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.هو سيرمي الكرة 07

.هو يرمي الكرة

.هو رمى الكرة

.البنت ترمي الكرة فوق السيّارة 08

.الرَُّجل يقفز فوق الماء

.الولد يرمي الكرة فوق السياج

.البنت تتسلّق على المائدة 09

.الولد يقفز من المائدة

ّ
.المرأة تتسلّق على الزورق الشراعي

ّ
.الولد يقفز من الزورق الشراعي

ير 10 .القّطة تقفز على السر

.البنت تقفز من السياج

.الولد يتسلّق على المائدة

.البنت ترمي الكرة 11

.الولد يمسك الكرة

.المرأة ترمي الزهور

.الرَُّجل يمسك الزهور

.هو رمى المنشفة

.هي أْمَسَكْت المنشفة

.هو سيرمي الكرة 12

.هو رمى الكرة

.هي َسُتْمِسُك البرتقالة

.هي أْمَسَكْت البرتقالة

.ال ترِم الكرة في الحديقة 13

.ال تقفز فوق السياج

.ال تتسلّقا الشجرة

الدرس المحوري1�1

سياٌج 01

سياٌج

سياٌج

حديقٌة

حديقٌة

حّمام سباحٍة

.طفالن يجلسان فوق السياج 02

.هذا السياج مكسوٌر

.هو يتناول الغداء في الحديقة

.هو يقرأ الصحيفة في الحديقة

.حّمام السباحة هذا في الداخل

.حّمام السباحة هذا في الخارج

.هناك حديقٌة بجانب حّمام السباحة 03

.الحديقة خلف المنزل

.هناك زهوٌر بجانب السياج

.حّمام السباحة خلف السياج

.أنا أتسلّق السياج 04

.البنت تقفز من السياج

.المرأة تتسلّق السلّم

.الرَُّجل يقفز من السلّم

.هو يتسلّق شجرًة 05

.هم يتسلّقون شجرًة

ير .أنا سأقفز من السر

ير .أنا قفزُت من السر

.البنت تقفز 06

.الجواد يقفز فوق السياج

.الرَُّجل يرمي الكرة

.المرأة ترمي الكرة فوق الخيمة
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.من السهل تصليح هذه الدّراجة 21

من الصعب تصليح هذا الكمبيوتر؟

.من السهل تصليح هذا السياج

.من الصعب تصليح هذه السيّارة

.من السهل ِفْعل هذا 22

.من الصعب ِفْعل هذا

.من السهل ِفْعل هذا

.من الصعب ِفْعل هذا

لماذا تسلّقِت الشجرة؟ 23

كل التّفاح .ألنّي أحبُّ أ

لماذا لم ُتمسك الكرة؟

.ألنّي قصيٌر للغاية

لماذا لم تقرأي الكتاب؟ 24

.ألنّه كان صعب القراءة جّدًا

لماذا لم تذهب سو اإلى الحفلة؟

يارة اإلى نيويورك .ألنّها كانت في ز

.يومًا ما سوف نتزلّج مثلهم 25

.يومًا ما سوف أرقص مثلها

.يومًا ما سوف أعزف على الغيتار مثل أبي

.يومًا ما سوف ألعب كرة القدم مثله

.من الصعب الرقص مثلهما 26

.من الصعب القيادة مثله

.من الصعب القفز مثله

.هذه الكعكة تشبه سيّارًة 27

.هذا المنديل يشبه زهرًة

.هذا يشبه وجهًا

يتبع1�1

يون يعمل 14 .هذا التلفز

يون ال يعمل .هذا التلفز

.هذه الساعة تعمل

.هذه الساعة ال تعمل

هل هذا الكمبيوتر يعمل؟ 15

.ال. اإنّه ال يعمل

هل هذه الكاميرات تعمل؟

.نعم. اإنّها تعمل

.األب يصلح لعبة اإبنه 16

.هي تصلح السياج

.هو يصلح الطائرة

.أنا أصلح الدّراجة

.هاتفي ال يعمل. رجاًء أصلحه 17

.كمبيوترنا ال يعمل. هو يصلحه

.ُلعبته مكسورة. جّده يصلحها

راديوي مكسوٌر. هل تستطيع أن تصلحه؟

.هذا سهٌل 18

.هذا صعٌب

.هذا سهٌل

.هذا صعٌب

.من السهل رمي هذه الكرة 19

.من الصعب رمي حقيبة مالبس

.من السهل تسلُّق هذا

.من الصعب تسلُّق هذا

.من السهل التزلّج هنا 20

.من الصعب التزلّج هنا

.من السهل السباحة هنا

.من الصعب السباحة هنا



3

هل يتسلّق اإبنِك على تلك المائدة؟ 34

.ال. ذلك ليس اإبني

.ذلك الولد يشبه اإبنِك

.اإبني في حّمام السباحة

هل الكمبيوتر يعمل؟ 35

.ال. اإنّه ال يعمل، اإنّه معّطٌل

لماذا لم تصلحه البارحة؟

.ألنّي كنُت أصلح دّراجتي

هل دّراجتَك تعمل اآلن؟

.نعم. اإنّها تعمل

.الولد يشبه أباه 28

.هاتان المرأتان تشبهان بعضهما البعض

.الرَُّجالن يشبهان بعضهما البعض

.هاتان البنتان ال تشبهان بعضها البعض

.هما يلتقيان ببعضهما البعض عند السينما 29

.هما يحبّان بعضهما البعض

.الرَُّجل وزوجته يكتبان لبعضهما البعض

.األّم واإبنتها تعانقان بعضهما البعض

.البنتان تحّدثان بعضهما البعض 30

.الرَُّجالن يساعدان بعضهما البعض

.هما تعمالن مع بعضهما البعض

.هما يرقصان مع بعضهما البعض

يدين الثوب األحمر؟ 31 هل تر

.ال. أريد األزرق

هل تحّب القبّعة البنّية؟

.ال. أحبُّ السوداء

لماذا ال تشتري هذا القميص األبيض؟

كثر .ألنّي أحبُّ هذا الرمادّي أ

هل لديَك جواز سفر؟ 32

.نعم. لدّي واحٌد

هل ترغب بسلطٍة؟

.ال. شكرًا لِك، لدّي واحدٌة

هل ترغبين بتّفاحة؟ 33

.ال. شكرًا لِك، لدّي واحدٌة

هل ترغبين باستئجار دّراجٍة؟

.ال. شكرًا لك, لدّي واحدة
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يهٌة 08 .سلّة النفايات رائحتها كر

.المالءة النظيفة رائحتها طيّبٌة

.سلّة النفايات مليئٌة

.السلطانيّة فارغٌة

.الكوب مليٌء 09

.الكوب فارٌغ

.سلّة النفايات مليئٌة

.سلّة النفايات فارغٌة

.هناك نوافذ في السقف 10

.السقف أبيض

.األرضيّة مصنوعٌة من الخشب

.سلّة النفايات على األرض

.الرَُّجل يصلح األرضيّة

.هما يصلحان سقفهما

كنسي األرضيّة 11 .رجاًء اُأ

.هو يكنس المطبخ

.هي تكنس قرب محّل البقالة

َرج كنس الدَّ .أنا أ

.هي سوف تكنس األرضيّة 12

.نحن نكنس األرضيّة

.أنا كنسُت األرضيّة

.أنا اُأْخِرُج النفايات 13

.رجاًء أْخِرْج النفايات

.هي ُتْخِرُج النفايات

.هو سيغسل األواني 14

.البنت تغسل األواني

.أنا غسْلُت األواني

الدرس المحوري2�1

موقٌد 01

موقٌد

موقٌد

غّسالة الصحون

غّسالة الصحون

ثاّلجةٌ

.لحم الدجاج فوق الموقد 02

.عصير البرتقال في الثاّلجة

.األكواب في غّسالة الصحون

.األكواب هي أواٍن 03

.السلطانيّات هي أواٍن

.الصحون هي أواٍن

.األكواب الزجاجيّة هي أواٍن

هل ترغبين بكوٍب من الماء؟ 04

.ال. شكرًا لَك. لدّي واحد

بًا من الحليب؟ يدين كو هل تر

.ال. لدّي واحٌد

.كوب عصير البرتقال فوق الطاولة 05

.الثاّلجة بجانب الطاولة

.غّسالة الصحون تحت الطاولة

.الصحون الّتي في المغسلة متّسخٌة 06

.األواني الّتي في غّسالة الصحون نظيفة

.الصحون واألكواب الّتي فوق الطاولة متّسخٌة

.الكوب مليٌء بالحليب 07

.المغسلة مليئٌة باألواني

.غّسالة الصحون فارغٌة

.الثاّلجة فارغٌة
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.رجاًء رتّب المطبخ 22

.أنا أرتّب المطبخ

.رجاًء رتّب غرفة نومَك

.أنا أرتّب غرفة نومي

.البانيو مليٌء بالماء 23

.البانيو فارٌغ

.المغسلة بجانب المرحاض

.الدّش أخضر

.القّطة في المغسلة 24

.الولد تحت الدّش

.أنا أنّظف المغسلة

.أنا أنّظف الدّش

.أنا سأستحّم في البانيو 25

.األخوان يستحّمان

.الولد اإستحّم في البانيو

.البنت ستستحّم بالدّش 26

.هو يستحّم بالدّش في الخارج

.أنا استحممت بالدّش

.المرأة تستحّم في البانيو 27

.المرأة تستحّم بالدّش

.أنا سأستحّم في البانيو

.أنا سأستحّم بالدّش

.المرأة تنّظف األرضيّة 28

.الرَُّجل ينّظف المرحاض

ْف المغسلة .رجاًء َنظِّ

.أنا أنّظف النافذة

.رجاًء اإغسلي أوانيِك 15

.رجاًء اإغسل وجهَك

.رجاًء اإغسال مالبسكما

َرج 16 كنسي الدَّ .رجاًء اُأ

.رجاًء أْخِرْج النفايات

ّ
.رجاًء اإصلح الكرسي

.رجاًء اإغسل المالبس

.الرَُّجل يبيع السّجاد 17

.األريكة في الخارج

.السّجادة الحمراء فوق األرضيّة

.هناك ثالثة أشخاٍص على األريكة

.القّطة فوق األريكة والمرأة بجانب األريكة 18

.الرضيع يجلس على األرضيّة وأّمه تجلس على األريكة

.المرأة تجلس على األريكة و الرَُّجل خلف األريكة

بائيّة 19 .أنا أنّظف السقف بالمكنسة الكهر

بائيّة .أنا أنّظف السّجادة بالمكنسة الكهر

بائيّة َرج بالمكنسة الكهر .رجاًء نّظفي الدَّ

بائيّة .هو ينّظف األريكة بالمكنسة الكهر

بائيّة؟ 20 ماذا تنّظف بالمكنسة الكهر

بائيّة .أنّظف األرضيّة تحت األريكة بالمكنسة الكهر

بائيّة؟ ماذا تنّظف بالمكنسة الكهر

بائيّة .أنّظف األرضيّة الّتي تحت السّجادة بالمكنسة الكهر

.المرأة ترتّب السيّارة 21

.سأرتّب غرفة الجلوس

.الطالبة ترتّب المكتبة

.نحن رتّبنا غرفة نومنا
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الدرس المحوري3�1

.هذا الرَُّجل قويٌّ 01

.هذا الرَُّجل أقوى

يٌّة .هذه المرأة قو

.هذه المرأة أقوى

.هو قويٌّ 02

يًّا .هو ليس قو

يٌّة .هي قو

يًّة .هي ليست قو

َمن هو أقوى؟ 03

.المرأة أقوى من الرَُّجل

َمن هو أقوى؟

.الرَُّجل أقوى من المرأة

.الولد يتمّرن 04

.الرَُّجل ال يتمّرن. اإنّه يقرأ

.البنات ال يتمّرّن. اإنّهّن يتحّدثن

.المرأة تتمّرن

.هو قويٌّ ألنّه يتمّرن 05

بعاء, والخميس .أنا أتمّرن أيّام اإلثنين, األر

.نحن نتمّرن على الشاطئ

بون على كرة القدم 06 .اإنّهم يتدّر

.الرَُّجل يتدّرب على الغولف في مكتبه

.أنا أتدّرب على كرة المضرب

.الفريق من البرازيل يلبس األصفر 07

يق من فرنسا يلبس األزرق .الفر

يق .يوجد ستّة أوالد في هذا الفر

يق .توجد اإحدى عشرة بنتًا في هذا الفر

يتبع2�1

.هما تنّظفان البانيو 29

.أنا أنّظف الطاولة

.الولد ينّظف األرضيّة

.أنا أْخَرْجُت النفايات 30

 أن أنّظف األرضيّة
ّ
.اآلن علي

.أنا غسْلُت األواني

كنس األرضيّة  أن أ
ّ
.اآلن علي

ماذا علينا أن نفعل اليوم؟ 31

.يجب علينا أن ننّظف الحّمام

.أنا سوف أنّظف المغسلة

.أنا سوف أنّظف البانيو

هل يمكنِك أن تنّظفي المرحاض؟

.نعم. سوف أنّظفه بعد أن تكنس األرضيّة

اإلى أين أنتم ذاهبون؟ 32

.نحن ذاهبون اإلى المنتزه

هل رتّبَت غرفة نومَك؟

.نعم. أنا رتّبُت غرفة نومي

بائيّة؟ هل نّظفِت األرضيّة بالمكنسة الكهر

بائيّة بعد أن أعود  ال. سوف أنّظف األرضيّة بالمكنسة الكهر

.اإلى المنزل
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 أن ألبس البدلة السوداء أم البدلة الرماديّة؟ 15
ّ
هل ينبغي علي

.ينبغي عليَك أن تلبس البدلة الرماديّة

 أن ألبس الثوب األزرق أم الثوب األسود؟
ّ
هل ينبغي علي

.ينبغي عليِك أن تلبسي الثوب األزرق

 أن أتمّرن؟ 16
ّ
هل ينبغي علي

.نعم. ينبغي عليِك أن تتمّرني

 أن أضع كماني على األرضيّة؟
ّ
هل ينبغي علي

.ال. ينبغي عليِك أن تضعي كمانِك على المائدة

.أحٌد ما عند الباب 17

يد التحّدث اإليِك .أحٌد ما ير

.أحٌد ما في المكتب

.أحٌد ما تحت الدّش

.أحٌد ما يتمّرن على الغيتار 18

.أحٌد ما يتمّرن

.أحٌد ما يغسل األواني

.أحٌد ما في السيّارة

.أحٌد ما يشتري شيئًا ما 19

.أحٌد ما يلتقط صورًة فوتوغرافيًّة

.أحٌد ما ُيِعدُّ شيئًا ما

يد اإيجاد مكاٍن أفضل لنلعب كرة القدم 20 .نر

يد اإيجاد مكاٍن أفضل لنتدّرب على آالتنا الموسيقيّة .نر

كل .هو يبحث عن مكاٍن ليأ

.هم يبحثون عن مكاٍن ليخيّموا

.هذا مكاٌن جيٌّد للسباحة 21

.هذا مكاٌن جيٌّد للتدّرب على كرة القدم

ٌء للتمرين
ّ
.هذا مكاٌن سي

.هذا مكاٌن جيٌّد للتزلّج

يق كرة القدم يتدّرب 08 .فر

يق كرة المضرب يتدّرب .فر

يق الغولف .هي تلتقط صورًة فوتوغرافيّة لفر

يٍق تلعب؟ 09 مع أّي فر

يق كرة القدم .أنا ألعب مع فر

لماذا تتدّرب هذا اليوم؟

يقي لكرة القدم لديه مبارٌة غدًا .ألّن فر

.البنت تتمّرن على البيانو 10

.الولد يتمّرن على الكمان في غرفة نومه

.المرأة تتمّرن على الغيتار في غرفة الجلوس

.الرَُّجل يتمّرن على الكمان في المسرح

.أنا أتمّرن على الكمان في الداخل 11

.أنا أتمّرن على الغيتار في الخارج

.أنا أتدّرب على كرة القدم في الداخل

.أنا أتدّرب على كرة القدم في الخارج

.ينبغي عليِك أن تستقلّي هذه الحافلة. اإنّها أسرع 12

.يجب عليِك أن تشربي هذا, الجّو بارٌد في الخارج

.ينبغي عليِك أن تستمعي لهذا. اإنّه جيٌّد

 ذلك 13
ّ
.أريد أن أتناول الشوكوالتة. لكن ال ينبغي علي

 أن أتمّرن
ّ
يون. لكن يجب علي .أريد مشاهدة التلفز

كنس األرضيّة  أن أ
ّ
.أريد الرقص. لكن ينبغي علي

 ذلك
ّ
.أريد الذهاب اإلى البيت مبّكرًا. لكن ال ينبغي علي

.ينبغي عليها أن ترتّب غرفة نومها 14

.ينبغي علينا أن نحّمم الكلب

.ال ينبغي عليَك شراء ذلك. اإنّه غاٍل للغاية

.ال ينبغي عليِك اإرتداء ذلك. اإنّه غير مالئم القياس
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.أنا دائمًا آخذ دّشًا قبل أن أذهب اإلى العمل 28

كل اللحم أبدًا .أنا ال آ

.أحيانًا هو جائٌع و أحيانًا أخرى هو عطشاٌن

.أحٌد ما دائمًا يقف هنا

.نحن ال نذهب أبدًا للتزلّج في فصل الصيف

.أحيانًا أغادر العمل مبّكرًا

بون؟ 29 أين تتدّر

.نتدّرب هنا أحيانًا، و نتدّرب في المدرسة أحيانًا أخرى

بون هنا؟ متى تتدّر

.نحن نتدّرب هنا في فصل الخريف

بون في المدرسة؟ متى تتدّر

.في فصل الشتاء

يتبع3�1

.هما تبحثان عن مكاٍن للدراسة 22

.أنا وجدُت مكانًا للدراسة

.نحن نبحث عن مكاٍن للتمّرن

.نحن وجدنا مكانًا للتمّرن

!أحٌد ما كتب لي رسالًة 23

كل .هو يبحث عن شيٍء ما ليأ

كون مغنّيًة شهيرًة .يومًا ما سأ

 أحيانًا الكالب تعيش في الداخل، لكنّها أحيانًا أخرى 24

.تعيش في الخارج

ياضيات سهلٌة أحيانًا و صعبٌة أحيانًا أخرى .الر

 أحيانًا أنا ألتقط صورًا فوتوغرافيّة للناس، و أحيانًا أخرى

.ألتقط صورًا فوتوغرافيًّة للحيوانات

 نحن أحيانًا نلبس تنّوراٍت للمدرسة، و أحيانًا أخرى نلبس 25

.بنطلوناٍت

.نحن دائمًا نلبس تنّوراٍت للمدرسة

 أحيانًا أشرب القهوة في الصباح، و أحيانًا أخرى أشرب

.الشاي

.أنا دائمًا أشرب القهوة في الصباح

.الجّو هنا بارٌد أحيانًا. وأحيانًا يكون حاّرًا 26

.الجّو هنا بارٌد دائمًا

.الجّو هنا ال يكون باردًا أبدًا

.الليمون حامٌض دائمًا 27

.الشوكوالتة ال تكون حامضًة أبدًا

.السّكر حلٌو دائمًا

.الفلفل ال يكون حلوًا أبدًا



9

07 
ّ
كبتي .أحتاج ضمادًة على ُر

.لديه ضمادٌة على اإصبعه

.لديها ضمادٌة على ذراعها

08 
ّ
.لدّي ضمادتان على مرفقي

كبهم .لديهم ضماداٌت على ُر

.لديه ضمادٌة على ِرْجِله

كبتها .لديها ضمادٌة على ُر

.هو يتزلّج 09

.هو يسقط

.هي تركب دّراجًة

.هي تسقط

.هو يركب جوادًا

.هو يسقط

.الرَُّجل يسقط من دّراجته 10

.لقد سقط الرَُّجل من دّراجته

.البنت تسقط من السياج

.لقد سقطْت البنت من السياج

لقد سقطُت من دّراجتي. هل لديَك ضمادٌة؟ 11

لقد أصبت مرفقي. هل لديَك ضمادٌة؟

أنا عطشان. هل لديِك بعض الماء؟

أنا مريضٌة. هل لديَك دواٌء؟

ماذا حدث؟ 12

.لقد ذهبُت اإلى الخارج عندما كان الجّو ممطرًا

ماذا حدث؟

.كنُت أتسلّق شجرًة وسقطت

الدرس المحوري4�1

عينان 01

أذٌن

أنٌف

فٌم

ما هذه؟ 02

.هذه ِرْجل ولٍد

ما هذا؟

.هذا ذراع بنٍت

ذراٌع 03

ِرْجٌل

عيٌن

أذٌن

أنٌف

فٌم

.هاتان ِرْجالي 04

.هذا ذراعي

.هاتان عيناي

.هاتان أذناي

.هذا أنفي

.هذا فمي

.هي أصابت ذراعها 05

.أصبت أنفي

.هو أصاب عينه

.أصبت ِرْجلي

كبتيه 06 .الولد أصاب ُر

.أصبُت مرفقي

كبتيه .يدا الرَُّجل على ُر

.مرفقا المرأة على المائدة
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.رأس الولد يؤلمه 18

.بطن البنت تؤلمها

.أذني تؤلمني

.أنفه يؤلمه

.رأسي يؤلمني 19

.بطن اإبني تؤلمه

.ذراع المرأة يؤلمها

.عيناي تؤلماني

.أنف المرأة يؤلمها

.فمه يؤلمه

ما بَك؟ 20

.أذني تؤلمني

ما بَك؟

يٌض .أنا مر

ما المشكلة؟ 21

.ال أستطيع اإيجاد حقيبة مالبسي

ما المشكلة؟

.شيٌء ما في عيني

كم تبلغ درجة الحرارة في الخارج؟ 22

.اإنّها درجتان. ينبغي عليِك أن تلبسي معطفًا

كم تبلغ درجة الحرارة في الخارج؟

 درجة حرارة الجّو ثالثون درجًة. ينبغي علينا الذهاب اإلى

.الشاطئ

كم تبلغ درجة حرارة رضيعي؟ 23

.اإنّها سبعٌة وثالثون درجة

كم تبلغ درجة حرارتي؟

.هي ثماٍن وثالثون درجًة

يتبع4�1

ماذا حدث؟ 13

.أنا سقطُت وأصبُت ذراعي

ماذا حدث؟

.عندما كانوا يتزلّجون, سقطوا وأصيبت أرجلهم

ماذا حدث؟ 14

.أّمي غسَلْت كنزتَك

ماذا حدث؟

.لقد رقصت لمّدة ثالث ساعات الليلة الماضية

ماذا حدث؟

.لقد ذهبُت اإلى الشاطئ وكان الجّو مشمسًا جّدًا

ماذا حدث؟ 15

.لقد سقطُت من الجواد

ماذا حدث؟

.لقد قفزُت من السياج

ماذا حدث؟ 16

.لقد سقطُت من دّراجتي

كبتَك؟ هل أصبَت ُر

.ال. لقد أصبت مرفقي

هل ترغب بضّمادٍة؟

.نعم. أرغب

رأٌس 17

رأٌس

رأٌس

بطٌن

بطٌن

ذراٌع
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.رجاًء كن حذرًا عندما تركب دّراجتَك 31

.رجاًء كوني حذرًة عندما تقومين بتصليح السيّارة

.رجاًء كن حذرًا عندما تقود في الثلج

.رجاًء كوني حذرًة عندما تلعبين مع الرضيع

هل أنتما ذاهبان للتزلّج غدًا؟ 32

.نعم. نحن ذاهبان غدًا صباحًا

ْين .رجاًء كونا حذر

.صباح الخير جون 33

.صباح الخير دكتور ستون

ما المشكلة؟

.رأسي يؤلمني

ماذا حدث؟ 34

.لقد سقطُت من السلّم

.تناول هذا مّرتين في اليوم

.شكرًا لَك

.كن حذرًا عندما تكون على سلٍّم. مع السالمة

.مع السالمة

ما المشكلة؟ 24

.درجة حرارته تسٌع وثالثون

.سوف أتّصل بالطبيب

.رقم هاتف الطبيب فوق الثاّلجة

.هي تتناول دواءها مع كوٍب من الماء 25

.عليِك أن تتناولي دواءِك بعد العشاء

.تناول هذا الدواء مع الحليب

.هو يتناول الفطور مّرًة واحدًة في اليوم 26

.القطار يغادر اإلى باريس مّرتين في اليوم

.تناول هذا الدواء مّرتين في اليوم

.أنا أشرب القهوة مّرًة واحدًة في اليوم

.ينبغي عليَك أن تسّوك أسنانَك بالفرشاة مّرتين في اليوم 27

.الطائرة تغادر اإلى برشلونة مّرًة واحدًة في اليوم

.تناولي هذا أربع مّراٍت في اليوم

كز المدينة سّت مّراٍت في اليوم .الحافلة تغادر اإلى مر

هل تلعبين كرة المضرب؟ 28

.نعم. أنا ألعب كرة المضرب ثالث مّراٍت في األسبوع

هل تتناولين دواًء؟

.نعم. أنا أتناول هذا الدواء مّرًة واحدًة في اليوم

ما المشكلة؟ 29

.بطني تؤلمني

.درجة حرارتِك هي ثماٍن وثالثون

 ينبغي عليِك أن تتناولي هذا الدواء ثالث مّراٍت في

.األسبوع

.كن حذرًا. األرضيّة مبتلٌّة 30

.كوني حذرًة. السيّارة قادمٌة

يلًة جّدًا .كن حذرًا. أنَت تتسلّق شجرًة طو



12

كنس األرضيّة؟ 23  أن أ
ّّ
.هل ينبغي علي

.نعم. ينبغي عليَك أن تكنس األرضيّة

في أّي وقت هم قادمون؟ 25

.هم قادمون عند الساعة الثالثة

الَمْعلَم5�1

هل ُيمكنَك أن تجلب لي السلّم؟ 02

.نعم. سوف أجلُب لَك السلّم

َهْل هَو َمكسور؟ 04

.َنعم. هَو َمكسور

َهل تحتاُج ُمساعَدة؟ 06

.ال. ُشكرًا لَك، أنا ال أحتاُج مساعدًة

ما المشكلة؟ 08

كبتي تؤلمني .ُر

ماذا حدث؟ 09

.لقد سقّطُت

هل تحتاُج لضمادة؟ 11

.ال. شكرًا لك. أنا ال أحتاُج لضمادة

هل ترغُب بتّفاحة؟ 13

.ال. شكرًا لك، لديَّ واحدة

َمْن سيسكُن هنا؟ 15

.عائلٌة ِمن لندن. لديهم ِطفالن

يق كرة القدم؟ 16 هل أنتما في نفس فر

يق كرة القدم .نعم. نحُن في نفس فر

هل تتمرنان اليوم؟ 17

.ال. نحُن لن نتمّرَن اليوم

كنس األرضيّة؟ 19  أن أ
ّ
هل ينبغي علي

.نعم. ينبغي عليك أن تكنَس األرضيّة

هل هي تعمل؟ 21

 ال تعمل
َ
.ال. هي
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.ليس هناك شيٌء فوق السّجادة 07

.هناك شيٌء فوق العشب

.كّل شيٍء فوق األرضيّة

.ال شيء في هذه الغرفة جديد 08

ّ
.شيٌء ما في غرفة الجلوس هذه برتقالي

.كّل شيٍء في هذا المنزل صغيٌر

.ليس هناك شيٌء في الثاّلجة. كّل شيٍء فوق الطاولة 09

.ليس هناك شيٌء فوق الطاولة. كّل شيٍء في الثاّلجة

.ليس هناك شيٌء في المغسلة. كّل شيٍء فوق المائدة

.ليس هناك شيٌء فوق المائدة. كّل شيٍء في المغسلة

.هناك أقالٌم كافيٌة للجميع 10

.ليس هناك كراٍس كافيٌة للجميع

.ليس هناك قهوٌة كافيٌة للجميع

.هناك حلوى كافيٌة للجميع

كواٌب كافية للجميع؟ 11 هل هناك أ

كواٌب كافيٌة للجميع .نعم. هناك أ

هل هناك شوكاٌت كافيٌة للجميع؟

.ال. ليس هناك شوكاٌت كافيٌة للجميع

يق يلبس أزرق 12 .هذا الفر

يق الّذي يلبس أزرق .أنا ألعب مع الفر

يق الّذي يلبس أزرق يفوز .الفر

يق الّذي يلبس أزرق خسر .الفر

.واحٌد من هذه الكالب يلبس كنزًة حمراء 13

.هو يلعب مع الكلب الّذي يلبس كنزًة حمراء

.هي تجري مع الكلب الّذي يلبس كنزًة حمراء

الدرس المحوري1�2

.الّرجال فازوا 01

.المرأة فازت

.البنت فازت

.الولد فاز

.السيّارة الزرقاء تخسر 02

.السيّارة الحمراء تفوز

يق األحمر يخسر .الفر

.الفريق األخضر يفوز

.نحن فزنا

.أنا َخِسْرُت

.البنت فازت, و الولد خسر 03

.هم سعداء ألنّهم فازوا

يٌن ألنّه خسر .الرَُّجل حز

.الرَُّجل ذو اللباس األخضر فاز

كل 04 .ال أحد يأ

.الجميع يجرون

.الجميع يتحّدثون

.ال أحد يلعب

.ال أحد يقفز 05

.الجميع يقفزون

.ال أحد يجلس

.الجميع يجلسون

ير 06 .ليس هناك شيٌء تحت السر

.كّل شيٍء على المائدة أزرق

.ليس هناك شيٌء في المكتب

.كّل شيٍء في المغسلة متّسٌخ
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هل يمكنني مساعدتِك؟ 20

.أنا أبحث عن شخٍص ما يتكلّم الصينيّة

هل يمكنني مساعدتكما؟

 نحن نبحث عن شيٍء ما تستطيع هي أن تلبسه في الحفلة

يّة .التنكر

هل تعرفين اإسمه؟ 21

.نعم. اإسمه جون

هل تعرفين أين نحن؟

.نعم. نحن هنا

.أنا أعرف كم من النقود لدّي 22

.أنا ال أعرف كم يوجد هناك

.هي تعرف كم يكلّف

.ال أحد يعرف كم عدد األسماك في المحيط

.هو ال يعلم بأنّهم في المنزل 23

.أنا ال أعلم أين مفاتيحي

.هّن ال يعلمن ما هذا

.هي ال تعلم بأنّه اإشترى لها زهورًا

هل تعرفين من هي؟ 24

.ال. أنا ال أعرف من هي

هل تعرف كم عدد األشخاص القادمين؟

.أربعة أشخاٍص قادمون

.هو يعلم بأّن الجّو بارٌد في الخارج 25

.الوالدان ال يعلمان بأّن أطفالهما يشاهدان

.هّن يعلمن بأّن أمهاتهّن يشاهدنهّن

يتبع1�2

.الولد يفوز 14

.الولد الّذي فاز سعيٌد

.البنت تسقط

.البنت الّتي سقطْت أصابت ذراعها

.الرَُّجل يخسر

يٌن .الرَُّجل الّذي خسر حز

.هذه المرأة ُتَدرُِّس الفّن 15

.المرأة الّتي ُتَدرُِّس الفّن تتحّدث اإلى البنت

.المرأة الّتي ُتَدرُِّس الفّن تشتري لوحة

أّي عازٍف صديقَك؟ 16

.العازف الّذي يعزف الغيتار صديقي

أّي طائرٍة أنَت تستقّل؟

.أنا أستقّل الطائرة الّتي تغادر عند الخامسة و النصف

.أحتاج ألحٍد ما يمكنه تصليح غّسالة صحوني 17

.هو يحتاج ألحٍد ما يمكنه الَلِعَب معه

.هم يحتاجون ألحٍد ما يمكنه تسلُّق هذه الشجرة

.نحن نحتاج ألحٍد ما يمكنه مساعدتنا في شراء منزٍل

بيّة 18 .أنا أحتاج ألحٍد ما يتكلّم العر

.لدّي الكثير من األصدقاء يغنّون بمستوًى حسٍن

.أحتاج ألحٍد ما يرقص بمستوًى حسن

.نحن نعمل في غرفٍة لها نوافذ 19

يد أن نعمل في غرفٍة لها نوافذ .نر

.لدّي أخٌت تعزف البيانو

.أحتاج ألحٍد ما يعزف الغيتار
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أّي ثوٍب ستشترين؟ 32

بّما سأشتري الثوب األحمر، مع أّن الثوب األزرق مالئٌم  ر

.جّدًا

لماذا؟

.ألّن الثوب األحمر أقّل ثمنًا

هل أنتما ذاهبان اإلى روما أم باريس؟ 33

بّما سنذهب اإلى باريس، مع أنّنا نحّب الذهاب اإلى  ر

.روما

لماذا تذهبان اإلى باريس؟

يد الذهاب اإلى متحف الفّن في باريس .ألنّنا نر

يٍق سيفوز؟ 34 أّي فر

بّما سيفوز مع أّن الفريق األصفر يلعب يق األزرق ر  الفر

.بمستوًى حسٍن جّدًا

لماذا؟

يق األزرق يفوز اآلن .ألّن الفر

كثر الصيف أم الشتاء؟ 35 أيّهما تحبّين أ

كثر، مع أّن الجّو في الصيف دافىٌئ و  أنا أحبُّ الشتاء أ

.مشمٌس

كثر؟ لماذا تحبّين الشتاء أ

.ألنّي أحبُّ التزلّج

.لم يجلب أحٌد حلوى 36

هل تعرف اإذا كان لدينا كعٌك كاٍف لجميع الضيوف؟

بّما ليس لدينا ما يكفي. يجب أن نشتري كعكًا .ر

.هم يعلمون أين يمكنهم اإيجاد السمك 26

.هي ال تعلم أين توجد سيّارتها

.هما ال يعلمان بأّن الرضيع كان نائمًا

.هي تعلم بأّن الرضيع نائٌم

هل تعلم ما اإذا كان لديَك نقوٌد كافية؟ 27

.نعم. لدّي نقوٌد كافيٌة

يق األحمر سيخسر؟ هل تعلم ما اإذا كان الفر

يق األحمر سيخسر .ال. أنا ال أعلم ما اإذا كان الفر

هل تعلمين اإذا هو قادٌم اإلى المتحف؟ 28

.ال. أنا ال أعلم

هل تعلمين اإذا هي تعزف البيانو؟

.ال. أنا ال أعلم اإذا هي تعزف البيانو

يق من فرنسا ملزٌم بالفوز 29 .الفر

.عليَك اإلستماع لهذه الموسيقى

.أريدَك أن تتّصل بي

 حرارتِك تسٌع و ثالثون درجًة. أنِت بحاجٍة للذهاب اإلى

.الطبيب

بّما سيكون الجّو مشمسًا اليوم 30 .ر

بّما سيتساقط الثلج هذه الليلة .ر

بّما سيهطل المطر غدًا .ر

ياٍت و خسر مباراًة واحدة 31  الفريق األحمر فاز بخمس مبار

.في الشهر الماضي

بّما سيفوز في هذه المباراة يق األحمر ر .الفر

كثر من الفريق األزرق في ياٍت أ يق األصفر خسر مبار  الفر

.الشهر الماضي

بّما سيخسر هذه المباراة .الفريق األصفر ر
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.هي في العمل. لكنّها تفّكر في عائلتها 07

.هو يفّكر في جّده و جّدته

.أنا أفّكر في زوجتي

في ماذا تفّكرين؟ 08

.أفّكر بمباراة كرة القدم في األسبوع القادم

في ماذا تفّكرين؟

.أفّكر في زفافي في الشهر القادم

.ُوِلَد جّدي سنة ألٍف و تسعمائٍة و واحٍد 09

ين .هو تزّوج جّدتي في سنة ألٍف و تسعمائٍة و اإثنين و عشر

.هو عاش في فرنسا لمّدة اإثنتين و خمسين سنًة

.لقد توفي سنة ألٍف و تسعمائٍة و ثالثةٍ و ثمانين

.هذه المرأة تتزّوج في آسيا 10

.هذا الحيوان ُوِلَد في أستراليا

ّ
.هذا الرَُّجل توفي في قاّرة القطب الجنوبي

.تهانينا برضيعِك الجديد 11

 لكما بمنزلكما الجديد
ّ
.تهاني

ينا لِك .تعاز

.تعازّي لِك

.سأتزّوج اليوم 12

.تهانينا بزواجِك

.طفلنا ُوِلَد البارحة

.تهانينا برضيعِك الجديد

.األسبوع الماضي توفي أبي

.تعازّي لِك

.جّدتي توفيت في الشهر الماضي 13

.تعازّي لِك

.اإبنتي ُوِلَدْت عند الساعة الحادية عشرة مساء أمس

!تهانينا

الدرس المحوري2�2

يقيا 01 .مصر بلٌد يقع في قاّرة أفر

با .اإيطاليا بلٌد يقع في قاّرة أورو

بيّة كا الجنو .البرازيل بلٌد يقع في قاّرة أمير

كا الشماليّة .الواليات المتّحدة بلٌد يقع في قاّرة أمير

.أستراليا هي بلٌد و قاّرٌة

.الصين بلٌد يقع في قاّرة آسيا

يقيا 02 .هذه قاّرة أفر

با .هذه قاّرة أورو

بيّة كا الجنو .هذه قاّرة أمير

كا الشماليّة .هذه قاّرة أمير

.هذه قاّرة آسيا

ّ
.هذه قاّرة القطب الجنوبي

.هذه قاّرة أستراليا

يقيا 03 .هذا زفاٌف في أفر

بيّة يكا الجنو .هذا زفاٌف في أمر

با .هذا زفاٌف في أورو

.هذه جنازٌة في آسيا 04

كا الشماليّة .هذه جنازٌة في أمير

يقيا .هذه جنازٌة في أفر

.هذا زفاٌف في آسيا 05

با .هذه جنازٌة في أورو

.هذه جنازٌة في آسيا

با .هذا زفاٌف في أورو

06 
ّ
.هذا الكتاب عن الحيوانات في قاّرة القطب الجنوبي

يقيا .هي تشاهد فيلمًا عن العائالت في أفر

.هذا الكتاب عن السفن الشراعيّة

.هذا الفيلم عن تاريخ آسيا
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يقيا 21 .جّدتي تزوَّجْت منذ مائة سنٍة في أفر

بيّة كا الجنو .أنا ُوِلْدُت منذ خمس عشرة سنة في أمير

.أنا عشُت في آسيا منذ عشر سنواٍت

با .هي ُوِلَدْت منذ أربعة أيّاٍم في أورو

.لقد تزّوجنا منذ عشرين سنًة 22

.نحن متزّوجان منذ عشرين سنًة

.هذا الرَُّجل توفي منذ ثالثة آالف سنة

.اإنّه متوفٍّ منذ ثالثة آالف سنة

.أنا سقطُت من دّراجتي منذ ساعتين 23

.اإنّهما متزّوجان منذ سنٍة واحدٍة

.اإنّهما متزّوجان منذ خمٍس وعشرين سنًة

.هذا الرَُّجل متوفٍّ منذ سنواٍت عديدٍة

.نحن تزّوجنا منذ خمسين سنًة

كا الشماليّة منذ خمسمائة با أبحروا اإلى أمير  أناٌس من أورو

.عاٍم

.أنا أْدُرُس الموسيقى منذ خمس عشرة سنًة 24

.اإنّه يلعب الغولف منذ عشر سنوات

.اإنّهم يعيشون في أستراليا منذ خمس سنواٍت

ماذا تفعل؟ 25

بيّة .أنا أْدُرُس العر

بيّة؟ منذ متى و أنَت َتْدُرُس العر

بيّة منذ سبعة شهور .أنا أْدُرُس العر

.هم يبنون منزًال 26

.هم يبنون اإستادًا لكرة القدم

.هم يبنون معبدًا

.هم يبنون جسرًا

.أرجو أن تكون لعبًة 14

!اإنّها لعبٌة

.أتمنّى أن تكون لعبًة

.اإنّها ليست لعبة. اإنّها كنزة

.أرجو أن أجد شيئًا ما 15

.لقد وجدُت شيئًا ما

.أرجو أن أْمِسَك هذه الكرة

.لم أْمِسْك الكرة

.آمل أن ال يهطل المطر أثناء زفافي 16

.لقد هطل المطر أثناء زفافي

.آمل أن ألد بنتًا

!لديِك ولٌد

يقنا 17 .نأمل أن يفوز فر

يقنا خسر .فر

.يأمل بأنّها ستتزّوجه

!سوف تتزّوجه

.نحن سعيدان 18

.هم خائفون

يٌن .أنا حز

.هم سعداء ألنّهم يلعبون مع بعضهم البعض 19

ينة ألنّها تغادر .المرأة حز

.هو خائٌف ألنّه لم َيُقْد أبدًا

ينون 20 .الناس في هذه الجنازة حز

.الناس في هذا الزفاف سعداء

.هي خائفٌة ألنّها تائهٌة
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يبًا؟ 33 هل يمكنكم أن تكملوا تنظيف المطبخ قر

كملنا تنظيف المطبخ مسبقًا .لقد أ

يبًا .اإنّنا سنكمل تصليح الجسر قر

كملنا تصليح الجسر مسبقًا .لقد أ

يتبع2�2

يقيا 27 .لقد بنوا هذا المستشفى في أفر

بيّة يكا الجنو .هم يبنون هذا المستشفى في أمر

.هم سوف يبنون هذا المستشفى في آسيا

منذ متى أنتم تبنون هذه المدرسة؟ 28

.نحن نبني هذه المدرسة منذ سنٍة

منذ متى هو يبني هذا؟

.هو يبني هذا منذ أسبوٍع

كملُت قراءة كتاٍب الليلة الماضية. اآلن أنا أحتاج 29  لقد أ

.واحدًا جديدًا

كملنا بناء هذا المنزل منذ شهٍر. اآلن نحن نسكن هنا .لقد أ

كمل تنظيف غرفته منذ عشر دقائٍق. اآلن هو يلعب  لقد أ

.بلعبه

منذ متى أنتم تبنون هذا المنزل؟ 30

.نحن نبني المنزل منذ سنتين

متى سوف تكملون بناءه؟

.نرجو أن نكمل بناءه قبل أن يولد الرضيع

.مرحبًا بكما في منزلنا الجديد

!تهانينا

يبًا 31 بّما سيولد قر .رضيعها ر

.لقد ُوِلَد رضيعهما

يبًا .هما سيتزّوجان قر

.هما متزّوجان

يبًا؟ 32 هل سيهطل المطر قر

يبًا .ال. لن يهطل المطر قر

.ُكْل خضرواتَك

كلُت خضرواتي !لقد أ
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.اإسبانيا تقع جنوب فرنسا 07

ّ
.المكسيك تقع بين المحيط الهادئ و المحيط األطلسي

.فرنسا تقع بين ألمانيا واإسبانيا

.المملكة المتّحدة تقع اإلى الشمال من فرنسا

.أّوًال غادرْت طائرتي من المكسيك 08

.ثّم وصلْت طائرتي اإلى المملكة المتّحدة

بًا اإلى فرنسا .ثّم اإستقلّيت القطار جنو

.أخيرًا قدُت شرقًا اإلى ألمانيا

.سوف تغادر طائرتي من أستراليا يوم األربعاء 09

.سوف تصل اإسبانيا يوم الخميس

.سوف أبقى في اإسبانيا لمّدة أسبوٍع واحٍد

.أخيرًا سوف أستقّل القطار اإلى ألمانيا

.الرَُّجل يمشي في الصحراء 10

.هذا الحيوان يعيش في الصحراء

.هذه الزهور في الغابة المطيرة

.الغابة المطيرة بجانب الشاطئ

أين اإلتقْطَت هذه الصورة؟ 11

.اإلتقْطُتها في الصحراء، في المكسيك

أين اإلتقْطَت هذه الصورة؟

.اإلتقْطُتها في الغابة المطيرة, في البرازيل

نباتاٌت 12

نباتاٌت

نباتاٌت

حيواناٌت

حيواناٌت

أناٌس

الدرس المحوري3�2

يقيا 01 با تقع شمال أفر .أورو

يقيا .أستراليا تقع شرق أفر

يقيا  يقع جنوب أفر
ّ
.القطب المتجمد الجنوبي

يقيا بيّة تقع غرب أفر يكا الجنو .أمر

.الصين تقع غرب اليابان 02

.روسيا تقع شمال الصين

.اإيطاليا تقع شرق فرنسا

.أستراليا تقع جنوب روسيا

.الشجرة بين البنت و الرَُّجل 03

.البنت بين المرأتين

.الكلب بين الشخصين

.الكوب الفارغ بين الكوبين الممتلئْين

.هذا هو المحيط الهادئ 04

ّ
 الشمالي

ّ
.هذا هو المحيط القطبي

ّ
.هذا هو المحيط األطلسي

.هذا هو المحيط الهندّي

؟ 05
ّ
أين يقع المحيط األطلسي

يقيا بيّة و أفر يكا الجنو  يقع بين أمر
ّ
.المحيط األطلسي

أين يقع المحيط الهندّي؟

يقيا .المحيط الهندّي يقع شرق أفر

أين يقع المحيط المتجمد؟

 يقع شمال جميع القاّرات
ّ
 الشمالي

ّ
.المحيط القطبي

06 
ّ
.الرَُّجل يبحر في المحيط األطلسي

ّ
 الشمالي

ّ
.هذا الحيوان يسبح في المحيط القطبي

.أنا أمشي بجانب المحيط الهندّي

.هما يسبحان في المحيط الهادئ
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من فضلِك، ماذا قلِت؟ 19

.قلُت اإنّي أحبُّ قميصَك

من َفضلَك, ماذا قلَت؟

كبر .قلُت اإنّي أحتاج حقيبة مالبس أ

ماذا قالت المعلّمة؟ 20

.قالت اإّن هذا النبات ينمو في الغابة المطيرة

ماذا قال الطبيب؟

 أن أتناول هذا الدواء مّرتين في اليوم
ّ
.قال اإنّه ينبغي علي

؟
ّ
ماذا قال الشرطي

.قال اإّن المنتزه اإلى الغرب من هنا

ماذا قال المعلّم؟ 21

با .قال اإّن المملكة المتّحدة تقع في أورو

ماذا قال المعلّم؟

يقيا .قال اإّن مصر تقع في أفر

.األّم تحمل رضيعها 22

.نحن نحمل نباتًا كبيرًا

.المعلّمة تحمل كمبيوترًا

يطة اإسبانيا .هما يحمالن خر

.أنا أحمل قّطتي 23

.البنت تحمل زهورًا

.نحن نحمل صورًا فوتوغرافيًّة لبعضنا البعض

هل تستطيع حمل هذا رجاًء؟ 24

.أنا آسف. ال أستطيع حمله

هل تستطيع حمل هذا رجاًء؟

.نعم. أنا أستطيع حمله

يتبع3�2

.األشجار نباتاٌت كبيرٌة 13

.هذا نباٌت صغيٌر

.بعض النباتات لها زهوٌر

.بعض النباتات ليس لها زهوٌر

أين تنمو هذه النباتات؟ 14

.هذه النباتات تنمو في الغابة المطيرة

أين تنمو هذه النباتات؟

.هذه النباتات تنمو في الصحراء

.هذه شجرة تّفاٍح 15

بٍر .هذه شجرة صنو

.هذه شجرة برتقاٍل

ماذا ينمو هنا؟ 16

عشٌب

ماذا ينمو هنا؟

بٍر .أشجار صنو

ماذا ينمو هنا؟

.أشجار برتقاٍل

أّي نوع شجرٍة هذه؟ 17

.اإنّها شجرة تّفاح

أّي نوع شجرٍة هذه؟

بر .اإنّها شجرة صنو

ماذا قال؟ 18

.قال اإّن القطار اإلى ألمانيا تأّخر

ماذا قال؟

.قال اإنّه يجب عليِك أْخُذ الدواء
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.ذاك الكلب له 31

.ذاك الكلب لها

.هذا الكلب لي

.هذا الكلب لنا

.أحبُّ هذا المنزل 32

.شكرًا لِك! اإنّه لي. أنا بنيته

.أحبُّ هذه اللوحة

.شكرًا لَك! اإنّها له. لقد أعطيتها له

.أحبُّ هذه النباتات

يناها هذا الصباح .شكرًا لِك! اإنّها لنا. لقد اإشتر

ِلمن هذه القّطة؟ 33

.اإنّها لها

!ال. اإنّها له

.أنا آسفة. اإنّها لي

هل هي جائعٌة؟

.نعم. هي جائعٌة

ناٌر 25

ناٌر

ناٌر

ثلٌج

ثلٌج

رمٌل

.هناك الكثير من الرمل في الصحراء 26

.هناك الكثير من الرمل على الشاطئ

ّ
.هناك الكثير من الثلج في القطب الجنوبي

.هناك ناٌر في الغابة

.هذا التمثال مصنوٌع من الثلج 27

.هذا يبدو كالنّار. لكنّه مصنوٌع من الورق

.هذا البناء مصنوٌع من الرمال

.هذا منزله 28

هل هذا منزله؟

.نعم. اإنّه له

.هذا كلبها

هل هذا كلبه؟

.ال. اإنّه لها

؟ 29
ّ
ِلمن هذا المركب الشراعي

.اإنّه له

ِلمن هاتان اليدان؟

.اإنّهما لها

ِلمن هذه الُلَعُب؟ 30

.هذه السيّارات لنا

.هذه الكرة لنا

ِلمن هذه اآلالت الموسيقيّة؟

.الطبول لي

.الغيتار لي
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07 
ٌّ
.واحٌد من هذه الخراف بني

.هذه األبقار لونها أسود و أبيض

.هذا البّط أبيض

ٌّ
.هذا الدجاج بني

خروٌف 08

بقرٌة

بّطٌة

دجاجٌة

البطاريق طيوٌر 09

الدجاج طيوٌر

البّط طيوٌر

 طيور البطريق ال تستطيع الطيران, لكنّها تستطيع السباحة 10

.بصورٍة حسنة

.هذه الطيور تطير باتّجاه الشمال

يعًا  هذه الطيور ال تستطيع الطيران لكنّها تستطيع الجري سر

.جّدًا

.هذه البّطة تطير فوق البحيرة

.الطائر األبيض يطير 11

.طائر البطريق في الماء

.الحيتان تسبح

.البّط يطير

.هذا الطائر جميٌل 12

.هذه الطيور قبيحٌة

.هذا شارٌع جميٌل

.هذا شارٌع قبيٌح

الدرس المحوري4�2

.الِجمال تعيش في الصحراء 01

.الحيتان تعيش في المحيط

.القردة تعيش في الغابات المطيرة

02 
ّ
يق تعيش في قاّرة القطب الجنوبي .طيور البطر

.النمور تعيش في آسيا

يقيا .الفيلة تعيش في آسيا وأفر

.الفيل في الماء 03

.النمر يجري

.طيور البطريق هذه ذاهبٌة للسباحة

.الحوت يسبح

.أحد ما يركب َجَمًال

.القرد على الشجرة

َجَمٌل 04

حوٌت

قرٌد

نمٌر

فيٌل

يق طائر البطر

.هذا الطائر أصفر 05

.هذا الطائر أحمر

.هذا الطائر يقف على زهرٍة

.هذا الطائر يقف على شجرٍة

.هذان الطائران أخضران 06

.هذه الطيور تسبح

كل .هذا الطائر سيأ

.طائره يستطيع التحّدث
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.من الخطر ركوب هذا الجواد 20

.ليس خطرًا ركوب هذه الجياد

.من الخطر أن نخيّم هنا

.ليس من الخطر أن نخيّم هنا

.هذه الضفدعة جميلٌة لكنّها خطرٌة. ال تلمسها 21

.هذه الضفدعة قبيحٌة لكنّها ليست خطرًة. يجوز لَك لمسها

.هذِه الحشرة جميلٌة وهي ليست خطرًة. يجوز لَك لمسها

.هذه الحشرة قبيحٌة وهي خطرٌة. ال تلمسها

.أرجو أن نجد ِضفدعًة 22

.أرجو أن نستطيع ركوب الِجمال

.من الخطر السباحة مع سمك القرش

.من الخطر لمس نمٍر

.هو يأمل أن يستطيع اإلتقاط صورٍة فوتوغرافيٍّة جيّدٍة للفيلة 23

 هي تأمل أن تستطيع اإلتقاط صورٍة فوتوغرافيٍّة جيّدٍة لطائر

.البطريق

 هم يأملون أن يستطيعوا اإلتقاط صوٍر فوتوغرافيٍّة جيّدٍة

.لسمكة القرش

.هو ليس خائفًا من الحشرات 24

.القّطة ليست خائفًة من الكلب

.هو خائٌف من سمك القرش

.هما خائفان من الثعبان

 أنا خائفٌة من لمس الحشرة. لكّن أبي يقول اإنّها ليست 25

.خطرًة

يقيا .أّمي قالت بأّن هذه الحيوانات من أفر

 أنا خائٌف من لمس الخروف، لكّن معلّمتي تقول اإنّه ليس

.خطرًا

.جّدي قال بأّن هذه الثعابين من أستراليا

.قّطتي قبيحٌة 13

.كلبي قبيٌح

.جيادِك جميلٌة

.أبقاري جميلٌة

.هذا التمثال جميٌل 14

.هذا التمثال قبيٌح

.ثوبي جميٌل

.ثوبي قبيٌح

.أحٌد ما يلمس الطائر 15

.أحٌد ما يلمس الثلج

.أحٌد ما يلمس الكتاب

.يجوز لَك لمس هذا النبات 16

.يجوز لَك لمس هذا الحيوان, لكن كن حذرًا

يدين لمس الجواد؟ هل تر

حشرٌة 17

حشرٌة

حشرٌة

ثعباٌن

ثعباٌن

ِضفدعٌة

.من الخطر ُشْرُب هذا 18

.ليس من الخطر ُشْرُب هذا

.من الخطر لمس هذا الثعبان

.ليس خطرًا لمس هذا الثعبان

.ال تلمس ذلك الموقد. اإنّه ساخٌن 19

.ال تلمسي ذلك الحيوان. اإنّه متّسٌخ

.ال تلمسوا تلك الضفدعة. اإنّها خطرٌة
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كبر من ثماري 31 .أنا أحبُّ تلكما. ثمرتاِك أ

 شطائرِك طعمها جيٌّد. لكّن شطائَرها أفضل طعمًا من

.شطائرِك

كثر اإتّساخًا من سيّارتنا .أنظروا اإلى تلك السيّارة! سيّارتهم أ

.هو يعزف على الكمان. أنظري. آلته أحدث من آلتِك

طائرِك جميٌل. من أين هو؟ 32

يقيا .اإنّه من الغابة المطيرة في أفر

ماذا حدث له؟

.لقد أصاب نفسه

هل يستطيع الطيران؟

 ال يستطيع الطيران اآلن، لكن سوف يكون قادرًا على ذلك

.في خالل أسبوعين

يتبع4�2

.هذا القرد لنا 26

.تلك البّطة لهم

.هذه الدجاجات لنا

.تلك األبقار لهم

هل هذه المفاتيح لكم؟ 27

.نعم. اإنّها لنا

هل ذلك الكلب لَك؟

.ال. اإنّه لهم

أّي كوٍب لي؟ 28

.هذا الكوب لَك

أّي مقعٍد لي؟

.هذا المقعد لِك

من فضلِك, هل هذا لِك؟

.نعم. شكرًا لَك. اإنّه لي

.حقيبة المالبس هذه لَك 29

.هذه الكرات لَك

من فضلِك, هل هذه المظلّة لِك؟

.هذان المعطفان لكما

هل هذه السيّارة لَك؟ 30

.ال. اإنّها لهما

هل هذا لي؟

.نعم. اإنّه لَك

هل هذان الطفالن لِك؟

.ال. اإنّهما لهما
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.جّدي بنى هذا منُذ خمٍس وسبعيَن سنًة 16

.اإنّه منزٌل جميٌل

منذ متى تزوَّجُتما؟ 17

.تزّوجنا منُذ سبِع سنواٍت

يَن؟ 18 في ماذا تفكِّر

.أنا أفكُِّر في زفاِفنا

هل ترغب بتناوَل الغداَء معنا؟ 19

.نعم. شكرًا لِك

كواٌب كافيٌة للجميِع؟ 21 هل هناك أ

.نعم. هناَك ما يكفي

هل هذه السيّارُة لكما؟ 23

.نعم. هذِه السيّارُة لنا

هل تستطيُع اإصالحها؟ 25

.نعم. أنا أستطيُع اإصالحها

.شكرًا لَك 27

.أنت على الرحِب والسعِة

هل تعمُل؟ 29

.نعم. اإنّها تعمُل

الَمْعلَم5�2

هل تستطيُع اإصالحها؟ 02

.ال. ال أستطيُع اإصالحها

.مساَء الخيِر 04

.مساَء الخيِر

.اإسمي ويل نورتن. سيّاَرُتنا ال تعمُل 05

سعُدت بلقائكما. اإسمي كاثرين. ماذا حدث؟

.سيّارتنا ال تعمُل. هل تستطيعيَن مساَعَدَتنا 06

بّما يستطيُع زوجي اإصالَحها .ر

هل هو هنا؟ 07

.ال. هو ليس ُهنا و لكن سيأتي بعد قليٍل

يدين اإلنتظار بالداخل؟ 08 هل تر

.نعم. شكرًا لِك

.مرحبًا بكما في منزِلنا 10

.شكرًا لِك

هل هذِه اإبنُتِك؟ 11

.نعم. هذه اإبنُتنا

متى ُوِلَدْت؟ 12

يِن .ُوِلَدْت منُذ شهر

هل ترغب في حمَلها؟ 13

.نعم. أرغُب في حمَلها

منُذ متى عائلُتِك تعيُش هنا؟ 15

ِة سنواٍت .عائلتي تعيُش هنا منُذ عدَّ
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هل تعرف صديقي نيكوالس؟ 07

.نعم. كنّا نعمل في نفس المكتب

يّا؟ هل تعرف صديقتي مار

يّا .ال. سعدت بلقائِك مار

هذا صديقي لويس, هل تعرفان بعضكما البعض؟ 08

.ال. نحن ال نعرف بعضنا البعض

.اإسمي سوزان

.سعدت بلقائِك سوزان

.سعدت بلقائَك لويس

جون! ماذا تفعل في نيويورك؟ 09

.أنا أعيش هنا اآلن

هل تعرف زوجتي جوليا؟

.ال. أنا ال أعرفها, اإسمي جون

.سعدت بلقائَك جون

.سعدت بلقائِك جوليا

هل ذاك صديقها؟ 10

.نعم. أنا أعتقد بأنّهما سيتزّوجان السنة القادمة

هل تعتقد بأّن تلك هي زوجته؟

.ال. هو ليس متزّوجًاً تلك هي صديقته

ياضيات ممتعٌة 11 .هم يعتقدون بأّن الر

.هم يعتقدون بأّن التاريخ مملٌّ

.كتابها ممتٌع جّدًا

.كتابه ممّل

.هي تعتقد بأّن هذا المتحف مملٌّ جّدًا 12

.هو يعتقد بأّن العلوم ممتعٌة جّدًا

يون مملٌّ .الكتب ممتعٌة له, لكّن التلفز

.المباراة ممتعٌة للَرُجَلْين, لكنّها مملّة لصديقتيهما

الدرس المحوري1�3

.هو يبحر مع زوجته 01

.هو يمشي في المنتزه مع صديقته

.هي تتسّوق مع زوجها

.هي تتزلّج مع صديقها

.الزوج وزوجته ينّظفان منزلهما

.الرَُّجل يلتقي بصديقته عند الفطور

.هذا صديقي توماس 02

.سعدت بلقائَك توماس

.هذه صديقتي ربيكا

.سعدت بلقائِك ربيكا

.هي ال تعتقد بأّن صديقها يطبخ بصورٍة حسنٍة 03

.هما ال يعتقدان بأنّها تعزف الغيتار بصورٍة حسنٍة

.هو يعتقد بأّن ال أحد في المنزل

.أنا أعتقد بأّن معطفي هنا

.أنا أعتقد بأّن صديقتي في المكتبة 04

.هما يعتقدان بأّن اإبنتهما نائمٌة

.أنا أعتقد بأّن سيّارتنا قرب ذلك المطعم

.أنا أعتقد بأنّي أستطيع تصليح هذا 05

.أنا ال أعتقد بأنّها ستمطر هذا اليوم

.أنا أعتقد بأّن هذا مكاٌن جيٌّد لتناول الطعام

يبًا .أنا أعتقد بأنّها سوف تثلج قر

يقنا سيخسر؟ 06 هل تعتقد بأّن فر

.نعم. أعتقد بأنّنا سنخسر

يقنا سيفوز؟ هل تعتقد بأّن فر

.نعم. أعتقد بأنّنا سنفوز
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.لقد نّظفُت غرفتي مسبقًا مّرتين هذا األسبوع 19

.لقد أرسَل لي والدّي أربعة رزٍم مسبقًا هذا الشهر

.لقد تمّرنُت مسبقًا على البيانو هذا اليوم

.ال. شكرًا لِك, لقد تناولُت الغداء مسبقًا هذا اليوم

.السباحة هنا خطرٌة 20

.التزلّج هنا ليس خطرًا

.هو يحبُّ التمّرن

كثر مّما أحبُّ َلِعَب الغولف .أنا أحبُّ الرقص أ

.في الصحراء, ُشْرُب الكثير من الماء مهمٌّ 21

.تناول دوائَك مهمٌّ

.غسُل يديِك قبل أن تطبخي مهمٌّ

.وصولِك اإلى المطار مبّكرًة مهمٌّ

لماذا الدراسة مهّمٌة؟ 22

.ألنَّك سوف تكون قادرًا على الذهاب اإلى كليٍّة جيّدٍة

؟ لماذا تسويك أسنانَك مهمٌّ

كثر بياضًا .ألّن أسنانَك سوف تكون أنظف وأ

هل هذه األوراق مهّمة؟

.ال. هي ليست مهّمًة

ياضيات ممتعٌة ومهّمٌة 23 .أنا أعتقد بأّن الر

, لكنّي أعتقد أنّه ممّل .أنا أعرف بأّن التمّرن مهمٌّ

.أنا أعرف بأّن تناول الخضراوات مهمٌّ لكنّني ال أحبّها

بيّة مهّمٌة وممتعة .أنا أعتقد بأّن دراسة اللغة العر

.هذا هو اللون الخطأ 24

.هذا هو اللون الصحيح

.ذلك هو رقم الهاتف الخطأ

.هذا هو رقم الهاتف الصحيح

.هذا الكتاب ممتٌع 13

.هذا الفيلم مملٌّ

.هذا الكتاب مملٌّ

.هذا الفيلم ممتٌع

هل تعرفين بيتر؟ 14

.نعم. أنا أعرف بيتر, هو واحٌد من طاّلبي

متى اإلتقيِت به؟

.اإلتقيُت به منذ ثالثة شهوٍر

كيف اإلتقيَت بدانيال؟ 15

.كنّا طالبين في نفس الكليّة

منذ متى اإلتقيِت بدانيال؟

.اإلتقيُت به منذ سنتين

متى اإلتقيتما أنِت وأبي؟ 16

.اإلتقينا عندما كان يزور روما، وكنت أعمل هناك

أين اإلتقيتما؟

.اإلتقينا في المقهى الّذي عملُت فيه

.هي بدأت ُتَدرُِّس الفّن منذ خمسٍة وعشرين سنٍة 17

.هي ُتَدرُِّس الفّن منذ خمسٍة وعشرين سنًة

.أنا اإلتقيُت به منذ خمسين سنًة

.نحن نعرف بعضنا منذ خمسين سنًة

هل قرأْت صديقتَك هذا الكتاب؟ 18

.نعم. لقد قرأْتُه مسبقًا

هل أصلح صديقِك غّسالة الصحون؟

.ال. هو لم يصلحها

كم كتابًا قرأَت هذه السنة؟

.لقد قرأُت عشرة كتٍب, واإثنان كانا ممتعْين
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.اإذا هو عشرٌة، فسوف أفوز 30

.لقد َخِسْرُت ألنّه كان سبعًة

.اإذا أثلجت فسوف نذهب للتزلّج

.ألنّها أثلجت سوف نذهب للتزلّج

.اإذا نّظفتما غرفتكما فسوف ألعب معكما لعبًة

.ألنّكما نّظفتما غرفتكما نحن سنلعب لعبًة

.لديها بعض النقود 31

.ليس لدّي أيّة نقوٍد

.صديقتي لديها َشعٌر كثيٌر

.صديقي ليس لديه أّي َشعٍر

.هو لم يشتر أيّة مالبس جديدٍة هذه السنة 32

.لم أقرأ أّي كتٍب هذا اليوم

.نحن لم َنُفْز بأيّة مباراٍة

كلَت خضرواَتك؟ 33 هل أ

كل أّي شيٍء من خضرواتي .ال. لم آ

.رجاًء ُكلها جميعًا

هل اإلتقيَت بأصدقائي؟

.ال. لم ألتِق بأيٍّ منهم

.هؤالء أصدقائي اإملي، سامانثا، أنتوني و ماثيو

.ال يمكنني اإيجاد حذائي 34

بّما تجدينه .اإذا نّظفِت غرفتِك, فر

هل تعرفين أين التمثال الشهير؟

ينه كز المدينة, فسوف تر .اإذا ذهبِت لمر

يتبع1�3

.هذه مالبس غير مالئمةٍ للتزلّج 25

.هذه مالبس مالئمةٌ للسباحة

.هذه كرٌة غير مالئمة للعب الغولف

.هذه هي الكرة الصحيحة للعب كرة القدم

.هذه المائدة غير مالئمة القياس لهذا الرَُّجل

.هذه المائدة مالئمة القياس لهذه البنت

.أنا أعتقد بأنّنا في المبنى الخطأ 26

يد الذهاب هناك .ذلك هو المبنى الصحيح. نر

.هذا هو المعطف المالئم لهذا الشتاء

.لكّن تلك القبّعة غير مالئمةٍ لهذا الشتاء

.لدينا حجٌز في ذلك المطعم الجديد هذا المساء 27

.أنا أعتقد أّن هذا هو المطعم الخطأ

.هذا هو المطعم الصحيح
.هذه الصحون غير مالئمةٍ

؟ هل هذه الصحون مالئمةٌ

.نعم. هي كذلك, شكرًا لِك

.اإذا كانت لدّي نقوٌد كافيٌة, فسوف أشتري هذا 28

.اإذا الجّو مشمٌس, فسوف أسبح في المحيط

يقه في المباراة .اإذا أْمَسَك هو الكرة, فسوف يفوز فر

لماذا من المهّم أن نتمّرن؟ 29

.اإذا تمّرنِت فسوف تكوني قادرًة على العزف بصورٍة حسنٍة

بيّة .لماذا من المهّم أن َنْدُرَس اللغة العر

بيّة, فسوف تكون قادرًا على التكلّم  اإذا َدَرْسَت اللغة العر

.بها
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الدرس المحوري2�3

.هو يعيش في الغابة المطيرة 01

.هما في اإجازٍة عند الغابة المطيرة

.هذا الرَُّجل يعيش في الصحراء

.هذه العائلة في اإجازٍة في الصحراء

هل ستذهب عائلتَك في اإجازٍة هذا الصيف؟ 02

.نعم. نحن ذاهبون اإلى شاطىٍئ في المكسيك

بيّة بصورٍة حسنة. هل تعيش هنا؟ أنَت تتكلّم العر

.ال. أنا في اإجازة

.هما لديهما دوالراٌت لكن أنا لدّي ينٌّ فقط 03

كل فقط سلطًة كل سلطًة و شطيرة لكنّي آ .هي تأ

.هو لديه سّكيٌن وشوكٌة لكن أنا لدّي شوكٌة فقط

.هو لديه أربعة كتٍب لكن أنا لدّي ثالثةٌ فقط

.أنا لدّي حذاٌء واحٌد فقط 04

.أنا أحتاج فقط لملعقٍة

هل جلبنا منشفًة واحدًة فقط؟

 أنا أحبُّ أنواعًا عديدًة من الخضراوات. لكّن أخي يحّب 05

.الجزر فقط

 أبي دائمًا يلبس ساعًة. لكّن أّمي تلبس ساعًة فقط عندما

.تتمّرن

 عندما تذهب عائلتي في اإجازٍة، نحن ال نذهب أبدًا اإلى

.الجبال، نذهب فقط اإلى الشاطئ

هل تبيع الخضراوات؟ 06

كهًة فقط .ال. أنا أبيع فا

كهًة؟ هل تبيعين فا

كهًة فقط .نعم. أنا أبيع فا

كيف اإلتقيَت بأّمي؟ 35

يارٍة للصين، وهي كانت تعيش هناك .كنت في ز

هل كان ممتعًا أن َتْدُرس الصينيّة؟

.نعم. وأّمَك كانت تساعدني ألدرس

هل مهمٌّ أن َنْدُرَس الصينيّة؟

 نعم. اإذا أنَت تتكلّم الصينيّة, فسوف تكون قادرًا على

.التحّدث مع كثيٍر من الناس
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حقيبٌة 12

حقيبة مكتٍب

ٌّ
صّراٌف آلي

عملٌة

يٌب من هنا؟ 13  قر
ٌّ
من فضلِك. هل يوجد صّراٌف آلي

.نعم. يوجد واحٌد بجانب البنك عند الشارع التالي

يٌب من هنا؟  قر
ٌّ
من فضلَك. هل يوجد صّراٌف آلي

.أنا آسف. ال أعتقد بأنّه هناك

.الرَُّجل يحمل حقيبة مكتٍب 14

.الطالبتان تحمالن حقيبتيهما

.المرأتان تحمالن خشبًا

.الرَُّجل يحمل اإبنه

هل يمكنَك أن تحمل لي حقيبة المكتب؟ 15

.أنا آسٌف. ال أستطيع حملها لِك

.هل يمكنَك حمل هذه؟ حقيبتي مليئٌة

.نعم. يمكنني حمل ذلك

.الحقيبة فارغٌة 16

.هي تضع ُكتبها في داخل حقيبتها

.حقيبة المكتب مليئٌة

.هو ُيْخِرُج قلمًا من حقيبة المكتب

ّ
.أنا أضع بطاقًة داخل الصّراف اآللي

ّ
.أنا أْخِرُج النقود من الصّراف اآللي

.هو ُيْخِرُج األواني من الصندوق 17

.هو ُيْخِرُج قميصه من الصندوق

.لقد وضعُت ألعابي مسبقًا في الصندوق

يتبع2�3

.الدوالرات نوٌع من العملة 07

.اليورو نوٌع من العملة

.اليّن نوٌع من العملة

يّة هي نوٌع من العملة .الجنيهات المصر

ّ اإستبدالهم 08
 أنا لدّي يورو فقط. في اليابان سيكون علي

.باليّن

.يمكنَك اإستبدال اليورو في المطار

.أنا أحتاج جنيهاٍت اإسترلينيّة, لكن لدّي دوالراٍت فقط

.يمكنِك اإستبدال العملة في ذلك البنك

أين يمكنني اإستبدال العملة؟

.يمكنِك اإستبدالها في محّطة القطار

هل يمكنني اإستبدال اليورو بالدوالر هنا؟ 09

.نعم. يمكنَك اإستبدال اليورو بالدوالر

هل يمكنني اإستبدال اليّن بالبيزو هنا؟

.نعم. يمكنَك اإستبدال اليّن بالبيزو

هل يمكنَك أن تعلّمني كيف أستبدل اليورو بالدوالر؟ 10

.نعم. أّوًال اإذهب اإلى الشخص الواقف خلف الطاولة

.بعد ذلك أعطه خمسة يورو

.ثّم سيعطيَك هو دوالرات

.أنا اإستبدلُت خمسة يورو بسبعة دوالراٍت

.اآلن يمكنَك شراء غداٍء لي

حقيبٌة 11

حقيبٌة

حقيبٌة

حقيبة مكتٍب

حقيبة مكتٍب

ٌّ
صّراٌف آلي
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هل أخذَت كفايتَك من الكعك؟ 24

يد من الكعك .ال. أرغب بالمز

كثر؟ هل ترغبين بماٍء أ

كثر قليًال .نعم. لكنّني فقط أرغب بماٍء أ

يّة؟ 25 من فضلَك, هل تتكلّم اإلنكليز

يّة .نعم. لكنّي فقط أتكلّم القليل من اإلنكليز

هل تتكلّم الصينيّة؟

.نعم. لكنّني فقط أتكلّم القليل من الصينيّة

كم تكلّف حقيبة المكتب هذه؟ 26

 مائة بيزو، لكنّها في التخفيضات. اليوم هي تكلّف فقط

.ثمانين بيزو

هل هذه الجينزات في التخفيضات؟

 ال. هذه الجينزات ليست في التخفيضات. اإنّها تكلّف

.ثمانين يورو

هل هذه النّظارات الشمسيّة في التخفيضات؟ 27

.نعم. كانت بثمانمائة يّن، لكنّها اآلن فقط بخمسمائة يّن

هل هذا القميص في التخفيضات؟

.ال. هذا القميص ليس في التخفيضات

.هي جائعة 28

.لو كان لديها شطيرٌة لما كانت جائعًة

.من الممّل الجلوس هنا

كثر .لو كان لديها كتاٌب, لكان ممتعًا أ

.لديهم مظاّلٌت. هم غير مبتلّين 29

.لو كان لديهما مظاّلت لما اإبتاّل

.لدّي مكاٌن في حقيبتي. سوف أحمل كاميرَتك

.لو كان لدّي مكاٌن في حقيبتي, لحملُت كاميرتَك

.ال تحملي البيض بهذا الشكل 18

.اإحمليه هكذا

.ال تحملي حقيبتِك بهذا الشكل

.اإحمليها هكذا

.ال ينبغي على الشخص أن يركب بهذا الشكل أبدًا 19

.ينبغي على الشخص أن يركب دائمًا هكذا

.ال ينبغي على الشخص أن يصلح دّراجته بهذا الشكل

.ينبغي على الشخص أن يصلحها هكذا

.على الشخص أاّل يرتّب صندوقًا هكذا 20

.على الشخص أن ينّظف حقيبة المكتب هكذا

.على الشخص أاّل يقرأ كتابًا هكذا

.على الشخص أن ينّظف األرضيّة هكذا

.ال يوجد مكاٌن في الثاّلجة 21

.حقيبة مالبسه فارغة. يوجد فيها مكاٌن كثيٌر

 في الصندوق
ٌّ
.ال يوجد مكاٌن اإضافي

.يوجد مكاٌن كاٍف في الحافلة للعائلة

هل يوجد مكاٌن كاٍف في حقيبتَك لقاموسي؟ 22

.ال. أنا آسٌف، ال يوجد. سيكون عليِك حمله

هل يوجد مكاٌن كاٍف في حقيبتَك لحذائي؟

.نعم. ضعيه فيها

هل يوجد مكاٌن في حقيبتَك؟ 23

.نعم. لكن يوجد مكاٌن صغيٌر فقط

يدين الذهاب للتسّوق؟ هل تر

 نعم. لكن لدّي قليٌل من النقود فقط. أحتاج اإيجاد صّراٍف

.آليٍّ

هل يجوز لي تناول بعض الشوكوالتة؟

.نعم. لكن يجوز لِك تناول القليل فقط
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.اإنّه كبيٌر جّدًا. ليس في حقيبتي مكاٌن كاٍف 35

كبر لكنُت قادرًا على حمله .لو كانت لدّي حقيبٌة أ

كبر  أن اشتري حقيبًة أ
ّ
.علي

 ال. يمكنَك أن تضعه في حقيبتي, أعتقد بأّن فيها مكانًا

.كافيًا

هل يوجد مكاٌن كاٍف؟

.نعم. اإنّه كاٍف

يتبع2�3

.لو كانت لدّي شطيرٌة, لما كنُت جائعًا 30

 لكان لدّي نقٌد
ّ
.لو كان هناك صّراٌف آلي

كثر, َلَنَمت حديقتي أفضل .لو أمطرت أ

.لو كانت لديه سيّارٌة لما كان عليه المشي 31

كر الستطعنا مشاهدة المباراة .لو كانت لدينا تذا

كثر الشترت ساعًة لزوجها .لو كان لديها نقوٌد أ

كثر في حقيبة مالبسي لوضعُت ثوبِك  لو كان لدّي مكاٌن أ

.فيها

 عندما يعطيك أحد ما شيئًا, فمن األدب أن تقول “شكرًا 32

.”لَك

كل .ليس من األدب التحّدث عندما تأ

كبر منَك يستقّل قطار األنفاق. فمن األدب  لو شخٌص أ

.اإعطاؤه مقعدَك

.اإذا كنَت في المكتبة فليس من األدب التحّدث بالهاتف

.من األدب جلُب شيء ما اإلى حفل الزفاف 33

.من األدب فتُح الباب لألشخاص خلفَك

.من األدب جلُب زهوٍر عندما تزور أحدًا ما في المستشفى

.ليس من األدب التحّدث في السينما

.أريد شراء شيء ما عندما نكون في اإجازٍة 34

يه اإن كان في  هذا التمثال غالي الثمن. لكنّي سأشتر

.التخفيضات

من فضلَك. هل هذا في التخفيضات؟

.ال أعلم. سوف أسأل مديري

.نعم. اإنّه في التخفيضات

.أنا أرغب في شرائه
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يدين تقطيع هذه البيتزا؟ 08 هل تر

.ال. أريد تقطيع الواحدة األخرى

يد وضع ألعابَك في هذا الصندوق؟ هل تر

.نعم. أريد وضعها في هذا الصندوق

.هذه شريحٌة من بيتزا 09

.هذه بيتزا كاملة

.هذه شريحٌة من فطيرة

.هذه فطيرٌة كاملة

كل شريحًة من الخبز 10 .الرَُّجل يأ

.المرأة تحمل كعكًة كاملًة

كل شريحًة من الجبن .الولد يأ

.البنت تحمل فطيرًة كاملًة

.الكرة مستديرٌة 11

بٌّع .هذا المنزل مر

بّعٌة .شريحة الجبن هذه مر

.الساعة مستديرٌة

كهة مستديرٌة .هذه الفا

بّعٌة .شريحة الخبز هذه مر

يدين؟ 12 أّي نوٍع من الساعات تر

.أريد ساعًة مثل هذه لكن مستديرة

أيّة لوحٍة هي لِك؟

بّعة لي .اللوحة المر

.هذا الصحن مستديٌر 13

بٌّع .هذا الصحن مر

.هذا الجبن مستديٌر

بٌّع .هذا الجبن مر

.هذه المائدة مستديرٌة

بّعٌة .هذه مائدٌة مر

الدرس المحوري3�3

كالن البيتزا 01 .الطفالن فرحان ألنّهما يأ

.الفطيرة فوق الموقد

.الرَُّجل يصنع بيتزا

.فطيرة أّمي طعمها طيٌّب جّدًا

.ثلٌث واحٌد من فطيرٍة 02

.ثلٌث واحٌد من فطيرٍة

.ثلٌث واحٌد من فطيرٍة

.نصٌف واحٌد من فطيرٍة

.نصٌف واحٌد من فطيرٍة

.فطيرٌة كاملٌة

.هذا نصٌف من بيتزا 03

.هذا ثلٌث من بيتزا

بٌع من بيتزا .هذا ر

.هذه بيتزا كاملة

.هما سيقطعان الكعك 04

.هي ُتقّطع الخضراوات

.الرَُّجل قّطع البيتزا

.الرَُّجل قطع البرتقالة اإلى نصفين 05

باٍع .النادلة قطعْت الليمون اإلى أر

.الولد قّطع الفطيرة اإلى أثالٍث

َبْت هي ثلث الحليب مسبقًا 06 .لقد شر

كل نصف الكعكة .أحد ما أ

.المعلّم قطع الورقة اإلى نصفين

باٍع .جّدتي قّطعْت لي تّفاحتي اإلى أر

كل نصفًا واحدًا من البرتقالة 07 .صديقته تأ

.هي تعطي صديقها النصف اآلخر

.أنا ألعب بهذه الكرة

.صديقي يلعب بالكرة األخرى



34

هل أحصيِت كتبِك؟ 20

.نعم. لقد أحصيُتها مسبقًا، لدّي أربعمائٍة و اإثنان

لماذا تقيس الحائط؟

.ألنّي أريد وضع مائدٍة قرب هذا الحائط

ماذا تفعل؟

.أنا أحصي خرافي

.طولي متٌر واحٌد ونصف 21

.طول هذا المبنى عشرون مترًا

بعة أمتاٍر .طول هذا الحائط أر

.طول هذا الشارع كيلومتران

كم عرض هذا الشارع؟ 22

.عرضه عشرون مترًا

كم طول هذه الشجرة؟

.طولها عشرة أمتاٍر

كم مساحة هذه السّجادة؟

.طولها ثالثة أمتاٍر و عرضها متران

كم تزن البطاطس؟ 23

.البطاطس تزن خمسة كيلوغراماٍت

كم مساحة مائدتنا؟

.مائدتنا طولها متٌر واحٌد و عرضها ستّون سنتيمترًا

ما طول هذا المبنى؟ 24

.طول هذا المبنى مائة متر

ما طول هذه الشجرة؟

.طول هذه الشجرة خمسة عشر مترًا

كر؟ 25 كم ستكلّف التذا

.أنا أعتقد بأنّها ستكلّف على األقّل عشرة دوالراٍت

كر؟ بكم كانت التذا

.كانت باثني عشر دوالرًا

يتبع3�3

.هذا الشخص يزن خمسًة وستّين كيلوغرامًا 14

.طفلِك يزن ثالثة كيلوغراماٍت

.حقيبة مالبسَك تزن عشرة كيلوغراماٍت

.هذا الكلب يزن أربعة كيلوغرامات

.شريحٌة من الفطيرة تزن أقّل مّما تزن شريحٌة من الجبن 15

كثر مّما تزن حبّة الفاصوليا .الجزرة تزن أ

كثر مّما تزن الشريحة  شريحٌة واحدٌة من الكعك تزن أ

.األخرى

.الليمونة تزن بقْدر ما تزن الليمونة األخرى

.هذه الكعكة تكلّف بقْدر ما تكلّف هذه الفطيرة 16

كثر مّما تكلّف هذه البيتزا .هذه الدجاجة تكلّف أ

.السلطات تكلّف أقّل مّما تكلّف الشطائر

كم من الحليب ترغب؟ 17

.أنا أرغب حليبًا بقْدر ما لديه

كم من شرائح البيتزا ترغب؟

.أنا أرغب في شريحتين من البيتزا

.أنا أرغب ببعض الجبن 18

كم ترغبين؟

.أنا أرغب بنصف كيلوغراٍم رجاًء

.أرغب ببعٍض من ذلك السمك

كم ترغبين؟

.أنا أرغب بكيلوغراٍم واحٍد رجاًء

.الرَُّجل يقيس األريكة 19

.المرأة تقيس الطاولة

.المرأة تحصي الزهور

.البنت تحصي التّفاح
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ِقْس طولي رجاًء؟ 32

.ِقْف هنا

كم طولي؟

.طولَك مائة سنتيميتٍر

كم أزن؟ 33

.وزنِك على األقّل ثالثون كيلوغرامًا

.قيسي وزني رجاًء

يبًا خمسة وثالثون كيلوغرامًا .وزنِك تقر

كم برتقالٌة على هذه الشجرة؟ 26

.ال أعلم. لكنّي أعتقد بأنّه هناك على األقّل خمسون

كم صحنًا نحتاج؟

.نحتاج على األقّل لعشرة صحوٍن

.الجّو حارٌّ. أنا أعتقد بأّن الحرارة على األقّل ثالثون درجًة

.نعم. الحرارة ثالثون درجًة

ما عرض هذا الحائط؟ 27

بعة أمتاٍر .عرضه على األقّل أر

هل تعتقدين بأّن اإبني يزن خمسة عشر كيلوغرامًا؟

ين كيلوغرامًا .ال. أنا أعتقد بأنّه يزن على األقّل عشر

يبًا 28 .طول القلم تسعة سنتيمترات تقر

يبًا تسعين دوالرًا .الثوب يكلّف تقر

يبًا بقْدر ما تزن البرتقالة .التّفاحة تزن تقر

يبًا بطول أخيها .البنت تقر

كم طولي؟ 29

يبًا متٌر واحٌد .طولِك تقر

كم طول الحوت؟

يبًا .طوله ثالثون مترًا تقر

يبًا لركوب الدّراجة 30 .أنا بطوٍل كاٍف تقر

يبًا أربعة كيلوغراماٍت .البطاطس تزن تقر

يبًا للجميع .لدينا عصيٌر كاٍف تقر

.رجاًء قيسي مساحة األرضيّة 31

بعة أمتاٍر عرٍض .اإنّها خمسة أمتاٍر طوٍل في أر

.رجاًء ِقْس مساحة الحائط

بعة أمتاٍر ونصٍف .طوله ثالثة أمتاٍر و عرضه أر



36

قلم رصاٍص 07

قلم رصاٍص

قلم رصاٍص

شريط الصق

شريط الصق

مقصٌّ

.أنا أحمل ورقًة 08

.هو يستعمل مقّصًا لقّص الصحيفة

يطًا الصقًا إلصالح نّظاراتي .اإستعملُت شر

كتب اإسمي بالقلم .أنا أ

يًة ليقرآ .الولدان يستخدمان بّطار

.هذا الميزان في محّل البقالة 09

.هذا الميزان في حّمامي

.الطالبة تستعمل مسطرًة لقياس الورقة

.أّمي تستعمل مسطرًة لقياس النافذة

.مقياس الحرارة هذا في الخارج

.مقياس الحرارة هذا في فم الولد

.المعلّمة قّصت الورقة 10

.البنت تقف على الميزان

.الولد لديه قلٌم وورقٌة

.الطبيبة تحمل مقياس حرارٍة

يطة يطًا الصقًا إلصالح الخر .هما يستعمالن مقّصًا و شر

.هو يستعمل مسطرًة لقياس الباب

.رجاًء اإصعدي على الميزان 11

كم وزني؟

.وزنِك خمسًة وخمسين كيلوغرامًا

الدرس المحوري4�3

.مفّك البراغي 01

.مفتاح الربط

.زرديّة

.مطرقٌة

.هما يستعمالن مطرقتين 02

.هي تستعمل مفّك البراغي

.أنا أستعمل مفتاح الربط

.هو يستعمل زرديًّة

.الرَُّجل يستعمل سّكينًا وليس ملعقًة 03

.المرأة تستعمل مطرقًة وليس زرديًّة

.البنت تستعمل فرشاة َشعٍر وليس فرشاة أسناٍن

.الولد يستعمل مفّك البراغي وليس مفتاح الربط

.أنا أستعمل مفّك البراغي إلصالح نّظاراتي 04

.أنا أستعمل مفتاح الربط إلصالح المغسلة

.أنا أستعمل مطرقًة إلصالح األريكة

.هي تستعمل زرديّة إلصالح مجوهراتها

هل تحتاج الزرديّة أم مفّك البراغي؟ 05

.أعطني الزرديّة رجاًء

يد مفتاح الربط أم مطرقًة؟ هل أنَت تر

.أعطني مطرقًة رجاًء

يٌة 06 بّطار

يٌة بّطار

يٌة بّطار

ورقٌة

ورقٌة

مقصٌّ
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.هو ُيقّطع الطماطم 18

.هي تزن موزًا في الميزان

.هو يضع طماطم طازجًة على البيتزا

.هذا الحيوان يحّب الموز

.الموزة فاسدٌة 19

.الطماطم غير ناضجٍة

.التّفاح ناضٌج

كل هذه! اإنّها فاسدٌة 20 .ال تأ

يبًا, لكنّها غير ناضجٍة اآلن كل هذه قر .نحن سنأ

.اإذا انتظرَت يومًا, فسيكون الموز ناضجًا

.ها هي بعض الطماطم الناضجة من الحديقة

.الطماطم غير ناضجٍة 21

.الطماطم ناضجٌة

.الطماطم فاسدٌة

.الموزة غير ناضجٍة

.الموزة ناضجٌة

.الموزة فاسدٌة

.كوني حذرًة! القهوة ساخنٌة جّدًا 22

.أنا أحبُّ الحساء ساخنًا

.أنا أحبُّ لحم دجاٍج بارٍد

.هذا الماء بارٌد جّدًا

.العصير في الكوب بارٌد 23

.الشاي ساخٌن

.اللحم متجّمٌد

.البرتقالة فاسدٌة

.هذه الطماطم طازجٌة

.الموزة ناضجٌة

كم عرض النافذة؟ 12

.أنا أستعمل مسطرًة لقياسها وهي تسعون سنتيمترًا

ماذا تفعل في الخارج؟

.أنا أقرأ مقياس الحرارة

مطرقٌة 13

مسماٌر

مفّك براٍغ

ٌّ
برغي

.هي تشتري بضعة براٍغ 14

.هو يبحث عن المسمار

.لديه مساميٌر كثيرة, لكنّه يحتاج لمطرقة

, لكنّي أحتاج مفّك البراغي
ٌّ
.لدّي برغي

هل تستطيع مساعدتي في بناء هذا؟ 15

.نعم. أستطيع

.أّوًال ِقْس هذا بالمسطرة

.بعد ذلك اإستعمل المطرقة والمسامير

براٍغ .ثّم اإستعمل مفّكًا و

.أخيرًا ضعه في الحديقة

.هذه السمكة مجّمدٌة 16

.هذه البرتقالة طازجٌة

.هذه البيتزا مجّمدٌة

.هذا الليمون طازٌج

هل لديَك سمٌك طازٌج؟ 17

.أنا آسف. لدينا فقط سمٌك متجّمٌد

هل لديَك خضاٌر طازٌج؟

.نعم. ها هي
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.أضيفي أربعمائة غراٍم من السّكر 30

.أضيفي مائتين و خمسين ملّيليترًا من الحليب البارد

.أضيفي خمس غراماٍت من الملح

ين ملّيليترًا من الماء .أضيفي مائًة و عشر

.هو يختار ربطة العنق الزرقاء 31

.هي تختار معكرونًة للغداء

.أنا أختار صندًال أللبسه على الشاطئ

.هو يختار دّراجًة ليستأجرها

.لقد اإختارت الصندوق األصغر لُكتبها 32

.هما يختاران فيلمًا لهذا المساء

.هو يختار بدلًة لزفافه

.لقد اإختارت شراء معكرونة

.أنا اُأِعدُّ المعكرونة 33

.نحن نختار بعض الموسيقى

كلون معكرونًة للعشاء .هم يأ

.أنا أختار الحذاء األحمر

هل يمكنِك أن تعلّميني كيفيّة اإعداد كعكة؟ 34

 نعم. أّوًال زني أربعمائة غراٍم من الطحين و ثالثمائة غراٍم

.من السّكر

ين ملّيليترًا من الحليب و  بعد ذلك، أضيفي مائًة و عشر

.بيضتين

بدة وغرامًا واحدًا من  ثّم أضيفي مائًة وخمسين غرامًا من الز

.الملح

 أخيرًا، اإخبزي الكعكة في الفرن لمّدة ساعٍة بدرجة حرارة

.مائٍة وثمانين

.طعمها طيٌّب

يتبع4�3

.هي تضيف الفلفل اإلى الحساء 24

.أنا أضيف السّكر اإلى الشاي

.هو َيخبز الخبز

.أنا أخبز فطيرًة

.لقد خبزُت لَك كعكًة لعيد ميالدَك 25

.أنا أضفُت السّكر مسبقًا

.أضف القليل من الملح اإلى الحساء

.نحن نخبز فطيرًة

.الكعك ُيْخَبز في الفرن 26

.الرَُّجل يضع البيتزا في الفرن

.البنت تضع الفطيرة في الفرن

.البيتزا ُتْخَبز في الفرن

.نحن نخبز خبزًا 27

.هي تضيف السّكر اإلى شايها الساخن

.هو َيخبز بيتزا في الفرن

معكرونٌة 28

معكرونٌة

معكرونٌة

طحيٌن

طحيٌن

طماطٌم

.المرأة تزن ثالثمائة غراٍم من الطحين 29

.الولد يضيف للطحين أربعمائة ملّيليتر من الماء

.الرَُّجل يزن ستّمائة غراٍم من المعكرونة

.البنت تضيف تسعمائة ملّيليتر من الحليب
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هل لديك بّطارية؟ 21

.نعم. لديَّ بّطارية

هل هذِه الحشرة خِطَرة؟ 23

.ال. هذِه الحشرة ليست خِطَرة

هل المفتاح ُمالئم؟ 25

.نعم. المفتاح مالئم

الَمْعلَم5�3

مرحبًا 02

مرحبًا

كيَف حالِك؟ 03

.أنا بخير، ُشكرًا

َهْل اإلَتقيِت بإبني جوهان؟ 04

نعم. لقد اإلتقيُت بإبنِك. كيَف حاُلَك جوهان؟

بيّة بمستوى حسن. هل تدرسونها؟ 06 أنتم تَتكلّمون العر

.نعم. نحُن ندرسها

.أرجو أن ُيعجبِك العيش هنا هذا الخريف 08

.شكرًا لِك

.أنا أعتقد بأنَّ هذا المنزل ُممتع 10

.ال. أنا أعتقد بأنَّ هذا المنزل ُمملٌّ

أيَن وجدتُّه؟ 12

.في غرفة نومي

ألّي شيء هذا المفتاح تعتقدين؟ 13

.أنا ال أعرف. يجب أن نبحث

هل هذا الباب الصحيح؟ 15

.ال. ليس هذا هو الباُب الصحيح

هل هناك شيىٌئ في هذا الصندوق؟ 17

.ال. ليس هناك شيىٌئ في هذا الصندوق

هل يوجد مكان كاِف لنا هناك؟ 19

.نعم. يوجُد مكان كاٍف لنا
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.الولد يجلب كلبه 07

.المرأة تجلب قّطتها

.هما يجلبان أطفالهما للمدرسة

.هم يجلبون ُلعبهم

ماذا جلبِت اإلى الحفلة؟ 08

.لقد جلبُت طعامًا فرنسيًّا

ماذا جلبَت؟

.لقد جلبُت طعامًا صينيًّا

؟ 09
ّ
هل جلبِت الطعام الفرنسي

ّ
.نعم. أنا جلبُت الطعام الفرنسي

؟
ّ
هل جلبَت الطعام الصيني

ّ
.نعم. أنا جلبُت الطعام الصيني

أيّة أنواٍع من الطعام تحبّين؟ 10

ّ
 و الطعام األلماني

ّ
.أحبُّ الطعام اإليطالي

ّ
 طعمه طيٌّب، لكنّي أحبُّ الطعام اإليطالي

ّ
 الطعام األلماني

كثر .أ

 للعشاء
ّ
.يمكننا الذهاب اإلى هذا المطعم اإليطالي

جنوٌد 11

جنوٌد

جنوٌد

ملكٌة

ملكٌة

ملٌك

الدرس المحوري1�4

.الهند تقع في آسيا 01

.هذه اإمرأٌة هنديٌّة

يكا الشماليّة .المكسيك تقع في أمر

ٌّ
.هذا َرُجٌل مكسيكي

.اليابان تقع في آسيا

.هذه البنت يابانيٌّة

كيٌّة 02 .قبّعٌة أمير

.معكرونٌة اإيطاليٌّة

.سيّارٌة ألمانيٌّة

.مجوهراٌت مكسيكيٌّة

.ُلَعٌب روسيٌّة 03

.تمثاٌل مصريٌّ

.مالبس هنديٌّة

يكيٌّة .سيّارٌة أمر

يّاٌت فرنسيٌّة 04 .حلو

.لوحٌة صينيٌّة

ٌّ
.جبٌل ياباني

.كنيسٌة روسيٌّة

05 
ٌّ
.مطعٌم أميركي

.معبٌد هنديٌّ

ٌّ
.مطعٌم ياباني

.كنيسٌة روسيٌّة

يٌّة .مالبس مصر

.مالبس صينيٌّة

.هو ُيِعدُّ طعامًا ألمانيًّا 06

ّ
يُت بعض الطعام اإليطالي .اإشتر

.الطعام المصرّي على المائدة

كلون طعامًا مكسيكيًّا .هم سيأ
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.هو فاز في اإلنتخابات في الشهر الماضي 19

.اآلن هو رئيٌس

با .الشهر القادم سوف يزور أورو

.هناك سوف يقابل رئيس وزراء المملكة المتّحدة

.رئيس وزراء الهند يتكلّم مع الجندّي 20

 يسكن هنا
ّ
.الرئيس األميركي

.رئيسة وزراء المملكة المتّحدة تصل اإلى ألمانيا

 يجيب عن األسئلة
ّ
.الرئيس المكسيكي

 أمام المبنى 21
ّ
.الَعَلُم األميركي

ّ
.الرَُّجل المسّن يحمل الَعَلَم المكسيكي

ّ
.الكّل يحمل الَعَلَم األلماني

.هناك أعالٌم كثيرٌة في هذا المبنى

.المكسيكيّون يرقصون 22

.األلمان يشاهدون المباراة

.الروس يدلون بأصواتهم للرئيس

كيّون يحملون األعالم .األمير

.اإليطاليّون يلعبون كرة القدم

.هو يأمل أن يفوز الفرنسيّون في المباراة

اإلى أين أنِت ذاهبٌة؟ 23

.أنا ذاهبٌة ألدلي بصوتي

ِلمن ستدلين بصوتِك؟

.سأدلي بصوتي للرئيس

كيّة 24 .رئيس الوزراء الهندّي يلتقي بالرئيسة األمير

.أريد أن أصبح رئيسًا يومًا ما

 يزور مدرسًة
ّ
.رئيس الوزراء الروسي

.الجندّي يلتقي بالملكة 12

.هي ملكة المملكة المتّحدة

.الملك يجلس هنا

.الملك يلبس هذا

ّ
.هنا عاش ملٌك فرنسي

.الجندّي يكتب رسالًة اإلى عائلته

.كان جنديًّا منذ أربعين عامًا 13

.هؤالء الجنود يتسلّقون

.هؤالء الجنود يجرون

.الجندّي يتحّدث اإلى الطفل

.هذا تمثاٌل لجنديٍّ صينيٍّ 14

.هذا تمثاٌل لملٍك مصريٍّ

.هذه لوحٌة لجنديٍّ

.هذه لوحٌة لملكٍة

.الراشدون يدلون بأصواتهم 15

.الناخب يدلي بصوته

.الطالب يدلون بأصواتهم

.ال أحد يدلي بصوته اآلن

.هم يصطّفون لكي يدلوا بأصواتهم 16

.هو يدلي بصوته

.هي أدلت بصوتها

.هناك اإنتخاٌب اليوم. الناس يدلون بأصواتهم 17

 غالبيّة الناس أدلوا له بأصواتهم. أنا أعتقد بأنّه سيفوز في

.اإلنتخابات

.االنتخابات انتهت. الجميع أدلوا بأصواتهم

.اإلنتخابات كانت البارحة 18

.هو خسر في اإلنتخابات

.هو فاز في اإلنتخابات



42

يون 30 .الّرجال يشاهدون المباراة في التلفز

يون .المرأة تشاهد األخبار في التلفز

يون .الطفالن يشاهدان فيلمًا ممتعًا في التلفز

.نحن نستمع اإلى األخبار في الراديو 31

يون .هّن يشاهدن األخبار في التلفز

.أنا أقرأ األخبار على اإلنترنت

.هي تقرأ األخبار في مجلٍّة

هل قرأَت األخبار حول اإلنتخابات األستراليّة؟ 32

ال. ماذا حدث؟

.سيّد سميث فاز

هل قرأِت األخبار عن الملكة؟

ال. ماذا حدث؟

.هي تزور الهند

يون؟ 33 َمن في التلفز

يون .رئيس الوزراء في التلفز

يون؟ ماذا في التلفز

يون .المباراة في التلفز

يون؟ ماذا في التلفز

يون .حالة الطقس في التلفز

ماذا حدث في األخبار هذا اليوم؟ 34

.الملك تزّوج

ماذا حدث في األخبار هذا اليوم؟

ً
.الملكة زارت مستشفى

ماذا حدث في األخبار هذا اليوم؟

ّ اإلتقى بالملك اإلسباني
.الرئيس الفرنسي

يتبع1�4

منذ متى ظّل الناس يدلون بأصواتهم اليوم؟ 25

.اإنّهم يدلون بأصواتهم منذ سبع ساعات

هل تعتقدين بأن السيّد جونز سوف يفوز؟

 نعم أعتقد بأّن السيّد جونز سوف يفوز. لقد أدليُت بصوتي

.له

 اإنّهم يرسلون رسائل الكترونيًّة لبعضهم البعض على 26

.االنترنت

.هي تقوم بإجراء حجٍز فندقيٍّ على االنترنت

.هو يشتري شيئًا ما على اإلنترنت

.أنا أقرأ مجلًّة عن الهند

.هما يقرآن مجلًّة

.هي تشتري مجلًّة

ماذا تشاهدين؟ 27

.أنا أشاهد األخبار

ماذا في األخبار هذا اليوم؟

 لقد تحّدثوا عن اإلنتخابات واآلن هم يتحّدثون عن

.الطقس

هل قالوا من فاز بمباراة كرة القدم؟

يبًا .ال. لكنّهم سيقولون ذلك قر

.هي تقرأ األخبار في مجلٍّة 28

.أنا أقرأ األخبار على اإلنترنت

.هناك أخباٌر هاّمٌة في صحيفة اليوم

هل هناك أيّة أخباٍر عن اإلنتخابات؟ 29

.الكثير من الناس ينتظرون في الصّف ليدلوا بأصواتهم

هل هناك أيّة أخباٍر عن المباراة؟

يليّون فازوا .البراز
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كة أنَت تعمل؟ 08 في أيّة شر

يلر وأوالده كٍة ُتسّمى و .أنا أعمل في شر

كم سنًة عملَت هناك؟

 عشرة سنة
ّ
كة اإثنتي .لقد عملُت في الشر

 أعماٍل 09
ّ
يدان أن يصبحا َرُجلي .ير

.أّمه سيّدة أعماٍل

.أبوها َرُجُل أعمال

.زوجته سيّدة أعمال

.َرُجُل األعمال المصرّي يشرب شايًا 10

 َرُجال األعمال الصينيّان وسيّدتا األعمال الصينيّتان

.يتحّدثون بالهاتف

.سيّدة األعمال الفرنسيّة لديها كمبيوتر

كيّات يلتقين في المكتب .سيّدات األعمال األمير

.أنا َرُجُل أعماٍل. أنا أيضًا أب 11

.هذا الرَُّجل عازٌف. هو أيضًا معلٌّم

.هي سيّدة أعماٍل. هي أيضًا أمٌّ

.هذا بلٌد. هو أيضًا قاّرٌة 12

. أنا أيضًا اإبنٌة .أنا أمٌّ

يون .هذا الرَُّجل يتمّرن. هو أيضًا يشاهد التلفز

 أنَت تعزف على الغيتار بصورٍة حسنة جّدًا. هل تعزف على 13

آالٍت أخرى؟

.نعم. أنا أعزف أيضًا على البيانو

يّة والروسيّة. هل تتكلّمين لغاٍت  أنِت تتكلّمين اإلنكليز

أخرى؟

.نعم. أنا أيضًا أتكلّم اإلسبانيّة

الدرس المحوري2�4

.هذه الالفتة بعّدة لغاٍت 01

.هذا الكتاب بلغتين

يٌّة .هذه لغٌة أثر

كم لغًة تتكلّم؟ 02

بيّة يّة، اإلسبانيّة والعر .أنا أتكلّم ثالث لغاٍت. اإلنكليز

أيّة لغٍة يتكلّم؟

.هو يتكلّم الصينيّة

لم أفهم ما قال. أيّة لغٍة يتكلّم؟ 03

.هو يتكلّم اإلسبانيّة

.هل تفهم ما يقول

.أستطيع أن أفهم القليل فقط مّما يقول

بيّة؟ 04 ماذا ُتسّمى هذه بالعر

بيّة .هذه ُتسّمى مائدة بالعر

بيّة؟ ماذا ُتسّمى هذه بالعر

بيّة .هذه ُتسّمى ضفدعة بالعر

بيّة؟ 05 ماذا ُيسّمى هذا بالعر

بيّة .هذا ُيسّمى جوربًا بالعر

بيّة؟ ماذا ُتسّمى هذه بالعر

بيّة .هذه ُتسّمى ملعقة بالعر

بيّة؟ ماذا ُيسّمى هذا بالعر

بيّة .هذا ُيسّمى كتابًا بالعر

كة 06 .هؤالء الّرجال يعملون بنفس الشر

كتين مختلفتين .هاتان المرأتان تعمالن في شر

كة هو 1234-555 .رقم هاتف الشر

كتنا اإشترت هذا المبنى 07 .شر

كة .هناك حفلٌة في الشر

كة جيّدٌة .األخبار عن هذه الشر
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ْكُتِشَفْت في سنة ألٍف وتسعمائٍة 20 يّة اُأ  هذه التماثيل األثر

بعٍة وسبعين .وأر

.هذه الكعكة ُخبزْت لزفافنا

.هذه السيّارة تّمت قيادتها مّرتين

.هذا الكتاب ُكِتَب في سنة ألٍف وتسعمائٍة وخمٍس وثمانين

 هذه الصورة الفوتوغرافيّة اُألتقطْت في سنة ألٍف و تسعمائٍة و 21

.واحٍد و ستّين

ين .هذه الكنيسة ُبنيت في سنة ألٍف ومائتين وعشر

.هي ُوِلَدْت في بكين سنة ألٍف وتسعمائٍة وخمسين

.هذا التمثال ُصنع في روما القديمة 22

.هذا الكتاب ُكِتَب في سنة ألٍف وتسعمائٍة وعشرين

.هاتان الزاّلجتان أعيدتا هذا الصباح

!الكرة اُأْمِسَكْت 23

من أْمَسَك الكرة؟

يغز أْمَسَك الكرة .تيري ردر

 هذه الصورة الفوتوغرافيّة اُألتقطْت في سنة ألٍف وتسعمائٍة

.وثالثةٍ وعشرين

من اإلتقط هذه؟

.جّدتي اإلتقَطْت هذه الصورة الفوتوغرافيّة

.الناس اإتّفقوا على من يصّوتون له 24

.الناس اإختلفوا على من يدلون بأصواتهم له

.الصديق وصديقته اإتّفقا على أّي فيلٍم يشاهدا

.األخ واألخت اإختلفا حول من فاز

.هما اإختلفا حول أّي لوٍن سيستعمالن

 الرَُّجالن اإتّفقا مع بعضهما البعض على أّي سيّارٍة هي

.األفضل

يتبع2�4

هل لديَك كلب؟ 14

.نعم. لدّي كلٌب. أنا أيضًا لدّي قّطٌة

يدين أن تفعلي قبل العشاء؟ ماذا تر

 أيضًا اإعداد السلطة
ّ
.أريد أن اُأِعدَّ المعكرونة. علي

متى اُألتقطْت هذه الصورة الفوتوغرافيّة؟ 15

.هذه الصورة الفوتوغرافيّة اُألتقطْت في الشتاء الماضي

من اإلتقط هذه الصورة الفوتوغرافيّة؟

.أخي اإلتَقَطها

أّمي ُتِعدُّ كعكًة؟ 16

ْت هذا الصباح .هذه الكعكة ُاُِعدَّ

.هذان الشخصان يبنيان منزًال

.هذا المنزل ُبني في السنة الماضية

أين يتحّدث الناس اإلسبانيّة؟ 17

 اإلسبانيّة يتّم التكلّم بها في اإسبانيا, المكسيك, وغالبيّة

بيّة كا الجنو .أمير

متى ُبني هذا المسجد؟

.هذا المسجد ُبني في سنة ألٍف ومائتين وسبعٍة وثمانين

متى ُكِتَب هذا الكتاب؟ 18

.لقد ُكِتَب في سنة ألٍف وتسعمائٍة وثمانيٍة وتسعين

من كَتَبُه؟

جين تيلر َكَتَبْتُه؟

ْكُتِشَفْت سنة ألٍف وثمانمائٍة 19 ّ اُأ
 قاّرة القطب الجنوبي

ين .وعشر

ْكُتِشَف في المكسيك .هذا المعبد اُأ

يرٍة ْكُتِشَفْت على جز .هذه التماثيل اُأ

بيّة كا الجنو ْكُتِشَفْت في أمير .هذه المدينة اُأ
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.أنا سأتزّوج 30

!حّقًا؟ تهانينا

!أنا فزُت

!حّقًا؟ تهانينا

.رضيعنا ُوِلَد البارحة

!حّقًا؟ تهانينا

ْكُتِشَف عام ألٍف وسبعمائٍة 31  هل تعرف أّن حجر رشيٍد قد اُأ

.وتسعٍة وتسعين

كن أعرف ذلك .حّقًا؟ لم أ

، لكنّه ْكُتِشَف في مصر بواسطة جنديٍّ فرنسيٍّ  نعم. لقد اُأ

.اآلن في متحٍف في المملكة المتّحدة

.أنا أعتقد بأّن هذه لوحته األفضل 25

.أنا أخالفِك. أعتقد بأّن هذه لوحته األفضل

يقنا سيفوز .أنا أعتقد بأّن فر

يقنا سيفوز .أنا أخالفَك. أعتقد بأّن فر

ِلمن ستدلون بأصواتكم؟ 26

.أنا سأدلي بصوتي اإلى لويس باركر

لماذا ستدلين بصوتِك لها؟

.أنا أتّفق معها

.أنا أدليُت بصوتي اإلى ستيف دود 27

.أنا لم أدِل بصوتي له

ِلَم ال؟

يون األسبوع الماضي .أنا أختلف مع ما قال في التلفز

.الحفلة تبدأ عند السابعة و النصف 28

.حّقًا؟ أنا اإعتقدُت بأنّها بدأت عند الثامنة والنصف

.نحن سنكون متأّخرين

.عيد ميالدها كان البارحة

.حّقًا؟ كنُت أظّن أنّه اليوم

 أن أتّصل بها اآلن
ّ
.ينبغي علي

بيّة 29 .هل تعرف أنّي أتكلّم العر

كن أعرف ذلك .حّقًا؟ لم أ

.نعم. عندما كنُت طفًال عشُت في مصر

.هذه زوجتي لين. اإنّها عازفٌة

.حّقًا؟ ذلك ممتٌع جّدًا

.أنا عازٌف أيضًا
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.هذه لوحٌة جميلٌة جّدًا 07

كم تكلّف؟

.هي تكلّف ثالثمائة دوالر

تلك نقوٌد كثيرٌة للغاية. هل يمكنَك أن تبيعها بأقل؟

.أستطيع أن أبيعها لِك بمائتين و ثمانين دوالرًا

يها .حسنًا. أنا سأشتر

يدِك أن تتّصلي به هذه الليلة 08 .صديقِك اإتّصَل. ير

.حسنًا. سوف أتّصل به

يدِك أن تتّصلي بها عند الساعة الرابعة .أختِك اإتََّصَلت. تر

.حسنًا. سوف أتّصل بها

.هي لديها كمان 09

.لقد َنِسَيْت كمانها

.هو لديه قبّعة

 قبّعته
َ
.هو َنِسي

.هي َنِسَيْت َجْلَب مظلٍّة 10

.هي َنِسَيْت كتابها

!نسيِت جوربِك

.نسيِت غدائِك

.هو نسي مفاتيحه 11

.هو تذّكر مفاتيحه

.هي َنِسَيْت قهوتها

.هي تذّكرْت قهوتها

يّا؟ 12 هل تتذّكرين عنوان مار

.ال. أنا آسفٌة. لقد نسيُته

ين رقم هاتفها؟ هل تتذّكر

.نعم. اإنّه 2468-555

الدرس المحوري3�4

.هناك أناٌس كثيرون للغاية في قطار األنفاق 01

.ليس هناك كراٍس كافية لجميع األطفال

.أنا لدّي كتٌب كثيرٌة للغاية ألحملها

.ليس هناك كمبيوتراٌت كافية لألطفال

.هناك أناٌس كثيرون للغاية في هذه الحافلة 02

.هناك أسماٌك كثيرٌة للغاية في اإلناء

.هناك سيّاراٌت كثيرٌة للغاية في هذا الشارع

.ال يمكننا السباحة هنا. ليس هناك ماٌء كاٍف 03

.ال يمكننا القيادة هنا. يوجد ثلٌج كثيٌر للغاية

كلُت كعكًا كثيرًا للغاية. أنا ال أريد أن ألعب كرة  لقد أ

.القدم

.نحن ال يمكننا القيادة بعيدًا جّدًا. ليس هناك وقوٌد كاٍف

كل ما يكفي. أنا جائٌع 04 .أنا لم آ

كلُت ما يكفي. أنا بخيٍر .أنا أ

كلُت حلوًى كثيرًة للغاية .بطني تؤلمني ألنّني أ

 توجد سيّاراٌت كثيرٌة للغاية هنا. ال أستطيع العثور على 05

.سيّارتي

بّما يجب عليِك قراءة يون كثيرًا. ر  أنِت تشاهدين التلفز

.كتاٍب

كلها كلّها .لقد أعددُت معكرونًة كثيرًة للغاية. ال يمكننا أ

 ليس عندي َبْيٌض كاٍف لصنع كعكٍة. هل بإمكانَك

الذهاب اإلى محّل البقالة؟

.هناك أناٌس كثيرون للغاية في الغرفة

كواٌب كافيٌة .ليس هناك أ

هل يمكنني اإلتقاط صورٍة فوتوغرافيٍّة لَك؟ 06

يدينني أن أجلس؟ حسنًا. أين تر

يدين الذهاب اإلى مطعم؟ هل تر

.حسنًا. قابْلني عند الثامنة مساًء
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هل ترغب أن تتعلّم كيف تستعمل الكمبيوتر؟ 20

.نعم. أنا أرغب أن أتعلّم كيف أستعمل الكمبيوتر

هل ترغبين أن تتعلّمي كيف تسبحين؟

.نعم. أنا أرغب أن أتعلّم كيف أسبح

.نحن نشاهد األخبار منذ الساعة التاسعة 21

.أنا أتمّرن منذ الساعة الثالثة

 هي تكتب في هذه المجلّة منذ سنة ألٍف وتسعمائٍة واثنين

.وتسعين

 هم يعيشون في هذا المنزل منذ سنة ألٍف وتسعمائٍة وخمسٍة

.وسبعين

منذ متى وهي الملكة؟ 22

.هي الملكة منذ عام ألٍف وتسعمائٍة واثنين وخمسين

منذ متى أنَت تنتظر هنا؟

.أنا أنتظر هنا منذ الساعة الثانية عشرة

.أنا أعيش في اليابان منذ كنُت رضيعًة 23

.زوجتي وأنا تزّوجنا منذ خمسٍة وثالثين عامًا

.أنا لم أشاهد هذا الفيلم منذ أن كنُت طفلًة

 نحن ُولدنا في الهند. لكنّنا نعيش في المملكة المتّحدة

.منذ ثالث سنواٍت

ّ اإيطاليا من قبل؟ 24
هل ُزْرِت شمالي

ّ اإيطاليا. هل زرَتها أنَت؟
ال. أنا لم أُزْر أبدًا شمالي

ّ اإيطاليا. لكن لم أُزْرها منذ سنة ألٍف و
 نعم. أنا ُزْرُت شمالي

.تسعمائٍة و اإثنين و ثمانين

يقيا 25 ّ اإفر
.هم َيْدُرسون عن جنوبي

يقيا ّ اإفر
بي .هي ُتَدرِّسهم عن غر

يقيا ّ اإفر
.هم َيْدُرسون عن شرقي

يقيا ّ اإفر
.هي ُتَدرِّسهم عن شمالي

ين متى عشنا هنا؟ 13 هل تتذّكر

.ال. أنا ال أتذّكر متى عشنا هناك. لقد كنُت رضيعًة

ينا هذا .لقد نسيُت أين اشتر

ينا هذا في ألمانيا .أال تتذّكرين؟ نحن اإشتر

فرانك! أنا ألكس. هل تتذّكرني؟ 14

.نعم. أنا أتذّكرَك, هذه زوجتي جنيفر

.سعدت بلقائِك جنيفر. فرانك وأنا كنّا صديقين في الكليّة

.لقد تحّدث عنَك. سعدت بلقائَك ألكس

 هل تذّكرِتِ أن تدلي بصوتِك في اإلنتخابات هذا 15

الصباح؟

.ال. لقد نسيُت

!ال تنسي أن تدلي بصوتِك اليوم

.حسنًا. أنا سأدلي بصوتي بعد العمل

عن ماذا َتْدُرسون في المدرسة؟ 16

.نحن َنْدُرُس عن الحيوانات الّتي تعيش في المحيط

هل هو ممتٌع؟

.نعم. أنا أعتقد بأّن الحيتان و أسماك القرش ممتعٌة جّدًا

.المرأة تتعلّم كيف تطبخ 17

يّة .األطفال يتعلّمون اإلنكليز

.اإبنته َتْدُرُس عن البرازيل

.جّدتها تتعلّم كيف تستعمل الكمبيوتر 18

.البنت تتعلّم كيف َتْخِبز الكعك

.الرضيع يتعلّم كيف يمشي

.البنت تتعلّم كيف تسبح

عن ماذا َتْدُرسين في المدرسة؟ 19

.أنا أْدُرُس عن مصر

بيّة؟ هل َتْدُرسين كيف تتكلّمين العر

بيّة .نعم. أنا أْدُرُس كيف أتكلّم العر
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متى سوف تصل اإلى نيويورك؟ 33

.أنا ال أعلم. رحلتي تأّخرْت مّرًة أخرى

هل تمّرنَت هذا الصباح؟

.نعم. و سنتمّرن مّرًة أخرى عصر اليوم لمباراتنا غدًا

هل ترغبين بركوب هذه مّرًة أخرى؟

.نعم. علينا ركوبها مّرة أخرى

هل جلبَت كتابَك، توم؟ 34

.أنا أسف. لقد نسيُته مّرًة أخرى

.رجاًء تذّكر أن تجلبه غدًا

.حسنًا. سوف أتذّكره

هل ترغبين أن تذهبي معي اإلى مطعٍم فرنسيٍّ يوم الجمعة؟ 35

 أنا أسفٌة. ال أستطيع. أنا أتناول العشاء مع جّدتي يوم

.الجمعة

هل أنِت غير مشغولٍة يوم السبت؟

.نعم. أنا غير مشغولٍة

يدين الذهاب لمشاهدة فيلٍم؟ هل تر

 حسنًا! سوف ألقاَك هنا عند الساعة الواحدة مساًء يوم

.السبت

يتبع3�4

ّ اإيطاليا 26
.أنا أعيش جنوبي

 الصين
ّ
.نحن نزور شرقي

 الواليات المتّحدة
ّ
بي .هي تعيش غر

 روسيا
ّ
.هذه الحيوانات تعيش شمالي

كلِت طعامًا هنديًّا من قبل؟ 27 هل أ

كله أبدًا .ال. لم آ

كلَت طعامًا هنديًّا من قبل؟ هل أ

.نعم. لقد أعجبني جّدًا

هل ُزْرَت روسيا أبدًا من قبل؟ 28

.نعم. كنُت أعيش في موسكو

.حّقًا؟ كنُت أعيش قرب موسكو

يارتها يومًا ما .أنا لم أُزْر روسيا أبدًا من قبل. لكنّي أريد ز

 أن أطبخ العشاء مّرًة أخرى 29
ّ
.علي

 تنظيف األرضيّة مّرًة أخرى
ّ
.علي

 أن أغسل الصحون مّرًة أخرى
ّ
.علي

.األسبوع الماضي دّراجتي كانت معّطلة 30

.زوجي اإستعمل المفّك والزرديّة لتصليحها

.اليوم دّراجتي معّطلٌة مّرة أخرى

.أعتقد بأنّي سأشتري دّراجًة جديدة

هل فزتم؟ 31

.نعم. لقد فزنا مّرًة أخرى

أين كتابَك؟

.لقد نسيُته مّرًة أخرى

هل فهمَت ماذا قلُت؟ 32

ال. هل يمكنَك أن تقوله مّرًة أخرى رجاًء؟

هل ُزْرَت الصين من قبل؟

 نعم. لقد ذهبُت السنة الماضية وسأذهب مّرًة أخرى في

.الشهر القادم
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لماذا أنِت لسِت في المدرسة؟ 07

.المدرسة مغلقة. اليوم عطلة

لماذا أنتما ذاهبان اإلى المنتزه هذا اليوم؟

.اليوم عطلة

يّة 08 .في هذه العطلة الناس يذهبون اإلى حفالٍت تنكر

.في هذه العطلة الناس يحتفلون ببداية الخريف

.في هذه العطلة الناس يحتفلون بالسنة الجديدة

.اإبني جنديٌّ منذ كان عمره ثمان عشرة سنًة 09

.بعض الناس يحتفلون أثناء المباراة

.هو لم يلبس بدلًة منذ سنة ألٍف وتسعمائٍة وخمسٍة وسبعين

 الذهاب اإلى المدرسة؟ 10
ّ
هل ينبغي علي

.نعم. اليوم ليس عطلًة

 الذهاب اإلى المدرسة؟
ّ
هل ينبغي علي

.ال. اليوم عطلٌة

.في هذا الموكب هم يعزفون الموسيقى 11

.في هذا الموكب النساء يرقصن

كهة على رؤوسهّن .في هذا الموكب النساء يحملن الفا

لماذا هناك موكٌب اليوم؟ 12

.ألنّنا نحتفل بالسنة الصينيّة الجديدة

لماذا هناك موكٌب اليوم؟

ياته يقنا لكرة القدم فاز في جميع مبار .ألّن فر

.هذه تماثيل هندوسيٌّة 13

.هذه كنيسٌة مسيحيّة

هم يزورون معبدًا بوذيًّا

الدرس المحوري4�4

.ال أحد في المكتب يحتفل 01

.النساء يحتفلن

.رجال األعمال يحتفلون

.األوالد ال يحتفلون

.هم يحتفلون ألنّهم فازوا في المباراة 02

.هم يحتفلون ألنّه عيد ميالده

كملوا الكليّة .هم يحتفلون ألنّهم أ

.هما يحتفالن ألنّهما متزّوجان منذ أربعين سنة

.هي نائمٌة أثناء الفيلم ألنّها متعبٌة 03

كلنا أثناء المباراة .نحن أ

ّ
.هم اإلَتَقطوا صورًا فوتوغرافيًّة أثناء الحفل الموسيقي

.هو قرأ مجلًّة أثناء الرحلة

ّ اإيطاليا لمّدة 04
 السنة الماضية ذهبُت في اإجازٍة اإلى جنوبي

.شهر

.أثناء تلك الرحلة ُزْرُت كنائس كثيرة و متاحف

.أنا ذهبُت اإلى باريس في عمٍل األسبوع الماضي

 أثناء األيّام األربعة الّتي كنُت هناك اإلتقيُت عّدة رجال

.أعماٍل و سيّدات أعماٍل

هل أنَت هنا في اإجازٍة؟ 05

.ال. أنا هنا في عمل

هل ذهبِت اإلى أستراليا في عمٍل؟

.ال. أنا كنُت هناك في اإجازٍة

.هي في هذه المدينة في اإجازة 06

.هي في هذه المدينة في عمل

.هم ذاهبون اإلى المكسيك في اإجازة

.هم ذاهبون اإلى المكسيك في عمل
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حان الوقت للذهاب اإلى الزفاف. هل أنِت مستعّدٌة؟ 20

يبًا كون مستعّدًة قر .ال. أنا لسُت مستعّدًة للذهاب. سأ

أنا مستعّدٌة للذهاب اإلى الموكب. هل حان وقت الذهاب؟

.نعم. لقد حان الوقت للذهاب

حان الوقت للذهاب اإلى الحفلة. هل أنَت مستعّد؟ 21

كون مستعّدًا خالل خمس دقائق يبًا مستعّد. سأ .أنا تقر

.حسنًا. سأنتظرَك في الخارج

 حان الوقت للذهاب اإلى محّطة القطارات. هل أنِت

مستعّدٌة؟

كمل حزم حقيبة مالبسي .أنا على وشك اإلستعداد. لم أ

يد الذهاب عاجًال .حسنًا. لكنّنا نر

.دعنا نذهب اإلى المنتزه 22

حسنًا

.دعينا نذهب اإلى روسيا في الشهر القادم

يارة موسكو .حسنًا. يمكننا ز

هل أنَت مستعدٌّ للذهاب اإلى المسرح؟

, دعينا نذهب !نعم. أنا مستعدٌّ

.هيّا بنا اإلى حديقة الحيوان 23

.حسنًا. يمكننا الذهاب عصر هذا اليوم

هل أنِت مستعّدٌة للذهاب اإلى محّطة القطار؟

.نعم. أنا مستعّدة. هيّا بنا

هل أنِت مستعّدٌة للذهاب اإلى المنتزه؟

.نعم. هيّا بنا

هل حان وقت الذهاب اإلى الموكب؟ 24

.نعم. هيّا بنا اإلى الموكب

هل أنَت مستعدٌّ للذهاب اإلى المطعم؟

.نعم. أنا مستعدٌّ هيّا بنا

يتبع4�4

.الرَُّجل اليهودّي يغنّي إلبنه 14

.الرَُّجل المسلم في المسجد

.هم يحتفلون بعطلة الهندوس

.هم يحتفلون بعطلٍة بوذيٍّة

متى ُيحتفل بهذه العطلة اليهوديّة؟ 15

بيع .هذه العطلة اليهوديّة ُيحتفل بها في الر

ة؟ متى ُيحتفل بهذه العطلة االسالميّ

ة ُيحتفل بها في الخريف .هذه العطلة االسالميّ

16 
ٌّ
.هذا زفاٌف مسيحي

.هذا زفاٌف يهوديٌّ

ٌّ
.هذا زفاٌف هندوسي

لماذا تحتفلون؟ 17

.ألّن اليوم عطلٌة مسيحيٌّة

لماذا تحتفلون؟

!اإبني وصديقته سيتزّوجان

ماذا تقرأ؟ 18

.أنا أقرأ عن العطالت اليهوديّة

لماذا تقرأ عن العطالت اليهوديّة؟

.ألنّي سأتناول العشاء مع عائلٍة يهوديٍّة

.العازفون مستعّدون للعزف 19

.المغنّية ليست مستعّدًة للغناء

هل أنتما مستعّدان لتناول العشاء؟

.الّرجال مستعّدون للجري

يبًا مستعدٌّ للذهاب اإلى العمل، لكّن زوجته  الرَُّجل تقر

.ليست مستعّدة

هل أنِت مستعّدٌة لركوب جوادِك؟
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.أحبُّ صورِك الفوتوغرافيّة 30

هل تعلمين بأنّني ذاهبٌة اإلى مصر؟

حّقًا؟ هل أنِت ذاهبٌة في رحلة عمل؟

.ال. أنا ذاهبٌة في اإجازٍة

متى ستذهبين؟

.أنا ذاهبٌة الشهر القادم

بيّة لمّدة ثالثة شهوٍر 31 .لقد َدَرْسُت العر

.لدّي جواز سفري

كملُت حزم حقيبة مالبسي .لقد أ

هل أنِت مستعّدٌة؟

.نعم. أنا مستعّدٌة

.هيّا بنا

هل أنَت مستعدٌّ للذهاب اإلى المباراة؟ 25

. هيّا بنا .نعم. أنا مستعدٌّ

هل أنَت مستعدٌّ للذهاب اإلى المسرح؟

. هيّا بنا .نعم. أنا مستعدٌّ

أهًال! و عْودًا حميدًا. كيف حالِك؟ 26

.أنا بخير

كيف كانت اإجازتِك؟

.كانت جيّدة جّدًا

أين ذهبِت؟ 27

.أنا ذهبُت اإلى شمال اليابان والهند

ماذا رأيِت في اليابان؟

 أثناء الشتاء في المدينة يبني اليابانيّون منازل كبيرًة جّدًا من

.الثلج في الخارج

حّقًا؟ اإنّها جميلٌة. هل أعجبِك الطعام؟

.نعم. السمك كان طيّبًا جّدًا

.بعد أن غادرُت اليابان ذهبُت اإلى الهند 28

 سيّارات األجرة هناك تبدو مختلفًة جّدًا عن سيّارات األجرة

.الّتي هنا

.أناٌس كثيرون يحبّون الرقص و الغناء أثناء العطالت الهنديّة

ِكَبْت على فيٍل في المدينة .صديقتي جويل َر

.نحن أيضًا رأينا معبدًا في بحيرة

.تناولنا الغداء مع عائلٍة هندوسيٍّة

كثر شيٍء أعجبِك في اإجازتِك 29 .ما أ

.لقد التقيُت بالكثير من الناس الممتعين

.لقد أحببُت الطعام الهندّي المتبّل

.أنا شاهدُت بعض الجبال الجميلة
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األبجدية

ـاـاا أ
ـب  ـبـبـ ب
ـت   ـة   ةـتـتـ ت
ـثـثـثـث
ـجـجـجـج
ـحـحـحـح
ـخـخـخـخ
ـدـددد
ـذـذـذذ
ـرـررر
ـزـززز

ـسـسـسـس
ـشـشـشـش
ـصـصـصـص
ـضـضـضـض
ـطـطـطـط
ـظـظـظـظ
ـعـعـعـع
ـغـغـغـغ

ـفـفـفـف
ـقـقـقـق
ـكـكـكـك
ـلـلـلـل
ـمـمـمـم
ـنـنـنـن
ـهـهـهـه
ـوـووو

ـيـيـيـي

هل تشاهدون األخبار؟ 18

.نعم. اإننا نشاهد األخبار

يق األحمر؟ 19 هل فاز الفر

.نعم. لقد فاز الفريق األحمر

كم تكلّف األعالم؟ 21

.األعالم ُتكلّف اإثني عشر دوالرًا

هل يمكنك بيع واحٍد بأقّل؟ 22

.أنا ال أعِرُف اإن كاَن بإمكاني أن أبيع واحدًا بأقل

ين يورو؟ 23 يَن اإثنين ِبعشر هل ستشتر

.نعم. سأشتري اإثنين

.شكرًا لك 24

.أنت على الرحِب والسعة

هل أنِت مستعّدة للّذهاب؟ 26

.نعم. أنا مستعدة. هيّا ِبنا

الَمْعلَم5�4

هل أنت مستعد؟ 02

.ال. لكنّي على وشِك االستعداد

مرحبًا 04

مرحبًا

هل أنتما هنا لإلحتفاِل بالسنِة الجديدِة؟ 05

.نعم نحن هنا لنحتفل بالسنة الجديدة

هل أنتما من القاهرة؟ 06

.نعم. نحن من القاهرة لكننا نعيش في مدينة مختلفة

هل أنتما من القاهرة أيضًا؟ 07

.ال. نحن هنا في اإجازة

بيّة بصورة حسنة 09 .أنت تتكلّم العر

.شكرًا

كم لغًة تتحدثين؟ 11

بيّة، اإليطاليّة و قليٌل من الصينيّة .ثالٌث. العر

هل تذكر حفل زواج ذلك الملك؟ 12

.نعم. أذكر حفل زواج ذلك الملك. كان جميًال

يون؟ 14 ماذا في التلفز

يون .حفل زواج الملك في التلفز

بيَِّة؟ 15 ى بالَعَر َنَعْم. أْذُكُر حيَنما سار الِرجاُل على... ماذا ُيَسمَّ

بية يسمى “ القمر .”بالعر

يكيوَن الذيَن مشْوا على القمر 16 .َشاَهْدُت َمْوِكبًا فيه األْمر

.حقًا؟ لم أدر ذلك

متى شاهدته؟ 17

.شاهدته عام 1973 في الواليات المتحدة



األبجدية

ـاـاا أ
ـب  ـبـبـ ب
ـت   ـة   ةـتـتـ ت
ـثـثـثـث
ـجـجـجـج
ـحـحـحـح
ـخـخـخـخ
ـدـددد
ـذـذـذذ
ـرـررر
ـزـززز

ـسـسـسـس
ـشـشـشـش
ـصـصـصـص
ـضـضـضـض
ـطـطـطـط
ـظـظـظـظ
ـعـعـعـع
ـغـغـغـغ

ـفـفـفـف
ـقـقـقـق
ـكـكـكـك
ـلـلـلـل
ـمـمـمـم
ـنـنـنـن
ـهـهـهـه
ـوـووو

ـيـيـيـي




