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.الطفلتان في المنزل 08

.الطفالن ذاهبان اإلى المدرسة

.األطفال في المدرسة

.المرأة في المنزل

يد .المرأة ذاهبٌة اإلى مكتب البر

يد .المرأة في مكتب البر

.هي ذاهبٌة اإلى العمل 09

.هي ذاهبٌة اإلى المدرسة

.هي ذاهبٌة اإلى المكتبة

.هي ذاهبٌة اإلى المقهى

.أنا ذاهبٌة اإلى الفندق 10

.هو ذاهٌب اإلى البنك

.نحن ذاهبون اإلى المنتزه

.هما ذاهبان اإلى المتحف

مسرٌح 11

مسرٌح

مسرٌح

اإستاٌد

اإستاٌد

محّطة وقوٍد

.الناس واقفون في اإلستاد 12

.المرأة جالسٌة في المسرح

.الرَُّجل يعمل في محّطة الوقود

يطًة 13 .هو يطالع خر

.هي تشتري وقودًا

.المرأتان تطالعان خريطة

.الرَُّجالن يحتاجان وقودًا

الدرس المحوري1�1

يٍد 01 .مكتب بر

فندٌق

بنٌك

متحٌف

مقهى

مكتبٌة

.هي تعمل في البنك 02

يد .هو يعمل في مكتب البر

.هما يعمالن في المقهى

.هي تقرأ في المقهى 03

.هم يقرأون في المكتبة

.هو يقرأ في المتحف

.هما تعمالن في البنك 04

.هي تعمل في الفندق

.هو يعمل في المتحف

.المرأة في المنزل 05

.الّرجال في العمل

.العائلة في المنزل

.األطفال في المدرسة

.الرَُّجالن يطبخان في العمل 06

.الرَُّجل يطبخ في المنزل

.األطفال يقرأون في المدرسة

.الطفلة تقرأ في المنزل

.أنا في المنزل 07

.أنا في العمل

.أنا في المدرسة
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اإلى أين أنتما ذاهبان؟ 19

.نحن ذاهبان اإلى المسرح

اإلى أين أنِت ذاهبة؟

.أنا ذاهبٌة اإلى الفندق

اإلى أين أنَت ذاهب؟

.أنا ذاهٌب اإلى المكتبة

اإلى أين أنَت ذاهٌب؟ 20

.أنا ذاهٌب اإلى اإلستاد

اإلى أين أنَت ذاهٌب؟

.أنا ذاهٌب اإلى المكتبة

.نحن ذاهبان اإلى المتحف 21

يد .نحن ذاهبان اإلى مكتب البر

.نحن ذاهبان اإلى محّطة الوقود

.نحن ذاهبون اإلى البنك

.الرَُّجل خلف الشجرة 22

.الولد أمام الشجرة

.البنت خلف المالءة

.المرأة أمام المالءة

.الدّراجة أمام المنزل 23

.الدّراجة خلف المنزل

.الجواد أمام المتحف

.المرأة خلف الرَُّجل

.الرَُّجل بجانب سيّارته 24

.السيّارة الزرقاء بجانب السيّارة الحمراء

.الرَُّجل بجانب زوجته

.المرأة بجانب جوادها

يتبع1�1

.نحن نحتاج وقودًا 14

.هو يشتري الوقود ببطاقة اإلئتمان

يطًة .هي تحتاج خر

يطة نقدًا .هي تشتري الخر

.هي تحتاج بعض الوقود 15

.هي تحتاج بعض النقود

يطًة .هي تحتاج خر

.هي تحتاج بعض القهوة

اإلى أين أنِت ذاهبٌة؟ 16

.أنا ذاهبٌة اإلى الصيدليّة

اإلى أين أنتما ذاهبتان؟

.نحن ذاهبتان اإلى المكتبة

اإلى أين أنَت ذاهٌب؟ 17

.أنا ذاهٌب اإلى المستشفى

اإلى أين أنتم ذاهبون؟

.نحن ذاهبون اإلى اإلستاد

اإلى أين هو ذاهٌب؟

.هو ذاهٌب اإلى المدرسة

اإلى أين هما ذاهبان؟

.هما ذاهبان اإلى المقهى

.هو يحتاج دواًء 18

.أنا ذاهبٌة اإلى الصيدليّة

.نحن نحتاج حليبًا

.أنا ذاهٌب اإلى محّل البقالة

.السيّارة تحتاج وقودًا

.أنا ذاهٌب اإلى محّطة الوقود
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.المقهى على يساره 31

.المقهى على يمينه

.المسرح على يساره

.المسرح على يمينه

أين مكتب البريد؟ 32

يطًة .نحن نحتاج خر

هل يبيعون خرائط في المكتبة؟

.نعم. هم يبيعون خرائط في المكتبة

يطة 33 .مرحبًا. نحن نحتاج خر

.الخرائط خلف الصحف

يطة .أريد شراء هذه الخر

كم هي تكلّف؟ 34

.هي تكلّف خمسة دوالرات

يد الدفع بالنقد؟ هل تر

.ال. شكرًا لِك. أنا أريد أن أدفع ببطاقة اإلئتمان

يدان أن تذهبا؟ 35 أين تر

يد يد أن نذهب اإلى مكتب البر .نحن نر

يد بجانب المكتبة .مكتب البر

.الرَُّجل خلف السيّارة 25

.الرَُّجل بجانب السيّارة

.الرَُّجل أمام السيّارة

.المرأة في المتحف 26

ّ
.الرَُّجل على الكرسي

.الولد تحت المائدة

.الحيوان خلف السيّارة 27

.الحيوان تحت المنزل

.الحيوان فوق السيّارة

.الحيوان في المنزل

.الحيوان أمام المنزل

.الحيوان بجانب السيّارة

أين أنَت؟ 28

ّ
.أنا تحت الكرسي

أين أنِت؟

.أنا خلف الكرسي

أين أنَت؟

.أنا تحت السيّارة

أين أنِت؟

.أنا خلف السيّارة

.الزهور في يده اليسرى 29

.اللعبة بجانب قدمه اليمنى

.هذه يدها اليمنى

.هذه قدمها اليسرى

.البنت على يساره 30

.الكلب على يمينها

.الدّراجة على يسارها

يطة على يمينه .الخر



4

.أنا في المنزل 08

.أنا ذاهبٌة اإلى العمل

.أنا في العمل

.هما في المنزل 09

.هما ذاهبان اإلى المدرسة

.هم في المدرسة

.أنا ذاهبٌة اإلى العمل 10

.هو ذاهٌب اإلى العمل

.هم في العمل

.هي في العمل

.هما ذاهبان اإلى المسرح 11

.هو يعمل في المسرح

.هي جالسٌة في المسرح

يدين الذهاب؟ 12 أين تر

.أريد الذهاب اإلى الفندق

يدان الذهاب؟ أين تر

يد الذهاب اإلى المسرح .نر

يد الذهاب؟ أين تر

.أريد الذهاب اإلى اإلستاد

.قطار األنفاق 13

.قطار األنفاق

.قطار األنفاق

حافلة

حافلة

سيّارة أجرة

.هو يستقّل الحافلة 14

.هي تستقّل قطار األنفاق

.هما يستقاّلن سيّارة أجرة

الدرس المحوري2�1

.األطفال يقفون في صّف 01

.الّرجال يقفون في صّف

.النساء يقفن في صّف

.الشخص األّول في الصّف طويٌل 02

.الشخص الثاني في الصّف أشقر الشعر

.الشخص الثالث في الصّف أسود الشعر

.الشخص الرابع في الصّف عطشان

.الطفلة األولى في الصّف تلبس تنّورًة 03

.الطفل الثاني في الصّف يلبس نّظارًة شمسيًّة

.الطفل الثالث في الصّف يلبس قميصًا أزرق

.الطفل الرابع في الصّف يلبس قبّعًة

.الرقم األّول هو ثالثة 04

.الرقم الثاني هو تسعة

.الرقم الثالث هو سبعة

أين دورة المياه؟ 05

.اإنّها الباب األّول على اليمين

أين دورة المياه؟

.اإنّها الباب الثاني على اليسار

أين دورة المياه؟ 06

.اإنّها الباب األّول على اليسار

أيّهم معطفِك؟

.معطفي أحمر. هو المعطف الرابع على اليمين

.هو في العمل 07

.هو ذاهٌب اإلى المنزل

.هو في المنزل
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.نحن واقفون عند موقف الحافالت 22

.هي جالسٌة عند موقف الحافالت

.هو ينزل من الحافلة عند موقف الحافالت

.هم ذاهبون اإلى محّطة قطار األنفاق

.أنا جالٌس عند محّطة قطار األنفاق

.هو ينزل من قطار األنفاق عند محّطة قطار األنفاق

.هي تركب في الحافلة 23

.هو ينزل من الحافلة

.هو يركب في الحافلة

.هي تنزل من الحافلة

.موقف الحافالت أمام المنتزه 24

.المتحف بجانب المنتزه

.محّطة الوقود بعيدٌة عن المدينة

يٌب من المطعم يد قر .مكتب البر

اإلى أين أنَت ذاهٌب؟ 25

.أنا ذاهٌب اإلى محّطة قطار األنفاق

اإلى أين أنَت ذاهٌب؟ 26

.أنا ذاهٌب اإلى محّطة قطار األنفاق

.سيّارة األجرة تنعطف يسارًا 27

.سيّارة األجرة تذهب باتّجاه األمام

.سيّارة األجرة تنعطف يمينًا

.الحافلة تنعطف يسارًا 28

.السيّارة تنعطف يمينًا

.سيّارة األجرة تذهب باتّجاه األمام

.اإنعطف يسارًا 29

.اإذهب باتّجاه األمام

.اإنعطف يمينًا

.هؤالء الناس يستقلّون قطار األنفاق 15

.هؤالء الناس يستقلّون الحافلة

.هذان الشخصان يستقاّلن سيّارة األجرة

من فضلَك, أين مقعدي؟ 16

.مقعدَك على اليمين

.شكرًا لَك

.أنَت على الرحب و السعة

.من فضلك 17

يدين هذا المقعد؟ هل تر

.نعم. شكرًا لك

.أنِت على الرحب و السعة

من فضلك, أين مقعدي؟ 18

.أنِت تجلسين في المقعد الثالث

أين سارة؟

.هي تجلس في المقعد رقم ثمانية

كيف تصل اإلى العمل؟ 19

.أنا أستقّل قطار األنفاق اإلى العمل

كيف تصلين اإلى المدرسة؟

.أنا أمشي اإلى المدرسة

كيف تصل اإلى العمل؟ 20

.أنا أقود

كيف تصلين اإلى المدرسة؟

.أنا أستقّل الحافلة

.هو يستقّل الحافلة 21

.هي تنزل من الحافلة

.هي تستقّل قطار األنفاق

.هما تنزالن من قطار األنفاق
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الدرس المحوري3�1

طائرٌة 01

قطاٌر

حافلٌة

مطاٌر

محّطة قطاٍر

محّطة حافالٍت

كل في الطائرة 02 .الرَُّجل يأ

.المرأة نائمٌة في القطار

.الناس ينزلون من الحافلة

.أنا أنتظر الطائرة 03

.هما تنتظران القطار

.هي تنتظر الحافلة

.مطاٌر في العصر 04

.محّطة قطاٍر في الصباح

.محّطة حافالٍت في الليل

.المرأة و اإبنها ينتظران في المطار 05

.أنا أنتظر عند محّطة القطارات

.الّرجال ينتظرون عند محّطة القطار

.هي تنتظر عند المقهى

.الرَُّجل يلبس ساعًة 06

.هذه الساعة موجودٌة في محّطة القطار

.المرأة تلبس ساعًة

.هذه الساعة موجودٌة في المطار

.الساعة فوق المائدة 07

.هذه الساعة موجودٌة في محّطة القطار

.المرأة تلبس ساعًة

.الساعة بجانب المغسلة

يتبع2�1

من فضلِك، كيف أصل اإلى موقف الحافالت؟ 30

.اإذهب باتّجاه األمام

من فضلَك, كيف أصل اإلى الفندق قرب المتحف؟

.اإذهبي اإلى الشارع الثالث و اإنعطفي يسارًا

من فضلَك، كيف أصل اإلى المكتبة؟

.اإذهبي اإلى المتحف و اإنعطفي يمينًا

من فضلَك، كيف أصل اإلى البنك؟ 31

.اإذهبي باتّجاه األمام اإلى المنتزه

.اإنعطفي يسارًا

.البنك على اليمين

من فضلِك، كيف أصل اإلى المتحف؟ 32

.اإستقّل الحافلة حتّى موقف الحافالت الرابع

.اإنزل من الحافلة و اإمش حتّى الشارع الثاني

.المتحف على اليسار

.شكرًا لِك

.أنَت على الرحب و السعة
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من فضلك, كم الساعة اآلن؟ 13

.الساعة اآلن الخامسة

.شكرًا لَك

من فضلِك، كم الساعة اآلن؟

.الساعة اآلن الثامنة و النصف

.شكرًا لِك

كم الساعة اآلن؟ 14

.الساعة اآلن الخامسة و الربع

كم الساعة اآلن؟

.الساعة اآلن السادسة اإاّل ربعًا

كم الساعة اآلن؟

.الساعة اآلن الواحدة و الربع

كم الساعة اآلن؟

.الساعة اآلن الثانية اإال ربعًا

.أنا أشتري تذكرة 15

.لدينا تذكرتان

.أنَت تحتاج تذكرًة

.حقيبة مالبسه حمراء 16

.حقيبتا مالبسهما سوداوان

.حقيبة مالبسها زرقاء

.جواز السفر في حقيبة المالبس 17

.جواز السفر بجانب الهاتف

.جواز السفر فوق الخريطة

.جواز السفر بجانب التذكرة

.لديها حقيبة مالبس 18

.لديها جواز سفٍر

.لديها تذكرة

.الساعة اآلن الواحدة 08

.الساعة اآلن الثانية

.الساعة اآلن الثالثة

.الساعة اآلن الرابعة

.الساعة اآلن التاسعة

.الساعة اآلن الثانية عشرة

.الساعة اآلن الخامسة صباحًا 09

.الساعة اآلن السادسة صباحًا

.الساعة اآلن الثامنة صباحًا

.الساعة اآلن الثالثة مساًء

.الساعة اآلن السابعة مساًء

.الساعة اآلن الحادية عشر مساًء

.الساعة اآلن الثامنة صباحًا 10

.الساعة اآلن الواحدة مساًء

.الساعة اآلن الثامنة مساًء

.الساعة اآلن الواحدة صباحًا

.الطائرة تغادر عند الساعة الرابعة مساًء 11

.الطائرة تصل عند الساعة التاسعة مساًء

.القطار يغادر عند الساعة السادسة صباحًا

.القطار يصل عند الساعة الثانية مساًء

.الطائرة تصل عند الساعة الثانية و النصف صباحًا 12

.الحافلة تغادر عند الساعة السادسة و النصف مساًء

.القطار يصل عند الساعة الحادية عشرة و النصف صباحًا

.القطار يغادر عند العاشرة و النصف مساًء
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هل تنتظر الطائرة رقم اإثنين و خمسين؟ 23

نعم. متى تصل؟

.الطائرة رقم اإثنين وخمسين تصل عند الساعة العاشرة

بعٍة و أربعين؟ هل تنتظر قطار رقم أر

.ال. أنا أنتظر قطار رقم ثالثة و ثالثين

.اإنّه يصل عند الساعة الواحدة

 من فضلَك. هل يصل القطار عند الساعة السابعة و الربع 24

مساًء؟

.ال. القطار تأّخر ساعًة واحدة. اإنّه يصل عند الثامنة و الربع

 من فضلَك, هل تغادر الطائرة عند الساعة الثامنة و خمسٍة و

خمسين مساًء؟

 ال. الطائرة تأّخرْت ثالثين دقيقًة. الطائرة تغادر عند الساعة

.التاسعة و خمسٍة وعشرين مساًء

كم الساعة اآلن؟ 25

.الساعة اآلن الثامنة و خمسة و عشرون مساًء

هل تأّخر القطار؟

.ال. اإنّه في وقته. اإنّه يصل عند الساعة التاسعة والنصف

مرحبًا. هل معِك تذكرتِك؟ 26

.نعم معي تذكرتي

شكرًا لِك. هل معِك جواز سفرِك؟

.نعم. معي جواز سفري

هل معِك حقيبة مالبس؟ 27

.نعم. معي حقيبة مالبس

هل الطائرة في وقتها؟

.نعم. الطائرة تغادر عند الرابعة و سبٍع وأربعين مساًء

.شكرًا لِك

.أنِت على الرحب و السعة

يتبع3�1

.ساعتان اإثنتان 19

.ثماني عشرة دقيقة

.سبٌع و أربعون ثانية

.ثالث ساعات

.تسع دقائق

.ستٌّ و خمسون ثانية

.أريد أن أشتري تذكرتين 20

كر تكلّف ستّين يورو .التذا

أيّة ساعٍة يغادر القطار؟

.القطار يغادر عند الساعة الواحدة و النصف

.القطار يغادر خالل ثالثين دقيقة

أيّة ساعٍة يغادر قطارَك؟ 21

 قطاري يغادر عند الساعة الثامنة وسبٍع و ثالثين دقيقًة

.صباحًا

أيّة ساعٍة تصل حافلتِك؟

بع مساًء .حافلتي تصل عند السابعة و الر

أيّة ساعٍة تغادر طائرتِك؟

بعًا مساًء .طائرتي تغادر عند الساعة الواحدة اإال ر

أيّة ساعٍة تصل الطائرة؟ 22

أيّة طائرٍة؟

.الطائرة القادمة من باريس

.اإنّها تصل عند الساعة الثالثة و اإثنتان و أربعين دقيقًة مساًء

كم الساعة اآلن؟

.الساعة اآلن الثانية و اإثنتان و أربعون دقيقًة مساًء

.الرحلة تصل خالل ساعٍة واحدة
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هل الطائرة في وقتها؟ 35

.ال. الطائرة تأّخرْت

هل الطائرة في وقتها؟

.نعم. الطائرة في وقتها

أيّة ساعٍة تصل طائرتَك؟ 36

ين .طائرتي تصل عند الساعة السابعة وثالثةٍ وعشر

أيّة ساعٍة يصل قطارِك؟

بٍع وخمسين .قطاري يصل عند الساعة السادسة و أر

.المسافة عشرون كيلومترًا اإلى المطار 28

.المسافة عشرة كيلومتراٍت اإلى الفندق

.المسافة خمسة كيلومتراٍت اإلى محّطة الوقود

.المسافة كيلومتٌر واحٌد اإلى المطعم

.المرأة في غرفتها 29

.رقم غرفتنا هو واحٌد و ثالثون

.هذه غرفتِك

.رقم مقعدها واحٌد و ستّون 30

.رقم غرفته اإثنان و ستّون

.هذا يكلّف ثالثة وستّين يورو

بٌع و ستّون سنًة .عمره أر

.رقم مقعدِك ثالثة و سبعون 31

بعٌة و سبعون .رقم غرفتَك أر

.هذا يكلّف خمسًة و سبعين دوالرًا

.المسافة هي ستٌة و سبعون كيلومترًا اإلى روما

.مقعدِك رقم خمسة و ثمانين 32

.غرفتِك رقم ستٍّة و ثمانين

.هذا يكلّف سبعًة و ثمانين دوالرًا

.عمره ثماٍن و ثمانون سنًة

.هذه الكاميرا تكلّف تسعًة و تسعين دوالرًا 33

.هذا الهاتف يكلّف ثالثةً و تسعين يورو

.هذا المعطف يكلّف تسعين جنيهًا اإسترلينيًّا

.هذه األحذية تكلّف ستًّة و تسعين يورو

كم تكلّف هذه الكاميرا؟ 34

.اإنّها تكلّف خمسًة و سبعين يورو

كم تكلّف هذه النّظارات الشمسيّة؟

.هي تكلّف ثمانين جنيهًا اإسترلينيًّا

كم يكلّف هذا الراديو؟

بعًة و ستّين دوالرًا .اإنّه يكلّف أر
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شاطىٌئ 08

جباٌل

غابٌة

بحيرٌة

.هما ذاهبان اإلى الجبال 09

.هما يمشيان على الشاطئ

.هم ذاهبون اإلى البحيرة

.هم يمشون في الغابة

.الجّو ممطٌر في الغابة 10

.الجّو مثلٌج في الجبال

.الجّو ممطٌر عند البحيرة

.الجّو مثلٌج في المدينة

.الجّو مشمٌس اليوم في الجبال 11

.الجّو غائٌم اليوم في المنتزه

.الجّو مشمٌس اليوم عند الشاطئ

.الجّو غائٌم اليوم عند البحيرة

لماذا حقيبة مالبسِك مبتلّة؟ 12

.حقيبة مالبسي مبتلٌّة ألّن الجّو ممطٌر

لماذا تلبسين نّظاراٍت شمسيٍّة؟

.أنا ألبس نّظاراٍت شمسيٍّة ألّن الجّو مشمس

هل الرحلة رقم خمسٍة وخمسين في موعدها؟ 13

.ال. اإنّها تأّخرْت

لماذا تأّخرْت؟

.اإنّها تأّخرْت ألّن الجّو مثلٌج

هل الجّو ممطٌر؟ 14

.نعم

هل الجّو مشمس؟

.نعم. الجّو مشمٌس

الدرس المحوري4�1

.الكلب يستطيع أن يسبح 01

.الكلب ال يستطيع أن يقود

.القّطة تستطيع أن تجري

.القّطة ال تستطيع أن تقرأ

.هو يستطيع أن يسبح 02

.الرضيع ال يستطيع أن يسبح

.الجواد يستطيع أن يمشي

.السمكة ال تستطيع أن تمشي

.هذا الحيوان يستطيع أن يسبح 03

.هذا الحيوان ال يستطيع أن يسبح

.هذا الرَُّجل يستطيع أن يمشي

.هذا الرَُّجل ال يستطيع أن يمشي

.هو يستطيع أن يقود ستّين كيلومترًا في يوٍم واحٍد 04

.هو ال يستطيع أن يمشي ستّين كيلومترًا في يوٍم واحٍد

.هي تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب في خالل عشر دقائق

.هي ال تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب في خالل عشر دقائق

هل أستطيع أن أستقّل الحافلة اإلى المتحف؟ 05

.نعم أنِت تستطيعين. هناك موقٌف للحافلة أمام المتحف

هل أستطيع أن أمشي اإلى المطعم؟

.ال. ال تستطيعين. المسافة عشرة كيلومتراٍت اإلى المطعم

هل أستطيع أن أستقّل القطار اإلى باريس؟ 06

.ال. أنَت ال تستطيع. القطار ال يذهب اإلى باريس

هل أستطيع أن أستقّل القطار اإلى برشلونة؟

بعًا مساًء .نعم. أنَت تستطيع. القطار يغادر عند السابعة اإال ر

.البنت نائمٌة على الشاطئ 07

يان في الغابة .الرَُّجل و المرأة يجر

.األوالد يسبحون في البحيرة

.الرَُّجل يمشي في الجبال
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ماذا تفعل؟ 22

.أنا أشتري تذكرًة

لماذا تشتري تذكرة؟

.أنا أشتري تذكرًة ألنّي سأذهب غدًا اإلى حفٍل موسيقي

.اليوم أنا أقود في الغابة. غدًا سأغسل سيّارتي 23

.اليوم أنا أشتري مظلًّة. غدًا ستمطر

.اليوم أنا أعمل. غدًا سألعب الغولف

.اليوم الجّو ممطٌر. لكن غدًا سيكون مشمسًا

.اليوم الجّو غائم. لكن غدًا سيكون ممطرًا

.اليوم الجّو مثلج. لكّن غدًا سيكون ممطرًا

كيف حال الجّو؟ 24

.الجّو ممطر

كيف حال الجّو؟

.الجّو مشمس

كيف حال الجّو؟

.الجّو مثلج

كيف حال الجّو؟ 25

.الجّو بارٌد. اإنّه مثلج

كيف حال الجّو؟

.الجّو حارٌّ. اإنّه مشمس

هل سيكون الجّو ممطرًا غدًا؟ 26

.ال. سيكون الجّو مشمسًا غدًا

هل سيتساقط الثلج هذا األسبوع؟

.ال. لن يتساقط الثلج هذا األسبوع

.هو سيجري 27

.هي ستقرأ

.هم سيتناولون العشاء

.ستمطر اليوم 15

.الجّو ممطٌر

.سيتساقط الثلج اليوم

.الجّو مثلج

.الجّو بارٌد اليوم في الجبال 16

.الجّو بارٌد اليوم على الشاطئ

.الجّو حارٌّ اليوم في الغابة

.الجّو حارٌّ اليوم في المدينة

.مصر حاّرٌة في الصيف 17

.روسيا باردٌة في الشتاء

.نيويورك باردٌة في الشتاء

.روما حاّرٌة في الصيف

.صباح الخير. سيكون الجّو حاّرًا اليوم 18

.غدًا سيكون الجّو باردًا

بعاء سيكون الجّو غائمًا .يوم األر

.الخميس سيكون الجّو مشمسًا

هل نستطيع أن نتناول العشاء في الخارج؟ 19

.ال. ال نستطيع أن نتناول العشاء في الخارج

لم ال؟

.ألّن الجّو سيكون ممطرًا

.اليوم أنا أسبح 20

.غدًا أنا سأْدُرُس

.اليوم أنا أسبح 21

.غدًا أنا سأْدُرُس

بعاء أنا سألعب كرة القدم .يوم األر

يون .يوم الخميس أنا سأشاهد التلفز
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الَمْعلَم5�1

كم الساعُة اآلَن؟ 02

.الساعُة اآلَن الثالثُة و اإثناِن و أربعوَن

أيَة تنورٍة تحب؟ 03

.أحُب التنورَة السوداَء

أيُّ حذاٍء تحب؟ 04

.أحُب الحذاَء األسوَد

كم الساعُة اآلَن؟ 06

بُع .الساعُة اآلَن الرابعُة و الر

مرحبًا 08

يطًة رجاًء .مرحبًا. أنا أحتاُج خر

اإلى أيَن أنَت ذاهٌب؟ 10

.أنا ذاهٌب اإلى المتحِف

.شكرًا لِك 12

.أنَت على الرحِب و السعِة

أأنعطْف يسارًا أم يمينًا؟ 13

.اإنعطفي يسارًا

أأذهُب بإتجاِه األماِم أم يمينًا؟ 16

.اإذهبي بإتجاِه األماِم

هل نحتاُج َوقودًا؟ 18

.ال. ال نحتاُج َوقودًا

يسارًا أم يمينًا؟ 20

يمينًا

يتبع4�1

.أنا سألعب كرة المضرب 28

.نحن سنسبح

.هو سيقبّل زوجته

يد .هي ستذهب اإلى مكتب البر

هل نستطيع الذهاب اإلى الشاطئ غدًا؟ 29

.ال. ال نستطيع

ِلَم ال؟

.الجّو غائٌم اليوم. غدًا ستمطر

.نحن نستطيع الذهاب يوم السبت

متى سنتناول الغداء؟ 30

.نحن سنتناول الغداء بعد أن نسبح

متى سنلعب كرة القدم؟

كل .نحن سنلعب كرة القدم بعد أن نأ

.نحن سنتناول العشاء 31

.هم سيلعبون كرة القدم

.أنا سأتناول الغداء

.أنا سألعب كرة القدم
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الدرس المحوري1�2

.هي تجري 01

.هو جرى

كل .هي تأ

كل .هو أ

.هي تشتري كتابًا 02

.هي اشترت كتابًا

.هو يلعب كرة القدم

.هو َلِعَب كرة القدم

.أنا أبيع صحفًا 03

.أنا بعُت صحيفًة

.أنا أقرأ كتابًا

.أنا قرأُت أربعة كتٍب

.هي ستشتري مالبس 04

.هي تشتري مالبس

.هي اإشترت مالبس

كل الشوكوالتة 05 .أنا سآ

كل الشوكوالتة .أنا آ

كلُت الشوكوالتة .أنا أ

.هو سيسبح 06

.هو يسبح

.هو سبح

.أنا سأسبح

.أنا أسبح

.أنا َسَبْحُت

كم الساعُة اآلن؟ 21

.الساعُة اآلن الخامسُة

.مرحبًا السيُد حّداد 23

مرحبًا
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يُت صحيفًة البارحة 13 .أنا اإشتر

.أنا أقرأ الصحيفة اليوم

يُت كتابًا البارحة .أنا اإشتر

.أنا أقرأ الكتاب اليوم

بعاء الماضي 14 .هو اإشترى تذكرة قطاٍر يوم األر

.اليوم هو يركب القطار اإلى باريس

.هي اإشترت حذاًء جديدًا يوم اإلثنين الماضي

.اليوم هي تجري

يُت منزًال يوم الخميس الماضي 15 .أنا اإشتر

.اليوم أنا أشتري مائدًة و كراٍس

.هي باعت سيّارتها يوم اإلثنين الماضي

.اليوم هي تركب الحافلة

يُت صحيفًة يوم الجمعة الماضي 16 .أنا اإشتر

.أنا َسَبْحُت كيلومترًا يوم الثالثاء الماضي

.أنا قرأُت كتابين األسبوع الماضي

.هو سيذهب اإلى البحيرة في األسبوع القادم 17

.نحن سنزور أصدقاءنا في الشهر القادم

.أنا سيكون عمري سّت سنواٍت في السنة القادمة

متى ستذهبين اإلى الجبال؟ 18

.سأذهب اإلى الجبال في األسبوع القادم

متى ستذهبان اإلى برشلونة؟

.سنذهب اإلى برشلونة األسبوع القادم

كلِت جزرِك؟ 19 هل أ

كلُت جزري .نعم. أ

هل لعْبَت كرة القدم البارحة؟

.ال. سألعب كرة القدم األسبوع القادم

يتبع1�2

.هي ستسبح 07

.هي تسبح

.هي َسَبَحْت

.أنا سأسبح

.أنا أسبح

.أنا َسَبْحُت

هل َسَبْحِت؟ 08

يُت .ال. لم أسبح. أنا جر

يِت كتابًا؟ هل اشتر

يُت صحيفًة .ال. لم أشتر كتابًا. أنا اشتر

هل ستقرأ هذا الكتاب؟ 09

.نعم. أنا سأقرأ هذا الكتاب

ماذا تفعل؟

.أنا أقرأ كتابًا

هل قرأَت هذا الكتاب؟

.نعم. أنا قرأُتُه

.اليوم هو الثالثاء. أنا في المدرسة 10

.البارحة أنا َسَبْحُت في البحيرة

.غدًا أنا سأزور جّدتي

يُت لحمًا و خضارًا 11 .البارحة أنا اإشتر

.اليوم أنا أطبخ

يُت عشرة كيلومتراٍت .البارحة أنا جر

.اليوم أنا أسبح

.هي لعَبْت كرة المضرب البارحة 12

.نحن اليوم عند الشاطئ

.هما سيزوران جّدهما غدًا
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طوابع 26

ظرٌف

ّ
يٌد اإلكتروني بر

مكتٌب

قاموٌس

دفتر مالحظاٍت

.دفتر المالحظات فوق المكتب 27

.الطوابع فوق المكتب

.الظرف تحت المكتب

هل لديَك قاموٌس؟ 28

.ال. لكّن المعلّم لديه قاموٌس

هل لديَك قاموٌس؟

.نعم. القاموس فوق مكتبي

ماذا تفعلين؟ 29

كتب رسالًة .أ

هل تحتاجين طوابع؟

يُت طوابع البارحة .ال. أنا اإشتر

يِت ظروفًا؟ هل اإشتر

يُت ظروفًا األسبوع الماضي .نعم. أنا اإشتر

.البنت الكبرى تقرأ الكتاب للبنتين الصغيرتين 30

.هي تكتب رسالًة اإلى والديها

.هي تبيع دفتر مالحظاٍت للَرُجِل

.هو يكتب رسالًة اإلكترونيًّة اإلى صديقه

.هو يعطي مجوهراٍت لزوجته 31

.البنت تعطي دفتر المالحظات لصديقها

.هو يعطي رسائل للمرأة

.أنا أعطي معلّمتي تّفاحًة

كلِت في هذا المطعم في األسبوع الماضي 20 .هل أ

كل في هذا المطعم األسبوع القادم .ال. سآ

هل ستلعب كرة المضرب في األسبوع القادم؟

.ال. أنا لعبُت كرة المضرب األسبوع الماضي

.أنا لعبُت الغولف يوم الثالثاء الماضي 21

.أنا سأزور جّدتي يوم الثالثاء القادم

.أنا بعُت سيّارتي يوم اإلثنين الماضي

.أنا سأشتري سيّارًةً يوم اإلثنين القادم

!أنِت قرأِت ثالثة كتٍب 22

يَت كلبًا !أنَت اشتر

كلِت سّت شطائر !أنِت أ

يِت ستّة كيلومتراٍت 23 !أنِت جر

!أنِت َكَتْبِت كتابًا

!أنَت بعَت سيّارتين اليوم

قاموٌس 24

قاموٌس

قاموٌس

دفتر مالحظاٍت

دفتر مالحظاٍت

مكتٌب

طوابع 25

طوابع

طوابع

ظرٌف

ظرٌف

ّ
يٌد الكتروني بر
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الدرس المحوري2�2

علوٌم 01

علوٌم

علوٌم

فنٌّ

فنٌّ

رياضياٌت

.أنا اُأَدرُِّس الموسيقى 02

.هي َتْدُرُس التاريخ

ياضيات .هو ُيَدرُِّس الر

علوٌم 03

فنٌّ

رياضياٌت

موسيقى

تاريٌخ

بيّة العر

ماذا َدَرْسُتما البارحة؟ 04

.البارحة َدَرْسنا الموسيقى

ماذا َتْدُرسان اليوم؟

ياضيات .اليوم َنْدُرُس الر

ماذا َسَتْدُرسان غدًا؟

.غدًا َسَنْدُرُس العلوم

ماذا َدَرْسِت البارحة؟ 05

.البارحة َدَرْسُت التاريخ و الفّن

ماذا َدَرْستم البارحة؟

.البارحة َدَرْسنا العلوم و الموسيقى

يتبع1�2

.هي تكتب رسالًة اإلى جّدها 32

.هي كَتَبْت رسالًة اإلى جّدها

.هو يعطي الطالبة كتابًا

.هو أعطى الطالبة كتابًا

كتب رسالًة اإلكترونيًّة اإلى أّمي .أنا أ

.أنا َكَتْبُت رسالًة اإلكترونيًّة اإلى أّمي

.المعلّم يعطي قاموسًا للطالب 33

.المعلّم أعطى القاموس للطالب

.هو يعطي زهورًا لزوجته

.هو أعطى زهورًا لزوجته

هل أعطيَت الدّراجة ألختَك؟ 34

.ال. أنا أعطيُت الدّراجة ألخي

هل أعطيِت التّفاحة لمعلّمتِك؟

كلُت التّفاحة .ال. أنا أ

هل قرأِت الصحيفة هذا الصباح؟

.ال. أنا أعطيُت الصحيفة لزوجي

.أنا أعطي الكرة ألخي 35

.أنا أعطيُت القلم ألختي

.أنا أعطي الكرة ألختي

.أنا أعطيُت قلمًا ألخي
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اإلى أين أّمي ذاهبٌة؟ 12

.هي ذاهبٌة اإلى محّل البقالة

اإلى أين ذهبْت أّمي؟

.هي ذهبْت اإلى محّل البقالة

.أنا ذاهٌب اإلى الشاطئ 13

.أنا ذهبُت اإلى الشاطئ

.هما ذاهبان اإلى باريس

.هما ذهبا اإلى باريس

.نحن ذاهبون اإلى المكتبة

.نحن ذهبنا اإلى المكتبة

.هما ذهبا اإلى الصيدليّة 14

.هو ذهب اإلى محّل البقالة

.هي ذهبْت اإلى المكتبة

.هم ذهبوا اإلى الشاطئ

متى ذهبِت اإلى العمل؟ 15

.ذهبُت اإلى العمل عند الساعة التاسعة

متى ذهبتما اإلى المدرسة؟

.ذهبنا اإلى المدرسة عند الساعة الثامنة

أين ذهبِت اليوم؟ 16

.أنا ذهبُت اإلى المنتزه

أين ذهبتما األسبوع الماضي؟

.نحن ذهبنا اإلى الجبال

.يوم الخميس ذهبُت اإلى البنك 17

.يوم الجمعة ذهبُت اإلى المكتبة

.يوم السبت ذهبنا اإلى البحيرة

.يوم الجمعة ذهبنا اإلى محّل البقالة

كل 06 .هو يأ

كل .هو أ

كالن .هما يأ

كال .هما أ

.هي تجري 07

.هي جرت

.هّن يجرين

ْيَن .هّن جر

متى لعبتما كرة المضرب؟ 08

.َلعبنا كرة المضرب هذا الصباح

هل َلِعَب األطفال كرة القدم اليوم؟

.ال. هم لعبوا كرة القدم البارحة

.نحن تناولنا العشاء 09

ينا في المنتزه .نحن جر

.نحن َلعبنا الغولف

.أنا تناولُت الفطور 10

.هي تناولْت الفطور

.نحن تناولنا الفطور

.هم تناولوا الفطور

يُت 11 .أنا جر

يِت .أنِت جر

.هو جرى

.هي جرت

ينا .نحن جر

يتّن .أنتّن جر

.هم جروا

ْيَن .هّن جر
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.هذه اإلشارة ال تحتوي على كلماٍت 24

.هذه اإلشارة تحتوي على كلمٍة واحدٍة

.هذه اإلشارة خضراء

.هذه اإلشارة زرقاء

من فضلِك, ماذا تعني هذه الكلمة؟ 25

.”اإنّها تعني “صيدليٌّة

من فضلَك, ماذا تعني هذه الكلمة؟

.”اإنّها تعني “مكتبٌة

من فضلِك, ماذا تعني هذه اإلشارة؟

.”اإنّها تعني “مطعٌم

.من فضلِك سيّدة جونز 26

ماذا يعني هذا؟

.”هذا “اإستاٌد

ما هو اإلستاد؟

.هذا اإستاٌد

.أنا أفهم هذه الكلمة 27

.أنا ال أفهم هذه الكلمات

.هو يفهم هذا

.هي ال تفهم هذا

.هي تفهم هذا الكتاب

.هم ال يفهمون هذا الكتاب

أنا ال أفهم هذه اإلشارة. ماذا تعني؟ 28

.”اإنّها تعني “المطار اإلى اليمين

أنا ال أفهم هذه اإلشارة. ماذا تعني؟

.”اإنّها تعني “فندق

أنا ال أفهم هذه اإلشارة. ماذا تعني؟

.”اإنّها تعني “شاطىٌئ

يتبع2�2

.المعلّمة أعطت القاموس للولد 18

.المعلّم أعطاه دفتر مالحظاٍت

.الولد أعطى تّفاحًة لمعلّمته

.الولد أعطاها كعكًة

.الطبيب يعطيه الدواء 19

.الطبيب أعطاني الدواء

.هو يشتري لها مجوهراٍت

يُت هذه المجوهرات لِك .اإشتر

.هي تشتري لهم القهوة

يُت لكم القهوة .اإشتر

.هم كتبوا لي رسائل 20

.هي اإشترت لنا الشوكوالتة

.جّدنا أعطانا قّطًة

.هو يبيع لها قبّعًة 21

.أنا َكَتْبُت له رسالًة اإلكترونيًّة

.هو يقرأ لهما كتابًا

كهًة .هي اإشترت لهما فا

.هذا يعلّمِك اللغات 22

.أنا أعطيتَكَ المفاتيح البارحة

يُت لِك الزهور اليوم .اإشتر

.نحن كتبنا لَك ذلك

.أبي يعطيني المفاتيح

.والدانا كتبا لنا رسائل

.هناك كلمٌة واحدٌة 23

.هناك كلمتان اإثنتان

.هناك ثالث كلماٍت

.هناك أربع كلماٍت
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من فضلِك, ماذا تعني هذه اإلشارة؟ 33

.”اإنّها تعني “صيدليٌّة

أنا لم أفهمِك. هل يمكنِك أن تعيدي ذلك رجاًء؟

.”نعم. اإنّها تعني “صيدليٌّة

.شكرًا لِك

.أنِت على الرحب و السعة

ماذا تعني هذه؟ 29

.”اإنّها تعني “محّطة وقوٍد

ماذا تعني هذه؟

.”اإنّها تعني “دورة مياٍه

من فضلَك، كم الساعة اآلن؟ 30

لم أفهمِك، هل يمكنِك أن تعيدي ذلك رجاًء؟

كم الساعة اآلن؟

.الساعة اآلن الثالثة والربع

أنا لم أفهمَك. هل يمكنَك أن تعيد ذلك رجاًء؟

بع .الساعة اآلن الثالثة و الر

.من فضلَك 31

نعم؟

ماذا تعني هذه اإلشارة؟

.”اإنّها تعني “مكتبًة

أنا لم أفهمَك, هل تستطيع أن تعيد ذلك, رجاًء؟

.”نعم. اإنّها تعني “مكتبًة

.شكرًا لَك

.أنِت على الرحب و السعة

من فضلِك, أين البنك؟ 32

.البنك بجانب المكتبة

أنا لم أفهمِك, هل يمكنِك أن تعيدي ذلك, رجاًء؟

.نعم. البنك بجانب المكتبة

.شكرًا لِك

.أنِت على الرحب و السعة
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.الجوربان أبيضان 07

.الجوربان كانا أبيضان

.َشعرها أشقر

.َشعرها كان أشقر

.كنّا نسكن في شّقٍة 08

.اآلن نحن نسكن في منزٍل

.كان لدّي دّراجٌة

.اآلن لدّي سيّارٌة

.كانت تكتب رسائًال

.اآلن هي تكتب رسائل اإلكترونيًّة

هل كنَت تسكن مع أصدقائَك؟ 09

.نعم. لكنّي اآلن أسكن مع زوجتي

هل كان لديكما كلٌب؟

.نعم. لكنّنا اآلن لدينا قّطٌة

.هي كانت تعمل في مخبٍز 10

.اآلن هي تعمل في مطعم

.كان لديه قمصاٌن

.اآلن لديه بدالٌت

.هم كانوا يلعبون كرة القدم

.هم اآلن يلعبون الغولف

هل كنِت تذهبين اإلى الجبال؟ 11

.نعم. لكنّني اآلن أذهب اإلى المنتزه

هل كنِت تلعبين كرة المضرب؟

.نعم. لكنّي اآلن أسبح

هل كنِت ُتَدرِّسين الفّن؟

.ال. لم اُأَدرِّس الفّن. أنا درَّْسُت الموسيقى

الدرس المحوري3�2

.هي في الصين 01

.هي كانت في الصين

.أنا في مصر

.أنا كنُت في مصر

.أنا كنُت طالبًة 02

.اآلن أنا معلّمة

.هو كان طفًال

.اآلن هو أٌب

.نحن في باريس 03

.نحن كنّا في باريس

.هما عند الشاطئ

.هما كانا عند الشاطئ

.كنّا شبابًا 04

.نحن اآلن مسنّون

.أنا كنُت طفًال

.أنا اآلن راشٌد

.أنَت كنَت رضيعًا 05

ً
.اآلن أنَت فتى

.كنتما شابّين

.أنتما اآلن مسنّان

.هما متّسختان 06

.كانتا متّسختين

.اإنّه أخضر

.كان أخضر
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هل أطفالِك طاّلٌب في مدرسٍة اإبتدائيٍّة؟ 17

يٍّة .ال. اإبنتي طالبٌة في كليٍّة. اإبني طالٌب في مدرسٍة ثانو

ماذا َتْدُرُس اإبنتِك؟

.هي َتْدُرُس الفّن

ماذا يحّب اإبنِك أن َيْدُرس؟

.هو يحّب أن َيْدُرس العلوم

.طالبة المدرسة اإلبتدائيّة هذه تحّب العلوم 18

يّة هذا يحّب التاريخ .طالب المدرسة الثانو

.طالب الكليّة هذا يحّب الموسيقى

مكتب 19

مكتٌب

مكتٌب

مصنٌع

مصنٌع

محلٌّ

.هو مديٌر في محلٍّ 20

.هي موّظفٌة في محلٍّ

.أنا مديرٌة في مكتٍب

.هم موّظفون في مكتٍب

.هذه المديرة تعمل في هذا المكتب 21

.هذا المدير يعمل في هذا المصنع

.هذا المدير يعمل في هذا المحّل

مكتٌب 22

مديرٌة

مصنٌع

موّظٌف

محلٌّ

.أنا عشُت في روما 12

.أنا كنُت طفًال عندما عشُت في روما

.أنِت عشِت في باريس

.كانت لديِك دّراجٌة عندما عشِت في باريس

.نحن اإنتظرنا الحافلة

.كان الجّو ممطرًا عندما اإنتظرنا الحافلة

بيّة؟ 13 عندما كنِت في الصين, هل درَّْسِت العر

بيّة .نعم. أنا درَّْسُت العر

هل لعْبَت كرة القدم عندما كنَت طفًال؟

.نعم. أنا لعبُت كرة القدم

هل قرأْت لِك أّمك هذا عندما كنِت طفلًة؟

.نعم. اآلن أنا أقرأه إلبنتي

كليٌّة 14

كليٌّة

كليٌّة

يٌّة مدرسٌة ثانو

يٌّة مدرسٌة ثانو

مدرسٌة اإبتدائيٌّة

.هي َدَرَسْت الفّن عندما كانت في المدرسة اإلبتدائيّة 15

يّة .هي َدَرَسْت العلوم عندما كانت في المدرسة الثانو

ياضيات في الكليّة .اآلن هي َتْدُرُس الر

.كنّا طالبتين في نفس المدرسة اإلبتدائيّة 16

.اآلن نحن طالبتان في نفس الكليّة

يّة .هم كانوا طاّلبًا في نفس المدرسة الثانو

.اآلن هم طاّلٌب في نفس الكليّة
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هل أنِت طالبٌة؟ 29

.نعم. أنا طالبٌة في كليٍّة

ماذا َتْدُرسين؟

.أْدُرُس العلوم

.أبي أحبَّ العلوم. كان طبيبًا في اإيطاليا 30

هل أنَت من اإيطاليا؟

.ال. أنا من فرنسا, لكّن عائلتي كانت تعيش في اإيطاليا

ماذا تعمل؟ 31

.أنا ال أعمل اآلن. لكنّي كنُت معلّمًا

ماذا كنَت ُتَدرُِّس؟

يّة عندما كنُت في البرازيل. عندما كنُت في  درَّْسُت اإلنكليز

.مصر درَّسُت التاريخ

يتبع3�2

.أنا موّظٌف في مكتٍب 23

.أنا طالٌب في مدرسٍة اإبتدائيٍّة

.أنا مديٌر في مصنٍع

.أنا طالٌب في كليٍّة

ماذا تعملين؟ 24

.أنا مديرٌة في مكتٍب

ماذا تعمل؟

.أنا مديٌر في مطعٍم

ماذا تعمل؟

.أنا معلٌّم

أين تعملين؟ 25

. أنا اآلن أعمل في مدرسٍة اإبتدائيٍّة .كنُت أعمل في محلٍّ

ماذا تعملين؟

.أنا اُأَدرِّس الموسيقى

أين تعملين؟ 26

يٍّة . أنا اآلن أعمل في مدرسٍة ثانو
ً
.كنُت أعمل في مقهى

ماذا تعملين؟

.أنا اُأَدرُِّس التاريخ

يٍّة 27 .أنتم كنتم طاّلبًا في مدرسٍة ثانو

.اآلن أنتم طاّلٌب في كليٍّة

.كنَت موّظفًا

.اآلن أنَت مديٌر

.هي كانت معلّمًة 28

.اآلن هي مديرٌة

يٍّة .هو كان طالبًا في مدرسٍة ثانو

.هو اآلن طالٌب في كليّة
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كلنا هذا عندما كنّا في بكين 08 .أ

.اإشتروا هذا عندما كانوا في باريس

.هي َكَتَبْت رسالًة عندما كانت في القطار

يُت لِك هذه عندما كنِت رضيعًة 09 .اإشتر

.اإبنتي َكَتَبْت لي هذه الرسائل عندما كانت َتْدُرُس في مصر

.أّمي قرأْت لي هذا الكتاب عندما كنُت طفلًة

يَت الجزر؟ 10 متى اإشتر

يُت الجزر عندما كنُت في البقالة .اإشتر

يِت التّفاح؟ متى اإشتر

يُت التّفاح عندما كنُت في محّل البقالة .اإشتر

هل أعطاِك زوجِك هذا؟ 11

يُته .ال. أنا اإشتر

يِته؟ متى اإشتر

يُته عندما كنُت أعيش في الواليات المتّحدة .اإشتر

هل َكَتْبِت هذا؟ 12

.نعم. أنا كتبُتُه

متى كتبِتِه؟

.كتبُتُه عندما كنُت أعمل في روسيا

من هذا؟ 13

.هذا زوجي

متى ذهبتم اإلى الصين؟

.ذهبنا اإلى الصين عندما كنّا طاّلبًا في الكليّة

.جّدتي أعطتني هذه عندما كان عمري عشر سنواٍت 14

هل تحبّينها؟

.نعم. أحبّها

.سأعطيها لِك

.شكرًا لِك

.أنِت على الرحب و السعة

الدرس المحوري4�2

يُت هذا عندما كنُت في روسيا 01 .اإشتر

كلُت هذا عندما كنُت في فرنسا .أ

.شاهدُت هذا عندما كنُت في الصين

.كان الجّو غائمًا عندما كنّا على الشاطئ 02

.كان الجّو مشمسًا عندما كنّا على الشاطئ

.كنُت ألعب كرة القدم عندما كنُت طفلًة

.كنُت ألعب كرة المضرب عندما كنُت طفًال

.َكَتْبُت هذه الرسالة عندما كنُت أشرب القهوة 03

.هي َقبََّلْتني عندما كنُت في المنتزه

.هو اإشترى سلّمًا عندما كان في محّل المعّدات

.الطائرة غادرْت عندما كنُت نائمًا

.كنُت ألعب كرة المضرب عندما كنُت طفًال 04

.لعبُت كرة القدم عندما كنُت طفًال

.لعبُت كرة المضرب عندما كنُت طفلًة

.كنُت ألعب كرَة القدم عندما كنُت طفلًة

.اإستمعُت اإلى الراديو عندما كنُت في محّطة القطار 05

كلُت شطيرًة عندما كنُت في محّطة القطار .أ

.قرأُت صحيفًة عندما كنُت في المطار

كلُت شطيرًة عندما كنُت في المطار .أ

. اآلن أعمل في كليٍّة 06
ً
.كنُت أعمل في مستشفى

.كانت لدّي دّراجٌة. اآلن لدّي سيّارٌة

.كان لدّي كلٌب. اآلن لدّي قّطٌة

يُت تّفاحًاً عندما كنُت في محّل البقالة 07 .اإشتر

يُت قاموسًا عندما كنُت في المكتبة .اإشتر

.هي اإشترت دواًء عندما كانت في الصيدليّة
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يد أن تلعب كرة المضرب أم الغولف؟ 21 هل تر

.أنا أريد أن ألعب الغولف

يدين الذهاب اإلى الجبال أم اإلى الشاطئ؟ هل تر

.أنا أريد الذهاب اإلى الشاطئ

كهًة أم شوكوالتة؟ 22 يد فا هل تر

كهًة .أنا أريد فا

يدين شايًا أم قهوًة؟ هل تر

.أنا أريد قهوًة

يدين حليبًا أم عصير برتقاٍل؟ 23 هل تر

لم أفهمِك, هل يمكنِك أن تعيدي ذلك رجاًء؟

يدين حليبًا أم عصير برتقاٍل؟ هل تر

ما هو “عصير البرتقال”؟

.أنا أريد عصير برتقاٍل رجاًء

يد أن تدفع بالنقد أم ببطاقة اإلئتمان؟ 24 هل تر

لم أفهمِك, هل يمكنِك أن تعيدي ذلك رجاًء؟

يد أن تدفع بالنقد أم ببطاقة اإلئتمان؟ هل تر

.أرغب بأن أدفع ببطاقة اإلئتمان

ما اإسمَك؟ 25

لم أفهمِك, هل يمكنِك أن تعيدي ذلك رجاًء؟

ما اإسمَك؟

.اإسمي روبرت

كم يكلّف هذا؟

لم أفهمَك, هل يمكنَك أن تعيد ذلك رجاًء؟

كم يكلّف هذا؟

.اإنّه يكلّف ثالثين دوالرًا

يتبع4�2

يدين بعض القهوة؟ 15 هل تر

.نعم. أنا أريد بعض القهوة

يد بعض الماء؟ هل تر

.نعم. أريد بعض الماء

يدين قلمًا؟ 16 هل تر

.نعم. رجاًء

يد أن تلعب كرة المضرب؟ هل تر

.ال. أريد أن ألعب الغولف

يدين قهوًة؟ 17 هل تر

.ال. شكرًا لِك

يدين بعض الشوكوالتة؟ هل تر

.نعم. رجاًء

يدين بعض الكعك؟ هل تر

.نعم. رجاًء

يدان بعض الشاي؟ 18 هل تر

.نعم. رجاًء

يدين قهوة؟ هل تر

.نعم. رجاًء

يميٌن أم يساٌر؟ 19

تّفاحٌة أم برتقالٌة؟

أسود أم أحمر؟

يد ماًء أم عصيرًا؟ 20 هل تر

يد كعكًا أم شوكوالتة؟ هل تر

يد كتابًا أم صحيفًة؟ هل تر

يد قهوًة أم شايًا؟ هل تر
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الَمْعلَم5�2

من فضلِك كم الساعُة؟ 02

.الساعُة اآلن الحاديُة عشرَة

هل يمكُنِك أن تعيدي ذلَك؟ 03

.الساعُة اآلن الحاديَة عشرَة

.شكرًا لِك 04

.أنَت على الرحِب و السعِة

هل هذِه قبَّعُتِك؟ 06

.نعم. هذه قبَّعتي

.شكرًا لِك 07

.أنِت على الرحِب و السعِة

؟ 08 هل ذهبُتم اإلى الشاطىِئ

.نعم. ذهبنا اإلى الشاطىِئ

لماذا ستذهبيَن اإلى مصر؟ 10

.أنا سأذهُب للدراسِة

ماذا تدرِّسيَن؟ 12

ياِت ياضِّ .أنا َدّرسُت الِر

يديَن بعَض الشوكوالتة؟ 14 هل تر

يُد بعَض الشوكوالتة .نعم. أر

بيََّة؟ 16 هل تتكلَّميَن العر

بيََّة .نعم. أنا أتكلَُّم العر

هل أنِت طالبٌة في الكليَِّة؟ 18

.نعم. أنا طالبٌة في الكليَِّة

ماذا ستدرسيَن؟ 19

.أنا سأدرُس العلوَم

بيّة؟ 26 هل َدَرْسِت العر

بيّة .نعم. أنا َدَرْسُت العر

ماذا تعني هذه الكلمة؟

يٍد .”تلك الكلمة تعني “مكتب بر

هل َدَرْسِت الفّن في الكليّة؟ 27

.نعم. َدَرْسُت الفّن في كليٍّة بمصر

بيّة؟ هل تتكلّمين العر

بيّة .نعم. أنا أتكلّم العر
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.رجاًء اإشربي هذا 08

كتبوا أسماءكم .رجاًء أ

.رجاًء اإقرأي شيئًا

.أنا أضع صحنًا في المغسلة 09

ّ
.هما يضعان مناشف على الكرسي

ْرج .الطالبة تضع كتابها على الدُّ

ير .نحن نضع البّطانيّات على السر

أين وضعَت المفاتيح؟ 10

.وضعُتها على المائدة

أين وضعَت الكتاب؟

.وضعُته على الكرسي

.الكلب يجلب للَرُجِل صحيفة 11

.البنتان تجلبان فطورًا لوالديهما

.هي تجلب له منشفة

.أنا أجلب لك القهوة

.أنا أجلب اإلى البيت سمكًا من المحّل 12

.هي تجلب كرة اإلى المنتزه

.نحن نجلب كتبًا اإلى المنزل من المكتبة

.هما يجلبان ماًء اإلى المنتزه

ير 13 .رجاًء ضعي معطفك على السر

.رجاًء اإجلب ثمانية صحوٍن من المطبخ

.رجاًء ضعي الكتب على المكاتب

.رجاًء اإجلبا سلّمًا

.رجاًء أعطيه قلمًا 14

.هي تعطيه قلمًا

.رجاًء أعطني مظلًّة

.هو يعطيها مظلّة

الدرس المحوري1�3

.األطفال يغنّون 01

.الراشدون يرقصون

.الرَُّجل يغنّي

.البنت ترقص

.النساء يرقصن 02

.النساء يغنّين

.األوالد يغنّون

.األوالد يرقصون

.هي تقرأ شيئًا ما 03

.هو يشرب شيئًا ما

.هي تطبخ شيئًا ما

.هو يعطيها شيئًا ما

كل 04 يد شيئًا لتأ .هي تر

به يد شيئًا ليشر .الكلب ير

يد شيئًا ليقرأه .هو ير

.ال يجوز له أن ينعطف يسارًا 05

.ال يجوز للكلب أن يستقّل القطار

.يجوز للطالب أن يلعبوا

.يجوز لهم أن يذهبوا يسارًا , يمينًا أو باتّجاه األمام

.ال يجوز لهم أن يمشوا اآلن 06

.يجوز لهم أن يمشوا اآلن

.يجوز لها أن تسبح في هذه البحيرة

.ال يجوز لها أن تسبح في هذه البحيرة

.رجاًء غنّي 07

.رجاًء انعطف يسارًا

.رجاًء اإجلسوا
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.هم يغادرون الحفلة 22

.هي تصل اإلى المباراة

.هو يغادر المكتب

ّ
.هما يصالن اإلى الحفل الموسيقي

.هما يصالن اإلى المستشفى 23

.هما يغادران المستشفى

.هو يصل اإلى المطار

.هو يغادر المطار

.البنتان ذاهبتان اإلى المدرسة 24

.الولدان قادمان من المدرسة

.الرَُّجالن ذاهبان اإلى المباراة

.المرأتان قادمتان من العمل

يد 25 .هو ذاهٌب اإلى مكتب البر

.هم قادمون من الشاطئ

.هي ذاهبة اإلى الحفلة

.هما قادمان من المكتبة

هل أنَت قادٌم اإلى العمل اليوم؟ 26

.ال. أنا لسُت ذاهبًا اإلى العمل اليوم

هل أنَت قادٌم اإلى حفلتي هذا المساء؟

.نعم. أنا ذاهٌب اإلى حفلتِك هذا المساء

هل يمكن لسو أن تأتي اإلى حفلتي يوم الجمعة القادم؟ 27

.نعم. يمكنها

متى تبدأ؟

.اإنّها تبدأ عند الثامنة مساًء

متى تنتهي؟

.اإنّها تنتهي عند الحادية عشر و النصف

.الوالدان يعطيان اإبنهما دّراجًة 15

.المرأة تعطي صديقتها زهورًا

.الرَُّجل يعطي زوجته مجوهراٍت

.هو يعطي ُلَعبًا لألطفال

.هو يرغب بلعبٍة. رجاًء أعطيه لعبًة 16

.هي تعطيه لعبًة

.أنا أرغب بدّراجٍة. رجاًء أعطني دّراجًة

.هو يعطيه دّراجًة

به 17 .رجاًء أعطها شيئًا لتشر

به .هو يعطيها شيئًا لتشر

.رجاًء أعطيه الساعة

.هي تعطيه الساعة

.األطفال يلعبون في الحفالت 18

.الناس يرقصون في هذه الحفلة

.الناس يغنّون في هذه الحفلة

.هي تجلب كعكة اإلى الحفلة

.الحفلة تنتهي 19

.العمل ينتهي

بيع يبدأ .الر

 يبدأ
ّ
.الحفل الموسيقي

.المباراة تبدأ 20

.المباراة تنتهي

.الَعرض يبدأ

.الَعرض ينتهي

.الفيلم يبدأ 21

.الفيلم ينتهي

.المباراة تبدأ

.المباراة تنتهي
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يوليو 34

أغسطس

سبتمبر

كتوبر أ

نوفمبر

ديسمبر

يناير 35

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

كتوبر أ

نوفمبر

ديسمبر

متى تذهبان اإلى الشاطئ؟ 36

.نحن ذاهبان في شهر فبراير

متى تذهبان اإلى الجبال؟

.نحن ذاهبان في شهر أغسطس

يتبع1�3

به؟ 28 هل لي بشيٍء ما ألشر

.نعم. رجاًء تناولي بعض الشاي

كله؟ هل لي بشيٍء ما آل

.نعم. رجاًء تناولي بعض الكعك

.األسبوع فيه سبعة أيّام 29

.هذا الشهر فيه ثالثون يومًا

.السنة فيها اإثنا عشر شهرًا

.السنة تبدأ في شهر يناير 30

.تهطل األمطار في شهر فبراير في البرازيل

بيع في شهر مارس .في اليابان يبدأ الر

يل هو الشهر الرابع في السنة .أبر

.في بكين شهر مايو مشمس 31

.في أستراليا الشتاء يبدأ في شهر يونيو

 في الواليات المتّحدة العائالت تطبخ في الخارج في شهر

.يوليو

.الشهر الثامن في السنة هو أغسطس

.المدرسة تبدأ في سبتمبر في فرنسا 32

بر هو الشهر العاشر في السنة كتو .أ

.روسيا باردٌة في شهر نوفمبر

.ديسمبر شهر بارٌد في اإيطاليا

يناير 33

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو



29

.هما تلتقيان بصديقيهما في المتحف 08

 يساعد المرأة
ّ
.الشرطي

.الرَُّجل يتّصل بمديره

.المديرة تلتقي بموظّفتها في المكتب

.البنت تتحّدث اإلى صديقتها

.البنت تلتقي بصديقتها في المنتزه

بمن تتّصل؟ 09

.أنا أتّصل بالطبيب

اإلى من تتحّدث؟

.أنا أتحّدث اإلى الطبيب

بمن تتّصل؟ 10

.أنا أتّصل بزوجتي

اإلى من تتحّدث؟

.أنا أتحّدث اإلى زوجتي

.هو مبّكٌر اإلى الحفلة 11

.هم حضروا في الوقت المحّدد للحفلة

.هي متأّخرة عن الحفلة

.الرَُّجل متأّخر 12

.زوجته متأّخرة

.األطفال متأّخرون

.هو مبّكٌر اإلى الحفلة 13

.هي متأّخرة عن المدرسة

.نحن مبّكران اإلى العشاء

ية .هو متأّخر عن رحلته الجّو

.هي مبّكرٌة اإلى العمل 14

.هو متأّخٌر عن الفيلم

ّ
.حضرُت في الوقت المحّدد للحفل الموسيقي

الدرس المحوري2�3

.الولد يساعد البنت في المكتبة 01

.الولدان يساعدان الرَُّجل المسّن

.البنت تساعد أباها

.هذه المعلّمة تساعد الطالب 02

.هذا المعلّم ال يساعد الطالب

.هذا الكلب يساعد الرَُّجل

.هذا الكلب ال يساعد الرَُّجل

.الرَُّجل يلتقي بأصدقائه عند الشاطئ 03

.المرأة تلتقي بوالدها في المطعم

.المرأة تلتقي بزوجها في المنتزه

.المرأة تلتقي بمديرها في مكتبه 04

.هو يلتقي بالرَُّجل في المصنع

.المدير يلتقي بالموّظفين في المطعم

.هي تتّصل بالشرطة 05

.هي تتّصل بالطبيب

.هو يتّصل بزوجته

.هي تتّصل بأّمها

.المرأة تتحّدث اإلى الرَُّجل في السيّارة 06

.المدير يتحّدث اإلى الموّظفة في المكتب

.المعلّمة تتحّدث اإلى الطالبة

.الرَُّجل يتحّدث اإلى الجواد

.المرأة تلتقي بصديقتها في المطعم 07

.هما يساعدان جّدهما

.هي تتحّدث اإلى أختها

.الولد يتّصل بأّمه
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عنواٌن 21

عنواٌن

عنواٌن

رقم هاتٍف

رقم هاتٍف

تاريٌخ

22 
ّ
يٍد اإلكتروني عنوان بر

ّ
يٍد اإلكتروني عنوان بر

ّ
يٍد اإلكتروني عنوان بر

تاريٌخ

يٌخ تار

رقم هاتٍف

يد 23 .هذا عنوان بر

.هذا رقم هاتف

ّ
يد اإلكتروني .هذا عنوان بر

.هذا تاريخ

.اإتّصلي بالطبيب 24

.قابليني في المقهى

.رجاًء ساعدني

.ضعي السلطانيّة على المائدة

.رجاًء أرقصي 25

.رجاًء اإنتظري

.اإقرأي كتابِك

.اإغسال أيديكما

.رجاًء اإجلسي 26

.اإنعطفي يسارًا

.راقباني

.رجاًء اإتّصلي بي

يتبع2�3

يًّا 15  تكلّفان ثالثين جنيهًا مصر
ّ
.تذكرتا الحفل الموسيقي

يّة .تذكرتا الفيلم تكلّفان عشرة جنيهاٍت مصر

يّة و ثالثين قرشًا .الكتاب يكلّف ثمانية جنيهاٍت مصر

ين يورو 16 يون يكلّف مائًة و عشر .التلفز

.الكاميرا تكلّف مائتين و خمسة جنيهاٍت اإسترلينيٍّة

.هذه الخضراوات تكلّف ثالثمائةٍ و سبعة ينٍّ

ين ينًّا .هذا الحذاء يكلّف أربعمائٍة و عشر

.هذا الصابون يكلّف خمسمائة يّن 17

.هذه الجوارب تكلّف ستّمائة يّن

.هذه البّطانيّة تكلّف سبعمائة يّن

.هذا اللحم يكلّف ثمانمائة ينٍّ

ير يكلّف سبعة آالف و أربعمائة يّن 18 .هذا السر

.هذه البدلة تكلّف ثالثة آالٍف و تسعمائة يّن

.هذه النّظارات تكلّف ألفًا و سبعمائة يّن

.هذا البنطلون يكلّف ألفين و ثالثمائة يّن

.هذه السيّارة تكلّف ستّة آالٍف و سبعمائة دوالرٍ 19

.هذه الدّراجة تكلّف خمسة آالف ينٍّ

 يورو
ّ
.هذه المجوهرات تكلّف ألفًا و مائتي

.هذا الثوب يكلّف ثمانية آالٍف و تسعمائة ينٍّ

.السنة هي ألفان و خمسة 20

.الرقم هو ألفان و خمسة

.السنة هي ألٌف و ثمانمائة و تسعين

.الرقم هو ألٌف و ثمانمائٍة و تسعين

.السنة هي ألٌف و تسعمائٍة و واحٍد و ثالثين

.الرقم هو ألٌف و تسعمائٍة و واحٍد و ثالثين
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.اإنّه الرابع و العشرون من ديسمبر 34

.اإنّه الخامس و العشرون من ديسمبر

.اإنّه الحادي و الثالثون من ديسمبر

.اإنّه األّول من يناير

.التاريخ هو الرابع عشر من يوليو 35

.التاريخ هو األّول من مايو

يل .التاريخ هو الخميس الثاني و العشرون من أبر

.التاريخ هو الجمعة الخامس من مايو

هل اليوم هو الخامس من يونيو؟ 36

.نعم. اليوم هو الخامس من يونيو

هل اليوم هو العشرون من مارس؟

.نعم. اليوم هو العشرون من مارس

ما هو تاريخ اليوم؟ 37

.تاريخ اليوم هو التاسع عشر من يونيو سنة ألفين و أحد عشر

ما هو تاريخ اليوم؟

.التاريخ هو الثاني عشر من يناير سنة ألفين و خمسٍة

.عيد ميالدي هو السابع من يونيو 38

.اليوم األّول في المدرسة هو الخامس من سبتمبر

.نحن ذاهبون اإلى الجبال في الثالث عشر من فبراير

 الناس في الواليات المتّحدة يلبسون األخضر في السابع

.عشر من مارس

.اإنعطفي يمينًا 27

.اإستمع لي

.ضعي كوبِك على المغسلة

.رجاًء ساعدني 28

.اإغسل يديَك

!اإسبحي

.اإمشوا

.رجاًء ساعد أختَك 29

.رجاًء ساعديني

أين تقع برشلونة؟ 30

.هناك برشلونة

أين المتحف؟

.ال أعرف

أين جوربَك؟

.ال أعرف

.هو يعرف رقم هاتفها 31

.هي ال تعرف رقم هاتفه

.هي تعرف اإسمه

أريد أن أتّصل بالطبيب. هل تعرف رقم هاتفه؟ 32

.ال.أنا ال أعرف رقم هاتفه

أريد أن أذهب اإلى المتحف. هل تعرف العنوان؟

بعٌة و ثالثون شارع مين .نعم. اإنّه أر

هل أنَت قادٌم اإلى حفلتي؟ 33

.نعم. لكنّي سآتي متأّخرًا

هل تعرف عنواني؟

.نعم. أنا أعرف عنوانِك
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.هذا العشاء ُيختم بالحلوى 07

كل سلطة للغداء .هي تأ

.هذا العشاء يبدأ بالحساء

حلوى 08

سلطٌة

حساٌء

.هو ُيِعدُّ حلوى 09

.هي تـُِعدُّ سلطًة

.هو ُيِعدُّ شطيرًة

.هي ُتِعدُّ حساًء

.أنا اُأِعدُّ الفطور 10

.نحن ُنِعدُّ العشاء

.هما ُيِعّداِن غداًء

.هي ُتِعدُّ الحلوى 11

كل الحلوى .هي تأ

.هو ُيِعدُّ سلطًة

كل سلطًة .هو يأ

.هما ُيِعّداِن حساًء

كلون حساًء .هم يأ

.يجب عليِك أن تدفعي نقدًا 12

.يجب عليَك أن تلبس معطفًا

كل خضارَك .يجب عليَك أن تأ

.يجب عليكما الحصول على جواز سفٍر كي تستقالّ الطائرة 13

.ال تجِر. يجب عليَك أن تمشي داخل المدرسة

كل كل سلطتَك قبل أن تستطيع أ  يجب عليَك أن تأ

يّاتَك .حلو

الدرس المحوري3�3

.األطفال يلعبون في حفلة عيد الميالد 01

.اليوم هو عيد ميالده. عمره خمسون سنًة

.نحن لنا نفس عيد الميالد

.هذه الكعكة هي بمناسبة عيد ميالدها الخامس عشر

.هم يرقصون في حفلة الشاطئ 02
كلون الكعك في حفلة عيد ميالدٍ .هم يأ

يٍة .هما ذاهبتان اإلى حفلٍة تنّكر

أّي نوع حفلٍة ستكون؟ 03
.ستكون حفلة عيد ميالدٍ

أّي نوع حفلة هذه؟

يّة .اإنّها حفلة تنكر

أّي نوع حفلٍة كانت؟

.كانت حفلة شاطئ

كهة 04 .التّفاح هو نوٌع من الفا

كهة .البرتقال هو نوٌع من الفا

.التنورات هي نوٌع من المالبس

.البنطلون هو نوٌع من المالبس

حلوى 05

حلوى

حلوى

سلطٌة

سلطٌة

حساٌء

كل سلطته 06 يّاته لكنّه لم يأ كل حلو .هو أ

كل الشوكوالتة من الحلوى .هي تأ

.هي تتناول حساًء و شطيرًة للغداء
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.هذا مكتب الطبيب 19

ّ
.هذه سيّارة الشرطي

.هذا مكتب الطالب

.هذا جون 20

.هذه سيّارة جون

.هذه لورا

.هذا منزل لورا

.هذا السيّد سميث

.هذه غرفة جلوس السيّد سميث

مرحبًا 21

مرحبًا.هل هذا السيّد سميث؟

نعم. من هذا؟

يلسون .هذا جون ِو

مرحبًا 22

مرحبًا

رجاًء. هل يمكنني التكلّم مع لورا؟

.نعم. هي هنا

مرحبًا؟ 23

مرحبًا

رجاًء. هل يمكنني التكلّم مع جون؟

.ال. هو ليس هنا

ماذا جلبِت؟ 24

.جلبُت حلوى

ماذا جلبِت؟

.جلبُت سلطًة

.أنَت هنا 14

.فندقَك هناك

.أنا هنا

.هاتفي هناك

.المرأة هنا

.نّظاراتها هناك

يون هنا 15 .ضع التلفز

.ضع المائدة هناك

.السلطة هنا

.الحلوى هناك

.الحلوى هنا 16

.السلطات هناك

.الحساء هنا

.القهوة هناك

.ال يجوز للكلب أن يمشي هنا 17

.ال يجوز لك أن تقود هنا

.ال يجوز لك أن تلبسي حذاًء هنا

 ال يجوز لَك أن تذهب باتّجاه األمام هنا. يجب عليَك أن 18

.تنعطف

كل هنا. يجب عليَك أن تذهب اإلى  ال يجوز لَك أن تأ

.الخارج

 ال يجوز لَك أن تتحّدث بالهاتف هنا. يجب عليَك أن

.تذهب اإلى الخارج

 ال يجوز لَك أن تنعطف يسارًا هنا. يجب عليَك أن تنعطف

.يمينًا
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.أنا أريد قلمًا 31

.ها هو القلم

أين نّظاراتي؟

.ها هي نّظاراتِك

.ها هو حساؤِك 32

.ها هو حذاؤك

.ها هو معطفك

مرحبًا؟ 33

مرحبًا. هل يمكن لي التكلّم مع لورا؟

.هذه لورا تتكلّم

.أهًال لورا. هذه جين

كيف حالِك؟

.أنا بخير

هل تحبّين أن تأتي اإلى حفلة عيد ميالدي يوم الخميس؟ 34

.نعم. شكرًا لِك

هل يمكن لي أن أجلب شيئًا ما؟

.اإجلبي سلطًة رجاًء

هل تستطيعين أن تكوني هنا عند الساعة الثامنة؟ 35

كون هناك عند الساعة الثامنة, شكرًا لِك .نعم. أستطيع أن أ

.أنِت على الرحب و السعة

.مع السالمة

يتبع3�3

يدين هذه الحلوى أم تلك؟ 25 هل تر

.أريد تلك الحلوى

يدين هذه الحلوى أم تلك؟ هل تر

.أريد هذه الحلوى

.أنا جلبُت هذا 26

.هي جلَبْت تلك

.أنا قدُت هذه

.هي قادت تلك

.أنا أريد هذا الثوب 27

.أنا أريد ذلك القميص

.أنا أريد هذا الجينز

.أنا أريد تلك األحذية

.هذا حذائي 28

.ذاك حذاء زوجتي

.هذه دّراجتي

.تلك دّراجة أختي

.هذه الثياب غاليٌة 29

.تلك الثياب رخيصة الثمن

.هذه الساعة قديمٌة

.تلك الساعة جديدٌة

.هذه السيّارات بيضاء

.تلك السيّارات حمر

.السيّارة هنا. الكرة هناك 30

.الكرة هنا. السيّارة هناك

.هذه الكرة حمراء. تلك الكرة صفراء

.هذه الكرة صفراء. تلك الكرة حمراء
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.هذا المطعم جيٌّد 08

.هذا المطعم أفضل

.هذا المطعم هو األفضل

.هذا الفندق جيٌّد 09

.هذا الفندق أفضل

.هذا الفندق هو األفضل

ء 10
ّ
.هذا الجّو سي

.هذا الجّو أسوأ

.هذا الجّو هو األسوأ

.كان مارس شهرًا سيّئًا بالنسبة للمصنع 11

يل شهرًا أسوأ بالنسبة للمصنع .كان أبر

.كان مايو الشهر األسوأ بالنسبة للمصنع

.هو يسبح بمستوًى حسن 12

ء
ّ
.هو يسبح بمستوًى سي

.هي تقود بمستوًى حسٍن

ٍء
ّ
.هي تقود بمستوًى سي

.هما يرقصان بمستوًى حسٍن 13

ٍء
ّ
.هو يرقص بمستوًى سي

.هو يعزف بمستوًى حسن

ٍء
ّ
.هي تعزف بمستوًى سي

.هو يطبخ بمستوًى حسٍن 14

ٍء
ّ
.هي تطبخ بمستوًى سي

.هي تغنّي بمستوًى حسٍن

ٍء
ّ
.هو يغنّي بمستوى سي

.أنـا أغنّي بمستوى حسٍن 15

.هي تغنّي بمستوًى أفضل

.هو يغنّي بالمستوى األفضل

الدرس المحوري4�3

مغنّيٌة 01

مغنّيٌة

مغنّيٌة

راقصٌة

راقصٌة

عازٌف

02 
ّ
.العازفون يعزفون في الحفل الموسيقي

.العازفون يعزفون في المقهى

.العازف يعزف على البيانو

.الراقصان يرقصان في الشارع 03

.المغنّية تغنّي في المقهى

.العازفة تعزف على البيانو

.حذاء الراقصة أسود 04

.حذاء الراقصة أحمر

.بيانو العازفة أسود

.بيانو العازف أبيض

.الموسيقى جيّدٌة 05

.الموسيقى سيّئٌة

.هذا الَعرض جيٌّد

ٌء
ّ
.هذا الَعرض سي

.هذا الكتاب جيّد 06

ء
ّ
.هذا الكتاب سي

.هذا الفيلم جيّد

ء
ّ
.هذا الفيلم سي

.األسبوع الماضي كان الجّو سيّئًا عند الشاطئ 07

.البارحة كان الجّو جميًال عند الشاطئ

 سيّئًا
ّ
.الليلة الماضية كان الحفل الموسيقي

 جيّدًا
ّ
.الجمعة الماضية كان الحفل الموسيقي
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.أنا آسفة 23

.ال مشكلة في ذلك

.أنا آسفٌة

.ال مشكلة في ذلك

.أنا آسفٌة. أنا َكَتْبُت على المكتب 24

.أنا آسفٌة. أنا قدُت سيّارتَك

.أنا آسٌف. أنا َكَتْبُت داخل الكتاب

كل شوكوالتتي؟ 25 من أ

كلُتها .أنا آسفٌة. أنا أ

.ال مشكلٌة في ذلك

من َشِرَب عصيري؟

ْبته .أنا آسٌف. أنا شر

.ال مشكلٌة في ذلك

هل تستطيعين المجيء اإلى حفلتي هذا المساء؟ 26

.نعم. أنا غير مشغولٍة

هل تستطيعين المجيء اإلى المباراة يوم الخميس؟

.نعم. أنا غير مشغولٍة يوم الخميس

هل تستطيعين لقائي عند الثانية مساًء؟

.نعم. أنا غير مشغولٍة عند الساعة الثانية

 عند الساعة 27
ّ
 هل تستطيعين الذهاب اإلى الحفل الموسيقي

الثامنة؟

.أنا آسفة, ال أستطيع. أنا مشغولٌة هذا المساء

هل تستطيعون المجيء اإلى منزلنا للعشاء يوم الجمعة؟

.أنا آسفة, ال نستطيع. نحن مشغولون يوم الجمعة

هل ترغب بَلِعِب كرة القدم هذا العصر؟ 28

.أنا آسٌف. أنا مشغوٌل. لدّي عمٌل

هل تعرفين ماذا يعني هذا؟

.أنا آسفة, ال أعرف ماذا يعني ذلك

يتبع4�3

ء يوم اإلثنين 16
ّ
.هم لعبوا بمستوًى سي

.هم لعبوا بمستوًى أسوأ يوم الثالثاء

.هم لعبوا بالمستوى األسوأ يوم األربعاء

ماذا تعمل أختِك؟ 17

.هي راقصة

هل هي ترقص بمستوًى حسٍن؟

.نعم. هي ترقص بمستوًى حسن

.هي مشغولة 18

.أنا غير مشغوٍل

.هو مشغول

.هي غير مشغولة

هل أنَت غير مشغوٍل عند الساعة الثانية عصر اليوم؟ 19

.ال. أنا مشغوٌل

هل أنِت غير مشغولٍة مساء األربعاء؟

.نعم. أنا غير مشغولة

؟ 20
ّ
هل تستطيعين المجيء اإلى الحفل الموسيقي

.نعم، أنا غير مشغولة

هل تستطيعين المجيء اإلى المكتب؟

.ال، أنا مشغولٌة

هل تستطيع مساعدته؟ 21

.ال. ال أستطيع أنا مشغول

هل تستطيعين مساعدتها؟

.نعم. أنا لسُت مشغولًة

هل ترغبين بالمجيء اإلى المقهى؟ 22

.ال. أنا مشغولة

هل ترغب في مشاهدة المباراة؟

.ال. أنا مشغول
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الَمْعلَم5�3

.أهًال 02

.أهًال

ما اسمِك؟ 03

.اإسمي اإلينا

.سعدت بلقائك 04

.سعدت بلقائك

هل أنِت مشغولة يوم الجمعة؟ 06

.ال. أنا لسُت مشغولة يوم الجمعة

هل ترغبين بالمجيء اإلى حفلتي؟ 07

.نعم. أنا أرغب بالمجيء اإلى حفلتَك

اإلى من تتحّدث؟ 09

.أنا أتحّدُث اإلى اإلينا

.أهًال برنارد 10

.أهًال اإلينا

في أّي وقت تبدأ الحفلة؟ 11

.الحفلة تبدأ عند الساعة السابعة

.مع السالمة 13

.مع السالمة

.شكرًا لَك 15

.أنَت على الّرحب و الّسعة

مرحبًا؟ 17

.مرحبًا

هل أنِت غير مشغولة يوم الجمعة؟ 18

نعم. أنا غير مشغولة يوم الجمعة لماذا؟

 هل ترغبين في المجيء اإلى حفلة عيد ميالدي يوم 29

الجمعة؟

 أنا آسفٌة. أرغب بالذهاب اإلى حفلة عيد ميالدك، لكنّي

.مشغولٌة يوم الجمعة

هل أنِت غير مشغولة يوم السبت؟

.نعم. أنا غير مشغولة يوم السبت

هل ترغبين في الذهاب اإلى المنتزه؟

!نعم. أنا أرغب

مرحبًا 30

مرحبًا. هل يمكن لي التكلّم مع والدك رجاًء؟

.أنا آسفٌة، هو غير موجوٍد

هل يمكن لي التكلّم مع والدتِك؟

.نعم. ها هي

مرحبًا 31

.مرحبًا جين

هل أنِت و عائلتِك غير مشغولين يوم السبت؟

.نعم. نحن غير مشغولين

هل ترغبون في الذهاب اإلى المباراة؟

!نعم. نحن نرغب
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الدرس المحوري1�4

.كنّا نسكن هنا 01

.نحن نسكن هنا

.نحن سوف نسكن هنا

.غدًا سوف أشتري لِك لعبًة جديدًة 02

كثر غدًا .سوف أشتري حليبًا أ

.غدًا سوف أشتري لِك جينزًا جديدًا

.كنُت ألعب كرة القدم هنا 03

.اآلن ألعب هنا

.سوف ألعب هنا

.هو سوف يبدأ المدرسة في السنة القادمة 04

ياضيات بعد الكليّة .هي سوف ُتَدرُِّس الر

بيّة عندما يذهب اإلى مصر .هو سوف َيْدُرُس العر

.هي سوف تقود سيّارًة خالل عشر سنواٍت

.غدًا سوف نذهب اإلى محّل البقالة 05

.غدًا سنذهب اإلى محّل البقالة

.سوف أتّصل بِك في خالل ساعتين

.سأتّصل بِك في خالل ساعتين

.سوف ألقاِك عند المنتزه في خالل عشرين دقيقة

.سألقاِك عند المنتزه في خالل عشرين دقيقة

.يومًا ما سأعمل في بنٍك 06

.يومًا ما هي ستمشي على سطح القمر

.يومًا ما هما سيعمالن في مطعٍم

كون مديرًا 07 .يومًا ما سأ

.يومًا ما هي ستكون طبيبة

.يومًا ما هو سيكون معلّمًا

يتبع5�3

هل ترغبين بالمجيء اإلى حفلتي؟ 19

أنا آسفة. لم أفهمَك، هل ُيمكنك أن تعيَد ذلك رجاًء؟

هل ترغبين بالمجيء اإلى حفلتي؟ 20

.هل أرغُب بالمجيء؟ ال أعلم

هل سيكون الجّو ممطرًا يوم الجمعة؟ 22

.ال. لن يكون الجّو ممطرًا

ماذا ستعّدين للحفلة؟ 24

.أنا سأعدُّ سلطة

ماذا ستجلبين للحفلة؟ 25

.أنا سأجلُب حلوى اإلى الحفلة

هل نحن مبّكران؟ 27

ْيِن .ال. لستما مبّكَر

هل ترغبين بالرقص؟ 29

.نعم. أنا أرغب بالرقص
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يلٌة جّدًا 15 .هذه األشجار طو

يلًة جّدًا .يومًا ما ستكون هذه األشجار طو

.هذه الحيوانات كبيرٌة جّدًا

.يومًا ما ستكون هذه الحيوانات كبيرًة جّدًا

هل لديِك سؤاٌل؟ 16

.نعم. لدّي سؤاٌل

هل لديكم أسئلٌة؟

.نعم. لدينا أسئلٌة

.من فضلك, لدّي سؤاٌل 17

كيف يمكنني مساعدتِك؟

ما هو حساء اليوم؟

.من فضلَك, لدّي سؤاٌل

كيف يمكنني مساعدتك؟

كم يكلّف هذا البيانو؟

 سؤاًال 18
ّ
.المرأة تسأل الشرطي

 يجيب عن سؤالها
ّ
.الشرطي

.الرَُّجل يسأل الطبيبة سؤاًال

.الطبيبة تجيب عن سؤاله

.هو نادٌل في مطعم 19

.هي نادلٌة في مقهى

.هما نادالن

.نحن نادلتان

.الرَُّجل يسأل النادلة سؤاًال 20

.النادلة تجيب عن السؤال

.النادلة تجلب فطورنا

.النادل يجلب لهما قهوًة

.يومًا ما ستكون هذه الشجرة كبيرًة 08

.يومًا ما ستكون طويًال

.يومًا ما هو سيكون شرطيًّا

.أنا مشغوٌل اآلن. سأتّصل بِك بعد العمل 09

.أنا غير مشغوٍل اآلن. سأذهب اإلى العمل هذا المساء

.أنا مشغولٌة اآلن. سألعب معِك بعد العشاء

هل يمكنِك أن ترقصي معي؟ 10

هل يمكنَك أن تقرأ لي هذا؟

هل يمكنِك أن تلعبي معي؟

هل يمكنِك أن ترقصي معي؟ 11

.نعم. سوف أرقص معَك

هل يمكنَك أن تلعب معي؟

.نعم. سوف ألعب معِك

.هذا الكلب صغيٌر جّدًا 12

.هذا الرضيع صغيٌر جّدًا

يلٌة جّدًا .هذه األشجار طو

.هذا الرَُّجل مسنٌّ جّدًا

.هذه المجوهرات غاليٌة جّدًا

.الكرة كبيرٌة جّدًا

.هذا المنزل صغيٌر جّدًا 13

.هذا الحيوان بطيٌء جّدًا

.هذه القبّعة كبيرٌة جّدًا

يٌع جّدًا .هذا الرَُّجل سر

.هذا باٌب صغيٌر جّدًا 14

.هذه ساعٌة كبيرٌة جّدًا

.هذه كرٌة صغيرٌة جّدًا

.هذه كرٌة كبيرٌة جّدًا
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.المرأة تكتب على المنديل 27

.الولد لديه سّكين في يده اليمنى

كل بالملعقة .البنت تأ

كل بالشوكة .المرأة تأ

فاصوليا 28

فاصوليا

فاصوليا

زبدٌة

زبدٌة

فلفٌل

.شاٌي بالسكر 29

بدة .خبٌز بالز

.بطاطٌس بالملح

.سلطٌة بالفلفل

.لحم بقٍر بالملح

.قهوٌة بالسكر

هل لديكم ملٌح؟ 30

.نعم, ها هو الملح

هل لديكم فلفٌل؟

.نعم. ها هو الفلفل

هل لديِك زبدٌة؟

.نعم. ها هي الزبدة

ليمونتان 31

.سلطانيٌّة من الليمون

.ماٌء و ليموٌن

.ثالث ليموناٍت

يتبع1�4

.المرأة تسأل النادلة سؤاًال 21

.النادلة تجيب عن سؤالها

.الطالبة تسأل سؤاًال

.المعلّم يجيب عن سؤالها

.العازف يسأل المغنّي سؤاًال

.المغنّي يجيب عن سؤاله

هل لديكم أسئلٌة؟ 22

.نعم. لدّي سؤاٌل

هل لديِك أسئلة؟

.نعم. لدّي سؤاٌل

لحم بقٍر 23

لحم بقٍر

لحم بقٍر

لحم دجاٍج

لحم دجاٍج

سمٌك

كل لحم الدجاج في الغداء 24 .المرأة تأ

كل لحم السمك في البيت .الرَُّجل يأ

كل البطاطس في المقهى .البنت تأ

كلون لحم البقر في مطعم .هم يأ

كل لحم الدجاج 25 .البنت تأ

كل لحم البقر .الرَُّجل يأ

كل لحم السمك .المرأة تأ

كل البطاطس .الولد يأ

.الشوكة اإلى اليسار من البطاطس 26

.الملعقة اإلى اليمين من الكوب

.السّكين بجانب الخبز

.المنديل فوق المائدة
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الدرس المحوري2�4

تمثاٌل 01

تمثاٌل

تمثاٌل

لوحٌة

لوحٌة

صورٌة فوتوغرافيٌّة

.هذه لوحٌة لشاطئ 02

.هذه لوحٌة للسماء

.هذه صورٌة فوتوغرافيٌّة لباريس

.هذه صورٌة فوتوغرافيٌّة قديمٌة ألطفالي

.هذا تمثال َرُجٍل

.هذا تمثاٌل لقّطة

ما هذه؟ 03

.هذه صورٌة فوتوغرافيٌّة لجّدي

ما تلك؟

.تلك لوحٌة لمنزل جّدتي

.أنا جالٌس على تمثاٍل 04

.هما تمشيان بجانب نافورٍة

َرج .الرَُّجل يقرأ على الدَّ

.نحن نتناول الغداء فوق تلٍّ

.التمثال بجانب النافورة 05

َرج في منتزٍه .الدَّ

.اللوحة هي لنافورٍة

.التمثال فوق التّل

.الليمون حامٌض 32

.الليمون حامٌض

.لحم الدجاج متبٌّل

.الفاصوليا متبّلة

.السّكر حلٌو

.الكعكة حلوة

هل ترغب بحساٍء اليوم؟ 33

مّم يتكّون الحساء؟

.بطاطٌس و فاصوليا و ملٌح و فلفٌل

.نعم. أرغب

يد حلوًى اليوم؟ 34 هل تر

نعم. ماذا لديكم؟

.اليوم لدينا حلوًى بالليمون

هل هي حامضٌة؟

.ال. اإنّها حلوٌة

.شكرًا لَك

هذا حامٌض جّدًا، هل لي ببعض السّكر؟ 35

.ها هو بعض السّكر

هذا حارٌّ جّدًا, هل لي ببعض الماء؟

.نعم. ها هو بعض الماء

من فضلِك، هل لي بمنديٍل؟ 36

.نعم. ها هو المنديل

من فضلِك، هل لي بسّكيٍن؟

.نعم. ها هي السّكين
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.هو يلتقط لها صورًة فوتوغرافيّة 13

.رجاًء اإلتقط لنا صورًة فوتوغرافيًّة

.هي تلتقط صورًة فوتوغرافيًّة للتمثال

.هو يلتقط صورة فوتوغرافيّة للفرقة

.هو يلتقط صورًة فوتوغرافيًّة للفرقة 14

.هي تلتقط صورًة فوتوغرافيًّة للنافورة

.هو يلتقط صورًة فوتوغرافيًّة للّوحة

.هي تلتقط صورًة فوتوغرافيًّة للتمثال

سينما 15

سينما

سينما

حديقة حيوان

حديقة حيوان

متحف

كز المدينة 16 .المقهى في مر

كز المدينة .المقهى ليس في مر

كز المدينة .هم يسكنون في مر

كز المدينة .هما ال يسكنان في مر

كز المدينة 17 .هذه السينما في مر

.هم يشاهدون فيلمًا في سينما

.هذا الحيوان يعيش في حديقة الحيوان

.الكلب و القّطة ال يعيشان في حديقة الحيوان

كز المدينة 18 .الفرقة تعزف في مر

كز المدينة .الفرقة ال تعزف في مر

كز المدينة .التمثال في مر

كز المدينة .التمثال ليس في مر

يتبع2�4

تمثال 06

صورٌة فوتوغرافيٌّة

لوحة

نافورة

َدَرج

تّل

.هذه لوحٌة لبيانو 07

.هذه صورٌة فوتوغرافيٌّة لغيتاٍر

.هذه لوحٌة ِلَرُجٍل مع طبٍل

.البيانو و الغيتار هي أنواٌع من اآلالت الموسيقيّة 08

.اللوحات و الصور الفوتوغرافيّة هي أنواٌع من الفّن

.الطبل هو نوٌع من اآلالت الموسيقيّة

.التمثال هو نوٌع من الفّن

.الرَُّجل يعزف على الغيتار 09

.الولد يعزف على البيانو مع جّده

.الّرجال يعزفون على الطبول

.كّل هؤالء الناس يعزفون على نفس النوع من اآلالت 10

.كّل هؤالء الناس يعزفون على أنواٍع مختلفٍة من اآلالت

.بعض هؤالء الناس يعزفون على الغيتار

.الفرقة تعزف في المنتزه 11

.ثالثة أشخاص في هذه الفرقة يعزفون على الغيتار

.الفرقة تعزف في اإلستاد

غيتاٌر 12

طبٌل

بيانو

موسيقى

آالٌت

فرقٌة
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.هذا التمثال الشهير في البرازيل 25

.هذا المبنى الشهير في الصين

.هذه النافورة الشهيرة في روما

.هذا شهيٌر 26

.هذه شهيرٌة

.هي شهيرٌة

.هما شهيران

.هما يبحثان عن سيّارتهما 27

.لقد وجدا سيّارتهما

.هي تبحث عن مفاتيحها

.لقد وجدْت مفاتيحها

.هو يبحث عن نّظاراته

.لقد وجد نّظاراته

.أنا أبحث عن معطفي 28

.لقد وجدُت معطفي

.هو يبحث عن حذائه

.لقد وجد حذاءه

.هو يبحث عن كرته 29

.لقد وجد كرته

.هي تبحث عن جوربها

.لقد وجدْت جوربها

.هما يبحثان عن تمثاٍل ِلَرُجٍل و كلبه 30

.لقد وجدا التمثال

.هما تبحثان عن المتحف

.لقد وجدتا المتحف

.في مايو, اإلتقْطُت صورًة فوتوغرافيًّة في الغابة 19

بر كتو .هو اإلتقط صورًة فوتوغرافيًّة ألصدقائه في أ

 هي اإلتقَطْت صورًا فوتوغرافيًّة في حديقة الحيوان و في

كز المدينة .مر

.أنِت اإلتقْطِت صورًة فوتوغرافيًّة لعائلتِك في المنتزه

.هذا المبنى في موسكو 20

.هذا المبنى في نيويورك

.هذا المبنى في برشلونة

.هذا المبنى في أستراليا

.َدَرٌج عتيٌق 21

.تمثاٌل عتيٌق

.لوحٌة حديثٌة

 حديٌث
ً
.مبنى

.اإستاٌد عتيٌق 22

.اإستاٌد حديٌث

.تمثاٌل عتيٌق

.تمثاٌل حديٌث

.هذا المبنى شهير 23

.هذا الجسر شهير

.هذا الجبل شهير

.هذا المبنى ليس شهيرًا

.هذا الجسر ليس شهيرًا

.هذا الجبل ليس شهيرًا

 شهير 24
ً
.هي سوف تلتقط صورًة فوتوغرافيًّة لمبنى

 شهيٍر
ً
.هي تلتقط صورًة فوتوغرافيًّة لمبنى

 شهيٍر
ً
.هي اإلتقَطْت صورًة فوتوغرافيًّة لمبنى
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الدرس المحوري3�4

.األطفال يضحكون 01

.الرَُّجل يبتسم

.أمُّ البنت ال تبتسم

.الولد ال يضحك

.هي تبتسم لزوجها 02

.البنت تضحك

.الطبيبة تبتسم للبنت

.األطفال يضحكون في حفلة عيد الميالد

.الرضيع يبكي

.المرأتان تبكيان

.المرأة تبتسم لزوجها 03

.الرَُّجل يضحك

.الولد يبتسم لمعلّمته

.الموّظفون يضحكون

.النافورة أمام المسجد 04

.الرَُّجل يقرأ في الكنيس

.التماثيل في المعبد

.المرأة و الرَُّجل يبتسمان أمام الكنيسة

.هم يقفون أمام مسجٍد 05

.هم ينشدون في كنيسٍة

.هذا الرَُّجل يجلس قرب المعابد

.نحن في كنيٍس

مسجٌد 06

كنيٌس

معبٌد

كنيسٌة

يتبع2�4

.أنا أبحث عن نّظاراتي 31

.أنا وجدُت نّظاراتَك

.أنا أبحث عن كلبي

.أنا وجدُت كلبَك

هل تبحثين عن شيٍء ما؟ 32

.نعم. أنا أبحث عن السينما

هل تبحثان عن شيٍء ما؟

.نعم. نحن نبحث عن اإلستاد

.يومًا ما أريد أن أغنّي في فرقٍة شهيرٍة 33

.أنا سأعزف على الغيتار في فرقٍة شهيرٍة

.نحن سنعزف في نفس الفرقة

.أنا سأغنّي و أنَت ستعزف الغيتار

.نحن سنكون الفرقة األشهر في نيويورك

.نعم. نحن سنعزف في االستاد األكبر
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كم ستستغرق الفرقة في الغناء؟ 14

.الفرقة ستغنّي لمّدة ساعتين

كم اإستغرقُت في الجري؟

يِت لمّدة ثالثين دقيقًة .أنِت جر

كم من الوقت يمكننا أن نسبح؟ 15

.تستطيعون أن تسبحوا لمّدة ثالث ساعاٍت

كم من الوقت اإستغرق في الكالم؟

.هو تكلّم لمّدة خمٍس و أربعين دقيقًة

كم ستمكثين في هذا البلد؟ 16

.سأمكث هنا لمّدة أسبوٍع

كم ستمكث في اإيطاليا؟

.سأمكث في اإيطاليا لمّدة ثالثة أشهر

كم ستمكث بيثاني في موسكو؟ 17

.هي ستمكث في موسكو لمّدة أسبوعين

كم ستمكث في باريس؟

.سأمكث في باريس لمّدة أسبوعين

.نحن باقون هنا لمّدة يومين 18

.هي باقيٌة في منزل جّدتها لمّدة أسبوٍع

.هما باقيان في المستشفى

. يمكنها البقاء هنا هذه الليلة 19
ّ
.لديها حجٌز فندقي

. عليه أن يبقى هنا هذه الليلة
ّ
.ليس لديه حجز فندقي

.لديهم حجٌز في المطعم. يمكنهم تناول الطعام هنا

 ليس لدينا حجٌز في هذا المطعم. ال يمكننا تناول الطعام

.هنا

ماذا ترى؟ 07

.أرى التماثيل فوق التّل

ماذا ترى؟

َرج .أرى َرُجًال على الدَّ

هل تستطيعين أن تري الكنيسة؟ 08

.ال. أنا ال أستطيع أن أرى الكنيسة

يها اآلن؟ هل تستطيعين أن تر

.نعم. أنا أستطيع أن أرى الكنيسة اآلن

.هو تائه 09

.هي ليست تائهة

.نحن تائهان

.أنا لسُت تائهًا

لماذا تبكي؟ 10

ألنّي تائٌه؟

.سوف نعثر على والديَك

.هي سعيدٌة ألنّه عيد ميالدها 11

.أنا سعيٌد ألّن الجّو مشمٌس

.هما سعيدان ألنّهما يلعبان كرة القدم

.هو غاضٌب ألنّه لم يستطع العثور على مفاتيحه

.هي غاضبٌة ألّن قميصها متّسٌخ

.هو غاضٌب ألن زوجته متأّخرٌة

.هو غاضٌب 12

.هو سعيٌد

يٌن .هو حز

كل حذاءها 13 .هي غاضبٌة ألّن الحيوان يأ

.هم سعداء ألنّهم عند الشاطئ

ينٌة ألنّها لم تستطع العثور على كلبها .الطفلة حز
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َرج 25 .هو يصعد اإلى أعلى الدَّ

.هم يجرون اإلى أسفل الجبل

.هم يمشون اإلى أسفل الجبل

َرج .هو يجري اإلى أعلى الدَّ

 مالبسهما 26
ّ
.هما يحزمان حقيبتي

.أنا أحزم حقيبة مالبسي

.هي تفرغ محتويات حقيبة مالبسها

.هو يفرغ محتويات حقيبة مالبسه

.هذه المرأة حزمت أمتعتها البارحة 27

.هذه المرأة حزمت أمتعتها هذا الصباح

.هي تحزم أمتعتها اآلن

.أّوًال، هو حزم حقيبة مالبسه في المنزل 28

.ثّم ذهب اإلى الفندق

.اآلن هو يفرغ محتويات حقيبة مالبسه في غرفته

ماذا فعلِت هذا اليوم؟ 29

يُت لمّدة ثالثين دقيقة .أّوًال جر

.ثّم, ذهبُت اإلى محّل البقالة

.أخيرًا, طبخُت عشاًء

.أّوًال، هي وضعْت صحنها على المائدة 30

.ثّم هو وضع صحنه على المائدة

.أخيرًا، هما وضعتا صحنيهما على المائدة

.أّوًال هي طبَخْت العشاء 31

.ثّم تناولْت العشاء

.أخيرًا غسَلْت الصحون

يتبع3�4

هل أستطيع اإجراء حجٍز؟ 20

نعم. في أّي وقت أنَت قادٌم؟

.أنا قادٌم عند الساعة الثامنة هذا المساء

أرغب بإجراء حجز؟

في أّي يوٍم أنِت قادمة؟

.أنا قادمٌة يوم األربعاء

مرحبًا. فندق فيرفيلد. هل يمكنني مساعدتَك؟ 21

.مرحبًا. أرغب بإجراء حجٍز

متى سيكون قدومَك؟

كتوبر .أنا قادٌم في الثاني و العشرين من أ

كم ستمكث؟

.سأمكث لمّدة ثالث ليال

مرحبًا 22

.أرغب بإجراء حجز

في أّي وقٍت أنتم قادمون؟

.نحن قادمون عند الساعة السابعة

كم عدد األشخاص القادمين؟

.أربعة أشخاص

.هو يمشي اإلى أعلى الجبل 23

يان اإلى أعلى التّل .هما يجر

َرج .الولد ينزل اإلى أسفل الدَّ

.أنا أجري اإلى أسفل التّل

َرج 24 .هي تنزل اإلى أسفل الدَّ

َرج .الرَُّجل يجري اإلى أعلى الدَّ

.هما يمشيان اإلى أسفل التّل

.المرأة تجري اإلى أسفل التّل
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الدرس المحوري4�4

.الرَُّجل يتزلّج 01

.المرأة تبحر

.نحن نبحر

.الطفالن يتزلّجان

.هي تتزلّج في المدينة 02

.هو يتزلّج في الجبال

.هم يبحرون قرب المدينة

.هم يبحرون قرب الشاطئ

.هما يلعبان في المحيط 03

.هو يبحر في المحيط

.هي تسبح في المحيط

.هما تعيشان في المحيط

يرة 04 .هذا البلد جز

يرٍة .هذا التمثال على جز

يرٍة .الكنيسة على جز

.أنا أخيّم في الغابة 05

.هي تخيّم قرب المحيط

يرة .نحن سنخيّم على تلك الجز

.هي تخيّم في الجبال

أربع خيام 06

ثالثة زوارق شراعيّة

زاّلجتان

ستّة متزلّجين

.هم يخيّمون قرب البحيرة 07

ّ
.العائلة بجانب الزورق الشراعي

.الزاّلجات بجانب الخيمة

ّ
.العائلة في داخل الزورق الشراعي

هل ترغبين في الذهاب اإلى المتحف؟ 32

.نعم. نستطيع الذهاب وقت العصر

هل ترغبون في الذهاب اإلى المطعم في المساء؟

.نعم. ثّم نستطيع الذهاب اإلى السينما

ماذا ترغب بأن ترى اليوم؟ 33

.أرغب في أن أرى المعبد

من فضلك, نحن تائهون, أين المعبد؟

.أّوًال, اإذهبوا اإلى المنتزه. ثّم اإنعطفوا يسارًا

.شكرًا لك
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.هناك بضعة قطٍط 15

.هناك بضعة ُجُزٍر

.هناك بضعة زاّلجاٍت

.هناك الكثير من السمك

.هناك الكثير من الدّراجات

.هناك الكثير من الخيام

.هناك الكثير من الماء 16

.هناك الكثير من األشجار

.هناك الكثير من العشب

.هناك الكثير من الزهور

.هناك بضع زوارق شراعيٍّة 17

.هناك الكثير من الزوارق الشراعيّة

.هناك بعض الثلج

.هناك الكثير من الثلج

.الجّو عاصٌف في المنتزه هذا اليوم 18

.الجّو عاصٌف جّدًا على الشاطئ هذا الصباح

.الجّو غير عاصٍف في المدينة هذا العصر

.الجّو غير عاصٍف هذا اليوم 19

.الجّو عاصٌف هذا اليوم

.الجّو عاصٌف جّدًا هذا اليوم

.سيتساقط الثلج غدًا 20

ماذا سنفعل غدًا؟

.سنكون قادرين على التزلّج

.لن تمطر غدًا 21

ماذا سنفعل غدًا؟

.سنكون قادرين على ركوب دّراجاتنا

يتبع4�4

يٌع 08  سر
ّ
.هذا الزورق الشراعي

يعون .هؤالء المتزلّجون سر

 بطيٌء
ّ
.هذا الزورق الشراعي

.هذان المتزلّجان بطيئان

.الكنيسة قرب المحيط 09

.المسجد قرب المنتزه

.الكنيس في المدينة

يرٍة .المعبد فوق جز

يرٍة 10 .هو يبحث عن جز

.هو يبحث عن كرته

.هو يبحث عن المحيط

.أنا أركب جوادًا أبيض 11

.المرأة تركب دّراجًة رماديًّة

.الرَُّجل يركب جوادًا أسود

.أنَت تركب دّراجًة

كبان جوادين في المنتزه 12 .هما ير

كبون جيادًا بجانب المحيط .هم ير

.هو يركب دّراجًة بجانب المحيط

.هو يركب دّراجًة في الغابة

.األطفال يلعبون في الثلج 13

.هو كتب على الثلج

.هو يركب دّراجًة في المطر

.هم يمشون في المطر

ماذا ستفعلين بعد أن تتزلّجي؟ 14

.سأشرب قهوًة في المقهى

ماذا سيفعلون بعد أن يسبحوا؟

كبون دّراجاتهم ثّم سيجرون .هم سير

ماذا ستفعالن بعد أن تبحرا؟

يرٍة .نحن سنتناول العشاء على جز
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.الناس يلبسون مالبس سباحٍة خضراء 27

.صنادلها عليها زهوٌر بيضاء

.الطفالن يلعبان بالمناشف في يوٍم عاصٍف

.المغنّية تلبس شورتًا

.مالبس سباحٍة رجاليّة 28

.مالبس سباحٍة نسائيّة

.صنادل رجاليّة

.صنادل نسائيّة

منشفة

شورت

.ال تلبس شورتًا هذا اليوم 29

لم ال؟

.ألّن الجّو سيكون باردًا

.ال تلبسي صندل هذا اليوم

لم ال؟

.ألّن الجّو سيكون باردًا

.يكلّف اإستئجار زاّلجات ليوٍم ثالثين دوالرًا 30
.يكلّف شراء الزاّلجتين أربعمائة دوالرٍ
.يكلّف اإستئجار سيّارٍة ليوٍم مائة دوالرٍ

ين ألف دوالرٍ .يكلّف شراء سيّارٍة خمسٍة و عشر

.اإنّه يوم اإلثنين. هو يستأجر سيّارًة لمّدة يومين 31

بعاء. هو يعيد السيّارة .اإنّه يوم األر

 الساعة العاشرة صباحًا. هي تستأجر زاّلجتين لمّدة يوٍم

.واحٍد

.الساعة السادسة مساًء. هي تعيد الزاّلجتين

.هو سوف يعيد الدّراجة 32

.هو يعيد الدّراجة

.هو أعاد الدّراجة

.سنكون قادرين على التزلّج في نوفمبر 22

.سنكون قادرين على الَلِعُب بهذا غدًا. سيكون الجّو عاصفًا

 اإبنتِك ستكون قادرًة على ركوب دّراجتها في األسبوع

.القادم

.هما يلعبان كرة القدم في المطر 23

.هما يلعبان في الثلج

.هو يقود في الثلج

.هي تجري في الثلج

.أنا أركب جوادًا في الثلج 24

.أنا أخيّم في خيمتي الجديدة

.أنا اُأبحر فوق المحيط

.أنا أتزلّج على الجبال

كلي هذا 25 .ال تأ

.ُكلي هذا

.ال تجلس هناك

.اإجلس هنا

.ال تلعب هناك

.اإلعب هنا

.ال تتزلّجا هنا 26

.تزلّجا هنا

.اإسبحي هنا

.ال تسبحي هنا

.ال تُقد هنا

.ُقد هنا

.خيّما هنا

.ال تخيّما هنا
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الَمْعلَم5�4

مرحبًا 02

مرحبًا

ماذا فعلت هذا الصباح؟ 04

.قرأُت الصحيفة

ماذا فعلَت هذا الصباح؟ 05

كز المدينة .ذهبُت الى المتحف في مر

يَت؟ 06 ماذا اإشتر

يُت صورة فوتوغرافيّة لهذا المعبد األثري .اإشتر

يديَن أْن َتْفَعلي اليوَم؟ 08 ماذا ُتر

.أنا أرغب باإلبحار اليوم

.مساء الخير 10

.مساء الخير

هل يمكنني مساعدتكما؟ هل ترغبان بأن ُتبحرا اليوم؟ 11

.نعم. نرغب بأن نبحر اليوم

هل الجو عاصف للغاية لإلبحار؟ 12

.ال. ليس الجو عاصفًا للغاية لإلبحار

ماذا تعملين؟ 14

.أنا عازفة

ماذا تعزفين؟ 15

.أنا أعزف على البيانو

هل تعزفين على آلة؟ 16

.نعم. أنا أعزف على آلة

على ماذا تعزُف؟ 17

.أنا أعزف على الغيتار

يتبع4�4

كم يكلّف اإستئجار دّراجٍة لمّدة يوم؟ 33

.يكلّف عشرين جنيهًا اإسترلينيًّا لليوم

.سوف أعيدها غدًا في المساء

.سيكلّف أربعين جنيهًا اإسترلينيًّا

هل أعدَت الزاّلجتين؟ 34

.نعم. أنا أعدُتهما البارحة

هل أعدَت السيّارة؟

.ال. سوف أعيدها غدًا

.أنا أرغب في اإستئجار زاّلجتين 35

.نحن نرغب في اإستئجار زاّلجاٍت

.أنا أرغب في اإستئجار دّراجة

.نحن نرغب في اإستئجار دّراجتين

مرحبًا, هل يمكنني مساعدتكما؟ 36

يد الذهاب لإلبحار .نر

كيف سيكون حال الجّو غدًا؟

.سيكون الجّو ممطرًا. ال تذهبا لإلبحار غدًا

.يوم الجمعة سيكون مشمسًا و عاصفًا 37

 يوم
ّ
 هل سنكون قادرين على اإستئجار زورٍق شراعي

الجمعة؟

 ليوٍم
ّ
.نعم. ستكونا قادرْين على اإستئجار زورٍق شراعي

أين نستطيع اإلبحار؟ 38

يرة الصغيرة .تستطيعون اإلبحار اإلى هذه الجز

ماذا نحتاج أن نجلب؟

.اإجلبا مالبس السباحة و مناشف
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عن ماذا تبحث؟ 18

.أنا أبحث عن منشفة

هل ُيمكنَك أن تلتقط لنا صورة فوتوغرافيّة؟ 21

.نعم. سوف ألتقط لكما صورة فوتوغرافيّة

يداِن َتناوَل العشاء؟ 23 أين ُتر

يد أن نتناول العشاء على الشاطئ .نحن نر

ماذا تطبخ؟ 25

.أنا أطبُخ سمكًا بالليمون مع بطاطس

هل يمكنك أن تعزف شيئًا ما؟ 27

.نعم. سوف أعزف شيئًا ما
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