان َيَة َعَشَرَة إ لَّ رُبـْعً ُة الثَّ اَلسَّاعَ      ؟َكْم اَلسَّاَعةُ  -٤٣
     .َوُهَو َكَذل كَ    .ىْلوَ الَْ  َة َمعَ أُر يُد اْلَقْهوَ  -٤١
َدة  وَ      ؟َمََت اَْلَغَداءُ  -٤٥   .الثَّال ثَة  بـَْعَد الظُّْهر  بـَْْيَ اْلَواح 
بُّ الدََّجاَج أَْيضً  نـََعْم،    ؟َهْل ُتُ بُّ السََّمكَ  -٤٦   .اَوُأح 

    
 :َعَشرَ  اب عَ اَلتَّْدر يُب السَّ  -٧٤
  .أَُفضيُل السََّمكَ  -٤
 (ْلَمْشو يَّ اَ )     .اْلَمْشو يَّ ضيُل السََّمَك أُفَ 

 ( َهَذا)    .السََّمَك اْلَمْشو يَّ  َهَذاأَُفضيُل 
َلةَ اَ أَُفضيُل َهَذا السََّمَك اْلَمْشو يَّ  َلةَ اَ )    .للَّيـْ  ( للَّيـْ

  .َتْشَرُب قـَْهَوةً  -٢
 (بـََعَد اْلَعَشاء  )     .بـََعَد اْلَعَشاء  َتْشَرُب قـَْهَوًة 
 (َعَرب يَّةً )    .بـََعَد اْلَعَشاء   َعَرب يَّةً َتْشَرُب قـَْهَوًة 

 (؟َأَل )    ؟َتْشَرُب قـَْهَوًة َعَرب يًَّة بـََعَد اْلَعَشاء   َأَل 
ف   -٣  .آس 
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ف    (يَا َصال حُ )      !ا َصال حُ يَ  آس 
ف   ي   يَا َصال حُ  آس  ي  )     . ل لتَّْأخ   ( ل لتَّْأخ 

ف   أَنَا ي   ال حُ يَا صَ  آس   ( أَنَا)     .ل لتَّْأخ 
ف   أَنَا ََذا يَا َصال حُ  آس  ي  ا َل   ( َهَذا)    .لتَّْأخ 
  .أَتـََناَوُل َغَدائ ي -١

 (ِف  اْلَمْطَعم  )     .ِف  اْلَمْطَعم   أَتـََناَوُل َغَدائ ي
 ( َهَذا)    .اْلَمْطَعم   َهَذاِف   أَتـََناَوُل َغَدائ ي
ي اْلَمْطَعم   ِف  َهَذا أَتـََناَوُل َغَدائ ي ي )   .اْلَعَرب   (اَْلَعَرب 

ي اْلَمْطَعم  ا ِف  َهَذا تـََناَوُل َغَدائ يأَ   (اُظْهرً )   .اُظْهرً  ْلَعَرب 
ي اْلَمْطَعم  ا ِف  َهَذا تـََناَوُل َغَدائ يأَ  َسْوفَ   ( َسْوفَ )  .ظُْهرًا ْلَعَرب 

  .تـَتَـَناَوُل اْلَعَشاءَ  -٥
 (َهلْ )      ؟ُل اْلَعَشاءَ تـَتَـَناوَ  َهلْ 
َلةَ  تـَتَـَناَوُل اْلَعَشاءَ  َهلْ  َلةَ )     ؟اَللَّيـْ  ( اَللَّيـْ
َلةَ  َمع ي تـَتَـَناَوُل اْلَعَشاءَ  َهلْ   (َمع ي)    ؟اَللَّيـْ
َلةَ  َمع ي ِف  اْلَمْطَعم   تـَتَـَناَوُل اْلَعَشاءَ  َهلْ   (ِف  اْلَمْطَعم  )   ؟اَللَّيـْ
ي  ِف  اْلَمْطَعم   اءَ تـَتَـَناَوُل اْلَعشَ  َهلْ  َلةَ  َمع ي اْلَيابَان  ي )  ؟اَللَّيـْ  (اْلَيابَان 
ي  اْلَمْطَعم   َهَذاِف   تـَتَـَناَوُل اْلَعَشاءَ  َهلْ  َلةَ  َمع ي اْلَيابَان   (َهَذا) ؟اَللَّيـْ

 
 :َعَشرَ  ثَّام نَ اَلتَّْدر يُب ال -٨٤
 .ُفْنُدق  ر ي ِف  الْ َسأَتـََناَوُل َفطُو  -٤
     ( َمْطَعم  )   .اْلُفْنُدق   َمْطَعم  اَوُل َفطُور ي ِف  َسأَتـَنَ  

َنة   -٢    .اَْلَفطُوُر بـَْْيَ السَّاد َسة  َوالثَّام 
َنة   السَّاَعة   اَْلَفُطوُر بـَْْيَ       (اَلسَّاَعة  )  .السَّاد َسة  َوالثَّام 
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    .َنْشَرُب اْلَقْهَوَة بـَْعَد اْلَغَداء   -٣
  (اَْلَعَرب يَّةَ )   .بـَْعَد اْلَغَداء  ْلَعَرب يََّة ا َنْشَرُب اْلَقْهَوةَ  

    .نَْأُكُل اللَّْحَم ِف  اْلَعَشاء   -١
  (اَللَّذ يذَ )   .ِف  اْلَعَشاء   اللَّذ يذَ نَْأُكُل اللَّْحَم  

بُّ السََّمَك َوالدََّجاَج اْلُمَحمَّرَ  -٥    .ُأح 
بُّ السََّمَك    (اَْلَمْشو يَّ )   .اْلُمَحمَّرَ َوالدََّجاَج  اْلَمْشو يَّ ُأح 

    .ْلَكَبابَ ه  اَ َذا اْلَمْطَعُم نـَتَـَناَوُل ف يهَ  -٦
ُّ اَهَذا اْلَمْطَعُم  ُّ )  .نـَتَـَناَوُل ف يه  اَْلَكَبابَ  ْلَعَرب    (اَْلَعَرب 

     ؟َكْبَسَة ِف  َهَذا اْلَمْطَعم  َهْل تَْأُكُل الْ  -٧
؟ ود يَّةَ السَّعُ َهْل تَْأُكُل اْلَكْبَسَة    (اَلسَُّعود يَّةَ ) ِف  َهَذا اْلَمْطَعم 

     ؟اف ُر َعَلى َهذ ه  الطَّائ َرة  َهْل ُتسَ  -٨
  (َاْلُْرُدن يَّة  )  ؟َاْلُْرُدن يَّة   َهْل ُتَساف ُر َعَلى َهذ ه  الطَّائ َرة  

َبَك اْليَـْومَ  -٩     ؟َهْل َتْكُتُب َواج 
َبَك  َّ ْلَمنْ اَهْل َتْكُتُب َواج  َّ )   اْليَـْوَم؟ ز ل    (اَْلَمْنز ل 

  .أَتـََناَوُل طََعام ي ِف  اْلَمْطَعم   -٤١
  (َهَذا)   .اْلَمْطَعم   َهَذا تـََناَوُل طََعام ي ِف  أَ 

 
عَ اَلتَّْدر يُب ال -٩٤  :َعَشرَ  تَّاس 

ََذا    :ن  َعْبُد الرَّحَْ  ف  َل  ي  آس   .يَا َصال حُ  التَّْأخ 
 !اَعة  سَ  رُْبعُ   : َصال حُ 

م   اَْلَمكَانُ    :ن  َعْبُد الرَّحَْ   ؟نَ ْل اْلَعَشاَء اَ  َنْطُلبُ َهْل . ُمْزَدح 
 .ا نْت ظَار كَ أَنَا ِف   نـََعْم،  : َصال حُ 

َلةَ َسَك  اَل َما رَأُْيَك ِف     :ن  َعْبُد الرَّحَْ   ؟لَّيـْ
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 ؟َمْشو يي  أَمْ  َسَك  َمْقل يي   : َصال حُ 
 .اَْلُمَفضََّلةُ َأْكَلت   اْلَمْشو يُّ السََّمُك . اْلَمْشو يَّ  أَُفضيُل السََّمكَ   :ن  َعْبُد الرَّحَْ 

ي  : َصال حُ   .أَنَا فَأَُفضيُل السََّمَك اْلَمْقل يَّ  أَمَّا ل ،َجَ 
َلةَ اَْلَعَشاُء َسَك  اَل ،إ َذنْ   :ن  َعْبُد الرَّحَْ   .لَّيـْ

 ؟السََّمك  َمَع  اأَْيضً  تُر يدُ  َماذَ   : َصال ُح 
 .َسَلطَةً    :ن  حَْ َعْبُد الرَّ 
 ؟ َعَرب يًَّة بـَْعَد اْلَعَشاء   َتْشَرُب قـَْهَوةً  َأَل   : َصال حُ 

 .ىْلوَ الَْ َسَأْشَرُب قـَْهَوًة َعَرب يًَّة َمَع  بـََلى،   :ن  َعْبُد الرَّحَْ 
 .َوُهَو َكَذل كَ   : َصال حُ 
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 :َعَشرَ اَلدَّْرُس السَّاد َس  -٤٦
   addarsus sadisa ashara lesson sixteenth  السَّاد َس َعَشرَ اَلدَّْرُس 

 Abdul Karim   name for man   ْبُد اْلَكر ي  عَ 
   tabaqun   plate (s)   (مـ)طََبق  
 atbaqun     plates (p)   (جـ) َأْطَباق  

    qalilun   few, little    ل  قَل ي
   qitatun     piece (s)   (مـ) ق ْطَعة  
 qitaun      pieces (p)   (جـ) ق َطع  

     assabanikhu   spinach   اَلسََّبان خُ 
     fatirun   bread     َفط ي  
     kubun     cup (s)    ( مـ) ب  ُكو 

 akwabun    cups (p)   (جـ) َأْكَواب  

 aakharu   other, last    آَخُر 

 ukhr’a   other    ُأْخَرى

 shaiun   thing (s)   (مـ) َشْيء  

 ashyau     things (p)   (جـ) َأْشَياءُ 
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 اَلدَّْرُس السَّاِدَس َعَشرَ 
 َغَداء  

 
 ؟اءُ سَ َالَْ   : َعام ُل اْلَمْطَعم  

 .َساُء الدََّجاج  حَ    : َعْبُد اْلَكر ي  
 ؟َاْْلَُضارُ   : َعام ُل اْلَمْطَعم  

 .ل َياطََبق  م َن اْلَفاُصو    : َعْبُد اْلَكر ي  
 ؟مُ اَللَّحْ   : َعام ُل اْلَمْطَعم  

َدة  َمْشو يَّة     : َعْبُد اْلَكر ي    .ق ْطَعة  َواح 
 ؟اَْلَفط يُ   : َعام ُل اْلَمْطَعم  

 . السََّبان خ  َفط يُ    : َعْبُد اْلَكر ي  
 ؟اَلسََّلطَةُ   : َعام ُل اْلَمْطَعم  

َيار  َوَطَماط مُ    : َكر ي  َعْبُد الْ   .خ 
 ؟الشُّْربُ   : َعام ُل اْلَمْطَعم  

ي     : َعْبُد اْلَكر ي    . اْلبُـْرتـَُقال  ُكوب  م ْن َعص 
 ؟آَخرَ  اَهْل تُر يُد َشْيئً   : َعم  طْ َعام ُل اْلمَ 

 .اُشْكرً  ،َل    : َعْبُد اْلَكر ي  
 ؟َهْل ُتُ بُّ اْلَقْهَوةَ   : َعام ُل اْلَمْطَعم  

بـَُّها   : ُد اْلَكر ي  َعبْ   .أُر ْيُدَها بـَْعَد اْلَغَداء  . نـََعْم ُأح 
 

 



46 

 

Lesson sixteenth 

Lunch 
 

Restaurant worker:  What about the soup? 
Abdul Karim:   Chicken soup. 

Restaurant worker:  What about the vegetables? 

Abdul Karim:   One dish from beans. 

Restaurant worker:  What about the meat? 

Abdul Karim:   One grilled piece.   

Restaurant worker:  What about the unleavened bread?  

Abdul Karim:   Bread of soggy spinach. 

Restaurant worker:  What about about the Salad? 

Abdul Karim:   Cucumbers and tomato. 

Restaurant:    What about the drink?  

Abdul Karim:   A glass of orange juice. 

Restaurant worker:  Do you want something else? 

Abdul Karim:   No, thank you. 

Restaurant worker:  Do you like coffee? 

Abdul Karim:   Yes, I like it, I want it after lunch. 
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 ور  صُ نْ مَ  اذُ تَ سْ ْلُ اَ 
 

ي دُ رْ أُ  س  ري دَ مُ  ور  صُ نْ مَ   ِف   ة  يَّ ب  رَ عَ الْ  ة  غَ اللُّ  ة  يَ لي  كُ ِف   لُ مَ عْ يَـ وَ . ةً نَ سَ  ونَ ثُ َل ثَ  هُ رُ مُ عُ . انَ مَّ عَ  نْ م   ن 
يَّارَتَُه ُكلَّ يـَْوم  سَ  بُ كَ ْر يَـ  ة  ارَ يَّ سَ  هُ دَ نْ ع  . اكَ نَ هُ  ة  يَّ ب  رَ عَ الْ  ة  غَ اللُّ  اذُ تَ سْ أُ  وَ هُ . ُتشوؤ ِف  ُطوك ُيو ة  عَ ام  جَ 

َنة   اْلُوََل َوالسََّنة  ليُم اللَُّغَة اْلَعَرب يََّة ل لسََّنة  عَ يُـ  ة  يَّ لي كُ  الْ ََل إ   بُ هَ ذْ يَ ا وَ احً بَ صَ  ِف  السَّاَعة  الثَّام 
 . ت  يْ بَـ  الْ ََل إ   عُ ج  رْ يَـ  كَ ل  ذَ  دَ عْ بَـ وَ . ات  اعَ سَ  تي س   ة  دَّ مُ ل   ة  يَّ لي كُ  الْ ى ِف  قَ بْـ يَـ . ة  ثَ ال  الثَّ السََّنة  وَ  ة  يَ ان  الثَّ 
 وع  بُ سْ أُ  لي كُ   نْ م   يس  م  اْلَْ  مَ وْ يَـ وَ . ة  اءَ رَ ق  لْ ل   ة  بَ تَ كْ مَ  الْ ََل إ   وْ أَ  ه  ائ  قَ د  صْ  أَ ََل إ   بُ هَ ذْ يَ  ر  هْ الظُّ  دَ عْ بَـ 
 ذُ خُ أْ يَ  ة  عَ مُ اْلُْ  مَ وْ يَـ . ت  يْ بَـ الْ  مَ از  وَ ي لَ ََر  شْ يَ . وق   السُّ ََل إ   ة  ارَ يَّ سَّ لاب   ور  صُ نْ مَ  اذُ تَ سْ اْلُ  بُ هَ ذْ يَ 
 فَ صْ ن   ر  حْ بَ الْ  ىء  اط   شَ ََل إ   ت  يْ بَـ الْ  نَ م   ةُ لَ حْ الري  قُ ر  غْ تَـ سْ تَ . ر  حْ بَ الْ  ىء  اط   شَ ََل إ   ة  ارَ يَّ السَّ ب   هُ تَ رَ سْ أُ 

 . ة  اعَ سَ 
The Teacger Mansoor 

Mansoor is a Jordanian teacher from Amman. He is thirty years old. And he 

works in the Faculty of Arabic Language at Chuo University in Tokyo. He is 

a teacher of Arabic language there. He has a car, he rides his car every day at 

eight o'clock in the morning and he goes to college, he teaches Arabic 

language for the first year and second year and third year. He stay in college 

for six hours. And then he returns home. 

In the afternoon teacher Mansoor goes to his friends or to the library to read. 

And Thursday of each week teacher Mansoor goes to the market. He buys 

supplies for the home. On Friday, he takes his family by car to the seaside. 

The trip takes half and hour from the home to the sea beach. 
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 :َباتُ اَلتَّْدر ي -٤٦
 jau’anun  hungry    َجْوَعان  
 atshanun  thirsty   َعْطَشان  

 maidatun  table    َمائ َدة  
 jahhaza  he prepared (past tense)    هَّزَ جَ 

 yujahizu  he prepares (present tense)    ُُيَهيزُ 
 wadha’a   he put (past tense)    َع َوضَ 

 yadhau  he put (present tense)     َيَضعُ 
 dha   put (order)    َضعْ 

 shaukatun  fork (s)   (مـ) َشوَْكة  
   ashwakun  forks (p)   (جـ) َأْشَواك  
كيْي    sikkinun   knife (s)   (مـ) س 

 sakakinu   knives (p)   (جـ) َسَكاك ْيُ 
 qaimatun  menu    قَائ َمة  
ْلَعَقة    milaqatun   spoon (s)   (مـ) م 

 malaiqu  spoons (p)   (جـ)  َمَلع قُ 
َْلَحة    mimlahatun  saltcellar    ِم 
    sabunun  soap    ن  َصابُو 

ْنَشَفة    minshafatun towel     م 
 lughzun   puzzle (s)   (مـ)لُْغز  

 alghazun    puzzles (p)   (جـ)أَْلَغاز  
 da’a   he called (past tense)    َدَعا 
 yadu   he calls (present tense)    َيْدُعو
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   udu   call (order)    عُ ْد أُ 
 khataun  error    َخطَأ  

 sayyidatun  lady    َدة  َسيي 
 zaujun  couple, husband      َزْوج  
 tabkhun   cooking    خ  طَبْ 

ْفطَارُ   aliftaru meal for breaking fast in Ramadan   َاْْل 
 ramadhanu  Ramadan    َرَمَضانُ 
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      :اَلتَّْدر يُب اْلَوَّلُ  -٤
  ل   ي ل   قَ    اق   بَ  َأطْ    ق   بَ  طَ 

     قَل يل      َأْطَباق      طََبق  
 خُ  ان   بَ  سَّ  َال   ع   طَ  ق     ة   عَ  طْ  ق  
     اَلسََّبان خُ     ق َطع      ْطَعة  ق  

  َواب   َأكْ     وب   كُ    ر   ي ط   فَ 
   َأْكَواب      ُكوب      َفط ي  

  ْيء   شَ     َرى ُأخْ     ُر  آخَ 
    ْيء  شَ     ُأْخَرى    آَخُر 

 ان   شَ  طْ  عَ    ان   ْوعَ  جَ    اءُ  يَ  َأشْ 
    َعْطَشان      َجْوَعان      َأْشَياءُ 

  زُ  هي  جَ  يُ    زَ  هَّ  جَ    َدة   ائ   مَ 
    ُُيَهيزُ     هَّزَ جَ     َمائ َدة  
 عْ  ضَ    عُ  ضَ  يَ    َع  َوضَ 
     َضعْ     َيَضعُ     َع َوضَ 
  ن   ي كي  س     َواك   َأشْ    ة   ْوكَ  شَ 

كيْي      َأْشَواك      َشوَْكة       س 
 ة   قَ  عَ  لْ  م     ة   مَ  ائ   قَ   نُ  ي اك   كَ  سَ 

ْلَعَقة      قَائ َمة     َسَكاك ْيُ       م 
  ون   ابُ  صَ    ة   حَ  لَ  مْ  م     قُ  اع   لَ  مَ 

َْلَحة      َمَلع قُ        َصابُون      ِم 
 از   غَ  َألْ     ز   غْ  لُ    ة   فَ  شَ  نْ  م  
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ْنَشَفة       أَْلَغاز      لُْغز      م 
 دْعُ أُ    و دْعُ  يَ     ا  دَعَ 

     دْعُ أُ     َيْدُعو    َدَعا 
 َزْوج     َدة   يي  سَ     أَ  طَ  خَ 

     َزْوج      َسييَدة      َخطَأَ 
  انُ  ضَ  َرمَ    ارُ  طَ  إ فْ  َالْ    خ   بْ  طَ 
ْفطَارُ     خ  طَبْ       َرَمَضانُ    َاْْل 
ُّ اَل -٢  : تَّْدر يُب الثَّان 
 .َساَء الدََّجاج  حَ     ؟َساء  َيْطُلُب م َن الَْ  َماَذا -٤

 .م َن اْلَفاُصول َيا طَبَـًقا   ؟َذا يـَتَـَناَوُل م َن اْْلَُضار  َما -٢
َدًة َمْشو يَّةً     ؟اَذا يـَتَـَناَوُل م َن اللَّْحم  مَ  -٣  .م َن اللَّْحم   ق ْطَعًة َواح 
 .السََّبان خ   َفط يَ     ؟بُّ م َن اْلَفط ي  َماَذا يُ   -١
َيارًا   ؟لسََّلطَة  اَذا َيْطُلُب م َن امَ  -٥  .َوَطَماط مَ  خ 

 

 :اَلتَّْدر يُب الثَّال ثُ  -٣
       .أَنَا َجْوَعان   -٤

 ؟م َن اْلَفط ي   ُد ق ْطَعةً أَتُر ي    .ق ْطَعة  م َن اْلَفط ي  
 .َن اللَّْحم  م   ق ْطَعةً      .اَل، ُشْكرً 

 . نـََعْم، َهَذا أَْفَضلُ    .إ َذْن تـَُفضيُل ق ْطَعًة م َن اللَّْحم  
    .أَنَا َجْوَعان   -٢
 ز ؟م َن اْلَرُ  ًل قَل يُد أَتُر ي    .م َن اْلُْرز   ًل قَل ي 
 .نَة  ُرو َمكَ ا م َن الْ طَبَـقً      .َل، ُشْكًرا 
 .نـََعْم، َهَذا أَْفَضلُ   .ُرونَة  م َن اْلَمكَ  اطَبَـقً إ َذْن تـَُفضيُل  
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    .أَنَا َجْوَعان   -٣
؟ أَتُر يُد قَل يًل     .م َن اْلُمَرّبَّ  ًل قَل ي   م َن اْلُمَرّبَّ
 .م َن اْلُْْب   ْطَعةً ق       .َل، ُشْكًرا 
 .نـََعْم، َهَذا أَْفَضلُ    .ْب  إ َذْن تـَُفضيُل ق ْطَعًة م َن اْلُْ  

    .أَنَا َجْوَعان   -١
؟ أَتُر يُد قَل يًل     .س   م َن اْلَبطَاط  ًل قَل ي   م َن اْلَبطَاط س 
 .ل َياُصو ام َن اْلفَ  اطَبَـقً      .َل، ُشْكًرا 
 .نـََعْم، َهَذا أَْفَضلُ   .ول َياصُ ام َن اْلفَ  ُل طَبَـًقاإ َذْن تـَُفضي  

    .أَنَا َجْوَعان   -٥
 م َن السََّلطَة ؟ يُد قَل يًل أَتُر      .طَة  سَّلَ  م َن الًل قَل ي 
 .م َن الدََّجاج   ْطَعةً ق       .َل، ُشْكًرا 
 .نـََعْم، َهَذا أَْفَضلُ   .َجاج  إ َذْن تـَُفضيُل ق ْطَعًة م َن الدَّ  

    .أَنَا َجْوَعان   -٦
؟ أَتُر يُد قَل يًل     .م َن السََّمك   ًل قَل ي   م َن السََّمك 
 .ل  م َن اْلُفو  اطَبَـقً      .َل، ُشْكًرا 
 .نـََعْم، َهَذا أَْفَضلُ    .ُفول  م َن الْ  إ َذْن تـَُفضيُل طَبَـًقا 

    .أَنَا َجْوَعان   -٧
؟ أَتُر يُد قَل يًل     .ن  م َن الزَّيـُْتو  قَل يًل    م َن الزَّيـُْتون 
 .ا م َن اْْلَُضار  طَبَـقً      .َل، ُشْكًرا 
 .نـََعْم، َهَذا أَْفَضلُ   .َضار  م َن اْلُْ  إ َذْن تـَُفضيُل طَبَـًقا 

    .أَنَا َجْوَعان   -٨
 م َن التَّْمر ؟ أَتُر يُد قَل يًل     .م َن التَّْمر   قَل يًل  
 .بـَْعَض اْلَكَباب       .َل، ُشْكًرا 
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 .َذا أَْفَضلُ نـََعْم، هَ    .إ َذْن تـَُفضيُل بـَْعَض اْلَكَباب   
 

 :اَلتَّْدر يُب الرَّاب عُ  -١
بُّ أُ  -٤  (أنَا)    .  السََّبان خ  َفط يَ  ح 
 (ُهوَ )    . السََّبان خ  َفط يَ  يُ بُّ  -٢
 (الدََّجاج   َساءَ حَ )    .الدََّجاج   َساءَ حَ  يُ بُّ  -٣
    (َنْنُ )    .الدََّجاج   َساءَ حَ  نُ بُّ  -١
َي التـُّفَّاح   بُّ نُ   -٥ يَ )    .َعص   (فَّاح   التـُّ َعص 
 (َسَلطََة اُْلَضار  )    .طََة اُْلَضار  َسلَ  بُّ نُ   -٦
بُّ  -٧  (أَنَا)    .َسَلطََة اُْلَضار   ُأح 
بُّ أُ  -٨  (اَلتَّْمَر َوالرُّمَّانَ )    .التَّْمَر َوالرُّمَّانَ  ح 
بُّ أُ  -٩  (ز  ا َمَع اْلَرُ ل يَ اَْلَفاُصو )   .ز  اْلَفاُصول َيا َمَع اْلَرُ  ح 

 (ه يَ )   .ز  اْلَرُ  ل َيا َمعَ ْلَفاُصو ا ُتُ بُّ  -٤١
 (َل )   .ز  ل َيا َمَع اْلَرُ ْلَفاُصو ا بُّ  ُتُ  َل  -٤٤
 (أَْنتَ )   .ز  ل َيا َمَع اْلَرُ ْلَفاُصو ا ُتُ بُّ َل  -٤٢
 (اَلسََّبان خَ )    .السََّبان خَ  بُّ َل ُتُ   -٤٣
 (آَخرَ ا َشْيئً )    .آَخرَ ا َشْيئً  بُّ َل ُتُ   -٤١
  (َصد يق ي)   .آَخرَ ا َشْيئً  ييُ بُّ َصد يق  َل  -٤٥
 (م  َساَء الطََّماط  حَ )  .َساَء الطََّماط م  حَ  َصد يق ي بُّ َل يُ   -٤٦
 (لسََّفَر ب السَّيَّارَة  اَ )  .اَلسََّفَر ب السَّيَّارَة   َصد يق ي بُّ َل يُ   -٤٧
 (َهَذا اْلف ْلمَ )   .ْلمَ َهَذا اْلف   َصد يق ي بُّ َل يُ   -٤٨
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 :ْدر يُب اْْلَام سُ اَلتَّ  -٥
      . أَنَا َعْطَشان   -٤

؟ُكوبً ُد  أَتُر ي    .م َن الشَّاي   اُكوبً   ا م َن الشَّاي 
ي  الْ ا م َن ُكوبً      .اَل، ُشْكرً   . اْلَبار د  َعص 

ي   اُكوبً  َتْشَربُ إ َذْن   . نـََعْم، َهَذا أَْفَضلُ   . اْلَبار د  م َن اْلَعص 
    .أَنَا َعْطَشان   -٢
ي   ا م نْ ُكوبً   ؟ م نْ  أَتُر يُد ُكوبًا   .ن  ُمو اللَّيْ  َعص  ي  اللَّْيُمون   َعص 
 .ب  م َن اْلَل ي اُكوبً      .َل، ُشْكًرا 

 . نـََعْم، َهَذا أَْفَضلُ    .م َن اْلَل يب   اإ َذْن َتْشَرُب ُكوبً 
    .أَنَا َعْطَشان   -٣
ي   اُكوبً   ؟ تُر يُد ُكوبًاأَ    . اْلبُـْرتـَُقال  م َن َعص  ي  اْلبُـْرتـَُقال   م َن َعص 
ي  ا م َن ُكوبً      .َل، ُشْكًرا   .م   الطََّماط  َعص 

ي  الطََّماط م   إ َذْن َتْشَرُب ُكوبًا  . نـََعْم، َهَذا أَْفَضلُ  .م َن َعص 
 

 :اَلتَّْدر يُب السَّاد سُ  -٦
 ؟آَخرَ  اُد َشْيئً تُر ي َهلْ    .آَخرُ َهَذا َشئ   -٤
 ؟ُأْخَرى ةً ُد ق ْطعَ تُر ي َهلْ   .ُأْخَرى ة  ق ْطعَ  َهذ ه   -٢
 .آَخرَ  اَشْيئً ُد أُر ي لَ   -٣
   .ْخَرىأُ  ب ْنت   َهذ ه    -١
  .ُأْخَرى ر َساَلةً  َسَأْكُتبُ   -٥
 .ق  م َن السُّو  آَخرَ  اك َتابً  َسَأْشََر ي  -٦
 .آَخرَ َسُأَساف ُر ِف  َوْقت  . نَ ْل اَ ُأَساف ُر  َل - ٧
 ؟ُأْخَرى َسيَّارَة  ع ْنَدَك  َهلْ   -٨
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ف    -٩ دًّ َمْشُغو  أَنَا ،آس   .آَخرَ َسَأْذَهُب َمَعَك ِف  يـَْوم  . اَْليَـْومَ  ال  ج 
َن اللَّْحم   ُأْخَرى ق ْطَعةً  دُ تُر ي َأَل   -٤١  ؟م 

 
 :اَلتَّْدر يُب السَّاب عُ  -٧
   . ةَ ُس اْلُْسَتاُذ اْلَعَرب يَّ يَُدري . َهَذا ُأْسَتاذ   -٤

 . اْلَعَرب يَّةَ  يَُدريسُ  الَّذ ياْلُْسَتاُذ  ُهوَ َهَذا 
ب   -٢ بُ . َهَذا ُُمَاس   . ُهَنا يـَْعَمُل اْلُمَحاس 

ُب  ُهوَ َهَذا        .ُهَنا يـَْعَملُ  الَّذ ياْلُمَحاس 
  . اْلُمْسُتْشَفى تـَْعَمُل الطَّب يَبُة ِف  . ة  بَ َهذ ه  طَب ي -٣

 .اْلُمْسُتْشَفى ِف   تـَْعَملُ  الَّت ْ ُة بَ الطَّب ي ه يَ َهذ ه  
  .اْلُمَدريَسُة إ َل  اْلَيابَان   َسُتَساف رُ . َهذ ه  ُمَدريَسة   -١

 .اْلَيابَان   إ ََل  َسُتَساف رُ  الَّت  اْلُمَدريَسُة  ه يَ َهذ ه  
بُّ اْلك َتابَ . َهَذا ك َتاب   -٥     . ُأح 

بُّ  الَّذ ياْلك َتاُب  ُهوَ َهَذا   .هُ ُأح 
    .أَُعليُم الطَّال بَ . َهَذا طَال ب   -٦ 

 .هُ أَُعليمُ  الَّذ ي الطَّال بُ  ُهوَ َهَذا 
    . َنْكُتُب الريَساَلةَ . َهذ ه  ر َساَلة   -٧

 .َهاَنْكتُبُـ  الَّت  الريَساَلُة  ه يَ َهذ ه  
  . اْلبَـْيت   َلَواز مَ   َنْشََر ي. اْلبَـْيت  َهذ ه  َلَواز ُم  -٨

 .َهاَنْشََر ي الَّت  َلَواز ُم اْلبَـْيت   ه يَ  َهذ ه  
 :اَلتَّْدر يُب الثَّام نُ  -٨
ُل ُهَنا ُكلَّ َساَعة  . َهذ ه  َسيَّارَة   -٤   . اَلسَّيَّارَُة َتص 

 .َساَعة   ُل ُهَنا ُكلَّ ص  تَ  الَّت  السَّيَّارَُة  ه يَ ذ ه  هَ 
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بُّ اْلَْكلَ . د يَّة  َهذ ه  َأْكَلة  َسُعو  -٢  . د يَّةَ َة السَُّعو ُأح 
بـُّ  الَّت   َسُعود يَّةُ ال اْلَْكَلةُ  ه يَ َهذ ه    .َهاُأح 

 . اَْلَعام ُل يـَْعَمُل ِف  اْلَمْطَعم  . َهَذا َعام ل   -٣
 . َمُل ِف  اْلَمْطَعم  يـَعْ  الَّذ يْلَعام ُل ا وَ هُ َهَذا 

 . أَُفضيُل السََّمكَ . َهَذا َسَك   -١
 . هُ أَُفضيلُ  ذ يالَّ السََّمُك  ُهوَ َهَذا 

 .تـَْعَمُل ِف  اْْلَام َعة   ْسَتاَذةُ َاْلُ . َهذ ه  ُأْسَتاَذة   -٥
 .َمُل ِف  اْْلَام َعة  تـَعْ  الَّت   ْسَتاَذةُ لُ ا ه يَ َهذ ه  

 .َسْلَمى تـَُعليُم الطَّال َبةَ . َهذ ه  طَال َبة   -٦
 .َسْلَمى َهاتـَُعليمُ  الَّت  ال َبُة طَّ ال ه يَ َهذ ه  

 . اْلك َتابَ  َسَنْشََر ي. َهَذا ك َتاب   -٧
 .ه  َسَنْشََر ي الَّذ ياْلك َتاُب  ُهوَ َهَذا 

 . اَلطَّال ُب َسُيَساف ُر ل لديرَاَسة  . َهَذا طَال ب   -٨
 .اف ُر ل لديرَاَسة  ُيسَ سَ  الَّذ ياَلطَّال ُب  ُهوَ َهَذا 

 . م  اْْلَرَائ َد ُكلَّ يـَوْ  َنْشََر ي. َهذ ه  َجَرائ دُ  -٩
 .ُكلَّ يـَْوم    َهايَنْشََر   الَّت   اْلََْرائ دُ  ه يَ َهذ ه  

 . ع  َعة  ُكلَّ ُأْسُبو أَرَْكُب َسيَّارََة اْْلَام  . َهذ ه  َسيَّارَُة اْْلَام َعة   -٤١
 . ع  ُكلَّ ُأْسُبو  َهاأَرَْكبُـ  الَّت   َسيَّارَُة اْْلَام َعة   ه يَ َهذ ه  

 
عُ  -٩  :اَلتَّْدر يُب التَّاس 
َها؟  وُطوك يُ َهْل أَْنَت ُمَساف ر  إ ََل  -٤ نـْ  أَْم قَاد م  م 

 .وطُوك يُ نـََعْم، أَنَا ُمَساف ر  إ ََل 
 أَْيَن تـَْعَمُل؟ َهْل ُتُ بُّ اْلَعَمَل ِف  َشر َكة ؟ -٢
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بُّ اْلَعَمَل ِف  َشر َكة   .َأْعَمُل ِف  الشَّر َكة    .نـََعْم، َوُأح 

تُّو  رًاَل ُدو َن ع ْند ي أَْربـَُعو  -٣  ُع؟ ْلَمْجُمو اَ  َكمْ . َلرًاُدو َن َوع ْنَدَك س 
ائَُة ُدو اَ   .َلر  ْلَمْجُموُع م 

؟ مَ ُغو َهْل أَْنَت َمشْ  -١ ؟اَذا تـَْفَعُل َمَساَء اْْلَم يل   س 
، أَْدُرُس اللَُّغَة اْلَعَرب يََّة َمْشُغو نعم، أَنَا   .س  َمَساَء اْلَْم يل 

؟ُة َهْل َسُتَساف ُر اْلُْسرَ  -٥  َمَعَك إ ََل اْلَيابَان 
 .َمع ي إ ََل اْلَيابَان  َساف ُر اْلُْسَرُة نعم، َستُ 

 ؟ َهْل ع ْنَدَك َعَمل  بـَْعَد رُْبع  َساَعة ؟َكم  السَّاَعُة َاْلنَ   -٦
 .، ع ْند ي َعَمل  بـَْعَد رُْبع  َساَعة  مْ عَ نَـ  .الثَّان َيُة َاْلنَ  لسَّاَعةُ اَ 

َعَة َعَشَر؟ْلَباق يُّ اَ  َكمْ   -٧  ؟ َثَلثَة  م ْن َسبـْ
 .أَْربـََعَة َعَشرَ  اَْلَباق يُّ 

 ُع؟َقًة اَْلَمْجُمو ْم َدق يكَ . َساَعة  رُْبُع َساَعة  َون ْصُف  -٨
 .َدق يَقةً ُع ََخْس  َوأَْربـَُعوَن اَْلَمْجُمو 

؟َكْم طَال بً   -٩  ا ِف  َهَذا الصَّفي
 .ِف  َهَذا الصَّفي  طَال ًباع ْشُروَن 

 ؟ْقت  َتْذَهُب إ ََل اْْلَام َعة  َأيي وَ  ِف   -٤١
 .ِف  السَّاب َعة  َصَباًحا ْذَهُب إ ََل اْْلَام َعة  أَ 

؟ َماَذا تـَْفَعُل بـَْعَد َذل َك؟ -٤٤ ُع إ ََل اْلبَـْيت   َمََت تـَْرج 
ُع إ ََل اْلبَـْيت  أَ       .ل كَ أَتـََناَوُل اْلَعَشاَء بـَْعَد ذَ  .ِف  السَّاد َسة  َمَساءً  ْرج 

ُل َصد ي َعَلى -٤٢ ْست ْقَبال ه ؟َأيي طَائ َرة  َسَيص   ُقَك؟ َهْل َسَتْذَهُب ل  
ُل  نـََعْم، . "َاْْلَالْ " اْْلُطُوط  اْلَيابَان يَّة   طَائ َرة   َعَلى ق يَصد يَسَيص 

ْست ْقَبال ه    .َسَأْذَهُب ل  
 َهْل تـَبـَْقى ِف  اْلبَـْيت  بـَْعَد الظُّْهر ؟ -٤٣
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 .ِف  اْلبَـْيت  بـَْعَد الظُّْهر   بـَْقى، أَ نـََعمْ 
؟ -٤١  َهْل تـَْعر ُف ا ْسَم َهَذا الشَّار ع 

 .ُدووَكائ ي، ُهَو ُكوشُ ْعر ُف ا ْسَم َهَذا الشَّار ع  نـََعْم، أَ 
 َماَذا تَْأُكُل ِف  الصََّباح  َعاَدًة؟  -٤٥

  .َز َعاَدةً اَلسََّمَك َواْلَرُ آُكُل ِف  الصََّباح  
 

رُ اَل -١٤  :تَّْدر يُب اْلَعاش 
ْنَشَفةً )  َماَذا َتْطُلُب؟ َوأَْنتَ . نًاُهَو َيْطُلُب َصابُو  -٤ ْنَشَفةً أَنَا َأْطُلُب  (م   . م 
ْلَعَقةً )  َماَذا َتْطُلُب؟ َوأَْنتَ . ُهَو َيْطُلُب َشوَْكةً  -٢   .ْلَعَقةً م   أَنَا َأْطُلبُ  (م 
 .اُخبـْزً أَنَا َأْطُلُب   (اُخبـْزً )  ْطُلُب؟تَ َوأَْنَت َماَذا . اُهَو َيْطُلُب طَبَـقً  -٣
  .ًل ف ْلف   أَنَا َأْطُلبُ   (ًل ف ْلف  )  َوأَْنَت َماَذا َتْطُلُب؟. اُهَو َيْطُلُب م ْلحً  -١
 .َطَماط مَ أَنَا َأْطُلُب  (َطَماط مَ )  َوأَْنَت َماَذا َتْطُلُب؟ .ُهَو َيْطُلُب َخسًّا -٥
 .اَماًء بَار دً أَنَا َأْطُلُب  (اَماًء بَار دً )  ؟َوأَْنَت َماَذا َتْطُلبُ . ُهَو َيْطُلُب َعص ياً  -٦
 

 :اْلَاد َي َعَشرَ  اَلتَّْدر يبُ  -٤٤
  .أَتـََناَوُل اْلَغَداَء َمَعَك ِف  َوْقت  آَخرَ     َما رَأُْيَك ِف  اْلَغَداء  َمع ي َاْلَن؟ -٤
؟  -٢ بُّ لَْمَ     َأيُّ اللَّْحم  ُتُ بُّ   .الدََّجاج   ُأح 
  . م َن اْلن   ُشْكًرا، َأْحُضُر ُهَنا َكث يًا    ا؟َنا َكث يً ل َماَذا َل َُتُْضُر هُ  -٣
 .َأْطُلُب السََّمكَ  َماَذا َتْطُلُب م ْن قَائ َمة  الطََّعام  يَا َسييد ي؟ -١
 .اَعْفوً   . ا َعَلى َهَذا الشَّاي  اللَّذ يذ  ُشْكرً  -٥
؟ ل َماَذا تـُفَ  -٦ َنَّ اْلَْكَل ف يه  َلذ يذ    ضيُل اْلَْكَل ِف  َهَذا اْلَمْطَعم   .ل 
 .اأُر يُد َشايً   ا؟ ا بَار دً ا أَْم َمْشُروبً أَتُر يُد قـَْهَوًة أَْم َشايً  -٧
 .اْيضً أَنَا أَتـََناَوُل الطََّعاَم ِف  اْلبَـْيت  أَ   َوأَْنَت؟ . أَنَا أَتـََناَوُل الطََّعاَم ِف  اْلبَـْيت   -٨
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  .أَُفضيُل َسَلطًَة َخْضَراءَ     َأيُّ َسَلطَة  تـَُفضيُل؟  -٩
َعان    ل َماَذا َل تـَتَـَناَوُل طََعاَمَك يَا َصد يق ي؟ -٤١ َنَِّن  َشبـْ  .ل 

 
َ َعَشرَ  اَلتَّْدر يبُ  -٢٤   :الثَّان 

 اَْلُمَفضَّلُ  َمْطَعِمي
أَتـََناَولُـــُه َعـــاَدًة  لَّـــذ ياَشـــاء  َوطََعـــاُم اْلعَ . اَم اْلَعَشـــاء  اَدًة طََعـــأَتـََنـــاَوُل َعـــ ،اْلَمْطَعـــم   َهـــَذاَوِف   ُهنَـــا

ـــَمك  َواْلَ  ـــَن السَّ ـــَلطَة  رُ يـََتَكـــوَُّن م  ـــزُ  َوِف  . ز  َوالسَّ ـــلُ  اْلَوْقـــت  الَّـــذ ي ُُيَهي . اَْلَمائ ـــَدةَ  اْلَمْطَعـــم   َعام 
ََُّ َيَضـــُع اْلَمَل َيَضـــُع اْلَ  ـــاَق  ـــَق ْطَب ـــَكاك ْيَ  اكَ ْشـــوَ َواْلَ ع  ـــُب  ،َوالسَّ ََُّ َأْطُل ـــام   ـــَة الطََّع ـــَرأُ قَائ َم أَقْـ
 .السََّمكَ 

 .ذ  َهَذا السََّمك  اللَّذ ي َأْكل  بـَْعَد  اُضُر بـَْعَد َذل َك َكث يً َوَسْوَف ُتَْ  ،وَّل  َمرَّة  ل َ  ُهَناَُتُْضُر  أَْنتَ 
ــمكُ ُهــَو َذا  َهــا ــَمَك . ك  َمْشــو يي َسَــك  َمْقل ــيي َوَسَــ ،قَــاد م   اَلسَّ ــبُّ السَّ ــا  ،اْلَمْشــو يَّ أَنَــا ُأح  أَمَّ

ــَمَك اْلَمْقل ــيَّ َمــَع بـََعــض  أَنْــَت فـَتُـَفضيــُل ال ْلــح   سَّ َهــا  ،ل  ْلف ــَواْلف   اْلم  نـْ ْمَلَحــُة تَْأُخــُذ م  َوَهــذ ه  اْلم 
 .الشَّايَ ْشَرُب َوبـَْعَد َهَذا اْلَعَشاء  نَ  ،ل  ْلف  م َن اْلم ْلح  َواْلف   ُدهُ تُر ياَلَّذ ي 

 

My favorite restaurant 

Here in this restaurant, I usually eat dinner. The dinner which I usually take is 

made of fish, rice and salad. At the time of preparing the table the worker of 

the restaurant, he puts the dishes, then the spoons, forks, and  knives, I read 

the menu, then I order fish. 

You are coming here in the first time,  and you will come here much after 

eating this delicious fish. 

Here is fish, fried and grilled fish. I like grilled fish, but you prefer fried fish 

with some salt and pepper, here is the saltcellar you can use as much as you 

want from salt and pepper, and we will drink tea after this dinner. 
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  .اْلَعَشاء   طََعامَ  أَتـََناَولُ    ؟تَـَناَوُل ِف  َهَذا اْلَمْطَعم  َماَذا تَـ  -٤
  .ز  َوالسََّلطَة  رُ يـََتَكوَُّن م َن السََّمك  َواْلَ   ؟تـَتَـَناَولُهُ ي م مَّ يـََتَكوَُّن طََعاُم اْلَعَشاء  الَّذ   -٢

 ْشَواكَ َواْلَ ع َق اْلَمَل وَ ْطَباَق ْلَ اَ  َيَضعُ  ؟الطََّعام  َماَذا َيَضُع َعام ُل اْلَمْطَعم  َعَلى َمائ دة   -٣
 .َوالسََّكاك ْيَ 

 .السََّمكَ ْطُلُب ل َ َرأُ قَائ َمَة الطََّعام  أَقْـ     ؟ا تـَْقَرأُ قَائ َمَة الطََّعام  ل َماذَ  -١
بُّ السََّمَك     ؟َما السََّمُك الَّذ ي ُتُ بُّهُ  -٥  .اْلَمْشو يَّ أَنَا ُأح 
نْـ آُخُذ    ؟َذا تَْأُخُذ م َن اْلم ْمَلَحة  َما -٦   .لَ ْلف  َواْلف   ْلم ْلحَ اَ  َهام 
 .اْلَعَشاء  بـَْعَد  الشَّايَ ْشَرُب أَ    ؟اَذا َتْشَرُب بـََعَد اْلَعَشاء  مَ  -٧
 .َعاَدةً ِف  اْلبَـْيت  تـََناَوُل طََعاَم اْلَعَشاء  أَ    ؟َوُل طََعاَم اْلَعَشاء  َعاَدةً أَْيَن تـَتَـَنا -٨
 

 َعْبُد اهلِل ُيَساِفُر ِإَلى بَ ْلَدتِهِ 
، ُهَو ُيَساف ُر َمَساَء اْلَْرب  . َعْبُد الل  ُيَساف ُر إ ََل قـَْريَت ه  ُكلَّ َشْهر   ُع َصَباَح السَّْبت  َعاء  َويـَْرج 

يَْأُخُذ َتْذك َرَة َذَهاب  َوَعْوَدة  ب الطَّائ َرة ، َوقـَْبَل َمْوع د  الطَّائ َرة  ب َساَعة  َيْذَهُب َعْبُد الل  إ ََل 
ََُّ يـَرَْكُب الطَّائ َرةَ  ،  اْلَمطَار  ب َسيَّارَة  ُأْجَرة ، َوَمَعُه َحَقائ ُب السََّفر ،  ُل بـَْعَد َساَعة  َون ْصف  َوَيص 

 . َويـَُقاب ُل اْلُْسَرَة َواْلَْصد قَاءَ 
 ََل إ   عُ ج  رْ يَـ وَ  ،ت  بْ السَّ  احَ بَ صَ  رُ اف  سَ يُ وَ  ،يـَبـَْقى َعْبُد الل  ِف  قـَْريَت ه  يـَْوَم اْْلَم يس  َويـَْوَم اْلُُْمَعة  

 . ة  كَ ر   الشَّ ِف   ه  ل  مَ عَ 
Abdullah travels to his hometown 

Abdullah travels to the village every month. He travels on Wednesday 

evening and come back on Saturday morning, he takes return ticket by plane, 

and Abdullah goes to the airport an hour before departure time of the plane 

by taxi, and with him suitcases, and then riding the plane and he reachs after 

an hour and a half, and he meets the family and the friends. 
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Abdullah stays in the village on Thursday and Friday, and he travels on 

Saturday morning, and he come back to his work in the company. 

 

 اَْلُمَفضَّلُ  َمْطَعِمي
، َوأَتـََناَوُل طََعاَم اْلَعَشاء  َمَع ُأْسَرِت   َوَهَذا . يـَْوَم اْْلَم يس  م ْن ُكلي ُأْسُبوع  أَْذَهُب إ ََل اْلَمْطَعم 

، َوطََعاُمُه َلذ يذ   يل   . اْلَمْطَعُم ِف  َمَكان  َجَ 
آُكُل وَ  .َوِف  َمرَّة  ثَال ثَة  آُكُل الدََّجاجَ . َمكَ َوِف  َمرَّة  ُأْخَرى آُكُل السَّ . ِف  َمرَّة  آُكُل اْلَكَبابَ 

بُّ اْلَرُ ، وَ َمَع اْلَكَباب  َسَلطًَة َخْضَراَء  . اءَ سَ الَْ  لُ ضي فَ أُ فَ  أَمَّا َمَع الدََّجاج  . َمَع السََّمك   زَ ُأح 
ََُّ ل  كْ اْلَ  دَ عْ بَـ أَتـََناَوُل اْلَْلَوى وَ    . ةً يَّ ب  رَ عَ  ةً وَ هْ قَـ  بُ رَ شْ أَ  ، 

My favorite restaurant  
On Thursday of each week I go to the restaurant, and eat dinner with my 

family. This restaurant is in a beautiful place, and the food is delicious. 

Some time I eat kebab. Another time I eat fish. In a third time I eat chicken, I 

eat green salad with kebab, I like the rice with the fish. But I prefer the soup 

with the chicken. I eat the sweet after eating, then I drink Arabic coffee. 
 

 يق  دِ صَ  رُ فَ سَ 
 ََل إ   بُ هَ ذْ يَ  وَ هُ . ة  يَّ ود  عُ سَ  ة  رَ ائ  ى طَ لَ ر عَ ف  ا  سَ مُ  وَ هُ . ة  رَ اه  قَ  الْ ََل إ   ر  اف  سَ مُ  ن  حَْ الرَّ  دُ بْ ي عَ يق  د  صَ 
 . ر  فَ السَّ  ةَ رَ ك  ذْ تَ  ذُ خُ أْ يَ وَ  يي ود  عُ السَّ  ان  رَ يَـ الطَّ  ب  تَ كْ مَ 

 . ف  صْ ن  وَ  ة  اعَ سَ ب   د  ع  وْ مَ الْ  لَ بْ قَـ  ار  طَ مَ  الْ ََل إ   بُ هَ ذْ يَ  ر  فَ السَّ  م  وْ  يَـ ِف  
 . ان  رَ يَـ الطَّ  ة  كَ ر  شَ  ف  ظَّ وَ مُ  دَ نْ ع   ر  فَ السَّ  بَ ائ  قَ حَ  ن  حَْ الرَّ  دُ بْ عَ  عُ ضَ يَ 
 نْ م   ة  مَ اد  قَ  ة  رَ سْ أُ  ه  ذ  هَ ، وَ قَ شْ مَ  د  ََل إ   ة  رَ اف  سَ مُ  ه  ذ  هَ ، وَ اط  بَ  الري ََل إ   ر  اف  سَ ا مُ ذَ ، هَ م  ح  دَ زْ مُ  ارُ طَ مَ لْ اَ 

 . ُدَبْ  نْ م   ة  م  اد  ى قَ رَ خْ أُ  ة  رَ ائ  طَ وَ  ،انَ مَّ  عَ ََل إ   َذاه َبة   ة  رَ ائ  طَ  ه  ذ  هَ ، وَ ُطوك ُيو
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ََُّ يـَْر  ن  حَْ الرَّ  دُ بْ عَ  نْت ظَار  بـَْعَض اْلَوْقت  إ ََل َمْوع د  َسَفر  الطَّائ َرة ،   بُ كَ َُيْل ُس ِف  َصاَلة  اْل 
 . رُ اف  سَ يُ وَ  ةَ رَ ائ  الطَّ 

Travel friend 

My friend Abdur Rahman is traveling to Cairo. He is traveling on a Saudi 

plane. He goes to Saudi airline office and he takes the ticket. 

On the day of travel he goes to the airport one hour and a half before 

departure time. 

Abdur Rahman hands suitcases to the airline employee. 

The airport is busy, this passengers traveling to Rabat (Morocco), and she is 

traveling to Damascus, and this family is coming from Tokyo, and this plane 

is going to Amman, and an other plane is coming from Dubai. 

Abdur Rahman is sitting in the waiting lounge for some time until departure 

time of the plane, then rides the plane and travels. 

 

 ةِ بَ تَ كْ مَ ي الْ َعْدنَاُن فِ 
 أُ رَ قْ يَـ  ت  بْ السَّ  مَ وْ يَـ . ة  اءَ رَ ق  لْ ل   وع  بُ سْ  اْلُ ِف   ام  يَّ أَ  ةَ ثَ َل ثَ  ة  يَّ لي كُ الْ  ة  بَ تَ كْ  مَ ََل َعْدنَاُن إ   بُ هَ ذْ يَ 
 أُ رَ قْ يَـ فَـ  اء  عَ ب  رْ اْلَ  مَ وْ ا يَـ مَّ أَ  .ة  غَ اللُّ  بَ تُ كُ   ُيطَال عُ  ْْي  نَـ ثْـ اْل   مَ وْ يَـ . ة  يَّ ب  رَ عَ الْ  ت  لَّ جَ مَ الْ  ضَ عْ بَـ 
 . ة  يَّ ب  رَ عَ الْ  ص  صَ ق  الْ  ضَ عْ بَـ 

 وْ أَ  ت  َل جَّ مَ الْ  نَ م   هُ بُّ يُ   يذ  الَّ  بُ تُ كْ ، يَ ر  تَـ فْـ دَ وَ  م  لَ قَـ  هُ عَ مَ ، وَ ة  بَ تَ كْ مَ  الْ َعْدنَاُن ِف   سُ ل  ُيَْ 
 بُ هَ ذْ يَ  س  رْ الدَّ  لَ بْ قَـ وَ . ه  ََر  فْـ  دَ ي ِف  ذ  لَّ َعْدنَاُن اَ  أُ رَ قْ يَـ  ت  يْ بَـ  الْ ِف  . ص  صَ ق  لْ اَ  وْ أَ  ب  تُ كُ لْ اَ 
 . ادً يي جَ  ةَ يَّ ب  رَ عَ الْ  ةَ غَ اللُّ  فُ ر  عْ َعْدنَاُن يَـ . ات  وعَ ضُ وْ مَ الْ  ه  ذ  هَ  ه  يْ لَ عَ  أُ رَ قْ يَـ وَ  اذ  تَ سْ  اْلُ ََل إ  
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Adnan in the library 

Adnan goes to college library three days a week to read. On Saturday, he 

reads some Arabic magazines. On Monday, he reads in books of language. 

But on Wednesday, he reads some Arab stories. 

Adnan sits in the library, and he has a pen and notebook, he writes what he 

loves from magazines or books or stories. In the home Adnan reads from his 

note book. Before the lesson, he goes to the teacher and reads on him these 

topics. Adnan knows Arabic language well. 
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 : اَلدَّْرُس السَّاب َع َعَشرَ  -٤٧

 addarsus sabia ashara lesson seventeenth  اَلدَّْرُس السَّاب َع َعَشرَ 
  alfunduqu   hotel    اَْلُفْنُدقُ 

    bidhdhabti   exactly   ب الضَّْبط  
 ziyaratun   visit    ز يَارَة  

 taqtarihu   suggests    تـَْقََر ُح 
َياَحُة   assiyahatu   tourism   اَلسي

 attijaratu   trade    اَلتيَجارَةُ 
 mandubun   delegate   َمْنُدوب  

 wasatun   midle, center    َسط  وَ 
 tatulu     become long     َتُطوُل 

 iqamatuka   your stay   إ قَاَمُتَك 
   addarajatu   class    َجةُ اَلدَّرَ 

 as’arun   prices    َأْسَعار  
                          murtafiatun         high    ُمْرتَف َعة  
 mutadilatun   moderate   ُمْعَتد َلة  

ْنطََقةُ   almintaqatu   area   اَْلم 

    qadamun   foot (s)   (مـ) َقَدم  
    aqdamu    foot (p)   (جـ) أَْقَدامُ 

 alalaqdami   on foot   َعَلى اْلَْقَدام  
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 اَلدَّْرُس السَّاِبَع َعَشرَ 
 ِإَلى اْلُفْنُدقِ 

 (ِة ُأْجَرة  َورَاِكب  ِحَوار  بَ ْيَن َساِئِق َسيَّارَ )
 إ ََل أَْيَن؟  : اَلسَّائ قُ 

 . إ ََل اْلُفْنُدق    : ُعَمرُ 
؟  : اَلسَّائ قُ   َأيُّ فـُْنُدق 

 .َل َأْعر ُف ب الضَّْبط    :ُعَمرُ 
 َهذ ه  أَوَُّل ز يَارَة  َلَك ُهَنا؟ : اَلسَّائ قُ 

 فـُْنُدق  تـَْقََر ُح؟ َأيُّ . نـََعْم، َهذ ه  ه َي الزييَارَُة اْلُوََل   :ُعَمرُ 
 أَْنَت قَاد م  ل لسيَياَحة ؟ : اَلسَّائ قُ 

 .َل، ل لتيَجارَة ، أَنَا َمْنُدوب  ل َشر َكة  ِت َار يَّة    :ُعَمرُ 
 .َنة  اْلُفْنُدَق ِف  َوَسط  اْلَمد يإ َذْن، تـَُفضيُل  : اَلسَّائ قُ 

 .َفضيُلهُ َأَجْل، َهَذا ُهَو اْلُفْنُدُق الَّذ ي أُ   :ُعَمرُ 
 َهْل َسَتطُوُل إ قَاَمُتَك؟ :اَلسَّائ قُ 

َا َأْكثـَرَ   :ُعَمرُ   .َثَلثََة َأَساب يَع َوُرِبَّ
. ِف  َهَذا الشَّار ع  فـُْنُدقَان  َكب يَان  . َجة  اْلُوََل َأْسَعاُرَها ُمْرتَف َعة  فـََناد ُق الدَّرَ  :اَلسَّائ قُ 

 ،  . ُهَو فـُْنُدق  َجد يد  َوَأْسَعارُُه ُمْعَتد َلة  َنْذَهُب إ ََل فـُْنُدق  الشَّْرق 
ْنطََقة  التيَجار يَّة ؟  :ُعَمرُ   َهْل ُهَو َقر يب  م َن اْلم 

 .ََخُْس َدقَائ َق َعَلى اْلَْقَدام   :اَلسَّائ قُ 
ب    :ُعَمرُ  يل ، َهَذا فـُْنُدق  ُمَناس   .َجَ 

 .َهَذا ُهَو اْلُفْنُدُق، تَفضَّلْ  : اَلسَّائ قُ 
 .، َمَع السََّلَمة  اُشْكرً  :  ُعَمرُ 
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Lesson seventeenth 

To the hotel 

(Dialogue between the taxi driver and passenger) 

 

Driver:  Where to? 

Omar:  To the hotel. 

Driver:  Which hotel? 

Omar:  I do not know exactly. 

Driver:  This is your first visit here? 

Omar:  Yes, this is the first visit. Which hotel do you suggest? 

Driver:  Are you for tourism? 

Omar:  No, for trade, I am representative for a trading company. 

Driver:  So, you prefer a hotel in the center of the city. 

Omar:  Yes, I would prefer that hotel. 

Driver:  How long you will stay? 

Omar:  About three weeks. 

Driver:  First-class hotel prices are high. On this street there are two big 

hotels. We go to Ashsharq hotel, it is a new hotel and 

moderately priced. 

Omar:  Is it close to the commercial area? 

Driver:  Yes, five minutes on foot. 

Omar:  Good, this hotel is suitable. 

Driver:  This is a hotel, please. 

Omar:  Thank you, good bye. 
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  :اَلتَّْدر يُب اْلَوَّلُ  -٤

 ؟ رَ مَ ُة عُ نَ هْ ا م  مَ  -٤
 .ة  يَّ ار  ِت َ  ة  كَ ر  شَ ل   وب  دُ نْ مَ َهَو  -
 ؟  رُ مَ عُ  ثُ دَّ حَ تَ َمْن يَـ  عَ مَ  -٢

 .السَّائ ق   َمعَ  ثُ دَّ حَ تَ يَـ      
 ؟ ابَ هَ لذي ُر اَ مَ يُد عُ ر  يُ  نَ يْ  أَ ََل إ   -٣

 .إ ََل اْلُفْنُدق      
 ؟ قَ دُ نْ فُ ضيُل الْ فَ يُـ  نَ يْ أَ  -١

 .ِف  َوَسط  اْلَمد يَنة  يـَُفضيُل      
 ؟م  اد  قَ  وَ ا هُ اذَ مَ ل   -٥

 .ل لتيَجارَة   م  اد  قَ  وَ هُ      
 ؟ ق  دُ نْ فُ  الْ يُم ِف  ق  يُ وًعا سَ بُ سْ أُ  مْ كَ   -٦

َا َأْكثـَرَ        .َثَلثََة َأَساب يَع َوُرِبَّ
 ؟ب  اس  نَ ق  مُ رْ ُق الشَّ دُ نْ ا فُـ اذَ مَ ل   -٧

َنَُّه        .فـُْنُدق  َجد يد  َوَأْسَعارُُه ُمْعَتد َلة  ل 
 ؟ ة  يَّ ار  جَ ة  التي طَقَ نْ م  الْ وَ  ق  دُ نْ فُ الْ  ْْيَ بَـ  ام  دَ قْ ى اْلَ لَ ًة عَ يقَ ق  دَ  مْ كَ   -٨

  .ََخُْس َدقَائ َق َعَلى اْلَْقَدام      
 ؟ ة  يَّ ار  جَ التي  ة  قَ طَ نْ م  الْ  نَ يَب م  ر  قَ َق الْ دُ نْ فُ لْ ُر اَ مَ بُّ عُ ا يُ  اذَ مَ ل   -٩

  .َمْنُدوب  ل َشر َكة  ِت َار يَّة  نَُّه ل َ      
 ؟ة  رَ جْ َة اْلُ ارَ يَّ ُر سَ مَ عُ  بَ ك  َر  نَ يْ أَ  نْ م   -٤١

 .م َن اْلَمطَار   بَ ك  َر      
 ؟ة  رَ جْ اْلُ  ة  ارَ يَّ سَ  نْ م   لَ زَ نَـ  نَ يْ أَ  -٤٤

 . أََماَم اْلُفْنُدق   لَ زَ نَـ        
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 ؟ ضَّلُ فَ مُ الْ  كَ قُ دَ نْ ا فُـ مَ  -٤٢
 .ن يوأُوتَان   ضَّلفَ مُ الْ  يق  دُ نْ فُـ       

 
٢-  ُّ   : اَلتَّْدر يُب الثَّان 
 ؟ يدُ ر  تُ  ق  دُ نْ فُـ  يُّ أَ     . قَ دُ نْ فُ الْ  يدُ ر  أُ  -٤
  .ق  رْ الشَّ  قَ دُ نْ فُـ  يدُ ر  أُ     .قُ رْ لشَّ اَ  

 ؟دُ صُ قْ تَـ  ار  طَ مَ  يُّ أَ     . ارَ طَ مَ الْ  دُ صُ قْ أَ  -٢
 .اض  يَ الري  ارَ طَ مَ  دُ صُ قْ أَ     . اضُ يَ لري اَ  

 ؟بُ لُ طْ تَ  ف  ظَّ وَ مُ  يُّ أَ    . فَ ظَّ وَ مُ الْ  بُ لُ طْ أَ  -٣
 . ال  بَ قْ ت  سْ اْل   فَ ظَّ وَ مُ  بُ لُ طْ أَ     .الُ بَ قْ ت  سْ ْل  اَ  

  ؟بُ تُ كْ تَ  س  رْ دَ   يُّ أَ     .سَ رْ الدَّ  بُ تُ كْ أَ  -١
 .ي  ب  عْ التـَّ  سَ رْ دَ  بُ تُ كْ أَ      .يُ ب  عْ لتـَّ اَ  

  ؟أُ رَ قْ تَـ  ة  يدَ ر  جَ  يُّ أَ     . ةَ يدَ ر  اْلَْ  أُ رَ قْـ أَ  -٥
 .ام  رَ هْ اْلَ  ةَ يدَ ر  جَ  أُ رَ قْـ أَ     . امُ رَ هْ ْلَ اَ  

 ؟بُ رَ شْ تَ  ي  ص  عَ  يُّ أَ     . يَ ص  عَ الْ  بُ رَ شْ أَ  -٦
 .ال  قَ تُـ رْ بُـ الْ  يَ ص  عَ  بُ رَ شْ أَ     . الُ قَ تُـ رْ بُـ لْ اَ  

   ؟لُ اوَ نَ تَـ تَـ  ة  بَ جْ وَ  يُّ أَ     . ةَ بَ جْ وَ الْ  لُ اوَ نَ تَـ أَ  -٧
  . اء  شَ عَ الْ  ةَ بَ جْ وَ  لُ اوَ نَ تَـ أَ     . اءُ شَ عَ لْ اَ  

 ؟بُ كَ ْر تَـ  ة  ارَ يَّ سَ  يُّ أَ     . ةَ ارَ يَّ السَ  بُ كَ ْر أَ  -٨
 .ة  كَ ر  الشَّ  ةَ ارَ يَّ سَ  بُ كَ ْر أَ     . ةُ كَ ر  لشَّ اَ  

  ؟يََر  شْ تَ  اب  تَ ك    يُّ أَ     . ابَ تَ ك  ي الْ ََر  شْ أَ  -٩
 .ة  اءَ رَ ق  الْ  ابَ تَ ي ك  ََر  شْ أَ     . ةُ اءَ رَ ق  لْ اَ  

 ؟ذُ خُ تَأْ  ق  رَ وَ  يُّ أَ     . قَ رَ وَ الْ  ذُ آخُ  -٤١
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 .ل  ائ  سَ الرَّ  قَ رَ وَ  ذُ آخُ     . لُ ائ  سَ لرَّ اَ  
 ؟رُ ظ  تَ نْ تَـ  ة  لَ اف  حَ  يُّ أَ     . ةَ لَ اف  الَْ  رُ ظ  تَ نْـ أَ  -٤٤

 .ار  طَ مَ الْ  ةَ لَ اف  حَ  رُ ظ  تَ نْـ أَ     . ارُ طَ مَ لْ اَ  
 

  : اَلتَّْدر يُب الثَّال ثُ  -٣
 . ةُ ارَ جَ لتي اَ / ةُ احَ يَ لسي اَ  -٤
 . ة  ارَ جَ لتي ل   م  اد  ا قَ نَ ، أَ َل    ؟ ة  احَ يَ لسي ل   م  اد  قَ  تَ نْ أَ  لْ هَ  -
 . لُ مَ عَ لْ اَ / ةُ اسَ رَ لدي اَ  -٢
 .ل  مَ عَ لْ ل   م  اد  ا قَ نَ ، أَ َل    ؟ة  اسَ رَ لدي ل   م  اد  قَ  تَ نْ أَ  لْ هَ 
 .ةُ ارَ يَ لزي اَ / ةُ امَ قَ ْْل  اَ  -٣
 .ة  ارَ يَ لزي ل   م  اد  ا قَ نَ ، أَ َل    ؟ة  امَ قَ ْل  ل   م  اد  قَ  تَ نْ أَ  لْ هَ 
 . ةُ لَ ابَـ قَ مَ لْ اَ / جُ َل ع  لْ اَ  -١
 .ة  لَ ابَـ قَ مَ لْ ل   م  اد  ا قَ نَ ، أَ َل    ؟ج  َل ع  لْ ل   م  اد  قَ  تَ نْ أَ  لْ هَ 
 . ةُ احَ يَ لسي اَ / لُ مَ عَ لْ اَ  -٥
 .ة  احَ يَ لسي ل   م  اد  ا قَ نَ ، أَ َل    ؟ل  مَ عَ لْ ل   م  اد  قَ  تَ نْ أَ  لْ هَ 
 . ةُ ارَ جَ لتي اَ / ةُ احَ يَ لسي اَ  -٦
 .ة  ارَ جَ لتي ل   م  اد  ا قَ نَ ، أَ َل    ؟ة  احَ يَ لسي ل   م  اد  قَ  تَ نْ أَ  لْ هَ 
 . جُ َل ع  لْ اَ / ةُ ارَ جَ لتي اَ  -٧
 .ج  َل ع  لْ ل   م  اد  ا قَ نَ ، أَ َل    ؟ة  ارَ جَ لتي ل   م  اد  قَ  تَ نْ أَ  لْ هَ 
 . ةُ امَ قَ ْْل  اَ / ةُ ارَ يَ لزي اَ  -٨
 .ة  امَ قَ ْل  ل   م  اد  ا قَ نَ ، أَ َل     ؟ة  ارَ يَ لزي ل   م  اد  قَ  تَ نْ أَ  لْ هَ 
 .ةُ اسَ رَ لدي اَ / ةُ امَ قَ ْْل  اَ  -٩
 ؟ة  اسَ رَ لدي ل   م  اد  ا قَ نَ ، أَ َل    ؟ة  امَ قَ ْل  ل   م  اد  قَ  تَ نْ أَ  لْ هَ 
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  :اَلتَّْدر يُب الرَّاب عُ  -١
 .وقُ لسُّ اَ  – كَ تُ يْ بَـ   -٤
 . وق  السُّ  نَ م   يد  ع   بَ ت  يْ ، بَـ َل   ؟وق  السُّ  نَ م   يب  ر  قَ  كَ تُ يْ بَـ  لْ هَ  -
 . كَ تُ يْ بَـ  – ةُ يَّ لي كُ لْ اَ  -٢
 . ت  يْ بَـ  نْ م   ة  يدَ ع  بَ  ةُ يَّ لي كُ لْ ، اَ َل   ؟ كَ ت  يْ بَـ  نْ م   ة  يبَ ر  قَ  ةُ يَّ لي كُ الْ  لَ هَ  -
 .  ارُ طَ مَ لْ اَ  – قُ دُ نْ فُ لْ اَ  -٣
 ؟ار  طَ مَ الْ  نَ م   يد  ع  بَ  قُ دُ نْ فُ لْ ، اَ َل   ؟ار  طَ مَ الْ  نَ م   يب  ر  قَ  قُ دُ نْ فُ لْ اَ  لْ هَ  -
 . ة  لَ اف  الَْ  فُ ق  وْ مَ  – ةُ يقَ د  لَْ اَ  -١
  ؟ ة  لَ اف  الَْ  ف  ق  وْ مَ م ْن  ة  يدَ ع  بَ  ةُ يقَ د  لَْ ، اَ َل  ؟ ة  لَ اف  الَْ  ف  ق  وْ مَ م ْن  ة  يبَ ر  قَ  ةُ يقَ د  لَْ اَ  لَ هَ  -
 . فُّ لصَّ اَ  – رُ بَـ تَ خْ مُ لْ اَ  -٥
 ؟في الصَّ  نَ م   يد  ع  بَ  رُ بَـ تَ خْ مُ لْ ، اَ َل   ؟في الصَّ  نَ م   يب  ر  قَ  رُ بَـ تَ خْ مُ لْ اَ  لْ هَ  -
 . مُ عَ طْ مَ لْ اَ  – ةُ بَ تَ كْ مَ لْ اَ  -٦
 ؟م  عَ طْ مَ الْ م َن  ة  يدَ ع  بَ   ةُ بَ تَ كْ مَ لْ اَ ، َل   ؟ م  عَ طْ مَ الْ  م نَ  ة  يبَ ر  قَ  ةُ بَ تَ كْ مَ لْ اَ  لَ هَ  -
 . قُ دُ نْ فُ لْ اَ  – يُّ ار  جَ التي  يُّ لَْ اَ  -٧
 ؟ق  دُ نْ فُ الْ  نَ م   يد  ع  بَ  يُّ ار  جَ التي  يُّ لَْ ، اَ َل  ؟ق  دُ نْ فُ الْ  نَ م   يب  ر  قَ  يُّ ار  جَ التي  يُّ لَْ اَ  لْ هَ  -
 . ىفَ شْ تَ سْ مُ لْ اَ  – ةُ كَ ر  لشَّ اَ  -٨
 ؟ىفَ شْ تَ سْ مُ الْ م َن  ة  يدَ ع  بَ  ةُ كَ ر  لشَّ ، اَ َل  ؟ ىفَ شْ تَ سْ مُ الْ م َن  ة  يبَ ر  قَ  ةُ كَ ر  لشَّ اَ  لَ هَ  -
 

 :اَلتَّْدر يُب اْْلَام سُ  -٥
 . ق  دُ نْ فُـ  لُ وَّ أَ  -٤
 . لُ وَّ اْلَ  قُ دُ نْ فُ الْ  وَ ا هُ ذَ ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ ق  دُ نْ فُـ  لُ وَّ ا أَ ذَ هَ  لْ هَ  -
 . ب  ال  طَ  رُ اش  عَ  -٢
 . رُ اش  عَ الْ  بُ ال  الطَّ  وَ ا هُ ذَ ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ ب  ال  طَ  رُ اش  ا عَ ذَ هَ  لْ هَ  -
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 . د  هَ عْ مَ  لُ وَّ أَ  -٣
  .لُ وَّ اْلَ  دُ هَ عْ مَ الْ  وَ ا هُ ذَ ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ د  هَ عْ مَ  لُ وَّ ا أَ ذَ هَ  لْ هَ  -
ُ ثَ  -١  . وع  بُ سْ أُ  ان 
ُ ا ثَ ذَ هَ  لْ هَ  - ُّ ثَّ ال وعُ بُ سْ اْلُ  وَ ا هُ ذَ ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ وع  بُ سْ أُ  ان   .ان 
 . ر  هْ شَ  سُ ام  خَ  -٥
 .سُ ام  اْلَْ  رُ هْ شَّ ال وَ ا هُ ذَ ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ ر  هْ شَ  سُ ام  ا خَ ذَ هَ  لْ هَ  -
 . م  عَ طْ مَ  عُ اس  تَ  -٦
 .عُ اس  تَّ ال مُ عَ طْ مَ الْ  وَ ا هُ ذَ ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ م  عَ طْ مَ  عُ اس  ا تَ ذَ هَ  لْ هَ  -
 . ىفَ شْ تَ سْ مُ  ثُ ال  ثَ  -٧
 .ثُ ال  ثَّ ال ىفَ شْ تَ سْ مُ الْ  وَ ا هُ ذَ ، هَ مْ عَ نَـ   ؟ ىفَ شْ تَ سْ مُ  ثُ ال  ا ثَ ذَ هَ  لْ هَ  -
 . اب  تَ ك    نُ ام  ثَ  -٨
 .نُ ام  ثَّ ال ابُ تَ ك  الْ  وَ ا هُ ذَ ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ اب  تَ ك    نُ ام  ثَ ا ذَ هَ  لْ هَ  -
 . م  وْ يَـ  عُ اب  رَ  -٩
 .عُ اب  رَّ ال مُ وْ يَـ الْ  وَ ا هُ ذَ ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ م  وْ يَـ  عُ اب  رَ ا ذَ هَ  لْ هَ  -

 . ع  ار  شَ  سُ اد  سَ  -٤١
 .سُ اد  سَّ ال عُ ار  شَّ ال وَ ا هُ ذَ ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ ع  ار  شَ  سُ اد  سَ ا ذَ هَ  لْ هَ  -

 . ل  جُ رَ  عُ اب  سَ  -٤٤
 .عُ اب  سَّ ال لُ جُ رَّ ال وَ ا هُ ذَ ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ ل  جُ رَ  عُ اب  سَ ا ذَ هَ  لْ هَ  -

 . ت  يْ بَـ  رُ اش  عَ  -٤٢
 .رُ اش  عَ الْ  تُ يْ بَـ الْ  وَ ا هُ ذَ ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ ت  يْ بَـ  رُ اش  عَ ا ذَ هَ  لْ هَ  -
 

  :اَلتَّْدر يُب السَّاد سُ  -٦
 . ة  ارَ يَ ز   لُ وَّ أَ  -٤
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 . وََل اْلُ  ةُ ارَ يَ الزي  يَ ه   ه  ذ  ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ة  ارَ يَ ز   لُ وَّ أَ  ه  ذ  هَ  لْ هَ  -
 . ة  قَ طَ نْ م   رُ اش  عَ  -٢
 . ةُ رَ اش  عَ الْ  ةُ قَ طَ نْ م  لْ ا يَ ه   ه  ذ  ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ة  قَ طَ نْ م   رُ اش  عَ  ه  ذ  هَ  لْ هَ  -
 . ة  لَ حْ ر   لُ وَّ أَ  -٣
 .وََل اْلُ  ةُ لَ حْ ري ال يَ ه   ه  ذ  ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ة  لَ حْ ر   لُ وَّ أَ  ه  ذ  هَ  لْ هَ  -
 . ة  بَ ال  طَ  عُ اس  تَ  -١
 .ةُ عَ اس  تَّ ال ةُ بَ ال  طَّ ال يَ ه   ه  ذ  ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ة  بَ ال  طَ  عُ اس  تَ  ه  ذ  هَ  لْ هَ  -
ُ ثَ  -٥  . ة  قَ رَ وَ  ان 
ُ ثَ  ه  ذ  هَ  لْ هَ  -  .ةُ يَ ان  ثَّ ال ةُ قَ رَ وَ الْ  يَ ه   ه  ذ  ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ة  قَ رَ وَ  ان 
 . ة  بَ تَ كْ مَ  نُ ام  ثَ  -٦
 .ةُ نَ ام  ثَّ ال ةُ بَ تَ كْ مَ الْ  يَ ه   ه  ذ  ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ة  بَ تَ كْ مَ  نُ ام  ثَ  ه  ذ  هَ  لْ هَ  -
 . ة  بَ جْ وَ  ثُ ال  ثَ  -٧
 .ةُ ثَ ال  ثَّ ال ةُ بَ جْ وَ الْ  يَ ه   ه  ذ  ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ة  بَ جْ وَ  ثُ ال  ثَ  ه  ذ  هَ  لْ هَ  -
 . ة  رَّ مَ  عُ اب  سَ  -٨
  .ةُ عَ اب  سَّ ال ةُ رَّ مَ الْ  يَ ه   ه  ذ  ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ة  رَّ مَ  عُ اب  سَ  ه  ذ  هَ  لْ هَ  -
 . ة  لَ حْ ر   عُ اب  رَ  -٩
  .ةُ عَ اب  رَّ ال ةُ لَ حْ ري ال يَ ه   ه  ذ  ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ة  لَ حْ ر   عُ اب  رَ  ه  ذ  هَ  لْ هَ  -

 . ة  كَ شر   سُ اد  سَ  -٤١
  .ةُ سُ اد  سَّ ال ةُ كَ ر  شَّ ال يَ ه   ه  ذ  ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ة  كَ ر  شَ  سُ اد  سَ  ه  ذ  هَ  لْ هَ  -

 . ة  حَ فْ صَ  رُ اش  عَ  -٤٤
  .ةُ رَ اش  عَ الْ  ةُ حَ فْ صَّ ال يَ ه   ه  ذ  ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ة  حَ فْ صَ  رُ اش  عَ  ه  ذ  هَ  لْ هَ  -

 . ة  عَ ام  جَ  سُ ام  خَ  -٤٢
  .ةُ سَ ام  اْلَْ  ةُ عَ ام  اْلَْ  يَ ه   ه  ذ  ، هَ مْ عَ نَـ    ؟ة  عَ ام  جَ  سُ ام  خَ  ه  ذ  هَ  لْ هَ  -
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   :اَلتَّْدر يُب السَّاب عُ  -٧
 . ام  دَ قْ ى اْلَ لَ عَ  – وقُ لسُّ اَ  -٤
 . ام  دَ قْ ى اْلَ لَ عَ  وق   السُّ ََل إ   بُ هَ ذْ أَ   ؟ وق   السُّ ََل إ   بُ هَ ذْ تَ  فَ يْ كَ  -
 . ة  لَ اف  الَْ ب   – ةُ يَّ لي كُ لْ اَ  -٢
 . ة  لَ اف  الَْ ب   ة  يَّ لي كُ لْ ا ََل إ   بُ هَ ذْ أَ    ؟ ة  يَّ لي كُ لْ ا ََل إ   بُ هَ ذْ تَ  فَ يْ كَ  -
 . ة  رَ جْ أُ  ة  ارَ يَّ سَ ب   – ارُ طَ مَ لْ اَ  -٣
 . ة  لَ اف  الَْ ب   ار  طَ مَ الْ  ََل إ   بُ هَ ذْ أَ   ؟ ار  طَ مَ  الْ ََل إ   بُ هَ ذْ تَ  فَ يْ كَ  -
 . ة  رَ ائ  الطَّ ب   – كَ د  لَ بَـ  -١
 . ة  رَ ائ  الطَّ ب   يد  لَ بَـ  ََل إ   بُ هَ ذْ أَ    ؟ كَ د  لَ  بَـ ََل إ   بُ هَ ذْ تَ  فَ يْ كَ  -
 . ة  اجَ رَّ الدَّ ب   – كَ يقُ د  صَ  -٥
 . ة  اجَ رَّ الدَّ ب   ييق  د  صَ  ََل إ   بُ هَ ذْ أَ   ؟ كَ يق  د   صَ ََل إ   بُ هَ ذْ تَ  فَ يْ كَ  -
 . ة  كَ ر  الشَّ  ة  ارَ يَّ سَ ب   – قُ دُ نْ فُ لْ اَ  -٦
 . ة  كَ ر  الشَّ  ة  ارَ يَّ سَ ب   ق  دُ نْ فُ لْ ا ََل إ   بُ هَ ذْ أَ   ؟ ق  دُ نْ فُ لْ ا ََل إ   بُ هَ ذْ تَ  فَ يْ كَ  -
 . ام  دَ قْ ى اْلَ لَ عَ  – مُ عَ طْ مَ لْ اَ  -٧
 . ام  دَ قْ ى اْلَ لَ عَ  م  عَ طْ مَ الْ  ََل إ   بُ هَ ذْ أَ   ؟ م  عَ طْ مَ  الْ ََل إ   بُ هَ ذْ تَ  فَ يْ كَ  -
 

   :اَلتَّْدر يُب الثَّام نُ  -٨
 . انَ هُ  – كَ تُ امَ قَ إ   -٤
 ( عَ يْ اب  سَ أَ  ةَ ثَ َل ثَ )    ؟ انَ هُ  كَ تُ امَ قَ إ   ولُ طُ تَ سَ  لْ هَ  -

 . رَ ثَـ كْ ا أَ ِبََّ رُ وَ  يعَ اب  سَ أَ  ةَ ثَ َل ، ثَ مْ عَ نَـ    
  . ان  كَ مَ ا الْ ذَ  هَ ِف   كَ وفُ قُ وُ  -٤
 ( ة  اعَ سَ  عَ بْ رُ )  ؟ ان  كَ مَ ا الْ ذَ  هَ ِف   كَ وفُ قُ وُ  ولُ طُ يَ سَ  لْ هَ  -

 .رَ ثَـ كْ ا أَ ِبََّ رُ وَ  ة  اعَ سَ  عَ بْ رُ ، مْ عَ نَـ    
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      .اع  مَ ت  جْ اْل   نْ عَ  كَ يُ خ  أْ تَ  -٢
 (ة  اعَ سَ  فَ صْ ن  )   ؟ اع  مَ ت  جْ اْل   نْ عَ  كَ يُ خ  أْ تَ  ولُ طُ يَ سَ  لْ هَ  -

 .رَ ثَـ كْ ا أَ ِبََّ رُ وَ  ة  اعَ سَ  فَ صْ ، ن  مْ عَ نَـ    
 .يض  ر  مَ لْ ك ل  تُ ارَ يَ ز   -٣
 ( ةً اعَ سَ )   ؟يض  ر  مَ لْ ك ل  تُ ارَ يَ ز   ولُ طُ تَ سَ  لْ هَ  -

   .رَ ثَـ كْ ا أَ ِبََّ رُ وَ  ةً اعَ ، سَ مْ عَ نَـ    
 . ر  هْ الظُّ  دَ عْ بَـ  كَ مُ وْ نَـ  -١
  (ات  اعَ سَ  ثَ َل ثَ )   ؟ر  هْ الظُّ  دَ عْ بَـ  كَ مُ وْ نَـ  ولُ طُ يَ سَ  لْ هَ  -

  .رَ ثَـ كْ ا أَ ِبََّ رُ وَ  ات  اعَ سَ  ثَ َل ثَ ، مْ عَ نَـ    
 . ة  بَ تَ كْ مَ  الْ ِف   كَ وسُ لُ جُ  -٥
   (ات  اعَ سَ  عَ بَ رْ أَ )  ؟ة  بَ تَ كْ مَ  الْ ِف   كَ وسُ لُ جُ  ولُ طُ يَ سَ  لْ هَ  - 

  .رَ ثَـ كْ ا أَ ِبََّ رُ وَ  ات  اعَ سَ  عَ بَ رْ أَ ، مْ عَ نَـ     
 . كَ د  لَ  بَـ ََل إ   كَ رُ فَ سَ  -٦
   ( يعَ اب  سَ أَ  ةَ سَ َخَْ )   ؟كَ د  لَ  بَـ ََل إ   كَ رُ فَ سَ  ولُ طُ يَ سَ  لْ هَ  -

  .رَ ثَـ كْ ا أَ ِبََّ رُ وَ  يعَ اب  سَ أَ  ةَ سَ َخَْ ، مْ عَ نَـ     
 

عُ  -٩    :اَلتَّْدر يُب التَّاس 
      (أَنَا)   . ة  يَّ ار  ِت َ  ة  كَ ر  شَ ل   وب  دُ نْ مَ  انَ أَ  -٤
  ( وَ هُ )   .ة  يَّ ار  ِت َ  ة  كَ ر  شَ ل   وب  دُ نْ مَ  ُهوَ  -٢
يَّة  س   ة  كَ ر  شَ ل   وب  دُ نْ مَ ُهَو  -٣  (ة  يَّ اح  يَ س  )   .َياح 
يَّة  س   ة  كَ ر  شَ ل   ب  اس  ُمَُ ُهَو  -١  (ب  اس  ُمَُ )   .َياح 
يَّة  س   ة  كَ ر  شَ ل   ف  ظَّ وَ مُ ُهَو  -٥  ( ف  ظَّ وَ مُ )   .َياح 
يَّة  س   ة  كَ ر  شَ ل   ة  فَ ظَّ وَ مُ  يَ ه   -٦  ( يَ ه  )   .َياح 
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 (ة  يَّ يك  ر  مْ أَ )   .ة  يَّ يك  ر  مْ أَ  ة  كَ ر  شَ ل   ة  فَ ظَّ وَ مُ  يَ ه    -٧
 ( تَ نْ أَ )   .ة  يَّ يك  ر  مْ أَ  ة  كَ ر  شَ ل   ف  ظَّ وَ مُ  تَ نْ أَ   -٨
 (س  د  نْ هَ مُ )    .ة  يَّ يك  ر  مْ أَ  ة  كَ ر  شَ ل   س  د  نْ هَ مُ  تَ نْ أَ  -٩

 (ة  يَّ س  نْ رَ ف  )   .ة  يَّ س  نْ رَ ف   ة  كَ ر  شَ ل   س  د  نْ هَ مُ  تَ نْ أَ  -٤١
 ( انَ أَ )   .ة  يَّ س  نْ رَ ف   ة  كَ ر  شَ ل   س  د  نْ هَ مُ  انَ أَ  -٤٤
 ( وب  دُ نْ مَ )   .ة  يَّ س  نْ رَ ف   ة  كَ ر  شَ ل   وب  دُ نْ مَ  انَ أَ  -٤٢
 ( ة  يَّ ار  ِت َ )   .ة  يَّ ار  ِت َ  ة  كَ ر  شَ ل   وب  دُ نْ مَ  انَ أَ  -٤٣
 ( ير  د  مُ )    .ة  يَّ ار  ِت َ  ة  كَ ر  شَ ل   ير  د  مُ  انَ أَ  -٤١

 
رُ  -٤١  :اَلتَّْدر يُب اْلَعاش 

 . قُ اد  نَ فَـ  -٤
 . ة  عَ ف  تَ رْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ  أَ وََل اْلُ  ة  جَ رَ الدَّ  قُ اد  نَ فَـ  -
 .ة  لَ د  تَ عْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ أَ  ة  يَ ان  الثَّ  ة  جَ رَ الدَّ  قُ اد  نَ فَـ  -
  .ة  لَ د  تَ عْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ أَ فَ  ة  يَ ان  الثَّ  ة  جَ رَ الدَّ  قُ اد  نَ فَـ ا مَّ أَ  ة  عَ ف  تَ رْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ  أَ وََل اْلُ  ة  جَ رَ الدَّ  قُ اد  نَ فَـ  -
 . مُ اع  طَ مَ  -٢
 . ة  عَ ف  تَ رْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ  أَ وََل اْلُ  ة  جَ رَ الدَّ  مُ اع  طَ مَ   -
 .ة  لَ د  تَ عْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ أَ  ة  يَ ان  الثَّ  ة  جَ رَ الدَّ  مُ اع  طَ مَ  -
 .ة  لَ د  تَ عْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ أَ فَ  ة  يَ ان  الثَّ  ة  جَ رَ الدَّ  مُ اع  طَ مَ ا مَّ أَ  ة  عَ ف  تَ رْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ  أَ ََل و اْلُ  ة  جَ رَ الدَّ  مُ اع  طَ مَ  -
 .حُ ار  سَ مَ  -٣
 . ة  عَ ف  تَ رْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ  أَ وََل اْلُ  ة  جَ رَ الدَّ  حُ ار  سَ مَ   -
 .ة  لَ د  تَ عْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ أَ  ة  يَ ان  الثَّ  ة  جَ رَ الدَّ  حُ ار  سَ مَ  -
 .ة  لَ د  تَ عْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ أَ فَ  ة  يَ ان  الثَّ  ة  جَ رَ الدَّ  حُ ار  سَ مَ ا مَّ أَ  ة  عَ ف  تَ رْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ  أَ وََل اْلُ  ة  جَ رَ دَّ ال حُ ار  سَ مَ  -
 . ت  َل حْ ر   -١
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 . ة  عَ ف  تَ رْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ  أَ وََل اْلُ  ة  جَ رَ الدَّ  تُ َل حْ ر   -
 .ة  لَ د  تَ عْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ أَ  ة  يَ ان  الثَّ  ة  جَ رَ الدَّ  تُ َل حْ ر   -
 .ة  لَ د  تَ عْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ أَ فَ  ة  يَ ان  الثَّ  ة  جَ رَ الدَّ  تُ َل حْ ر  ا مَّ أَ  ة  عَ ف  تَ رْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ  أَ وََل اْلُ  ة  جَ رَ الدَّ  تُ َل حْ ر   -
 . رُ اك  ذَ تَ  -٥
 . ة  عَ ف  تَ رْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ  أَ وََل اْلُ  ة  جَ رَ الدَّ  رُ اك  ذَ تَ  -
 .ة  لَ د  تَ عْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ أَ  ة  يَ ان  الثَّ  ة  جَ رَ الدَّ  رُ اك  ذَ تَ  -
 .ة  لَ د  تَ عْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ أَ فَ  ة  يَ ان  الثَّ  ة  جَ رَ الدَّ  رُ اك  ذَ تَ ا مَّ أَ  ة  عَ ف  تَ رْ ا مُ هَ ارُ عَ سْ  أَ وََل اْلُ  ة  جَ رَ الدَّ  رُ اك  ذَ تَ  -

 


