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Note first of all the sense of the gray strip located above the
frame. This is the archaic order of the alphabet, which gave way
in dictionaries during the Middle Ages to the one found today
in modern dictionaries: أ ب ت ث.... However Archaic alphabet
continues to serve. His name األبجدية, keeps its meaning. It is
often found in positions of enumeration:  إلخ/ - ج... / ... - ب/ ... -أ.
But it also has another use, very old one beyond numerical value
assigned to each letter.
10 =  ي/ 9 =  ط/ 8 =  ح/ 7 =  ز/ 6 =  و/ 5 =  هـ/ 4 =  د/ 3 =  ج/ 2 =  ب/ 1 = أ
90  ص/ 80 =  ف/ 70 =  ع/ 60 =  س/ 50 =  ن/ 40 =  م/ 30 =  ل/ 20 = ك
/ 700 =  ذ/ 600 =  خ/ 500 =  ث/ 400 =  ت/ 300 =  ش/ 200 =  ر/ 100 = ق
1000 =  غ/ 900 =  ظ/ 800 = ض

This system allows to give a numerical value to a word. One
can for example have fun calculating the "weight" of his first
name, or a hidden date or number behind a sentence, etc. Possible
applications range from speculation to the coded messages. See
the science of numerology.
Imperative
The imperative is relatively straight forward by adhering to a
simple rule: In Arabic, no word can start with two consonants, one
after the other. We start with the verb in the present, remove the
prefix, and observe what remains. If we are left with two consonants
one after the other, which is often the case, we add a short vowel
before the first consonant to obtain the imperative. On the contrary,
if once the prefix is removed, the rest is pronounceable, we already
have the imperative.
An example of the first case: > اكتب- > كتب- يكتب
An example of the second case: > سافر- يسافر
Negative Imperative
There should not be great difficulty here either. We simply
precede the present tense by the particle ال. We can note that the
 نof the suffix disappears in two cases: second person singular
feminine and second person masculine plural.
We thus have:  ال تسافروا/  ال تسافري/ ال تسافر
An example for the first case: > اكتب- > كتب- يكتب
An example of the latter: > سافر- يسافر
The Nominal Sentence
Arabic uses a sort of lexical punctuation. The western
punctuation marks are recent and have not replaced the former.
Arabic manuscripts do not indent nor skip to the next line, nor does
Arabic have capital letters. Thus one may ask how do we mark the
beginning of an important sentence or the beginning of a a chapter?
The words themselves are responsibility for this enunciation, and
for that reason do not always lend themselves to direct translation.

On page five we have an example of the particle  إنwhich marks
an important sentence. It is less used today than in classical texts but
it can still be made use of (in a speech, for example, looking to have
impact on its audience).
Prepositions and Juxtaposed Verbs
The discovery in chapter seven of the subjunctive will be enriched
here by the observation of juxtaposed verbs. Five cases are to be dealt
with. Verbs expressing a will (to decide, to wish, to try, to ask, etc.)
are followed by the particle  أنwhich introduces a verb in the present.
Those which express an idea (to discover, to think, to remark, to learn,
to listen, to believe) are followed by the particle  ّأنfollowed by a noun
or a suffix pronoun. Those which indicate the beginning of an action
(the equivalent of “to start to”) are followed directly by another verb
in the present; the verb  كانfollowed by a verb in the present indicates
the imperfect of the latter.
 أردت أن أزور املتحفI wanted to visit the museum
 علمت أن املتحف مفتوح اليومI knew the museum was open today)
 أخذت أزور كل متاحفI set out to visit all the museums
 بقيت أتعجب من جامل الجوكونداI am still suprised by the beauty of the
Jocanda

 كنت أزور متحفاً كل أسبوعI used to visit a museum every week
It should be noted that the first verb can be in the present tense
only in the first two cases.
Oral Practice
Besides the progressive learning of grammar, the activities in this
chapter are meant to inspire oral practice. The dialogue found at the
end of each chapter can be adapted to be used with the help of an
Arabic speaker. The presence of some dialect in the conversation
could be tolerated and add some authenticity to the conversation, as
well as provide a point of analysis between dialect Arabic and literary
Arabic (1).
The case of some prepositions
Finally, note the importance of knowing what preposition to
use after certain verbs. English speakers use so many verbs with
a particle or a preposition. It is rarely similar in Arabic. A careful
observation of this point is necessary.
The verb "to play"
This verb has three distinct Arabic equivalents: for a game يلعب
/ for a musical instrument  يعزف عىل/ in the sense of interpreting (a
caracter)  يـمثل. See page 9.
——————
(1) This free acces page can help you:
http://www.al-hakkak.fr/PDF/atlas-dialectes.pdf
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فعل األمر

Phonetic

Imperative

Stadium
إستاد

Studio

إستوديو

Plato

إفالطون

ي َ
رشب > اِرشب
يفتح > افتح
يذهب > اذهب
يلعب > العب
يسمع > اسمع

Juxtaposed verbs

بدأت أفهم

جنب
over
فوق
under
تـحت
around
حول
وسط among, in the middle of, amid
during
أثناء
during
خالل
beside / next to

بدأت تفهم
بدأت تفهميـن
بدأ يفهم
بدأت تفهم
بدأنا نفهم
بدأتم تفهمون
بدأتن تفهمن
بدأوا يفهمون
بدأن يفهمن

إكزافييه

يد ُرس > ُادرس
يكتب > اكتب
يسكن > اسكن

Grammar

الظروف

I started to understand

Xavier

يتكلم > تكلم
يتعلم > تعلم
يتقدم > تقدم

Update October 7th 2017

Almost-prepositions

Stephan
إسطيفان

يسافر > سافر
يحاول > حاول

84

Stockholm

Sound : 3

كان

Verb "to be" - past

بدأ  /صار  /جعل  /راح  /رشع /

إستوكهولـم

قام  /أخذ  /جاء  /جلس  /قعد

France

 /أنشأ  /أقبل  /أصبح  /أمىس /

َفرنسا

أضحى  /بقي ّ /
ظل  /ما زال ...

Sound : 1

كنت
كنت
كنت
كان
كانت

Sound : 2

I was
)You were (M
)You were (F
He was
She was

Sound : 4

األعداد

11

12

13

14

Sound : 5

15

16

17

18

19

األول الثاين الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العارش
األوىل الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العارشة
)<-- first (m

)<-- first (f

يوم األحد
<-- Sunday

يوم االثنني

يوم الثالثاء

يوم األربعاء

يوم الخميس

يوم الجمعة

يوم السبت

Sound : 6

القرن الواحد والعرشون (القرن الواحد والعرشين)  /القرن العرشون (القرن العرشين)
XXIe century

القرن التاسع عرش  /القرن الثامن عرش  /القرن السابع عرش  /القرن السادس عرش
XIXe century

الليلة الخامسة عرشة  /الليلة الرابعة عرشة  /الليلة الثالثة عرشة /
the 15e night

...

الليلة الثانية عرشة ...
12
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فعل األمر

الـمفرد الـمذكر

Grammar

الجمع الـمذكر

الـمفرد الـمؤنث

سافر  ..مع السالمة !

سافري  ..مع السالمة !

اصرب  ..فالصرب جميل !

اصربي  ..فالصرب جميل !

اصربوا  ..فالصرب جميل !

قل يل برصاحة  ..ماذا تريد ؟

قويل يل  ..ماذا تريدين ؟

قولوا يل  ..ماذا تريدون ؟

تكلم !

تكلمي !

تكلموا !

!Help me

ساعدين !

ساعديني !

ساعدوين !

!Understand me

افهمني !

افهميني !

افهموين !

تعلم اإلنجليـزية أوالً ثم ابحث

تعلمي اإلنجليـزية أوالً ثم

تعلموا اإلنجليـزية أوالً ثم

عن العمل !
اعمل أوالً ثم سافر !

ابحثي عن العمل !
اعميل أوالً ثم سافري !

ابحثوا عن العمل !
اعملوا أوالً ثم سافروا !

ارجع برسعة إىل البيت !

ارجعي برسعة إىل البيت !

ارجعوا برسعة إىل البيت !

ارشب الدواء !

ارشيب الدواء !

ارشبوا الدواء !

أعد السؤال رجا ًء !

أعيدي السؤال رجا ًء !

أعيدوا السؤال رجا ًء !

Be patient: patience is beautiful

Self-dictation after listening and reading
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سافروا  ..مع السالمة !

!Have a good trip

Tell me, what do you really
?want
!Speak

First learn English, then look
for work.

!First work, then travel
!Come back home quickly
!Drink the medicine
!Repeat the question please

Sound : 7

Sound : 9

Sound : 8

 -1حاول من جديد !

 -13نظف املطبخ !

 -25اعتمد عىل نفسك !

 -37افتح الباب !

 -2سامحني !

 -14اغسل السيارة !

 -3تكلم بصوت عال !

 -15اغسل املالبس !

 -26تغ َّد معنا !
َّ -27
تعش معنا !

 -38انتظر لحظة !
 -39سلم عىل الوالد !

 -4تكلم ببطء !

 -16اغسل الصحون !

 -28تفضل  ..تكلم !

 -40اكتب العنوان !

 -5راجع دروسك !

 -17انرش الغسيل !

 -29تفضل ما هو السؤال ؟

 -41ادفع الحساب !

 -6تعلم كل يشء !

 -18اسكت !

 -30تفضل  ..ادخل !

 -42صلح السيارة !

 -7تكلم بوضوح !

 -19اشتغل !

 -31اكتب لنا عن أخبارك !

 -8خذ !

 -20العب !

 -32اقرأ هذا الخبـر !

 -9تعال !

 -21انظر !

 -33فكر يف هذه القضية !

 -10ادخل !

 -22انتبه !

 -34الحظ أين املشكلة !

 -11انزل !

 -23اجلس معنا !

 -35خلصني من هذه املشكلة !

 -12افتح الباب !

 -24تذكر كالمي !

 -36أعط الطعام للطفل !

Sound : 10

13

85

Sound : 11

Sound : 12

Sound : 13
!1. Try again
!2. Excuse me
!3. Speak loudly
!4. Speak slowly
!5. Watch yourself
!6. Learn everything
!7. Speak clearly
!8. Look
!9. Come
!10. Come in
!11. Come down
!12. Open the door
13. Clean the kitchen

!14. Wash the car
!15. Do the laundry
16. Wash the dishes
!17. Hang the laundry
)!18. Shut up! (quiet
!19. Work
!20. Play
!21. Look
!22. Pay attention
!23. Sit down with us
!24. Remember what I've said
!25. Count on yourself
!26. Eat lunch with us
!27. Take dinner with us
!28. Tell me
?29. What is the question
!30. Come in, please
31. Write to let us know what you're doing.
!32. Read this news
!33. Think about this case
!34. Observe where the problem is
!35. Get rid of this problem for me
!36. Feed the baby
!37. Open the door
!38. Wait a bit
!39. Say hello to your Dad
!40. Write the address
!41. Pay the bill
42. Repair the car.
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النهي

الـمفرد الـمذكر
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Grammar

الجمع الـمذكر

ال تدخن ! التدخيـن مـمنوع !

ال تدخني ! التدخيـن مـمنوع !

ال تدخنوا ! التدخيـن مـمنوع !

!Don't forget the bread

ال تنس الخبز !

ال تنيس الخبز !

ال تنسوا الخبز !

!Don't turn up the radio

ال ترفع صوت الراديو !

ال ترفعي صوت الراديو !

ال ترفعوا صوت الراديو !

ال تتـردد !

ال تتـرددي !

ال تتـرددوا !

ال تصدق هذا الكالم !

ال تصدقي هذا الكالم !

ال تصدقوا هذا الكالم !

ال تخرج وحدك !

ال تخرجي وحدك !

ال تخرجوا وحدكم !

ال تأكل كل يشء وحدك !

ال تأكيل كل يشء وحدك !

ال تأكلوا كل يشء وحدكم !

ال ترشب يف فنجانـي !

ال ترشبـي يف فنجانـي !

ال ترشبوا يف فنجانـي !

ال تلعب الكرة يف الشارع !

ال تلعبي الكرة يف الشارع !

ال تلعبوا الكرة يف الشارع !

ال تذهب إىل السوق وحدك !

ال تذهبي إىل السوق وحدك !

ال تذهبوا إىل السوق وحدكم !

ال تتكلم مع الغرباء !

ال تتكلمي مع الغرباء !

ال تتكلموا مع الغرباء !

ال تتأخر عن الـموعد !

ال تتأخري عن الـموعد !

ال تتأخروا عن الـموعد !

ال تقل هذا ألحد !

ال تقولـي هذا ألحد !

ال تقولوا هذا ألحد !

Don't smoke! It's forbidden.

Self-dictation after listening and reading

الـمفرد الـمؤنث
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!Don't hesitate
!Don't beleive that
!Don't go out alone
!Don't eat everything by yourself
!Don't drink out of my cup
!Don't play in the street
!Don't go to the market alone
!Don't talk to strangers
!Don't be late
!Don't tell anyone about that

Sound : 14

Sound : 15

Sound : 16

 -1حاول من جديد وال تيأس !

 -9اغسل الصحون وال تنتظر غداً !

 -17اكتب مذكراتك وال تنس شيئاً !

 -25اخرج وال ترجع !

 -2راجع دروسك وال تلعب !

 -10انرش الغسيل وال تنتظر الليل !

 -18ادرس وال تضيع وقتك باللعب !

 -26اذهب إىل السوق وال تعد بدون الخبـز !

 -3تكلم برصاحة وال تتـردد !

 -11اسكت وال تقل شيئاً !

 -19اصبـر وال تيأس !

 -27خذ هذه النقود وال تهتم !

 -4تعال وال تتأخر !

 -12اشتغل وال تتكلم !

 -20كن متفائ ًال وال تحزن !

 -28اقرأ هذا الكتاب وال تذهب إىل الطبيب !

 -21استـرح وال تفكر بالعمل !

 -29ابحث عن عمل وال تبق جالساً يف البيت !

 -22اسمع هذه األغنية وال تبك !

 -30اكتب واجباتك وال تبق أمام الكمبيوتر !

 -5افتح الباب وال تتـركني يف الشارع !  -13اسكت وال تتكلم عن مشاكلك !
 -6قل الحقيقة وال تكذب !

 -14قم وال تتامرض !

 -7اغسل السيارة وال تتعذر !

 -15تكلم بحرية وال تخف من يشء !  -23تفرج عىل املباراة وال تتكلم !

 -8اغسل الـمالبس وال تنتظر أمك !

 -16عبـر عن نفسك وال َ
تخش أحداً !  -24استمع إىل خطاب الرئيس وال تتكلم !

Sound : 17

Sound : 18

Sound : 19

Sound : 20

1. Try again and don't be desperate! 2. Watch yourself and don't play around! 3. Don't hesitate to speak truthfully! 4. Come and don't be late! 5. Open the door,
don't leave me out on the street! 6. Tell the truth and don't lie! 7. Wash the car and don't make excuses! 8. Do the laundry and don't just wait for your mother! 9.
Wash the dishes and don't just wait for you mother! 10. Hang the laundry before it gets dark! 11. Shut up and don't say anything! 12. Work and keep your mouth
shut! 13. Shut up and don't speak about your problems! 14. Get up and don't pretend to be ill! 15. Speak freely and don't fear anything! 16. Say what you think
and don't fear anyone! 17. Write your memories and don't forget anything! 18. Study and don't waste your time on playing! 19. Be patient and don't despair! 20. Be
optimistic and don't be sad! 21. Take a rest and don't think about work! 22. Listen to this song and don't cry! 23. Watch the match and don't speak! 24. Listen to the
!president's speech and don't speak! 25. Go out and don't come back! 26. Go to the market and don't come back without bread! 27. Take this money and don't worry
!28. Read this book and don't go to the doctor! 29. Look for a job and don't keep sitting at home! 30. Do your homework and don't keep sitting in front of the computer
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Exercises

تـمرين  -صعب difficult

ال  .....................يا سليمة ! التدخني مـمنوع !

ال  .....................يا سليم ! أنا أعرف كل يشء !

ال  .....................الخبز يا ابني !

ال  .....................الدواء يا ابني !

ال  .....................صوت الراديو يا أوالدي !

ال  .....................كالم الناس يا أوالدي !

ال  .....................هذا الكالم يا عبد الكريم !

ال  .....................مع هذا الرجل يا سليمة !

ال  .....................وحدك يا بنتي !

ال  .....................وحدك ! هذا العمل صعب جداً !

ال  .....................كل يشء وحدك يا عمي !

ال  .....................كل يشء وحدكم !

ال  .....................يف فنجاين يا عيل !

ال  .....................الخمر ! الخمر حرام !

ال  .....................الكرة يف الشارع يا أوالدي !

ال  .....................يل ماذا أرشب ! أنا حر !

ال  .....................إىل السوق وحدك يا بنتي !

ال  .....................االمتحان يا عبد العزيز !

ال  .....................مع الغرباء يا فاطمة !

ال  .....................بالنار يا فاطمة !

ال  .....................عن الـموعد يا أوالدي !

ال  .....................عن الكالم يا ابني !

ال  .....................هذا ألحد يا إسامعيل !

ال  .....................هذا الـامل ألحد يا سمرية !

أسامء علم جغرافية

مضيق جبل طارق

بحر قزوين

مضيق هرمز

بحر إيجة

مضيق باب الـمندب

بحر مرمرة

مضيق البوسفور

بحر الشامل

البحر األحمر

بحر الـامنش

البحر األبيض الـمتوسط

بحر األورال

البحر األسود

بحر البلطيق

البحر األصفر

الدردنيل

البحر الـميت

القوقاز

البحر العربـي

البلقان

البحر الكاريبي

الرشق األوسط

البحر األدرياتييك

الصحراء الكبـرى

بحر عامن

بالد النوبة

Sound : 21

correction p. 190 — 15

Check the Internet for
the meaning and more
information.
Always try to remember
how to write every
proper name.

87

شعراء :
مجنون ليىل
أبو تـامم
ابن الرومي
الـمتنبي
أبو العالء الـمعري
أحمد شوقي
بدر شاكر السياب
إبراهيم ناجي
نزار قباين
محمود درويش
Sound : 22

أسامء علم  :أدباء وكتاب

مؤرخون قدماء :
البالذري
الطبـري
اليعقوبـي
الـمسعودي
ابن األثيـر
الـمقريزي
ابن الطغرة بردي
الـمقري

Sound : 23

أدباء ومفكرون قدماء :
ابن الـمقفع
الجاحظ
الـمبـرد
التوحيدي
ابن مسكويه
ابن قتيبة
التنوخي
ابن عبد ربه
أبو الفرج اإلصفهاين
ابن حزم
Sound : 24
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Principal sentence

أريد أن أعيش
أريد أن أعيش
أريد أن أعيش
أريد أن أعيش
أريد أن أعيش
أريد أن أعيش
أريد أن أعيش
أريد أن أعيش
أريد أن أعيش
أريد أن أعيش
أريد أن أعيش
أريد أن أعيش
Principal sentence

بدأت أفهم
رصت أعمل
جعلت أتكلم
أخذت أدرس
رحت أقرأ
جلست أتكلم
رشعت أتخيل
خرجت أرصخ
قمت أنادي
عدت أفكر

+

+

88

Update October 7th 2017

Grammaire

! Build your sentence

.
هنا  /هناك
يف هذه املدينة  /يف مدينة كبرية  /يف الجنوب  /يف الشامل
عيشة هادئة  /حياة هادئة
مع أهيل  /مع أحبايئ  /مع أصدقايئ  /مع أوالدي
بحرية  /بسعادة  /برفاه  /ببساطة  /بصحة جيدة
طوي ًال
وأن أعمل دائـ ًام
قريباً من هنا  /بعيداً عن هنا
بعد العمل  /عند أهيل
وأال أضيع وقتي يف الدراسة والعمل  /وأال أضيع وقتي يف الكسل
كام عاش القدماء  /كالقدماء  /كالطيـر  /كالهواء  /كاملاء  /كالريح
! Build your sentence

 / .كل يشء  /ما حدث  /كالمك  /كيف حصلت الـمشكلة ...
 / .بجد  /وأدرس يف آن واحد  /وال أفكر بيشء آخر ...
 / .عن الـمشكلة  /مع كل الناس  /يف كل مكان  /بكل اللغات ...
 / .التاريخ والفلسفة  /وأعمل يف آن واحد  /بجد  /وحدي ...
الرواية  /من جديد  /بالعربية الفصحى  /بصوت عالٍ ...
معهم  /وأرشح أسباب الـمشكلة  /ألحيك ما حدث ...
ما سيحدث  /أنني يف مكان آخر  /أنهم معي هنا ... /
النجدة ! يا ناس !  /وأنادي عىل الجريان  /وال أحد يسمعني ...
عىل الجريان  /وأرصخ  /يا ناس ! يا ناس !  /وال أحد يجيب ...
يف الـمشكلة  /من جديد  /وأحاول أن أفهم  /يف كل ما حدث ...
16
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أبـجـد هـوز حـطـي كـلـمـن سـعـفـص قـرشـت ثـخـذ ضـظـغ

Grammar

Here are some sentences constructed using the table on the previous page.
All sentences should be understood before moving on.
Self-dictation after listening and reading

To start doing something
I started to understand everything.

بدأت أفهم كل يشء

I want to live.

I started to understand what happened.

بدأت أفهم ما حدث

I want to live here.

بدأت أفهم لـامذا يكرهونني

I started to understand why they hate me.

رصت أعمل بجد

I started to work seriously.
I started to work and study at the same time.

رصت أعمل وأدرس يف آن واحد

I started to work without thinking about anything else.

رصت أعمل وال أفكر بيشء آخر

To want to do something

أريد أن أعيش
أريد أن أعيش هنا
أريد أن أعيش يف هذه الـمدينة

I want to live in this city.

أريد أن أعيش يف مدينة كبرية

I want to live in a big city.

I want to live in a big city in the south.أريد أن أعيش يف مدينة كبرية يف الجنوب
Sound : 25

I started to wonder when they will be back.

رصت أتساءل متى يعودون

I want to live calmly. / I want a calm life.

أريد أن أعيش عيشة هادئة

I started to think about a solution for the problem.

رصت أفكر يف حل للمشكلة

I want to live calmly. / I want a calm life.

أريد أن أعيش حياة هادئة

I started to talk to everyone.

جعلت أتكلم مع كل الناس

I want to live with my parents.

I started to talk about the problem.

جعلت أتكلم عن الـمشكلة

I want to live a calm life with my parents. أريد أن أعيش مع أهيل حياة هادئة

I started to write a letter to the president.

جعلت أكتب رسالة إىل رئيس الجمهورية
أخذت أدرس بجد

I started to to study seriously.
I started to study and work at the same time.

أخذت أدرس وأعمل يف آن واحد

I started to study philosophy.

أخذت أدرس الفلسفة

I started to read loudly.

ٍرحت أقرأ بصوت عال
رحت أقرأ الرواية من جديد

I started to read the novel again.
I stayed to tell them what happened.

I started to imagine what will happen in the future.

جلست أتكلم معه برصاحة
رشعت أتخيل ما سيحدث يف املستقبل
Sound : 30

أريد أن أعيش بحرية

I want to live freely.

! خرجت أرصخ النجدة يا ناس

I went out shouting "help"!

أريد أن أعيش بحرية مع أهيل حياة هادئة
I want to live a calm life with my parents.
I want to live long and in good health.

قمت أنادي عىل الجريان

أريد أن أعيش قريباً من هنا

I want to live close to here.

أريد أن أعيش عند أهيل

I want to live with my parents.

أريد أن أعيش وأال أضيع وقتي يف الدراسة والعمل
I want to live and not waste my time studying and working.
Sound : 28
I want to live how ancient people lived.

قمت أنادي وال أحد يجيب

"I want to live like the ancients."

I am thinking about it again and trying to understand it.

عدت أفكر وأحاول أن أفهم

I want to live like a bird.

I am thinking again in order to understand the

أريد أن أعيش وأن أعمل دائـ ًام

I want to live and always work.

I got up calling but nobody answered.

عدت أفكر يف الـمشكلة
عدت أفكر ألفهم أسباب الـمشكلة
Sound : 31

أريد أن أعيش طوي ًال بصحة جيدة
Sound : 27

خرجت أرصخ وال أحد يسمعني

I got up calling the neighbours.

I am thinking about the problem again.

أريد أن أعيش بحرية مع أهيل

I want to live freely with my parents.

رشعت أتخيل أنني معهم

I started to imagine I am with them.

I went out shouting but nobody heard me.

Sound : 26

جلست أتكلم معهم عام حدث

I stayed to speak frankly with him.

causes of the problem.

أريد أن أعيش مع أهيل

أريد أن أعيش كام عاش القدماء
أريد أن أعيش كالقدماء
أريد أن أعيش كالطري
أريد أن أعيش بحرية كالطري

I want to live free as a bird.

 كالطري..  كالريح.. أريد أن أعيش كالهواء
I want to live like air, like wind, like a bird.

Sound : 29

17
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Grammar

Here are some sentences constructed using the table on the previous page.
All sentences should be understood before moving on.

ألعب أم أعزف ؟

Self-dictation after listening and reading

إلـى أم فـي ؟

أريد أن ألعب كرة القدم

I want to live in the city-center.

أريد أن أعيش يف وسط الـمدينة

I want to play ball with you all.

أريد أن ألعب الكرة معكم

I want to study in a good scholl.

أريد أن أدرس يف مدرسة جيدة

I want to play tennis with you.

أريد أن ألعب التنس معك

I want to live in a home closeby.

أريد أن أسكن يف دار قريبة

I want to play in the garden.

أريد أن ألعب يف الحديقة

I want to work in an Arab company.

I want to play in the gymnasium.

أريد أن ألعب يف الـملعب

I want to be the president.

I want to play soccer.

Sound : 37
I want to play the piano.

أريد أن أعزف عىل البيانو

I want to play the flute;

أريد أن أعزف عىل الناي

I want to play the harp.

أريد أن أعزف عىل القيثارة

I want to go abroad.
I want to go to the theater.
I want to go to a faraway country.

أريد أن أعزف عىل الربابة

I want to change universities.

I want to play the guitar.

أريد أن أعزف عىل الغيتار

I want to return to my first university.

Sound : 38

أحب أن ألعب الشطرنج معك

I love / I would like to play with my money.

أحب أن ألعب بفلويس

I would like to eat at the restaurant.

I love / I would like to play whatever.

أحب أن ألعب أي يشء

I would like to work in television.

I love / I would like to play on the Internet.

أحب أن ألعب باإلنتـرنت

I would like to stay home today.

I would like to learn Arabic at university.
I would like to work in a hospital.

Sound : 39
I love / I would like to play the lute.
I love / I would like to play the qanun.
I love / I would like to play a piece by Mozart.
I love / I would like to play a rural song.
I love / I would like to play the flute.

أريد أن أسافر إىل الخارج
أريد أن أذهب إىل الـمرسح
أريد أن أرحل إىل بلد بعيد
أريد أن أنتقل إىل جامعة ثانية
أريد أن أعود إىل الجامعة األوىل
Sound : 33

I love / I would like to play chess with you.

أحب أن ألعب لعبة جديدة

أريد أن أكون رئيس الجمهورية
Sound : 32

I want to play the rababa.

I love / I would like to make a new game.

أريد أن أعمل يف رشكة عربية

أحب أن أبقى اليوم يف البيت
أحب أن آكل يف الـمطعم
أحب أن أعمل يف التلفزيون
أحب أن أتعلم العربية يف الجامعة
أحب أن أعمل يف مستشفى
Sound : 34

أحب أن أعزف عىل العود

I would like to go to the market.

أحب أن أذهب إىل السوق

أحب أن أعزف عىل القانون

I would like to travel to Cordoba.

أحب أن أسافر إىل قرطبة

أحب أن أعزف معزوفة لـموزارت
أحب أن أعزف أغنية ريفية
أحب أن أعزف عىل الناي

I would like to go to the countryside.
I would like to travel to every country.
I would like to go to the sea.

Sound : 40

أحب أن أسافر إىل كل البلدان
أحب أن أذهب إىل البحر
Sound : 35

I don't like playing except with friends.

ال أحب أن ألعب إال مع األصدقاء

I am only happy in the countryside.

I don't like playing except at the stadium.

ال أحب أن ألعب إال يف الـملعب

I am only happy in the city.

I don't like playing except for rugby.

ال أحب أن ألعب إال الرغبي

I am only happy in the mountain.

I don't like playing except with you.

ال أحب أن ألعب إال معكم

I am only happy in my dreams.

Sound : 41

أحب أن أذهب إىل الريف

أنا لست سعيداً إال يف الريف
أنا لست سعيدة إال يف الـمدينة
أنا لست سعيداً إال يف الجبل
أنا لست سعيدة إال يف األحالم
Sound : 36
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Grammar

! My growing sentences

سأتعلم العربية

I learn Arabic.

سأتعلم العربية إضافة إىل اإلسبانية

...in addition to Spanish.

سأتعلم العربية إضافة إىل اإلسبانية للعمل يف اليونسكو

...in order to work for UNESCO.

سأتعلم العربية إضافة إىل اإلسبانية للعمل يف اليونسكو من أجل نرش التعليم يف العامل

...so that education can be made available everywhere.

Sound : 43

سأدرس الفلسفة

I will study philosophy.

سأدرس الفلسفة ألفهم معنى الحياة

...in order to understand the meaning of life.

سأدرس الفلسفة ألفهم معنى الحياة وكذلك ألعمل يف التدريس

...and to work as a professor.

سأدرس الفلسفة ألفهم معنى الحياة أوالً ثم ألعمل يف التدريس يف الجامعة

...at university.

...first, then...

سأدرس الفلسفة ألفهم معنى الحياة أوالً وألعمل يف التدريس يف الجامعة ثانياً وألكتب كتباً كثرية ثالثاً

...secondly... and thirdly to write a lot of books.

Sound : 44

سأسافر

I will travel.

سأسافر وحدي

...alone.

سأسافر وحدي أو مع صديق

...or with a friend.

سأسافر وحدي أو مع صديق إىل بلد بعيد

...to a far country.

سأسافر وحدي أو مع صديق إىل بلد بعيد جداً ألكتشف أشياء جديدة

...very far country in order to discover new things.

سأسافر وحدي أو مع صديق إىل بلد بعيد جداً ألكتشف أشياء جديدة وربـام أبقى فيه

...and maybe stay there.

سأسافر وحدي أو مع صديق إىل بلد بعيد جداً ألكتشف أشياء جديدة وربـام أبقى فيه وال أعود إال بعد سنني

...and not return for a long time.
20
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فعل األمر
اذهب
ارحل

Imperative

تكلم

!Speak

اكتب

!Write

قل

!Say

!Go

انتبه

!Pay attention

ارجع

!Come back

افهم

!Understand

!Leave

انتظر

!Wait

اسمع

Listen

ساعد

!Help

حاول

!Try

8 15
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Exercises

األسامء

Nouns

الحليب

milk

الخبـر
ُم ْف ِلس

bankrupt

fire

مريض

sick

النار

news

 - 1قلت لك ! ........................ :

تذهب

اذهب

 ................. - 11ألنه مفلس !

افهمه

افهمها

 - 2قال يل ! ........................ :

ترحلني

ارحيل

 ................. - 12ألنها مريضة !

ساعده

ساعدها

 - 3انتبه وال ! ................

تتكلم

تكلم

 ............... - 13إنك ال تفهمني !

قل

قويل

 ! ............... - 4الحليب عىل النار !
 - 5قلت لك  ................. :قلي ًال !

تنتبه

انتبه

 ............... - 14أن تتعلم برسعة !

حاول

حاويل

تنتظر

انتظر

 ............ - 15يل برصاحة  :ماذا تريد ؟

قل

قويل

 ....................... - 6أمام السينام !

انتظرين

تنتظرين

 ................. - 16فأنا مفلس !

افهمني

تفهمني

 ................. - 7بالعربية رجا ًء !

اكتب

تكتب

 .................. - 17فأنا مريض !

ساعدين

ساعدنا

 ................... - 8برسعة رجا ًء !

ارجعي

ترجعني

 ................... - 18متى تزورنا !

قل يل

قل لنا

 ................. - 9هذا الخرب !

اسمعوا

سمعوا

 .................. - 19متى تزورها !

قل له

قل لها

 .................. - 10أن يأيت برسعة !

قل له

قل لها

 ............. - 20كيف ستساعدهم !

قل له

قل لهم

تـمرين

Sound : 50

 -1اسكت وال تتكلم !

! Shut up and don't talk

> اسكتي وال تتكلمي !  /اسكتوا وال تتكلموا ! -2حاول وال تيأس !
>-

.....................................................................................................................

 -3ارفض وال تقبل !
>-

! Speak and don't shut up

.....................................................................................................................

 -6تعال وال تتأخر !
>-

! Speak and don't hesitate

....................................................................................................................

 -5تكلم وال تسكت !
>-

! Refuse and don't accept

.....................................................................................................................

 -4تكلم وال تتـردد !
>-

! Try and don't give up

! Come and don't be late

.......................................................................................................................

correction p. 192 — 23

 -7قاوم وال تستسلم !
>-

.....................................................................................................................

 -8اسرتح وال تتعب نفسك !
>-

! Work and don't stop

.....................................................................................................................

 -12تدرب وال تتوقف !
>-

! Agree and don't think

....................................................................................................................

 -11اشتغل وال تتوقف !
>-

! Agree and don't be stubborn

.....................................................................................................................

 -10اقبل وال تفكر !
>-

! Rest and don't tire yourself

.....................................................................................................................

 -9وافق وال تعاند !
>-

! Resist and don't surrender

! Train and don't stop

.......................................................................................................................
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Grammar

? What is the contrary

كبيـر
قبيح
قريب
صغري
جميل
كريم
بعيد

....................................
....................................
....................................

X

....................................
....................................
....................................
....................................

بخيل
قصيـر

....................................
....................................

بخيلة
طويلة
قريبة
جميلة
كبيـرة
غالية
عالية

....................................
....................................
....................................

X

....................................
....................................
....................................

واطئة

ضعيفة
خاصة

صغار
بخالء
أقوياء
قريبات
جميالت
صغيـرات
األقرب

....................................
....................................
....................................

X

....................................

....................................
....................................
....................................

األكبـر
األقرص

....................................

....................................

....................................
....................................

? What is the plural
boy
girl
man
woman
book
dog
bank
city, town

market
student
country
street

ولد
بنت
رجل
امرأة
كتاب
كلب
بنك
مدينة
سوق
طالب
بلد
شارع

....................................
....................................
....................................
....................................

ج

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

king
ملك
 princeأميـر
sea
بحر
 islandجزيرة
house
دار
 house, homeبيت
 storyقصة
 neighbourجار
 comradeرفيق
 friendصاحب
 friendصديق
door
باب

ج

....................................

father

....................................

mother

....................................

brother

....................................

sister

....................................

uncle

....................................

uncle

....................................

heart

....................................

head

....................................

chest

....................................

hand

....................................

foot

....................................

face

أب
أم
أخ
أخت
عم
خال
قلب
رأس
صدر
يد
قدم
وجه

....................................
....................................
....................................
....................................

ج

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

24 — correction p. 193
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Exercises

تـمرين

تذكر أن الـمحيط األطليس يقع بني أوربا وأمريكا !

Australia is a big island. : ......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

The mediterranean is a big lake. : .......................................................................................................

ال تنس أن البحر الـمتوسط ُيسمى أيضاً البحر األبيض !

There are a lot of islands in the Pacific. : ..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

The dead sea is a dirty lake. : ............................................................................................................

ال تنسوا أن بحر قزوين هو بحرية ! ............................................................................

Don't forget that the Alps are in Europe. : .......................................................................................

تذكروا أن قناة باناما تربط بني البحر الكاريبي والـمحيط الهادي !

Remember that the Himalayas are in Asia. : ..................................................................................

.............................................................................................................................................................

Don't forget that the biggest continent is Asia. : ............................................................................

ال تنيس أن أعىل جبل يف أوربا هو الجبل األبيض !

Remember (all you) that the Red sea is between Africa and Asia. :

...................................................................................................................................................
اعلموا أن أكرب دولة يف إفريقيا هي الجزائر ! ....................................................................

......................................................................................................................................................................
Know that Canada is bigger than the US. : .....................................................................................

متى بدأت تفهم أن العربية مفيدة ؟ ...................................................................................
جعلت أكره كرة القدم ............................................................................................................ .
رصت أفضل القهوة بال سكر ................................................................................................. .

Know, you all, that Great Britain is an island. : . ...........................................................................
Great Britain is also called the United Kingdom. : ......................................................................

تـمرين
Sound : 52

الـمحيط األطليس  /الـمحيط الهندي  /الـمحيط الهادي  /البحر الكاريبي  /البحر املتوسط  /آسيا  /إفريقيا  /أوربا  /أمريكا الشاملية  /أمريكا الجنوبية  /أمريكا الوسطى  /أسرتاليا  /سيبرييا  /الصحراء
الكربى  /شبه القارة الهندية  /خط االستواء  /القطب الشاميل  /القطب الجنويب  /نصف الكرة الشاميل  /نصف الكرة الجنويب  /رأس الرجاء الصالح  /غرينالند  /الجزيرة العربية  /غابة األمازون

correction p. 194 — 25
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Exercises

نحن

ابنـنا

أربعة

25

نتعلم

...........................

أنتم

...........................

خمسة

50

تتعلمون

أبوكم

أنتـن

...........................

...........................

...........................

...........................

أبوكن

...........................

ابنهم

سبعة

100

يتعلمون

...........................

هـن

ابنهن

...........................

...........................

...........................

أبوهن

الشهر األول

عرشين

سيارتنا

ندرس

نسافر

21

الشهر الثاين

...........................

سيارتكم

...........................

تسافرون

28

...........................

...........................

سيارتكن

تدرسن

تسافرن

...........................

الشهر الرابع

خمسني

...........................

...........................

...........................

42

الشهر الخامس

ستني

سيارتهن

...........................

...........................

...........................

يناير

القرن الثالث

األوىل

99

يوم األحد

...........................

...........................

...........................

الثانية

198

يوم االثنني

مارس

القرن الخامس

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

الرابعة

396

يوم األربعاء

مايو

القرن السابع

...........................

...........................

...........................

يونيو

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

الصيف
الخريف
...........................

26 — correction p. 195
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مذيع راديو  /مذيع تلفزيون

مؤرخ

مفكر

محامي

رجل أعامل

رجل دين

ممثل مرسحي

ممثل سيناميئ

عسكري

صحفي

فيلسوف

روايئ

Radio-TV presenter

شاعر

Lawyer / Thinker / Historian /

عالـم ريايض

/ Theologian / Businessman /

? What do they do

عالـم فيـزيايئ

/ Cinema actor / Theatre actor

Exercises

عالـم اقتصادي

Philosopher / Journalist / Military

Update October 7th 2017

جان جاك روسو
ألبيـر كامو
رامون لول
ألبـرت آينشتاين
نجيب محفوظ
دونالد ترامب
هيالري كلنتون
نيقوال ساركوزي
برنارد شو
الـمتنبي
ريكاردو
محمد حسنيـن هيكل
أبو العالء الـمعري
سقراط
نابليون بونابرت
باتريك بوافر دارفور
هيـرودوت
ألفونس دي المارتيـن
Sound : 53

 ........................................................شاعر
 ................................................رجل أعامل أمرييك
 ........................................................محامية
 ........................................................مؤرخ قديم
 ........................................................شاعر عربـي
 ........................................................شاعر فرنيس
 ........................................................روايئ عربـي
 ........................................................صحفي عربـي
جان ماري لوبان ...................................................
سيغولني روايال ....................................................
correction p. 196 — 27

أنجيال ميـركيل .............................
جاك شرياك .............................
يوجني ماكاريث .............................
تشارلز ديكنز .............................
آرتور رامبو .............................
دويستوفسيك .............................
بول آستـر .............................
طه حسيـن .............................
أبو الفراس الحمداين .....................
جميل صدقي الزهاوي ...................

أنطوان الفوازييه .............................
إسحق نيوتن .............................
غاليليو .............................
ميشيام .............................
وليام شكسبيـر .............................
دانتي .............................
شارل ديغول .............................
دوايت آيزنهاور .............................
فيثاغور .............................
كارل ماركس .............................

رجل سيايس  /امرأة سياسية

Politician / Economist / Physician
/ Mathematician / Poet / Novelist /

8 19
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Self-dictation after listening and reading

1

Sound : 57

 السالم عليكم ! وعليكم السالم ! قل لـي يا أخي ،هل تعرف من هوالجار الجديد ؟
 لـامذا تسأل عنه ؟ شكله غريب ! وكالمه غريب ! هو ابن عمي !  ..ابن عمك !  ..أه ًال وسه ًال به !2

 سامحني يا عمي ! ماذا يا ابني ؟ لـامذا ال تقبل أن يذهب أوالدك إىلالسينام ؟
 اسمع يا ابني  ..السينام حرام ! حرام ؟! كيف حرام ! السينام فن جميل،هي الفن السابع !
 كل هذه الفنون حرام  :املوسيقى والشعروالرقص والسينام  ..إىل آخره .
 أنت سلفي !! اخرس واتركني واترك أوالدي يف سالمواخرج من داري !
 سامحك الله يا عمي ! أنت والله محافظجداً  ..بل ورجعي  ..مع السالمة !
 -إىل جهنم !

Sound : 58

 من فضلك يا أختي ! قويل يل أينالسوق ؟ أنا غريبة عن هذا الحي .
 السوق أمام الـمحطة  ..وراء الجامع ..يف الشارع الثالث عىل اليميـن .
 ألف شكر ! بارك الله فيك ! -ال شكر عىل واجب !

فعل األمر

Imperatives

قل  /قويل

! Tell

قل يل  /قويل يل
سامحني
اسمع

3

!Tell me

! Excuse me
! Listen

اخرس
اترك
اخرج
أعطيني  /أعطيني
خذ

! Close it

Sound : 59

افهمني

Understand me

َح ّي
َم َح ّطة

neighborhood

ال َر ْقص

station

السالم
َ

peace

ُمحا ِفظ

conservative

street

َج َهنّم

Hell

َر ْجعي

reactionary

Leave
! Get out

احتفظ

! Keep...

! Give me

األسامء

Nouns

شا ِرع
َفنّ ج ُفنون

neighbor

الش ْعر
ِ

Take

art
poetry

General Culture: Proverbs, poems, qur'anic verses, slogans, maxims, famous
quotations. Try to remember some both orally and written.

قرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

«وأوحينا إىل أم موىس أن
أرضعيـه فإذا خفت عليه
فـألقيـه يف اليم وال تخافـي
وال تحزنـي»
صدق الله العظيم
Sound : 61

أمثال وأقوال

يا عاقد اذكر ح ًال
اسمع وال تصدق
قيدوا العلم بالكتابة
إذا أحسنت لشخص ما فـابتعد عنه وال
تحرج ضعفه وال تلزمه شكرك وارصف عنه
وجهك لئال ترى حياءه (مجهول)
Sound : 62

------عىل اليمني

Texts

 أعطيني السكر من فضلك ! خذ السكر أنت بنفسك ! لـامذا ؟ أنت زعالنة ؟ طبعاً زعالنة  ..افهمني ! أريد أن أذهبإىل السينام وأنت ال تقبل !
 اصربي قلي ًال وأنا أشتـري لك أكبـرتلفزيون يف السوق !
 احتفظ بالتلفزيون لنفسك  ..أنا أريد أنأخرج  ..أريد أن أتنفس !
 ال حول وال قوة إال بالله ! اسمع  ..اسمع أم كلثوم ...«أعطني حريتي أطلق يديا
إنني أعطيت ما استبقيت شيا»
«آه من قيدك أدمى معصمي
مل أبقيه وما أبقى عليا»
dance

اصربي

Update October 7th 2017

Sound : 60

آخره
إىل ِ

Be patient

جار

4

8 20

بل و ...
on the right

etc

لنفسك

for yourself

يشرتي

to buy

يتنفس

to breath

I would even say...

َزعْالن

angry

أقوال مأثورة

أنت يف صمتك مرغم
أنت يف صبـرك مكره
فتكلـم وتألـم وتعلم كيف تكره
كامل الشناوي ()1952

اطلبوا العلم ولو يف الصني

(حديث)

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا
واعمل آلخرتك كأنك تـموت غدا (حديث)
Sound : 63

28
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5

Sound : 64

Self-dictation after listening and reading

 قل يل يا مصطفى ،ما هو أهميشء يف الحياة بالنسبة لك ؟
 -ماذا تعني ؟

 أعني ما هو اليشء األسايس يفحياتك  :العمل؟ العائلة؟ الـامل؟
الحب؟ الوطن؟ الدين؟ الفن؟ الحرية؟
الثقافة؟ السياسة؟ الديـمقراطية؟
العدالة؟ الـمساواة؟ األخوة؟

Self-dictation after listening and reading

 اسكت يا إسامعيل ! كيف أسكت ؟! هذهفضيحة !
 اسكت يا أخي اسكت !الحائط له آذان !
7

Sound : 66

 هل ستصوت يف االستفتاء ؟ ال  ..هذا كالم فارغ. والله ال أدري ! ربـام هو األمان كيف كالم فارغ  ..استفتاءأوالً ثم حرية التعبري عن الرأي .
عام !
وأنت ،ما هو أهم يشء بالنسبة
 أعني أن النتيجة معروفةلك ؟
مقدماً  ..الكل سيصوت بـ
 الـامل يا أخي  ..الـامل قبل كل«نعم» ألن اليمني واليسار
يشء  ..بال مال ال حياة وال حرية وال مع الـ «نعم» .
سعادة وال رأي وال حب وال أمان !
9

Sound : 68

 أين كنت أمس بني الساعة السابعةوالربع والثامنة إال الربع ؟
 كنت يف الدار أتفرج عىل التلفزيون. قل الحقيقة ! هل كان معك أحد ؟ ال  ..كنت وحدي . كذاب ! ال  ..ال والله  ..أنا بريء .. هناك شاهد رآك يف موقع الجريـمة ! غيـر ممكن  ..كنت يف البيت يا حرضةالضابط  ..صدقني !
 سنـرى ذلك  ..واآلن ستنام هنا يف املركز ..ونتكلم من جديد غداً !
 أنا بريء والله ! طبعاً  ! ...قل هذا للقايض !10

Sound : 69

 يا سيدي القايض أنا بريء ! سنـرى ذلك  ..من يدافع عنك ؟ سوف أدافع عن نفيس بنفيس.29

6

Sound : 65

8

األفعال

Verbs

عَنى ي ْعني
ُ
س َكت يسكت to keep quiet
to mean

ص ّوت ي َُص ِّوت

to vote

ّأجر ُي َؤ ِّجر

to rent

أراد يُريد

to want

اشتىك يشتيك

to complain

انتهى ينتهي

to finish

اشتغل يشتغل

to work

Sound : 70

Sound : 71

 أنت مؤمن أم ملحد ؟ والله  ..ال أدري ! وأنت ؟ كنت ملحدة  ..ثم رصت مؤمنة ..واآلن ال أدري .

13

Texts

 لـامذا ال تؤجر شقة قرب الجامعة ؟ الشقق هنا غالية وأكرث أصحاب الشقق عنرصيون  ..اليريدون ال العرب وال السود  ..وأنا سوداين  ..أسود وعريب !
 اسمع  ..يجب أن تشتيك عند الرشطة ! يجب أن أنتهي أوالً من الدراسة  ..بعدها أشتغل  ..سأكونمحامياً ! ..

 بابا  ..ماما  ..ما هو الفرق بني اليميـنواليسار ؟
 ماما ستقول لك هذا  ..هي تعرف كليشء !
 أنت صغيـر جداً وال تفهم السياسة !انتظر أن تكون كبيـراً ..
 وأنت وبابا  ..مع اليسار  ..أم معاليميـن ؟
 أبوك يـميني وأنا يسارية !12

Update October 7th 2017

Sound : 67

 مهنتك محامي ؟ -نعم يا حرضة القايض.

11

8 21

Sound : 72

 -كيف حصلت عىل هذه الوظيفة ؟

األسامء

Nouns

األخوة

fraternity

الحياة

life

األمان

peace, tranquility

العمل

work

التعبري

expression

العائلة

family

الرأي

opinion

الوطن

homeland

السعادة

happiness

الدين

religion

فضيحة

scandal

الحرية

liberty

الثقافة

culture

السياسة

politics

لس ِت ْفتاء
ْ

العدالة

justice

نتيجة

املساواة

equality

حائط
ُأ ُذن ج آذان

wall
ears
referendum
result

 عمي يعمل يف الرشكة . يعني دخلت يف الرشكة بوساطة ؟ -نعم  ..لألسف  ..ال بد من الوساطة .

14

Sound : 73

 سمعت ؟  ..جارنا دخل السجن . نعم  ..هو متهم بالرشوة واالحتيالواختالس أموال البنك .

15

Sound : 74

 لـامذا أنت يف الـمستشفى ؟ كنت يف باص وحصل انفجار . عمل إرهابـي ؟ طبعاً إرهابـي  ..قتل يف االنفجارتسعة  ..وجرح ثالثون وأنا واحد منهم .
16

Sound : 75

 افتح الجاكيتة ! من يركب الباص يفتحالجاكيتة !
 لـامذا ؟ أنا بردان ! افتح الجاكيتة  ..افتح  ..ال نريد حزاممتفجرات  ..ال نريد أن نـموت !
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17

Sound : 76

18

Sound : 77

 قل يل يا مصطفى  ..متى تعيد يلمايل ؟
 ربـام قبل العيد . ولـامذا تقول ربـام ؟ يعني هذا محتمل . ولكن أنا بحاجة إىل مايل . نعم  ..نعم  ..هذا محتمل جداً . أنا أفضل أن أسمع أكيد . -نعم  ..أكيد  ..محتمل جداً جداً .

 ما رأيك بعبد السالم ؟ هو إنسان رشيف ولطيف . أعني كطبيب . آه  ..كطبيب  ..يقال إنه متخرج منجامعة أمريكية مشهورة .

Self-dictation after listening and reading

21

 يعني أنه طبيب جيد ؟ ربـام  .ولكن هذا غيـر مؤكد ألن أيب اليثق به .

19

 ما رأيك باالنتخابات ؟ أتوقع مفاجأة . كيف ؟ من الـمحتمل أن تفوز شخصية جديدة . من الـمؤكد أن الـمرشحيـن التقليدييـنسيفشلون .
 -هذا واضح للجميع .

20

Sound : 80

Sound : 81

 ماذا فعلت مع األطفال ؟ جلست أحيك لهم حكاية عيل باباواألربعيـن حرامي .

23

Sound : 79

 ما هي توقعاتك باالنتخابات ؟ أظن أن فرانسوا لن يفوز . هذا محتمل جداً  ..ولكن من سيفوز ؟ -من الـمؤكد أيضاً أنه لن يكون ال مانويل

 رصت تتكلم كالعرب يا كريستوف ! كيف ال  ..لقد بدأت أتكلم العربية وأناطفل !
 كيف هذا ؟ أنا فرنيس ولكنني عشت دائـ ًام يف بلدعريب !
 وأنا عريب  ..ولكنني ال أستطيع أن أتكلمبالعربية ! يا دنيا يا مقلوبة !
22

Sound : 78

Sound : 82

 سمعت أن سعـاد أخذت تتـعلمالكاراتيه !
 طبعاً  ..ألنها تسكن يف منطقة ليس فيهابوليس !
 -يعني صارت تدافع عن نفسها بنفسها !

ما شاء الله !
24

Sound : 83

 صحيح أن زوجتك صارت تلبسالحجاب ؟
 نعم  ..وأنا ال أدري لـامذا ! كيف ال تدري ملاذا ؟ وأنت زوجها ! اسكت يا أخي اسكت  ..أنت ال تعرفمن هي زوجتي  ..هي أرشس من
الرجال  ..وأنا أخاف أن أسألها !
25

Sound : 84

 يا أيب رصت أخجل من أساتذيت يفالجامعة .
 لـامذا يا ابني ؟ ألنني أصل إىل الجامعة بسياريتالفرياري وهم يأتون إليها بالـمتـرو .

26

Sound : 85

 لـامذا يبدو عليك الحزن يا صديقي ؟ إنها كريستينا  ..رصت أفكر فيها منجديد .
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Texts

وال برنار وال نيقوال وال جان فرانسوا وال
راما وال ناتايل وال برونو وال آن وال حتى
مارين .
 من إذن ؟ ربـام أالن أو إيـامنويل أو جان لوك . جان لوك ! ال  ..ال أظن  ..هذا غيـرمحتمل  ..ولكن من يدري !
To give back

َو ِثق ي ِثق بـ

To trust

ُر َّبـام

Maybe

ُم ْح َت َمل

Likely

انتخابات
ت َو َّقع ي َت َو َّقع

Elections

أعاد يُعيد

ِبحاجة إىل
أكيد

ما َرأْيُك ِبـ

فاجأة
ُم َ

Surprise

Sure

فاز يفوز

To win

What do you

َشخْ ِص ّية

Personality

Who needs

think about

ُمت ََخ ِّرج ِمن

َم ْشهور
ُم َؤ َّكد

Expect

Graduated from
Famous

ُم َر َّشح
َف ِشل َ
يفشل
واضح
ِ

Candidate
To lose
Clear

Sure

 لـامذا عدت تفكر فيها وهي متـزوجةاليوم .
 ال أدري والله  ..رصت أشك يف نفيس ..ربـام هو الجنون !
 ربـام هو نوع من الجنون ! انساها ياأخي وفكر بـمستقبلك !
 وهل هناك مستقبل بدون كريستينا ؟ -ال حول وال قوة إال بالله !

27
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 أكاد أشك يف نفيس ألين أكاد أشكفيك وأنت مني !
فـي ؟ ماذا
 ماذا تقوليـن ؟ تشكيـن ّجرى لك ؟
 إنها أغنية  ..يا حبيبي ! من يغني أغنية موضوعها الشك ؟ أم كلثوم  ..يا قلبي ! وعنوانها « الشك » ؟ ال  « ..ثورة الشك » !30
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..  مناقشة..  مناظرة..  جدل.. نقاش
..  سجال..  حديث.. مواجهة
It's incredible
This is clearly contradictory
You say something and the contrary
at the same time
You contradict yourself

In fact

يف هذا الكالم تناقض واضح

I think

أنت تقول اليشء وعكسه يف آن واحد
أنت تناقض نفسك

كيف يـمكن لك أن تقول هذا
أنت تعرف جيداً أن هذا الكالم ال معنى له

How can you say that ?
You know very well that it
doesn't mean anything
You know very well that
it's useless
This is not true at all

ًهذا ليس معقوالً أبدا

أنت تعرف تـامماً أن هذا الكالم ال فائدة منه

It's not true at all
You ignore some facts
You try to deceive the audience
Nobody can accept that

... إنني أعتقد ّأن
... يبدو يل ّأن

I believe
It seems to me

... من الواضح بالنسبة يل ّأن
...  عىل سبيل الـمثال/ ... مث ًال

To me, it's clear that
For example

... من الجدير بالذكر ّأن

One must remember

هذا الكالم ال صحة له
هذا الكالم ال أساس له من الصحة
أنت تتجاهل بعض الحقائق
أنت تسعى إىل تضليل الـمستمعني
ال أحد يستطيع أن يقبل بهذا الكالم

It seems to me that you do hide
some facts
How can we forget that ?

يبدو يل أنك تتعمد إخفاء بعض الحقائق

It's incredible that one says that

! من غري املعقول قول هذا

We can't stand hearing this

 يف الواقع/ يف الحقيقة
... إنني أظن ّأن

Sound : 93

هذا كالم مقبول

This is acceptable
This is clear and everybody knows that
This is something we can agree on
I agree with you on that
I have no objection to that

كيف يـمكن أن ننىس هذا ؟
! ال يـمكن أن نتحمل سامع هذا الكالم
Sound : 96

هذا يشء واضح ومعروف
هذا يشء يـمكن أن نتفق عليه
إنني أتفق معك عىل هذا
ال اعرتاض لدي عىل هذا
Sound : 94

هذا يشء مرفوض

That's unacceptable
That can't be accepted
It doesn't mean anything

هذا الكالم ال يـمكن قبوله
هذا الكالم ال معنى له

It's false

هذه فكرة خاطئة

It's a dangerous idea

هذه فكرة خطرية

That kind of talk is dangerous and I
completely disagree with it
How can we accept such a talk !
Where did you get these ideas ?

ًهذا الكالم خطري أرفضه رفضاً تاما
! كيف يـمكن قبول هذا الكالم
من أين جئت بهذه األفكار ؟

Nothing proves this

ال دليل عىل هذا الكالم

I object

إنني أعرتض عىل هذا
لن أوافق أبداً عىل هذا

I'll never accept that
I can never accept
this

ال يـمكن بأي حال من األحوال أن أقبل بهذا الكالم
Son : 95

33
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Vocabulary of this chapter - alphabetic order - nouns are preceded by the article
Sound : 104
forbidden
the truth

Sound : 103

َحرام
الحقيقة
َ
َح ْو َل

Sound : 102

بسرُ ْعة
بسعادة
َ

quick
with happiness
frankly

بص ّحة َج ِّيدة
ِ

الحي
َ

frankly

الحياة
َ

far from

ِبصرَ احة
َْبعيداً عَن

my life

َحياتـي

between

ََب ْيـن

the fifth

الخامس

the ninth

التاسع

around
neighborhood
life

uncle (mat.)

الخال

underneath

َت ْح َت

bread

ُ
الخ ْبز
! ُخ ْذ

Smoking is

! ال َتدْخني َم ْـمنوع

look !
to leave
Autumn
during

َخ َرج يخ ُرج

َ
الخريف
َ ِخ
الل

forbidden !
remember that
speak !
to breathe

َت َذ َّك ْر ّأن
! َت َك َّل ْم

َت َن َّف َس ي َت َن َّفس

read !

أكرب تلفزيون
the biggest television

thanks-a-million
in front of

أما َم

exam/test

اال ْم ِتحان
! أنت ب َن ْف ِسك

yourself

pay attention to... !
family, parents

الثالث

welcome

medicine

الدَواء

the eighth

الثامن

the first

state, country

ال َد ْولة

the second

your kids

the fourth

الرابع

then

الثانـي
ُث َّـم

to tie/link

ر َبط ير ُبط

mosque

الجا ِمع

as well

الج َبل
َ

thanks !

man

ال َر ُجل
ال َر ْقص

Mont-Blanc

reactionary

َر ْج ِعي

crime

letter, missive

ال ِرسالة
الريح

island, penninsula

dance

wind
angry
to ask about
the seventh

َز ْعالن
سأَل يسأَل عن
السابع

new

الجبل األبيض
َجديد
الجريـمة
َ
الجزيرة
َ

! إىل َج َهنَّم
! أ ْلف ُش ْكر

Go to Hell !

the third

mountain

آخر ِه
ِ إىل

etc.

firstly

simply
Mediterranean
Caspian Sea
Mediterranean

thus

!.. اِ ْن َت ِب ْه إىل

together... !

! اِ ْج َم ْع

stranger/foreigner

ْأجنَبـي

keep.. !
brother

get out !

األ َّول

listen !

أوالدك
ًأ ّوال

to buy

الـم َت َو ِّسط
ُ البحر

األص ِدقاء
ْ

! اِ ْع َت ِمد عىل َن ْف ِسك
count on yourself !
know !
give me !

around

َجن َْب

lake

ال ُب َحيرْ ة

work !

ب َرفاه
َبريء

Africa

innocent

! ْ ِاِ ْصبر

friends

know !

ُح ّر

! اِشرْ َ ْب

be patient !

ِب ُح ِّر ّية

free

! اِ ْس َم ْع
ْ اِ ْشترَ ى
يشترَ ي

drink !

freely

comfortably

! اِ ْر ِج ْع

come back !

ِب َبساطة
ال َب ْحر األ ْب َيض
َب ْحر َقزْوين

! اِ ْخ َر ْس
! ُا ْد ُر ْس

shut up !
study !

! با َر َك الل ُه فيك

ُ
األ ْخت
! ُا ْخ ُر ْج

sister

األهْ ل
وس ْه ًال بـ
َ أه ًال

ًأ ْيضا

األح ّباء
ِ
! ...اِ ْح َت ِف ْظ بـ
َ
األخ

dear friends

َجميل
الجنوب
َ

! ُا ْت ُر ْكني
أ ْثنا َء

leave me !

beautiful

south

اِ ْبن ال َعم
إِ َذ ْن

cousin

during

ُا ْكت ُْب لـي

write me !

َ
الخ ْمر

ال َربيع

! افهمني
! اِ ْقرأ

understand me !

alcohol

spring

Sound : 101

understand !

! اِ ْع ِر ْف
! ... أَ ْع ِطني
! اِ ْع َل ْم
! اِ ْع َم ْل

إ ْفريقيا
! اِ ْف َه ْم
35
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َم ْهجور
املوسيقى

word
all

النار

like (+ verb)

air

ال َهواء

as you want

vast/ big

واسع
ِ

be (sing. masc.)

face

ال َو ْجه

be (sing. fem.)

by yourself

َو ْحدَك

Be (pl.)

by him self

وحده

don't eat

in the middle of
to arrive
Peace be upon

َورا َء
َو َس َط
َو َص َل َي ِصل
! وعليكم السالم

to be situated
hand
to be called
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday

كام ُتريد
! ُْكـن
! كونـي
! كونوا

! ال تأكل
! ال َتتَأَ َّخ ْر عن الـ َم ْو ِعد

don't be late

و َقع ي َقع
ال َيد
ُي َس ّمى
األحد
َ َي ْوم
يوم اال ْث َن ْيـن

! ال َتتَـ َر َّد ْد

don't hesitate

! ال َت ْخ ُر ْج

don't go out

! ْال ُتد َِّخن
! ال َت ْر َف ْع

don't lift

! ال تَشرْ َ ْب
! ال ُت َصد ِّْق

don't drink
don't believe

! ال َت ُق ْل لأِ َح ٍد
! ال َت ْل َع ْب

don't tell anyone
don't play

! ال َتن َْس
ِ ال ُش ْك َر عىل
" يوم األ ْر ِبعاءno worries" ! واجب
الـامل
َ  يومmoney
الخميس
يوم ال ُثالثاء

don't forget

Friday

الج ُمعة
ُ يوم

conservative

Saturday

الس ْبت
َ يوم

station

ُمحافظ
الـ َم َح ّطة

عىل اليسار

the sixth

on the right

عىل اليمني

go on a trip !

uncle (pat.)

ال َع ّم

mayor
when (rel. pro.)

expensive

غالـي
ُ
الغ َرباء

salafist

strangers/foreigners
strange/weird

to think/reflect
art
mug
above
in peace
judge
to accept
foot
old (pl.)
old
close to
story
tell me

الـمحيط الهادي

a bit

الـمحيط ال ِهنْدي

oak

Please

like

! السالمة
َ َم َع
ِمنْ َف ْض ِلك

Excuse me
sugar

The Pacific

Goodbye !

ِع ْندَما

God forgive you

ال ِعيشة

heart

الـ َم ْر َكز

الع ْمدة
ُ

help me

life

الـمحيط األطليس
ُ

police station

Sound : 105

on the left

The Atlantic

The Indian Ocean

36

Sound : 106

empty

don't smoke

you (response)

ال َكالم
ُكل شيَ ْ ء
َكام

fire

behind
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like ancient peoples
ball
laziness

َغريب

hello

السادس
! سا ِف ْر
! سا ِعدْنـي
! سا َم َحك الله
! سا ِم ْحني
الس َّكر
ُ
َس َلفي

! السالم عليكم

market

السوق
ُ

cinema

السينام

street

الشارع

winter

الشتاء
ِ

ال ِفنْجان
َف ْو َق

poetry

الش ْعر
ِ
َ
الش ْكل

يف َسالم

north

َ
الشامل

القايض
َق ِب َل يق َبل

friend

الصاحب
ِ

فا ِرغ
َف َّك َر ُي َف ِّكر
ّال َفن

ال َقدَم
ال ُقدَماء

َقديم
َْقريباً ِمن
ال ِق ّصة
ُق ْل يل
ال َق ْلب
َقلي ًال
ال َقناة
...َكـ
كال ُقدَماء
ُ
الكرة
ال َك َسل

form

patience
chest
believe me
to believe
friend
difficult
volume (radio)
summer
to lose / get lost
to waste his time
naturally
bird

الص ْبـر
َ
الصدْر
َ
! صد ِّْق َكالمي
َصد ََّق ُي َصدِّق
الصديق
َ
َص ْعب
! َص ْوت الراديو
الص ْيف
َ

َض َّي َع ُي َض ِّيع
ضيع َو ْق َت ُه

ًَط ْبعا

َ
الطي

family

العا ِئلة

the tenth

العارش

العربـيــة امليسرة ملن اجتهد
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 ليىل من الهاتف الداعي أقيس أرى ؟ ماذا وقوفك والفتيان قدساروا ؟
 ما كنت يا عم فيهم أين كنت إذن ؟ يف الدار حتى خلت من نارنا الدار ما كان من حطب جزلبساحتنا أودى الرياح به .........
 ليىل  ..انتظر قيس  ..ليىل ! ما وراء أيب ؟ هذا ابن عمك ما ببيته النار قيس ابن عمي عندنا  ..يا مرحبا يا مرحبا ! متعت ليىل بالحياة وبلغت األرب ! عفراء ! مواليت ! تعايل نقيض حقاً وجب  ..خذي وعاء وامأليه البن عميحطبا !
 بالروح ليىل قضت يل حاجة عرضت ما رضها لو قضتللقلب حاجته  ..كم جئت ليىل بأسباب ملفقة ما كان أكرث
أسباب وعاليت !
 قيس ! -ليىل بجانبي  ..كل يشء إذن حرض !

 جمعتنا فأحسنت ساعة تصدر العمر أتجدين ؟ ما فؤادي حديد وال حجر  ..لك قلب فسله يا قيس ينبئكبالخرب  ..قد تحملت يف الهوى فوق ما يحمل البرش
 لست ليالي دارياً كيف أشكو وأنفجر  ..أرشح الشوق كله أممن الشوق أختطر !
 نبني قيس  ...ما الذي لك يف البيد من وطر ؟ لك فيهاقصائد جاوزتها إىل الحرض  ..أترى قد سلوتنا وعشقت املهى
األخر !
 جئت ليىل من املهى واملهى منك ()... ويح عيني ما أرى قيس ليىل خذ الحذر رب فجر سألته هل تلفت يف السحر ورياح حسبتها جررتذيلك العطر وغزال جفونه رسقت عينك الحور
 ويح قيس تحركت راحتاه ليىل وما شعر قيس  ..امض قيس امض  ..جئت تطلب نارا أم ترى جئتتشعل البيت نارا ؟

من الهاتف ؟

? Who's calling

أقيس أرى ؟

? Is it Qays that I see

ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا ؟
يا عم
أين كنت إذن ؟
يف الدار
حتى
خلت من نارنا الدار
حطب
انتظر قيس
ما وراء أيب ؟
هذا ابن عمك
ما ببيته النار
قيس ابن عمي عندنا

"? "Why are you staying if the kids left
O uncle
? So where were you
at home
until

dry wood
! Wait Qays
? What does my dad want
Here's your cousin.

مرص

قيس وليىل
http://www.al-hakkak.fr/chetexos/ch04.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=laPdbypx70c

بالعربية الفصحى

How many times have I come with false pretexts.

ليىل بجانبي !

""Layla is here with me.

كل يشء إذن حرض !

! So you're here

أتجدين ؟

? Are you serious

ما فؤادي حديد وال حجر

My heart is neither steel nor stone.

لك قلب فسله ينبئك بالخرب

""You have a heart : ask him ; he will tell you.

قد تحملت يف الهوى فوق ما يحمل البرش

""I endured in love more than any human could.

لست ليالي دارياً كيف أشكو وأنفجر "My Layla, I don't know how to pity myself and deliver myself." ..

نبني قيس

! Tell me Qays

ما الذي لك يف البيد من وطر ؟

? What are you looking for in the desert

لك فيها قصائد جاوزتها إىل الحرض

"You recite poems that have spread into

There's no fire at his place.
My cousin Qays is at our place.

امض قيس

! Pay attention

متعت ليىل بالحياة

37

محمد عبد الوهاب
وأسمهان

خذ الحذر

! May Layla's life be pleasant

خذي وعاء وامأليه حطبا !

Song

"the cities.

يا مرحبا يا مرحبا !

تعايل نقيض حقاً وجب

Update October 7th 2017

Our house is missing fire

! Welcome ! Welcome

بلغ األرب

كم جئت ليىل بأسباب ملفقة

8 29

He reached his goal.
I just finished a homework.
Take a container and fill it with dry wood.

جئت تطلب نارا أم ترى جئت تشعل البيت نارا ؟

! Go Qays

"? "Did you come to ask for fire or to set our house on fire
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