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lesson fourteenth

addarsur rabia ashara

food

t’amun

name for man (m)

Abdullah

opinion

rayun

name for man

Sulaiman

delicious

ladhidhun

meal (s)

wajbatun

meals (p)

wajabatun

he ate (past tense)

tanawala

he eats (present tense)

yatanawalu

usually

’adatun

breakfast

alfaturu

lunch

alghadau

dinner

alashau

bread

khubzun

beans

fulun

jam

murabba

honey

asalun

tea

shayun

milk

halibun

from what ?

mimma

made from (past tense)

takawwana min
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:الراب َع َع َشَر
َّ س
ُ  اَلد َّْر-٤١
س ا َّلراب َع َع َشَر
ُ اَلد َّْر
طَ َعام
َعْب ُد الل
َرأْي
ُسلَْي َما ُن
لَذيذ
)َو ْجبَة (مـ
)َو َجبَات (جـ
تَـنَ َاوَل
يَـتَـنَ َاو ُل
َع َادة
اَلْ َفطُوُر
ُاَلْغَ َداء
ُاَلْ َع َشاء
ُخْبـز
فُول
ُمَرَّّب
َع َسل
َشاي
َحليب
) َما+م َّم؟ (م ْن
تَ َك َّو َن م ْن

make from (present tense)

yatakawwanu min

meat

lahmun

vegetable

khudharun

fish

samakun

salad (s)

salatatun

salads (p)

salat’atun

rice

aruzun

fruit

fakihatun

sweet

halwa

meal

aklatun

coffee

qahwatun

egg

baidhun

cheese

jubnun

olive

zaitunun

which (m)

alladhi

he ate (past tense)

akala

he eats (present tense)

yakulu

you eat (order)

kul

today

alyauma

Japanese dish

sushi

Dish made with rice and fish
good, beautiful

jamilun

which (f)

allati
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يَـتَ َك َّو ُن م ْن
َلْم
ضار
َ ُخ
َسَك
)َسلَطَة (مـ
)َسلَطَات (جـ
أَُرز
فَاك َهة
َح ْل َوى
أَ ْكلَة
قَـ ْه َوة
بَـْيض
ُج ْب
َزيْـتُون
اَلَّذي
أَ َك َل
يَأْ ُك ُل
ُك ْل
اَلْيَـ ْوَم
ُسوشي
ََجيل
اَلَّت

َعْب ُد الل:
ُسلَْي َما ُن:
َعْب ُد الل:
ُسلَْي َما ُن:
َعْب ُد الل:
ُسلَْي َما ُن:
َعْب ُد الل:
ُسلَْي َما ُن:
َعْب ُد الل:
ُسلَْي َما ُن:
َعْب ُد الل:
ُسلَْي َما ُن:
َعْب ُد الل:
ُسلَْي َما ُن:
َعْب ُد الل:
ُسلَْي َما ُن:
َعْب ُد الل:
ُسلَْي َما ُن:
َعْب ُد الل:
ُسلَْي َما ُن:

اَ َّ
الرابِ َع َع َش َر
س َّ
لد ْر ُ
ام ال َْع َربِي
اَلطَّ َع ُ

ب؟
ك ِف الطَّ َعام الْ َعَر ي
َما َرأْيُ َ
لَذيذَ .ك ْم َو ْجبَةً تَـتَـنَ َاو ُل َع َاد ًة؟
ث َو َجبَات ،اَلْ َفطُوَرَ ،والْغَ َداءََ ،والْ َع َشاءَ.
ثََل َ
ور؟
َم ََت الْ َفطُ ُ
احا.
ْي َّ
بَـ ْ َ
الساد َسة َوالثَّامنَة َ
صبَ ً
َوالْغَ َداءُ؟
ْي الْ َواح َدة َوالثَّالثَة بَـ ْع َد الظُّ ْهر.
بَـ ْ َ
َوالْ َع َشاءُ؟
الساد َسة َوالثَّامنَة َم َساءً.
ْي َّ
بَـ ْ َ
َوَما َذا تَـتَـنَ َاو ُل َع َاد ًة ِف الْ َفطُور؟
الَليب.
َّاي ب ْ
اَ ْْلُْبـَز َوالْ ُفوَل َوالْ ُمَرَّّب أ َْو اَلْ َع َس َل َوالش َ
َوم َّم يَـتَ َك َّو ُن الْغَ َداءُ؟
السلَطَة َم َع الْ َفاك َهة
لس َمك َو ْ
ضار َو ْالَُرز َو َّ
يَـتَ َك َّو ُن م َن اللَّ ْحم أ َْو اَ َّ
اْلُ َ
أ َْو اَ ْلَلْ َوى.
ب َم َع الْغَ َداء؟
َوَما َذا تَ ْشَر ُ
َّاي.
اَلْ َق ْه َوةَ أ َْو اَلش َ
َوَما َذا تَـتَـنَ َاو ُل ِف الْ َع َشاء؟
الزيْـتُو َن.
ب َو َّ
ض أ َْو اَ ْْلُْ َ
أَتَـنَ َاو ُل فيه اَللَّ ْح َم َوالْبَـْي َ
َما الطَّ َع ُام الَّذي َسنَأْ ُكلُهُ اَلْيَـ ْوَم؟
َسنَأْ ُك ُل الْيَـ ْوَم ُسوشي.
ََجيل .فَـ َهذه ه َي ْالَ ْكلَةُ الَّت أُحبُّـ َها.
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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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ام ال َْع َربِي
ُ اَلطَّ َع
.س اللُّغَةَ الْ َعَربيَّةَ ِف َجام َعة تُشوؤ
ُ ُس
ُ  يَ ْد ُر،وزوكي طَالب يَابَاني

.الرَّما َن َوالتَّ ْمَر
 َويـُ َف ي،ب
ُّ َوُه َو ُي
ُّ ك َو
َّ اب َو
َّ ب الطَّ َع َام الْ َعَر
َ الس َم
َ َض ُل الْ َكب
.ث َو َجبَات ِف الْيَـ ْوم
َ َوُه َو يَـتَـنَ َاو ُل ثََل

.ب الْ َق ْه َوَة
ْ ك َو ْال َُرَز َو
َّ ََويَأْ ُك ُل ِف الْ َفطُور ا
َ لس َم
ُ  َويَ ْشَر،َالَ َساء
َّ ب
.ضا
ْ َوُه َو يَأْ ُك ُل ِف الْغَ َداء اَللَّ ْح َم َو
َّ  َوُه َو ُي،َالسلَطَة
َّ ض َار َو ْالَُرَز َو
ً ْاج أَي
َ ُاْل
َ الد َج
.َالسلَطَة
َّ أََّما ِف الْ َع َشاء فَـ ُه َو يَـتَـنَ َاو ُل ْالَُرَز َواللَّ ْح َم َو
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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kebab

kababun

chicken

dajajun

pasta, macaroni

makarunatun

cucumber

khiyarun

tomato

tamatimu

lettuce

khassun

juice

asirun

banana

mauzun

apple

tuffahun

sugar

sukkarun

potato

batatisu

refreshments, drinks

murattabatun

water

maun

date

tamrun

grape

inabun

orange

burtuqalun

pomegranate

rummanun

watermelon

bittikhun

fig

tinun

plum

barququn

worker

’amilun

spoon (s)

milaqatun
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:ات
ُ َ اَلتَّ ْدريب-٤١
َكبَاب
َد َجاج
َم َكُرونَة
خيَار
طَ َماط ُم
س
َخ ي
َعصي
َم ْوز
تُـ َّفاح
ُس َّكر
س
ُ بَطَاط
ُمَرطَّبَات
َماء
َتَْر
عنَب
بـُْرتُـ َقال
ُرَّمان
بطييخ
تْي
بَـْرقُوق
َعامل
)م ْل َع َقة (مـ

spoons (p)

malaiqu

he slept (past tense)

nama

he sleeps (present tense)

yanamu

sleep (order)

nam

room (s)

ghurfatun

rooms (p)

ghurafun

dialogue

hiwarun

he studied (past tense)

darasa

he is studing (present tense)

yadrusu

study (order)

udrus
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)َم َلع ُق (جـ
نَ َام
يَـنَ ُام
َْن
)غُْرفَة (مـ
)غَُرف (جـ
ح َوار
س
َ َد َر
س
ُ يَ ْد ُر
س
ْ أ ُْد ُر

يب ْال ََّو ُل:
 -٤اَلتَّ ْدر ُ

ع ام
َ
ط َ

طَ َعام
َل ِذي ذ
لَ ِذيذ

َرأْي
َرأْي

س َل ْي َم ا ُن
ُ
ُسلَْي َما ُن

ب ات
ج َ
َو َ

بة
َو ْج َ

ت َن َاو َل
َ

َو ْجبَة
ت َن َاو ُل
ي َ
َ

َو َجبَات
ادة
ع َ
َ

ور
ف ُ
اَ ْل َ
ط ُ
ور
لْ َفطُ ُ

اَ ْل َ
غ َداءُ
اَلْغَ َداءُ

اَ ْل َ
ع َ
ش اءُ
اَل َْع َ
شاءُ

ُخ ْب ز

فُول

ُم َربَّى
ح ِل ي ب
َ
َحلِيب

تَنَ َاو َل

بز
ُ
خ ْ

سل
َ
ع َ

ادة
َع َ

يَتَ نَ َاو ُل

بى
ُم َر َّ

ف ول
ُ
ش اي
َ

سل
َع َ
ِم َّم؟

ت َك َّو َن
َ

ت َك َّو ُن
ي َ
َ

َل ْح م

ض ار
ُ
خ َ

س َم ك
َ

طة
س َل َ
َ

ط ات
س َل َ
َ

أَ ُرز
أَ ُرز

َحل َْوى

أَ ْكلَة

ِم َّم؟

لَ ْحم

َسلَطَة
ف ِ
اك َه ة
َ
فَاكِ َهة

َشاي

يَتَ َك َّو ُن

تَ َك َّو َن

َس َمك

ضار
ُخ َ

َسلَطَات

ح ْل َوى
َ

أ َْك َل ة
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َق ْه َوة

قَ ْه َوة

ت ون
َز ْي ُ

َزيْ تُون
ي أْ ُك ُل
َ

يَأْ ُك ُل
س ِ
وش ي
ُ
س ِ
وشي
ُ
ب اب
َك َ

َكبَاب
ي ار
ِخ َ
ِخيَار
ع ِ
صير
َ
َع ِ
صير

س َّك ر
ُ
ُس َّكر
َم اء

َماء

ت َق ال
ب ْر ُ
ُ
بُ ْرتُ َقال
ِ
تين

بن
ج ْ
ُ

ب ْي ض
َ

ُج ْبن

بَ ْيض
اَ َّل ِذي

َك َل
أَ

اَلَّ ِذي

أَ َك َل
ي ْو ُم
اَ ْل َ

ُك ْل

ُك ْل
ج ِم ي ل
َ

اَلْيَ ْوَم
اَ َّل ِ
تي

ج اج
َد َ

َم َك ُرو َن ة

طم ِ
اط ُم
َ َ
طَم ِ
اط ُم
َ

َخس

اَلَّتِي

َج ِميل

َم َك ُرونَة
خس
َ

َد َجاج

ت َّ
ف اح
ُ

َم ْوز

َم ْوز

ب َ ِ
س
َ
ط اط ُ
بطَ ِ
س
اط
َ
ُ
ت ْم ر
َ
تَ ْمر

ُرَّم ان

تُ َّفاح
ُم َر َّ
ب ات
ط َ

ُم َرطَّبَات
ِع َن ب
ِعنَب
ِ
بطيخ
بِطيخ
ع ِام ل
َ

ُرَّمان

ب ْر ُق وق
َ
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تِين
ع َق ة
ِم ْل َ

ِمل َْع َقة

ي َن ُام
َ
ام
يَنَ ُ
غُ َرف
غَُرف

س
َ
ي ْد ُر ُ
س
يَ ْد ُر ُ

َع ِامل

بَ ْرقُوق

َن َام
ام
نَ َ

َم َل ِاع ُق
َم ََل ِع ُق
َن ْم

فة
غُ ْر َ
غُ ْرفَة

نَ ْم
ِح َوار
ِح َوار
س
أُ ْد ُر ْ

س
َد َر َ
س
َد َر َ

س
أُ ْد ُر ْ

يب الثَّانُّ:
 -٢اَلتَّ ْدر ُ
ب؟ لَذيذ.
ي ُسلَْي َما َن ِف الطَّ َعام الْ َعَر ي
َ -٤ما َرأْ ُ
ورَ ،والْغَ َداءََ ،والْ َع َشاءَ.
َ -٢ك ْم َو ْجبَةً يَـتَـنَ َاو ُل َعْب ُد الل ِف الْيَـ ْوم؟ ثََل َ
ث َو َجبَات ،اَلْ َفطُ َ
احا.
َ -٣م ََت الْ َفطُوُر؟
ْي َّ
بَـ ْ َ
الساد َسة َوالثَّامنَة َ
صبَ ً
ْي الْ َواح َدة َوالثَّالثَة بَـ ْع َد الظُّ ْهر.
َ -١م ََت الْغَ َداءُ؟
بَـ ْ َ
الساد َسة َوالثَّامنَة َم َساءً.
َ -٥م ََت الْ َع َشاءُ؟
ْي َّ
بَـ ْ َ
يـَتَـنَ َاو ُل اَ ْْلُْبـَز َوالْ ُفو َل َوالْ ُمَرَّّب أ َْو اَلْ َع َس َل
َ -٦ما َذا يَـتَـنَ َاو ُل ِف الْ َفطُور؟
الَليب.
َّاي ب ْ
َوالش َ
ض َار َو ْالَُرَز
َ -٧ما َذا يَـتَـنَ َاو ُل ِف الْغَ َداء؟
ك َو ْ
يَـتَـنَ َاو ُل اللَّ ْح َم أ َْو اَ َّ
لس َم َ
اْلُ َ
السلَطَةَ َم َع الْ َفاك َهة أ َْو اَ ْلَلْ َوى.
َو َّ
الزيْـتُو َن.
َ -٨ما َذا يَـتَـنَ َاو ُل ِف الْ َع َشاء؟
ب َو َّ
ض أ َْو اَ ْْلُْ َ
يَـتَـنَ َاو ُل فيه اَللَّ ْح َم َوالْبَـْي َ
صدي ُقهُ اَلْيَـ ْوَم؟ َسيَأْ ُك َلن الْيَـ ْوَم ُسوشي.
َ -٩ما َذا َسيَأْ ُك ُل َعْب ُد الل َو َ
اب.
ب؟
أُفَ ي
َ -٤١ما َذا تُـ َف ي
ض ُل م َن الطَّ َعام الْ َعَر ي
ض ُل الْ َكبَ َ
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ض ُل م َن الْ َفاك َهة؟
َ -٤٤ماذَا تُـ َف ي
ب َم َع الْغَ َداء؟
َ -٤٢ما َذا تَ ْشَر ُ

ال.
أُفَ ي
ض ُل الْبُـْرتُـ َق َ
َّاي.
أَ ْشَر ُ
ب الش َ

ث:
يب الثَّال ُ
 -٣اَلتَّ ْدر ُ
 -٤الطَّ َع ُام
ب
 -٢اَلطَّ َع ُام الْ َعَر ُّ
اب
َ -٣ه َذا الْكتَ ُ
َ -١ه َذا الْف ْل ُم
َ -٥هذه الطَّائَرةُ
اب
َ -٦ه َذا الْ َكبَ ُ
ك
َ -٧ه َذا َّ
الس َم ُ
اج
َ -٨ه َذا الد َ
َّج ُ
َ -٩ه َذا اللَّ ْح ُم
َ -٤١هذه َّ
السلَطَةُ
َ -٤٤هذه ال َق ْه َوةُ
َّاي
َ -٤٢ه َذا الش ُ
َ -٤٣هذه الْ َكْب َسةُ
َ -٤١ه َذا الْ َفطُوُر
َ -٤٥ه َذا الغَ َداءُ
َ -٤٦ه َذا الْ َع َشاءُ
َ -٤٧هذه الْ َو ْجبَةُ
َ -٤٨هذه الْ ُمَرَّّب
َ -٤٩ه َذا الْ َع َس ُل

ك ِف الطَّ َعام؟
َما َرأْيُ َ
ب؟
ك ِف الطَّ َعام الْ َعَر ي
َما َرأْيُ َ
ك ِف َه َذا الْكتَاب؟
َما َرأْيُ َ
ك ِف َه َذا الْفلْم؟
َما َرأْيُ َ
ك ِف َهذه الطَّائَرة؟
َما َرأْيُ َ
ك ِف َه َذا الْ َكبَاب؟
َما َرأْيُ َ
الس َمك؟
ك ِف َه َذا َّ
َما َرأْيُ َ
َّجاج؟
َما َرأْيُ َ
ك ِف َه َذا الد َ
ك ِف َه َذا اللَّ ْحم؟
َما َرأْيُ َ
السلَطَة؟
ك ِف َهذه َّ
َما َرأْيُ َ
ك ِف َهذه ال َق ْه َوة؟
َما َرأْيُ َ
ك ِف َه َذا الشَّاي؟
َما َرأْيُ َ
ك ِف َهذه الْ َكْب َسة؟
َما َرأْيُ َ
ك ِف َه َذا الْ َفطُور؟
َما َرأْيُ َ
ك ِف َه َذا الغَ َداء؟
َما َرأْيُ َ
ك ِف َه َذا الْ َع َشاء؟
َما َرأْيُ َ
ك ِف َهذه الْ َو ْجبَة؟
َما َرأْيُ َ
ك ِف َهذه الْ ُمَرَّّب؟
َما َرأْيُ َ
ك ِف َه َذا الْ َع َسل؟
َما َرأْيُ َ
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َ -٢١هذه الْ َفاك َهةُ
ض ُار
َ -٢٤ه َذا ْ
اْلُ َ
السيَّ َارةُ
َ -٢٢هذه َّ
َ -٢٣هذه الير ْحلَةُ
الراب ُع:
يب َّ
 -١اَلتَّ ْدر ُ
 -٤اَلْ َفطُوُر -ستَّة َو َسْبـ َعة.
َم ََت الْ َفطُوُر؟
 -٢اَلْغَ َداءُ -اثْـنَا َع َشَر َوَواح َدة.
َم ََت اَلْغَ َداءُ؟
 -٣اَلْ َع َشاءُ -ستَّة َو َسْبـ َعة.
َم ََت اَلْ َع َشاءُ؟
َح َد َع َشَر.
احةَُ -ع َشَرة َوأ َ
 -١اَْل ْس ََر َ
احةُ؟
َم ََت اَْل ْس ََر َ
 -٥اَلْ ُم َقابَـلَةُ -اثْـنَان َوَخَْ َسة.
َم ََت اَلْ ُم َقابَـلَةُ؟
اسةُ الْيَـ ْوميَّةََُ -ثَانيَة َوَخَْ َسة.
ير َ
 -٦اَلد َ
اسةُ الْيَـ ْوميَّةُ؟
ير َ
َم ََت اَلد َ
صف.
صو ُلَ -سْبـ َعة َو َسْبـ َعة َون ْ
 -٧اَلْ ُو ُ
صو ُل؟
َم ََت اَلْ ُو ُ
لس َفُر – َواحد َواثْـنَان.
 -٨اَ َّ
لس َفُر؟
َم ََت اَ َّ
 -٩اَلْ َع َم ُل – ثََلثَة َواثْـنَا َع َشَر.

ك ِف َهذه الْ َفاك َهة؟
َما َرأْيُ َ
ضار؟
ك ِف َه َذا ْ
َما َرأْيُ َ
اْلُ َ
السيَّ َارة؟
ك ِف َهذه َّ
َما َرأْيُ َ
ك ِف َهذه الير ْحلَة؟
َما َرأْيُ َ

الساب َعة.
الساد َسة َو َّ
ْي َّ
اَلْ َفطُوُر بَـ ْ َ
الواح َدة.
اَلْغَ َداءُ بَـ ْ َ
ْي الثَّانيَةَ َع َشَرَة َو َ
الساب َعة.
الساد َسة َو َّ
ْي َّ
اَلْ َع َشاءُ بَـ ْ َ
الَاديَةَ َع َشَرَة.
ْي ال َعاشَرة َو ْ
احةُ بَـ ْ َ
اَْل ْس ََر َ
اْلَام َسة.
ْي الثَّانيَة َو ْ
اَلْ ُم َقابَـلَةُ بـَ ْ َ
اْلَام َسة.
ْي الثَّامنَة َو ْ
اسةُ الْيَـ ْوميَّةُ بـَ ْ َ
ير َ
اَلد َ
صف.
صُ
الساب َعة َو َّ
ْي َّ
ول بَـ ْ َ
الساب َعة َوالني ْ
اَلْ ُو ُ
ْي الْ َواح َدة َوالثَّانيَة.
اَ َّ
لس َفُر بَـ ْ َ
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َم ََت اَلْ َع َم ُل؟
 -٤١اَللي َقاءُ – َخَْ َسة َوَخَْ َسة َوُربْع.
َم ََت اللي َقاءُ؟
س:
يب ْ
 -٥اَلتَّ ْدر ُ
اْلَام ُ
َ -٤م ََت تَـتَـنَ َاو ُل الْ َفطُوَر؟
َ -٢ماذَا تَـتَـنَ َاو ُل ِف الْ َفطُور؟
َ -٣م ََت تَـتَـنَ َاو ُل الْغَ َداءَ؟
َ -١ماذَا تَـتَـنَ َاو ُل ِف الْغَ َداءَ؟

يَـتَـنَ َاو ُل

َ -٥م ََت تَـتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ؟
َ -٦ما َذا تَـتَـنَ َاو ُل ِف الْ َع َشاء؟
س:
يب َّ
 -٦اَلتَّ ْدر ُ
الساد ُ
 -٤م َّم يَـتَ َك َّو ُن الْ َفطُوُر؟
 -٢م َّم يَـتَ َك َّو ُن الْغَ َداءُ؟
 -٣م َّم يَـتَ َك َّو ُن الْ َع َشاءُ؟
السلَطَةُ؟
 -١م َّم تَـتَ َك َّو ُن َّ
 -٥م َّم يَـتَ َك َّو ُن الْ َعصيُ؟
 -٦م َّم تَـتَ َك َّو ُن الْ َكْب َسةُ؟

ْي الثَّالثَة َوالثَّانيَةَ َع َشَرةَ.
اَلْ َع َم ُل بـَ ْ َ
اْلَام َسة َوالُّربْع.
اْلَام َسة َو ْ
ْي ْ
اَللي َقاءُ بَـ ْ َ

احا.
أَتَـنَ َاولُهُ ِف َّ
الساب َعة َ
صبَ ً
ك.
أَتَـنَ َاو ُل ْ
الَ َساءَ َو ْالَُرَز َو َّ
الس َم َ
ْي الْ َواح َدة َوالثَّالثَة بَـ ْع َد الظُّ ْهر.
أَتَـنَ َاولُهُ بَـ ْ َ
ض َار َو ْالَُرَز
ك َو ْ
أَتَـنَ َاو ُل فيه اَللَّ ْح َم أ َْو اَ َّ
لس َم َ
اْلُ َ
السلَطَةَ َم َع الْ َفاك َهة أ َْو اَ ْلَلْ َوى.
َو َّ
الساد َسة َوالثَّامنَة َم َساءً.
ْي َّ
أَتَـنَ َاولُهُ بَـ ْ َ
الزيْـتُو َن.
ب َو َّ
ض أ َْو اَ ْْلُْ َ
أَتَـنَ َاو ُل فيه اَللَّ ْح َم َوالْبَـْي َ

يَـتَ َك َّو ُن الْ َفطُوُر م ْن ُخْبز َو َع َسل َو َشاي.
ضار.
يَـتَ َك َّو ُن الْغَ َداءُ م ْن َد َجاج َوَم َكُرونَة َو ُخ َ
س.
يَـتَ َك َّو ُن الْ َع َشاءُ م ْن َسَك َو ُخ َ
ضار َوبَطَاط َ
السلَطَةُ م ْن خيَار َوطَ َماط َم َو َخس.
تَـتَ َك َّو ُن َّ
يَـتَ َك َّو ُن الْ َعصيُ م ْن َم ْوز َوتُـ َّفاح َو ُس َّكر.
تَـتَ َك َّو ُن الْ َكْب َسةُ م ْن َلْم َوأَُرز.

ب
الساب ُع:
يب َّ
يَ ْشَر ُ
 -٧اَلتَّ ْدر ُ
ب الْ َق ْه َوَة الْ َعَربيَّةَ بَـ ْع َد الْ َع َشاء.
 -٤أَ ْشَر ُ

(أَنَا)
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ب الْ َق ْه َوةَ الْ َعَربيَّةَ بَـ ْع َد الْ َع َشاء.
 -٢تَ ْشَر ُ
ب الْ َق ْه َوَة الْ َعَربيَّةَ بَـ ْع َد الْ َع َشاء.
 -٣نَ ْشَر ُ
ب الْ َق ْه َوةَ الْ َعَربيَّةَ بَـ ْع َد اَلْغَ َداء.
 -١نَ ْشَر ُ
ب الْ َق ْه َوَة الْ َعَربيَّةَ بَـ ْع َد اَلْغَ َداء.
 -٥أَ ْشَر ُ
ب الْ َق ْه َوةَ ْال َْمريكيَّةَ بَـ ْع َد اَلْغَ َداء.
 -٦أَ ْشَر ُ
ب الْ َق ْه َوَة ْال َْمريكيَّةَ بَـ ْع َد الظُّ ْهر.
 -٧أَ ْشَر ُ
الَليب بَـ ْع َد الظُّ ْهر.
ب الْ َق ْه َوةَ ْال َْمريكيَّةَ ب ْ
 -٨أَ ْشَر ُ
الَليب بَـ ْع َد الظُّ ْهر.
ب الْ َق ْه َوَة ْال َْمريكيَّةَ ب ْ
 -٩يَ ْشَر ُ
الَليب بَـ ْع َد الظُّ ْهر.
َّاي ب ْ
 -٤١يَ ْشَر ُ
ب الش َ
الراب َعة.
َّاي ب ْ
اعة َّ
الَليب بَـ ْع َد َّ
الس َ
 -٤٤يَ ْشَر ُ
ب الش َ
الراب َعة.
اعة َّ
ات بَـ ْع َد َّ
الس َ
ب الْ ُمَرطَّبَ َ
 -٤٢يَ ْشَر ُ
الراب َعة.
اعة َّ
ب الْ َق ْه َوَة با ْلَليب بَـ ْع َد َّ
الس َ
 -٤٣يَ ْشَر ُ
الَليب بَـ ْع َد الظُّ ْهر.
ب الْ َق ْه َوةَ ب ْ
 -٤١يَ ْشَر ُ
الَليب بَـ ْع َد الظُّ ْهر.
ب الْ َق ْه َوةَ ب ْ
َ -٤٥ل يَ ْشَر ُ
الَليب بَـ ْع َد الظُّ ْهر.
ب الْ َق ْه َوَة ب ْ
َ -٤٦ل تَ ْشَر ُ
الَليب بَـ ْع َد الظُّ ْهر؟
ب الْ َق ْه َوةَ ب ْ
َ -٤٧ه ْل َل تَ ْشَر ُ
ب
يَ ْشَر ُ

يَـتَـنَ َاو ُل
يب الثَّام ُن:
 -٨اَلتَّ ْدر ُ
ب الْ َق ْه َوةَ.
 -٤أَتَـنَ َاو ُل اللَّ ْح َم َع َاد ًة َوأَ ْشَر ُ
ب الْ َق ْه َوةَ.
 -٢يَـتَـنَ َاو ُل اللَّ ْح َم َع َادةً َويَ ْشَر ُ
ب الْ َق ْه َوةَ.
اج َع َاد ًة َويَ ْشَر ُ
 -٣يَـتَـنَ َاو ُل اْلَُرَز َوالد َ
َّج َ
ب الْ َق ْه َوةَ.
اج َع َادةً َونَ ْشَر ُ
 -١نَـتَـنَ َاو ُل ْالَُرَز َوالد َ
َّج َ
َّاي.
َّجا َج َع َاد ًة َونَ ْشَر ُ
 -٥نَـتَـنَ َاو ُل ْالَُرَز َوالد َ
ب الش َ
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(ه َي)
( َْن ُن)
(اَلْغَ َداء)
(أَنَا)
(اَْلَ ْمريكيَّةَ)
(اَلظُّ ْهر)
الَليب)
(ب ْ
( ُه َو)
َّاي)
(اَلش َ
الراب َعة)
اعة َّ
(اَ َّ
لس َ
ات)
(اَلْ ُمَرطَّبَ َ
الَليب)
(اَلْ َق ْه َوةَ ب ْ
(بَـ ْع َد الظُّ ْهر)
(َل)
ت)
(أَنْ َ
( َه ْل)

(أَنَا)
( ُه َو)
اج)
(اَْلَُرَز َوالد َ
َّج َ
( َْن ُن)
َّاي)
(اَلش َ

(ه َي)
َّاي.
اج َع َادةً َوتَ ْشَر ُ
 -٦تَـتَـنَ َاو ُل ْالَُرَز َوالد َ
َّج َ
ب الش َ
لسلَطَةَ)
َّاي.
ك َوا َّ
(اَ َّ
ك َو َّ
 -٧تَـتَـنَ َاو ُل َّ
لس َم َ
الس َم َ
السلَطَةَ َع َاد ًة َوتَ ْشَر ُ
ب الش َ
(أَنَا)
َّاي.
ك َو َّ
 -٨أَتَـنَ َاو ُل َّ
الس َم َ
السلَطَةَ َع َادةً َوأَ ْشَر ُ
ب الش َ
ات)
ات.
ك َو َّ
 -٩أَتَـنَ َاو ُل َّ
الس َم َ
(اَلْ ُمَرطَّبَ َ
ب الْ ُمَرطَّبَ َ
السلَطَةَ َع َاد ًة َوأَ ْشَر ُ
(اَ َّلزيْـتُو َن)
ات.
 -٤١أَتَـنَ َاو ُل َّ
ب الْ ُمَرطَّبَ َ
الزيْـتُو َن َع َادةً َوأَ ْشَر ُ
اب)
ات.
ب الْ ُمَرطَّبَ َ
(اَلْ َكبَ َ
اب َع َاد ًة َوأَ ْشَر ُ
 -٤٤أَتَـنَ َاو ُل الْ َكبَ َ
(اَلْ َماءَ)
ب الْ َماءَ.
اب َع َادةً َوأَ ْشَر ُ
 -٤٢أَتَـنَ َاو ُل الْ َكبَ َ
(اَلْ َق ْه َوةَ الْ َعَربيَّةَ)
ب الْ َق ْه َوَة الْ َعَربيَّةَ.
اب َع َاد ًة َوأَ ْشَر ُ
 -٤٣أَتَـنَ َاو ُل الْ َكبَ َ
السلَطَةَ)
ب الْ َق ْه َوةَ الْ َعَربيَّةَ( .اَلْ َم َكُرونَةَ َو َّ
 -٤١أَتَـنَ َاو ُل الْ َم َكُرونَةَ َو َّ
السلَطَةَ َع َادةً َوأَ ْشَر ُ
ت)
 -٤٥تَـتَـنَ َاو ُل الْ َم َكُرونَةَ َو َّ
ب الْ َق ْه َوَة الْ َعَربيَّةَ( .أَنْ َ
السلَطَةَ َع َاد ًة َوتَ ْشَر ُ
ب)
ب الْ َق ْه َوَة الْ َعَربيَّةَ.
ض َو ْ
ض َو ْ
اْلُْ َ
اْلُْ َ
(اَلْبَـْي َ
 -٤٦تَـتَـنَ َاو ُل الْبَـْي َ
ب َع َاد ًة َوتَ ْشَر ُ
(اَللَّ ْح َم َواْلَُرَز)
ب الْ َق ْه َوةَ الْ َعَربيَّةَ.
 -٤٧تَـتَـنَ َاو ُل اللَّ ْح َم َو ْالَُرَز َع َاد ًة َوتَ ْشَر ُ
َع َاد ًة

يب التَّاس ُع:
 -٩اَلتَّ ْدر ُ
َ -٤م ََت تَـتَـنَ َاو ُل الْ َفطُوَر؟
احا.
أَتَـنَ َاولُهُ َع َاد ًة ِف َّ
الساب َعة َ
صبَ ً
َ -٢م ََت تَـتَـنَ َاو ُل الْغَ َداءَ؟
أَتَـنَ َاولُهُ َع َاد ًة ِف الثَّانيَة.
َ -٣م ََت تَـتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ؟
أَتَـنَا َولُهُ َع َادةً ِف الثَّامنَة لَْي ًل.
ك؟
ب َر َسائلَ َ
َ -١م ََت تَ ْكتُ ُ
أَ ْكتُبُـ َها َع َادةً ِف الْ َم َساء.
ب الْ َق ْه َوَة؟
َ -٥م ََت تَ ْشَر ُ

احا)
(ِف َّ
الساب َعة َ
صبَ ً
(ِف الثَّانيَة)
(ِف الثَّامنَة لَْي ًل)
(ِف الْ َم َساء)
احا)
(ِف الْ َعاشَرة َ
صبَ ً
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احا.
أَ ْشَربـُ َها َع َادةً ِف الْ َعاشَرة َ
صبَ ً
َّاي؟
َ -٦م ََت تَ ْشَر ُ
ب الش َ
الراب َعة بَـ ْع َد الظُّ ْهر.
أَ ْشَربُهُ َع َادةً ِف َّ
َ -٧م ََت تَ ْش ََري لََوازَم الْبَـْيت؟
اْلَميس.
أَ ْش ََري َها َع َادةً يَـ ْوَم ْ
السيَّ َارَة إ ََل الْ َع َمل؟
َ -٨م ََت تَأْ ُخ ُذ َّ
آخ ُذ َها َع َادةً ُك َّل يَـ ْوم.
ُ
الَلْ َوى؟
َ -٩م ََت تَأْ ُك ُل ْ
آ ُكلُ َها َع َادةً بَـ ْع َد الْغَ َداء.
ب َعص َي الطَّ َماطم؟
َ -٤١م ََت تَ ْشَر ُ
أَ ْشَربُهُ َع َاد ًة قَـْب َل الْ َع َشاء.

الراب َعة بَـ ْع َد الظُّ ْهر )
(ِف َّ
اْلَميس)
(يَـ ْوَم ْ
( ُك َّل يَـ ْوم)
(بَـ ْع َد الْغَ َداء)
(قَـْب َل الْ َع َشاء)

يب الْ َعاشُر:
 -٤١اَلتَّ ْدر ُ
ت َما َذا تَـتَـنَ َاو ُل؟
َْ -٤ن ُن نَـتَـنَ َاو ُل َتًَْرا .وأَنْ َ
أَنَا أَتَـنَ َاو ُل عنَبًا.
ت َما َذا تَـتَـنَ َاو ُل؟
َْ -٢ن ُن نَـتَـنَ َاو ُل َم ْوًزا .وأَنْ َ
احا.
أَنَا أَتَـنَ َاو ُل تُـ َّف ً
ت َما َذا تَـتَـنَ َاو ُل؟
َْ -٣ن ُن نَـتَـنَ َاو ُل بـُْرتُـ َق ًال .وأَنْ َ
أَنَا أَتَـنَ َاو ُل ُرَّمانًا.
ت َماذَا تَـتَـنَ َاو ُل؟
يخا .وأَنْ َ
َْ -١ن ُن نَـتَـنَ َاو ُل بطي ً
اسا.
أَنَا أَتَـنَ َاو ُل أَنَانَ ً
ت َماذَا تَـتَـنَ َاو ُل؟
َْ -٥ن ُن نَـتَـنَ َاو ُل تينًا .وأَنْ َ
أَنَا أَتَـنَ َاو ُل بَـْرقُوقًا.
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(عنَبًا)
احا)
(تُـ َّف ً
( ُرَّمانًا)
اسا)
(أَنَانَ ً
(بَـْرقُوقًا)

ـهُ،

ي َع َشَر:
يب ْ
الَاد َ
 -٤٤اَلتَّ ْدر ُ
س؟
َ -٤ه ْل تَ ْكتُ ُ
ب الد َّْر َ
ب الير َسالَةَ؟
َ -٢ه ْل تَ ْكتُ ُ
َ -٣ه ْل تُري ُد الْ َقلَ َم؟
الرَّما َن؟
َ -١ه ْل تُـ َف ي
ض ُل ُّ
ض ُل اللَّ ْح َم؟
َ -٥ه ْل تُـ َف ي
اْلَري َدةَ؟
َ -٦ه ْل تُري ُد ْ
ض ُل َعص َي الْبُـْرتُـ َقال؟
َ -٧ه ْل تُـ َف ي
ك؟
َ -٨ه ْل تَأْ ُك ُل َّ
الس َم َ
الَْل َوى؟
َ -٩ه ْل تَأْ ُك ُل ْ
ض ُل الْ َع َس َل؟
َ -٤١ه ْل تُـ َف ي
َ -٤٤ه ْل تُري ُد الْ َق ْه َوَة اَْل َن؟
اعة الْ َواح َدة؟
َ -٤٢ه ْل تَـتَـنَ َاو ُل الْغَ َداءَ ِف َّ
الس َ
ب التَّـ ْقريَر ْالُ ْسبُوعي؟
َ -٤٣ه ْل َستَ ْكتُ ُ
ك؟
صدي َق َ
َ -٤١ه ْل َستَـْنتَظُر َ
الس َّكر؟
ب الْ َق ْه َوةَ ب ْ
الَليب َو ُّ
َ -٤٥ه ْل تَ ْشَر ُ
ف َم ْع َه َد اللُّغَة الْ َعَربيَّة؟
َ -٤٦ه ْل تَـ ْعر ُ
السيَّ َارَة إ ََل الشَّرَكة؟
َ -٤٧ه ْل َستَأْ ُخ ُذ َّ
يب الثَّانَ َع َشَر:
-٤٢اَلتَّ ْدر ُ
ك؟
صديق َ
ب إ ََل َ
َ -٤ه ْل َستَ ْذ َه ُ
ب إ ََل الْعيَ َادة؟
َ -٢ه ْل َستَ ْذ َه ُ
ك؟
ب إ ََل بَـْيت َ
َ -٣ه ْل َستَ ْذ َه ُ

َـها

إلَْيه ،إلَْيـ َها
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نَـ َع ْم ،أَ ْكتُبُهُ.
نَـ َع ْم ،أَ ْكتُبُـ َها.
يدهُ.
نَـ َع ْم ،أُر ُ
ضلُهُ.
نَـ َع ْم ،أُفَ ي
ضلُهُ.
نَـ َع ْم ،أُفَ ي
يد َها.
نَـ َع ْم ،أُر ُ
ضلُهُ.
نَـ َع ْم ،أُفَ ي
نـَ َع ْم ،آ ُكلُهُ.
نَـ َع ْم ،آ ُكلُ َها.
ضلُهُ.
نَـ َع ْم ،أُفَ ي
يد َها اَْل َن.
نَـ َع ْم ،أُر ُ
نَـ َع ْم ،أَتَـنَ َاولُهُ ف َيها.
نَـ َع ْم ،أَ ْكتُبُهُ.
نَـ َع ْم ،أَنْـتَظُرهُ.
نَـ َع ْم ،أَ ْشَربـُ َها ب َما.
نَـ َع ْم ،أَ ْعرفُهُ.
آخ ُذ َها إلَْيـ َها.
نَـ َع ْمُ ،

ب إلَْيه.
نَـ َع ْمَ ،سأَ ْذ َه ُ
ب إلَْيـ َها.
نَـ َع ْمَ ،سأَ ْذ َه ُ
ب إلَْيه.
نَـ َع ْمَ ،سأَ ْذ َه ُ

ب إ ََل الْ ُكلييَّة؟
َ -١ه ْل َستَ ْذ َه ُ
َ -٥ه ْل َستَـْنتَظُر ِف الْ َم ْع َهد؟
ك؟
َ -٦ه ْل َستُ َسافُر ب َسيَّ َارت َ
َ -٧ه ْل َستَأْ ُك ُل م ْن َه َذا الطَّ َعام؟
َ -٨ه ْل َستَتَـنَ َاو ُل م ْن َهذه الْ َفاك َهة؟
ب بَ َذا الْ َقلَم؟
َ -٩ه ْل َستَ ْكتُ ُ
ب بَذه الْم ْل َع َقة؟
َ -٤١ه ْل َستَ ْشَر ُ
س َعلَى الْ ُكْرسي؟
َ -٤٤ه ْل َستَ ْجل ُ
َ -٤٢ه ْل َستَـنَ ُام ِف َهذه الْغُْرفَة؟
ث َع َشَر:
يب الثَّال َ
 -٤٣اَلتَّ ْدر ُ
ب إ ََل الْ ُمدير؟
َ -٤ه ْل َستَ ْذ َه ُ
ضُر َمعي؟
َ -٢ه ْل َسيَ ْح ُ
س ا ْل َو َار؟
َ -٣ه ْل َستَ ْد ُر ُ
صول إبْـَراهي َم؟
َ -١ه ْل َسيُ ْخِبَُك ب ُو ُ
ب َإَل الطَّبيب؟
َ -٥ه ْل يَ ْذ َه ُ
س ِف الْ َم ْع َهد؟
َ -٦ه ْل تَ ْد ُر ُ
ك؟
َ -٧ه ْل تَأْ ُك ُل َس ْل َمى اَ َّ
لس َم َ
ب الْ َق ْه َوَة ْال َن؟
َ -٨ه ْل نَ ْشَر ُ
َ -٩ه ْل يـَْرج ُع إ ََل الْ َم ْع َهد َم َساءً؟
السيَّ َارة؟
َ -٤١ه ْل َسيُ َسافُر ب َّ
ب َعص َي الْبُـْرتُـ َقال؟
َ -٤٤ه ْل تَ ْشَر ُ
ض َار؟
َ -٤٢ه ْل تَأْ ُك ُل ْ
اْلُ َ

ب إلَْيـ َها.
نَـ َع ْمَ ،سأَ ْذ َه ُ
نَـ َع ْمَ ،سأَنْـتَظُر فْيه.
نَـ َع ْمَ ،سأُ َسافُر بَا.
نَـ َع ْمَ ،سآ ُك ُل مْنهُ.
نَـ َع ْمَ ،سأَتَـنَ َاو ُل مْنـ َها.
ب به.
نَـ َع ْمَ ،سأَ ْكتُبُ ُ
ب بَا.
نَـ َع ْمَ ،سأَ ْشَر ُ
س َعلَْيه.
نَـ َع ْمَ ،سأ ْ
َجل ُ
نـَ َع ْمَ ،سأَنَ ُام ف َيها.
إلَْيه ،إلَْيـ َها
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ب إلَْيه.
نَـ َع ْمَ ،سأَ ْذ َه ُ
ك.
ضُر َم َع َ
نَـ َع ْمَ ،سيَ ْح ُ
نَـ َع ْمَ ،سأ َْد ُر ُسهُ.
صوله.
نَـ َع ْمَ ،سيُ ْخِبُن ب ُو ُ
ب إلَْيه.
نَـ َع ْم ،يَ ْذ َه ُ
س فيه.
نَـ َع ْم ،أ َْد ُر ُ
نَـ َع ْم ،تَأْ ُكلُهُ.
نَـ َع ْم ،نَ ْشَربـُ َها ْال َن.
نَـ َع ْم ،يَـْرج ُع إلَْيه َم َساءً.
نَـ َع ْمَ ،سيُ َسافُر بَا.
نَـ َع ْم ،أَ ْشَربُهُ.
نَـ َع ْم ،آ ُكلُهُ.

ب لَهُ.
نَـ َع ْمَ ،سأَ ْكتُ ُ
ب َعلَْيه.
نَـ َع ْم ،اَلطَّلَ ُ
ب به.
نَـ َع ْم ،يَ ْكتُ ُ
يدةُ ََلَا.
نَـ َع ْم ،اَ ْْلَر َ
نَـ َع ْم ،يـَْرَكبُـ َها ُك َّل يـَ ْوم.

ك؟
صديق َ
بل َ
َ -٤٣ه ْل َستَ ْكتُ ُ
ب َعلَى الْ َم ْكتَب؟
َ -٤١هل الطَّلَ ُ
ب بالْ َقلَم؟
َ -٤٥ه ْل يَ ْكتُ ُ
اْلَري َدةُ ل َفاط َمةَ؟
َ -٤٦هل ْ
الَافلَةَ ُك َّل يَـ ْوم؟
ب ْ
َ -٤٧ه ْل يـَْرَك ُ

اَلَّذي ،ـهُ اَلَّتَ ،ـها
الراب َع َع َشَر:
يب َّ
 -٤١اَلتَّ ْدر ُ
ضلُهُ؟
اب الَّذي أُفَ ي
اب الَّذي تُـ َف ي
ضلُهُ
َه َذا ُه َو الْكتَ ُ
َ -٤ما الْكتَ ُ
ضلُ َها.
ضلُ َها؟
اْلَري َدةُ الَّت أُفَ ي
اْلَري َدةُ الَّت تُـ َف ي
َهذه ه َي ْ
َ -٢ما ْ
ضلُهُ.
ضلُهُ؟
َه َذا ُه َو الْ َمطَ َع ُم الَّذي أُفَ ي
َ -٣ما الْ َمطَ َع ُم الَّذي تُـ َف ي
ضلُ َها.
ضلُ َها؟
َهذه ه َي ْالَ ْكلَةُ الَّت أُفَ ي
َ -١ما ْالَ ْكلَةُ الَّت تُـ َف ي
َه َذا ُه َو الْ َعصيُ الَّذي أَ ْشَربُهُ.
َ -٥ما الْ َعصيُ الَّذي تَ ْشَربُهُ؟
َهذه ه َي الْفاَك َهةُ الَّت آ ُكلُ َها.
َ -٦ما الْفاَك َهةُ الَّت تَأْ ُكلُ َها؟
َّ
َّ
س فيه.
س فيه؟
َه َذا ُه َو الْ َم ْع َه ُد الذي أ َْد ُر ُ
َ -٧ما الْ َم ْع َه ُد الذي تَ ْد ُر ُ
َهذه ه َي الطَّائَرةُ الَّت أَْرَكبُـ َها.
َ -٨ما الطَّائَرةُ الَّت تَـْرَكبُـ َها؟
َه َذا ُه َو الْ َقلَ ُم الَّذي أَ ْش ََريه.
َ -٩ما الْ َقلَ ُم الَّذي تَ ْش ََريه؟
السيَّ َارةُ الَّت أَنْـتَظُرَها.
السيَّ َارةُ الَّت تَـْنتَظُرَها؟
َهذه ه َي َّ
َ -٤١ما َّ
لصد ُ َّ
َ -٤٤م ْن اَ َّ َّ
ب َمعي.
ك؟ َه َذا ُه َو ا َّ
ب َم َع َ
يق الذي َسيَ ْذ َه ُ
لصدي ُق الذي َسيَ ْذ َه ُ
ب الَّذي يَطْلُبُهُ.
ب الَّذي يَطْلُبُهُ الْ ُمديُر؟
َه َذا ُه َو اَلطَّال ُ
َ -٤٢م ْن اَلطَّال ُ
س َع َشَر:
يب ْ
 -٤٥اَلتَّ ْدر ُ
اْلَام َ
ض ُل.
 -٤الْ َكْب َسةُ/أُفَ ي
ضلُ َها؟
َه ْل َهذه ه َي الْ َكْب َسةُ الَّت تُـ َف ي

ضلُ َها.
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي الْ َكْب َسةُ الَّت أُفَ ي
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ب.
 -٢اَلْ َعصيُ /تَ ْشَر ُ
َه ْل َه َذا ُه َو الْ َعصيُ الَّذي تَ ْشَربُهُ؟
 -٣اَْلَ ْكلَةُ /تَـتَـنَ َاو ُل.
َه ْل َهذه ه َي ْالَ ْكلَةُ الَّت تَـتَـنَ َاوَُلَا؟
ب.
 -١اَلطَّ َع ُام /تَطْلُ ُ
َه ْل َه َذا ُه َو الطَّ َع ُام الَّذي تَطْلُبُهُ؟
ب.
 -٥اَلْ َفاك َهةُُُ /ت ُّ
َه ْل َهذه ه َي الْ َفاك َهةُ الَّت ُُتبُّـ َها؟
 -٦اَ ْْلُْبـُز /تَأْ ُك ُل.
اْلُْبـُز الَّذي تَأْ ُكلُهُ؟
َه ْل َه َذا ُه َو ْ
ب.
 -٧اَلير َسالةُ /تَ ْكتُ ُ
َه ْل َهذه ه َي الير َسالةُ الَّت تَ ْكتُبُـ َها؟
اب /تَـ ْقَرأُ.
 -٨اَلْكتَ ُ
اب الَّذي تَـ ْقَرأُهُ؟
َه ْل َه َذا ُه َو اَلْكتَ ُ
ب.
 -٩اَ َّ
لسيَّ َارةُ /تَـْرَك ُ
السيَّ َارةُ الَّت تَـْرَكبُـ َها؟
َه ْل َهذه ه َي َّ
ب /تَـ ْع َم ُل.
 -٤١اَلْ َواج ُ
ب الَّذي تَـ ْع َملُهُ؟
َه ْل َه َذا ُه َو الْ َواج ُ

نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو الْ َعصيُ الَّذي أَ ْشَربُهُ.
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي ْالَ ْكلَةُ الَّت أَتَـنَ َاوَُلَا.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو الطَّ َع ُام الَّذي أَطْلُبُهُ.
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي الْ َفاك َهةُ الَّت أُحبُّـ َها.
اْلُْبـُز الَّذي آ ُكلُهُ.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو ْ
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي الير َسالةُ الَّت أَ ْكتُبُـ َها.
اب الَّذي أَقْـَرأُهُ.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو اَلْكتَ ُ
السيَّ َارةُ الَّت أ َْرَكبُـ َها.
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي َّ
ب الَّذي أ َْع َملُهُ.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو اَلْ َواج ُ

س َع َشَر:
يب َّ
 -٤٦اَلتَّ ْدر ُ
الساد َ
ب؟
َعْب ُد الل:
ك ِف الطَّ َعام الْ َعَر ي
َما َرأْيُ َ
لذيذَ .ك ْم َو ْجبَةً تَـتَـنَ َاو ُل َع َادةً؟
ُسلَْي َما ُن:
ث َو َجبَات ،اَلْ َفطُوَرَ ،والْغَ َداءََ ،والْ َع َشاءَ.
َعْب ُد الل:
ثََل َ
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ُسلَْي َما ُن:
َعْب ُد الل:
ُسلَْي َما ُن:
َعْب ُد الل:
ُسلَْي َما ُن:
َعْب ُد الل:
ُسلَْي َما ُن:
َعْب ُد الل:
ُسلَْي َما ُن:
َعْب ُد الل:

ور؟
َم ََت الْ َفطُ ُ
احا.
ْي َّ
بَـ ْ َ
الساد َسة َوالثَّامنَة َ
صبَ ً
َوالْغَ َداءُ؟
ْي الْ َواح َدة َوالثَّالثَة بَـ ْع َد الظُّ ْهر.
بَـ ْ َ
َوالْ َع َشاءُ؟
الساد َسة َوالثَّامنَة َم َساءً.
ْي َّ
بَـ ْ َ
َوَماذَا تَـتَـنَ َاو ُل َع َادةً ِف الْ َفطُور؟
الَليب.
َّاي ب ْ
اَ ْْلُْبـَز َوالْ ُفوَل َوالْ ُمَرَّّب أ َْو اَلْ َع َس َل َوالش َ
َوم َّم يَـتَ َك َّو ُن اَلْغَ َداءُ؟
السلَطَة َم َع الْ َفاك َهة أ َْو
لس َمك َو ْالَُرز َو َّ
يَـتَ َك َّو ُن م َن اللَّ ْحم أ َْو اَ َّ
اَ ْلَْل َوى.
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:س َع َشَر
ْ س
ُ  اَلد َّْر-٤٥
َ اْلَام
lesson fifteenth addarsul khamisa ashara
name for man

Abdur Rahman

delay

takhirun

name for man

Salih

crowded

muzdahimun

fried

maqliyyun

or

am

roast

mashwiyyun

he preferred (past tense)

fadhdhala

he prefers (present tense)

yufaddhilu

preferably

almufaddhalu

tonight

allailatu

but, however

amma, fa

yes

bala

sweet

alhulwa

and that is also

wa huwa kadhalika
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س َع َشَر
ُ اَلد َّْر
َ س ا ْْلَام
الر ْحَن
َّ َعْب ُد
تَأْخي
صال ُح
َ
ُمْزَدحم
َم ْقل يي
أ َْم
ي
َم ْشو ي
َّل
َ فَض
ض ُل
يـُ َف ي
َّل
ُ اَلْ ُم َفض
ُاَللَّْيـلَة
أ ََّما فَـ
بَـلَى
اَ ْلَلْ َوى
ك
َ َوُه َو َك َذل

لدرس الْ َخ ِ
س َع َش َر
ام
اَ َّ ْ ُ
َ
فِي ال َْمط َْع ِم
الر ْحَن:
َعْب ُد َّ

صال ُح.
آسف َلََذا التَّأْخي يَا َ

الر ْحَن:
َعْب ُد َّ

ب الْ َع َشاءَ اَْل َن؟
اَلْ َمكاَ ُن ُمْزَدحمَ .ه ْل نَطْلُ ُ

الر ْحَن:
َعْب ُد َّ

ك ِف َسَك اَللَّْيـلَةُ؟
َما َرأْيُ َ

الر ْحَن:
َعْب ُد َّ

ضلَةُ.
ي أَ ْكلَت اَلْ ُم َف َّ
أُفَ ي
ك الْ َم ْشو ُّ
ك الْ َم ْشو َّ
يَّ .
ض ُل َّ
الس َم ُ
الس َم َ

الر ْحَن:
َعْب ُد َّ

إذَ ْن ،اَلْ َع َشاءُ َسَك اَللَّْيـلَةُ.

الر ْحَن:
َعْب ُد َّ

َسلَطَةً.

الر ْحَن:
َعْب ُد َّ

ب قَـ ْه َوًة َعَربيَّةً َم َع ا ْلَْل َوى.
بَـلَىَ ،سأَ ْشَر ُ

صال ُح:
َ
صال ُح:
َ
صال ُح:
َ
صال ُح:
َ
صال ُح:
َ
صال ُح:
َ
صال ُح:
َ

اعة!
ُربْ ُع َس َ

نـَ َع ْم ،أَنَا ِف انْتظَارَك.

ي؟
َسَك َم ْقل يي أ َْم َم ْشو ي

ك الْ َم ْقل َّي.
ََجيل ،أ ََّما أَنَا فَأُفَ ي
ض ُل َّ
الس َم َ
الس َمك؟
ضا َم َع َّ
َما َذا تُري ُد أَيْ ً
ب قَـ ْه َوًة َعَربيَّةً بَـ ْع َد الْ َع َشاء؟
أََل تَ ْشَر ُ
ك.
َوُه َو َك َذل َ
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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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فِي ال َْمط َْع ِم
.صديقه
َ  ُه َو ِف انْتظَار.َب الْ َع َشاء
َ َخال ُد يَـْنتَظُر
ُ ُ َخال ُد َل يَطْل.صدي َقهُ فَـ ْوزي ِف الْ َمطْ َعم
.اعة
ُ فَـ ْوزي َْي
َ ضُر بَـ ْع َد الْ َم ْوعد بُربْع َس

.فَـ ْوزي آسف للتَّأْخي

.ي
َّ ك الْ َم ْشو
ُّ  أ ََّما فَـ ْوزي فَـيُح.الس َمك الْ َم ْقل يي
َّ ب
َّ ض
َ الس َم
َ ب َخال ُد بَـ ْع
ُ ُيَطْل
.ًب فَـ ْوزي َو َخال ُد قَـ ْه َوةً َعَربيَّة
ُ َوبَـ ْع َد ْالَ ْكل يَ ْشَر

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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soup

hasaun

lemon

laimunun

pineapple

ananasun

boiled, cooked

masluqun

drinks

mashrubatun

kidney bean

fasuliya

name of street

alyamamatu

green

khadhrau

crescent

alhilalu

Qur’an

alquraanu

sports

riyadhatun

walking

almashyu

some

badhun

pepper

filfilun

salt

milhun

duty

wajibun

he rotated (past tense)

dara baina

he rotates (present tense)

yaduru baina

drink

shurbun

western

gharbiyyun
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:ات
ُ َ اَلتَّ ْدريب-٤٥
َح َساء
لَْي ُمون
أَنَانَاس
َم ْسلُوق
َم ْشُروبَات
اصوليَا
ُ َف
ُاَلْيَ َم َامة
ْ َخ
ُضَراء
اَ َْل َل ُل
اَلْ ُقْرآ ُن
اضة
َ َري
اَلْ َم ْش ُي
بَـ ْعض
ف ْلفل
م ْلح
َواجب
ْي
َ ْ َد َار بَـ
ْي
َ ْ يَ ُدوُر بَـ
ُشْرب
ب
َغْر ي

يب ْال ََّو ُل:
 -٤اَلتَّ ْدر ُ

ت أْ ِخ ي ر
َ
تَأ ِْخير

َم ْق ِل ي
َم ْقلِي
ض َل
ف َّ
َ

َّل
فَض َ
اَل َّل ْي َل ةُ
اَللَّْي لَةُ
ح ْل وى
اَ ْل َ
ْحل َْوى
اَل َ

َل ْي ُم ون
لَْي ُمون

وب ات
َم ْ
ش ُر َ

َم ْش ُروبَات
َ
خ ْ
ض َراءُ
َخ ْ
ض َراءُ
اض ة
ي َ
ِر َ

ضة
ِريَا َ
ف ْل ِ
ِ
فل
فِل ِْفل

َ ِ
ح
ص ال ُ
صالِ ُح
َ

ُم ْز َد ِح م
ُم ْز َد ِحم
ش ِوي
َم ْ

ف ض ُل
ي َ
ُ

ض ُل
ف َّ
اَ ْل ُم َ

أ ََّما

بَلَى

أ َْم
أ َْم

َم ْش ِوي

َّل
اَل ُْم َفض ُ
ب َل ى
َ

يُ َفض ُل
أ ََّم ا

َك َذ ِل َك

ك
َك َذلِ َ
أَ َن ا َن اس

أَنَانَاس
ف ُ ِ
يا
َ
اص ول َ
اصولِيَا
فَ ُ
ال
اَ ْل ِه َل ُ
اَلْ ِه ََل ُل

ي
اَ ْل َم ْ
ش ُ
اَل َْم ْش ُي
ِم ْل ح

س اء
َ
ح َ

ساء
َح َ

س ُل وق
َم ْ

َم ْسلُوق

ي َم َام ةُ
اَ ْل َ
اَلْيَ َم َامةُ
اَ ْل ُق ْرآ ُن
اَلْ ُق ْرآ ُن

عض
ب ْ
َ
بَ ْعض

اج ب
َو ِ
وِ
اجب
َ

ِملْح

28

َد َار
َد َار

ش ْرب
ُ
ُش ْرب

ور
ي ُد ُ
َ
ور
يَ ُد ُ

ب ْي َن
َ

بَ ْي َن
غ ْر ِ
بي
َ
غَ ْربِي

يب الثَّانُّ:
 -٢اَلتَّ ْدر ُ
 -٤أَيْ َن َه َذا ا ْل َو ُار؟
َ -٢هل الْ َم َكا ُن ُمْزَدحم؟
صال ُح؟
َ -٣ما َذا يـُ َف ي
ض ُل َ
الس َمك؟
َ -١ما َذا يُري ُد َعْب ُد َّ
الر ْحَن َم َع َّ
صدي ُقهُ؟
صال ُح َو َ
ب َ
َ -٥ما َذا يَ ْشَر ُ
َ -٦ه ْل تَـتَـنَا َو ُل الْ َع َشاءَ ِف الْ َمطْ َعم؟
ض ُل الْغَ َداءَ ِف الْ َمطْ َعم أ َْم ِف الْبَـْيت؟
 -٧أَ تُـ َف ي
ض ُل ِف الْ َع َشاء؟
َ -٨ما َذا تُـ َف ي
ضلَةُ َع َاد ًة؟
ك الْ ُم َف َّ
َ -٩ما أَ ْكلَتُ َ
َ -٤١م ََت تَـتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ؟

ِف الْ َمطْ َعم.
نَـ َع ْم ،اَلْ َم َكا ُن ُمْزَدحم.
ك الْ َم ْقل َّي.
يـُ َف ي
ض ُل َّ
الس َم َ
َسلَطَةً.
يَ ْشَربَان قَـ ْه َوةً َعَربيَّةً.
نَـ َع ْم ،أَتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ ِف الْ َمطْ َعم.
ض ُل الْغَ َداءَ ِف الْبَـْيت.
أُفَ ي
السلَطَةَ.
ك َو َّ
اَ َّ
لس َم َ
ي.
أَ ْكلَت الْ ُم َف َّ
ك الْ َم ْشو ُّ
ضلَةُ اَ َّ
لس َم ُ
اعة الثَّامنَة.
أَتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ ِف َّ
الس َ

ث:
يب الثَّال ُ
 -٣اَلتَّ ْدر ُ
 -٤اَلْ َم َكا ُن
 -٢اَلْ َم ْكتَبَةُ
 -٣اَلشَّارعُ
 -١اَ ْلَافلَةُ
 -٥اَلْ ُم ْختَبَـُر
 -٦اَلْ ُكلييَّةُ

َه َذا الْ َم َكا ُن ُمْزَدحم.
َهذه الْ َم ْكتَبَةُ ُمْزَدحَة.
َه َذا الشَّارعُ ُمْزَدحم.
َهذه ا ْلَافلَةُ ُمْزَدحَة.
َه َذا الْ ُم ْختَبَـُر ُمْزَدحم.
َهذه الْ ُكلييَّةُ ُمْزَدحَة.
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 -٧اَلْ َمطَ ُار
 -٨اَلْ ُفْن ُد ُق
 -٩اَلشَّاطىءُ
 -٤١اَلْ َم ْد َر َسةُ
لسو ُق
 -٤٤اَ ُّ
ي
 -٤٢اَلنَّاد ُّ
 -٤٣اَلطَّائَرةُ
ب
 -٤١اَلْ َم ْكتَ ُ

َه َذا الْ َمطَ ُار ُمْزَدحم.
َه َذا الْ ُفْن ُد ُق ُمْزَدحم.
َه َذا الشَّاطىءُ ُمْزَدحم.
َهذه الْ َم ْد َر َسةُ ُمْزَدحَة.
وق ُمْزَدحم.
لس ُ
َه َذا ا ُّ
ي ُمْزَدحم.
َه َذا النَّاد ُّ
َهذه الطَّائَرةُ ُمْزَدحَة.
ب ُمْزَدحم.
َه َذا الْ َم ْكتَ ُ

الراب ُع:
يب َّ
 -١اَلتَّ ْدر ُ
ض ُل؟
َ -٤ما َذا تُـ َف ي
ض ُل؟
َ -٢ما َذا تُـ َف ي
ض ُل؟
َ -٣ما َذا تُـ َف ي
ض ُل؟
َ -١ما َذا تُـ َف ي
ض ُل؟
َ -٥ما َذا تُـ َف ي
ض ُل؟
َ -٦ما َذا تُـ َف ي
ض ُل؟
َ -٧ما َذا تُـ َف ي
ض ُل؟
َ -٨ما َذا تُـ َف ي
ض ُل؟
َ -٩ما َذا تُـ َف ي
ض ُل؟
َ -٤١ماذَا تُـ َف ي

اب.
أُفَ ي
ض ُل الْ َكبَ َ
اج.
أُفَ ي
ض ُل الد َ
َّج َ
ض ُل ْالَُرَز َواللَّ ْح َم.
أُفَ ي
السلَطَةَ.
أُفَ ي
ض ُل َّ
ي.
أُفَ ي
ض ُل اللَّ ْح َم الْ َم ْشو َّ
ك َو ْالَُرَز.
أُفَ ي
ض ُل َّ
الس َم َ
ك الْ َم ْقل َّي.
أُفَ ي
ض ُل َّ
الس َم َ
ي.
أُفَ ي
ك الْ َم ْشو َّ
ض ُل َّ
الس َم َ
السلَطَةَ.
أُفَ ي
ض ُل الْ َم َكُرونَةَ َو َّ
ي.
أُفَ ي
اج الْ َم ْشو َّ
ض ُل الد َ
َّج َ

اب)
(اَلْ َكبَ َ
اج)
(اَلد َ
َّج َ
(اَْلَُرَز َواللَّ ْح َم)
لسلَطَةَ)
(اَ َّ
ي)
(اَللَّ ْح َم الْ َم ْشو َّ
ك َو ْالَُرَز)
(اَ َّ
لس َم َ
ك الْ َم ْقل َّي)
(اَ َّ
لس َم َ
ي)
ك الْ َم ْشو َّ
(اَ َّ
لس َم َ
السلَطَةَ)
(اَلْ َم َكُرونَةَ َو َّ
ي)
اج الْ َم ْشو َّ
(اَلد َ
َّج َ
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س:
يب ْ
 -٥اَلتَّ ْدر ُ
اْلَام ُ
اب)
ك الْ ُم َف َّ
َ -٤ما أَ ْكلَتُ َ
ضلَةُ؟ (اَلْ َكبَ ُ
اج)
ك الْ ُم َف َّ
َ -٢ما أَ ْكلَتُ َ
ضلَةُ؟ (اَلد َ
َّج ُ
ضلَةُ؟ (اَْلَُرُز َواللَّ ْح ُم)
ك الْ ُم َف َّ
َ -٣ما أَ ْكلَتُ َ
لسلَطَةُ)
ك الْ ُم َف َّ
ضلَةُ؟ (اَ َّ
َ -١ما أَ ْكلَتُ َ
ي)
ك الْ ُم َف َّ
ضلَةُ؟ (اَللَّ ْح ُم الْ َم ْشو ُّ
َ -٥ما أَ ْكلَتُ َ
ك َو ْالَُرُز)
ك الْ ُم َف َّ
ضلَةُ؟ (اَ َّ
لس َم ُ
َ -٦ما أَ ْكلَتُ َ
ك الْ َم ْقل ُّي)
ك الْ ُم َف َّ
ضلَةُ؟ (اَ َّ
لس َم ُ
َ -٧ما أَ ْكلَتُ َ
ي)
ك الْ ُم َف َّ
ك الْ َم ْشو ُّ
ضلَةُ؟ (اَ َّ
لس َم ُ
َ -٨ما أَ ْكلَتُ َ
السلَطَةُ)
ك الْ ُم َف َّ
ضلَةُ؟ (اَلْ َم َكُرونَةُ َو َّ
َ -٩ما أَ ْكلَتُ َ
ي)
ك الْ ُم َف َّ
اج الْ َم ْشو ُّ
َ -٤١ما أَ ْكلَتُ َ
ضلَةُ؟ (اَلد َ
َّج ُ
س:
يب َّ
 -٦اَلتَّ ْدر ُ
الساد ُ
ب َماءً.
 -٤أَنَا أَ ْشَر ُ
ب َشايًا.
 -٢أَنَا أَ ْشَر ُ
ب َح َساءً.
 -٣أَنَا أَ ْشَر ُ
ب قَـ ْه َوةً.
 -١أَنَا أَ ْشَر ُ
ب لَْي ُمونًا.
 -٥أَنَا أَ ْشَر ُ
ب َعص َي الْبُـْرتُـ َقال.
 -٦أَنَا أَ ْشَر ُ
ب َعص َي الْعنَب.
 -٧أَنَا أَ ْشَر ُ
ب َعص َي التـ َُّّفاح.
 -٨أَنَا أَ ْشَر ُ
ب َعص َي ْالَنَانَاس.
 -٩أَنَا أَ ْشَر ُ

اب.
أَ ْكلَت اَلْ ُم َف َّ
ضلَةُ اَلْ َكبَ ُ
اج.
أَ ْكلَت اَلْ ُم َف َّ
ضلَةُ اَلد َ
َّج ُ
ضلَةُ اَْلَُرُز َواللَّ ْح ُم.
أَ ْكلَت اَلْ ُم َف َّ
لسلَطَةُ.
أَ ْكلَت اَلْ ُم َف َّ
ضلَةُ اَ َّ
ي.
أَ ْكلَت اَلْ ُم َف َّ
ضلَةُ اَللَّ ْح ُم الْ َم ْشو ُّ
ك َو ْالَُرُز.
أَ ْكلَت اَلْ ُم َف َّ
ضلَةُ اَ َّ
لس َم ُ
ك الْ َم ْقل ُّي.
أَ ْكلَت اَلْ ُم َف َّ
ضلَةُ اَ َّ
لس َم ُ
ي.
أَ ْكلَت اَلْ ُم َف َّ
ك الْ َم ْشو ُّ
ضلَةُ اَ َّ
لس َم ُ
السلَطَةُ.
أَ ْكلَت اَلْ ُم َف َّ
ضلَةُ اَلْ َم َكُرونَةُ َو َّ
ي.
أَ ْكلَت اَلْ ُم َف َّ
اج الْ َم ْشو ُّ
ضلَةُ اَلد َ
َّج ُ

( َماءً)
( َشايًا)
( َح َساءً)
(قَـ ْه َوةً)
(لَْي ُمونًا)
( َعص َي الْبُـْرتُـ َقال)
( َعص َي الْعنَب)
( َعص َي التـ َُّّفاح)
( َعص َي ْالَنَانَاس)
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ب؟
َوأَنْ َ
ت َما َذا تَ ْشَر ُ
ب؟
َوأَنْ َ
ت َماذَا تَ ْشَر ُ
ب؟
َوأَنْ َ
ت َما َذا تَ ْشَر ُ
ب؟
َوأَنْ َ
ت َماذَا تَ ْشَر ُ
ب؟
َوأَنْ َ
ت َما َذا تَ ْشَر ُ
ب؟
َوأَنْ َ
ت َماذَا تَ ْشَر ُ
ب؟
َوأَنْ َ
ت َما َذا تَ ْشَر ُ
ب؟
َوأَنْ َ
ت َماذَا تَ ْشَر ُ
ب؟
َوأَنْ َ
ت َما َذا تَ ْشَر ُ

الساب ُع:
يب َّ
 -٧اَلتَّ ْدر ُ
اجا َ -لْ ًما َم ْشويًّا.
َ -٤د َج ً
اجا.
 ُه َو يَأْ ُك ُل َد َج ًَ -٢سَ ًكا َم ْشويًّا َ -سَ ًكا َم ْقليًّا.
 ُه َو يَأْ ُك ُل َسَ ًكا َم ْشويًّا. -٣أ َُرًزا  -فُ ًول.
 ُه َو يَأْ ُك ُل أ َُرًزا.َ -١زيْـتُونًا ُ -جْبـنًا.
 ُه َو يَأْ ُك ُل َزيْـتُونًا.َ -٥كْب َسةً َسعُوديَّةً ُ -ملُوخيَّةً.
 ُه َو يَأْ ُك ُل َكْب َسةً َسعُوديَّةً.َ -٦ع َس ًل ُ -مَرَّّب.
 ُه َو يَأْ ُك ُل َع َس ًل.ضا َم ْسلُوقًا.
ضا َم ْقليًّا  -بَـْي ً
 -٧بَـْي ً
ضا َم ْقليًّا.
 ُه َو يَأْ ُك ُل بَـْي ًَ -٨سلَطَةً  -خيَ ًارا.
 ُه َو يَأْ ُك ُل َسلَطَةً.س.
َ -٩م َكُرونَةً  -بَطَاط َ
ُ -ه َو يَأْ ُك ُل َم َكُرونَةً.

َوه َي َماذَا تَأْ ُك ُل؟

ه َي تَأْ ُك ُل َلْ ًما َم ْشويًّا.

َوه َي َماذَا تَأْ ُك ُل؟

ه َي تَأْ ُك ُل َسَ ًكا َم ْقليًّا.

َوه َي َماذَا تَأْ ُك ُل؟

ه َي تَأْ ُك ُل فُ ًول.

َوه َي َماذَا تَأْ ُك ُل؟

ه َي تَأْ ُك ُل ُجْبـنًا.

َوه َي َما َذا تَأْ ُك ُل؟

ه َي تَأْ ُك ُل ُملُوخيَّةً.

َوه َي َما َذا تَأْ ُك ُل؟

ه َي تَأْ ُك ُل ُمَرَّّب.

َوه َي َما َذا تَأْ ُك ُل؟

ضا َم ْسلُوقًا.
ه َي تَأْ ُك ُل بَـْي ً

َوه َي َما َذا تَأْ ُك ُل؟

ه َي تَأْ ُك ُل خيَ ًارا.

َوه َي َما َذا تَأْ ُك ُل؟

س.
ه َي تَأْ ُك ُل بَطَاط َ

يب الثَّام ُن:
 -٨اَلتَّ ْدر ُ
اب)
َ -٤ماذا تُـ َف ي
ض ُل م َن الطَّ َعام الْ َعَر ي
ب؟ (اَلْ َكبَ َ
اْلََرائد الْ َعَربيَّة؟ ( َجري َد َة عُ َكا َظ)
َ -٢ماذا تُـ َف ي
ض ُل م َن ْ
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اب.
أُفَ ي
ض ُل الْ َكبَ َ
يد َة عُ َكا َظ.
أُفَ ي
ض ُل َجر َ

ض ُل م َن الْ َم َج َّلت الْ َعَربيَّة؟ ( ََمَلَّةَ الْيَ َم َامة)
َ -٣ماذا تُـ َف ي
ض ُل م ْن أَيَّام ْالُ ْسبُوع؟ (يَـ ْوَم ْالثْـنَـ ْْي)
َ -١ماذا تُـ َف ي
اس)
ض ُل م َن الْ َفاك َهة؟
َ -٥ماذا تُـ َف ي
(اَْلَنَانَ َ
ض ُل م َن الْ َمطَاعم؟ ( َمطْ َع َم الْ َكبَاب)
َ -٦ماذا تُـ َف ي
(فُـْن ُد َق الْيَ َم َامة)
ض ُل م َن الْ َفنَادق؟
َ -٧ماذا تُـ َف ي
ض ُل م َن الْ َم ْشُروبَات؟ ( َعص َي الْبُـْرتُـ َقال)
َ -٨ماذا تُـ َف ي
َّجاج)
ض ُل م َن اللُّ ُحوم؟
َ -٩ماذا تُـ َف ي
( َلْ َم الد َ
اصوليَا)
َ -٤١ماذا تُـ َف ي
ض ُل م َن ْ
اْلُ َ
ضار؟ (اَلْ َف ُ

ض ُل ََمَلَّةَ الْيَ َم َامة.
أُفَ ي
ض ُل يـَ ْوَم ْالثْـنَـ ْْي.
أُفَ ي
اس.
أُفَ ي
ض ُل ْالَنَانَ َ
ض ُل َمطْ َع َم الْ َكبَاب.
أُفَ ي
ض ُل فُـْن ُد َق الْيَ َم َامة.
أُفَ ي
ض ُل َعص َي الْبُـْرتُـ َقال.
أُفَ ي
َّجاج.
أُفَ ي
ض ُل َلْ َم الد َ
اصوليَا.
أُفَ ي
ض ُل الْ َف ُ

يب التَّاس ُع:
 -٩اَلتَّ ْدر ُ
ك /اَللَّ ْح ُم.
 -٤اَ َّ
لس َم ُ
ك َعلَى اللَّ ْحم.
ك أ َْم اَللَّ ْح َم؟ -
أُفَ ي
 أَتُـ َف يض ُل َّ
ض ُل َّ
الس َم َ
الس َم َ
ي.
ك الْ َم ْقل ُّي /اَلْ َم ْشو ُّ
 -٢اَ َّ
لس َم ُ
ي.
ي؟  -أُفَ ي
 أَتُـ َف يك الْ َم ْقل َّي أ َْم اَلْ َم ْشو َّ
ك الْ َم ْقل َّي َعلَى الْ َم ْشو ي
ض ُل َّ
ض ُل َّ
الس َم َ
الس َم َ
ي.
ك الْ َم ْقل ُّي /اَللَّ ْح ُم الْ َم ْشو ُّ
 -٣اَ َّ
لس َم ُ
ي.
ي؟  -أُفَ ي
 أَتُـ َف يك الْ َم ْقل َّي أ َْم اَللَّ ْح َم الْ َم ْشو َّ
ك الْ َم ْقل َّي َعلَى اللَّ ْحم الْ َم ْشو ي
ض ُل َّ
ض ُل َّ
الس َم َ
الس َم َ
َّاي /اَلْ َق ْه َوةُ بَـ ْع َد الْغَ َداء.
 -١اَلش ُ
َّاي َعلَى الْ َق ْه َوة بَـ ْع َد الْغَ َداء.
َّاي أ َْم اَلْ َق ْه َوةَ بَـ ْع َد الْغَ َداء؟  -أُفَ ي
 أَتُـ َف يض ُل الش َ
ض ُل الش َ
اْلَزيَرة.
َ -٥جري َدةُ اليريَاضَ /جري َدةُ ْ
اْلَزيَرة.
اْلَزيَرة؟ -أُفَ ي
 أَتُـ َف يض ُل َجري َدةَ اليريَاض َعلَى َجري َدة ْ
ض ُل َجري َدةَ اليريَاض أ َْم َجري َدةَ ْ
السيَّ َارة /بالطَّائَرة.
لس َفُر ب َّ
 -٦اَ َّ
السيَّ َارة َعلَى الطَّائَرة.
السيَّ َارة أ َْم بالطَّائَرة؟  -أُفَ ي
 أَتُـ َف يلس َفَر ب َّ
ض ُل ا َّ
الس َفَر ب َّ
ض ُل َّ
اك.
 -٧اَلْ َع َم ُل ُهنَاُ /هنَ َ
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اك.
أُفَ ي
ض ُل الْ َع َم َل ُهنَا َعلَى ُهنَ َ

اك؟ -
 أَتُـ َف يض ُل الْ َع َم َل ُهنَا أ َْم ُهنَ َ
اْلَري َدة.
اْلَام َعةِ /ف ْ
 -٨اَلْ َع َم ُل ِف ْ
يدة.
يدة؟  -أُفَ ي
 أَتُـ َف ياْلَام َعة َعلَى ْ
ض ُل الْ َع َم َل ِف ْ
اْلَام َعة أ َْم ِف ْ
ض ُل الْ َع َم َل ِف ْ
اْلَر َ
اْلَر َ
اسةُ ِف الْ َم ْكتَبَةِ /ف الْبَـْيت.
ير َ
 -٩اَلد َ
اسةَ ِف الْ َم ْكتَبَة َعلَى الْبَـْيت.
اسةَ ِف الْ َم ْكتَبَة أ َْم ِف الْبَـْيت؟ -أُفَ ي
 أَتُـ َف يير َ
ير َ
ض ُل الد َ
ض ُل الد َ
ب.
ض /اَ ْْلُْ ُ
 -٤١اَلْبَـْي ُ
ض َعلَى ا ْْلُْب.
ب؟ -
أُفَ ي
 أَتُـ َف يض أ َْم اَ ْْلُْ َ
ض ُل اَلْبَـْي َ
ض ُل اَلْبَـْي َ
َ -٤٤عصيُ الْبُـْرتُـ َقالَ /عصيُ الطَّ َماطم.
ض ُل َعص َي الْبُـ ْرتـُ َقال َعلَى َعصي الطَّ َماطم.
ض ُل َعص َي الْبُـ ْرتـُ َقال أ َْم َعص َي الطَّ َماطم؟  -أُفَ ي
 أَتـُ َف ياح.
 -٤٢اَلْ َم ْوُز /اَلتـ َُّّف ُ
ض ُل الْ َم ْوَز َعلَى التـ َُّّفاح.
اح؟ -
أُفَ ي
 أَتُـ َف يض ُل الْ َم ْوَز أ َْم اَلتـ َُّّف َ
اح ْالَ ْمريك ُّي /اَللُّْبـنَانُّ.
 -٤٣اَلتـ َُّّف ُ
اح ْال َْمريك َّي َعلَى اللُّْبـنَاني.
اح ْال َْمريك َّي أ َْم اَللُّْبـنَانَّ؟  -أُفَ ي
 أَتُـ َف يض ُل التـ َُّّف َ
ض ُل التـ َُّّف َ
ي /اَلْعَراق ُّي.
السعُود ُّ
 -٤١اَلت َّْمُر َّ
ي َعلَى الْعَراق يي.
ي أ َْم اَلْعَراق َّي؟  -أُفَ ي
 أَتُـ َف يالسعُود َّ
السعُود َّ
ض ُل الت َّْمَر َّ
ض ُل الت َّْمَر َّ
اك.
 -٤٥اَْلنْتظَ ُار ُهنَاُ /هنَ َ
اك.
اك؟ -
أُفَ ي
 أَتُـ َف يض ُل ْالنْتظَ َار ُهنَا َعلَى ُهنَ َ
ض ُل ْالنْتظَ َار ُهنَا أ َْم ُهنَ َ
يب الْ َعاشُر:
 -٤١اَلتَّ ْدر ُ
ي.
ك الْ َم ْقل ُّي /اَلْ َم ْشو ُّ
 -٤اَ َّ
لس َم ُ
ي.
صديقي فَـيُـ َف ي
 أَنَا أُفَ يك الْ َم ْشو َّ
ض ُل َّ
ض ُل َّ
الس َم َ
الس َم َ
ك الْ َم ْقل َّي أ ََّما َ
ي.
ك الْ َم ْقل ُّي /اَللَّ ْح ُم الْ َم ْشو ُّ
 -٢اَ َّ
لس َم ُ
ي.
صديقي فَـيُـ َف ي
 أَنَا أُفَ يض ُل اللَّ ْح َم الْ َم ْشو َّ
ض ُل َّ
الس َم َ
ك الْ َم ْقل َّي أ ََّما َ
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َّاي /اَلْ َق ْه َوةُ بَـ ْع َد الْغَ َداء.
 -٣اَلش ُ
ض ُل الْ َق ْه َوَة بَـ ْع َد الْغَ َداء.
صديقي فَـيُـ َف ي
 أَنَا أُفَ يَّاي أ ََّما َ
ض ُل الش َ
اْلَزيَرة.
َ -١جري َدةُ اليريَاضَ /جري َدةُ ْ
اْلَز َيرة.
صديقي فَـيُـ َف ي
 أَنَا أُفَ يض ُل َجري َد َة ْ
ض ُل َجري َد َة اليريَاض أ ََّما َ
السيَّ َارة /بالطَّائَرة.
لس َفُر ب َّ
 -٥اَ َّ
لس َفَر بالطَّائَرة.
صديقي فَـيُـ َف ي
 أَنَا أُفَ يض ُل ا َّ
لس َفَر ب َّ
ض ُل ا َّ
السيَّ َارة أ ََّما َ
اك.
 -٦اَلْ َع َم ُل ُهنَاُ /هنَ َ
اك.
صديقي فَـيُـ َف ي
 أَنَا أُفَ يض ُل الْ َع َم َل ُهنَ َ
ض ُل الْ َع َم َل ُهنَا أ ََّما َ
اْلَري َدة.
اْلَام َعةِ /ف ْ
 -٧اَلْ َع َم ُل ِف ْ
يدة.
صديقي فَـيُـ َف ي
 أَنَا أُفَ يض ُل الْ َع َم َل ِف ْ
ض ُل الْ َع َم َل ِف ْ
اْلَر َ
اْلَام َعة أ ََّما َ
اسةُ ِف الْ َم ْكتَبَةِ /ف الْبَـْيت.
ير َ
 -٨اَلد َ
اسةَ ِف الْبَـْيت.
صديقي فَـيُـ َف ي
 أَنَا أُفَ ياسةَ ِف الْ َم ْكتَبَة أ ََّما َ
ير َ
ير َ
ض ُل الد َ
ض ُل الد َ
ب.
ض /اَ ْْلُْ ُ
 -٩اَلْبَـْي ُ
ب.
صديقي فَـيُـ َف ي
 أَنَا أُفَ يض ُل اَ ْْلُْ َ
ض ُل الْبَـْي َ
ض أ ََّما َ
َ -٤١عصيُ الْبُـْرتُـ َقالَ /عصيُ الطَّ َماطم.
ض ُل َعص َي الطَّ َماطم.
صديقي فَـيُـ َف ي
 أَنَا أُفَ يض ُل َعص َي الْبُـْرتُـ َقال أ ََّما َ
اح.
 -٤٤اَلْ َم ْوُز /اَلتـ َُّّف ُ
اح.
صديقي فَـيُـ َف ي
 أَنَا أُفَ يض ُل الْ َم ْوَز أ ََّما َ
ض ُل التـ َُّّف َ
اح ْالَ ْمريك ُّي /اَللُّْبـنَانُّ.
 -٤٢اَلتـ َُّّف ُ
اح اللُّْبـنَانَّ.
صديقي فَـيُـ َف ي
 أَنَا أُفَ ياح ْال َْمريك َّي أ ََّما َ
ض ُل التُّـ َّف َ
ض ُل التُّـ َّف َ
ي /اَلْعَراق ُّي.
لسعُود ُّ
 -٤٣اَلت َّْمُر ا َّ
ض ُل الت َّْمَر الْعَراق َّي.
صديقي فَـيُـ َف ي
 أَنَا أُفَ يالسعُود َّ
ض ُل الت َّْمَر َّ
ي أ ََّما َ
اك.
 -٤١اَْلنْتظَ ُار ُهنَاُ /هنَ َ
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اك.
صديقي فَـيُـ َف ي
 أَنَا أُفَ يض ُل اَْلنْتظَ َار ُهنَ َ
ض ُل ْالنْتظَ َار ُهنَا أ ََّما َ
ي َع َشَر:
يب ْ
الَاد َ
 -٤٤اَلتَّ ْدر ُ
اب)
ك الْ ُم َف َّ
َ -٤ما أَ ْكلَتُ َ
ضلَةُ؟ (اَلْ َكبَ ُ
ضلَةُ؟ (اَلْ َق ْه َوةُ الْ َعَربيَّةُ)
ك الْ ُم َف َّ
َ -٢ما قَـ ْه َوتُ َ
َّاي)
َ -٣ما َم ْشُروبُ َ
َّل؟ (اَلش ُ
ك الْ ُم َفض ُ
ضَراءُ)
ك الْ ُم َف َّ
لسلَطَةُ ْ
ضلَةُ؟ (اَ َّ
اْلَ ْ
َ -١ما َسلَطَتُ َ
ضلَةُ؟ (اَ ْْلَزيَرةُ)
ك الْ ُم َف َّ
َ -٥ما َجري َدتُ َ
ضلَةُ؟ (اَلْيَ َم َامةُ)
ك الْ ُم َف َّ
َ -٦ما ََمَلَّتُ َ
اح)
َّل؟ (اَلتـ َُّّف ُ
َ -٧ما َعصيَُك الْ ُم َفض ُ
َّل؟ (اَ َْل َل ُل)
َ -٨ما نَاديُ َ
ك الْ ُم َفض ُ
ضلَةُ؟ (اَلْ َع َشاءُ)
ك الْ ُم َف َّ
َ -٩ما َو ْجبَتُ َ
س)
َ -٤١ما يَـ ْوُم َ
ك الْ ُم َفض ُ
َّل؟ (اَ ْْلَمي ُ
َّل؟ (اَلْ ُقْرآ ُن)
َ -٤٤ما كتَابُ َ
ك الْ ُم َفض ُ
ضلَةُ؟ (اَلْ َم ْش ُي)
ك الْ ُم َف َّ
اضتُ َ
َ -٤٢ما ريَ َ
يب الثَّانَ َع َشَر:
 -٤٢اَلتَّ ْدر ُ
ض ُل اللَّ ْح َم.
ك أ ََّما أَنَا فَأُفَ ي
ُ -٤ه َو يـُ َف ي
ض ُل َّ
الس َم َ
ض ُل اللَّ ْح َم.
ك أ ََّما ُه َو فَـيُـ َف ي
ت تُـ َف ي
ض ُل َّ
الس َم َ
 -٢أَنْ َ
ب.
ض أ ََّما ُه َو فَـيُـ َف ي
ت تُـ َف ي
ض ُل ا ْْلُْ َ
 -٣أَنْ َ
ض ُل الْبَـْي َ
ب.
ض أ ََّما ه َي فَـتُـ َف ي
 -١أَنَا أُفَ ي
ض ُل ْ
اْلُْ َ
ض ُل الْبَـْي َ
ض ُل اللَّ ْح َم.
اج أ ََّما ه َي فَـتُـ َف ي
 -٥أَنَا أُفَ ي
ض ُل الد َ
َّج َ
ض ُل اللَّ ْح َم.
ت فَـتُـ َف ي
 -٦ه َي تُـ َف ي
اج أ ََّما أَنْ َ
ض ُل الد َ
َّج َ
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اب.
أَ ْكلَت اَلْ ُم َف َّ
ضلَةُ اَلْ َكبَ ُ
ضلَةُ اَلْ َق ْه َوةُ الْ َعَربيَّةُ.
قَـ ْه َوِت الْ ُم َف َّ
َّاي.
َّل اَلش ُ
َم ْشُروب الْ ُم َفض ُ
ضَراءُ.
َسلَطَت الْ ُم َف َّ
لسلَطَةُ ْ
ضلَةُ اَ َّ
اْلَ ْ
ضلَةُ اَ ْْلَزيَرةُ.
َجري َدِت الْ ُم َف َّ
ضلَةُ اَلْيَ َم َامةُ.
ََمَلَّت الْ ُم َف َّ
اح.
َّل اَلتـ َُّّف ُ
َعصيي الْ ُم َفض ُ
َّل اَ َْل َل ُل.
نَاديي الْ ُم َفض ُ
ضلَةُ اَلْ َع َشاءُ.
َو ْجبَت الْ ُم َف َّ
س.
يَـ ْومي الْ ُم َفض ُ
َّل اَ ْْلَمي ُ
َّل اَلْ ُقْرآ ُن.
كتَاب الْ ُم َفض ُ
ضلَةُ اَلْ َم ْش ُي.
اضت الْ ُم َف َّ
ريَ َ
( ُه َو – أَنَا)
ت – ُه َو)
(أَنْ َ
ب)
ض – اَ ْْلُْ َ
(اَلْبَـْي َ
(أَنَا – ه َي)
اج – اَللَّ ْح َم)
(اَلد َ
َّج َ
ت)
(ه َي – أَنْ َ

ض ُل الْ َعص َي.
ت فَـتُـ َف ي
 -٧ه َي تُـ َف ي
ض ُل الْ َفاك َهةَ أ ََّما أَنْ َ
ض ُل الْ َعص َي.
ض ُل الْ َفاك َهةَ أ ََّما أَنَا فَأُفَ ي
ُ -٨ه َو يـُ َف ي
ض ُل الْ َعص َي.
ض ُل الْ َفاك َهةَ أ ََّما ه َي فَـتُـ َف ي
ت تُـ َف ي
 -٩أَنْ َ
ض ُل الْ َق ْه َوَة.
َّاي أ ََّما ه َي فَـتُـ َف ي
ت تُـ َف ي
 -٤١أَنْ َ
ض ُل الش َ
ض ُل الْ َق ْه َوةَ.
يب أ ََّما ه َي فَـتُـ َف ي
ت تُـ َف ي
ض ُل ْ
 -٤٤أَنْ َ
الَل َ
ض ُل الْ َق ْه َوَة.
ت فَـتُـ َف ي
َْ -٤٢ن ُن نـُ َف ي
ض ُل ْ
يب أ ََّما أَنْ َ
الَل َ
ض ُل الْ َق ْه َوةَ.
يب أ ََّما ُه َو فَـيُـ َف ي
 -٤٣ه َي تُـ َف ي
ض ُل ْ
الَل َ
ض ُل اللَّ ْح َم.
ك أ ََّما ُه َو فَـيُـ َف ي
 -٤١ه َي تُـ َف ي
ض ُل َّ
الس َم َ

(اَلْ َفاك َهةَ – اَلْ َعص َي)
( ُه َو – أَنَا)
ت – ه َي)
(أَنْ َ
َّاي – اَلْ َق ْه َوَة)
(اَلش َ
ب – اَلْ َق ْه َوةَ)
(اَ ْلَلي َ
ت)
( َْن ُن – أَنْ َ
(ه َي – ُه َو)
ك – اَللَّ ْح َم)
(اَ َّ
لس َم َ

ث َع َشَر:
يب الثَّال َ
 -٤٣اَلتَّ ْدر ُ
اْلَميس.
 -٤أَتَـنَ َاو ُل الْغَ َداءَ ِف َمطْ َعم الْ ُكلييَّة يَـ ْوَم ْ
اْلَميس.
 -٢أَتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ ِف َمطْ َعم الْ ُكلييَّة يَـ ْوَم ْ
اْلَميس.
 -٣أَتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ ِف َمطْ َعم الشَّرَكة يَـ ْوَم ْ
اْلَميس.
 -١يَـتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ ِف َمطْ َعم الشَّرَكة يَـ ْوَم ْ
اْلُ ُم َعة.
 -٥يَـتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ ِف َمطْ َعم الشَّرَكة يَـ ْوَم ْ
اْلُ ُم َعة.
ور ِف َمطْ َعم الشَّرَكة يَـ ْوَم ْ
 -٦يَـتَـنَ َاو ُل الْ َفطُ َ
اْلُ ُم َعة.
ور ِف َمطْ َعم الشَّرَكة يَـ ْوَم ْ
 -٧نَـتَـنَ َاو ُل الْ َفطُ َ
ور ِف َمطْ َعم الْ ُفْن ُدق يَـ ْوَم ا ْْلُ ُم َعة.
 -٨نَـتَـنَ َاو ُل الْ َفطُ َ
السْبت.
ور ِف َمطْ َعم الْ ُفْن ُدق يَـ ْوَم َّ
 -٩نَـتَـنَ َاو ُل الْ َفطُ َ

(الْغَ َداءَ)
(اَلْ َع َشاءَ)
( َمطْ َعم الشَّرَكة)
( ُه َو)
(يَـ ْوَم ا ْْلُ ُم َعة)
(اَلْ َفطُوَر)
( َْن ُن)
( َمطْ َعم الْ ُفْن ُدق)
السْبت)
(يَـ ْوَم َّ

الراب َع َع َشَر:
يب َّ
 -٤١اَلتَّ ْدر ُ
ب الْ َق ْه َوةَ الْ َعَربيَّةَ؟
 -٤أَتَ ْشَر ُ

َّاي)
(اَلش َ
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َّاي.
َل ،أَ ْشَر ُ
ب الش َ
ب الْ َعص َي الْبَارَد؟
 -٢أَتَ ْشَر ُ
ب الْ َماءَ الْبَارَد.
َل ،أَ ْشَر ُ
احا؟
 -٣أَتَأْ ُك ُل الْ َفطُوَر ِف الثَّامنَة َ
صبَ ً
احا.
َل ،آ ُك ُل ِف َّ
الساب َعة َ
صبَ ً
ك؟
ض الْف ْلفل ِف طَ َعام َ
 -١أَتُري ُد بَـ ْع َ
ض الْم ْلح ِف طَ َعامي.
َل ،أُر ُ
يد بَـ ْع َ
ُستَاذُ إبْراهي ُم ُهنَا؟
َي ُ
 -٥أ َ ْ
ضُر ْال ْ
صال ُح ُهنَا.
َلَْ ،ي ُ
ضُر ْال ْ
ُستَاذُ َ
 -٦أَيَـْب َدأُ َّ
س ْال ََّو ُل ِف الثَّامنَة؟
الد ْر ُ
يصف.
س ْال ََّو ُل ِف َّ
الساب َعة َوالن ْ
َل ،يَـْب َدأُ الد َّْر ُ
 -٧أَ عْن َد َك َع َمل َكثي اَلْيَـ ْوَم؟
َل ،عْندي َع َمل َكثي يَـ ْوَم ْال َْرب َعاء.
ضُر إ ََل الْ َم ْع َهد ُك َّل يَـ ْوم؟
 -٨أ َ ْ
َُت ُ
السْبت َويَـ ْوَم ْالثْـنَـ ْْي.
ضُر إ ََل الْ َم ْع َهد يـَ ْوَم َّ
َل ،أَ ْح ُ
ك َغ ًدا؟
صديْـ ُق َ
 -٩أَيَص ُل َ
صديقي بَـ ْع َد َغد.
َل ،يَص ُل َ
ب لُْبـنَاني؟
 -٤١أ ََه َذا الطَّبي ُ
ي.
يب ُسور ي
َلَ ،ه َذا الطَّب ُ
 -٤٤أَتَـْرج ُع إ ََل الْبَـْيت بَـ ْع َد الظُّ ْهر؟
َل ،أَْرج ُع إ ََل الْبَـْيت ِف الْ َم َساء.
السيَّ َارة إ ََل َجدَّة َع َادةً؟
 -٤٢أَتُ َسافُر ب َّ
َل ،أُ َسافُر بالطَّائَرة إ ََل َجدَّة َع َاد ًة.
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(اَلْ َماءَ الْبَارَد)
احا)
(اَ َّ
لساب َعة َ
صبَ ً
ض الْم ْلح)
(بَـ ْع َ
صال ُح)
(اَْل ْ
ُستَاذُ َ
يصف)
(اَ َّ
لساب َعة َوالن ْ
(يَـ ْوَم ْال َْرب َعاء)
السْبت َويَـ ْوَم ْالثْـنَـ ْْي)
(يَـ ْوَم َّ
(بَـ ْع َد َغد)
ي)
( ُسور ي
(ِف الْ َم َساء)
(بالطَّائَرة)

ُسبُوع؟
 -٤٣أَتَأْ ُخ ُذ ْالُ ْسَرةَ إ ََل الْ َقْريَة ُك َّل أ ْ
ُسَرَة إ ََل الْ َقْريَة ُك َّل َش ْهر.
َل ،آ ُخ ُذ ْال ْ
 -٤١أَتَـْرج ُع إ ََل اليريَاض َمَّرةً ثَانيَةً؟
َل ،أَْرج ُع إ ََل الظَّ ْهَران َمَّرًة ثَانيَةً.
س َع َشَر:
يب ْ
 -٤٥اَلتَّ ْدر ُ
اْلَام َ
ب الْ َق ْه َوةَ؟
 -٤أََل تَ ْشَر ُ
ب؟
ب ْ
 -٢أََل تَ ْشَر ُ
الَلي َ
َّاي؟
 -٣أََل تَ ْشَر ُ
ب الش َ
ب َعص َي الْ َفاك َهة؟
 -١أََل تَ ْشَر ُ
ب الْ ُمَرطَّبَات؟
 -٥أََل تَ ْشَر ُ
ي؟
ك الْ َم ْشو َّ
 -٦أََل تَأْ ُك ُل َّ
الس َم َ
احا؟
 -٧أََل تَأْ ُك ُل الْبَـْي َ
ض َ
صبَ ً
ب؟
 -٨أََل تُـ َف ي
اب م َن الطَّ َعام الْ َعَر ي
ض ُل الْ َكبَ َ
الساب َعة؟
 -٩أََل تَـتَـنَ َاو ُل الْ َفطُوَر ِف َّ
 -٤١أََل تَـتَـنَ َاو ُل اللَّ ْح َم ِف الْغَ َداء؟
السيَّ َارَة ُك َّل يَـ ْوم؟
ب َّ
 -٤٤أََل تَـْرَك ُ

( ُك َّل َش ْهر)
(اَلظَّ ْهَران)

بَـلَىَ ،سأَ ْشَربـُ َها.
بَـلَى ،سأَ ْشَربُهُ.
بَـلَى ،سأَ ْشَربُهُ.
بَـلَى ،سأَ ْشَربُهُ.
بَـلَى ،سأَ ْشَربـُ َها.
بَـلَىَ ،سآ ُكلُهُ.
احا.
بَـلَىَ ،سآ ُكلُهُ َ
صبَ ً
ب.
بَـلَىَ ،سأُفَ ي
ضلُهُ م َن الطَّ َعام الْ َعَر ي
الساب َعة.
بَـلَىَ ،سأَتَـنَ َاولُهُ ِف َّ
بَـلَىَ ،سأَتَـنَ َاولُهُ ِف الْغَ َداء.
بَـلَىَ ،سأ َْرَكبُـ َها ُك َّل يَـ ْوم.

س َع َشَر:
يب َّ
 -٤٦اَلتَّ ْدر ُ
الساد َ
ُ -٤ش ْكًرا.
َ -٢ك ْم عُ ُمُرَك؟
احا؟
َ -٣ه ْل اَلْ ُم َقابَـلَةُ ِف َّ
الس َ
اعة الثَامنة َ
صبَ ً
ْي اَلْيَـ ْوَم؟
ُستَاذُ أَم ُ
 -١ل َما َذا َل يَص ُل اَْل ْ
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َع ْف ًوا.
عُ ُمري أ َْربَـعُو َن َسنَةً.

احا.
َل ،اَلْ ُم َقابَـلَةُ ِف َّ
الس َ
اعة التَّاس َعة َ
صبَ ً

َخُر طَائَرتُهُ.
َستَتَأ َّ

إ ََل اللي َقاء.
اَ ْلَ ْم ُد للَّه بَْيُ .ش ْكًرا.
الس َل َمةِ .ف أ ََمان الل.
َم َع َّ
صة َسعي َدة.
فُـْر َ
صف ريَال.
اَ ْْلَري َدةُ بن ْ
َع َشَرةُ طَُّلب.
َسْبـ َعةُ أَيَّام.
آسف .أَنَا َم ْشغُول اَلْيَـ ْوَم.
اعةُ الثَّانيَةَ َع َشَرةَ إَّل ُربْـ ًعا.
اَ َّ
لس َ
ك.
َوُه َو َك َذل َ
ْي الْ َواح َدة َوالثَّالثَة بَـ ْع َد الظُّ ْهر.
بَـ ْ َ
ضا.
نَـ َع ْمَ ،وأُح ُّ
اج أَيْ ً
ب الد َ
َّج َ

الس َل َمة.
َ -٥م َع َّ
ك؟
ف َحالُ َ
َ -٦كْي َ
 -٧إ ََل اللي َقاء.
ك.
 -٨أَنَا َسعيد ِبَْعرفَت َ
 -٩ب َك ْم اَ ْْلَري َدةُ؟
ف؟
الص ي
َ -٤١ك ْم طَالبًا ِف َّ
ُسبُوع؟
َ -٤٤ك ْم يـَ ْوًما ِف ْال ْ
ك اَلْيَـ ْوَم.
 -٤٢أُر ُ
يد ُم َقابَـلَتَ َ
اعةُ؟
َ -٤٣ك ْم اَ َّ
لس َ
يد الْ َق ْه َوةَ َم َع ا ْلَْل َوى.
 -٤١أُر ُ
َ -٤٥م ََت اَلْغَ َداءُ؟
ك؟
َ -٤٦ه ْل ُُت ُّ
ب َّ
الس َم َ
الساب َع َع َشَر:
يب َّ
 -٤٧اَلتَّ ْدر ُ
ك.
 -٤أُفَ ي
ض ُل َّ
الس َم َ
ي.
أُفَ ي
ك الْ َم ْشو َّ
ض ُل َّ
الس َم َ
ي.
أُفَ ي
ك الْ َم ْشو َّ
ض ُل َه َذا َّ
الس َم َ
ي اَللَّْيـلَةَ.
أُفَ ي
ك الْ َم ْشو َّ
ض ُل َه َذا َّ
الس َم َ
ب قَـ ْه َوًة.
 -٢تَ ْشَر ُ
ب قَـ ْه َوةً بَـ َع َد الْ َع َشاء.
تَ ْشَر ُ
ب قَـ ْه َوةً َعَربيَّةً بَـ َع َد الْ َع َشاء.
تَ ْشَر ُ
ب قَـ ْه َوةً َعَربيَّةً بَـ َع َد الْ َع َشاء؟
أََل تَ ْشَر ُ
 -٣آسف.

ي)
(اَلْ َم ْشو َّ
( َه َذا)
(اَللَّْيـلَةَ)
(بَـ َع َد الْ َع َشاء)
( َعَربيَّةً)
(أََل؟)
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صال ُح!
آسف يَا َ
صال ُح للتَّأْخي.
آسف يَا َ
صال ُح للتَّأْخي.
أَنَا آسف يَا َ
صال ُح َلََذا التَّأْخي.
أَنَا آسف يَا َ
 -١أَتَـنَ َاو ُل َغ َدائي.
أَتَـنَ َاو ُل َغ َدائي ِف الْ َمطْ َعم.
أَتَـنَ َاو ُل غَ َدائي ِف َه َذا الْ َمطْ َعم.
ب.
أَتَـنَ َاو ُل َغ َدائي ِف َه َذا الْ َمطْ َعم الْ َعَر ي
ب ظُ ْهًرا.
أَتَـنَ َاو ُل غَ َدائي ِف َه َذا الْ َمطْ َعم الْ َعَر ي
ب ظُ ْهًرا.
َس ْو َ
ف أَتَـنَ َاو ُل َغ َدائي ِف َه َذا الْ َمطْ َعم الْ َعَر ي
 -٥تَـتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ.
َه ْل تَـتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ؟
َه ْل تَـتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ اَللَّْيـلَةَ؟
َه ْل تَـتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ َمعي اَللَّْيـلَةَ؟
َه ْل تَـتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ ِف الْ َمطْ َعم َمعي اَللَّْيـلَةَ؟
َه ْل تَـتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ ِف الْ َمطْ َعم الْيَابَاني َمعي اَللَّْيـلَةَ؟
َه ْل تَـتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ ِف َه َذا الْ َمطْ َعم الْيَابَاني َمعي اَللَّْيـلَةَ؟
يب الثَّام َن َع َشَر:
 -٤٨اَلتَّ ْدر ُ
َ -٤سأَتَـنَ َاو ُل فَطُوري ِف الْ ُفْن ُدق.
َسأَتَـنَ َاو ُل فَطُوري ِف َمطْ َعم الْ ُفْن ُدق.
الساد َسة َوالثَّامنَة.
ْي َّ
ور بَـ ْ َ
 -٢اَلْ َفطُ ُ
الساد َسة َوالثَّامنَة.
اعة َّ
ْي َّ
الس َ
ور بَـ ْ َ
اَلْ َفطُ ُ
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صال ُح)
(يَا َ
(للتَّأْخي)
(أَنَا)
( َه َذا)
(ِف الْ َمطْ َعم)
( َه َذا)
ب)
(اَلْ َعَر ي
(ظُ ْهًرا)
ف)
( َس ْو َ
( َه ْل)
(اَللَّْيـلَةَ)
( َمعي)
(ِف الْ َمطْ َعم)
(الْيَابَاني)
( َه َذا)

( َمطْ َعم)
اعة)
(اَ َّ
لس َ

ب الْ َق ْه َوةَ بَـ ْع َد الْغَ َداء.
 -٣نَ ْشَر ُ
ب الْ َق ْه َوَة الْ َعَربيَّةَ بَـ ْع َد الْغَ َداء.
نَ ْشَر ُ
 -١نَأْ ُك ُل اللَّ ْح َم ِف الْ َع َشاء.
نَأْ ُك ُل اللَّ ْح َم اللَّذي َذ ِف الْ َع َشاء.
اج الْ ُم َح َّمَر.
 -٥أُح ُّ
ب َّ
الس َم َ
ك َوالد َ
َّج َ
اج الْ ُم َح َّمَر.
ك الْ َم ْشو َّ
أُح ُّ
ب َّ
الس َم َ
ي َوالد َ
َّج َ
اب.
َ -٦ه َذا الْ َمطْ َع ُم نَـتَـنَ َاو ُل فيه اَلْ َكبَ َ
اب.
َه َذا الْ َمطْ َع ُم الْ َعَر ُّ
ب نَـتَـنَ َاو ُل فيه اَلْ َكبَ َ
َ -٧ه ْل تَأْ ُك ُل الْ َكْب َسةَ ِف َه َذا الْ َمطْ َعم؟
السعُوديَّةَ ِف َه َذا الْ َمطْ َعم؟
َه ْل تَأْ ُك ُل الْ َكْب َسةَ َّ
َ -٨ه ْل تُ َسافُر َعلَى َهذه الطَّائَرة؟
َه ْل تُ َسافُر َعلَى َهذه الطَّائَرة اَْل ُْرُدنيَّة؟
ك الْيَـ ْوَم؟
ب َواجبَ َ
َ -٩ه ْل تَ ْكتُ ُ
ل الْيَـ ْوَم؟
ك الْ َمْنز َّ
ب َواجبَ َ
َه ْل تَ ْكتُ ُ
 -٤١أَتَـنَ َاو ُل طَ َعامي ِف الْ َمطْ َعم.
أَتَـنَ َاو ُل طَ َعامي ِف َه َذا الْ َمطْ َعم.

(اَلْ َعَربيَّةَ)
(اَللَّذي َذ)
ي)
(اَلْ َم ْشو َّ
ب)
(اَلْ َعَر ُّ
لسعُوديَّةَ)
(اَ َّ
(اَْل ُْرُدنيَّة)
ل)
(اَلْ َمْنز َّ
( َه َذا)

يب التَّاس َع َع َشَر:
 -٤٩اَلتَّ ْدر ُ
صال ُح.
الر ْحَن:
َعْب ُد َّ
آسف َلََذا التَّأْخي يَا َ
اعة!
صال ُح:
ُربْ ُع َس َ
َ
ب الْ َع َشاءَ اَْل َن؟
الر ْحَن:
َعْب ُد َّ
اَلْ َمكاَ ُن ُمْزَدحمَ .ه ْل نَطْلُ ُ
نَـ َع ْم ،أَنَا ِف انْتظَارَك.
صال ُح:
َ
ك ِف َسَك اَللَّْيـلَةَ؟
الر ْحَن:
َعْب ُد َّ
َما َرأْيُ َ
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صال ُح:
َ
الر ْحَن:
َعْب ُد َّ
صال ُح:
َ
الر ْحَن:
َعْب ُد َّ
صال ُح :
َ
الر ْحَن:
َعْب ُد َّ
صال ُح:
َ
الر ْحَن:
َعْب ُد َّ
صال ُح:
َ

ي؟
َسَك َم ْقل يي أ َْم َم ْشو ي
ضلَةُ.
ي أَ ْكلَت اَلْ ُم َف َّ
أُفَ ي
ك الْ َم ْشو ُّ
ك الْ َم ْشو َّ
يَّ .
ض ُل َّ
الس َم ُ
الس َم َ
ك الْ َم ْقل َّي.
ََجيل ،أ ََّما أَنَا فَأُفَ ي
ض ُل َّ
الس َم َ
إ َذ ْن ،اَلْ َع َشاءُ َسَك اَللَّْيـلَةَ.
الس َمك؟
ضا َم َع َّ
َماذَ تُر ُ
يد أَيْ ً
َسلَطَةً.
ب قَـ ْه َوةً َعَربيَّةً بَـ ْع َد الْ َع َشاء؟
أََل تَ ْشَر ُ
ب قَـ ْه َوًة َعَربيَّةً َم َع ا ْلَْل َوى.
بَـلَىَ ،سأَ ْشَر ُ
ك.
َوُه َو َك َذل َ
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lesson sixteenth
name for man
plate (s)
plates (p)
few, little
piece (s)
pieces (p)
spinach
bread
cup (s)
cups (p)
other, last
other
thing (s)
things (p)

:س َع َشَر
َّ س
َ الساد
ُ  اَلد َّْر-٤٦
addarsus sadisa ashara
س َع َشَر
َّ س
َ الساد
ُ اَلد َّْر
Abdul Karim
َعْب ُد الْ َكري
tabaqun
)طَبَق (مـ
atbaqun
)أَطْبَاق (جـ
qalilun
قَليل
qitatun
)قطْ َعة (مـ
qitaun
)قطَع (جـ
assabanikhu
لسبَان ُخ
َّ َا
fatirun
فَطي
kubun
)ُكوب (مـ
akwabun
)أَ ْك َواب (جـ
aakharu
آخُر
َ
ukhr’a
ُخَرى
ْأ
shaiun
)َش ْيء (مـ
ashyau
)أَ ْشيَاءُ (جـ
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لدرس َّ ِ
س َع َش َر
الساد َ
اَ َّ ْ ُ
غَ َداء
َعام ُل الْ َمطْ َعم:

اَ ْلَ َساءُ؟
َّجاج.
َح َساءُ الد َ

َعْب ُد الْ َكري:

اصوليَا.
طَبَق م َن الْ َف ُ

َعْب ُد الْ َكري:

َعام ُل الْ َمطْ َعم:

ض ُار؟
اَ ْْلُ َ

َعام ُل الْ َمطْ َعم:

اَللَّ ْح ُم؟

َعام ُل الْ َمطْ َعم:

اَلْ َفطيُ؟
السبَانخ.
فَطيُ َّ

َعْب ُد الْ َكري:

خيَار َوطَ َماط ُم.

َعْب ُد الْ َكري:
َعْب ُد الْ َكري:

َعام ُل الْ َمطْ َعم:

قطْ َعة َواح َدة َم ْشويَّة.

لسلَطَةُ؟
اَ َّ

َعام ُل الْ َمطْ َعم:

ب؟
الشُّْر ُ

َعام ُل الْ َمطْ َعم:

آخَر؟
َه ْل تُر ُ
يد َشْيئًا َ

َعام ُل الْ َمطْ َعم:

ب الْ َق ْه َوَة؟
َه ْل ُُت ُّ

َعْب ُد الْ َكري:
َعْب ُد الْ َكري:
َعْب ُد الْ َكري:

ُكوب م ْن َعصي الْبُـْرتُـ َقال.
َلُ ،ش ْكًرا.

نَـ َع ْم أُحبُّـ َها .أُريْ ُد َها بَـ ْع َد الْغَ َداء.
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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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صور
ُ اَْلُ ْستَاذُ َم ْن
 َويَـ ْع َم ُل ِف ُكلييَة اللُّغَة الْ َعَربيَّة ِف.ً عُ ُمُرهُ ثََلثُو َن َسنَة.صور ُم َد يرس أُْرُدني م ْن َع َّما َن
ُ َمْن
ب َسيَّ َارتَهُ ُك َّل يَـ ْوم
َ َ ُه َو أُ ْستَاذُ اللُّغَة الْ َعَربيَّة ُهن.َجام َعة تُشوؤ ِف طُوكيُو
ُ  عْن َدهُ َسيَّ َارة يـَْرَك.اك
السنَة
َ لسنَة ْال
َّ ُوَل َو
َّ ب إ ََل الْ ُكلييَّة يـُ َعلي ُم اللُّغَةَ الْ َعَربيَّةَ ل
َّ ِف
َ الس
َ اعة الثَّامنَة
ً َصب
ُ احا َويَ ْذ َه
.ك يَـ ْرج ُع إ ََل الْبَـْيت
 يَـْبـ َقى ِف الْ ُكلييَّة ل ُم َّدة س ي.السنَة الثَّالثَة
َّ الثَّانيَة َو
َ  َوبَـ ْع َد َذل.اعات
َ ت َس
اْلَميس م ْن ُك يل أُ ْسبُوع
ْ  َويـَ ْوَم.صدقَائه أَْو إ ََل الْ َم ْكتَبَة ل ْلقَراءَة
ْ َب إ ََل أ
ُ بَـ ْع َد الظُّ ْهر يَ ْذ َه
 يَـ ْوَم ا ْْلُ ُم َعة يَأْ ُخ ُذ. يَ ْش ََري لََوازَم الْبَـْيت.السوق
ُّ صور بال َّسيَّ َارة إ ََل
ُ ب ْالُ ْستَاذُ َمْن
ُ يَ ْذ َه
ف
َّ أُ ْسَرتَهُ ب
َ ص
ْ  تَ ْستَـ ْغر ُق الير ْحلَةُ م َن الْبَـْيت إ ََل َشاطىء الْبَ ْحر ن.السيَّ َارة إ ََل َشاطىء الْبَ ْحر
.اعة
َ َس
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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hungry

jau’anun

thirsty

atshanun

table

maidatun

he prepared (past tense)

jahhaza

he prepares (present tense)

yujahizu

he put (past tense)

wadha’a

he put (present tense)

yadhau

put (order)

dha

fork (s)

shaukatun

forks (p)

ashwakun

knife (s)

sikkinun

knives (p)

sakakinu

menu

qaimatun

spoon (s)

milaqatun

spoons (p)

malaiqu

saltcellar

mimlahatun

soap

sabunun

towel

minshafatun

puzzle (s)

lughzun

puzzles (p)

alghazun

he called (past tense)

da’a

he calls (present tense)

yadu
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:ات
ُ َ اَلتَّ ْدريب-٤٦
َج ْو َعان
َعطْ َشان
َمائ َدة
َج َّهَز
ُُيَ يهُز
ض َع
َ َو
ض ُع
َ َي
ض ْع
َ
)َش ْوَكة (مـ
)أَ ْش َواك (جـ
)س يكْي (مـ
)ْي (جـ
ُ َس َكاك
قَائ َمة
)م ْل َع َقة (مـ
)َم َلع ُق (جـ
ِمْلَ َحة
صابُون
َ
مْن َش َفة
)لُ ْغز (مـ
)أَلْغَاز (جـ
َد َعا
يَ ْدعُو

call (order)

udu

error

khataun

lady

sayyidatun

couple, husband

zaujun

cooking

tabkhun

meal for breaking fast in Ramadan
Ramadan

aliftaru
ramadhanu
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ُأُ ْدع
َخطَأ
َسي َدة
َزْوج
طَْبخ
اَْْلفْطَ ُار
ضا ُن
َ َرَم

يب ْال ََّو ُل:
 -٤اَلتَّ ْدر ُ
بق
َط َ

طَبَق
عة
ق ْط َ

قطْ َعة

فطير
َ
فَطي

آخ ُر
َ
آخُر
َ

أْ
ي اءُ
َش َ
أَ ْشيَاءُ
َم ائ َدة
َمائ َدة

ع
ض َ
َو َ
ض َع
َو َ

ب اق
أَ ْط َ

َق ل ي ل

قطَع

خ
اَل َّ
ب ان ُ
س َ
لسبَان ُخ
اَ َّ

أَطْبَاق
ق َط ع

قَليل

ُك وب

أ َْك َواب

ُخ َرى
أْ
ُخَرى
أْ

ش ْيء
َ

أَ ْك َواب

ُكوب

َش ْيء

ع ان
َج ْو َ

ش ان
َ
ع ْط َ

َج َّه َز
َج َّهَز

ي َج يه ُز
ُ
ُُيَ يهُز

َعطْ َشان

َج ْو َعان

ض ْع
َ
ض ْع
َ

ض عُ
ي َ
َ
ض ُع
يَ َ

س يك ي ن
س يكْي

ش ْو َك ة
َ

َش َواك
أْ

س َك اك ي ُن
َ
ْي
َس َكاك ُ

َق ائ َم ة

ع َق ة
م ْل َ

م ْم َل َح ة

اب ون
ص ُ
َ

َش ْوَكة

َم َل اع ُق
َم َلع ُق

فة
ش َ
م ْن َ

أَ ْش َواك

م ْل َع َقة

قَائ َمة

صابُون
َ
غ از
أ َْل َ

ِمْلَ َحة

ُل ْغ ز
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أَلْغَاز
أُ ْدعُ

مْن َش َفة

لُ ْغز

َد َعا

يَ ْدعُو
ي َدة
س ي
َ

أُ ْدعُ
َزْوج

ف َط ُار
اَ ْل إ ْ
اَْْلفْطَ ُار

ضا ُن
َرَم َ

عا
َد َ

َخ َط أَ

َخطَأَ

بخ
َط ْ

طَْبخ

ي ْدعُ و
َ

َزْوج
ض ا ُن
َرَم َ

َسي َدة

يب الثَّانُّ:
 -٢اَلتَّ ْدر ُ
ب م َن ا ْلَ َساء؟
َ -٤ما َذا يَطْلُ ُ
ضار؟
َ -٢ماذَا يَـتَـنَ َاو ُل م َن ْ
اْلُ َ
َ -٣ما َذا يَـتَـنَ َاو ُل م َن اللَّ ْحم؟
ب م َن الْ َفطي؟
َ -١ما َذا ُي ُّ
لسلَطَة؟
ب م َن ا َّ
َ -٥ما َذا يَطْلُ ُ

َّجاج.
َح َساءَ الد َ
اصوليَا.
طَبَـ ًقا م َن الْ َف ُ
قطْ َعةً َواح َدةً َم ْشويَّةً م َن اللَّ ْحم.
السبَانخ.
فَط َي َّ
خيَ ًارا َوطَ َماط َم.

ث:
يب الثَّال ُ
 -٣اَلتَّ ْدر ُ
 -٤أَنَا َج ْو َعان.
قطْ َعة م َن الْ َفطي.
َلُ ،ش ْكًرا.
ض ُل قطْ َعةً م َن اللَّ ْحم.
إ َذ ْن تُـ َف ي
 -٢أَنَا َج ْو َعان.
قَلي ًل م َن ْال ُْرز.
َلُ ،ش ْكًرا.
ض ُل طَبَـ ًقا م َن الْ َم َكُرونَة.
إ َذ ْن تُـ َف ي

أَتُري ُد قطْ َعةً م َن الْ َفطي؟
قطْ َعةً م َن اللَّ ْحم.
ض ُل.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا أَفْ َ
أَتُري ُد قَلي ًل م َن ْال َُرز؟
طَبَـ ًقا م َن الْ َم َكُرونَة.
ض ُل.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا أَفْ َ
51

 -٣أَنَا َج ْو َعان.
قَلي ًل م َن الْ ُمَرَّّب.
َلُ ،ش ْكًرا.
ض ُل قطْ َعةً م َن ا ْْلُْب.
إ َذ ْن تُـ َف ي
 -١أَنَا َج ْو َعان.
قَلي ًل م َن الْبَطَاطس.
َلُ ،ش ْكًرا.
صوليَا.
إ َذ ْن تُـ َف ي
ض ُل طَبَـ ًقا م َن الْ َفا ُ
 -٥أَنَا َج ْو َعان.
قَلي ًل م َن ال َّسلَطَة.
َلُ ،ش ْكًرا.
ض ُل قطْ َعةً م َن َّ
الد َجاج.
إ َذ ْن تُـ َف ي
 -٦أَنَا َج ْو َعان.
الس َمك.
قَلي ًل م َن َّ
َلُ ،ش ْكًرا.
ض ُل طَبَـ ًقا م َن الْ ُفول.
إ َذ ْن تُـ َف ي
 -٧أَنَا َج ْو َعان.
الزيْـتُون.
قَل ًيل م َن َّ
َلُ ،ش ْكًرا.
ضار.
إذَ ْن تُـ َف ي
ض ُل طَبَـ ًقا م َن ْ
اْلُ َ
 -٨أَنَا َج ْو َعان.
قَل ًيل م َن الت َّْمر.
َلُ ،ش ْكًرا.

يد قَل ًيل م َن الْ ُمَرَّّب؟
أَتُر ُ
قطْ َعةً م َن ا ْْلُْب.
ض ُل.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا أَفْ َ
يد قَل ًيل م َن الْبَطَاطس؟
أَتُر ُ
صوليَا.
طَبَـ ًقا م َن الْ َفا ُ
ض ُل.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا أَفْ َ
السلَطَة؟
يد قَل ًيل م َن َّ
أَتُر ُ
َّجاج.
قطْ َعةً م َن الد َ
ض ُل.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا أَفْ َ
الس َمك؟
يد قَل ًيل م َن َّ
أَتُر ُ
طَبَـ ًقا م َن الْ ُفول.
ض ُل.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا أَفْ َ
الزيْـتُون؟
يد قَل ًيل م َن َّ
أَتُر ُ
ضار.
طَبَـ ًقا م َن ْ
اْلُ َ
ض ُل.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا أَفْ َ
يد قَل ًيل م َن الت َّْمر؟
أَتُر ُ
ض الْ َكبَاب.
بَـ ْع َ
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ض ُل.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا أَفْ َ

ض الْ َكبَاب.
إذَ ْن تُـ َف ي
ض ُل بَـ ْع َ
الراب ُع:
يب َّ
 -١اَلتَّ ْدر ُ
السبَانخ.
 -٤أُح ُّ
ب فَط َي َّ
السبَانخ.
ُ -٢ي ُّ
ب فَط َي َّ
َّجاج.
ُ -٣ي ُّ
ب َح َساءَ الد َ
َّجاج.
ُ -١ن ُّ
ب َح َساءَ الد َ
ب َعص َي التـ َُّّفاح.
ُ -٥ن ُّ
ضار.
ُ -٦ن ُّ
ب َسلَطَةَ اْلُ َ
ضار.
 -٧أُح ُّ
ب َسلَطَةَ اْلُ َ
الرَّما َن.
 -٨أُح ُّ
ب الت َّْمَر َو ُّ
اصوليَا َم َع ْال َُرز.
 -٩أُح ُّ
ب الْ َف ُ
اصوليَا َم َع ْال َُرز.
ُُ -٤١ت ُّ
ب الْ َف ُ
اصوليَا َم َع ْال َُرز.
َ -٤٤ل ُُت ُّ
ب الْ َف ُ
اصوليَا َم َع ْال َُرز.
َ -٤٢ل ُُت ُّ
ب الْ َف ُ
السبَان َخ.
َ -٤٣ل ُُت ُّ
ب َّ
آخَر.
َ -٤١ل ُُت ُّ
ب َشْيئًا َ
آخَر.
َ -٤٥ل ُي ُّ
صديقي َشْيئًا َ
ب َ
صديقي َح َساءَ الطَّ َماطم.
َ -٤٦ل ُي ُّ
ب َ
السيَّ َارة.
َ -٤٧ل ُي ُّ
لس َفَر ب َّ
صديقي اَ َّ
ب َ
صديقي َه َذا الْف ْل َم.
َ -٤٨ل ُي ُّ
ب َ

(أنَا)
( ُه َو)
َّجاج)
( َح َساءَ الد َ
( َْن ُن)
( َعص َي التُّـ َّفاح)
ضار)
( َسلَطَةَ اْلُ َ
(أَنَا)
الرَّما َن)
(اَلت َّْمَر َو ُّ
اصوليَا َم َع ْال َُرز)
(اَلْ َف ُ
(ه َي)
(َل)
ت)
(أَنْ َ
لسبَان َخ)
(اَ َّ
آخَر)
( َشْيئًا َ
صديقي)
(َ
( َح َساءَ الطَّ َماطم)
السيَّ َارة)
لس َفَر ب َّ
(اَ َّ
( َه َذا الْف ْل َم)
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س:
يب ْ
 -٥اَلتَّ ْدر ُ
اْلَام ُ
 -٤أَنَا َعطْ َشان.
ُكوبًا م َن الشَّاي.
َلُ ،ش ْكًرا.
ب ُكوبًا م َن الْ َعصي الْبَارد.
إذَ ْن تَ ْشَر ُ
 -٢أَنَا َعطْ َشان.
ُكوبًا م ْن َعصي اللَّْي ُمون.
َلُ ،ش ْكًرا.
الَليب.
ب ُكوبًا م َن ْ
إذَ ْن تَ ْشَر ُ
 -٣أَنَا َعطْ َشان.
ُكوبًا م َن َعصي الْبُـْرتُـ َقال.
َلُ ،ش ْكًرا.
ب ُكوبًا م َن َعصي الطَّ َماطم.
إ َذ ْن تَ ْشَر ُ

أَتُري ُد ُكوبًا م َن الشَّاي؟
ُكوبًا م َن الْ َعصي الْبَارد.
ض ُل.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا أَفْ َ
يد ُكوبًا م ْن َعصي اللَّْي ُمون؟
أَتُر ُ
الَليب.
ُكوبًا م َن ْ
ض ُل.
نـَ َع ْمَ ،ه َذا أَفْ َ
يد ُكوبًا م َن َعصي الْبُـْرتُـ َقال؟
أَتُر ُ
ُكوبًا م َن َعصي الطَّ َماطم.
ض ُل.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا أَفْ َ

س:
يب َّ
 -٦اَلتَّ ْدر ُ
الساد ُ
آخَر؟
آخُر.
َه ْل تُري ُد َشْيئًا َ
َ -٤ه َذا َشئ َ
ُخَرى؟
ُخَرى.
َه ْل تُري ُد قطْ َعةً أ ْ
َ -٢هذه قطْ َعة أ ْ
آخَر.
 -٣لَ أُري ُد َشْيئًا َ
َ -١هذه بْنت أُ ْخَرى.
ُخَرى.
ب ر َسالَةً أ ْ
َ -٥سأَ ْكتُ ُ
السوق.
آخَر م َن ُّ
َ -٦سأَ ْش ََري كتَابًا َ
آخَر.
ُسافُر ِف َوقْت َ
ُسافُر اَْل َنَ .سأ َ
َ -٧ل أ َ
ُخَرى؟
َ -٨ه ْل عْن َد َك َسيَّ َارة أ ْ
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آخَر.
ب َم َع َ
ك ِف يَـ ْوم َ
 -٩آسف ،أَنَا َم ْشغُول ج ًّدا اَلْيَـ ْوَمَ .سأَ ْذ َه ُ
ُخَرى م َن اللَّ ْحم؟
 -٤١أََل تُري ُد قطْ َعةً أ ْ
الساب ُع:
يب َّ
 -٧اَلتَّ ْدر ُ
ُستَاذُ الْ َعَربيَّةَ.
س ْال ْ
َ -٤ه َذا أ ْ
ُستَاذ .يُ َد ير ُ
َه َذا ُهو ْال ْ َّ
س الْ َعَربيَّةَ.
ُستَاذُ الذي يُ َد ير ُ
َ
ب ُهنَا.
َ -٢ه َذا ُُمَاسب .يَـ ْع َم ُل الْ ُم َحاس ُ
ب الَّذي يَـ ْع َم ُل ُهنَا.
َه َذا ُه َو الْ ُم َحاس ُ
َ -٣هذه طَبيبَة .تَـ ْع َم ُل الطَّبيبَةُ ِف الْ ُم ْستُ ْش َفى.
َهذه ه َي الطَّبيبَةُ الَّ ْت تَـ ْع َم ُل ِف الْ ُم ْستُ ْش َفى.
َ -١هذه ُم َد ير َسةَ .ستُ َسافُر الْ ُم َد ير َسةُ إَل الْيَابَان.
َهذه ه َي الْ ُم َد ير َسةُ الَّت َستُ َسافُر إ ََل الْيَابَان.
اب.
َ -٥ه َذا كتَاب .أُح ُّ
ب الْكتَ َ
اب الَّذي أُحبُّهُ.
َه َذا ُه َو الْكتَ ُ
ب.
َ -٦ه َذا طَالب .أ َ
ُعلي ُم الطَّال َ
ب الَّذي أ َُعلي ُمهُ.
َه َذا ُه َو الطَّال ُ
ب الير َسالَةَ.
َ -٧هذه ر َسالَة .نَ ْكتُ ُ
َهذه ه َي الير َسالَةُ الَّت نَ ْكتُبُـ َها.
َ -٨هذه لََوازُم الْبَـْيت .نَ ْش ََري لََوازَم الْبَـْيت.
َهذه ه َي لََوازُم الْبَـْيت الَّت نَ ْش ََري َها.
يب الثَّام ُن:
 -٨اَلتَّ ْدر ُ
اعة.
َ -٤هذه َسيَّ َارة .اَ َّ
لسيَّ َارةُ تَص ُل ُهنَا ُك َّل َس َ
اعة.
َهذه ه َي َّ
السيَّ َارةُ الَّت تَص ُل ُهنَا ُك َّل َس َ
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السعُوديَّةَ.
َ -٢هذه أَ ْكلَة َسعُوديَّة .أُح ُّ
ب ْالَ ْكلَةَ َّ
َهذه ه َي ْالَ ْكلَةُ ال َسعُوديَّةُ الَّت أُحبُّـ َها.
َ -٣ه َذا َعامل .اَلْ َعام ُل يَـ ْع َم ُل ِف الْ َمطْ َعم.
َه َذا ُه َو الْ َعام ُل الَّذي يَـ ْع َم ُل ِف الْ َمطْ َعم.
ك.
َ -١ه َذا َسَك .أُفَ ي
ض ُل َّ
الس َم َ
ضلُهُ.
ك الَّذي أُفَ ي
َه َذا ُه َو َّ
الس َم ُ
اْلَام َعة.
ُستَاذَة .اَْلُ ْستَاذَةُ تَـ ْع َم ُل ِف ْ
َ -٥هذه أ ْ
اْلَام َعة.
َهذه ه َي الُ ْستَا َذةُ الَّت تَـ ْع َم ُل ِف ْ
َ -٦هذه طَالبَةَ .س ْل َمى تُـ َعلي ُم الطَّالبَةَ.
َهذه ه َي الطَّالبَةُ الَّت تُـ َعلي ُم َها َسلْ َمى.
اب.
َ -٧ه َذا كتَابَ .سنَ ْش ََري الْكتَ َ
اب الَّذي َسنَ ْش ََريه.
َه َذا ُه َو الْكتَ ُ
اسة.
ير َ
ب َسيُ َسافُر للد َ
َ -٨ه َذا طَالب .اَلطَّال ُ
َه َذا ُهو اَلطَّال َّ
اسة.
ير َ
ب الذي َسيُ َسافُر للد َ
ُ
َ
اْلََرائ َد ُك َّل يَـ ْوم.
َ -٩هذه َجَرائ ُد .نَ ْش ََري ْ
اْلََرائ ُد الَّت نَ ْش ََري َها ُك َّل يَـ ْوم.
َهذه ه َي ْ
ُسبُوع.
ب َسيَّ َارَة ْ
َ -٤١هذه َسيَّ َارةُ ْ
اْلَام َعة ُك َّل أ ْ
اْلَام َعة .أ َْرَك ُ
ُسبُوع.
َهذه ه َي َسيَّ َارةُ ْ
اْلَام َعة الَّت أ َْرَكبُـ َها ُك َّل أ ْ
يب التَّاس ُع:
 -٩اَلتَّ ْدر ُ
ت ُم َسافر إ ََل طُوكيُو أ َْم قَادم مْنـ َها؟
َ -٤ه ْل أَنْ َ
نَـ َع ْم ،أَنَا ُم َسافر إ ََل طُوكيُو.
ب الْ َع َم َل ِف َشرَكة؟
 -٢أَيْ َن تَـ ْع َم ُل؟ َه ْل ُُت ُّ
56

ب الْ َع َم َل ِف َشرَكة.
أ َْع َم ُل ِف الشَّرَكة .نَـ َع ْمَ ،وأُح ُّ
 -٣عْندي أ َْربَـعُو َن ُدوَل ًرا َوعْن َد َك ستُّو َن ُدوَل ًراَ .ك ْم اَلْ َم ْج ُموعُ؟
اَلْ َم ْج ُموعُ مائَةُ ُدوَلر.
اْلَميس؟
ت َم ْشغُول؟ َما َذا تَـ ْف َع ُل َم َساءَ ْ
َ -١ه ْل أَنْ َ
اْلَميس.
س اللُّغَةَ الْ َعَربيَّةَ َم َساءَ ْ
نعم ،أَنَا َم ْشغُول ،أ َْد ُر ُ
ك إ ََل الْيَابَان؟
ُسَرةُ َم َع َ
َ -٥ه ْل َستُ َسافُر ْال ْ
ُسَرةُ َمعي إ ََل الْيَابَان.
نعمَ ،ستُ َسافُر ْال ْ
اعة؟
َ -٦كم َّ
اعةُ اَْل َن؟ َه ْل عْن َد َك َع َمل بَـ ْع َد ُربْع َس َ
الس َ
اعة.
اَ َّ
اعةُ الثَّانيَةُ اَْل َن .نـَ َع ْم ،عْندي َع َمل بَـ ْع َد ُربْع َس َ
لس َ
َ -٧ك ْم اَلْبَاق ُّي؟ ثََلثَة م ْن َسْبـ َعةَ َع َشَر؟
اَلْبَاق ُّي أ َْربَـ َعةَ َع َشَر.
اعةَ .ك ْم َدقي َقةً اَلْ َم ْج ُموعُ؟
ف َس َ
ص ُ
ُ -٨ربْ ُع َس َ
اعة َون ْ
اَلْ َم ْج ُموعُ َخَْس َوأ َْربَـعُو َن َدقي َقةً.
ف؟
الص ي
َ -٩ك ْم طَالبًا ِف َه َذا َّ
ف.
الص ي
ع ْشُرو َن طَالبًا ِف َه َذا َّ
اْلَام َعة؟
ب إ ََل ْ
ِ -٤١ف أَ ي
ي َوقْت تَ ْذ َه ُ
احا.
ب إ ََل ْ
اْلَام َعة ِف َّ
الساب َعة َ
صبَ ً
أَ ْذ َه ُ
ك؟
َ -٤٤م ََت تَـْرج ُع إ ََل الْبَـْيت؟ َما َذا تَـ ْف َع ُل بَـ ْع َد َذل َ
ك.
أَْرج ُع إ ََل الْبَـْيت ِف َّ
الساد َسة َم َساءً .أَتَـنَ َاو ُل الْ َع َشاءَ بَـ ْع َد َذل َ
ب ل ْست ْقبَاله؟
َ -٤٢علَى أَ ي
صدي ُق َ
ي طَائَرة َسيَص ُل َ
ك؟ َه ْل َستَ ْذ َه ُ
اْلُطُوط الْيَابَانيَّة "اَ ْْلَ ْال" .نَـ َع ْم،
صديقي َعلَى طَائَرة ْ
َسيَص ُل َ
ب ل ْست ْقبَاله.
َسأَ ْذ َه ُ
َ -٤٣ه ْل تَـْبـ َقى ِف الْبَـْيت بَـ ْع َد الظُّ ْهر؟
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نَـ َع ْم ،أَبْـ َقى ِف الْبَـْيت بَـ ْع َد الظُّ ْهر.
ف ا ْس َم َه َذا الشَّارع؟
َ -٤١ه ْل تَـ ْعر ُ
وشوَكائي ُدو.
نَـ َع ْم ،أَ ْعر ُ
ف ا ْس َم َه َذا الشَّارعُ ،ه َو ُك ُ
الصبَاح َع َاد ًة؟
َ -٤٥ما َذا تَأْ ُك ُل ِف َّ
ك َو ْال َُرَز َع َادةً.
آ ُك ُل ِف َّ
الصبَاح اَ َّ
لس َم َ
يب الْ َعاشُر:
 -٤١اَلتَّ ْدر ُ
ب؟
صابُونًاَ .وأَنْ َ
ب َ
ت َما َذا تَطْلُ ُ
ُ -٤ه َو يَطْلُ ُ
ب؟
ب َش ْوَكةًَ .وأَنْ َ
ت َماذَا تَطْلُ ُ
ُ -٢ه َو يَطْلُ ُ
ب؟
ب طَبَـ ًقاَ .وأَنْ َ
ت َما َذا تَطْلُ ُ
ُ -٣ه َو يَطْلُ ُ
ب؟
ب م ْل ًحاَ .وأَنْ َ
ت َما َذا تَطْلُ ُ
ُ -١ه َو يَطْلُ ُ
ب؟
ب َخ ًّساَ .وأَنْ َ
ت َما َذا تَطْلُ ُ
ُ -٥ه َو يَطْلُ ُ
ب؟
ب َعصياًَ .وأَنْ َ
ت َما َذا تَطْلُ ُ
ُ -٦ه َو يَطْلُ ُ

ب مْن َش َفةً.
(مْن َش َفةً) أَنَا أَطْلُ ُ
ب م ْل َع َقةً.
(م ْل َع َقةً)
أَنَا أَطْلُ ُ
ب ُخْبـًزا.
( ُخْبـًزا)
أَنَا أَطْلُ ُ
ب ف ْلف ًل.
(ف ْلف ًل)
أَنَا أَطْلُ ُ
ب طَ َماط َم.
(طَ َماط َم) أَنَا أَطْلُ ُ
ب َماءً بَارًدا.
( َماءً بَارًدا) أَنَا أَطْلُ ُ

ي َع َشَر:
يب ْ
الَاد َ
 -٤٤اَلتَّ ْدر ُ
ك ِف الْغَ َداء َمعي اَْل َن؟
َ -٤ما َرأْيُ َ
ب؟
َي اللَّ ْحم ُُت ُّ
 -٢أ ُّ
ضُر ُهنَا َكث ًيا؟
 -٣ل َما َذا َل َُْت ُ
ب م ْن قَائ َمة الطَّ َعام يَا َسيدي؟
َ -١ما َذا تَطْلُ ُ
ُ -٥ش ْكًرا َعلَى َه َذا الشَّاي اللَّذيذ.
ض ُل ْالَ ْك َل ِف َه َذا الْ َمطْ َعم؟
 -٦ل َما َذا تُـ َف ي
يد قَـ ْه َوةً أ َْم َشايًا أ َْم َم ْشُروبًا بَارًدا؟
 -٧أَتُر ُ
ت؟
 -٨أَنَا أَتَـنَ َاو ُل الطَّ َع َام ِف الْبَـْيتَ .وأَنْ َ

آخَر.
أَتَـنَ َاو ُل الْغَ َداءَ َم َع َ
ك ِف َوقْت َ
َّجاج.
أُح ُّ
ب َلْ َم الد َ
ضُر ُهنَا َكث ًيا م َن ْالن.
َح ُ
ُش ْكًرا ،أ ْ
ك.
ب َّ
الس َم َ
أَطْلُ ُ
َع ْف ًوا.
ل َّ
َن ْالَ ْك َل فيه لَذيذ.
يد َشايًا.
أُر ُ
ضا.
أَنَا أَتَـنَ َاو ُل الطَّ َع َام ِف الْبَـْيت أَيْ ً
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ض ُل؟
َي َسلَطَة تُـ َف ي
 -٩أ ُّ
صديقي؟
 -٤١ل َما َذا َل تَـتَـنَ َاو ُل طَ َع َام َ
ك يَا َ
يب الثَّانَ َع َشَر:
 -٤٢اَلتَّ ْدر ُ

ضَراءَ.
أُفَ ي
ض ُل َسلَطَةً َخ ْ
لَنَِّن َشْبـ َعان.

َمط َْع ِمي اَل ُْم َف َّ
ض ُل

ـاد ًة
ـام الْ َع َشــاء الَّــذي أَتَـنَ َاولُــهُ َعـ َ
ـاو ُل َع ـ َاد ًة طَ َع ـ َام الْ َع َشــاءَ .وطَ َعـ ُ
ُهنَــا َوِف َه ـ َذا الْ َمطْ َعــم ،أَتَـنَـ َ
الس ـلَطَةَ .وِف الْ َوقْــت الَّــذي ُُيَ يهـ ُـز َعامـ ُـل الْ َمطْ َعــم اَلْ َمائـ َـد َة.
السـ َـمك َو ْالَُرز َو َّ
يَـتَ َكـ َّـو ُن مـ َـن َّ
ـب
ض ـ ُـع ْالَطْبَـ َ
ض ـ ُـع الْ َم َلع ـ َـق َو ْالَ ْش ـ َـو َاك َو َّ
ـاق ََُّ يَ َ
يَ َ
الس ـ َكاك َ
ْي ،أَقْ ـ َـرأُ قَائ َم ـةَ الطَّ َع ــام ََُّ أَطْلُـ ُ
ك.
َّ
الس َم َ

الس َمك اللَّذيذ.
ك َكث ًيا بَـ ْع َد أَ ْكل َه َذا َّ
ضُر ُهنَا لََّول َمَّرةَ ،و َس ْو َ
ضُر بَـ ْع َد ذَل َ
ف َُْت ُ
ت َُْت ُ
أَنْ َ

ي ،أ ََّمــا
ك الْ َم ْشــو َّ
ي .أَنَــا أُحـ ُّ
ـمك قَــادمَ ،سَــك َم ْقلـ يـي َو َسَـك َم ْشــو ي
ـب َّ
َهــا ُهـ َـو َذا اَ َّ
السـ َـم َ
لسـ ُ

ك الْ َم ْقلـ َّـي َمـ َـع بَـ َعــض الْم ْلــح َوالْف ْلف ـلَ ،وَهــذه الْم ْملَ َح ـةُ تَأْ ُخ ـ ُذ مْنـ َهــا
ـت فَـتُـ َف ي
ضـ ُـل ال َّسـ َـم َ
أَنْـ َ
َّاي.
اَلَّذي تُري ُدهُ م َن الْم ْلح َوالْف ْلفلَ ،وبَـ ْع َد َه َذا الْ َع َشاء نَ ْشَر ُ
ب الش َ
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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أَتَـنَ َاو ُل طَ َع َام الْ َع َشاء.
َ -٤ماذَا تَـتَـنَ َاو ُل ِف َه َذا الْ َمطْ َعم؟
السلَطَة.
 -٢م َّم يَـتَ َك َّو ُن طَ َع ُام الْ َع َشاء الَّذي تَـتَـنَ َاولُهُ؟
الس َمك َو ْالَُرز َو َّ
يَـتَ َك َّو ُن م َن َّ
اق َوالْ َم َلع َق َو ْالَ ْش َو َاك
ض ُع اَْلَطْبَ َ
ض ُع َعام ُل الْ َمطْ َعم َعلَى َمائدة الطَّ َعام؟ يَ َ
َ -٣ماذَا يَ َ
ْي.
َو َّ
الس َكاك َ
ك.
 -١ل َماذَا تَـ ْقَرأُ قَائ َمةَ الطَّ َعام؟
ب َّ
الس َم َ
أَقْـَرأُ قَائ َمةَ الطَّ َعام لَطْلُ ُ
ي.
ك الَّذي ُُتبُّهُ؟
ك الْ َم ْشو َّ
أَنَا أُح ُّ
ب َّ
َ -٥ما َّ
الس َم َ
الس َم ُ
آخ ُذ مْنـ َها اَلْم ْل َح َوالْف ْلف َل.
َ -٦ماذَا تَأْ ُخ ُذ م َن الْم ْملَ َحة؟
ُ
َّاي بَـ ْع َد الْ َع َشاء.
ب بَـ َع َد الْ َع َشاء؟
أَ ْشَر ُ
َ -٧ما َذا تَ ْشَر ُ
ب الش َ
أَتَـنَ َاو ُل طَ َع َام الْ َع َشاء ِف الْبَـْيت َع َادةً.
 -٨أَيْ َن تَـتَـنَا َو ُل طَ َع َام الْ َع َشاء َع َادةً؟

َع ْب ُد ِ
اهلل يُ َسافِ ُر إِلَى بَ ْل َدتِِه

السْبتُ ،ه َو
اح َّ
َعْب ُد الل يُ َسافُر إ ََل قَـْريَته ُك َّل َش ْهر .يُ َسافُر َم َساءَ ْال َْرب َعاء َويَـْرج ُع َ
صبَ َ
ب َعْب ُد الل إ ََل
يَأْ ُخ ُذ تَ ْذكَرةَ ذَ َهاب َو َع ْوَدة بالطَّائَرةَ ،وقَـْب َل َم ْوعد الطَّائَرة ب َس َ
اعة يَ ْذ َه ُ
صف،
ب َّ
ب الطَّائَرَة َويَص ُل بَـ ْع َد َس َ
اعة َون ْ
الْ َمطَار ب َسيَّ َارة أ ْ
الس َفر ََُّ ،يَـْرَك ُ
ُجَرةَ ،وَم َعهُ َح َقائ ُ

َصدقَاءَ.
ُسَرةَ َو ْال ْ
َويـُ َقاب ُل ْال ْ
السْبتَ ،ويَـْرج ُع إ ََل
يَـْبـ َقى َعْب ُد الل ِف قَـْريَته يَـ ْوَم ْ
اح َّ
اْلَميس َويـَ ْوَم ا ْْلُ ُم َعةَ ،ويُ َسافُر َ
صبَ َ
الشرَكة.
َع َمله ِف َّ
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.

َمط َْع ِمي اَل ُْم َف َّ
ض ُل

ُسَرِتَ .وَه َذا
يَـ ْوَم ْ
ب إ ََل الْ َمطْ َعمَ ،وأَتَـنَ َاو ُل طَ َع َام الْ َع َشاء َم َع أ ْ
اْلَميس م ْن ُك يل أ ْ
ُسبُوع أَ ْذ َه ُ

الْ َمطْ َع ُم ِف َم َكان ََجيلَ ،وطَ َع ُامهُ لَذيذ.

اجَ .وآ ُك ُل
ُخَرى آ ُك ُل َّ
الس َم َ
ابَ .وِف َمَّرة أ ْ
ِف َمَّرة آ ُك ُل الْ َكبَ َ
كَ .وِف َمَّرة ثَالثَة آ ُك ُل الد َ
َّج َ
الَ َساءَ.
َّجاج فَأُفَ ي
ض ُل ْ
ضَراءَ َم َع الْ َكبَابَ ،وأُح ُّ
ب ْال َُرَز َم َع َّ
َسلَطَةً َخ ْ
الس َمك .أ ََّما َم َع الد َ
ب قَـ ْه َوةً َعَربيَّةً.
َوأَتَـنَ َاو ُل ْ
الَلْ َوى بَـ ْع َد ْالَ ْكل ََُّ ،أَ ْشَر ُ

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.

ص ِديق
َس َف ُر َ

ب إ ََل
صديقي َعْب ُد َّ
َ
الر ْحَن ُم َسافر إ ََل الْ َقاهَرةُ .ه َو ُم َسافر َعلَى طَائَرة َسعُوديَّةُ .ه َو يَ ْذ َه ُ
الس َفر.
السعُود ي
ي َويَأْ ُخ ُذ تَ ْذكَرَة َّ
َم ْكتَب الطَّيَـَران َّ
صف.
ِف يَـ ْوم َّ
ب إ ََل الْ َمطَار قَـْب َل الْ َم ْوعد ب َس َ
اعة َون ْ
الس َفر يَ ْذ َه ُ
الس َفر عْن َد ُم َوظَّف َشرَكة الطَّيَـَران.
ض ُع َعْب ُد َّ
ب َّ
يَ َ
الر ْحَن َح َقائ َ

اَلْ َمطَ ُار ُمْزَدحمَ ،ه َذا ُم َسافر إ ََل اليربَاطَ ،وَهذه ُم َسافَرة إ ََل د َم ْش َقَ ،وَهذه أُ ْسَرة قَاد َمة م ْن
طُوكيُوَ ،وَهذه طَائَرة َذاهبَة إ ََل َع َّما َنَ ،وطَائَرة أُ ْخَرى قَادمة م ْن ُد َْب.
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ب
َّ َعْب ُد
َ صالَة ْالنْتظَار بَـ ْع
َ س ِف
ُ  ََُّ يـَْرَك،ض الْ َوقْت إ ََل َم ْوعد َس َفر الطَّائَرة
ُ الر ْحَن َُْيل
.الطَّائَرَة َويُ َسافُر
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.

َع ْدنَا ُن فِي الْ َم ْكتَبَ ِة
ُالسْبت يَـ ْقَرأ
َّ  يَـ ْوَم.ب َع ْدنَا ُن إ ََل َم ْكتَبَة الْ ُكلييَّة ثََلثَةَ أَيَّام ِف ْالُ ْسبُوع لْلقَراءَة
ُ يَ ْذ َه

َّ
ُ أََّما يَـ ْوَم ْالَْرب َعاء فَـيَـ ْقَرأ.ب اللُّغَة
َ بَـ ْع
َ ُ يَـ ْوَم ْالثْـنَـ ْْي يُطَال ُع ُكت.ض الْ َم َجلت الْ َعَربيَّة
.صص الْ َعَربيَّة
َ بَـ ْع
َ ض الْق
ب الَّذي ُيبُّهُ م َن الْ َم َّج َلت أَْو
ُ ُ يَ ْكت، َوَم َعهُ قَـلَم َوَدفْـتَـر،س َع ْدنَا ُن ِف الْ َم ْكتَبَة
ُ َُْيل
َّ  َوقَـْب َل. ِف الْبَـْيت يَـ ْقَرأُ َع ْدنَا ُن اَلَّذي ِف َدفْـ ََره.صص
ب
َ اَلْ ُكتُب أَْو اَلْق
ُ الد ْرس يَ ْذ َه
.ف اللُّغَةَ الْ َعَربيَّةَ َجي ًدا
ُ  َع ْدنَا ُن يَـ ْعر.وعات
ُ إ ََل ْالُ ْستَاذ َويَـ ْقَرأُ َعلَْيه َهذه الْ َم ْو
َ ض
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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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lesson seventeenth

addarsus sabia ashara

hotel

alfunduqu

exactly

bidhdhabti

visit

ziyaratun

suggests

taqtarihu

tourism

assiyahatu

trade

attijaratu

delegate

mandubun

midle, center

wasatun

become long

tatulu

your stay

iqamatuka

class

addarajatu

prices

as’arun

high

murtafiatun

moderate

mutadilatun

area

almintaqatu

foot (s)

qadamun

foot (p)

aqdamu

on foot

alalaqdami
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:الساب َع َع َشَر
َّ س
ُ  اَلد َّْر-٤٧
الساب َع َع َشَر
َّ س
ُ اَلد َّْر
اَلْ ُفْن ُد ُق
بالضَّْبط
زيَ َارة
تَـ ْق ََر ُح
ُاحة
َ َاَل يسي
ُيج َارة
َ اَلت
َمْن ُدوب
َو َسط
ول
ُ ُتَط
ك
َ ُإقَ َامت
َُّر َجة
َ اَلد
َس َعار
ْأ
ُمْرتَف َعة
ُم ْعتَدلَة
ُاَلْمْنطََقة
)قَ َدم (مـ
)أَقْ َد ُام (جـ
َعلَى ْالَقْ َدام

لسائ ُق:
اَ َّ
عُ َمُر:
لسائ ُق:
اَ َّ
عُ َمُر:
لسائ ُق:
اَ َّ
عُ َمُر:
لسائ ُق:
اَ َّ
عُ َمُر:
لسائ ُق:
اَ َّ
عُ َمُر:
لسائ ُق:
اَ َّ
عُ َمُر:
لسائ ُق:
اَ َّ
عُ َمُر:
لسائ ُق:
اَ َّ
عُ َمُر:
لسائ ُق:
اَ َّ
عُ َمُر:

اَ َّ
ش َر
س َّ
السابِ َع َع َ
لد ْر ُ
إِلَى الْ ُف ْن ُد ِق
( ِحوار ب ين سائِ ِق سيَّ ِ
ُج َرة َوَراكِب)
ارة أ ْ
َ َْ َ َ َ َ

إ ََل أَيْ َن؟
إ ََل الْ ُفْن ُدق.
َي فُـْن ُدق؟
أ ُّ
ف بالضَّْبط.
َل أ َْعر ُ
ك ُهنَا؟
َهذه أ ََّو ُل زيَ َارة لَ َ
َي فُـْن ُدق تَـ ْق ََر ُح؟
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي اليزيَ َارةُ ْال َ
ُوَل .أ ُّ
احة؟
أَنْ َ
ت قَادم لل يسيَ َ
يج َارة ،أَنَا َمْن ُدوب ل َشرَكة ِتَاريَّة.
َل ،للت َ
ض ُل الْ ُفْن ُد َق ِف َو َسط الْ َمدينَة.
إذَ ْن ،تُـ َف ي
ضلُهُ.
َج ْلَ ،ه َذا ُه َو الْ ُفْن ُد ُق الَّذي أُفَ ي
أَ
ك؟
َه ْل َستَطُ ُ
ول إقَ َامتُ َ
يع َوُرَِّبَا أَ ْكثَـَر.
َساب َ
ثََلثَةَ أ َ
َس َع ُارَها ُمْرتَف َعةِ .ف َه َذا الشَّارع فُـْن ُدقَان َكب َيان.
َّر َجة ْال َ
ُوَل أ ْ
فَـنَاد ُق الد َ
َس َع ُارهُ ُم ْعتَدلَة.
ب إ ََل فُـْن ُدق الشَّْرقُ ،ه َو فُـْن ُدق َجديد َوأ ْ
نَ ْذ َه ُ
يجاريَّة؟
َه ْل ُه َو قَريب م َن الْمْنطََقة الت َ
س َدقَائ َق َعلَى ْالَقْ َدام.
َخَْ ُ
ََجيلَ ،ه َذا فُـْن ُدق ُمنَاسب.
َّل.
َه َذا ُه َو الْ ُفْن ُد ُق ،ت َفض ْ
الس َل َمة.
ُش ْكًراَ ،م َع َّ
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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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يب ْال ََّو ُل:
 -٤اَلتَّ ْدر ُ
َ -٤ما م ْهنَةُ عُ َمَر؟
 َه َو َمْن ُدوب ل َشرَكة ِتَاريَّة.ث عُ َمُر؟
َ -٢م َع َم ْن يَـتَ َح َّد ُ
السائق.
ث َم َع َّ
يَـتَ َح َّد ُ
اب؟
 -٣إ ََل أَيْ َن يُر ُ
يد عُ َمُر اَل يذ َه َ
إ ََل الْ ُفْن ُدق.
ض ُل الْ ُفْن ُد َق؟
 -١أَيْ َن يـُ َف ي
ض ُل ِف َو َسط الْ َمدينَة.
يـُ َف ي
 -٥ل َما َذا ُه َو قَادم؟
يج َارة.
ُه َو قَادم للت َ
يم ِف الْ ُفْن ُدق؟
َ -٦ك ْم أُ ْسبُ ً
وعا َسيُق ُ
يع َوُرَِّبَا أَ ْكثَـَر.
َساب َ
ثََلثَةَ أ َ
الشْرق ُمنَاسب؟
 -٧ل َما َذا فُـْن ُد ُق َّ
َس َع ُارهُ ُم ْعتَدلَة.
لَنَّهُ فُـْن ُدق َجديد َوأ ْ
ْي الْ ُفْن ُدق َوالْمْنطََقة التي َجاريَّة؟
َ -٨ك ْم َدقي َقةً َعلَى ْالَقْ َدام بـَ ْ َ
س َدقَائ َق َعلَى ْالَقْ َدام.
َخَْ ُ
يب م َن الْمْنطََقة التي َجاريَّة؟
 -٩ل َما َذا ُي ُّ
ب عُ َمُر اَلْ ُفْن ُد َق الْ َقر َ
لَنَّهُ َمْن ُدوب ل َشرَكة ِتَاريَّة.
ب عُ َمُر َسيَّ َارةَ ْالُ ْجَرة؟
 -٤١م ْن أَيْ َن َرك َ
ب م َن الْ َمطَار.
َرك َ
 -٤٤أَيْ َن نَـَزَل م ْن َسيَّ َارة ْالُ ْجَرة؟
نَـَزَل أ ََم َام الْ ُفْن ُدق.
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َّل؟
َ -٤٢ما فُـْن َدقُ َ
ك الْ ُم َفض ُ
فُـْن ُدقي الْ ُم َفضَّل نيوأُوتَان.
يب الثَّانُّ:
 -٢اَلتَّ ْدر ُ
يد الْ ُفْن ُد َق.
 -٤أُر ُ
لشْر ُق.
اَ َّ
ص ُد الْ َمطَ َار.
 -٢أَقْ ُ
اض.
اَليريَ ُ
ف.
ب الْ ُم َوظَّ َ
 -٣أَطْلُ ُ
ال.
اَْل ْست ْقبَ ُ
ب َّ
س.
 -١أَ ْكتُ ُ
الد ْر َ
اَلتَّـ ْعبيُ.
يد َة.
 -٥أَقْـَرأُ ْ
اْلَر َ
اَْلَ ْهَر ُام.
ب الْ َعص َي.
 -٦أَ ْشَر ُ
ال.
اَلْبُـْرتُـ َق ُ
 -٧أَتَـنَ َاو ُل الْ َو ْجبَةَ.
اَلْ َع َشاءُ.
السيَّ َارَة.
 -٨أَْرَك ُ
ب َ
لشرَكةُ.
اَ َّ
اب.
 -٩أَ ْش ََري الْكتَ َ
اَلْقَراءَةُ.
آخ ُذ الْ َوَر َق.
ُ -٤١

يد؟
أَ ُّ
ي فُـْن ُدق تُر ُ
الشْرق.
يد فُـْن ُد َق َّ
أُر ُ
ص ُد؟
أَ ُّ
ي َمطَار تَـ ْق ُ
ص ُد َمطَ َار اليريَاض.
أَقْ ُ
ب؟
أَ ُّ
ي ُم َوظَّف تَطْلُ ُ
ف ْال ْست ْقبَال.
ب ُم َوظَّ َ
أَطْلُ ُ
ب؟
أَ ُّ
ي َد ْرس تَ ْكتُ ُ
س التَّـ ْعبي.
أَ ْكتُ ُ
ب َد ْر َ
يدة تَـ ْقَرأُ؟
أَ ُّ
ي َجر َ
يد َة ْالَ ْهَرام.
أَقْـَرأُ َجر َ
ب؟
أَ ُّ
ي َعصي تَ ْشَر ُ
ب َعص َي الْبُـْرتُـ َقال.
أَ ْشَر ُ
ي َو ْجبَة تَـتَـنَ َاو ُل؟
أَ ُّ
أَتَـنَ َاو ُل َو ْجبَةَ الْ َع َشاء.
ب؟
أَ ُّ
ي َسيَّ َارة تَـْرَك ُ
الشرَكة.
ب َسيَّ َارةَ َّ
أَْرَك ُ
ي كتَاب تَ ْش ََري؟
أَ ُّ
اب الْقَراءَة.
أَ ْش ََري كتَ َ
ي َوَرق تَأْ ُخ ُذ؟
أَ ُّ
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اَ َّلر َسائ ُل.
الَافلَةَ.
 -٤٤أَنْـتَظُر ْ
اَلْ َمطَ ُار.
ث:
يب الثَّال ُ
 -٣اَلتَّ ْدر ُ
احةُ /اَلتي َج َارةُ.
 -٤اَل يسيَ َ
احة؟
 َه ْل أَنْ َت قَادم لل يسيَ َ
اسةُ /اَلْ َع َم ُل.
 -٢اَل يد َر َ
اسة؟
َه ْل أَنْ َ
ت قَادم لل يد َر َ
 -٣اَْْلقَ َامةُ /اَليزيَ َارةُ.
ت قَادم ل ْلقَ َامة؟
َه ْل أَنْ َ
 -١اَلْع َل ُج /اَلْ َم َقابَـلَةُ.
ت قَادم ل ْلع َلج؟
َه ْل أَنْ َ
احةُ.
 -٥اَلْ َع َم ُل /اَل يسيَ َ
ت قَادم ل ْل َع َمل؟
َه ْل أَنْ َ
احةُ /اَلتي َج َارةُ.
 -٦اَل يسيَ َ
احة؟
َه ْل أَنْ َ
ت قَادم لل يسيَ َ
 -٧اَلتي َج َارةُ /اَلْع َل ُج.
ت قَادم للتي َج َارة؟
َه ْل أَنْ َ
 -٨اَليزيَ َارةُ /اَْْلقَ َامةُ.
ت قَادم لليزيَ َارة؟
َه ْل أَنْ َ
اسةُ.
 -٩اَْْلقَ َامةُ /اَل يد َر َ
ت قَادم ل ْلقَ َامة؟
َه ْل أَنْ َ

الر َسائل.
آخ ُذ َوَر َق َّ
ُ
ي َحافلَة تَـْنتَظُر؟
أَ ُّ
أَنْـتَظُر َحافلَةَ الْ َمطَار.

َل ،أَنَا قَادم للتي َج َارة.
َل ،أَنَا قَادم ل ْل َع َمل.
َل ،أَنَا قَادم لليزيَ َارة.
َل ،أَنَا قَادم ل ْل َم َقابَـلَة.
احة.
َل ،أَنَا قَادم لل يسيَ َ
َل ،أَنَا قَادم للتي َج َارة.
َل ،أَنَا قَادم ل ْلع َلج.
َل ،أَنَا قَادم ل ْلقَ َامة.
اسة؟
َل ،أَنَا قَادم لل يد َر َ
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الراب ُع:
يب َّ
 -١اَلتَّ ْدر ُ
وق.
لس ُ
ك – اَ ُّ
 -٤بَـْيتُ َ
السوق؟
ك قَريب م َن ُّ
 َه ْل بـَْيتُ َك.
 -٢اَلْ ُكلييَّةُ – بَـْيتُ َ
ك؟
 َه َل الْ ُكلييَّةُ قَريبَة م ْن بـَْيت َ -٣اَلْ ُفْن ُد ُق – اَلْ َمطَ ُار.
 َه ْل اَلْ ُفْن ُد ُق قَريب م َن الْ َمطَار؟الَافلَة.
ف ْ
 -١اَ ْلَدي َقةُ – َم ْوق ُ
الَافلَة؟
 َه َل اَ ْلَدي َقةُ قَريبَة م ْن َم ْوقف ْف.
لص ُّ
 -٥اَلْ ُم ْختَبَـُر – اَ َّ
ف؟
الص ي
 َه ْل اَلْ ُم ْختَبَـُر قَريب م َن َّ -٦اَلْ َم ْكتَبَةُ – اَلْ َمطْ َع ُم.
 َه َل اَلْ َم ْكتَبَةُ قَريبَة م َن الْ َمطْ َعم؟ي – اَلْ ُفْن ُد ُق.
 -٧اَ ْلَ ُّي التي َجار ُّ
ي قَريب م َن الْ ُفْن ُدق؟
 َه ْل اَ ْلَ ُّي التي َجار ُّلشرَكةُ – اَلْ ُم ْستَ ْش َفى.
 -٨اَ َّ
لشرَكةُ قَريبَة م َن الْ ُم ْستَ ْش َفى؟
 َه َل اَ َّس:
يب ْ
 -٥اَلتَّ ْدر ُ
اْلَام ُ
 -٤أََّو ُل فُـْن ُدق.
 َه ْل َه َذا أََّو ُل فُـْن ُدق؟َ -٢عاشُر طَالب.
َ -ه ْل َه َذا َعاشُر طَالب؟

السوق.
َل ،بَـْيت بَعيد م َن ُّ
يدة م ْن بَـْيت.
َل ،اَلْ ُكلييَّةُ بَع َ
َل ،اَلْ ُفْن ُد ُق بَعيد م َن الْ َمطَار؟
الَافلَة؟
يدة م ْن َم ْوقف ْ
َل ،اَ ْلَدي َقةُ بَع َ
ف؟
الص ي
َل ،اَلْ ُم ْختَبَـُر بَعيد م َن َّ
يدة م َن الْ َمطْ َعم؟
َل ،اَلْ َم ْكتَبَةُ بَع َ
ي بَعيد م َن الْ ُفْن ُدق؟
َل ،اَ ْلَ ُّي التي َجار ُّ
يدة م َن الْ ُم ْستَ ْش َفى؟
َل ،اَ َّ
لشرَكةُ بَع َ

نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو الْ ُفْن ُد ُق ْالََّو ُل.
ب الْ َعاشُر.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو الطَّال ُ
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 -٣أََّو ُل َم ْع َهد.
 َه ْل َه َذا أََّو ُل َم ْع َهد؟ -١ثَانُ أُ ْسبُوع.
 َه ْل َه َذا ثَانُ أُ ْسبُوع؟س َش ْهر.
َ -٥خام ُ
س َش ْهر؟
 َه ْل َه َذا َخام ُ -٦تَاس ُع َمطْ َعم.
 َه ْل َه َذا تَاس ُع َمطْ َعم؟ث ُم ْستَ ْش َفى.
 -٧ثَال ُ
ث ُم ْستَ ْش َفى؟
 َه ْل َه َذا ثَال ُ -٨ثَام ُن كتَاب.
 َه ْل َه َذا ثَام ُن كتَاب؟َ -٩راب ُع يَـ ْوم.
 َه ْل َه َذا َراب ُع يـَ ْوم؟س َشارع.
َ -٤١ساد ُ
س َشارع؟
 َه ْل َه َذا َساد َُ -٤٤ساب ُع َر ُجل.
 َه ْل َه َذا َساب ُع َر ُجل؟َ -٤٢عاشُر بَـْيت.
َ -ه ْل َه َذا َعاشُر بَـْيت؟

نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو الْ َم ْع َه ُد ْالََّو ُل.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو ْالُ ْسبُوعُ الثَّانُّ.
س.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو ال َّش ْهُر ْ
اْلَام ُ
نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو الْ َمطْ َع ُم التَّاس ُع.
ث.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو الْ ُم ْستَ ْش َفى الثَّال ُ
اب الثَّام ُن.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو الْكتَ ُ
نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو الْيَـ ْوُم الَّراب ُع.
س.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو ال َّشارعُ ال َّساد ُ
نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو الَّر ُج ُل ال َّساب ُع.
ت الْ َعاشُر.
نَـ َع ْمَ ،ه َذا ُه َو الْبَـْي ُ

س:
يب َّ
 -٦اَلتَّ ْدر ُ
الساد ُ
 -٤أََّو ُل زيَ َارة.
71

 َه ْل َهذه أََّو ُل زيَ َارة؟َ -٢عاشُر مْنطََقة.
 َه ْل َهذه َعاشُر مْنطََقة؟ -٣أََّو ُل ر ْحلَة.
 َه ْل َهذه أََّو ُل ر ْحلَة؟ -١تَاس ُع طَالبَة.
 َه ْل َهذه تَاس ُع طَالبَة؟ -٥ثَانُ َوَرقَة.
 َه ْل َهذه ثَانُ َوَرقَة؟ -٦ثَام ُن َم ْكتَبَة.
 َه ْل َهذه ثَام ُن َم ْكتَبَة؟ث َو ْجبَة.
 -٧ثَال ُ
ث َو ْجبَة؟
 َه ْل َهذه ثَال َُ -٨ساب ُع َمَّرة.
 َه ْل َهذه َساب ُع َمَّرة؟َ -٩راب ُع ر ْحلَة.
 َه ْل َهذه َراب ُع ر ْحلَة؟س شرَكة.
َ -٤١ساد ُ
س َشرَكة؟
 َه ْل َهذه َساد ُص ْف َحة.
َ -٤٤عاشُر َ
ص ْف َحة؟
 َه ْل َهذه َعاشُر َس َجام َعة.
َ -٤٢خام ُ
س َجام َعة؟
َ -ه ْل َهذه َخام ُ

وَل.
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي اليزيَ َارةُ ْالُ َ
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي الْمْنطََقةُ الْ َعاشَرةُ.
وَل.
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي الير ْحلَةُ ْالُ َ
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي الطَّالبَةُ التَّاس َعةُ.
نـَ َع ْمَ ،هذه ه َي الْ َوَرقَةُ الثَّانيَةُ.
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي الْ َم ْكتَبَةُ الثَّامنَةُ.
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي الْ َو ْجبَةُ الثَّالثَةُ.
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي الْ َمَّرةُ ال َّساب َعةُ.
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي الير ْحلَةُ الَّراب َعةُ.
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي ال َّشرَكةُ ال َّساد ُسةُ.
ص ْف َحةُ الْ َعاشَرةُ.
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي ال َّ
اْلَام َسةُ.
اْلَام َعةُ ْ
نَـ َع ْمَ ،هذه ه َي ْ
72

الساب ُع:
يب َّ
 -٧اَلتَّ ْدر ُ
وق – َعلَى ْالَقْ َدام.
لس ُ
 -٤اَ ُّ
السوق؟
ب إ ََل ُّ
 َكْي َف تَ ْذ َه ُ
الَافلَة.
 -٢اَلْ ُكلييَّةُ – ب ْ
ب إ ََل الْ ُكلييَّة؟
 َكْي َف تَ ْذ َه ُ
 -٣اَلْ َمطَ ُار – ب َسيَّ َارة أُ ْجَرة.
ب إ ََل الْ َمطَار؟
 َكْي َف تَ ْذ َه ُ
 -١بَـلَد َك – بالطَّائَرة.
ب إ ََل بَـلَد َك؟
 َكْي َف تَ ْذ َه ُ
ك – ب َّ
اجة.
صدي ُق َ
َ -٥
الد َّر َ
ك؟
صديق َ
 َكْي َب إ ََل َ
ف تَ ْذ َه ُ
الشرَكة.
 -٦اَلْ ُفْن ُد ُق – ب َسيَّ َارة َّ
ب إ ََل الْ ُفْن ُدق؟
 َكْي َف تَ ْذ َه ُ
 -٧اَلْ َمطْ َع ُم – َعلَى ْالَقْ َدام.
ب إ ََل الْ َمطْ َعم؟
 َكْي َف تَ ْذ َه ُ

السوق َعلَى ْالَقْ َدام.
ب إ ََل ُّ
أَ ْذ َه ُ
الَافلَة.
ب إ ََل الْ ُكلييَّة ب ْ
أَ ْذ َه ُ
الَافلَة.
ب إ ََل الْ َمطَار ب ْ
أَ ْذ َه ُ
ب إ ََل بَـلَدي بالطَّائَرة.
أَ ْذ َه ُ
صديقي ب َّ
اجة.
ب إ ََل َ
الد َّر َ
أَ ْذ َه ُ
الشرَكة.
ب إ ََل الْ ُفْن ُدق ب َسيَّ َارة َّ
أَ ْذ َه ُ
ب إ ََل الْ َمطْ َعم َعلَى ْالَقْ َدام.
أَ ْذ َه ُ

يب الثَّام ُن:
 -٨اَلتَّ ْدر ُ
ك – ُهنَا.
 -٤إقَ َامتُ َ
ك ُهنَا؟
 َه ْل َستَطُ ُول إقَ َامتُ َ
يع َوُرَِّبَا أَ ْكثَـَر.
نَـ َع ْم ،ثََلثَةَ أَ َساب َ
ك ِف َه َذا الْ َم َكان.
ُ -٤وقُوفُ َ
ك ِف َه َذا الْ َم َكان؟
 َه ْل َسيَطُ ُول ُوقُوفُ َ
اعة َوُرَِّبَا أَ ْكثَـَر.
نَـ َع ْمُ ،ربْ َع َس َ

(ثََلثَةَ أَ َسابْي َع)

اعة)
( ُربْ َع َس َ
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 -٢تَأْخيَُك َع ْن ْال ْجت َماع.
ول تَأْخيَُك َع ْن ْال ْجت َماع؟
 َه ْل َسيَطُ ُاعة َوُرَِّبَا أَ ْكثَـَر.
ف َس َ
ص َ
نَـ َع ْم ،ن ْ
 -٣زيَ َارتُك ل ْل َمريض.
ول زيَ َارتُك للْ َمريض؟
 َه ْل َستَطُ ُاعةً َوُرَِّبَا أَ ْكثَـَر.
نَـ َع ْمَ ،س َ
ك بَـ ْع َد الظُّ ْهر.
 -١نَـ ْوُم َ
ك بَـ ْع َد الظُّ ْهر؟
 َه ْل َسيَطُ ُول نَـ ْوُم َ
اعات َوُرَِّبَا أَ ْكثَـَر.
نـَ َع ْم ،ثََل َ
ث َس َ
ك ِف الْ َم ْكتَبَة.
وس َ
ُ -٥جلُ ُ
ك ِف الْ َم ْكتَبَة؟
 َه ْل َسيَطُ ُوس َ
ول ُجلُ ُ
اعات َوُرَِّبَا أَ ْكثَـَر.
نَـ َع ْم ،أَْربَ َع َس َ
َ -٦س َفُرَك إ ََل بَـلَد َك.
ول َس َفُرَك إ ََل بَـلَد َك؟
 َه ْل َسيَطُ ُيع َوُرَِّبَا أَ ْكثَـَر.
نَـ َع ْمَ ،خَْ َسةَ أَ َساب َ

اعة)
ف َس َ
ص َ
(ن ْ

اعةً)
( َس َ

اعات)
(ثََل َ
ث َس َ

اعات)
(أَْربَ َع َس َ

يع)
(َخَْ َسةَ أَ َساب َ

يب التَّاس ُع:
 -٩اَلتَّ ْدر ُ
 -٤أَنَا َمْن ُدوب ل َشرَكة ِتَاريَّة.
ُ -٢ه َو َمْن ُدوب ل َشرَكة ِتَاريَّة.
ُ -٣ه َو َمْن ُدوب ل َشرَكة سيَاحيَّة.
ُ -١ه َو ُُمَاسب ل َشرَكة سيَاحيَّة.
ُ -٥ه َو ُم َوظَّف ل َشرَكة سيَاحيَّة.
 -٦ه َي ُم َوظََّفة ل َشرَكة سيَاحيَّة.

(أَنَا)
( ُه َو)
(سيَاحيَّة)
( ُُمَاسب)
( ُم َوظَّف)
(ه َي)
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 -٧ه َي ُم َوظََّفة ل َشرَكة أَْمريكيَّة.
ت ُم َوظَّف ل َشرَكة أَْمريكيَّة.
 -٨أَنْ َ
ت ُم َهْندس ل َشرَكة أَْمريكيَّة.
 -٩أَنْ َ
ت ُم َهْندس ل َشرَكة فَرنْسيَّة.
 -٤١أَنْ َ
 -٤٤أَنَا ُم َهْندس ل َشرَكة فَرنْسيَّة.
 -٤٢أَنَا َمْن ُدوب ل َشرَكة فَرنْسيَّة.
 -٤٣أَنَا َمْن ُدوب ل َشرَكة ِتَاريَّة.
 -٤١أَنَا ُمدير ل َشرَكة ِتَاريَّة.

(أَْمريكيَّة)
ت)
(أَنْ َ
( ُم َهْندس)
(فَرنْسيَّة)
(أَنَا)
( َمْن ُدوب)
(ِتَاريَّة)
( ُمدير)

يب الْ َعاشُر:
 -٤١اَلتَّ ْدر ُ
 -٤فَـنَاد ُق.
 فَـنَاد ُق َّوَل أَ ْس َع ُارَها ُمْرتَف َعة.
الد َر َجة ْالُ َ
 فَـنَاد ُق َّالد َر َجة الثَّانيَة أَ ْس َع ُارَها ُم ْعتَدلَة.
وَل أَ ْس َع ُارَها ُمْرتَف َعة أََّما فَـنَاد ُق َّ
 فَـنَاد ُق َّالد َر َجة الثَّانيَة فَأَ ْس َع ُارَها ُم ْعتَدلَة.
الد َر َجة ْالُ َ
َ -٢مطَاع ُم.
 َمطَاع ُم َّوَل أَ ْس َع ُارَها ُمْرتَف َعة.
الد َر َجة ْالُ َ
 َمطَاع ُم َّالد َر َجة الثَّانيَة أَ ْس َع ُارَها ُم ْعتَدلَة.
الد َر َجة ْالُوََل أَ ْس َع ُارَها ُمْرتَف َعة أََّما َمطَاع ُم َّ
 َمطَاع ُم َّالد َر َجة الثَّانيَة فَأَ ْس َع ُارَها ُم ْعتَدلَة.
َ -٣م َسار ُح.
 َم َسار ُح َّوَل أَ ْس َع ُارَها ُمْرتَف َعة.
الد َر َجة ْالُ َ
 َم َسار ُح َّالد َر َجة الثَّانيَة أَ ْس َع ُارَها ُم ْعتَدلَة.
وَل أَ ْس َع ُارَها ُمْرتَف َعة أََّما َم َسار ُح َّ
الد َر َجة الثَّانيَة فَأَ ْس َع ُارَها ُم ْعتَدلَة.
 َم َسار ُح ال َّد َر َجة ْالُ َ -١ر ْح َلت.
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ت َّ
وَل أَ ْس َع ُارَها ُمْرتَف َعة.
الد َر َجة ْالُ َ
 ر ْح َل ُت َّ
الد َر َجة الثَّانيَة أَ ْس َع ُارَها ُم ْعتَدلَة.
 ر ْح َل ُت َّ
ت َّ
الد َر َجة الثَّانيَة فَأَ ْس َع ُارَها ُم ْعتَدلَة.
الد َر َجة ْالُ َ
وَل أَ ْس َع ُارَها ُمْرتَف َعة أََّما ر ْح َل ُ
 ر ْح َل ُ -٥تَ َذاكُر.
 تَ َذاكُر َّوَل أَ ْس َع ُارَها ُمْرتَف َعة.
الد َر َجة ْالُ َ
 تَ َذاكُر َّالد َر َجة الثَّانيَة أَ ْس َع ُارَها ُم ْعتَدلَة.
وَل أَ ْس َع ُارَها ُمْرتَف َعة أََّما تَ َذاكُر َّ
 تَ َذاكُر َّالد َر َجة الثَّانيَة فَأَ ْس َع ُارَها ُم ْعتَدلَة.
الد َر َجة ْالُ َ
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