


   العـــــربيـــــــة



الدول  
 والقارات 



قارة أمريكا 
 الشمالية 



قارة أمريكا 
 الجنوبية 



 قارة أفريقيا 



 قارة أوروبا 



 قارة آسيا 



  قارة أستراليا



القارة القطبية 
 الجنوبية 



 كنـــــــدا 

   البرازيـــــل

الواليات المتحدة    المكسيــــك
 األمريكية 

   بيـــــرو   األرجنتيـــــن



   إنجلترا

 اسبـــانيـــا ايطــــاليـــا

   بولنــــدا ألمانيـــا 

   النـــرويـــج



 روسيـــــا
   الصيــــن   اليابـــان

 تـــونـــس أثيوبيــــــا 
جنـــوب 
 أفريقيــــا 



 ؟ .....أيــن
 أين تقع بولندا؟ •
 تقع بولندا في أوروبا •

 
 أين تقع تونس؟ •
 تقع تونس في أفريقيا•

 
 أين تقع البرازيل؟ •
 تقع البرازيل في جنوب أمريكا•

 
 أين تقع اليابان؟ •
 تقع في آسيا •

 
 أين تقع الواليات المتحدة األمريكية؟ •
 تقع الواليات المتحدة األمريكية في •

 أمريكا شمال 



 ؟ ......أين تقع 

 أين تقع كنـــــــــــدا؟•

 أين تقع فنزويــــال؟•

 أين تقع البرتغــــال؟•

 أين تقع روسيــــا؟•

 أين تقع تايالنــــــــد؟ •

 أين تقع الصومـــــال؟ •



 ال  / نعـــــم 
 هل فرنسا في أوربا ؟/  فرنســـا في أوروبــا؟  تقعهل •
 .كذلكنعم إنها / في أوروبـا  تقعنعم، فرنســا •

 
 هل تقع أثيوبيا في أوربا ؟ •
ليست    ال، / أثيوبيـــا تقع في أفريقيـــا أثيوبيـــا في أوروبــا ، ، ال تقع ال•

 .في أفريقيا إنهاأثيوبيا في أوربا ، 
 

 المكسيــك في شمــال أمريكــا؟ تقعهل •
 أمريكــاشمــال المكسيــك في  تقعنعم، •

 
 في آسيــا؟ هل األرجنتيــن •
شمــال األرجنتيــن في  تقع. آسيــاليست األرجنتيـــن في ال، •

 .  أمريكــا
 

 الصيــن في جنـــوب أمريكــا؟  تقعهل •
 . آسيـــاالصيــن في  تقع. جنوب أمريكـــاالصيــن في ال، ال تقع •



 ؟  ...هل 

 هل تقع االسكـــا في شمــال أمريكـــا؟•

 هل تقع بيــرو في شمال أمريكــا؟ •

 هل تقع بنغـــالدش في أفريقيـــا؟•

 هل تقع بولنـــدا في أوروبــا؟ •

 هل تقع كوريــا الشماليــة في آسيــا؟ •

 هل تقع منغوليا في جنوب أمريــكا؟  •



 ؟  ...تقع 

 أوروبـــا النرويـــج في تقع •

 أمريكــا الشماليــة كنــدا في تقع •

 أفريقيـــا المغـــرب في تقع •

 آسيــا فيتنـــام في تقع •

 أمريكـــا الجنوبيــة بوليفيـــا في تقع •

 أمريكا الشماليــةفي المتحــدة األمريكيـــة الواليــات تقع •

 آســـيا الصيــن في تقع •

 آسيـــا الفلبيـــن في تقع •

 أوروبـــا هولنــــدا في تقع •

 آسيـــا الهنـــد في تقع •

 



 تقع ألمانيا في أوروبا •

 تقع إيطاليا في أوروبا •

 تقع هولندا في أوروبا، أيضاً •



 أيــــــن؟ 

 أين تقع الهند؟ •

 أين تقع األكوادور ؟•

 أين تقع ألمانيا ؟ •

 أين تقع هولندا؟ •

 أين تقع كاميرون ؟ •

 أين تقع باكستان؟  •



 النــــــاس



 من أين انت؟ 

 .صباح الخير، أنا اسمي أندريه
 . أنا من بولندا 

 وأنت من أي بلد؟ 

 .صباح الخير، أنا اسمي تاكاشي
 . أنا من اليابان 

 ، من أي بلد؟  وأنت



 .مساء الخير، أنا اسمي ريتشيل
 أنا من أستراليا، وأنت؟ 
 من أي بلد؟  

 .مساء الخير، أنا اسمي فرانكو
 وانت؟ أنا من إيطاليا،  

 أي بلد؟من 



 .مرحبا، أنا اسمي بيرر
 وأنِت؟أنا من فرنسا،  
 من أي بلد؟  

 .مرحبا، أنا اسمي كاميليا
 ؟أنا من كندا، وأنت 
 من أي بلد؟  



 صباح الخير 

 خير على تصبح 

 مساء الخير  مساء الخير 

 مرحبا



 ما اسمك؟ وأنِت ؟ مرحبا، انا اسمي سايمون، 

 ما اسمــــــــك؟

 ما اسمك؟ وانِت ؟ . مرحبا، اسمي يون



 .مرحبا، أنا اسمي ألبا
 ؟أنا من الصومال، وأنت 
 من أي بلد؟ وما اسمك؟  

 .مرحبا، أنا اسمي أنطونيو
 وأنِت؟أنا من المكسيك،  
 اسمِك ؟ من أي بلد؟ وما  



 . أستراليامن يكون نيكول كيدمان •

 .روسيامن  دوستويفسكي فيودوريكون •

 .من البرتغالرونالدو  كرستيانويكون •

 .إيطاليامن  برلسكونييكون سيلفيو •

 .تشان من الصينيكون جاكي •

 .جون من إنجلترا ألتونيكون •

 .من بولندا ليفاندوفسكيروبرت يكون •

 .فرنسامن  ديبارديويكون جيرارد •

 .يكون بيليه من البرازيل•

 



 من أين يكون برسلي؟  •

 ؟ من أين تكون فيكتوريا بيكام •

 ؟  ليخ كاتشينسكي يكونمن أين  •

 ؟من أين تكون صوفيا لورين •

 ؟ من أين تكون بريجيت باردو•

 من أين يكون أنطونيو؟ •

 ؟ نيمارمن أين يكون •

 بوتين؟   فالديميرمن أين يكون •



 فورد هاريسون      

 االسم األول

 /  ما هو اسمك ؟ 

 ما اسمك ؟

 العائلةاسم / اللقب 

 / عائلتك ؟ هو اسم ما / ما لقبك ؟ / لقبك ؟ ما هو 

 عائلتك ؟ما اسم 



 ؟ اسمك هو ما / ؟ اسمك ما 
 يكون إسمي دينيس/ اسمي دينيس 

 

ما / عائلتك ؟ اسم ما / ما لقبك ؟ / ما هو لقبك ؟ 
 اسم عائلتك ؟ هو 

 اسم عائلتي هو سانتوس/ لقبي هو سانتوس 

 

 ؟اسمك ما / اسمك ما هو  

 إسمي فيكاس/ فيكاس 
 

اسم ما هو / عائلتك ؟ اسم ما / ما هو لقبك ؟ ما لقبك ؟ 
 عائلتك ؟ 
 اسم عائلتي شارما/ لقبي شارما / شارما 



 من هذا ؟



 من تكون هذه؟ /من يكون هذا؟

 هذه ليديا . / هذه تكون ليديا
 . هي من بولندا

 .  هذا حسان. / هذا يكون حسان
 .  هو من المغرب



هتان . / وديستاهتان تكونا أبينا 
 .أبينا وديستا

 
 .أثيوبياهما من 

 . و كافي باديلعمار، هؤالء يكونوا 
 .  هم من الهند



 هذان إيما و جون 
 هما من إنجلترا 

 هذان بوب وغريس 
 جامايكا ؟ هما من 



 وأنت؟ 
 ما اسمك؟ 

 من أي بلد أنت؟ / من أين أنت؟ 
 
 

 وأنِت ؟ 
 اسمِك ؟ ما 

 أنِت؟ من أي بلد / أنِت ؟ من أين 

 



 أنا مارتن 
 أنا من كولومبيا 

 أنا ريكو 
 أنا من اليابان 



 وأنتم؟
 اسمائكم؟ ما 
 أنتم؟ أي بلد من / أين انتم؟ من 

 
 
 

 وأنتن؟
 اسمائكن؟ ما 

 أنتن؟ من أي بلد / انتن؟ من أين 

 



 .فانكينحن نكون أمينه ، فلورنسا و 
 .نيجيريانحن من 

 . وفيكتورنحن آنا 
 . بوليفيانحن من 



 هل بيليه من البرازيل؟ •
 .  نعم، إنه من البرازيل•

 
 هل ديفيد و فيكتوريا بيكهام من إيرلندا؟ •
 .إنهم من إنجلترا. ال، إنهم ليسوا من إيرلندا•

 
 البرتغال؟ من كروز  بينيلوبهل •
 .  هي من إسبانيا. ال هي ليست من البرتغال•

 
 هل بارك أوباما من الواليات المتحدة األمريكية؟ •
 .  نعم إنه من الواليات المتحدة األمريكية•

 
 إيطاليا؟ من  بوتشيلـّيأندريا و  بافاروتي لوتشانوهل •
 . نعم أنهم من إيطاليا•
 



 .  صباح الخير•
 .لوسي هولأنا اسمي •
 .  أنا من إنجلترا•

 
 

 .صباح الخير•
 .أنا دانيال براون•
 .  أنا من كندا•

 
 

 .تشرفت بمعرفتك•
 .هيل جيسكاهذه تكون •
 هي من إنجلترا أيضاً •
 



، وسام و كريستينا  جاينهذا . ) مرحبا، أنا كيفين من إيرلندا
 (هؤالء جين وسام وكرستينا / 

 . هم من إيرلندا أيضاً . 



 وأنت؟ ما اسمك؟ . أنا من فنلندا. مرحبا، اسمي لينا
 



هل تتحدث 
 اإلنجليزية؟ 



 . مرحبا، انا اسمي إليزا كوت
 .أنا من بولندا

انا اتحدث / أنا اتحدث البولندية 
 .اللغة البولندية

 .  نان كايهمرحبا، اسمي 
 .تايالندأنا من 

 .  أنا اتحدث التايلندية
 



 فيدريكامرحبا، اسمي 
 .  مونتالبانو

 .أنا من إيطاليا
 .  أنا اتحدث اإليطالية

 

مرحبا، اسمي ميشيل 
 .فوكس

أنا من الواليات المتحدة 
 .  األمريكية

 .  أنا اتحدث اإلنجليزية



 . مرحبا، أنا كارول
 هل تتحدثي اإلنجليزية؟ 

 .  ماريناصباح الخير، أنا 
 أتتحدثين اإلسبانية؟ 



عبدهللا انا اسمي مرحبا، 
 .الشرفي
 .الجزائرأنا من 

 ولكنأنا ال اتحدث البولندية 
 .  العربيةأتحدث 

 

 .  ماكيباأوسكار انا اسمي مرحبا، 
 .  أنا من شمال أفريقيا
 . أنا ال اتحدث اإلسبانية

 .  األفريقيةأنا اتحدث 



 .اليشامرحبا، نحن رامان و 
 .نحن من الهند

 .نحن ال نتحدث العربية
 .نحن نتحدث الهندية

   وانت؟ هل تتحدث الهندية؟

  

 .  ياومرحبا، نحن نكون ليلي و 
 .نحن من الصين

 .نحن ال نتحدث اليابانية
 .  نحن نتحدث الصينية

 وأنتم؟ هل تتحدثون الصينية؟ 



 .  هذا يكون البيرتو
 البيرتو من البرازيل 

 .هو ال يتحدث اإلسبانية
 .  هو يتحدث البرتغالية

 

 .  هذا عبدهللا
 . عبدهللا من تونس

 .هو ال يتحدث الهندية
 .  هو يتحدث العربية



 نعم، أنا أتحدث اإلنجليزية بشكل جيد للغاية 

 نعم، أنا اتحدث اإلنجليزية بشكل جيد 

 نعم، أنا اتحدث اإلنجليزية قليالُ  

 اإلنجليزية مطلقا ال، أنا ال اتحدث 



 ؟ ...........مــــن يتحــــــدث 
من الذي يتحدث / ؟ ( اللغة الروسية / الروسية ) من يتحدث •

 من الذي يتحدث اللغة الروسية ؟ / الروسية ؟ 
 ؟بوتن فالديمير او  بيندراسأنطونيو 

 
من الذي يتحدث / ؟ ( اللغة اإلنجليزية / اإلنجليزية) من يتحدث •

 من الذي يتحدث اللغة اإلنجليزية ؟ / اإلنجليزية ؟ 
 جون هو او هاريسون فورد ؟كيم 

 
من الذي يتحدث / ؟ ( اللغة البولندية / البولندية) من يتحدث •

 من الذي يتحدث اللغة البولندية ؟ / البولندية ؟ 
 لورين سوفياتوسك او دونالد 

 
من الذي يتحدث / ؟ ( اللغة األلمانية/ األلمانية) من يتحدث •

 من الذي يتحدث اللغة األلمانية؟ / األلمانية؟ 
 او إنجيال ميركل(  رولينغ. ج. ك)  رولينغجوان 

 
من الذي يتحدث / ؟ ( اللغة البرتغالية / البرتغالية ) من يتحدث •

 من الذي يتحدث اللغة البرتغالية ؟ / البرتغالية؟ 
 المودوفاررونالدو او بيدرو كرستيانوا 



 .  انا اسمي ماتيمرحبا، •
 . كايتوانا اسمي مرحبا، •
 . كايتبمعرفتِك تشرفت •
تشرفت وأنا أيضاّ •

 .ماتيبمعرفتك 
 من أين أنِت؟ •
 أنا من إنجلترا، وانت؟•
 .  أنا من فنلندا•
أنت تتحدث اإلنجليزية •

 .بشكل جيد
 . لكِ شكرا •
 



 تفضل •
 لِك شكرا •

 بمعرفتِك تشرفت •
 وأنا ايضا  •



 الطبيعـــة فـــي ألــــوان •



 هذه وردة 

 هذه الشمس 

 هذا فيل  هذا عشب 

 هذه السماء  هذا ثلج 



 جوزة هذه 

 هذا البنفسج هذا غراب 

 هذه برتقاله  هذا توت 

 هذا خاتم 



 األلــــــــــــــوان 



 الوردة حمــــــراء 

 الفيل رمادي 

 العشب أخضر 



 الشمس صفراء 

 السماء زرقاء 

 الثلج أبيض 



 الجوز بني 

 البرتقالة برتقالية 

 التوت وردي 



 وردة البنفسج بنفسجية اللون 

 الغراب أسود 

 الخاتم ذهبي 



 ؟.....ما لون / هو لون ما 

 ما لون العشب ؟ / ؟ ما هو لون العشب•
 لون العشب أخضر/ أخضر العشب •

 
 ما هو لون الغراب؟ •
 الغراب أسود•

 
 ما هو لون الوردة؟•
 الوردة حمراء •

 
 ما هو لون الثلج؟ •
 الثلج أبيض •

 
 ما هو لون السماء؟•
 السماء زرقاء •



 ما هو لون اإلوزة؟ 

 ما هو لون الغابة؟ 

 ما هو لون البحر؟ 



 ما هو لون القهوة؟ 

 عباد الشمس؟ ورد ما هو لون 

 ما هو لون البرقوق؟ 



 ما هو لون التفاح 

 ما هو لون الذئب؟ 

 ما هو لون العملة؟



  توت

 برتقال   فيلة إوز

 جوز قهوة



   البنفسج

عباد 
 الشمس

 ذئاب

 برقوق

  غربان

  خواتم



 التوت وردي 

 الجوز بني 

 البرقوق بنفسجي 



 حمراء الورد 

 اإلوز بيضاء 

 عباد الشمس صفراء ورود 



 ؟ .....ما لون / هو لون ما 
 ما لون الغربان ؟ / ؟ ما هو لون الغربان-
 الغربان سوداء -

 
 ما هو لون التفاح؟ -
 التفاح أحمر -

 
 ما هو لون العمالت؟ -
 العمالت ذهبية -

 
 ما هو لون الذئاب؟ -
 الذئاب رمادية -

 
 ما هو لون البرتقال؟ -
 البرتقال برتقالي -



 ما هو لون الفراولة؟ 

 ما هو لون أوراق الشجر؟ 

 ما هو لون الفطر؟ 



 ما هو لون الموز؟ 

 ما هو لون العنب؟ 

 ما هو لون البرقوق؟ 



 ....  أنـــا احـــــــــب 



 أنا احــــب الجــــوز 



 أنـــا احــــب التفـــــاح 



 احب أنا 

   المثلجات

   الفواكه

 الخضروات 



 احب أنا 

   المعكرونة

  اللحم

 السمك 



 .  نعم، احبه*  هل تحبين النبيذ األحمر؟ •
 .نعم احبة* هل تحب النبيذ األحمر؟  •

؟ ..أتحب/ ؟ ..هل تحب  
أتحبين ؟/ هل تحبين ؟   



 هل تحب المعكرونة؟ •
   الفارفيلال، أنا أفضل •

 
 هل تحب النبيذ األبيض؟ •
 ال، أفضل النبيذ األحمر•

 
 هل تحب المثلجات؟ •
 ال، أنا أفضل الفواكه•

 
 هل تحب السمك؟ •
 ال، أنا أفضل اللحم •

 
 هل تحب الخضروات؟•
 ال، أنا أفضل الفواكه •

 
 هل تحب الموز؟  -•
 ال، أنا افضل التفاح•



 إنريكي الغناء يحب 

 الصور كارمن التقاط تحب 

 النوم  يوميكوتحب 



 لعب كرة القدم يحب عبدهللا 

 لين التأمل يحب 

 لموسيقىاسوسن سماع تحب 



 النصيةالرسائل إليزا كتابة تحب 

 جيسيكا كتابة الرسائلتحب 

 الجمباز كارمن عمل تحب 



ماركو قراءة يحب 
 الكتب

 كارل التحدث بالهاتفيحب 

 التلفاز كوبا مشاهدة يحب 



هل تحب االستماع •
 ؟ للموسيقى

 نعم، أنا أحب ذلك •
 

هل تحب كتابة الرسائل •
 النصية؟

 نعم، أنا احب ذلك •
 

 هل تحب التأمل؟•
 نعم، أنا احب ذلك•

 
 هل تحب الجمباز؟ •
 ذلكال، ال أحب •

  
 وأنتي/ ؟ وأنت؟ ماذا تحب أن تفعل

 ؟ ماذا تحبين انت تفعلي ؟ 
 



 هل تحب االستماع للموسيقى؟•
وأنت؟ ماذا تحب . نعم، أنا أحب ذلك•

 أن تفعل؟ 
 .  أحب لعب كرة القدم•

هل تحب كتابة الرسائل •
 اإللكترونية؟ 

 وأنت؟ . نعم، أنا أحب ذلك•
 . وأنا أيضاً •



 ماذا تعملين؟/ ماذا تعمل ؟ 



 إنه طالب . هذا تومك

 إنها صحافية . هذه إيما

 إنه طيار . هذا جيمس



 فرانسيسكو ممثل 

 إيال مصوره 

 هيربرت أستاذ جامعي 



 ماي معلمة  

 كرت عالم 

 أوليفر موسيقي 



 باوال ضابطة شرطة 

 توماس رجل أعمال 

 أنجيال سكرتارية 



 عارضة أزياء  بياترز

 رود يجو العب كرة قدم 

 هانس طبيب 



 انا إسمي ليز/ انا ليز مرحبا، •
 
 نيكول أهال ، أنا •
 
 ؟هل أنِت عارضة أزياء•
  
 وأنِت؟ . نعم، أنا كذلك•
 
 . أنا سكرتارية. ال، لست كذلك•
 
 تشرفت بمعرفتك•



 ماذا تعمل يا ريك؟ •
 وأنِت؟. أنا أستاذ جامعي•
 أنا صحفية  •

 هذا؟من •
 هذا ستيف•
 هل هو ضابط شرطة؟ •
 ال، إنه طيار •



 هل أنت طالب جديد؟ •
  تايشينعم، اسمي •
 .  ياوأنا . تشرفت بمعرفتك•
 وهيوهذه ماي . أنا طالبة     

 . أيضاطالبة      



 يا كيت؟ ماذا تعملي •
 يا ماتي؟ تعمل ماذا عالمة، وأنت؟ أنا •
 أنا رجل أعمال •



 بوتين سياسي  فاالديمير•
 روبرت دي فيلو ممثل •
 جوليا روبرت ممثله •
 موسيقي  بوتشيليأندريا •
 كرة قدم العب زين الدين زيدان •
 بابلو بيكاسو كان فنان •
 أرماني مصمم  جيرجيو•
 كاتب ستيفن كينج •
 كريستوفر كولومبوس كان مستكشف•
 ثوماس أديسون كان مخترع •
 ملحن كان لودفيج فان بيتهوفن •
 أفالم مخرج  سبيلبرغستيفن •
 سياسي قائد داالي الما •
 برامج تلفزيون  مقدمة  ويبنفريأوبرا •

 



 موسيقي؟  كارتنيههل بأول مك •
 نعم إنه موسيقي/ إنه موسيقى . نعم، إنه كذلك•

 
 سياسي؟  ترامبهل دونالد •
 هو سياسي. نعم، إنه كذلك•

 
 رونالد ممثل؟  كريستيانوهل •
 العب كرة قدمإنه . ال، إنه ليس كذلك•

 
 ؟ عالم غوخهل كان فينسنت فان •
 هو كان فنان . ال، لم يكن كذلك•

 
 ؟ مستكشفهل كان فرناندو ماجالن •
 إنه كان مستكشف . نعم، كان كذلك•

 



 ؟ رولينغ كايجاي تعمل ماذا •
 إنها كاتبة/ كاتبة  رولينغ كايجاي •

 
 ؟برلسكونيسيلفيو يعمل ماذا •

 
 جون؟  إيلتونيعمل ماذا •

 
 ستيفن سيغال؟ يعمل ماذا •

 
 ؟ ليونيل ميسييعمل ماذا •

 
 ؟ زوكربيرغمارك يعمل ماذا •

 
 انجلينا جولي؟ تعمل ماذا •
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