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ُكُل. الرَُّجُل َيأ  12

الِبْنُت َتْشَرُب.
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الِبْنُت َتْجري.  13

الَوَلُد َيْجري.
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الَمْرأُة َتْجري.
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ُكُل. الَمْرأُة َتأ

الدرس المحوري1�1

َمْرَحبًا.  01

َمْرَحبًا.

ِبْنٌت  02

َوَلٌد

َوَلٌد

ِبْنٌت

ِبْنٌت  03

َوَلٌد

ُكُل. الِبْنُت َتأ

ُكُل. الَوَلُد َيأ

ُكُل. الِبْنُت َتأ  04

الَوَلُد َيْشَرُب.

الِبْنُت َتْشَرُب.

ُكُل. الَوَلُد َيأ

ِبْنٌت  05

َوَلٌد

الِبْنُت َتْشَرُب.  06

الَوَلُد َيْشَرُب.

ُكُل. الِبْنُت َتأ

ُكُل. الَوَلُد َيأ

اإْمَرأٌة  07

َرُجٌل

اإْمَرأٌة

َرُجٌل

اإْمَرأٌة  08

َرُجٌل
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النِّساُء َيْقَرأَن.
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أْوالٌد  24

َبناٌت
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َوَلداِن

أْوالٌد

يتبع1�1

الَوَلُد َيْجري.  16

ُكُل. الَوَلُد َيأ

الَوَلُد َيْشَرُب.

الَوَلُد َيْقَرُأ.

ِبْنٌت  17

َبناٌت

َوَلٌد

أْوالٌد

الِبْنُت َتْشَرُب.  18

ْبَن. الَبناُت َيْشَر

ُكُل. الَوَلُد َيأ

ُكلوَن. األْوالُد َيأ

َرُجٌل  19

ِرجاٌل

اإْمَرأٌة

ِنساٌء

الِبْنُت َتْجري.  20

يَن. الَبناُت َيْجر

الرَُّجُل َيْشَرُب.

بوَن. الرِّجاُل َيْشَر

الَوَلُد َيْقَرُأ.  21

األْوالُد َيْقَرأوَن.

ُكُل. الَمْرأُة َتأ

ُكْلَن. النِّساُء َيأ
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النِّساُء َيْقَرأَن.
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يَن. النِّساُء َيْجر
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َمْرَحبًا.  01

َمْرَحبًا.

َشطيَرٌة  02

َشطيَرٌة

َشطيَرٌة

َبْيَضٌة

َبْيَضٌة

ُتّفاَحٌة

ُخْبٌز  03

ُخْبٌز

ُخْبٌز

َقْهَوٌة

َقْهَوٌة

َحليٌب

َشطيَرٌة  04

َبْيَضٌة

ُتّفاَحٌة

ُخْبٌز
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َحليٌب
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أُرزٌّ َو ُتّفاَحٌة.

ُخْبٌز َو ماٌء.

يتبع1�1

الَبناُت َيْقَرأَن.  42

الِبْنُت َتْقَرُأ.

الَبناُت َيْكتـُْبَن.

الِبْنُت َتْكُتُب.

ِهَي َتْقَرُأ.  43

ُهَو َيْشَرُب.

ِهَي َتْكُتُب.

ُكُل. ُهَو َيْأ

ِهَي َتْشَرُب.  44

ُكُل. ِهَي َتأ

ُهَو َيْشَرُب.

ُكُل. ُهَو َيأ

َوداعًا.  45

َوداعًا.
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َسّياَرٌة  12

َسّياَرٌة

َسّياَرٌة

َصحيَفٌة

َصحيَفٌة

َدّراَجٌة

َكْلٌب  13

ٌة ِقطَّ

َجواٌد

َسّياَرٌة

َصحيَفٌة

َدّراَجٌة

الرَُّجُل َيقوُد َسّياَرًة.  14

الَمْرأُة َتقوُد َسّياَرًة.

الَوَلُد َيْمشي.

الِبْنُت َتْمشي.

الرَُّجُل َيْجري.  15

الَمْرأُة َتْمشي.

الِبْنُت َتْجري.

الَوَلُد َيْمشي.

ُكلوَن ُتّفاحًا. ُهْم َيأ  16

ُهَو َيقوُد َسّياَرًة.

ُهما َيْقَرآِن َصحيَفًة.

ِهَي َتْقَرُأ ِكتابًا.

ٌة. َلَدْيِه ِقطَّ  17

َلَدْيها َكْلٌب.

َلَدْيِهما َصحيَفٌة.

الَوَلُد َيْشَرُب َحليبًا.  07

الَمْرأُة َتْشَرُب َقْهَوًة.

باِن ماًء. الَوَلُد َو الرَُّجُل َيْشَر

ُكُل ُخْبزًا. الِبْنُت َتأ

ُكُل َبْيَضًة. الرَُّجُل َيأ

ُكالِن أُرّزًا. الرَُّجُل َو الَمْرأُة َيأ

ُكُل ُتّفاَحًة. ِهَي َتأ  08

ُكلوَن ُتّفاحًا. ُهْم َيأ

ُكُل َشطيَرًة. ُهَو َيأ

ُكالِن َشطاِئَر. ُهما َيأ

ُكُل َبْيَضًة. ُهَو َيأ

ُكلون َبْيضًا. ُهْم َيأ

ُكُل ُتّفاَحًة. ِهَي َتأ  09

ُكُل أُرّزًا. ُهَو َيأ

ُكلوَن َبْيضًا. ُهْم َيأ

ُكالِن َشطاِئَر. ُهما َيأ

ُكلوَن َبْيضًا. ُهْم َيأ  10

ُكالِن َشطاِئَر. ُهما َيأ

ُكُل أُرّزًا. ُهَو َيأ

ِهَي َتْشَرُب ماًء.

َكْلٌب  11

َكْلٌب

َكْلٌب

ٌة ِقطَّ

ٌة ِقطَّ

َجواٌد
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َمَكُة َتْسَبُح. السَّ  25

ُة ناِئَمٌة. الِقطَّ

ُكُل. الَكْلُب َيأ

الَجواُد َيْجري.

َكْلٌب  26

َلَدْيها َكْلٌب.

الَكْلُب َيْجري.

َسَمَكٌة

َلَدْيها َسَمَكٌة.

َمَكُة َتْسَبُح. السَّ

ُهْم َيْسَبحوَن.  27

ُهما َيْقَرآِن.

ُهْم َيْمشوَن.

ُهما ناِئَمتاِن.

ِطْفٌل  28

ِطْفالِن

أْطفاٌل

راِشٌد

راِشَداِن

راِشدوَن

بوَن. األْطفاُل َيْشَر  29

ُكلوَن. الّراِشدوَن َيأ

ْفالِن َيْسَبحاِن. الطِّ

الّراِشدوَن َيْجروَن.

ْفَلُة َتْجري. الطِّ  30

األْطفاُل َيْجروَن.

الّراِشُد َيْقَرُأ.

الّراِشدوَن َيْقَرأوَن.

يتبع1�2

َلَدْيِه َسّياَرٌة.  18

َلَدْيها َشطاِئُر.

َلَدْيِهما َجواٌد.

َلَدْيِه ُكُتٌب.  19

َلَدْيها َسَمَكٌة.

َلَدْيُهْم أْقالٌم.

ِكتاٌب  20

ِكتاباِن

ُكُتٌب

َدّراَجٌة

َدّراَجتاِن

َدّراجاٌت

َقَلٌم  21

الَوَلُد َلَدْيِه َقَلٌم.

َلَدى الرَُّجِل أْقالٌم.

ِكتاٌب  22

َقَلٌم

َسَمَكٌة

الِبْنُت َتْجري.  23

الرَُّجُل َيْجري.

الَمْرأُة ناِئَمٌة.

الَوَلُد ناِئٌم.

ُهَو ناِئٌم.  24

ِهَي ناِئَمٌة.

ُهما ناِئماِن.
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الَكْلُب َيْجري.  37

الَكْلُب ال َيْجري.

الَوَلداِن َلَدْيِهما ماٌء.

الَوَلداِن َلْيَس َلَدْيِهما ماٌء.

ما َهِذِه؟  38

َهِذِه ُتّفاَحٌة.

ما َهِذِه؟

َهِذِه َصحيَفٌة.

ما َهِذِه؟  39

ٌة. َهِذِه ِقطَّ

ما َهِذِه؟

َهِذِه َدّراَجٌة.

ما َهِذِه؟  40

َهِذِه َبْيَضٌة.

ما َهذا؟

َهذا َقَلٌم.

ما َهِذِه؟

َهِذِه َسَمَكٌة.

ما َهذا؟

. َهذا أُرزٌّ

َهْل ُهَو ناِئٌم؟  41

َنَعْم، ُهَو ناِئٌم.

َهْل ِهَي نا�ِئَمٌة؟

ال، ِهَي َلْيَسْت ناِئَمًة.

َهْل الَكْلُب َيْسَبُح؟  42

َنَعْم.

َهْل الَجواُد َيْسَبُح؟

ال.

الرَُّجُل َيقوُد.  31

الَوَلُد ال َيقوُد.

الَمْرأُة َتقوُد.

الِبْنُت ال َتقوُد.

الّراِشدوَن َيْطُبخوَن.  32

الّراِشدوَن ال َيْطُبخوَن.

األْطفاُل َيْكُتبوَن.

األْطفاُل ال َيْكُتبوَن.

الَمْرأُة َتقوُد.

الَمْرأُة ال َتقوُد.

ُكلوَن. ُهْم ال َيْطُبخوَن. ُهْم َيأ  33

ُكالِن. ُهما َتْطُبخاِن. ُهما ال َتأ

ُهَو ال َيْمشي. ُهَو َيْجري.

ُهَو َيْمشي. ُهَو ال َيْجري.

. النِّساُء َلَدْيِهنَّ أُرزٌّ  34

. النِّساُء َلْيَس َلَدْيِهنَّ أُرزٌّ

الَوَلُد َلَدْيِه َقَلٌم.

الَوَلُد َلْيَس َلَدْيِه َقَلٌم.

الَوَلُد َلَدْيِه َحليٌب.  35

الَوَلُد َلْيَس َلَدْيِه َحليٌب.

الَبناُت َلَدْيُهنَّ َدّراجاٌت.

الَبناُت َلْيَس َلَدْيُهنَّ َدّراجاٌت.

ُهْم َيْسَبحوَن.  36

ُهْم ال َيْسَبحوَن.

ُهَو ناِئٌم.

ُهَو َلْيَس ناِئمًا.
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الدرس المحوري1�3

َمْرَحبًا.  01

َمْرَحبًا.

أْبَيُض  02

أْبَيُض

أْبَيُض

أْسَوُد

أْسَوُد

أْحَمُر

أْزَرُق  03

أْزَرُق

أْزَرُق

أْخَضُر

أْخَضُر

أْصَفُر

أْزَرُق  04

أْبَيُض

أْخَضُر

أْسَوُد

أْحَمُر

أْصَفُر

الَحليُب أْبَيُض.  05

األُرزُّ أْبَيُض.

الَسّياَرُة َبْيضاُء.

الَسّياَرُة َخْضراُء.

الُتّفاَحُة َخْضراُء.

ّراَجُة َخْضراُء. الدَّ

يتبع1�2

َهْل ِهَي َتْقَرُأ َصحيَفًة؟  43

ال.

َهْل ِهَي َتْقَراُأ ِكتابًا؟

َنَعْم.

ُكُل ُتّفاَحًة؟ َهْل ُهَو َيأ  44

ال.

ُكُل ُتّفاَحًة؟ َهْل ُهَو َيأ

َنَعْم.

َوداعًا.  45

َوداعًا.



9

الَسّياَرُة َحْمراُء.  10

ياراُت ُحْمُر. السَّ

ُة َسْوداُء. الِقطَّ

تاِن َسْوداواِن. الِقطَّ

َمَكُة َحْمراُء. السَّ  11

األْسماُك َحْمراُء.

راَجُة َصْفراُء. الدَّ

راجاُت َصْفراُء. الدَّ

ِهَي َحْمراُء.  12

ُهَو أْزَرُق.

ِهَي َسْوداُء.

ِهَي َبْيضاُء.

ُهَو أْخَضُر.

ِهَي َحْمراُء.  13

هما أَبْيضاِن.

ِهَي َصْفراُء.

ُهما أْخَضراِن.

هي َسْوداُء و َبْيضاُء.  14

ُهما َحْمراواِن.

ُهنَّ بيٌض.

ِهَي َزْرقاُء َو َخْضراُء.

الَسّياَرُة َسْوداُء.  15

الَسّياَرُة َبْيضاُء.

ُة َسْوداُء. الِقطَّ

ُة َبْيضاُء. الِقطَّ

الَبْيُض أْحَمُر.  06

الّدراَجتاِن َحْمراواِن.

الُتّفاُح أْخَضُر.

األْقالُم َخْضراُء.

الَسّياَرتاِن َبْيضاواِن.

راَجتاِن َبْيضاواِن. الدَّ

أْسَوُد  07

ُة َسْوداُء. الِقطَّ

الَكْلُب أْسَوُد.

أْبَيُض

الَسّياَرتاِن َبْيضاواِن.

الَحليُب أْبَيُض.

َسّياَرٌة  08

َسّياَرتاِن

َسّياراٌت

َكْلٌب

َكْلباِن

ِكالٌب

الَبْيَضُة َزْرقاُء.  09

الَبْيُض أْزَرُق.

راَجُة َصْفراُء. الدَّ

راجاُت َصْفراُء. الدَّ

الَسّياَرُة َسْوداُء.

الَسّياَرتاِن َسْوداواِن.

الُكَرُة َحْمراُء.

الُكراُت َحْمراُء.
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الَكْلُب َكبيٌر.  22

الَكْلُب َصغيٌر.

الزُّهوُر َكبيَرٌة.

الزُّهوُر َصغيَرٌة.

الَسّياَرُة َبْيضاُء.  23

الَسّياَرتاِن َبْيضاواِن.

ياراُت َبْيضاُء. السَّ

الَكْلُب َصغيٌر.

الَكْلباِن َصغيراِن.

الِكالُب َصغيَرٌة.

ِهَي َطبيَبٌة.  24

ُهَو َطبيٌب.

ِهَي ُمَعلَِّمٌة.

ُهَو ُمَعلٌِّم.

ُهَو طاِلٌب.  25

ِهَي طاِلَبٌة.

ُهْم ُطاّلٌب.

. ُهَو ُشْرِطيٌّ  26

ِهَي ُمَعلَِّمٌة.

ُهَو َطبيٌب.

ُهْم ُطاّلٌب.

أنا َوَلٌد.  27

أنا ِبْنٌت.

أنا َرُجٌل.

أنا اإْمَرأٌة.

يتبع1�3

الُعْشُب أْخَضُر.  16

ماُء َزْرقاُء. السَّ

الَقَمُر أْبَيُض.

ْمُس َصْفراُء. الشَّ

الزَّْهَرُة َحْمراُء.

ْمُس َصْفراُء. الشَّ  17

الُتّفاَحُة َصْفراُء.

ماُء َزْرقاُء. السَّ

الَبْيَضُة َزْرقاُء.

أْزَرُق  18

ماُء َزْرقاُء. السَّ

الَبْيُض أْزَرُق.

أْخَضُر

راَجُة َخْضراُء. الدَّ

الُعْشُب أْخَضُر.

الَقَمُر أْبَيُض.  19

الَسّياَرُة َبْيضاُء.

الُعْشُب أْخَضُر.

الُكَرُة َخْضراُء.

الزَّْهَرُة َصغيَرٌة.  20

الزُّهوُر َصغيَرٌة.

الَقَلُم َصغيٌر.

األْقالُم َصغيَرٌة.

الزُّهوُر كبيرٌة.  21

الُكُتُب َكبيَرٌة.

َمَكُة َكبيَرٌة. السَّ

الَبْيَضُة َكبيَرٌة.
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َنْحُن َبناٌت.  35

َنْحُن أْوالٌد.

َنْحُن ُشْرَطٌة.

َنْحُن أِطّباُء.

َلَديَّ َدّراَجٌة َحْمراُء.  36

َلَدْينا َدّراجاٌت َصْفراُء.

َلَديَّ ُزهوٌر َحْمراُء.

َلَدْينا ُزهوٌر َصْفراُء.

ْكُتُب. أنا أ  37

أْنِت َتْكُتبيَن.

ُهَو َيْكُتُب.

ِهَي َتْكُتُب.

ال. َنْحُن َنْكُتُب.

ُهْم َيْكُتبوَن.

َلَديَّ ُزهوٌر َحْمراُء.  38

َلَديِك ُزهوٌر َحْمراُء.

َلَدْيِه ُزهوٌر َحْمراُء.

َلَدْيها ُزهوٌر َحْمراُء.

َلَدْينا ُزهوٌر َحْمراُء.

َلَديِهما ُزهوٌر َحْمراُء.

ماذا َيْفَعُل الرَُّجُل؟  39

الرَُّجُل َيْطُبُخ.

ماذا َتْفَعُل الَمْرأُة؟

الَمْرأُة َتْقَرُأ.

ماذا َيفَعُل الَوَلُد؟

الَوَلُد َيْجري.

أنا ُمَعلَِّمٌة.  28

أنا َلْسُت ُمَعلِّمًا.

أنا َطبيٌب.

أنا َلْسُت َطبيبًا.

أنا طاِلٌب.

أنا َلْسُت طاِلبًا.

َلَديَّ ِكتاٌب أْخَضُر.  29

َلَديَّ ِكتاٌب أْصَفُر.

َلَديَّ ِكتاٌب أْحَمُر.

لَدْيِك ِكتاٌب أْخَضُر.  30

َلَدْيِك ِكتاٌب أْصَفُر.

َلَدْيَك ِكتاٌب أْحَمُر.

َهْل أْنَت َطبيٌب؟  31

َنَعْم. أنا َطبيٌب.

َهْل أْنَت َطبيٌب؟

ال. أنا َلْسُت َطبيبًا.

ماذا َتْشَرُب؟  32

أنا أْشَرُب ماًء.

ُكليَن؟ ماذا َتأ

ُكُل أُرّزًا. أنا آ

ماذا َلَدْيِك؟  33

َلَديَّ َشطيَرٌة.

ماذا َلَدْيِك؟

َلَديَّ َقَلٌم.

أنا ُمَعلَِّمٌة.  34

َنْحُن ُمَعلِّماِن.

أنا ِبْنٌت.

َنْحُن َبناٌت.
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الدرس المحوري1�4

َمْرَحبًا.  01

َمْرَحبًا.

َسّياَرٌة واِحَدٌة.  02

َبْيَضٌة واِحَدٌة.

َكْلباِن

َقَلماِن

َثالُث َدّراجاٍت.

َثالُث ِقَطٍط.

َبَعُة أْوالٍد. أْر  03

َبَعُة ِرجاٍل. أْر

ِستُّ َبناٍت.

َخْمَسُة ُكُتٍب.

َخْمُس ُصُحٍف.

ِستُّ ُتّفاحاٍت.

واِحْد  04

اإْثناْن

َثالَثْة

َبَعْة أْر

َخْمَسْة

ِستَّْة

ْثناْن، َثالَثْة واِحْد، اإِ  05

ِستَّْة، واِحْد، َثالَثْة، َخْمَسْة، اإْثناْن

َبَعْة، ِستَّْة اإْثناْن، أْر

َبَعْة، َخْمَسْة واِحْد، اإْثناْن، َثالَثة، أْر

يتبع1�3

بيُب؟ ماذا َيْفَعُل الطَّ  40

بيُب َيْكُتُب. الطَّ

؟ ْرِطيُّ ماذا َيْفَعُل الشُّ

ْرِطيُّ َيقوُد. الشُّ

ماذا َتْفَعُل الِبْنُت؟

الِبْنُت َتْمشي.

ماذا َتْفَعليَن؟  41

ْكُتُب. أنا أ

ماذا َتْفَعُل؟

أنا أقوُد.

َوداعًا  42

َوداعًا.
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ُهناَك ماِئَدٌة واِحَدٌة.  11

ُهناَك ماِئَدتاِن.

ُهناَك َثالُث َمواِئَد.

ُهناَك هاِتٌف واِحٌد.

ُهناَك هاِتفاِن.

ُهناَك ثـاَلثـَُة َهواِتَف.

ُهناَك كَرٌة واِحدٌة.  12

ُهناَك َثالُث ُكراٍت.

ُهناَك ماِئَدٌة واِحَدٌة.

ُهناَك َثالُث َمواِئَد.

َكْم َسَمَكًة ُهناَك؟  13

ُهناَك َثالُث أْسماٍك.

َكْم ِمْفتاحًا ُهناَك؟

َبَعُة َمفاتيٍح. ُهناَك أْر

َكْم شـُْرِطّيًا ُهناَك؟

ُهناَك ُشْرِطّياِن.

َكْم ُتّفاَحًة ُهناَك؟

ُهناَك ُتّفاَحٌة واِحَدٌة.

َكْم ِمْفتاحًا ُهناَك؟  14

ُهناَك ِمْفتاٌح واِحٌد.

َكْم ُكَرًة ُهناَك؟

ُهناَك ُكَرٌة واِحدٌة.

َكْم ِمْفتاحًا ُهناَك؟

ُهناَك ِمْفتاحاِن.

َكْم ُكَرًة ُهناَك؟

ُهناَك َثالُث ُكراٍت.

واِحْد  06

ِكتاٌب واِحٌد.

اإْثناْن

ِكتاباِن.

َثالَثْة

َثالَثُة ُكُتٍب.

ُهناَك َسَمَكٌة َواِحَدٌة.  07

ُهناَك ِكتاٌب واِحٌد.

ُهناَك اإْمَرأٌة واِحَدٌة.

ُهناَك َبْيَضٌة واِحَدٌة.

ُهناَك ِطْفٌل واِحٌد.

ُهناَك هاِتٌف واِحٌد.

ُهناَك َخْمُس أْسماٍك.  08

ُهناَك ثـاَلثـَُة ُكُتٍب.

َبُع نـِساٍء. ُهناَك أْر

ُهناَك ِستُّ َبْيضاٍت.

ُهناَك ِطْفالِن.

ُهناَك هاِتٌف واِحٌد.

ُهناَك هاِتفاِن.  09

ُهناَك َثالُث ُكراٍت.

يٌر واِحٌد. ُهناَك َسر

َبَعُة َمفـاتيَح. ُهناَك أْر

ُهناَك كوٌب واِحٌد.  10

َبَعُة َكراٍس. ُهناَك أْر

ُهناَك ماِئَدتاِن.

ُهناَك ثـاَلثـَُة َهواِتَف.
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ِمْعَطٌف  20

ِمْعَطٌف

ِمْعَطٌف

َثْوٌب

َثْوٌب

َتّنوَرٌة

ِحذاٌء  21

َقميٌص

َبْنَطلوٌن

ِمْعَطٌف

َثْوٌب

َتّنوَرٌة

َقميٌص أْزَرُق.  22

َقميٌص أْحَمُر.

َقميٌص أْخَضُر.

َقميٌص أْصَفُر.

ِحذاٌء واِحٌد.  23

ِحذاءاِن

َتّنوَرٌة واِحدٌة.

َثالُث َتّنوراٍت.

َصْحٌن واِحٌد.

َصْحناِن

ُكْرِسيٌّ واِحٌد.

َثالَثُة َكراٍس.

بًا َلَدْيُكْم؟ َكْم كو  24

ْكواٍب. َبَعُة أ َلَدْينا أْر

َكْم َشطيرًة َلَدْيُكْم؟

َلَدْينا َخْمُس َشطاِئَر.

يتبع1�4

َكْم ُكْرِسّيًا ُهناَك؟  15

ُهناَك ِستَُّة َكراسي.

َكْم هاِتفًا ُهناَك؟

ُهناَك َخْمَسُة َهواِتَف.

يرًا ُهناَك؟ َكْم َسر

يراِن. ُهناَك َسر

ُهناَك َثالُث َبْيضاٍت.  16

ُهناَك َخْمُس َبْيضاٍت.

ْكواٍب. َبَعُة أ ُهناَك أْر

ْكواٍب. ُهناَك ِستَُّة أ

َثالَثُة ُصحوٍن َبْيضاَء.  17

ُتّفاَحتاِن َخْضراواِن.

َزْهَرٌة واِحَدٌة َحْمراُء.

َبُع ُسْلطاِنّياٍت َزْرقاَء. أْر

َكْم ماِئَدًة َبْيضاُء؟  18

ماِئَدتان َبْيضاواِن.

َكْم ُكَرًة َحْمراُء؟

ُكَرٌة واِحدٌة َحْمراُء.

َكْم ُسْلطاِنيًَّة َصْفراُء؟

ُسْلطاِنيَّتان َصْفراواِن.

َكْم هاِتفًا أْسَوُد؟

هاِتٌف واِحٌد أْسَوٌد.

ِحذاٌء  19

ِحذاٌء

ِحذاٌء

َقميٌص

َقميٌص

َبْنَطلوٌن
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أنا أْشَتري َتّنوَرًة.  32

أنا أْلَبُس َتّنوَرًة.

أنا أْشَتري َبْنَطلونًا.

أنا أْلَبُس َبْنَطلونًا.

ُكُل؟ َمْن َيأ  33

ُكُل. ْرِطيُّ َيأ الشُّ

َمْن َيْقَرأوَن؟

الُطاّلُب َيْقَرأوَن.

ْبَن؟ َمْن َيْشَر

ْبَن. النِّساُء َيْشَر

َمْن َتْكُتُب؟

الِبْنُت َتْكُتُب.

َمْن َلَدْيِه الُقبََّعُة؟  34

الَمْرأُة َلَدْيها الُقبََّعُة.

َمْن َلَدْيِه الُكَرُة؟

الَوَلُد َلَدْيِه الُكَرُة.

َمْن َلَدْيِه الُكُتُب؟

الِبْنتاِن َلَدْيِهما الُكُتُب.

حيَفُة؟ َمْن َلَدْيِه الصَّ

حيَفُة. بيُب َلَدْيِه الصَّ الطَّ

َمْن َيْلَبُس ِحذاًء؟  35

أنا أْلَبُس ِحذاًء.

َمْن َيْلَبُس ُقبَّعاٍت؟

َنْحُن َنْلَبُس ُقبَّعاٍت.

َمْن َيْمشي؟  36

َنْحُن َنْمشي.

َمْن َيْجري؟

َنْحُن َنْجري.

َكْم ُسْلطاِنيًَّة َلَدْيِك؟  25

َلَديَّ َثالُث ُسْلطاِنّياٍت.

َكْم َصْحنًا َلَدْيِك؟

َلَديَّ َصْحناِن.

َلَديَّ ُزهوٌر َصْفراُء.  26

َلَدْيَك ُزهوٌر َحْمراُء.

َلَدْينا ُزهوٌر َبْيضاُء.

َلَدْيُكم ُزهوٌر َزْرقاُء.

الِبْنُت َتْلَبُس َقميصًا.  27

الَوَلُد ال َيْلَبُس َقميصًا.

الَمْرأُة َتْلَبُس ِحذاًء.

الرَُّجُل ال َيْلَبُس ِحذاًء.

الَوَلُد َيْلَبُس َبْنَطلونًا.  28

الِبْنُت ال َتْلَبُس َبْنَطلونًا. ِهَي َتْلَبُس َتّنوَرًة.

الرِّجاُل َيْلَبسوَن ُقبَّعاٍت.

بًا. َثالٌث من النِّساِء َيْلَبْسَن َبْنَطلوناٍت. اإْمَرأٌة واِحَدٌة َتْلَبُس َثْو

بًا. الَمْرأُة َتْلَبُس َثْو  29

الَمْرأُة َتْلَبُس َتّنوَرًة.

الَمْرأُة َتْلَبُس َبْنَطلونًا.

الَمْرأُة َتْلَبُس ُقبََّعًة.

ُهَو َيْشَتري ُقبََّعًة واِحَدًة.  30

ِهَي َتْشَتري ُقبََّعَتْيِن.

ُهَو َيْشَتري َثالَثَة ُقْمصاٍن.

َبَعَة ُقْمصاٍن. ِهَي َتْشَتري أْر

الرَُّجُل َيْلَبُس ِمْعَطفًا.  31

الرَُّجُل َيْشَتري ِمْعَطفًا.

الرَُّجُل َيْلَبُس ُقبََّعًة.

الرَُّجُل َيْشَتري ُقبَُّعًة.
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َكْم ِمْفتاحًا ُهناَك؟  42

َبَعُة َمفاتيٍح. ُهناَك أْر

َهْل َتْقَرآْن؟

ال. َنْحُن َنْكُتُب.

َهْل َلَدْيَك َسَمٌك؟

َنَعْم.

َهْل الَجواُد أْسَوُد؟

ال. َلْيَس الَجواُد أْسَوَد.

َمْرَحبًا.  43

َوداعًا.

َمْرَحبًا.

َوداعًا.

يتبع1�4

َكْم َشَجَرًة ُهناَك؟  37

ُهناَك َثالُث أْشجاٍر.

َكْم َشَجَرًة ُهناَك؟

َبُع أْشجاٍر. ُهناَك أْر

َكْم من الُسْلطاِنّياِت ُهناَك؟

ُهناَك ُسْلطاِنيٌَّة واِحَدٌة.

َكْم ِطْفًال ُهناَك؟

ُهناَك ِستَُّة أْطفاٍل.

ما َهذا؟  38

َهذا ماٌء.

ما َهذا؟

َهذا َصْحٌن.

ما َهِذِه؟  39

َهِذِه َشَجَرٌة.

َهْل الُعْشُب أْخَضُر؟

َنَعْم. الُعْشُب أْخَضُر.

ما َهِذِه؟  40

َهِذِه َدّراَجٌة.

َكْم َدّراَجًة ُهناَك؟

ُهناَك َثالُث َدّراجاٍت.

َمْن َلَدْيِه َدّراَجٌة؟

ِهَي َلَدْيها َدّراَجٌة.

َهْل َلَدْيها َدّراَجٌة؟

َنَعْم.

ما َهِذِه؟  41

َهِذِه َشطيَرٌة.

َكْم َشطيَرًة ُهناَك؟

ُهناَك َشطيَرتاِن.

ُكليَن َشطا�ِئَر؟ َهْل َتأ

َنَعْم.
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الدرس المحوري2�1

َرُجٌل و َكْلٌب.  01

اإْمَرأٌة و َكْلُبها.

ِبْنٌت و َجواٌد.

شـُْرِطيٌّ و َجواُدُه.

اإْمَرأٌة و َسّياَرُتها.  02

ُتها. اإْمَرأٌة و ِقطَّ

َرُجٌل و َسّياَرُتُه.

ُتُه. َرُجٌل و ِقطَّ

ُكالِن َشطيَرَتُهما. ُهما َيأ  03

ُكالِن َشطيَرَتْيِهما. ُهما َتأ

ُهما َيْقَرآِن َصحيَفَتُهما.

ُهْم َيْقَرأوَن ُصُحَفُهْم.

ُهما َتْقَرآِن ِكتاَبُهما.

ُكلوَن ُتّفاحاِتِهْم. ُهْم َيأ

ُهْم َيْقَرأوَن ُكُتَبُهْم.  04

ِهَي َتْقَرُأ ِكتاَبها.

ُهَو َيْقَرُأ ِكتاَبُه.

. ُكْلَن ُتّفاحاِتِهنَّ ُهنَّ َيأ

ُكُل ُتّفاَحَتها. ِهَي َتأ

ُكُل ُتّفاَحَتُه. ُهَو َيأ

عاِئَلٌة  05

عا�ِئَلٌة

عا�ِئَلٌة

عاِئَلٌة  06

اإْمَرأٌة و اإْبَنُتها.

َرُجٌل و اإْبُنُه.

الَمْعَلم1�5

َمْرَحبًا.  01

َمْرَحبًا.

َهْل َلَديِك َكْلٌب؟  02

َنَعْم. لديَّ َكْلٌب.

َماَذا َتْفَعِليَن؟  03

َأنا َأْقَرُأ.

َما َهِذه؟  04

َهِذه َقْهَوٌة.

َهْل َلَديِك ُكوٌب؟  05

َنَعْم. َلَديَّ ُكوٌب.

َماذا َلَديِك؟  06

َلَديَّ ُخْبٌز.

َماذا َلَدْيُكما؟  07

اٌح َأْخَضُر. َلَدْينا ُتفَّ

َماذا َيْفَعُل؟  08

ُكُل. ُهَو َيْأ
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األُب َو اإْبناُه َيْلَعبوَن.  13

اأُلمُّ َو ِبْنتاها َيْلَعْبَن.

الَوَلُد َو َكْلُبُه َيْلَعباِن.

ُتها َتْلَعباِن. الَمْرأُة َو ِقطَّ

اإلْبُن ال َيْلَعُب. أبوُه َيْلَعُب.  14

األُب ال َيْقَرُأ. اإْبَنُتُه َتْقَرُأ.

ْفالِن ال َيْطُبخاِن. أباُهما َيْطُبُخ. الطِّ

َمْن َيْلَعُب؟  15

َمْن َتناُم؟

ُكُل؟ َمْن َيأ

َمْن َتْشَرُب؟

َهِذِه ُأّمي.  16

َهذا أبي.

َهذا اإْبني.

َهِذِه اإْبَنتي.

َهِذِه َدّراَجتي.

يري. َهذا َسر

َهِذِه عاِئَلتي.  17

َهذا أخي.

َهِذِه ُأّمي.

َهذا أبي.

َهِذِه َصديَقتي.

َهذا َصديقي.

الَبناُت أَخواٌت.  18

األْوالُد اإْخَوٌة.

األْوالُد َلْيسو اإْخَوًة. ُهْم أْصِدقاُء.

الَبناُت َلْسَن أَخوات. ُهنَّ َصديقات.

يتبع2�1

عاِئَلٌة  07

َوَلٌد َو أبوُه.

ها. ِبْنٌت َو ُأمُّ

اأُلمُّ  08

األُب

اإلْبَنُة

اإلْبُن

َرضيٌع  09

اإْمَرأٌة َو َزْوُجها.

ِبْنٌت َو واِلداها.

ِبْنتاِن َو واِلداُهما

َرُجٌل َو َزْوَجُته.  10

اإْمَرأٌة َو أْطفاُلها.

أٌب َو اإْبَنُته.

واِلداْن و اإبنْيُهما

ُأمٌّ َو َرضيُعها.  11

أٌب َو أْطفاُلُه.

َزْوٌج َو َزْوَجُتُه.

واِلداِن َو اإْبَنُتُهما.

ها. ِبْنٌت َو ُأمُّ  12

ِبْنٌت َو أبوها.

ِبْنٌت َو واِلداها.

أٌب َو اإْبَنُته.

أٌب َو اإْبُنُه.

أٌب َو أْطفاُلُه.
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َلَدْينا اإْبناِن.  25

َبُع َبناٍت. َلَدْينا أْر

َلَدْينا اإْبٌن واِحٌد َو َثالُث َبناٍت.

َسْبَعُة أْوالٍد.  26

َسْبُع َبناٍت.

َثماِنَيُة ِرجاٍل.

َثماُن نـِساٍء.

ِتْسَعُة كـُتـٍُب.

ِتْسُع َبْيضاٍت.

ِتْسَعُة َكراٍس َو َسْبُع ُتّفاحاٍت.  27

َبُع َزْهراٍت َو َثماِنَيُة ُكُتٍب. أْر

َثالَثُة أْوالٍد َو َثالُث َبناٍت.

َثالَثُة ِرجاٍل.  28

َثماِنَيُة ِرجاٍل.

َثالُث ِنساٍء.

َثماُن نـِساٍء.

ِستٌَّة  29

َسْبَعٌة

َثماِنَيٌة

ِتْسَعٌة

َعَشَرٌة

أَحَد َعَشر

اإْثنا َعَشر

ِصْفٌر

َهِذِه َصديَقتي.  19

َهؤالِء َصديقاتي.

َهذا أخي.

َهذاِن أَخواي.

َهذا َصديقي.  20

َهِذِه َصديَقتي.

َهؤالِء َصديقاتي.

َهِذِه ُأْختي.  21

هاتاِن ُأْختاي.

َهِذِه ُأّمي.

. َهذاِن واِلَدّيْ

َهذا َرضيعي.  22

َهذاِن ِطْفالَي.

َهِذِه ُأّمي.

َهذاِن اإْبناَي.

َهِذِه ُأْختي.

َهذاِن واِلداَي.

َهذا اإْبُننا.  23

َهذا اإْبني.

نا. َهِذِه ُأمُّ

َهِذِه ُأّمي.

َهُؤالِء أْطفاُلنا.

َهذاِن واِلدانا.

َدّراَجُتُه َكبيَرٌة.  24

َدّراَجُتها َصغيَرٌة.

َدّراَجُتُهما َخْضراُء.

َدّراَجتي َزْرقاُء.

َدّراَجُتنا َسْوداُء.
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َكْم ُعْمُرُه؟  35

ُعْمُرْه اإْثَنتا َعْشَرَة َسَنٍة.

َكْم ُعْمُرِك؟

ُعْمري َخْمُس َسَنواٍت.

َكْم ُعْمُرها؟

ُعْمُرها ِتْسُع َسَنواٍت.

َكْم ُعْمُرِك؟

ُعْمري ِتْسُع َسَنواٍت.

أْنِت َصديَقتي.  36

أْنَت َطبيبي.

أْنِت َزْوَجتي.

أْنَت ُمَعلِّمي.

َهْل أْنِت ناِئَمٌة؟  37

ال.

َماذا َتْفَعلين؟

أنا أْقَرُأ.

ُكليَن؟ َهْل َتأ  38

ال.

ماذا َتْفَعليَن؟

ْكُتُب. أنا أ

يتبع2�1

َعْشَرُة ُصحوٍن.  30

ْكواٍب. َعْشَرُة أ

اإْحدى َعْشَرَة ُسْلطاِنيًَّة.

اإْحدى َعْشَرَة َزْهَرًة.

اإْثَنتا َعْشَرَة ُكَرًة.

اإْثنا َعَشَر ِمْفتاحًا.

َثالَثٌة، اإْثنان، واِحٌد، ِصْفٌر.  31

َستٌَّة، َسْبَعٌة، َثماِنَيٌة، ِتْسَعٌة، َعَشَرٌة.

ِستٌَّة، َثماِنَيٌة، َعشَرٌة، اإْثنا َعَشر.

أَحَد َعَشَر، ِصْفٌر، ِتْسَعٌة، َخْمَسٌة.

ُعْمُرها َسَنٌة واِحَدٌة.  32

ُعْمُرها َسَنتان.

ُعْمُرها َثالُث َسَنواٍت.

َبُع َسَنواٍت. ُعْمُرها أْر

ُعْمُرها َخْمُس َسَنواٍت.

ُعْمُرها ِستُّ َسَنواٍت.

ُعْمُرها َسْبُع َسَنواٍت.

ُعْمُرها َثماُن َسَنواٍت.

َكْم ُعْمُرُه؟  33

ُعْمُرُه ِستُّ َسَنواٍت.

َكْم ُعْمُرها؟

ُعْمُرها َسْبُع َسَنواٍت.

َكْم ُعْمُرِك؟  34

ُعْمري َخْمُس َسَنواٍت.

َكْم ُعْمُرَك؟

َبُع َسَنواٍت. ُعْمرَي أْر

َكْم ُعْمُرَك؟

ُعْمري َعْشُر َسَنواٍت.
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الرَُّجُل في الَسّياَرِة.  06

الرَُّجُل َفْوَق الَسّياَرِة.

ُة في الَمْنِزِل. الِقطَّ

ُة َفْوَق الَمْنِزِل. الِقطَّ

ناِفَذٌة  07

ناِفَذٌة

ناِفَذٌة

ِمْرحاٌض

ِمْرحاٌض

ِمْغَسَلٌة

ُغْرَفُة ُجلوٍس  08

ُغْرَفُة ُجلوٍس

ُغْرَفُة ُجلوٍس

َمْطَبٌخ

َمْطَبٌخ

َحّماٌم

ُغْرَفُة ُجلوٍس  09

َحّماٌم

َمْطَبٌخ

ناِفَذٌة

ِمْرحاٌض

ِمْغَسَلٌة

الُتّفاُح في الُسْلطاِنيَِّة.  10

الُسْلطاِنيَُّة َعلى الماِئَدِة.

الماِئَدُة في الَمْطَبِخ.

الَمْطَبُخ في الَمْنِزِل.

الدرس المحوري2�2

ٌة َشقَّ  01

ٌة َشقَّ

ٌة َشقَّ

َمْنِزٌل

َمْنِزٌل

باٌب

يون َتْلِفْز  02

يوٌن َتْلِفْز

يون َتْلِفْز

راْديو

راْديو

ُكْمبيوَتراٌت

ٌة َشقَّ  03

باٌب

َمْنِزٌل

ُكْمبيوَتٌر

يوٌن َتْلِفْز

راْديو

الُكْمبيوَتُر َفْوَق الماِئَدِة.  04

. الّراْديو َفْوَق الُكْرِسيِّ

يوِن. ُة َفْوَق الَتْلِفْز الِقطَّ

الُتّفاَحُة َفْوَق الُكْمبيوَتر.

الُكْمبيوَتر في الَسّياَرة.  05

الَمفاتيُح في الِحذاء.

ُة في الُقبََّعِة. الِقطَّ
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األُب ُيعاِنُق اإْبَنه.  17

اأُلمُّ ُتعاِنُق اإْبَنَتها.

الزَّْوُج ُيَقبُِّل َزْوَجَتُه.

اأُلْخُت ُتَقبُِّل أخاها.

تي. َهِذِه َجدَّ  18

َهذا َجّدي.

تي. َمْرَحبًا َجدَّ

َمْرَحبًا َجّدي.

َتها. ِهَي ُتعاِنُق َجدَّ  19

ُهَو ُيَقبُِّل اإْبَنه.

َنْحُن َنَتعاَنق.

ِهَي ُتَقبُِّل َزْوَجها.

ُأِحبُّ ُأّمي.  20

ُأِحبُّ أخي.

ُأِحبُّ ُأْختي.

ُأِحبُّ َجّدي.

الزَّْوَجُة ُتِحبُّ َزْوَجها.  21

الواِلداِن ُيِحّباِن أْطفاَلُهما.

ُه. الَوَلُد ُيِحبُّ َجدَّ

الِبْنُت ُتِحبُّ َكْلَبها.

الِبْنتان َتَتعاَنقاِن.  22

الرَُّجُل َو الَمْرأُة ُيَقبِّالِن َبْعَضُهما.

ُهما. ْفالِن ُيِحّبان ُأمَّ الطِّ

ُأِحبُّ َرضيَعتي.

ُة َتْحَت الماِئَدِة. الِقطَّ  23

الَكْلُب َتْحَت الَقميص.

يِر. ر األْوالُد َتْحَت السَّ

يتبع2�2

الَوَلُد في الَمْنِزِل.  11

ِة. قَّ الِبْنُت في الشَّ

العاِئَلُة في الَمْنِزِل.

ِة. قَّ الَمْرأُة في الشَّ

َهذا الباُب َكبيٌر.  12

َهذا الباُب َصغيٌر.

َهِذِه الّناِفَذُة َكبيَرٌة.

َهِذِه الّناِفَذُة َصغيَرٌة.

عاِم. الرَُّجُل في ُغْرَفِة الطَّ  13

ُة في ُغْرَفِة النَّْوِم. الِقطَّ

عاِم. العاِئَلُة في ُغْرَفِة الطَّ

الُكْمبيوَتر في ُغْرَفِة النَّْوِم.

الَمْطَبُخ أْخَضُر.  14

ُغْرَفُة النَّْوِم َخْضراُء.

الَحّماُم أْخَضُر.

ُغْرَفُة الُجلوِس َخْضراُء.

عاِم َخْضراُء. ُغْرَفُة الطَّ

الَمْنِزُل أْخَضُر.

ُغْرَفُة ُجلوٍس.  15

ُغْرَفُة َنْوٍم.

ُغْرَفُة َطعاٍم.

َمْطَبٌخ

َحّماٌم

َمْنِزٌل

عام. ُتها في ُغْرَفِة الطَّ الِبْنُت َو َجدَّ  16

ُه في الَحّمام. الَوَلُد و َجدُّ

ها َيْلَعبان. الِبْنُت و َجدُّ

ُتُه َيْطُبخان. الَوَلُد و َجدَّ



23

راْديو  31

الِبْنُت َتْسَتِمُع اإلى الّراْديو.

ُهْم َيْسَتِمعوَن اإلى الّراْديو.

َسَمَكٌة

َمَكَة. الَوَلُد و الِبْنُت ُيشاِهداِن السَّ

َمَكَة. ُة ُتشاِهُد السَّ الِقطَّ

اأُلمُّ َتْجِلُس في الَمْطَبِخ.  32

اإلْبَنُة َتْجِلُس في ُغْرَفِة الُجلوِس.

اإلْبُن َيِقُف في ُغْرَفِة الُجلوِس.

األُب َيِقُف في الَمْطَبِخ.

الرَُّجُل َيِقُف.  33

الرَُّجُل َيْجِلُس.

الَمْرأُة َتِقُف.

الَمْرأُة َتْجِلُس.

َهْل َهذا ِكتاُبَك؟  34

َنَعْم. َهذا ِكتابي.

َهْل َهِذِه قـُبََّعِتْك؟

ال. َهِذِه َلْيَست قـُبََّعتي.

َهْل ِهَي ُأْخُتِك؟  35

َنَعْم. ِهَي ُأْختي.

َهْل َهِذِه ُكَرُتِك؟

َنَعْم. َهِذِه ُكَرتي.

أْيَن َمفاتيحي؟  36

َمفاتيُحك في الَسّياَرِة.

أْيَن ِمْعَطفي؟

. ِمْعَطُفَك َعلى الُكْرِسيِّ

َتها. ِهَي ُتعاِنُق َجدَّ  24

ُأِحبُّ َجّدي.

ُه. الَوَلُد ُيِحبُّ َجدَّ

ُة َفْوَق الماِئَدة. الِقطَّ  25

ُة َتْحَت الماِئَدِة. الِقطَّ

يِر. ر أنا َفْوَق السَّ

يِر. ر أنا َتْحَت السَّ

الرَُّجُل َفْوَق الَسّياَرِة.  26

الرَُّجُل في الَسّياَرِة.

الرَُّجُل َتْحَت الَسّياَرِة.

ير. ر الِبْنُت َفْوَق السَّ  27

يِر. ر الِبْنُت َتْحَت السَّ

الرَُّجُل َفْوَق الَسّياَرة.

الرَُّجُل َتْحَت الَسّياَرة.

يون. األْوالُد ُيشاِهدوَن التِِّلِفْز  28

ْفَلُة َتْسَتِمُع. الطِّ

َمَكَة. ُة ُتشاِهُد السَّ الِقطَّ

الواِلداِن َيْسَتِمعان.

الرَُّجُل َيْسَتِمُع اإلى الّراْديو.  29

الِبْنُت َتْسَتِمُع اإلى الّراْديو.

الواِلداِن ُيشاِهداِن ِطْفَلْيِهما.

َمَكَة. الَوَلُد و الِبْنُت ُيشاِهداِن السَّ

الرَُّجُل َيِقُف.  30

الَوَلُد َيْجِلُس.

الَمْرأُة َتِقُف.

الِبْنُت َتْجِلُس.
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الدرس المحوري2�3

ٍة. أنا أْسُكُن في َشقَّ  01

أنا أْسُكُن في َمْنِزٍل.

ٍة. َنْحُن َنْسُكُن في َشقَّ

َنْحُن َنْسُكُن في َمْنِزٍل.

أنا أْسُكُن في َمْنِزٍل.  02

ٍة. ِهَي َتْسُكُن في َشقَّ

ُهْم َيْسُكنوَن في َمْنِزٍل.

ٍة. َنْحُن َنْسُكُن في َشقَّ

روما  03

روما

روما

باريس

باريس

موسكو

أْيَن َتْسُكُن؟  04

ة َرْقِم َثماِنَية. أنا أْسُكُن في َشقَّ

أْيَن َتْسُكنيَن؟

ة َرَقْم اإْثَنْين. أنا أْسُكُن في َشقَّ

أْيَن َتعيُش؟  05

أنا أعيُش في موْسكو.

أْيَن َتعيُش؟

أنا أعيُش في باريس.

أْيَن َتعيشان؟  06

َنْحُن َنعيُش في روما.

أْيَن َتعيشاِن؟

َنْحُن َنعيُش في موْسكو.

أْيَن َتعيشان؟

َنْحُن َنعيُش في باريس.

يتبع2�2

أْيَن ُكُتبي؟  37

. ُكُتُبِك َفْوَق الُكْرِسيِّ

أْيَن كوبي؟

ُبِك في الِمْغَسَلِة. كو

َهْل ُهَو أخوِك؟  38

َنَعْم. ُهَو أخي.

أْيَن َصحيَفتي؟

َصحيَفُتَك َعلى الماِئَدِة.

أْيَن الِحذاُء؟  39

ير. ر الِحذاُء َتْحَت السَّ

حيَفُة؟ أْيَن الصَّ

ير. ر حيَفُة َفْوَق السَّ الصَّ

أْيَن األْكواُب؟  40

األْكواُب في الِمْغَسَلِة.

أْيَن الُصحوُن؟

الُصحوُن في الِمْغَسَلِة.
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ُهْم ِمْن َفَرْنسا.  12

ُهَو ِمْن َفَرْنسا.

ِهَي ِمْن َفَرْنسا.

ُهْم ِمَن الِوالياِت الُمتَِّحَدِة.

ُهَو ِمَن الِوالياِت الُمتَِّحَدة.

ِهَي ِمَن الِوالياِت الُمتَِّحَدة.

َنْحُن ِمْن ِمْصَر.  13

أنا ِمْن ِمْصَر.

ُهَو ِمْن ِمْصَر.

أْنُتما ِمْن ِمْصَر.

الّصين  14

الّصين

الّصين

روْسيا

روْسيا

ِمْصُر

ِمْن أْيَن أْنِت؟  15

أنا ِمَن الِوالياِت الُمتَِّحَدِة.

ِمْن أْيَن أْنَت؟

أنا ِمْن ِمْصَر.

ِمْن أْيَن أْنُتما؟

َنْحُن ِمْن َفَرْنسا.

ِمْن أْيَن أْنُتما؟

َنْحُن ِمَن الّصين.

يٌب ِمَن الَمْنِزِل. الَوَلُد َقر  16

الِبْنُت َبعيَدٌة َعِن الَمْنِزِل.

يٌب ِمَن الَمْنِزِل. الَكْلُب َقر

الَجواد َبعيٌد َعِن الَمْنِزِل.

َبَلٌد  07

َبَلٌد

َبَلٌد

َمديَنٌة

َمديَنٌة

ِجْسٌر

ُمْنَتَزه  08

ُمْنَتَزه

ُمْنَتَزه

شاِرٌع

شاِرٌع

ِجْسٌر

َبَلٌد  09

َمديَنٌة

شاِرٌع

ُمْنَتَزه

ِجْسٌر

الِبْنُت َتْجِلُس َفْوَق الِجْسِر.  10

الرَُّجُل َيِقُف في الّشاِرِع.

الَبناُت َيِقْفَن َفْوَق الِجْسِر.

الَمْرأُة َتْجِلُس في الُمْنَتَزِه.

َهذا الّشاِرُع في باريس.  11

َهِذِه الَمديَنُة في َفَرْنسا.

َهذا الِجْسُر في ْنيويوْرك.

َهِذِه الَمديَنُة في الِوالياِت الُمتَِّحَدِة.
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أنا َطبيَبٌة.  22

اإْسمي نانسي ويلسن.

. أنا ُشْرِطيٌّ

اإْسمي جون كالرك.

أنا ُمَعلَِّمٌة.

اإْسمي سو ِسْمْبِسْن.

أنا ِمْن روْسيا.

اإْسمي فيكتور بوبوف.

َهِذِه ُأّمي. اإْسُمها آن سميث.  23

َهذا أبي. اإْسُمُه ماْيك سميث.

َهذا أخي. اْسُمُه جون سميث.

اإْسمي سارة سميث.

َمْرَحبًا، ما ُهَو اإْسُمِك؟  24

اإْسمي سارة.

َسِعْدُت ِبِلقاِئِك.

َمْرَحبًا، ما ُهَو اْسُمَك؟

اإْسمي الَسيِّد جونز.

َسِعْدُت ِبِلقاِئَك.

ما ُهَو اْسُمَك؟  25

اْسمي بوبي.

َسِعْدُت ِبِلقاِئَك.

ما ُهَو اْسُمَك؟  26

اإْسمي مايك سميث.

َسِعْدُت ِبِلقاِئَك.

ما ُهَو اإْسُمِك؟

اإْسمي الَسيَِّدة جونز.

َسِعْدُت ِبِلقاِئِك.

يتبع2�3

يٌب ِمَن الّشاِرِع. َمْنِزلي َقر  17

َمْنِزلي َبعيٌد َعِن الّشاِرِع.

يٌب ِمَن الباِب. الُكْرِسيُّ َقر

الُكْرِسيُّ َبعيٌد َعِن الباِب.

َجَرِة. يَبٌة ِمَن الشَّ أنا َقر  18

َجَرِة. أنا َبعيَدٌة َعِن الشَّ

يَبٌة ِمَن الِجْسِر. أنا َقر

أنا َبعيَدٌة َعِن الِجْسِر.

الَبرازيل  19

الَبرازيل

الَبرازيل

اليابان

اليابان

اإيطاْليا

اإْسُم َهذا الَبَلد اإيطاْليا.  20

اإْسُم َهذا الَبَلد اليابان.

اإْسُم َهذا الَبَلد ِمْصر.

اإْسُم َهذا الَبَلد روْسيا.

يَبٌة ِمَن الّصيِن. الياباُن َقر  21

يِل. الياباُن َبعيَدٌة َعِن الَبراز

يَبٌة ِمْن َفَرْنسا. ايطاليا َقر

ايطاليا َبعْيَدٌة َعِن الَبرازيل.
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الدرس المحوري2�4

َكْنَزٌة  01

َكْنَزٌة

َكْنَزٌة

جينز

جينز

ِحزاٌم

َبْدَلٌة  02

َبْدَلٌة

َبْدَلٌة

َجواِرُب

َجواِرُب

ْبَطُة ُعُنٍق َر

َكْنَزٌة  03

ْبَطُة ُعُنٍق َر

َبْدَلٌة

َجواِرٌب

ِحزاٌم

جينز

ُبها َرماِديٌَّة. َجواِر  04

ُبُه َبَنْفَسِجيٌَّة. َجواِر

َكْنَزُتها َبَنْفَسِجيٌَّة.

َكْنَزُتُه َرماِديٌَّة.

ْبَطَة ُعُنٍق. يُل َيْلَبُس َر و الرَُّجُل الطَّ  05

الرَُّجُل الَقصيُر َيْلَبُس َكْنَزًة.

يَلُة َتْلَبُس َبْنَطلون جيْنز. و الَمْرأُة الطَّ

الَمْرأُة الَقصيَرُة َتْلَبُس َقميصًا.

َمَع الَسالَمة.  27

َمَع الَسالَمة.

َمَع الَسالَمة.

َمَع الَسالَمة.

َمْرَحبًا.  28

َمْرَحبًا. ما ُهَو اْسُمَك؟

اإْسمي بوبي جونز.

َسِعْدُت ِبِلقاِئَك.

َمَع الَسالَمة.

َمْرَحبًا. اْسمي فيكتور.  29

َمْرَحبًا. اْسمي لين.

َمْرَحبًا. اْسمي ايزابيال.

َمْرَحبًا. اْسمي بيير.

أنا أعيُش في موْسكو في روْسيا.  30

أنا أعيُش في ِبكين في الّصيِن.

أنا أعيُش في روما في اإيطاْليا.

أنا أعيُش في باريس في َفَرْنسا.

َهِذِه ُغْرَفُة َنْومي.  31

َهذا َمْطَبخي.

َهِذِه ُغْرَفُة َنْومي.

َهذا َمْطَبخي.

ْسُمها مايا. ِهَي َتْطُبُخ في الَمْطَبِخ. َهِذِه ُأّمي, اإِ  32

َهذا أخي, اإْسُمُه فيكتور. ُهَو َيناُم في ُغْرَفِة النَّْوِم.

عاِم. ُكُل في ُغْرَفِة الطَّ َهذا أبي, اإْسُمُه برتراند. ُهَو َيْأ

َهِذِه ُأْختي, اإْسُمها جوليا. ِهَي َتْلَعُب في الُمْنَتَزه.
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يٌل. أنا َطو  12

. َشْعري ُبنِّيٌّ

أنا َقصيَرٌة.

َشْعري أْحَمُر.

َشْعُرها أْسَوُد.  13

. َشْعُرها َرماِديٌّ

َشْعُرُه أْحَمُر.

. َشْعُرها ُبنِّيٌّ

َشْعُرُه أْشَقُر.

َشْعُرُه أْبَيُض.

ما ُهَو َلْوُن َكْنَزُتُه؟  14

َكْنَزُتُه َزْرقاُء.

ما ُهَو َلْوُن َبْدَلِتَك؟

َبْدَلتي َرماِديٌَّة.

ما ُهَو َلْوُن َشْعِره؟

. َشْعُرُه ُبنِّيٌّ

ما ُهَو َلْوُن َشْعِرها؟  15

َشْعُرها أْشَقٌر.

؟ ما ُهَو َلْوُن َشْعِرِهنَّ

َشْعُرُهنَّ أْسَوُد.

َما ُهَو َلْوُن َشْعِرِك؟

َشْعري أْحَمُر.

ُقبََّعتي َزْرقاٌء.  16

ْبَطُة ُعُنقي ُبْرُتقاِليٌَّة. َر

. ِحزاِمَي ُبنِّيٌّ

َكْنَزتي َبَنْفَسِجيٌَّة.

يتبع2�4

يُل َيْلِبُس َبْدَلًة َسْوداَء. و الرَُّجُل الطَّ  06

الرَُّجُل الَقصيُر َيْلَبُس َبْدَلًة َسْوداء.

يَلُة َتْلَبُس َبْدَلًة َرماِديَّة. و الَمْرأُة الطَّ

صيَرُةُ َتْلَبُس َبْدَلًة َرماِديًَّة. الَمْرأُة الَقَ

. بي َوْرِديٌّ َثْو  07

. ِحذاِئَي ُبنِّيٌّ

ِحزامي َوْرِدّي.

ْبَطُة ُعُنقي ُبنِّيَّة. َر

َبْنَطلوُنها أْزَرُق.  08

َقميُصها ُبْرُتقاِلّي.

ِمْعَطُفها أْزَرُق.

ُبها ُبْرُتقاِلّي. َثْو

َرماِديٌّ  09

َبَنْفَسِجيٌّ

َوْرِديٌّ

ُبنِّيٌّ

ُبْرُتقاِليٌّ

أْزَرُق

أْصَفُر

أْخَضُر

. َشْعري ُبنِّيٌّ  10

. َشْعُرُه ُبنِّيٌّ

َشْعُرنا أْشَقُر.

َشْعُرُهْم أْشَقُر.

َشْعري أْحَمٌر.  11

ُكما أْحَمُر. َشْعُر

. َشْعُرُه َرماِديٌّ

. َشْعُرنا َرماِديٌّ
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يَن ِبالَبْرِد؟ َهْل َتْشُعر  22

َنعْم. أنا أْشُعُر بالَبْرِد.

َهْل َتْشُعراِن بالَعَطِش؟

ال. َنْحُن ال َنْشُعُر بالَعَطِش.

ِر؟ ين ِبالحَّ َهْل َتْشُعر

ِر. ال. أنا ال أْشُعُر ِبالحَّ

َهْل أْنُتما جا�ِئعاِن؟

َنَعْم. َنْحُن جاِئعان.

الَوَلُد ُمْتَعٌب.  23

يَضٌة. الِبْنُت َمر

يٌض. الرَُّجُل َمر

الَمْرأُة ُمْتَعَبٌة.

يٌض. أنا َمر  24

أنا ُمْتَعٌب.

أنا أْشُعُر بالَبْرِد.

أنا جاِئٌع.

يَضٌة؟ َهْل أْنِت َمر  25

ال. أنا ِبَخْيٍر.

َهْل أْنِت ُمْتَعَبٌة؟

ال. أنا ِبَخْيٍر.

ْيَف حاُلِك؟ َكَ  26

يَضٌة. أنا َمر

َكْيَف حاُلَك؟

أنا ِبَخْيٍر.

َكْيَف َحاُلِك؟  27

أنا ُمْتَعَبٌة.

َكْيَف حاُلَك؟

أنا ِبَخْيٍر.

. الِحزاُم َوْرِديٌّ  17

. الَمْنِزُل ُبنِّيٌّ

. الَمْنِزُل َوْرِديٌّ

. الِحزاُم ُبنِّيٌّ

الِبْنُت َتْشُعُر ِبالَبْرِد.  18

ِر. الَوَلُد َيْشُعُر ِبالحَّ

الرَُّجُل َيْشُعُر بالَبْرِد.

ِر. الَمْرأُة َتْشُعُر ِبالحَّ

الرَُّجُل جاِئٌع.  19

الَوَلُد َعْطشاٌن.

الَمْرأُة جاِئَعٌة.

الِبْنُت َعْطشى.

أنا جاِئٌع.  20

أنا َعْطشى.

ِر. أنا أْشُعُر ِبالحَّ

أنا أْشُعُر بالَبْرِد.

َهْل أْنَت َعْطشاٌن؟  21

َنَعْم. أنا َعْطشاٌن.

َهْل َتْشُعراِن بالَبْرِد؟

ال. َنْحُن ال َنْشُعُر بالَبْرِد.

َهْل أْنَت جا�ِئٌع؟

ال. أنا َلْسُت جاِئعًا.

ِر؟ َهْل َتْشُعران ِبالحَّ

ِر. َنعْم. َنْحُن َنْشُعُر ِبالحَّ
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َمَع الَسالَمِة ُأّمي  35

َمَع الَسالَمِة أبي.

تي. َمَع الَسالَمِة َجدَّ

َمَع الَسالَمِة َجّدي.

أْهًال ُأّمي.  36

أْهًال اإيمي.

َكْيَف َحاُلِك؟

يَضٌة. أنا َمر

َكْيَف حاُلِك؟

أنا ِبَخْيٍر.

أْهًال أبي.  37

أْهًال اإيمي.

َكْيَف حاُلَك؟

أنا ِبَخْيٍر.

تي. أْهًال َجدَّ  38

أْهًال اإيمي.

َكْيَف حاُلِك؟

أنا ِبَخْيٍر.

َكْيَف حاُلِك؟

أنا ِبَخْيٍر.

أْهًال َجّدي.  39

أْهًال اإيمي.

َهْل أْنِت جا�ِئَعٌة؟

َنَعْم. أنا جاِئَعٌة.

يتبع2�4

َمْرَحبًا.  28

َكْيَف حاُلَك؟

أنا ِبَخْيٍر.

َمْرَحبًا.  29

َكْيَف َحاُلِك؟

أنا ِبَخْيٍر.

َمْرَحبًا سارة، َكْيَف حاُلِك؟  30

أنا ِبَخْيٍر.

َكْيَف حاُلَك الَسيِّد جونز؟

أنا ِبَخْيٍر.

َمْرَحبًا الَسيَِّدة جونز. َكْيَف َحاُلِك؟  31

أنا ِبَخْير.

َمَع الَسالَمة.

َمَع الَسالَمة.

َمْرَحبًا الَسيَِّدة جونز. َكْيَف حاُلِك؟  32

أنا ِبَخْيٍر.

َمَع الَسالَمة.

َمْرَحبًا سارة. َكْيَف َحاُلِك؟

أنا ِبَخْيٍر.

َمَع الَسالَمة.

َهِذِه ُأّمي.  33

َهذا أبي.

تي. َهِذِه َجدَّ

َهذا َجّدي.

َمْرَحبًا ُأّمي.  34

َمْرَحبًا أبي.

تي. َمْرَحبًا َجدَّ

َمْرَحبًا َجّدي.
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َهْل َأْنَت جاِئٌع؟  16

َنَعْم. َأنا جاِئْع.

الَمْة. َمَع السَّ  18

الَمْة. َمَع السَّ

َهْل َهذا ِكتاُبِك؟  20

َنَعْم. َهذا ِكتابي.

َهْل َهِذِه عاِئَلُتِك؟  22

َنَعْم. َهِذِه عاِئَلتي.

َأْيَن َيعيشون؟  23

يَبٍة ِمْن بكين. ُهْم َيعيشوَن في َمديَنٍة َقر

َهْل َأْنَت َعْطشان؟  24

َنَعْم. َأَنا َعْطشان.

الَمْعَلم2�5

أهًال  01

أهًال

َمْرَحبًا  02

َمْرَحبًا

ما اإْسُمْك؟  03

اإسمي باولو ليما.

ما اإْسُمِك؟  05

اإسمي بري جي يو.

َسِعْدُت ِبِلقاِئِك.  06

َسِعْدُت ِبِلقاِئْك.

َهْل َهذا َأخوِك؟  07

َنَعْم. َهذا أخي.

ما اإْسُمَك؟  09

اإْسمي بيلي.

َكْم ُعْمُرَك؟  10

ُعْمري ِتْسُع َسَنواٍت.

َسِعْدُت ِبِلقاِئَك.  11

َسِعْدُت ِبِلقاِئْك.

ِمْن َأْيَن َأْنُتما؟  12

َنْحُن ِمَن الّصيْن.

ِمْن َأْيَن َأْنَت؟  13

َأنا ِمَن الَبرازيل.

َهْل َأْنِت جاِئَعٌة؟  15

ال. َأنا َلْسُت جاِئَعًة.



32

َصباٌح  07

َعْصٌر

َمساٌء

َلْيٌل

َصباٌح

َعْصٌر

َمساٌء

َلْيٌل

باح. اإنَُّه الصَّ  08

اإنَُّه الَعْصر.

اإنَُّه الَمساء.

اإنَُّه اللَّْيل.

ْفالِن َيَتناَوالِن الَفطوَر. باُح. الطِّ اإنَُّه الصَّ  09

اإنَُّه الَعْصُر. الرَُّجالِن َيَتناَوالِن الَغداَء.

اإنَُّه الَمساء. العاِئَلُة َتَتناَوُل الَعشاء.

العاِئَلُة َتَتناَوُل الُفطوَر في الّداِخِل.  10

العاِئَلُة َتَتناَوُل الُفطوَر في الخاِرِج.

ِهَي َتَتناَوُل الَغداَء في الّداِخِل.

ِهَي َتَتناَوُل الَغداَء في الخاِرِج.

َنْحُن َنَتناَوُل الَفطوَر في الّداِخِل.  11

َنْحُن َنَتناَوُل الَعشاء في الخاِرِج.

َنْحُن َنَتناَوُل الَفطوَر في الخاِرِج.

َنْحُن َنَتناَوُل الَعشاَء في الّداِخِل.

باِح. ُهَو َيْعَمُل في الصَّ  12

ُهَو َيْعَمُل في اللَّْيِل.

ُهنَّ َيْلَعْبَن في الَعْصِر.

يوَن في الَمساِء. ِهَي ُتشاِهُد التِِّلِفْز

الدرس المحوري3�1

النِّساُء َيْعَمْلَن.  01

الَوَلداِن َيْلَعباِن.

الرَُّجُل َيْعَمُل.

الِبْنُت َتْلَعُب.

َمْدَرَسٌة  02

ُمْسَتْشفًى

َمْطَعٌم

ُمْنَتَزٌه

بيَبُة َتْعَمُل في الُمْسَتْشفى. الطَّ  03

الرَُّجالِن َيْعَمالِن في الُمْنَتَزِه.

الَمْرأتاِن َتْعَمالِن في الَمْطَعِم.

الُمَعلُِّم َيْعَمُل في الَمْدَرَسِة.

أنا أْلَعُب في الُمْنَتَزِه.  04

أنا أْلَعُب في الَمْدَرَسة.

أنا أْعَمُل في الُمْسَتْشفى.

أنا أْعَمُل في الَمْدَرَسة.

ُكُل في الّداِخِل. العاِئَلُة َتأ  05

ُكالِن في الخاِرِج. الرَُّجُل َو الَمْرأُة َيأ

ل. ُهَو َيْجري في الّداِخِ

ِهَي َتْجري في الخاِرج.

َهذا الرَُّجُل َيْعَمُل في الّداِخِل.  06

َهذاِن الرَُّجالِن َيْعَمالِن في الخاِرِج.

. ِلِ هاتاِن الَمْرَأتاِن َتْعَمالِن في الّداِخِ

َهِذِه الَمْرأُة َتْعَمُل في الخاِرِج.
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بيَن الَقْهَوَة؟ أْيَن َتْشَر  18

أنا أْشَرُب الَقْهَوَة في الَمْقهى.

َمتى َتْشَرُب الَقْهَوَة؟

باِح. أنا أْشَرُب الَقْهَوَة في الصَّ

بيَن الَقْهَوَة؟ َمتى َتْشَر

أْشَرُب الَقْهَوَة في الَمساِء.

ُهَو َيْقَرُأ َقْبَل أْن َيناَم.  19

ِهَي َتْقَرُأ َبْعَد الَغداِء.

ُهَو َيْشَرُب الَقْهَوَة َقْبَل أْن َيْعَمَل.

باِن الَقْهَوَة َبْعَد الَعشاِء. ُهما َيْشَر

َمتى َتَتناَوُل الَفطوَر؟  20

أنا أَتناَوُل الَفطوَر َقْبَل أْن أْعَمَل.

َمتى َتَتناَوُل الَعشاَء؟

أنا أَتناَوُل الَعشاَء َبْعَد أْن أْعَمَل.

َثالَث َعْشَرَة َبْيَضة  21

بًا َبَعَة َعَشَر كو أْر

ْبَطَة ُعُنٍق َخْمَس َعْشَرَة َر

ِستََّة َعَشَر ِحزامًا

َسْبَعَة َعَشَر َصْحنًا.  22

َثماِن َعْشَرَة ُكَرًة.

ِتْسَع َعْشَرَة َزْهَرًة.

ِعْشروَن ِكتابًا.

أْيَن َتْعَمليَن؟  13

أنا أْعَمُل في ُمْنَتَزٍه.

أنا أْعَمُل في ُمْسَتْشَفًى.

أنا أْعَمُل في َمْدَرَسة.

أنا أْعَمُل في َمْطَعٍم.

َمتى َتْعَمُل؟  14

باِح. أنا أْعَمُل في الصَّ

َمتى َتْعَمُل؟

أنا أْعَمُل ِعْنَد الَعْصر.

َمتى َتْعَمُل؟

أنا أْعَمُل في اللَّْيِل.

بًا. ُهَو َيْلَبُس ِحذاًء َو َجواِر  15

بًا. ُهَو َيْلَبُس ِحذاًء، َلِكنَُّه ال َيْلَبُس َجواِر

ْبَطَة ُعُنٍق. أنا أْلَبُس َبْدَلًة َو َر

ْبَطَة ُعُنٍق. أنا أْلَبُس َبْدَلًة َلِكّني ال أْلَبُس َر

ُكُلها. َلَدْيِه َبْيَضٌة َو ُهَو َيْأ  16

ُكُلها. َلَدْيِه َبْيَضٌة َلِكنَُّه ال َيْأ

َلدى الِبْنِت ِكتاٌب َو ِهَي َتْقَرُأُه.

َلدى الِبْنِت ِكتاٌب َلِكنَّها ال َتْقَرُأُه.

َهْل َلَدْيِك ِحَذاٌء َوَجَواِرُب؟  17

َلَديَّ َجواِرٌب َلِكْن َلْيَس َلَديَّ ِحذاٌء.

َهْل َلَدْيَك اإْخَوٌة َو أَخواٌت؟

َنَعْم. َلَديَّ أَخواِن َو ُأْختاِن.

َهْل َلَدْيَك ِمْعَطٌف َو ُقبََّعٌة؟

َلَديَّ ِمْعَطٌف َلِكْن َلْيَس َلَديَّ ُقبََّعٌة.
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َمساُء اْلَخْير.  29

َمساَء الَخْير.

َكْيَف حاُلَك؟

أنا ِبَخْير. َكْيَف حاُلِك؟

أْشُعُر ِبالَبْرِد.

طاَبْت َلْيَلُتِك.

طاَبْت َلْيَلُتَك.

َصباُح الَخْير.  30

أنا داْن باْرَكْر.

َهِذِه جين تيِلْر.

َهذا ِكتاُبها.

َمْرَحبًا الَسيَِّدة تيَلْر، َكْيَف حاُلِك؟

أنا ِبَخْير.

َمتى َتْكُتبيَن؟  31

باِح َو في الَمساِء. ْكُتُب في الصَّ أنا أ

ْهِر؟ ماذا َتْفَعليَن ِعْنَد الظُّ

َنْلَعُب أنا َو اإْبني.

أْيَن َتْكُتبيَن؟  32

ْكُتُب في الُمْنَتَزِه. باِح أ في الصَّ

ْكُتُب في ُغْرَفِة الُجلوِس. في الَمساِء, أ

يتبع3�1

َثالثَة َعَشَر  23

َبَعَة َعَشَر أْر

َخْمَسَة َعَشَر

ِستََّة َعَشَر

َسْبَعَة َعَشَر

َثماِنَيَة َعَشَر

ِتْسَعَة َعَشَر

ِعْشروَن

َبَعَة َعَشَر َتْأتي َبْعَد َثالَثْة َعَشَر. أْر  24

َبَعَة َعَشَر. َخْمَسَة َعَشر َتْأتي َبْعَد أْر

يَن. ِتْسَعَة َعَشر َتْأتي َقْبَل ِعْشر

َخْمَسَة َعَشْر َتْأتي َقْبَل ِستََّة َعَشْر.  25

َسْبَعَة َعَشْر َتْأتي َبْعَد ِستََّة َعَشْر.

َسْبَعَة َعَشْر َتْأتي َقْبَل َثماِنَيَة َعَشْر.

َبَعَة َعَشْر َتْأتي َبْعَد َثالَثَة َعَشْر. أْر

َكْم ُعْمُرَك؟  26

َبَع َعْشَرَة َسَنًة. ُعْمري أْر

َكْم ُعْمُرَك؟

ُعْمري ِتْسَع َعْشَرَة َسَنًة.

َصباُح الَخْير.  27

َمساُء الَخْيِر.

َمساَء الَخْير.

طاَبْت َلْيَلُتِك.

َصباَح الَخْير. َكْيَف حاُلَك؟  28

أنا ِبَخْير.

َمساَء اْلَخْيِر. َكْيَف حاُلُكْم؟

َنْحُن ِبَخْير.



35

ِبعاء. أنا أْقَرأ. الَيْوُم ُهَو األْر  08

الَيْوُم ُهَو الَخميس. أنا أْسَتِمُع اإلى الّراْديو.

الَيْوُم ُهَو الُجُمَعة. ُهْم َيْلَعبون.

ْبت. ُهَو َيْسَبُح. الَيْوُم ُهَو السَّ

اإلْثَنْين  09

الثُّالثاء

ِبعاء األْر

الَخميس

الُجُمَعة

ْبت السَّ

األَحد

اإلْثَنْين  10

الثُّالثاء

ِبعاء األْر

الَخميس

الُجُمَعة

ْبت السَّ

األَحد

الَبناُت َيْلَعْبَن ُلْعَبًة.  11

األْوالُد َيْلَعبوَن ُلْعَبًة.

الَبناُت َيْلَعْبَن ُلْعَبًة.

الَوَلداِن َيْلَعباِن ُلْعَبًة.

ُهما َيْلَعباِن ُلْعَبًة َمَع أْطفاِلِهما.  12

ُكُل َمع َصديقاِتها. الِبْنُت َتأ

ها. الِبْنُت َتْقَرُأ َمع َجدِّ

الَوَلُد َيْسَبُح َمع أْصِدقاِئه.

الدرس المحوري3�2

َيْومان  01

َسْبَعُة أّياٍم

َهذا الرَّضيُع ُعْمُرُه َيْوٌم واِحٌد.

ُة ُعْمُرها ِعْشروَن َيْومًا. َهِذِه الِقطَّ

ُهناَك َسْبَعُة أّياٍم في اأُلْسبوِع.  02

ْهر. َبَعُة أسابيٍع في الشَّ ُهناَك أْر

ُهناَك اإْثنا َعَشَر َشْهرًا في الَسَنِة.

َيْوم  03

اُأْسبوع

َشْهر

َسَنة

ُعْمُرُه َثماِنَيَة َعَشَر َيْومًا.  04

ُعْمُرُه َثماِنَيَة َعَشَر ُأْسبوعًا.

ُعْمُرُه َثماِنَيَة َعَشَر َشْهرًا.

ُعْمُرُه َثماِن َعْشَرَة َسَنًة.

َهذا الَيْوُم ُهَو الُجُمَعة.  05

ْبُت. َهذا الَيْوُم ُهَو السَّ

َهذا الَيْوُم ُهَو األَحد.

الَيْوُم ُهَو الُجُمَعة. أنا أْقَرأ.  06

ْبت. أنا أْجري. الَيْوُم ُهَو السَّ

يون. الَيْوُم ُهَو األَحد. أنا ُأشاِهُد التِِّلِفْز

الَيْوُم ُهَو األَحُد. ُهما َيْمِشياِن في الُمْنَتَزِه.  07

الَيْوُم ُهَو اإلْثَنْين. َنْحُن َنَتناَوُل الَغداء.

الَيْوُم ُهَو الثُّالثاء. أنا أْشَتري َسَمكًا.
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ُضيوُفنا ِعْنَد الباِب.  19

ُضيوُفنا َيْجِلسوَن في ُغْرَفِة الُجلوِس.

َنْحُن َنَتناَوُل الَعشاَء َمَع ُضيوِفنا.

َنْحُن َنْلَعُب ُلْعَبًة َمَع ُضيوِفنا.

َمْرَحبًا ِبُكْم في َمْنِزِلنا.  20

َمْرَحبًا ِبَك في ُفْنُدِقنا.

َمْرَحبًا ِبُكْم في َمْطَعِمنا.

َمْرَحبًا ِبُكْم في ِمْصَر.

َمْرَحبًا ِبُكْم في ُفْنُدِقنا.  21

ُشْكرًا َلَك.

َمْرَحبًا ِبُكْم في َمْنِزِلنا.

ُشْكرًا َلِك.

ُضيوُفنا ِعْنَد الباِب.  22

َمْرَحبًا!

َمْرَحبًا ِبُكْم في َمْنِزِلنا.

ُشْكرًا َلُكْم.

الَمْرأُة َتُشمُّ الَقْهَوَة.  23

الرَُّجُل َيُشمُّ الزَّْهَرَة.

. الَمْرأُة َتذوُق األُرزَّ

ُهْم َيذوقوَن الُخْبَز.

الُخْبُز َطْعُمُه َطيٌِّب.  24

الَحليُب َطْعُمُه َرديٌء.

الزَّْهَرُة راِئَحُتها َطيَِّبٌة.

الَجواِرُب راِئَحُتها َرديَئٌة.

يتبع3�2

َمَع َمْن َتَتناَوليَن الَغداء؟  13

أنا أَتناَوُل الَغداَء َمع ُأْختي.

َمَع َمْن َتَتناَوليَن الَعشاء؟

أَتناَوُل الَعشاَء َمَع َزْوجي.

َتُه في َمْنِزِلها. الَوَلُد َيزوُر َجدَّ  14

الِبْنُت َتزوُر َصديَقَتها.

الَمْرأُة َتزوُر باريس.

الرَُّجُل َيزوُر موْسكو.

ماذا َتْفَعليَن؟  15

أنا أْلَعُب ُلْعَبًة َمَع ُأْختي.

ماذا َتْفَعل؟

تي في الُمْسَتْشفى. أنا أزوُر َجدَّ

أنا أزوُر أْصِدقائي.  16

العاِئَلُة َتزوُر روما.

الزَّْوُج َو الزَّْوَجُة َيزوراِن ِبكين.

ُه. الَوَلُد َيزوُر َجدَّ

َهِذِه َعاِئَلتي.  17

َهذا َمْنِزُلنا.

َهُؤالِء ُضيوُفنا.

َهِذِه َعاِئَلتي.

َهَذا َمْنِزُلنا.

َهُؤالِء ُضيوُفنا.

ُهْم ُضيوٌف.  18

أنا أْعَمُل، أنا َلْسُت َضْيَفًة.

ُهَو َضْيٌف.
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تاِء. َمْنِزٌل في الشِّ  31

بيِع. ُمْنَتَزٌه في الرَّ

ْيِف. َمديَنٌة في الصَّ

يِف. َشَجَرٌة في الَخر

بيع َر  32

َصْيف

َخريف

ِشتاء

تاِء. َهِذِه َشَجَرٌة في الشِّ  33

بيع. َهِذِه َشَجَرٌة في الرَّ

ْيف. َهِذِه َشَجَرٌة في الصَّ

َهِذِه َشَجَرٌة في الَخريف.

تاِء. َهذا َمْنِزلي في الشِّ  34

ْيِف. َهذا َمْنِزلي في الصَّ

تاء. َهِذِه ُقبََّعتي في الشِّ

ْيِف. َهِذِه ُقبََّعتي في الصَّ

َمْرَحبًا.  35

َمْرَحبًا.

ِمْن أْيَن أْنِت؟

أنا ِمْن روْسيا.

َمْرَحبًا ِبِك في ِمْصَر.

ُشْكرًا َلَك.

َمساُء الَخْير. اإْسمي ديفيد براْون. ما اإْسُمَك؟  36

اإْسمي سامي َكمال.

َسِعْدُت ِبِلَقاِئَك.

الَمْرأُة َتذوُق الُخْبَز.  25

الُتّفاَحُة َطْعُمها َطيِّب.

الَقْهَوُة َطْعُمها َرديء.

الرَُّجُل َيُشمُّ الَحليب.

الزَّْهَرُة َراِئَحُتها َطيَِّبة.

َمَكُة راِئَحُتها َرديَئٌة. السَّ

الرَُّجُل َيُشمُّ الَحليَب.  26

الَحليُب راِئَحُتُه َرديَئٌة.

. ُهما َتذوقاِن األُرزَّ

األُرزُّ َطْعُمُه َطيٌِّب.

َهِذِه راِئَحُتها َرديَئٌة.  27

َهذا راِئَحُتُه َطيَِّبة.

َهَذا َطْعُمُه َرديٌء.

َهذا َطْعُمُه َطيِّب.

َبَعُة أصاِبٍع. أْر  28

َثالُث أياٍد.

َعَشَرُة أصاِبِع َقَدَمْيِن.

َقَدٌم واِحَدة.

َيد  29

أصاِبٌع

َقَدم

أصاِبُع الَقَدِم

َقَدُمُه َعلى الُعْشب.  30

أصاِبُع َقَدَمْيها في الماء.

َيداها َعلى الّناِفَذة.

أصاِبُعُه َعلى الماِئَدة.
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الدرس المحوري3�3

ُهَو َيْكُتُب.  01

ِهَي َتْقَرُأ.

ُهَو َيَتَكلَُّم.

ِهَي َتَتَكلَُّم.

الرَُّجُل َيْقَرُأ ِبالّصيِنيَّة.  02

يَّة. الَمْرأُة َتْقَرُأ ِباإلْنِكليِز

ِبيَّة. الَوَلُد َيْكُتُب ِبالَعَر

الِبْنُت َتْكُتُب ِباإلْسباِنيَِّة.

ِبيَّة. ُهَو َيْكُتُب ِبالَعَر  03

ِبيَّة. ُهَو َيْقَرُأ ِبالَعَر

ِبيَّة. ُهَو َيَتَكلَُّم الَعَر

ِهَي َتْكُتُب ِبالّصيِنيَّة.

ِهَي َتْقَرُأ ِبالّصيِنيَّة.

ِهَي َتَتَكلََُّم الّصيِنيَّة.

يَّة. الِبْنُت َتَتَكلَُّم اإلْنِكليِز  04

ِبيَّة. الَوَلُد َيَتَكلَُّم الَعَر

يََّة. الرَُّجُل َيَتَكلَُّم اإلْنِكليِز

ِبيَّة. الَمْرأُة َتَتَكلَُّم الَعَر

ِبيَِّة. ُهَو َيُكُتُب ِبالَعَر  05

ِبيَّة. ُهَو َيْقَرُأ ِبالَعَر

ِبيََّة. ُهَو َيَتَكلَُّم الَعَر

أنا أْقَرُأ ِبالّصيِنيَّة.  06

ْكُتُب ِبالّصيِنيَّة. أنا أ

ِبيَّة. أنا أْقَرُأ ِبالَعَر

ِبيَِّة. ْكُتُب ِبالَعَر أنا أ

يتبع3�2

أْيَن َتْسُكْن؟  37

أنا أْسُكُن في الَمْنِزِل األْحَمر.

أْيَن َتْعَمل؟

أنا أْعَمُل في َمْطَعم.

َمتى َتْعَمل؟

أنا أْعَمُل َيْوَم اإلْثَنْين، الثُّالثاء َو الَخميس.

َصباُح الَخْيِر.  38

َصباُح الَخْير.

َكْم ُعْمُر َرضيِعِك؟

َرضيعي ُعْمُرُه ِتْسَعة أسابيع.

َكْم ُعْمُر اإْبِنك؟

اإْبني ُعْمُرُه َثماِنَيَة َعَشَر َشْهرًا.
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ِبيََّة؟ َهْل َتَتَكلَُّم الَعَر  14

ِبيََّة. َنَعْم. أنا أَتَكلَُّم الَعَر

َهْل َتَتَكلَّميَن الّصيِنيََّة؟

ال. أنا ال أَتَكلَُّم الّصيِنيََّة.

ِمْن َفْضِلِك َهْل َتَتَكلَّميَن الّصيِنيََّة؟  15

ال. أنا ال أَتَكلَُّم الّصيِنيََّة.

ِمْن َفْضِلِك َهْل َتَتَكلَّميَن الّصيِنيََّة؟

َنَعْم. أنا أَتَكلَُّم الّصيِنيََّة.

ِمْن َفْضِلَك.  16

يَّة؟ َهْل َتَتَكلَُّم اإلْنِكليِز

يَّة. َنَعْم. أنا أَتَكلَُّم اإلْنِكليز

ِمْن َفْضِلِك.

ِبيََّة؟ َهْل َتَتَكلَّميَن الَعَر

ِبيَّة. َنَعْم. أنا أَتَكلَّْم الَعَر

َعَشَرُة أْحِزَمٍة  17

بًا ِعْشروَن كو

َثالثوَن ُكَرًة

َبعوَن َصْحنًا أْر

ْبَطَة ُعُنٍق َخْمسوَن َر

ِسّتوَن ُقبََّعًة

َعَشَرٌة  18

ِعْشرون

َثالثون

َبعون أْر

َخْمسون

ِسّتون

َهَذا الرَُّجُل ِمْن ُأْسُتراْليا.  07

َهِذِه الَمْرأُة ِمْن روْسيا.

َهِذِه الِبْنُت ِمَن اليابان.

َهذا الَوَلُد ِمْن ِمْصَر.

الِكالُب َو الِقَطُط َو الِجياُد ِهَي َحَيواناٌت.  08

الرِّجاُل َو النِّساُء َو الَبناُت َو األْوالُد ُهْم ُأناٌس.

َهذا َحَيوان.  09

َهذا َشْخٌص.

َهِذِه َحَيوانات.

َهُؤالِء ُأناٌس.

ِبيََّة. الّناُس في ِمْصَر َيَتَكلَّموَن الَعَر  10

الّناُس في الّصيِن َيَتَكلَّموَن الّصيِنيََّة.

ْسبانيا َيَتَكلَّموَن اإلْسباِنيََّة. الّناُس في اإِِ

يََّة. الّناُس في ُأْسُتراْليا َيَتَكلَّموَن اإلْنِكليِز

يََّة. َهذا الرَُّجُل ِمْن ُأْسُتراْليا. ُهَو َيَتَكلَُّم اإلْنِكليِز  11

يََّة. َهذا الرَُّجُل ِمْن الَبرازيل. ُهَو ال َيَتَكلَُّم اإلْنِكليِز

َهِذِه الَمْرأُة ِمَن الّصين. ِهَي َتَتَكلَُّم الّصيِنيََّة.

َهِذِه الَمْرأُة ِمْن َفَرْنسا. ِهَي ال َتَتَكلَُّم الّصيِنيََّة.

ْخص َيَتَكلَُّم الّصيِنيََّة. َهذا الشَّ  12

ِبيََّة. ْخُص َيَتَكلَُّم الَعَر َهذا الشَّ

يََّة. ْخُص َيَتَكلَُّم اإلنِكليِز َهَذا الشَّ

ْخُص َيَتَكلَُّم اإلْسباِنيََّة. َهذا الشَّ

أنا أَتَكلَُّم الّصيِنيَّة.  13

ِبيََّة. أنا أَتَكلَُّم الَعَر

يََّة. أنا أَتَكلَُّم اإلْنِكليِز

أنا أَتَكلَُّم اإلْسباِنيََّة.
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َعْشَرٌة  23

ِعْشروَن

َثالثوَن

َبعوَن أْر

َخْمسوَن

ِسّتوَن

َكْم ُعْمُرَك؟  24

َبعوَن َسَنًة. ُعْمري َخْمٌس َو أْر

َكْم ُعْمُرُه؟

ُعْمُرُه َثالثوَن َسَنًة.

َكْم ُعْمُرَك؟

ُعْمري َخْمٌس َو َثالثوَن َسَنًة.

َكْم َصْحنًا َلَدْينا؟  25

َبَعٌة َو ِعْشروَن. َلَدْينا أْر

َكْم ُسْلطاِنيًَّة َلَدْينا؟

َبعوَن. َلَدْينا َخْمٌس َو أْر

َكْم َضْيفًا ُهناَك؟

ُهناَك َثالثوَن.

يََّة. أنا ُأَدرُِّس اإلْنِكليِز  26

ِبيََّة. ُهَو ُيَدرُِّس الَعَر

ِهَي ُتَدرُِّس الّصيِنيََّة.

َهْل ُتَدرِّسيَن اإلْسباِنيََّة؟

ِبيََّة. ُهَو ُيَدرُِّس األْوالَد الَعَر  27

يََّة. ُهَو ُيَدرُِّس األْوالَد اإلْنِكليز

ِهَي ُتَدرُِّس الَبناَت الّصيِنيََّة.

ُهَو ُيَدرُِّس الَبناَت اإلْسباِنيََّة.

يتبع3�3

بًا ُعْشروَن كو  19

بًا واِحٌد و ِعْشروَن كو

بًا اإْثناِن و ِعْشروَن كو

َثالَثٌة َو ِعْشروَن َصْحنًا

َبَعٌة و ِعْشروَن َصْحنًا أْر

َخْمَسٌة و ِعْشروَن َصْحنًا

َبٌع َو َثالثوَن ُسْلطاِنيًَّة. أْر  20

َخْمٌس َو َثالثوَن ُسْلطاِنيًَّة.

ِسٌت و َثالثوَن ُسْلطاِنيًَّة.

َسْبَعٌة َو َثالثوَن َصْحنًا.

َثماِنَيٌة َو َثالثوَن َصْحنًا.

ِتْسَعٌة و َثالثوَن َصْحنًا.

َبعون َبَعٌة َو أْر أْر  21

َبعون َخْمَسٌة َو أْر

َبعون ِستٌَّة َو أْر

َبعون َسْبَعٌة َو أْر

َبعون َثماِنَيٌة َو أْر

َبعون ِتْسَعٌة َو أْر

َبعوَن أْر  22

َبعوَن َواِحٌد َو أْر

َبعوَن اإْثناُن َو أْر

َبعوَن َثالَثٌة َو أْر

َبعوَن َبَعٌة َو أْر أْر

َبعوَن َخْمَسٌة َو أْر

َبعوَن ِستٌَّة َو أْر

َبعوَن َسْبَعٌة َو أْر

َبعوَن َثماِنَيٌة َو أْر

َبعوَن ِتْسَعٌة َو أْر
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الدرس المحوري3�4

الَوَلُد َيسَتْيِقُظ.  01

الزَّْوُج يوِقُظ َزْوَجَتُه.

الرَُّجُل يوِقُظ َصديَقُه.

الِبْنُت َتْسَتْيِقُظ.

الَوَلُد َيْسَتْيِقُظ.  02

الَمْرأُة َتْسَتْيِقُظ.

الِبْنُت َتْسَتْيِقُظ.

الرَُّجُل َيْسَتْيِقُظ.

الَمْرأُة توِقُظ الِبْنَت.  03

الَمْرأُة َتْسَتْيِقُظ.

الرَُّجُل َيْسَتْيِقُظ.

الرَُّجُل يوِقُظ الَوَلَد.

ُهَو َيْغِسُل الَبْنَطلوَن.  04

ِهَي َتْغِسُل الَكْنَزة.

أنا أْغِسُل الَقميَص.

ُهَو َيْغِسُل الَسّياَرَة.

بي. أنا أْغِسُل َجواِر  05

ُهْم َيْغِسلوَن َسّياَرَتُهْم.

ِهَي َتْغِسُل َتّنوَرَتها.

ُهَو َيْغِسُل َقميَصُه.

الِبْنُت َتْغِسُل َوْجَهها.  06

الَمْرأُة َتْغِسُل َوْجَهها.

ُوجوُهُهْم َبَنْفَسِجيٌَّة َو َصْفراُء.

. أنا أْغِسُل َيَديَّ  07

الَمْرأُة َتْغِسُل َشْعَرها.

الرَُّجُل َيْغِسُل َوْجَهُه.

أنا أْدُرُس الّصيِنيََّة.  28

ِبيََّة. ُهَو َيْدُرُس الَعَر

يََّة. ُهْم َيْدُرسوَن اإلْنِكليِز

َنْحُن َنْدُرُس اإلْسباِنيََّة.

يََّة. أنا ُأَدرُِّس اإلْنِكليِز  29

يََّة. أْنَت تْدُرُس اإلْنِكليِز

ِبيََّة. أْنَت ُتَدرُِّس الَعَر

ِبيََّة. َنْحُن َنْدُرُس الَعَر

َمْن ِهَي ُمَعلَِّمُتِك؟  30

الَسيَِّدة لي ِهَي ُمَعلَِّمتي.

َمْن ُهَو ُمَعلُِّمِك؟

الَسيُِّد َحّداد ُهَو ُمَعلِّمي.

أنا ُأَدرُِّس الّصيِنيََّة.  31

َنْحُن َنْدُرُس الّصيِنيََّة.

ِبيََّة. أنا ُأَدرُِّس الَعَر

ِبيََّة. أنا أْدُرُس الَعَر

اإْسمي ريم.  32

يََّة. ِبيََّة، َلِكّني أْدُرس اإلْنكليِز أنا أَتَكلَّم الَعَر

َهذا ُمَعلِّمي، اإْسُمُه الَسيُِّد َحّداد.

اإْسمي لين.  33

واِلداَي ِمَن الّصين.

َنْحُن َنعيُش في نيويوْرك.

يَّة. واِلداَي ال َيَتَكلَّماِن اإلْنِكليِز

يَّة. أنا أَتَكلَُّم اإلْنِكليِز

ِبيَّة. أنا أْدُرُس الّصيِنيََّة َو الَعَر
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ِلماذا أبي في الَمْطَبِخ؟  15

أبي في الَمْطَبِخ أَلنَُّه َيْطُبُخ.

ُم اُأّمي الَكْلَب؟ ِلماذا ُتَحمِّ

ُم الَكْلَب أَلنَُّه ُمتَِّسٌخ. ُأّمي ُتَحمِّ

ِلماذا َتْشَرُب الماَء؟

أنا أْشَرُب الماء أَلّني َعْطشاُن.

ِلماذا أْنِت في الَحّماِم؟  16

. أنا في الَحّماِم ألّني أْغِسُل َيَديَّ

ِلماذا َتْغِسليَن َيَدْيِك؟

أنا أْغِسُل َيَديَّ ألنَُّهما ُمتَِّسَخَتْيِن.

ُفْرشاُة أْسناٍن  17

ُفْرشاُة أْسناٍن

ُفْرشاُة أْسناٍن

َمْعجوُن أْسناٍن

َمْعجوُن أْسناٍن

أْسناٌن

ُفْرشاٌة  18

ُفْرشاٌة

ُفْرشاٌة

صابوٌن

صابوٌن

ِمْنَشَفٌة

ُفْرشاُة أْسناٍن  19

َمْعجوُن أْسناٍن

أْسناٌن

ُفْرشاٌة

صابوٌن

ِمْنَشَفٌة

يتبع3�4

الُكَرُة َعلى َقَدِمِه.  08

الُكَرُة َعلى اإْصَبِعِه.

الُكَرُة َعلى َوْجِهِه.

. الّشاِرُع ُمْبَتلٌّ  09

الُقْمصاُن جافٌَّة.

الِكالُب ُمْبَتلٌَّة.

ُة جافٌَّة. الِقطَّ

الِجياُد ُمْبَتلٌَّة.  10

الِجياُد جافٌَّة.

. َشْعُرها ُمْبَتلٌّ

. َشْعُرها جافٌّ

الَجواِرُب ُمتَِّسَخٌة.  11

الَقميُص َنظيٌف.

َوْجُهها ُمتَِّسٌخ.

َوْجُهُه َنظيٌف.

الَقميُص ُمتَِّسٌخ.  12

. الَقميُص ُمْبَتلٌّ

. الَقميُص َنظيٌف َوجافٌّ

أْيَن ُأّمي؟  13

ِهَي في الَحّماِم.

أْيَن أبي؟

ُهَو في الَمْطَبِخ.

ِلماذا َتْغِسليَن َيَدْيِك؟  14

أنا أْغِسُل َيَديَّ أَلنَُّهما ُمتَِّسَختاِن.

ِلماذا َتْلَبسيَن َكْنَزًة؟

أنا أْلَبُس َكْنَزًة ألّنني أْشُعُر ِبالَبْرِد.
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ِوساَدٌة  27

ِوساَدٌة

ِوساَدٌة

ِمالَءٌة

ِمالَءٌة

َبّطاِنيٌَّة

ِمالَءٌة  28

ِوساَدٌة

َبّطاِنيٌَّة

ِمْنَشَفٌة

أنا َتْحَت الَبّطاِنيَِّة.  29

يِر. ر الِمالَءُة َفْوَق السَّ

ُة َفْوَق الِوساَدِة. الِقطَّ

الِمْنَشَفُة في الَحّماِم.

الِمالَءُة الَوْرِديَُّة َنظيَفٌة.  30

الِوساَدُة الَوْرِديَُّة َنظيَفٌة.

الَبّطاِنيَُّة الَوْرِديَُّة َنظيَفٌة.

الِمْنَشَفُة الَوْرِديَُّة َنظيَفٌة.

ِلماذا راِئَحُة اْلَكْلِب َرديَئٌة؟  31

. ألنَُّه ُمتَِّسٌخ َو ُمْبَتلٌّ

ِلماذا را�ِئَحُة الِمالءاِت َطيَِّبٌة؟

ألنَّها َنِظيَفٌة.

عاِم؟ ِلماذا َيكوُن الّناُس في ُغْرَفِة الطَّ  32

أَلنَُّهْم َيَتناَولوَن الَعشاَء.

ِلماذا َيكوُن الّناُس في الَمْطَبِخ؟

أَلنَُّهْم َيْغِسلوَن ُصحوَنُهْم.

ِلماذا َيكوُن الّناُس في ُغْرَفِة الُجلوِس؟

يوَن. أَلنَُّهْم ُيشاِهدوَن التِِّلِفْز

الَمْرأُة ُتَسرُِّح َشْعَرها.  20

. الَبناُت ُيَسرِّْحَن َشْعَرُهنَّ

الِبْنُت ُتَسرُِّح َشْعَرها.

الَمْرأتاِن ُتَسرِّحاِن َشْعَرُهما.

ُك أْسناَننا. َنْحُن ُنَسوِّ  21

األْوالُد ُيَسوِّكوَن أْسناَنُهْم.

ُك أْسناَنُه. الرَُّجُل ُيَسوِّ

ُك أْسناَنها. الَمْرأُة ُتَسوِّ

ُك أْسناني. أنا ُأَسوِّ  22

ِهَي ُتَسرُِّح َشْعَرها.

. ُهنَّ َيْغِسْلَن أْيِدَيُهنَّ

ُك أْسناَنُه. ُهَو ُيَسوِّ

ِهَي َتْغِسُل َشْعَرها.  23

ُك أْسناَنُه. ُهَو ُيَسوِّ

ُهَو َيْغِسُل َشْعَرُه.

ِهَي ُتَسرُِّح َشْعَرها.

ِهَي ُتَفرُِّش الَجواَد ِباْلُفْرشاِة.  24

ُهما َيْغِسالِن أْيديُهما ِبالّصابوِن.

ُك أْسناني ِبُفْرشاِة األْسناِن. أنا ُأَسوِّ

اأُلمُّ توِقُظ اإْبَنَتها.  25

اإلْبَنُة ُتَسرُِّح َشْعَرها.

ُك أْسناَنُه. أخوها ُيَسوِّ

األُب َيْغِسُل َوْجَهُه.

أنا أْغِسُل َيَديَّ َقْبَل الَغداِء.  26

ُك أْسناني َبْعَد الَفطوِر. أنا ُأَسوِّ

أنا أْشَرُب الَقْهَوَة َبْعَد الَعشاِء.
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الَمْعَلم3�5

أْهًال جين.  02

أْهًال

َكْم ُسْلطاِنيًَّة َلَدْيِك؟  04

َلَديَّ ُسْلَطاِنيَّتاِن.

ُكُل في الخاِرِج؟ َهْل َنْأ  05

اِخِل. ُكُل في الدَّ ال. َنْأ

َهْل َراِئَحُتُه َطيَِّبٌة؟  06

َنَعْم. َراِئَحُتُه َطيَِّبٌة.

َهْل َطْعُمُه َطيٌِّب؟  07

َنَعْم. َطْعُمُه َطيٌِّب.

ما َهذا؟  09

. َهذا أُرزٌّ

أْهًال  11

أْهًال

َمْرَحبًا  13

َمْرَحبًا

َكْيَف حاُلَك؟  14

أنا ِبَخْيٍر.

َهِذِه َصديَقتي آّنا.  15

ياَرِة. ِهَي قاِدَمٌة ِمْن روْسيا ِللِز

ِبيََّة؟ َهْل َتَتَكلَّميَن الَعَر  16

ِبيََّة. َنَعْم. َأنا أَتَكلَُّم الَعَر

َسِعْدُت ِبِلقاِئِك.  17

َسِعْدُت ِبِلقاِئِك.

يتبع3�4

الواِلداِن َيْقَرآِن في ُغْرَفِة الُجلوِس.  33

الَمْرأُة َتناُم في ُغْرَفِة النَّْوِم.

الِبْنُت َتْقَرُأ في ُغْرَفِة النَّْوِم.

الَوَلُد َيناُم في ُغْرَفِة الُجلوِس.

يَن؟ ماذا َتْشَتر  34

أنا أْشَتري ُزهورًا.

يَن؟ َكْم َزْهَرًة َتْشَتر

أنا أْشَتري ِتْسَع َزْهراٍت.

يَن ُزهورًا؟ ِلماذا َتْشَتر

تي َعْصَر َهذا الَيْوِم. أنا أْشَتري ُزهورًا أَلّني َسأزوُر َجدَّ

ُتِك؟ أْيَن َتعيُش َجدَّ

ِهَي َتعيُش في ْنيويوْرك.
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الدرس المحوري4�1

النِّساُء َلَدْيِهنَّ َمَظالت.  01

ُهَو َلَدْيِه َتْذَكَرٌة.

ِهَي َلَدْيها َنّظاراٌت َشْمِسيَّة.

الرَُّجالِن َلَدْيِهما ُسلٌَّم.

َمَظلٌَّة  02

َتْذِكَرٌة

َنّظاراٌت َشْمِسيَّة

ُسلٌَّم

ُهَو َيْحتاُج ُسلَّمًا.  03

ُهَو َيْحتاُج ِمْنَشَفًة.

ِهَي َتْحتاُج صابونًا.

ِهَي َتْحتاُج َنّظاراٍت َشْمِسيٍَّة.

ِهَي َتْحتاُج ُنقودًا.  04

ُهَو َلَدْيِه ُنقوٌد.

الُنقوُد َفْوَق الماِئَدة.

ُهَو َيْحتاُج ُنقودًا.  05

ِهَي َلَدْيها ُنقوٌد.

ُهَو َيْحتاُج ِمَظلًَّة.

ِهَي َلَدْيها ِمَظلٌَّة.

أنا َلَديَّ َنّظاراٍت َشْمِسيَّة.  06

أنا أْحتاُج َنّظاراٍت َشْمِسيٍَّة.

َلَدْيِك َتْذِكَرٌة.

َهْل َتْحتاجيَن َتْذِكَرًة؟

َهْل َتْحتاُج الَمفاتيَح؟  07

َنَعْم. أنا أْحتاُج الَمفاتيَح.

َهْل َتْحتاجيَن ُنقودًا؟

َنَعْم. أنا أْحتاُج ُنقودًا.

أْيَن َتْعَمليَن؟  18

أنا أْعَمُل في َمْدَرَسٍة.

أْيَن َتْعَمليَن؟  19

أنا أْعَمُل في ُمْسَتْشَفى.

َهْل َتْلَعبيَن؟  21

َنَعْم. أنا أْلَعُب.

َهْل َتْلَعُب؟  23

َنَعم. أنا َأْلَعُب.

َمتى َتْلَعُب؟  24

أنا أْلَعُب في الَمساِء َبْعَد الَعَمِل.

أْيَن َتْلَعُب؟  25

أْلَعُب في الُمْنَتَزه.

الَمْة. َمَع السَّ  26

الَمِة. َمَع السَّ

الَمِة. َمَع السَّ  27

الَمِة. َمَع السَّ

َأْيَن َأْنِت؟  29

أنا في الَمْطَبِخ.

َعليَن؟ ماذا َتْفْ  30

حوَن. أنا أْغِسُل الصُّ

حوَن؟ ِلماذا َتْغِسليَن الصُّ  31

حوَن أَلّني َصديَقُتِك. ِسُل الصُّ أنا أْغْ
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يوٌن َقديٌم ِتِلِفْز  13

يوٌن َجديٌد ِتِلِفْز

هاِتٌف َقديٌم

هاِتٌف َجديٌد

ِكَهًة. ُهَو َيبيُع فا  14

ُهَو َيبيُع َسّياراٍت.

ِهَي َتبيُع ُخضارًا.

ِهَي َتبيُع ُزهورًا.

ِهَي َتبيُع ُقبََّعًة َقديَمًة.  15

ِهَي َتبيُع َسّياَرًة َقديَمًة.

أنا أبيُع َمَظلًَّة َجديَدًة.

أنا أبيُع َسّياَرًة َجديَدًة.

ُهَو َيْشَتري ُقبََّعًة َقديَمًة.  16

ُهَو َيْشَتري َسّياَرًة َقديَمًة.

أنا أْشَتري ِمَظلًَّة َجديَدًة.

أنا أْشَتري َسّياَرًة َجديَدًة.

َهذا الَمَحلُّ َيبيُع ُمَجْوَهراٍت َقديَمًة.  17

َهذا الَمَحلُّ َيبيُع ُمَجْوَهراٍت َجديَدًة.

َهذا الَمَحلُّ َيبيُع ُكُتبًا َقديَمًة.

َهذا الَمَحلُّ َيبيُع ُكُتبًا َجديَدًة.

َمَحلُّ ِبقاَلٍة  18

َمَحلُّ ِبقاَلٍة

َمَحلُّ ِبقاَلٍة

َمَحلُّ ُمَعّداٍت

َمَحلُّ ُمَعّداٍت

َمَحلُّ ُمَجْوَهراٍت

يتبع4�1

ُمَجْوَهراٌت  08

ُمَجْوَهراٌت

ُمَجْوَهراٌت

َمالِبُس

َمالِبُس

ُلَعٌب

ِكَهٌة فا  09

ِكَهٌة فا

ِكَهٌة فا

ُخضاٌر

ُخضاٌر

َلْحٌم

َلْحٌم  10

ُخضاٌر

ِكَهٌة فا

ُلَعٌب

َمالِبُس

ُمَجْوَهراٌت

ياِن َلْحمًا. ُهما َيْشَتِر  11

ُهَو َيْشَتري َمالِبَس.

ِهَي َتْشَتري ُلَعبًا.

ياِن ُخضارًا. ُهما َيْشَتِر

الَمْنِزُل األْبَيُض َقديٌم.  12

الَسّياَرُة الَخْضراُء َجديَدٌة.

الَمْنِزُل األْحَمُر َجديٌد.

الَسّياَرُة الزَّْرقاُء َقديَمٌة.
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يوني َمْكسوٌر. ِتْلِفز  26

ُلْعَبتي َمْكسوَرة.

ُسلَّمي َغْيُر َمْكسوٍر.

َنّظاراتي َغْيُر َمْكسوَرٍة.

يُد شوكوالَته. الِبْنُت ُتر  27

يُد ُلْعَبًة. الَوَلُد ُير

يُد ُمَجْوَهرات. الَمْرأُة ُتر

يُد َلْحمًا. الَكْلُب ُير

ِهَي َتْحتاُج ِمْعَطفًا.  28

يُد ِمْعَطفًا َبَنْفَسِجّيًا. ِهَي ُتر

ُهَو َيْحتاُج َنّظاراٍت.

يُد َنّظاراٍت َحْمراَء. ُهَو ُير

ِمْن َفْضِلك، أْيَن َمَحلُّ الِبقاَلة؟  29

َمَحلُّ الِبقاَلِة ُقْرَب الِجْسِر.

ِمْن َفْضِلِك، أْيَن الَمْخَبز؟

الَمْخَبُز َيَقُع َعلى شاِرِع الُبْرُتقاِل.

ْيَدِليَُّة؟ ِمْن َفْضِلِك، أْحتاُج َدواًء. أْيَن الصَّ  30

ْيَدِليَُّة ُقْرَب الُمْسَتْشفى. الصَّ

يُد ِكتابًا، أْيَن الَمْكَتَبُة؟ ِمْن َفْضِلِك، اُأر

الَمْكَتَبُة ُقْرَب الُمْنَتَزِه.

يُد ُمَجْوَهراٍت، َلِكنَّها ال َتْحتاُج اإَلْيها. ِهَي ُتر  31

يُد َكْعَكًة، َلِكنَُّه ال َيْحتاُج اإَلْيها. ُهَو ُير

يُدها. ِهَي َتْحتاُج ِلَنّظاراٍت، َلِكنَّها ال ُتر

يُدُه. ُهَو َيْحتاُج َدواًء، َلِكنَُّه ال ُير

َمَحلُّ ِبقاَلٍة  19

َمَحلُّ ُمِعّداٍت

َمَحلُّ ُمَجْوَهراٍت

قاِن ِمْن َمَحلِّ الَبقاَلِة. ُهما َيَتَسوَّ  20

ُق ِمْن َمَحلِّ الُمَعّدات. ِهَي َتَتَسوَّ

ُق ِمْن َمَحلِّ الُمَجْوَهرات. ُهَو َيَتَسوَّ

أنا أْقَرُأ ِكتابًا.  21

ُهَو َيْشَتري َدواًء.

ُكالِن الّشوكوالَته. ُهما َيأ

ِهَي َتبيُع َكْعَكًة.

ياِن ُخضارًًا ِمْن َمَحلِّ الِبقاَلِة. ُهما َيْشَتِر  22

ْيَدِليَّة. ِهَي َتْشَتري َدواًء ِمَن الصَّ

يَن َكْعَكًة ِمَن الَمْخَبز. أْنِت َتْشَتر

ِهَي َتْشَتري ُكُتبًا ِمَن الَمْكَتَبة.

ُهَو َيْشَتري ِكتابًا ِمَن الَمْكَتَبِة.  23

أنا أْشَتري ُسلَّمًا ِمْن َمَحلِّ الُمَعّدات.

َنْحُن َنبيُع الُمَجْوَهراِت في َمَحلِّ الُمَجْوَهراِت.

ْيَدِليَّة. ِهَي َتبيُع َدواًء في الصَّ

شوكوالَته  24

َكْعَكٌة

َدواٌء

َصْيَدِليٌَّة

َمْكَتَبٌة

َمْخَبٌز

يوٌن َمْكسوٌر ِتِلِفْز  25

ُلْعَبٌة َمْكسوَرة

راْديو َمْكسوٌر

هاِتٌف َمْكسور
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الدرس المحوري4�2

َمْسَرِحيٌَّة  01

َمْسَرِحيٌَّة

َمْسَرِحيٌَّة

َحْفٌل موسيِقيٌّ

َحْفٌل موسيِقيٌّ

فيْلٌم

الَوَلُد َو أبوُه ُيشاِهداِن فيْلمًا.  02

ُهْم ُيشاِهدوَن َمْسَرِحيًَّة.

. ُهما َيْسَتِمعاِن اإلى َحْفٍل موسيِقيٍّ

ُهْم َيْسَتِمعوَن اإلى الّراْديو.

ُكَرُة الَقَدِم  03

ُكَرُة الَقَدِم

ُكَرُة الَقَدِم

الغوْلف

الغوْلف

ُكَرُة الَمْضِرِب

َحْفٌل موسيِقيٌّ  04

َمْسَرِحيٌَّة

فيْلم

ُكَرُة الَقَدم

ُكَرُة الَمْضِرب

الغوْلف

ُبْرُتقاٌل  05

َعصيٌر

شاٌي

َجَزٌر

يتبع4�1

يونًا َجديدًا. أنا أْحتاُج ِتِلِفْز  32

يونًا َجديدًا؟ ِلماَذا َتْحتاُج ِتِلِفْز

يوِنَي الَقديم َمْكسور. أَلنَّ ِتِلِفْز

أنا أْحتاُج َمَظلًَّة َجديَدًة.

ِلماذا َتْحتاجيَن ِمَظلًَّة َجديَدًة؟

أَلنَّ َمَظلَّتي الَقديَمة َمْكسوَرة.

يَن؟ أْهًال, ماذا َتْشَتر  33

ِكَهًة َو شوكوالَته. أنا أْشَتري فا

يَن؟ َمْرَحبًا. ماذا َتْشَتر

أنا أْشَتري َلْحمًا َو ُخضارًا.

ْيَدِليَُّة؟ ِمْن َفْضِلِك، َهْل َهِذِه ِهَي الصَّ  34

ْيَدِليَُّة َتَقُع َعلى شاِرِع األْرِز. ال. َهِذِه َمْكَتَبٌة. الصَّ

ِمْن َفْضِلِك، َهْل َهذا ُهَو الَمْخَبُز؟

يٌب ِمْن الُمْنَتَزِه. ال. َهذا َمَحلُّ الِبقاَلة. الَمْخَبُز َقر

أْيَن َمَحلُّ الُمَعّدات؟  35

َمَحلُّ الُمَعّداِت ُقْرَب الَمْكَتَبِة.

ماذا َتْحتاج؟

أنا أْحتاُج ُسلَّمًا َجديدًا.

ِلماذا َتْحتاُج ِلُسلٍَّم َجديد؟

أَلنَّ ُسلَّمي الَقديم َمْكسور.
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ماذا ُتِحبُّ أْن َتْفَعل؟  13

ُأِحبُّ أْن أْلَعَب ُكَرَة الَقَدم.

ماذا ُتِحّبيَن أْن َتْفَعلي؟

ُأِحبُّ أْن أْقَرأ.

ماذا ُتِحّبيَن أْن َتْفَعلي؟  14

ُأِحبُّ أْن أْسَتِمَع اإلى الّراْديو.

ماذا ُتِحّبيَن أْن َتْفَعلي؟

ُأِحبُّ أْن أْطُبَخ.

ِه. ْكَثَر ِمْن ُأمِّ الَوَلُد َلَدْيِه َعصيٌر أ  15

ها. ْكَثَر ِمْن ُأمِّ الِبْنُت َلَدْيها ُبْرُتقاٌل أ

ْكَثَر ِمَن الّطاِلَبِة. الُمَعلُِّم َلَدْيِه ُكُتٌب أ

ْكَثَر ِمْن أبيها. الِبْنُت َلَدْيها َكْعٌك أ

الرَُّجُل َلَدْيِه شاٌي أَقلُّ ِمْن َزْوَجِته.  16

الِبْنُت َلَدْيها ُخْبٌز أَقلُّ ِمْن َصديِقها.

الَمْرأُة َلَدْيها َعصيٌر أَقلُّ ِمْن اإْبِنها.

الرَُّجُل َلَدْيِه َكْعٌك أَقلُّ ِمْن اإْبِنِه.

ْكَثَر ِمْن َزْوَجِتِه. الرَُّجُل َلَدْيِه ُخْبٌز أ  17

الرَُّجُل َلَدْيِه ُخْبٌز أَقلَّ ِمْن َزْوَجِتِه.

ْكَثَر ِمْن َزْوِجها. الَمْرأُة َلَدْيَها ُنقوٌد أ

الَمْرأُة َلَدْيَها ُنقوٌد أَقلَّ ِمْن َزْوِجها.

أيُّ َحْيواٍن َكبير؟  18

َهذا الَحْيواُن َكبير.

أيُّ َحْيواٍن َصغير؟

َهذا الَحْيواُن َصغير.

ِكَهٍة َحْمراء؟ أيُّ فا

ِكَهُة َحْمراء. َهِذِه الفا

ِكَهٍة َخْضراء؟ أيُّ فا

ِكَهُة َخْضراء. َهِذِه الَفا

الِبْنُت َتْشَرُب الَعصيَر.  06

باِن الّشاَي. الرَُّجُل َو الَمْرأُة َيْشَر

ُكُل َجَزَرًة. الرَُّجُل َيأ

ُكُل ُبْرُتقاَلًة. الَمْرأُة َتأ

الَوَلُد ُيِحبُّ ُكَرَة الَقَدِم.  07

الَوَلُد ال ُيِحبُّ الَجَزَر.

الِبْنُت ُتِحبُّ الِجياَد.

الِبْنُت ال ُتِحبُّ الَعصيَر.

الرَُّجُل ُيِحبُّ الغوْلف.  08

الَوَلُد ال ُيِحبُّ ُكَرَة الَمْضِرب.

النِّساُء ُيْحِبْبَن الّشاَي.

الِبْنُت ال ُتِحبُّ الِحذاَء األْحَمر.

. ُهَو ُيِحبُّ َهذا الَحْفَل الموسيِقيَّ  09

. ُهَو ال ُيِحبُّ َهذا الَحْفَل الموسيِقيَّ

ُهَو ُيِحبُّ الُبْرُتقال.

ُهَو ال ُيِحبُّ الُبْرُتقال.

الَمْرأتاِن َتْلَعباِن الغوْلف.  10

النِّساُء َيْلَعْبَن ُكَرَة الَقَدم.

الَمْرأتاِن َتْلَعباِن ُكَرَة الَمْضِرب.

الِبْنُت ال ُتِحبُّ أْن َتْلَعَب ُكَرَة الَقَدم.  11

الرَُّجُل ُيِحبُّ أْن َيْلَعَب ُكَرَة الَقَدم.

الَوَلُد ال ُيِحبُّ أْن َيْلَعَب ُكَرَة الَمْضِرب.

الَمْرأُة ُتِحبُّ أْن َتْلَعَب ُكَرَة الَمْضِرب.

ِهَي ُتِحبُّ أْن َتْجري.  12

ِهَي ُتِحبُّ أْن َتْقَرأ.

ُهَو ُيِحبُّ أْن َيْطُبَخ.

ُهَو ُيِحبُّ أْن َيْسَبَح.
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ْكَثر؟ أيُّ َمْنِزٍل ُتِحبُّ أ  24

ْكَثَر ِمَن الَمْنِزِل الَقديم. أنا ُأِحبُّ الَمْنِزَل الَجديد أ

ْكَثر؟ أيُّ َسّياَرٍة ُتِحبُّ أ

ْكَثَر ِمَن الَسّياَرِة الَجديَدة. أنا ُأِحبُّ الَسّياَرَة الَقديَمَة أ

َخْمَسُة دوالراٍت.  25

َعْشَرُة يورو.

َخْمَسَة َعَشَر ُجَنْيهًا اإْسَتْرليِنّيًا.

ّيًا. ِعْشروَن ُجَنْيهًا ِمْصِر

ُجَنْيٌه ِمْصِريٌّ واِحٌد  26

يَّة َعْشَرُة ُجَنْيهاٍت ِمْصِر

ّيًا. ِعْشروَن ُجَنْيهًا ِمْصِر

الَقميُص ُيَكلُِّف اإْثَنْي َعَشَر ُجَنْيهًا اإْسَتْرليِنّيًا.  27

الِكتاُب ُيَكلُِّف َخْمَسَة َعَشَر دوالرًا.

يَن يورو. ْمِسيَُّة ُتَكلُِّف ِعْشر الَنّظاراُت الشَّ

َكْم ُيَكلُِّف الَجَزُر؟  28

الَجَزُر ُيَكلُِّف َثالَث دوالرات.

َكْم ُيَكلُِّف الّشاي؟

الّشاُي ُيَكلُِّف اإْثَنْين يورو.

َكْم ُتَكلُِّف َتْذَكَرُة الفيْلم؟

َتْذِكَرُة الفيْلِم ُتَكلُِّف ِتْسَع ُجَنْيهاٍت.

؟ َكْم ُتَكلُِّف َتْذَكَرُة الَحْفِل الموسيِقّيْ  29

َبعيَن يورو. ِهَي ُتَكلُِّف أْر

طيَرة؟ َكْم ُتَكلُِّف الشَّ

ِهَي ُتَكلُِّف َثالَث ُجَنْيهاٍت اإْسَتْرليِنيَّة.

َكْم ُيَكلُِّف َعصيُر الُبْرُتقال؟

ُهَو ُيَكلُِّف دوالرًا واِحدًا.

يتبع4�2

أيُّ ُلْعَبٍة ِهَي َكبيَرة؟  19

اللُّْعَبُة الزَّْرقاء َكبيَرة.

أيُّ ُلْعَبٍة ِهَي َصغيَرة؟

ْفراُء َصغيَرة. اللُّْعَبُة الصَّ

؟ أيُّ َقميٍص ُهَو ُبنِّيٌّ

. الَقميُص الَكبيُر ُبنِّيٌّ

؟ أيُّ َقميٍص ُهَو َوْرِديٌّ

. غيُر َوْرِديٌّ الَقميُص الصَّ

َمْن َتْلِبُس َقميصًا أْزَرَق؟  20

أيُّ َقميٍص ُهَو أْحَمُر؟

َمْن الَّذي َيْلَعُب الغوْلف؟

أيُّ ُكَرٍة ِهَي َبْيضاُء؟

َمْن َيْلِبُس َنّظاراٍت َشْمِسيٍَّة؟

أيُّ َنّظاراٍت َشْمِسيٍَّة ِهَي َوْرِديَّْة؟

ْكَثَر ِمْن ُكَرِة الَقَدم. أنا ُأِحبُّ ُكَرَة الَمْضِرب أ  21

ْكَثَر ِمَن الُبْرُتقال. أنا ُأِحبُّ الُتّفاح أ

ْكَثَر ِمَن الَعصير. أنا ُأِحبُّ الَحليَب أ

ْكَثَر ِمَن الَقْهَوِة. أنا ُأِحبُّ الّشاَي أ

ْكَثَر؟ أيُّ ِحذاٍء ُتِحّبيَن أ  22

ْكَثَر ِمَن الِحذاِء األْخَضر. أنا ُأِحبُّ الِحذاَء األْزَرق أ

ْكَثر؟ أيُّ َقميٍص ُتِحّبيَن أ

ْكَثَر ِمَن الَقميِص األْزَرق. أنا ُأِحبُّ الَقميَص األْسَود أ

ْكَثر؟ أيُّ َدّراَجٍة ُتِحّبيَن أ  23

راَجِة الَوْرِديَّة. ْكَثَر ِمَن الدَّ راَجَة الَخْضراء أ أنا ُأِحبُّ الدَّ

ْكَثَر؟ أيُّ َثْوٍب َتِحبُّ أ

ْكَثَر ِمَن الثَّْوِب األْبَيض. أنا ُأِحبُّ الثَّْوَب األْحَمَر أ
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الدرس المحوري4�3

َمْعَدٌن  01

َمْعَدٌن

َمْعَدٌن

َخَشٌب

َخَشٌب

َوَرٌق

بالستيك  02

بالستيك

بالستيك

َوَرٌق

َوَرٌق

َخَشٌب

َخَشٌب  03

َوَرٌق

َمْعَدٌن

بالستيك

َهِذِه الماِئَدُة َمْصنوَعٌة ِمَن الَخَشِب.  04

َهَذا الُكْرِسيُّ َمْصنوٌع ِمَن البالْستيك.

َهِذِه التَّْذِكَرُة َمْصنوَعٌة ِمَن الَوَرِق.

َهذا الُسلَُّم َمْصنوٌع ِمَن الَمْعَدِن.

ُكْرِسيٌّ َخَشِبّي  05

َصْحٌن بالستيِكّي

ُكْرِسيٌّ بالستيِكّي

َصْحٌن َخَشِبّي

َلَديَّ كوٌب بالستيِكّي.  06

. َلَديَّ كوٌب َوَرقيٌّ

َلَديَّ ماِئَدٌة َخَشِبيَّة.

َلَديَّ ماِئَدٌة َمْعَدنيَّة.

ْمِسيَِّة. ْكَثَر ِمَن الَنّظاراِت الشَّ يوُن ُيَكلُِّف أ الِتِلِفْز  30

الُقبََّعُة ُتَكلُِّف أَقلَّ ِمَن الِمْعَطف.

ْكَثَر ِمْن َتْذَكَرِة الفيْلم. َتْذَكَرُة الَحْفِل الموسيِقّيْ ُتَكلُِّف أ

حيَفُة ُتَكلُِّف أَقلَّ ِمَن الِكتاب. الصَّ

ْكَثَر ِمَن الَبْنَطلوِن األْخَضِر. الَبْنَطلوُن األْزَرُق ُيَكلُِّف أ  31

ْفراِء. ّراَجِة الصَّ ّراَجُة الَبَنْفَسِجيَُّة ُتَكلُِّف أَقلَّ ِمَن الدَّ الدَّ

ْكَثر ِمَن الهاِتِف األْبَيض. الهاِتُف األْسَود ُيَكلُِّف أ

ْوداء ُتَكلُِّف أَقّل ِمَن الَنّظاراِت الَحْمراء. الَنّظاراُت السَّ

ْكَثر؟ أيُّ َتّنوَرٍة ُتِحّبيَن أ  32

ْكَثَر ِمَن التَّنوَرِة الَبْيضاِء. أنا ُأِحبُّ التَّنوَرَة الزَّْرقاَء أ

َكْم ُيَكلُِّف الَقميُص األْزَرق؟

ُهَو ُيَكلُِّف َسْبَعة يورو.

ْكَثر؟ أيُّ َكْنَزٍة ُتِحّبيَن أ  33

ْكَثَر ِمَن الَكْنَزِة الَبَنْفَسِجيَِّة. أنا ُأِحبُّ الَكْنَزَة الرَّماِديََّة أ

َكْم ُتَكلُِّف الَكْنَزُة الرَّماِديَّة؟

يَن دوالرًا. ِهَي ُتَكلُِّف ِتْسَعًة َو ِعْشر

ماذا ُتِحبُّ أْن َتْفَعَل؟  34

أنا ُأِحبُّ أْن أْلَعَب ُكَرَة الَقَدم.

أيُّ ِحذاٍء ُتِحّب؟

أنا ُأِحبُّ الِحذاَء األْسَود.

َكْم ُيَكلِّفاِن؟

ُهما ُيَكلِّفاِن ِسّتيَن يورو.
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َهِذِه الُمَجْوَهراُت غاِلَيُة الثََّمن.  13

َهِذِه الُمَجْوَهراُت َرخيَصُة الثََّمن.

َهِذِه الكاميرا غاِلَيُة الثََّمن.

َهِذِه الكاميرا َرخيَصُة الثََّمن.

َهِذِه الَسّياَرُة َرخيَصُة الثََّمن.  14

َهِذِه الَسّياَرُة غاِلَيُة الثََّمن.

َهَذا الثَّْوُب َرخيُص الثََّمن.

َهَذا الثَّْوُب غالي الثََّمن.

يون َثقيٌل. َهذا التِِّلِفْز  15

َهِذِه الماِئَدُة َثقيَلٌة.

َهِذِه الِقْطَعُة الَنْقِديَُّة الَمْعَدِنيَُّة َخفيَفٌة.

َهِذِه الِمالَءُة َخفيَفٌة.

َهذا الُكْرِسيُّ َخفيف.  16

َهذا الُكْمبيوَتُر َخفيٌف.

يُر َثقيٌل. ر َهذا السَّ

يوُن َثقيٌل. َهذا الِتِلِفْز

يعات. اإنَُّهنَّ َسر  17

اإنَُّهنَّ َبطيئات.

يٌع. ُهَو َسر

ِهَي َبطيَئٌة.

يَعٌة. َهِذِه الَسّياَرُة َسر  18

َهذا الَحَيواُن َبطيٌء.

يٌع. الَجواُد الُبنِّيُّ َسر

يَعٌة. َهِذِه َسر  19

َهِذِه َخفيَفٌة.

َهذا َثقيٌل.

َهذا َبطيٌء.

يتبع4�3

َهِذِه َمْصنوَعٌة ِمَن الَخَشب.  07

َهِذِه َمْصنوَعٌة ِمَن البالْستيك.

َهذا َمْصنوٌع ِمَن الَوَرق.

َهذا َمْصنوٌع ِمَن الَمْعَدن.

الُعْمالُت الَمْعَدِنيَُّة َمْصنوَعٌة ِمَن الَمْعَدِن.  08

ِبطاقاُت اإلْئِتمان َمْصنوَعٌة ِمَن البالْستيك.

الّشيكاُت َمْصنوَعٌة ِمَن الَوَرق.

ُهْم َيْدَفعوَن ِبالُعْمَلِة الَمْعَدِنيَِّة.  09

ِهَي َتْدَفُع ِبالّشيِك.

ُهَو َيْدَفُع ِبِبطاَقِة االْئِتماِن.

أنا أْدَفُع َنْقدًا.

ْفَع ِبالّشيِك؟ يديَن الدَّ َهْل ُتر  10

ْفَع ِبالنَّْقِد. يُد الدَّ ال. ُأر

ْفَع ِبِبطاَقِة اإل�ْئِتمان؟ يُد الدَّ َهْل ُتر

ْفَع ِبالّشيِك. يُد الدَّ ال. ُأر

ْفَع ِبالنَّْقد؟ يديَن الدَّ َهْل ُتر

ْفَع ِبِبطاَقِة اإلْئِتمان. يُد الدَّ ال. ُأر

؟ َكْم ُيَكلُِّف الُكْرسيُّ الَخَشبيُّ  11

الُكْرسيُّ الَخَشبيُّ ُيَكلُِّف ِسّتيَن ُجَنْيهًا اإْسِتْرليِنّيًا.

؟ َكْم ُيَكلُِّف الُكْرسيُّ البالْستيِكيُّ

ْسِتْرليِنيَّة. َبَعَة ُجَنْيهاٍت اإِ الُكْرسيُّ البالْستيِكيُّ ُيَكلُِّف أْر

الُكْرِسيُّ الَخَشِبيُّ غالي الثََّمن.  12

الُكْرِسيُّ البالْستيِكيُّ َرخيُص الثََّمِن.

الكوُب الَمْعَدِنيُّ غالي الثََّمن.

الكوُب الَوَرِقيُّ َرخيُص الثََّمن.
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ِن. اإْبَنتي َصغيَرُة السِّ  26

اإْبَنتي أْصَغُر ِسّنًا.

اإْبَنتي ِهَي األْصَغُر ِسّنًا.

ِن. أبي َكبيُر السِّ

ْكَبُر ِسّنًا. أبي أ

أبي ُهَو األْكَبُر ِسّنًا.

َمْنِزلي َكبير.  27

ْكَبُر ِمْن َمْنِزِلِك. َمْنِزلي أ

ُكْمبيوَتري َصغيٌر.

ُكْمبيوَتري أْصَغُر ِمْن ُكْمبيوَتِرِك.

َهِذِه الكاميرا َغاِلَيُة الثََّمن.  28

يون أْغلى َثَمنًا. َهذا الِتِلِفْز

َهذا الُكْمبيوَتُر ُهَو األْغَلى.

َلدى الرَُّجِل َبْعُض الَكْعك.  29

ْكَثر. َلدى الَمْرأِة َكْعٌك أ

َلدى الِبْنِت الَكْعُك األْكَثُر.

َلَدْيِه َبْعُض الُتّفاِح.  30

ْكَثَر. َلَدْيِه ُتّفاٌح أ

َلَدْيِه الُتّفاُح األْكَثُر.

َلَدْيها ِبْضُع ُكُتٍب.  31

ْكَثر. َلَدْيها ُكُتٌب أ

َلَدْيها الُكُتُب األْكَثر.

َلَدْيِه ِبْضُع أْقالٍم.

ْكَثر. َلَدْيِه أْقالٌم أ

َلَدْيِه األْقالُم األْكَثَر.

يع. َهذا الَحْيواُن َسر  20

َهذا الَحْيواُن أْسَرع.

َهذا الَحْيواُن َبطيء.

َهذا الَحْيواُن أْبَطأ.

ُكُتبي َثقيَلٌة.  21

ُكُتُبُه َأْثَقل.

الكوُب البالْستيِكيُّ َخفيف.

الكوُب الَوَرِقيُّ أَخّف.

َهِذِه الكاميرا َصغيَرة.  22

َهِذِه الكاميرا أْصَغر.

َهِذِه الكاميرا ِهَي األْصَغر.

َهذا الَمْنِزُل َكبيٌر.

ْكَبُر. َهذا الَمْنِزُل أ

َهذا الَمْنِزُل ُهَو األْكَبر.

. الرَُّجُل الُمِسنُّ َلُه َشْعٌر َرماِديٌّ  23

الَمْرأُة الُمِسنَّة َلها َشْعٌر أْبَيض.

الَمْرأُة الّشابَّة َلها َشْعٌر أْسَود.

الرَُّجُل الّشاب َلُه َشْعٌر أْزَرق.

الرَُّجُل الُمِسنُّ ُمَعلٌِّم.  24

الَمْرأُة الُمِسنَُّة َطبيَبٌة.

الَمْرأُة الّشابَُّة ُمَعلَِّمٌة.

الرَُّجُل الّشاُب َطبيٌب.

. َجّدي ُمِسنٌّ  25

ِن. اإْبَنتي َصغيَرُة السِّ

. َطبيبي ُمِسنٌّ

َطبيَبتي شابَّة.
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الدرس المحوري4�4

َلَدْيِه َبْعُض الُنقوِد.  01

. َلَدْيها ُنقوٌد أَقلُّ

َلَدْيها َبْعُض الُخْبِز.

. َلَدْيِه ُخْبٌز أَقلُّ

. َلدى الرَُّجِل َبْعُض األُرزِّ  02

َلدى الِبْنِت أُرزٌّ أَقّل.

َلدى الَمْرأِة األُرزَّ األَقّل.

َلدى الِبْنِت َبْعُض الَكْعك.

َلَدى الَمْرأِة َكْعٌك أَقّل.

َلدى الرَُّجِل الَكْعُك األَقّل.

ِكَهِة. َلدى الَمْرأِة َبْعُض الفا  03

ِكَهُة األْكَثُر. َلدى الَوَلِد الفا

ِكَهٌة أَقلُّ ِمَن الرَُّجِل. َلدى الِبْنِت فا

ْكَثُر ِمَن الَوَلِد. ِكَهٌة أ َلدى الِبْنِت فا

َهِذِه األْقالُم ُمَتشاِبَهٌة.  04

َهِذِه الَكراِسي ُمْخَتِلَفٌة.

َهِذِه اللَُّعُب ُمَتشاِبَهٌة.

َهِذِه األْكواُب ُمْخَتِلَفٌة.

ِبَطتا الُعُنِق هاتاِن ُمَتشاِبَهتاِن. ْر  05

ْبطاُت الُعُنِق َهِذِه ُمْخَتِلَفٌة. َر

َهِذِه الِقَطُع الَنْقديَُّة الَمْعَدِنيَُّة ُمَتشاِبَهٌة.

َهِذِه الِقَطُع الَنْقديَُّة الَمْعَدِنيَُّة ُمْخَتِلَفٌة.

َهِذِه األْكواُب ُمَتشاِبَهُة الِقياِس.  06

باِن ُمختِلفا الِقياِس. َهِذاِن الكو

َهِذِه الُقبَّعاُت ُمَتشاِبَهُة الِقياِس.

هاتاِن الُقبََّعتاِن ُمْخَتِلَفتا الِقياِس.

يتبع4�3

أْحتاُج ِبْضَع ُصحوٍن.  32

َنْحُن َنبيُع ُصحونًا َمْعَدِنيًَّة، َوَرقيًَّة، َو َخَشِبيًَّة. أيََّة ُصحوٍن 

َتْحتاجين؟

أنا أْحتاُج ُصحونًا َخفيَفة الَأنَّ عا�ِئَلتي َتَتناَوُل الَغداَء في 

الُمْنَتَزِه الَيْوم.

الُصحوُن الَخَشِبيَُّة أَخفُّ ِمَن الُصحوِن الَمْعَدِنيَِّة، َلِكنَّ 

. الُصحوَن الَوَرِقيََّة ِهَي األَخفُّ

َكْم ُتَكلُِّف َعْشَرُة ُصحوٍن َوَرِقّية؟  33

َعَشَرُة ُصحوٍن َوَرِقيٍَّة ُتَكلُِّف دوالرًا واِحدًا. َكْم َصْحنًا 

يدين؟ ُتر

يُد َعْشَرَة ُصحوٍن. ُأر

ْفَع ِبالنَّْقد؟ يديَن الدَّ َهْل ُتر

ْفَع ِبِبطاَقِة اإلْئِتمان. يُد الدَّ ال. ُأر
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َهْل الثَّْوُب ُمالِئُم الِقياس؟  14

َنَعْم. اإنَُّه ُمالِئُم الِقياس.

َهْل الَنّظاراُت ُمال�ِئَمُة الِقياس؟

ال. اإنَّها َصغيَرُة ِلْلغاَية.

َهْل الُقبََّعة ُمال�ِئَمُة الِقياس؟

ال. اإنَّها َكبيَرٌة ِلْلغاَية.

ُقبََّعتي َكبيَرٌة ِلْلغاَية.  15

َنّظاَرتي َصغيَرٌة ِلْلغاَية.

اراتي َكبيَرٌة ِلْلغاَية. َنظَّ

ُقبََّعتي َصغيَرٌة ِلْلغاَية.

يُد َهذا الَقميص؟ َهْل ُتر  16

يُد َهذا الَقميص. ال. أنا ال ُأر

ِلَم ال؟

أَلنَُّه َكبيٌر ِلْلغاَية.

َهِل الِمْعَطُف ُمالِئُم الِقياس؟  17

ال. اإنَُّه َصغيٌر ِلْلغاَية.

ْكَبر. َهذا الِمْعَطُف ُهَو أ

ِبْضٌع ِمَن الُكراِت ُصْفُر.  18

َلْيَس َبْيَن الُكراِت ُصْفُر.

َجميُع الُكراِت ُصْفُر.

ِبْضَعٌة ِمَن الُصحوِن بالْستيِكيٌَّة.  19

َلْيَس َبْيَن الُصحوِن َوَرِقيٌَّة.

َجميُع اللَُّعِب َمْعَدِنيٌَّة.

َجميُع اللَُّعِب َخَشِبيٌَّة.

َبْعُض األْطفاِل جاِلسون.  20

َجميُع األْطفاِل جاِلسون.

َلْيَس َبْيَن األْطفاِل جاِلسوَن.

هاتاِن الُقبََّعتاِن ُمَتَشاِبَهتا اللَّْوِن.  07

هاتاِن الُقبََّعتاِن ُمْخَتِلَفتا اللَّْوِن.

َهِذِه األْكواُب ُمَتشاِبَهُة اللَّْوِن.

باِن ُمْخَتِلفا اللَّْوِن. َهذان الكو

َهذاِن الهاِتفاِن ُمَتشاِبها الِقياِس َلِكنَُّهما ُمْخَتِلفا األْلواِن.  08

َهذاِن الهاِتفاِن ُمَتشاِبها اللَّْوِن َلِكنَُّهما ُمْخَتِلفا الِقياِس.

هاتاِن الِمْنَشَفتاِن ُمَتشاِبَهتا الِقياس َلِكنَُّهما ُمْخَتِلَفتا األْلواِن.

هاتاِن الِمْنَشَفتاِن ُمَتشاِبَهتا اللَّْوِن َلِكنَُّهما ُمْخَتِلَفتا الِقياِس.

َهذا الُكْرِسيُّ َصغيٌر ِلْلغاَية.  09

َهِذِه الَدّراَجُة غاِلَيُة الثََّمِن ِلْلغاَية.

أْنَت َكبيٌر ِلْلغاَية.

أنا َقصيٌر ِلْلغاَية.

ْمِسيَُّة َكبيَرٌة ِلْلغاَية. َهِذِه الَنّظاراُت الشَّ  10

َهذا الِمْعَطُف َصغيٌر ِلْلغاَية.

َهذا الِحذاُء ُمالِئُم الِقياس.

َهذا الَبْنَطلوُن َكبيٌر ِلْلغاَية.  11

َهذا الَبْنَطلون َصغيٌر ِلْلغاَية.

َهذا الَبْنَطلون ُمالِئُم الِقياس.

أيُّ ِحذاٍء ُهَو َكبيٌر ِلْلغاَية؟  12

أيُّ ِحذاٍء ُهَو َصغيٌر ِلْلغاَية؟

أيُّ ِحذاٍء ُهَو ُمال�ِئُم الِقياس؟

َهِل الثَّْوُب ُمالِئُم الِقياس؟  13

َنَعْم. اإنَُّه ُمالِئُم الِقياس.

َهْل الَقميُص ُمال�ِئُم الِقياس؟

ال. اإنَُّه َكبيٌر ِلْلغاَية.
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َمَحلُّ الُمَجْوَهراِت َمْفتوٌح.  27

الَمْكَتَبُة َمْفتوَحٌه.

ْيَدِليَُّة ُمْغَلَقٌة. الصَّ

َمَحلُّ اللَُّعِب ُمْغَلٌق.

َمَحلُّ الِبقاَلِة َمْفتوٌح.  28

َمَحلُّ الِبقاَلِة ُمْغَلٌق.

الَمْخَبُز َمْفتوٌح.

الَمْخَبُز ُمْغَلٌق.

يديَن َبْعَض الَكْعك؟ َهْل ُتر  29

َنَعْم.

ُشْكرًا َلِك.

َعة. أْنِت َعلى الرَّْحِب َو السِّ

ِمْن َفْضِلَك، َهْل َمَحلُّ الَبقاَلِة َمْفتوٌح؟  30

َنَعم. َمَحلُّ الَبقاَلِة َمْفتوٌح.

ُشْكرًا َلَك.

َعة. أْنِت َعلى الرَّْحِب َو السِّ

ُشْكرًا َلِك.  31

َعة. أْنِت َعلى الرَّْحِب َو السِّ

ُشْكرًا َلِك.

َعة. أْنَت َعلى الرَّْحِب َو السِّ

يُد َكْعَكًة. َبع َسَنواٍت. أنا ُأر الَيْوم أْصَبَح ُعْمري أْر  32

ما َلْوُن الَكْعَكِة الَّتي ُتريد؟

يُد َكْعَكًة َزْرقاء. ُأر

يد؟ ما ِقياُس الَكْعَكِة الَّتي ُتر

يُد الَكْعَكَة األْكَبر. أنا ُأر

يتبع4�4

َلْيَس َبْيَن الزُّهوِر بالْستيِكيَّة.  21

ِبْضٌع ِمَن الزُّهوِر بالْستيِكيَّة.

َجميُع الزُّهوِر َوَرِقيَّة.

ِبْضٌع ِمَن الزُّهوِر َوَرِقيَّة.

َهِذِه الِقَطُع الَنْقِديَُّة الَمْعِدِنيَُّة ُمَتشاِبَهُة اللَّْون َلِكنَّها ُمْخَتِلَفُة   22

الِقياساِت.

َهِذِه الِقَطُع الَنْقِديَُّة الَمْعِدِنيَُّة ُمَتشاِبَهُة الِقياِس َلِكنَّها ُمْخَتِلَفُة 

األْلواِن.

ُقْمصاُننا َجميعًا ُمَتشاِبَهُة اللَّْون َلِكنَّها َجميعًا ُمْخَتِلَفُة 

الِقياسات.

ُقْمصاُننا َجميعًا ُمَتشاِبَهُة الِقياِس َلِكنَّها َجميعًا ُمْخَتِلَفُة 

األْلواِن.

ْكَثر؟ أيُّ َثْوٍب ُتِحّبيَن أ  23

ْكَثَر ِمَن الثَّْوِب األْزَرق. أنا ُأِحبُّ الثَّْوَب األْحَمر أ

أيُّ َثْوٍب ُتِحّبيَن األْكَثر؟

ْكَثر. أنا ُأِحبُّ الثَّْوَب األْسَوَد أ

أيُّ الِقَطِط ُتِحّبين؟  24

أنا ُأِحبُّ َجميَع الِقَطْط.

أيُّ ُلَعٍب ُتِحّب؟

أنا ُأِحبُّ َجميَع اللَُّعب.

الّناِفَذُة َمْفتوَحٌة.  25

الباُب ُمْغَلٌق.

الِكتاُب َمْفتوٌح.

الِكتاُب ُمْغَلٌق.

الباُب َمْفتوٌح.  26

الباُب ُمْغَلٌق.

الّناِفَذُة َمْفتوَحٌة.

الّناِفَذُة ُمْغَلَقٌة.
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َمْرَحبًا  02

َمْرَحبًا

َهْل َجِميُع الزُُّهوِر ِبَنْفِس اللّْون؟  03

ال. الزُُّهوُر َلْيَست َجِميَعًا ِبَنْفِس اللّْون

يد؟ َأيُّ َلْوِن ُزُهوٍر ُتِر  04

يُد ُزُهوَرًا َحْمَراء اُأِر

يد؟ َكْم ُتِر  05

يُد َخْمَس َو َثالِثيْن. ُأِر

ُشْكَرًا َلِك.  06

َعة. َأْنَت َعَلى الرَّْحِب َو السِّ

َصَباُح الَخْير.  08

َصَباُح الَخْير.

َهْل َتِبيُع َبْيَضًا؟  09

َنَعْم. َأَنا َأِبيُع َبْيَضًا.

َكْم َبْيَضًة َتْحَتاج؟  10

َبِعيَن َبْيَضْة. َأَنا َأْحَتاُج َثَماِن َو َأْر

ُشْكَرًا َلَك.  11

َعْة. َأْنَت َعَلى الرَِّحِب َو السِّ

َمْرَحَبًا  14

َمْرَحَبًا

؟ َكْم ُيَكلُِّف َهَذا الُكْرِسيُّ  15

َهَذا الُكْرِسيُّ ُيَكلُِّف َخْمِسيَن ُدوالَرًا.

ْفَع؟ يُد الدَّ َكْيَف ُتِر  16

ْفَع ِبِبطاَقِة اإلْئِتماْن. يُد الدَّ ُأِر

َبع َسَنوات، أنا أْحتاُج َكْعَكًة. الَيْوم أْصَبَح ُعْمُر اإْبني أْر  33

ما َلْوُن الَكْعَكِة الَّتي َتْحتاجيَن؟

أْحتاُج َكْعَكًة َزْرقاء.

ما ِقياُس الَكْعَكِة الَّتي َتْحتاجين؟

أْحتاُج الَكْعَكَة األْكَبر.

َهِذِه ِهَي الَكْعَكُة الزَّْرقاُء األْكَبر.  34

َكْم ُتَكلِّف؟

يَن دوالرًا. ِهَي ُتَكلُِّف َخْمَسًة َوِعْشر

ُشْكرًا َلِك.

َعِة. أْنِت َعلى الرَّْحِب َو السَّ
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ُشْكرًا َلَك.  18

َعِة. َأْنِت َعَلى الرَِّحِب َو السَّ

َمَساُء الَخْير.  20

َمَساُء الَخْير.

َأيُّ َلْوِن َبْدَلٍة ُتَحّب؟  21

ْوداَء. َأَنا ُأِحبُّ الَبْدَلَة السَّ

َهْل الَبْدَلُة َكِبيَرٌة ِلْلغاَية؟  22

َنَعْم. الَبْدَلُة َكِبيَرٌة ِلْلَغاَيِة.

َهْل َلَدْيَك َبْدَلٌة َأْصَغُر؟  23

َنَعْم. َلَديَّ َبْدَلٌة َأْصَغُر.

َهْل ِهَي ُمالِئَمُة الِقياْس؟  25

نََّها ُمالِئَمُة الِقَياْس. َنَعْم. اإِ

ُشْكَرًا َلَك.  26

َعِة. َأْنِت َعَلى الرَِّحِب َو السَّ

َهْل الَمْطَعُم َمْفُتوٌح؟  28

َنَعْم. الَمْطَعُم َمْفُتوٌح.
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