
Lesson 1 درس 1
Vocabulary المفردات
lesson درس
where? أين ؟
post office مكتب بريد
near قُرب
mall مجمع تجاري
between بين
hospital مستشفى
and و
bus حافلة
stop توقف
bus stop محطة حافالت
in front of أمام
museum متحف
police station قسم شرطة
railway station محطة سكة حديد
shopping center مركز تسوق
in في
hotel فندق
behind خلف
opposite مقابل
next to بجانب
market سوق
library مكتبة
university جامعة
bank مصرف
stadium استاد/ملعب
my ضمير الملكية للمفرد المتكلم
sister أخت
town مدينة صغيرة
hall قاعة
town hall دار البلدية
his ضمير الملكية للمفرد الغائب المذكر بمعنى له



wife زوجة
her ضمير الملكية للمفردة الغائبة المؤنثة أي لها
husband زوج
our ضمير الملكية للجمع المتكلم بمعنى لنا
secretary سكرتيرة
cinema سينما
office مكتب
factory مصنع
A short conversation محادثة قصيرة
WHERE ARE YOU? أين أنت ؟
Emily: Where are you? إميلي: أين أنت ؟
Dan: I'm at the post office دان: أنا في مكتب البريد.
Emily: Where's the post office? إميلي: أين مكتب البريد ؟
Dan: It's near the mall دان: قُرب المجمع التجاري.
Emily: And where's the mall? إميلي: وأين المجمع التجاري ؟
Dan: It's between the hospital and the bus 
stop

دان: بين المستشفى ومحطة الحافالت.

Emily: Where's the bus stop? إميلي: أين محطة الحافالت ؟
Dan: It's in front of the museum. دان:أمام المتحف.
Exercise تمرين
Let’s read out loud. لنقرأ بصوٍت عاٍل.
Where's the post office?
Where's the police station?
Where's the railway station?
Where's the shopping center?
Where's the bus stop?
The post office is in the hotel.
The post office is behind the hotel.
The post office is near the hotel.
The post office is next to the hotel.
The bus stop is in front of the market
The bus stop is in front of the library
The bus stop is in front of the university.

The bus stop is in front of the bank
The bus stop is in front of the stadium
My sister is near her husband.
His wife is near my mother.
Her husband is near my sister.
Our secretary is near my wife.
Their mother is near the town hall.



It's opposite the cinema
It's opposite the museum.
It's opposite the hospital.
It's opposite the office
It's opposite the factory
Prepositions حروف الجر
A preposition represents the connection 
and relationship between a verb and a 
noun or between two nouns.

حرف الجر يمثل العالقة بين فعل واسم أو بين اسمين

Preposition have different meanings, 
depending on the context of the sentence 
they are used in. 
Here are some basic usages, more 
meaning will be learned further in the 
course 

لحرف الجر الواحد أكثر من معنى ويتغير معناه حسب 
سياق الجملة الوارد فيها. إليك بعض االستخدامات األساسية 

لحروف الجر، وستتعرف على معاٍن أكثر خالل الدورة 
الدراسية.

at  في، عند 
I'm at the post office. أنا عند مكتب البريد.
I'm waiting at the bus stop. أنا أنتظر عند محطة الحافالت.
behind خلف
The post office is behind the hotel. يقع مكتب البريد خلف الفندق.
The bank is behind the town hall. يقع البنك خلف دار البلدية.
between  بين
The mall is between the hospital and the 
bus stop.

يقع المجمع التجاري بين المستشفى ومحطة الحافالت.

The university is between the hotel and the 
stadium.

تقع الجامعة بين الفندق والملعب.

in  في
He is in the library. هو في المكتبة.
She is in the office. هي في المكتب.
in front of  أمام
The bus stop is in front of the market تقع محطة الحافالت أمام السوق.
The bus is in front of the bus stop الحافلة أمام محطة الحافالت.
near   قُرب
We are near the town hall. نحن بـالقُرب من دار البلدية.
She is near her husband. هي بقُرب زوجها.
next to  بجانب
It's next to the hotel بجانب الفندق
It's next to the factory بجانب المصنع
opposite  مقابل
The library is opposite the university. تقع المكتبة في الجهة المقابلة للجامعة.
The police station is opposite the hotel. يقع قسم الشرطة في الجهة المقابلة للفندق.



The prepositions “between” and “among” حروف الجر  "between" و  "among" = بين
The word “between” is used when 
discussing exactly two nouns. The word 
“among” is used when discussing more 
than two nouns.

تُستخدم كلمة "between" عندما تأتي بين اسمين أما كلمة 
"among"  فنستخدمها عندما يقصد بين أكثر من اسمين.

I'm between my sister and my wife أنا بين أختي وزوجتي
He is walking among the trees. هو يمشي بين األشجار
Possessive pronouns ضمائر الملكية
Possessive pronoun forms أنواع ضمائر الملكية
mine لي/خاصتي
yours لك/خاصتك
his له/خاصته
hers لها/خاصتها
its له / لها تُستخدم لغير العاقل
ours لنا/خاصتنا
yours لك/ لكما/لكم/خاصتك/خاصتكما/خاصتكم
theirs لهم /خاصتهم
Contractions االختصارات
where is = where's where is = where's )أين يكون(
I am = I'm I am = I'm )أنا أكون(
it is = it's it is = it's 

 )هو/هي يكون/تكون لغير العاقل(

Lesson 2 درس 2
Vocabulary المفردات
do يفعل
come يأتي
from من )حرف جر(
excuse يعذر
me ضمير المفعول المفرد 
U.S.A الواليات المتحدة األمريكية
what ماذا، ما
part جزء
of من )حرف جر(
live يعيش
this هذا، هذه



your ضمير الملكية للمخاطب أي لك
first أول
visit زيارة/يزور
Los Angeles لوس أنجلوس
no ال
second ثاني
times أوقات، مرات
like يحب/يشبه
too ً أيضا
south جنوب
Africa أفريقيا
west غرب
Europe أوروبا
London لندن
central أوسط/مركزي
America أمريكا
to إلى
third ثالث
trip رحلة
fourth رابع
tour جولة
around ً حول/تقريبا
fifth خامس
hike يتنزه
want يُريد
see يرى
walk يمشي
go يذهب
middle وسط
east شرق
Middle East الشرق األوسط
far بعيد، أقصى
The Far East الشرق األقصى
Asia آسيا
enjoy يستمتع
holiday أجازة
vacation عطلة
leave يرحل/يترك
north شمال
A short conversation محادثة قصيرة
WHERE DO YOU COME FROM? من أين أنت ؟



Excuse me ,where do you come from? أعذرني، من أين أنت ؟
I'm from the U.S.A أنا من الواليات المتحدة األمريكية؟
I live in California أعيش في كالفورنيا.
Is this your first visit in Los Angeles? هل هذه أول زيارة لك إلى لوس أنجلوس ؟
No ,it's my second time ال إنها المرة الثانية.
I like Los Angeles أنا أحب لوس أنجلوس.
I like Los Angeles, too أنا أحب لوس أنجلوس أيضاً.
Exercise تمرين
Let’s read out loud. لنقرأ بصوٍت عاٍل.
I'm from South Africa
I'm from West Europe
I'm from East London
I'm from North Africa.
I'm from Central America.
This is my first visit to Los Angeles
This is your second time in Los Angeles
This is his third trip to Los Angeles
This is her fourth tour around Los Angeles
This is their fifth hike near Los Angeles
I want to visit London
I want to see London
I want to walk in London
I want to go to London
I want to live in London
I live in Los Angeles
I live in the U.S.A.
I live in the Middle East.
I live in the Far East.
I live in East Asia.
I enjoy my visit to California
I enjoy my holiday in California
I enjoy my vacation in California
I enjoy my leave in California
I enjoy my tour around California
The definite article “the” أداة التعريف "the" = الـ
The definite article “the” is not usually 
used before the names of countries.

ال تُستخدم أداة التعريف  "the"عادة قبل أسماء البالد.

I live in England. أعيش في انجلترا 
I'm from France أنا من فرنسا
I come from Italy. أنا  من إيطاليا



However, if the country name is in plural 
form, or if it includes the word “of”, then 
the article “the” is used.

   إال في حالة إذا كان اسم البلد اسم جمع أو إذا اشتمل اسم 
 ="the" عندها نستخدم أداة التعريف  "of" البلد على كلمة

الـ.
I live in the United States. أعيش في الواليات المتحدة.
I'm from the Netherlands أنا من هولندا.
I enjoyed my visit to the Republic of South 
Africa.

استمتعت بزيارتي إلى جمهورية جنوب أفريقيا.

Ordinal numbers األعداد الترتيبية
first أول
second ثاني
third ثالث
fourth رابع
fifth خامس
sixth سادس
seventh سابع
eighth ثامن
ninth تاسع
tenth عاشر
The phrases “excuse me” and “I’m sorry”    عبارتي 

"I'm sorry" و "excuse me"
We use the phrase “excuse me”, before 
we address someone or interrupt them. In 
contrast, we use the phrase “I’m sorry” 
after we address someone or interrupt 
them.

نستخدم عبارة "Excuse me"  ="أعذرني" قبل أن 
 I'm"  نوجه الكالم لشخص أو قبل مقاطعة كالمه. أما عبارة

sorry"  = "أنا آسف" فنستخدمها بعد أن نوجه الكالم 
لشخص معين أو بعد مقاطعة كالمه.

Excuse me, could you change some 
dollars please? 

أعذرني، هل يمكنك تغيير بعض الدوالرات من فضلك ؟

Excuse me, where's the mall? أعذرني، أين المجمع التجاري؟
Excuse me, could I get past? أعذرني، هل تسمح أن أمر ؟
I'm sorry ,I can't understand you أنا آسف، ال أستطيع فهمك.
More prepositions حروف جر  أخرى
around  حول
I enjoy my tour around California. استمتع بجولتي حول كالفورنيا
from  من
I'm from the U.S.A. أنا من الواليات المتحدة.
of من  
What part of the U.S.A? أي جزء من الواليات المتحدة ؟
to  إلى



This is my first visit to Florida. هذه أول زيارة لي إلى فلوريدا
The word “too” "too" كلمة
The word “too” means “also”. It appears at 
the end of the sentence.

كلمة "too"  تعني أيضاً. وتظهر في نهاية الجملة.

I like Los Angeles, too. أنا أحب لوس أنجلوس أيضاً.
I enjoyed my visit, too استمتعت بزيارتي أيضاً
I'll go too. ً سوف أذهب أيضا
Capital letters الحروف الكبيرة
Los Angeles لوس أنجلوس
London لندن
New York نيويورك
California كالفورنيا
England انجلترا
France فرنسا
South Africa جنوب أفريقيا
South America جنوب أمريكا
West Europe غرب أوروبا
East Europe شرق أوروبا
Italy إيطاليا
Asia آسيا
Europe أوروبا
America أمريكا
Africa أفريقيا
Australia استراليا
The Middle East الشرق األوسط
The Far East الشرق األقصى
Central America أمريكا الوسطى
We use capital letters at the start of 
people’s names, countries, cities, days 
of the week, months, organizations, and 
companies, nationalities, languages and 
religions.

نستخدم الحروف الكبيرة في بداية أسماء األشخاص والبالد 
والمدن وأيام األسبوع والشهور والمؤسسات والشركات 

والجنسيات واللغات والديانات.

Reminder: We also use capital letters at 
the beginning of a sentence. For example:
“Where do you come from?”

The pronoun “I” is capitalized, even 
when it does not appear at the start of a 
sentence. For example:
“Where am I? I am here.”

 تذكير: نستخدم أيضاً الحروف الكبيرة في بداية الجمل. مثل:
Where do you  

come from?



Lesson 3 درس 3
Vocabulary المفردات
profession مهنة
driver سائق
work يعمل
new جديد
company شركة
bus company شركة حافالت
how كيف
much كثير
do يفعل
earn يجني
one واحد
thousand ألف
dollar دوالر
month شهر
radio مذياع
radio station محطة إذاعة
coffee قهوة
shop متجر
coffee bar مقهى
trade تجارة
union اتحاد
trade-union اتحاد العمال
supermarket متجر كبير
air هواء
port ميناء
airport مطار
sport رياضة
club نادي
playground ملعب
pharmacy صيدلية
spend ينفق/يقضي
have يمتلك
need يحتاج



take يأخذ
nine تسعة
hundred مائة
pound جنيه
clerk موظف
French فرنسي
ministry وزارة
education تعليم
New York نيويورك
department قطاع، قسم
store متجر
department store متجر متعدد األقسام 
A short conversation محادثة قصيرة
WHAT'S YOUR PROFESSION? ما مهنتك؟
What's your profession? ما مهنتك؟
I'm a driver. سائق
Where do you work? أين تعمل؟
At the New Bus Company. .في شركة نيو باص
Where is it? أين هي؟
It's near the museum. قُرب المتحف.
How much do you earn? كم تجني؟
I earn one thousand dollars a month أجني ألفاً واحداً من الدوالرات شهرياً.
Exercise تمرين
Let’s read out loud. لنقرأ بصوٍت عاٍل.
I work at the bus company
I work at the radio station
I work at the coffee bar
I work at the trade union.
I work at the supermarket
It's near the university
It's near the airport
It's near the sports club
It's near the playground
It's near the pharmacy
How much do you earn?
How much do you spend?
How much do you have?
How much do you need?
How much do you take?
I earn nine hundred dollars a month
I earn nine hundred pounds a month



I'm a clerk at the post office
I'm a clerk at YaleUniversity.
I'm a clerk at the Ministry of Education
I'm a clerk at the University of New York.
I'm a clerk at the department store
The phrase “how much” كلمة  "كم"
how much? كم؟
How much do you earn? كم تجني؟
How much do you spend? كم  تنفق؟
How much do you need? كم تحتاج؟
The word “month” كلمة "شهر"
In which month were you born? في أي شهر ُولدت؟
a month ً شهريا
 I earn nine hundred dollars a month أجني تسعمائة دوالر شهرياً
Proper nouns أسماء العلم
Proper nouns start with a capital letter. For 
example:
“New Bus Company”.
These three words are the company’s 
name; therefore, they all start with a 
capital letter.

تبدأ أسماء العلم بحروف كبيرة. على سبيل المثال:
New Bus Company

هذه الكلمات الثالث تمثل اسم الشركة؛ ولهذا تبدأ بحروف 
كبيرة.

Other proper nouns أسماء علم أخرى

Yale University جامعة يال
University of New York جامعة نيويورك
Ministry of Education وزارة التعليم
The British Museum المتحف البريطاني
Oxford Street شارع أوكسفورد
The Jordan River نهر األردن
Trafalgar Square ميدان ترافيلغار
Compound nouns األسماء المركبة
By combining two nouns, we can create a 
new noun with a different meaning.

عند دمج اسمين ينتج اسماً له معني يختلف عن معنى كل اسم 
على حدة. 

bus حافلة
company شركة
bus company
town
hall
town hall



In these cases, the new noun is made up 
of two separate words.

في هذه الحاالت يتكون االسم الجديد من كلمتين منفصلتين.

In other cases, we connect the two original 
words to create a single word.

في حاالت أخرى نقوم بدمج الكلمتين األصليتين لنحصل على 
كلمة واحدة. 

play يلعب
ground أرض
playground ملعب
hair شعر
cut يقص
haircut قصة شعر، حالقة
Contractions االختصارات
what is? = what's

Lesson 4 درس 4
Vocabulary المفردات
ask يسأل
direction اتجاه
can يستطيع
tell يخبر
get يحصل
bus station موقف الحافالت
yes نعم
of course بالطبع
down أدنى،/ تحت
this هذا/هذه
street شارع
turn ينعطف/دور
left اليسار
traffic light إشارة المرور
on على
right اليمين
can't ال يستطيع
miss يفوت/يفتقد
how far كم يبعد
not ال/ لم
within ضمن/ داخل



walking سير/ يسير
distance مسافة
how long كم المدة
there هناك
more أكثر/ كثير
ten عشرة
minute دقيقة
which أي / أيهما
number رقم
four أربعة
air terminal مبنى الركاب بالمطار
subway station محطة مترو األنفاق
underground مترو األنفاق /تحت األرض
tube مترو األنفاق
aid مساعدة
first aid إسعافات أولية
other أخرى/ آخر
side جانب
square ميدان/ مربع
art فن
gallery معرض
art gallery معرض فني
last أخير
next بجانب/تالي
clinic عيادة
terminal محطة
swimming pool حمام سباحة
A short conversation محادثة قصيرة
ASKING DIRECTIONS السؤال عن االتجاهات

Excuse me. Can you tell me how to get to 
the bus station?

عذراً، هل تستطيع أن تخبرنى كيف أصل إلى موقف 
الحافالت ؟

Yes, of course. Go down this street and 
turn left at the traffic light.

نعم، بالطبع. أذهب في هذا الشارع ثم انعطف يساراً عند 
إشارة المرور.

The bus station is on the right. You can't 
miss it.

ستجد موقف الحافالت على يمينك ال يمكن أن تفوته.

How far is it? كم يبعد ؟
It's not far. It's within walking distance. ليبس ببعيد. ضمن مسافة يمكن قطعها سيراً.
How long will it take me to get there? كم وقتاً سأستغرق للوصول إلى هناك؟
Not more than ten minutes. ال يزيد عن عشرة دقائق.
Which bus goes there? أي حافلة تذهب هناك؟



Bus number four. حافلة رقم أربعة.
Exercise تمرين
Let’s read out loud. لنقرأ بصوٍت عاٍل.
Can you tell me the way to the bus stop?

Can you tell me the way to the railway 
station?
Can you tell me the way to the air 
terminal?
Can you tell me the way to the airport?
Can you tell me the way to the subway 
station?
Where is the nearest bus station?
Where is the nearest police station?
Where is the nearest underground station?
Where is the nearest tube station?
Where is the nearest first-aid station?
The bus stop is opposite the town hall.
The bus stop is near the traffic light.
The bus stop is in the next street.
The bus stop is on the other side of the 
square.
The bus stop is in front of the art gallery.
Take the first turn on the left.
Take the second turn on the left.
Take the third turn on the right.
Take the last turn on the right.
Take the next turn on the left.
The radio station is behind the clinic.
The terminal is behind the hospital.
The town hall is behind the police station.
The supermarket is behind the cinema.
The swimming pool is behind the shopping 
center.
The verb "get"  "get" استخدامات الفعل  
The verb "get" is one of the most used 
words in the English language. 
It has various meanings: to buy, to receive, 
to prepare, to come, to go, etc.
Adding a preposition after the verb "get" 
changes its meaning:

  يُعد الفعل "get" من أكثر األفعال شيوعاً في االستخدام 
في اللغة اإلنجليزية. وله العديد من المعاني: يشتري ويتلقى 

ويُجهز ويصل ويذهب وغيرهما. حيث يتغير معنى الفعل 
"get"   بإضافة حرف جر بعده.

get to يصل إلى



get on يركب
get up يستيقظ
get into يدخل
get out يخرج
get near يقترب
Contractions االختصارات
Cannot= can't
The phrases “bus station” and “bus stop”  عبارتي 

"bus stop" و "bus station" 

In English, we differentiate between a “bus 
stop”, which is a place that a bus stops on 
the side of the road, and a “bus station”, 
which is usually a building off the road.

في اللغة اإلنجليزية يختلف معني العبارتان
 

bus station محطة حافالت
bus stop موقف الحافالت
The word “how”  "how" كلمة
how كيف
Adding an adjective after the adverb “how” 
changes its meaning.

 يتغير معنى اداة االستفهام "how" بإضافة صفة بعده.

How long will it take? how long   = كم يستغرق من الوقت ؟
How far is it? How far  = كم يبعد، المسافة ؟
How is the weather? كيف حال الطقس ؟
How can I get to the airport? كيف أصل إلى المطار ؟
The word “other”  "other" كلمة
other آخر، أخرى
on the other side على الجانب اآلخر
The post office is on the other side of the 
street.

يقع مكتب البريد على الجانب اآلخر من الشارع

The prefix "sub" "sub"  البادئة  
The prefix "sub" is used before a noun, 
and it means "under", "below", or 
"secondary".

 تُستخدم البادئة "sub"  قبل االسم وتعني "تحت" أو "أدنى" 
أو "فرعي".

subway مترو
subcommittee لجنة فرعية
subconscious العقل الباطن
subcontractor مقاول الباطن
subgroup مجموعة فرعية
submarine غواصة
The words "subway", "tube", and 
"underground"

"underground"و  "tube"  و"subway" الكلمات



The words "subway", "tube", and 
"underground" all mean the same thing: a 
railway system under the ground.

  "underground" و "tube" و "subway" الكلمات
كلها تدل على نفس الشيء : نظام سكة حديد تحت األرض.

Americans say: يستخدم األمريكيون كلمة:
subway
The British say: يستخدم البريطانيون كلمة:
underground
In London, the underground is also called: في لندن يطلق أيضاً على مترو األنفاق
"The Tube"
The word "underground" can also mean 
"under the ground" or refer to an illegal or 
secret movement.

Underground: قد تأتي أيضاً بمعنى "تحت األرض" 
أو تشير إلى تصرف غير قانوني أو حركة سرية.

The helping verb "will" "will" الفعل المساعد 
The helping verb “will” is used to indicate 
Future Tense.

يستخدم الفعل المساعد "will" بمعنى سوف ليدل على زمن 
المستقبل

I will go. سوف أذهب.
He will tell me. سوف يخبرني.
It will take you ten minutes to get there. سوف تستغرق عشرة دقائق حتى تصل هناك.
The verb "go" "go" الفعل  
The verb "go" has many different 
menaings: to walk, to drive, to fly, and 
more.

للفعل "go"  أكثر من معنى: يسير أو يسوق أو يطير أو 
غيره.

I go to Los Angeles by car. سأذهب إلى لوس أنجلوس بالسيارة.
She goes to London by plane. ذهبت إلى لندن بالطائرة.
We go to New York by train. نذهب إلى نيويورك بالقطار.
The phrase “It’s not far” "it's not far" عبارة
It's not far. ليس بعيداً.
Or أو
It isn't far. ليس بعيداً
The bus-station isn't far from here. موقف الحافالت ليس بعيداً عن هنا.
Conjugations of the verb “go” in Future 
Tense

تصريفات الفعل "go"  في زمن المستقبل

I will go سوف أذهب
you will go سوف تذهب
he will go سوف يذهب
she will go سوف تذهب
it will go سوف يذهب / تذهب، لغير العاقل
we will go سوف نذهب
you will go سوف تذهب/ تذهبين للمخاطب
they will go سوف يذهبون
More prepositions حروف جر أخرى



on "on"  حرف الجر
The driver is on vacation. السائق في عطلة.
The bus station is on the right side. محطة الحافالت على الجانب األيمن.

Lesson 5 درس 5
Vocabulary المفردات
taxi سيارة أجرة
sir سيد
comprehensive شامل
high مرتفع/عاٍل
school مدرسة
high school المدرسة الثانوية
please من فضلك
know يعرف
about ً حوالي/تقريبا
five خمسة
ride يركب )دراجة او حيوان(
here هنا
we نحن
across عبر، على الجهة المقابلة
fare أجرة
half نصف
isn't it? أليس كذلك؟
right صحيح/ يمين
three ثالثة
keep يحتفظ
change باقي النقود 
change )v( يغير
cost تكلفة/ يكلف
owe يدين
fee رسوم
ticket تذكرة
twenty عشرون
flight رحلة جوية
bill فاتورة
give يعطي


