
1. أمور عليك معرفتها
Things you need to know

.1
نعم، هيا بنا نبدأ بكلمة اتفاق: نعم  

Yes

.2
بعد اإلجابة بـ"نعم"، أحياناً ال ُبدَّ من القول "ال"...حسب  النبرة، نعرف أن ال تعني ال!

No

بعد أن تعلّمنا "نعم" و"ال"، حان الوقت لنطلب شيئاً ونقول لطفا3ً.
Please

إذا حصلنا على ما نريد، ربما نود أن نقول شكراً: شكرا4ً.
Thank you / Thanks

.5
ويمكن أيضا تأكيد الشكر بالقول شكراً جزياًل

Thanks a lot

.6
عادة ستحصل على إجابة معتادة كـ"بكل سرور"، "ما من مشكلة" أو إجابة متواضعة كـ: أهاًل بك

You're welcome

صرنا نعرف كيف ُنصيغ كلمات مع بعِضها البعض. ونقول: نعم، لطفا7ً.
Yes, please

أو: ال شكرا8ً.
No, thank you

.9
الصحيحة هي "عذراً". مثاًل، "عذراً لو سمحت، أنت تدوس على قدمي!" - عذراً"عذراً" عبارة مثيرة لالهتمام. عندما نود أن نكون مهذبين أو نلفت انتباه أحد، أو ندلي بتعليق أو نطرح سؤااًل، فالعبارة 



Excuse me

.10
هنالك طريقة لطلب السماح- "عفواً، لم أقصد ذلك!" إذا مَسِسنا أحد بدون قصد، نقول عفواً 

I beg your pardon
 

.11
عندما نود أن نعّبر عن األسى العميق، أو االعتذار، فإن العبارة المناسبة هي: أعتذر

Sorry

وعندما كل شيء على ما يرام، يمكن القول: حسنا12ً.
It's okay

.13
باالنتقال إلى بعض "عبارات المواعدة". أول كلمة قد تقولها في بداية الموعد هي: مرحبا

Hello

.14
وعند المغادرة؟ من اللطف أن نقول دائماً: أمضيت وقتاً رائعاً. أتمنى رؤيتك قريباً. مع السالمة

Goodbye / Bye

.15
أحياناً تود أن ترى ذلك الشخص مرة أخرى، وأحياناً تقول "إلى اللقاء" من أجل التهذيب...في كال الحالتين، نقول: إلى 

اللقاء
See you / Have a nice day!

.16
أتساءل لَم كل لغة تقريباً لها تحية خاصة في الصباح. عندما تلتِق بأحد في الصباح، تقول: صباح الخير! والجواب: صباح 

النور
Good morning!

.17
كما أن هناك تحية خاصة لفترة بعد الظهر: مساء الخير! والجواب: مساء النور
Good afternoon!

.18
عندما تلتقي بأحد في المساء، تقول: مساء الخير! والجواب: مساء النور

Good evening!

.19
في الليل، عندما تود الخلود للنوم، لقد حزرت!-نقول تصبح على خير!
Good night!



.20
بعد النوم جيداً في الليل، نستعد لبدء يوم جديد. أو ربما نود أن نرحب بضيف، أو ُيسّر أحد للقائنا ويقول: "سررت 

لرؤيتك...أهاًل بك!"
Welcome!

.21
عندما يلتقي األشخاص ببعضهم، يتبادلون عادة "حديثاً صغيراً". ال يريدون االجابة المفصلة، ولكنهم يظهرون االهتمام: 

ما الجديد؟ شو األخبار

What's new? / What’s happening? / How’s it going? 

.22
كيف حالك اليوم؟ كيَفك؟
كيَف حالك اليوم؟ كيِفك؟

How are you today?

.23
بعض األشخاص يسألونك ببساطة: كيَف حالُك اليوم؟

How are you doing today?

يتوقع معظم األشخاص إجابة مهذبة وليس الئحة من المجامالت...بإمكانكم القول ببساطة: بخير، شكرا24ً.
Fine, thanks

.25
أنا بخير، وانَت؟ 
أنا بخير، وأنِت؟

Everything’s fine with me. What about you?

.26
إذا كان كل شيء جيداً، أو على األقل لم يشتِك أحد/ يمكن القول بكل تهذيب: أمضيت وقتاً رائعاً، استمتعت

I had a lovely time

.27
وقد يرد ضيفك: "بكل سرور." نعم، من األفضل أن نكون دوماً مهذبين...بكل سرور

It's my pleasure

.28
ق بالقول: أتمنى... وهكذا، بتهذيب كذلك، ُنفُترِّ

I wish you...

يمكن أيضا أن نقول "أطيب التمنيات" أو "أتمنى لك األفضل" وربما نريد أن نتمنى لشخص ما حظاً موفقا29ً.
التوفيق

Good luck

.30
يمكن أيضا أن نضيف ونفّصل: الصحة الجيدة والسعادة

Good health and happiness



.31
 كما هناك أعياد سعيدة

وأيضا ،، كل عام وانتم بخير
Happy holiday

.32
وطبعاً هناك رأس سنة سعيدة

Happy New Year

.33
عبارة أخرى للوداع هي رحلة سعيدة

Bon voyage

.34
مرحبا أيها الولد، كم عمرك؟! عيد ميالد سعيد

Happy birthday

.35
لالحتفال بذكرى الزواج، نقول عيد زواج سعيد

Happy anniversary

.36
استمتع بوقتك، إقامة طيبة

Enjoy your stay

.37
و نهار سعيد

Have a nice day

.38
ويمكن أيضا دائماً إضافة: أطيب التمنيات

All the best



2. بداية التحّدث
Starting to Speak

.39
في دولة أجنبية وفي بيئة غير مألوفة، أنت بحاجة لكلمات لطرح األسئلة...لمعرفة كيف وأين وماذا ومن ومتى... لنتعلم 

بعض الكلمات للسؤال: عندما يكون أمر غير واضح أو إذا لم تسمع أو تفهم، إسأل: ماذا؟
What?

.40
أو تود أن تعرف: من؟

Who?

.41
لنتعلم بعض الضمائر المفيدة، كي نتمكن من تقديم أنفسنا أو التحدث عن أصدقائنا. أواًل هناك: أنا 

I / me

.42
ومن ثم هناك أنت بالمفرد أو أنِت 

you

.43
وماذا عن نحن؟

we / us

.44
وأنتم بالجمع.

you

.45
ومن ثم هناك صيغة الغائب: هو وهي

he, him / she, her

.46
وهم

them

.47



ماذا عن كل واحد؟
everybody / everyone

.48
أو ال أحد؟

nobody / no one

.49
لنتحدث قلياًل عن الوقت وسنتحدث الحقاً عن ذلك ايضاً. أول كلمة للسؤال هي: متى؟

When?

.50
هنالك إجابات محتملة كثيرة لسؤال "متى". إذا لم أعرف الوقت المحدد، بإمكاني أن أعطي إجابة تتعلق بأمر آخر: "قبل 

الرحلة" أو "بعد الطعام." لنبدأ بـ"قبل"
before 

.51
و ننتقل إلى بعد

after

.52
عندما يسأل الناس "متى"، يأملون أن تكون اإلجابة حااًل، اآلن

now 

.53
وهناك األشخاص الذين دائماً يؤجلون األمور إلى وقت الحق أو بعدين 

later

.54
إذا لم يكن اآلن، متى؟ متى سيكون؟ هل سيكون قريباً أم الحقاً؟ قريباً أو بعد قليل

sooner 

.55
أم الحقاً أو بعدين

later

.56
ربما تود ُتْعلَّم جماًل أكثر تعقيداً...ليس بعد

not yet / shortly 

.57
التذّمر، ستقول: "أوف! هذا دائماً يحدث لي!" دائماًإذا لم تكن صبوراً، ستقول "اآلن أو أبداً!". إذا لم يكن لديك اإليمان، ستقول: "مستحيل. لن يحصل ذلك أبداً!" وإذا أردت 

always 

.58
مقارنة بـأبداً



never

.59
هل يمكنني أخذ استراحة؟ لحظة فقط. سأعود حااًل... لُحظة فقط!

Just a minute!

.60
لنراجع كلمات استفهامية أخرى. "كيف أبدو؟" كيف؟

How?

.61
لَماذا الطقس حار جداً في الصيف؟ لماذا؟

Why?

.62
عندما أسأل "لماذا" أتوقع شرحاً. غالباً ما يبدأ الشرح بـألن.

Because

.63
كلمة "أين" مهمة لكل سائح: أين المتحف؟ أين المطعم؟ أين

Where?

.64
كما بالنسة للوقت، بالنسبة للمساحة من األسهل إعطاء إجابات نسبة إلى أمر آخر: خلف البرج، أمام المتحف: أمام

in front of 

.65
مقارنة بـ: خلف أو ورا

behind

.66
بحثنا وبحثنا وكان أمامنا: ها هو

here it is

.67
على عكس جهاز GPS، يسعى األشخاص إلى إعطاء تفسيرات تقريبية: "إنه هنا" أو "إذهب إلى هناك." سواء كان هنا 

أو هناك، في النهاية ستجده: هنا
here 

.68
أو هناك

there

.69
كل من يزور مدينة كبيرة، يبحث عن مكان عالي للحصول على منظر بانورامي. ولكن عندما صعدنا، كان الجو ملّبداً ولم 

نتمكن من رؤية شيء...فنزلنا. أواًل فوق
up 



.70
ومن ثم تحت

down

.71
كان المتحف مدهشاً من الخارج، ولكن من الداخل لم ُيدهش : داخل

inside 

.72
مقارنة بـ: خارج

outside

.73
ماذا يوجد على الطاولة؟ وماذا ُتخِبئ تحتها؟ على 

on top of 

.74
و تحت

underneath

.75
هذه كلمة استفهامية أخرى تساعد على اتخاذ قرار. مثاًل، عند التسوق، قد يسأل البائع أي غرض تود شراَءُه. أي واحد؟

Which one?

.76
اآلن يمكننا أن نبدأ بتحيير البائع: "هذا! كال، ذاك، ذاك الذي هناك!" - قريباً سنتعلم األلوان لتسهيل األمور- ولكن في 

الوقت الحالي: هذا
this one

.77
أو ذاك

that one

.78
وفي الجمع: "في الواقع أريد أولئك": أولئك

those



12. الفنادق
Hotels

.355
اآلن وقد هبطنا سالمين، ومألنا كل االستمارات وانطلقنا كسائحين... لنفّكر بالحاالت األكثر شيوعاً التي قد نصادفها. سنبدأ 

في الفندق. سنحجز مسبقاً للتأكد من وجود غرفة... القيام بحجز في القندق
Making Hotel Reservations

.356
إذا لم تقم بحجز، السؤال األول إلى موظف الفندق هو: مرحباً، هل لديكم غرفة شاغرة؟

Hello, do you have a vacancy?

.357
هذا هو الجواب الذي ال توّد سماعه: عذراً، كل الغرف مأخوذة

Sorry, everything's taken / There are no vacancies

.358
إذا قمت بالحجز، بإمكانك القول: لدي حجز

I have a reservation

.359
إذا ال، جرب حظك وتمنى لألفضل: ليس لدي حجز

I don't have a reservation

.360
ربما عليك إعطاء معلومات أكثر: أحتاج إلى غرفة...

I need a room...

.361
لليلة واحدة

for one night

.362
لراشدين وطفلين

for two adults and two children

.363
قد يبدو هذا غريباً ولكن بعد التجربة، من األفضل إضافة: مع حّمام

with a bathroom



364
مع سرير مفرد أو سرير مزدوج

with a single bed / double bed

.365
أين الغرفة؟ في الطابق األول

on the first floor

.366
أو ربما في الطابق العلوي

on the top floor

.367
هل علي استخدام الساللم للصعود إلى أعلى

upstairs 

.368
أو للنزول إلى أسفل

downstairs

.369
لكن معي حقائب... هل هناك مصعد؟ مصعد

elevator / lift

.370
موقع الفندق مهم بالنسبة للسائحين ويؤثر على السعر أيضاً. يمكن أن يكون الفندق في وسط المدينة، قرب محطة القطار 

أو في الضواحي. من الجيد معرفة عنوان الفندق بالضبط. ما هو موقعكم؟
Where are you located?

.371
إذا لم يكن الموقع واضحاً، يمكن السؤال دائماً: كيف أصل إلى هناك من...؟

How do I get there from...?

.372
وطبعاً، لتفادي أي مفاجآت... كم ُيَكلِّف؟

 How much does it cost?

.373
هذا ليس واضحاً دائماً... هل يشمل السعر الفطور؟

Does the price include breakfast?

.374
لنراجع الوجبات! أواًل، الفطور

breakfast

.375
الغداء



lunch

.376
العشاء

supper

.377
كدنا ننسى موظف الفندق على الهاتف...ماذا يجب أن نقول له؟ سنأخذ الغرفة! شكراً، سأكون هناك عند ... 4

Thank you, I'll be there by... 4

.378
معظم البلدان التي تستقبل السائحين لديها مكاتب معلومات للسائحين. كما أن معظم الفنادق لديها مكتب للسائحين لإلجابة 

على أسئلة السائحين... معلومات السائحين
Tourist Information

.379
إمأل الفراغ في السؤال التالي حسب الضرورة: عذراً، أين يمكنني إيجاد...؟

Excuse me, where can I find...

.380
ربما َسَننفصل للتسوق في السوق. نريد ... نقطة التقاء

the meeting point / the rendezvous point

.381
ربما لديك خريطة مدينة مجانية

a map of the city

.382
هل يمكنكم مساعدتي بإيجاد... وكالة تأجير سيارات

a car rental agency

.383
في الواقع، أفضل ربما موقف تاكسي أو موقف باص.

a taxi stand / bus stop

.384
قطار إلى...

a train to...


