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Episode # 1 

Unit 1 Chapter 1 

People + Family members + Friends 

هو من والية . أحب أن أعرفكم على زميلي إبراهيم. أهالً وسهالً ومرحباً بكم 

أنا . ة وهو يسكن في بيٍت كبيٍر وجميل فيه ثالث غرفكاليفورنيا من مدينة سان هوزي

أنا أدرس اللغة . للغات األجنبيةلأدرس مع زميلي إبراهيم في المدرسة العسكرية 

وسية ينما وأشاهد . العربية وهو يدرس اللغة الرُّ في عطلة نهاية األسبوع أذهب إلى الّسِ

ينما، فهو يحب أن يذهب إلى المطعم، وهناك  األفالم ولكن إبراهيم ال يذهب إلى الّسِ

 .  يأكل الدَّجاج والخبز ويشرب الصودا والشاي

ج وزوجتي اسمها ماريا  وهي مكسيكية تسكن معي في ساليناس، في . أنا متزّوِ

عندي ولدٌ واحد اسمه يوسف، وبنٌت واحدة . بيٍت صغيٍر بالقرب من مكتب البريد

في الصَّف الخامس وبنتي أيضاَ  إبني طالب في المدرسة اإلبتدائية. اسمها سوزان

إبني يحب كرة السَّلة وبنتي تحب . طالبةٌ في المدرسة اإلبتدائية في الصف الثالث

 .البحر
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. زوجتي عندها سيَّارة أمريكية كبيرة وجديدة لونها أبيض وهي من نوع فورد 

 ً أنا . أسودلون سيَّارتي . وأنا عندي سيَّارة يابانية صغيرة وقديمة ولكنها جميلة جدَّا

 ً  .أحب سيَّارتي كثيرا
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Episode # 2 

Unit 1 Chapter 1 

Introducing People + Jobs 

فكم على أسرتي. أنا إسمي إبراهيم .أهالً وسهالً ومرحباً بكم  هذا . أحب أن أعّرِ

ً . هو أبي واسمه أحمد وهو مهندس كومبيوتر في شركٍة أمريكيٍة . عمره خمسون عاما

ينما. كبيرة  .في عطلة نهاية يذهب والدي إلى الشاطئ وأحيانا إلي الّسِ

ي واسمها سلمى  وهي موظفة في مصِرٍف كبيٍر، وتعمل هناك من . وهذه أّمِ

باح إلى المساء ي طباخة ممتازة. الّصِ في عطلة نهاية األسبوع تطبخ اللحم  .أّمِ

ي كثير. والدَّجاج والبطاطس والسَّمك ً كل أسرتي تحب طعام أّمِ ي عندها سيَّارة . ا أّمِ

 ً  .أمريكية حمراء من نوع فورد وهي تحب سيَّارتها كثيرا

باح . وهذه أختي نادية، هي طبيبة في مستشفى المدينة  وهي أيضاً تعمل من الصَّ

نادية تسكن مع زوجها . وهي متزوجة من مالزم أول في مشاة البحرية. إلى المساء

 .سكرية للغات األجنبيةالمدرسة العفي بيٍت صغير بالقرب من 

ج في األسبوع القادم. وهذا هو أخي فيصل  فيصل . هو أعزب ولكن سيتزوَّ

زوجته اسمها سوسن وهي تعمل في القوات . يعمل في مصنع صغير للسيارات

ية، وهي تحب الطعام المكسيكي كثيراً، لذلك تذهب مع فيصل في عطلة نهاية  الجّوِ
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أنا أحب أفراد . لقرب من المدرسة اإلبتدائيةاألسبوع إلى مطعم مكسيكي كبير با

 ً  . أسرتي كثيرا
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Episode # 3 

Unit 1 Chapter 1 

Military ranks + More about people + Food 

إبني الكبير اسمه سالم وهو طالب في المدرسة العسكرية لدراسة اللغات  

ين إلى يوم الجمعة ومن السَّاعة األجنبية، يدرس اللغة الكورية كل يوم من يوم اإلثن

سالم عنده صديقين وصديقتين وكلهم . الثامنة صباحاً وحتى السَّاعة الثالثة مساءً 

 .طالب في نفس المدرسة

وهو رقيب في القوات . صديقه جون من مدينة الس فيغاس في والية نيفادا 

ية ويدرس اللغة الفارسية . ده وجدته من إيرانوهو يحب هذه اللغة كثيراً، ألن ج. الجّوِ

ا صديقه فورد فهو من مدينة سياتل في والية واشنطون وهو عريف في مشاةِ . أمَّ

 .البحرية ويدرس اللغة العربية

ا صديقته هبة فهي من مدينة سان هوزيه في والية كاليفورنيا وهي رقيب   أمَّ

ل في البحرية وتدرس اللغة الفرنسية واآلن تسكن مع زوجها في مدينة . ساليناس أوَّ

ا صديقته سالي فهي من مدينة أتالنتا في والية جورجيا وهي رقيب في القوات  أمَّ

وسية ية وتدرس اللغة الرُّ  .الجّوِ
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في عطلة نهاية األسبوع، يذهب سالم مع أصدقائه إلى مطعٍم كبير في وسط  

طاطس سالم يحب الدَّجاج واللحم والسَّمك وجون يحب الحمُّص والفالفل والب. المدينة

وسالي تحب الكباب . وهبه تحب الهامبرجر والبتزا والبيض والخبز. والسَّلطة

 .  وكلهم يحبون عصير البرتقال والشّاي والقهوة والماء. والجزر والبروكلي
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Episode # 4 

Unit 1 Chapter 2 

Weather + Directions + Locations 

لى السَّاحل الغربي وهي تطل على تقع والية كاليفورنيا في غرب أمريكا ع 

بينما تقع والية نيويورك في شرق أمريكا على السَّاحل الشرقي، . المحيط الهادي

ا والية مينيسوتا فتقع في شمال أمريكا وتطل . وهي تطل على المحيط األطلنطي أمَّ

 .وتقع والية لويزيانا في جنوب أمريكا، وهي تطل على خليج المكسيك. على كندا

ففي . ية كاليفورنيا هي والية كبيرة وجميلة جداً وتشتهر بالطقس المعتدلوال 

وفصل الشتاء بارد، ولكن في فصل . فصل الصَّيف الطقس حار في بعض المدن

بيع فالطقس معتدل في معظم مدن الوالية والية كاليفورنيا . الخريف وفي فصل الرَّ

ينما خاصة في هوليود  .أيضاً مشهورة بصناعة الّسِ

ا في والية واشنطون فالطقس ممطر في معظم شهور السَّنة  باح . أمَّ ففي الصَّ

ا في الليل فالطقس دائماً . فالطقس دائماً غائم وضبابي ولكنه مشمس بعد الظهر أمَّ

. فصل الشتاء في والية واشنطن بارد ولكن ليس أبرد من والية مينيسوتا. عاصف

درجة الحرارة الكبرى تتراوح . نيفادا وفصل الصَّيف حار ولكن ليس أحر من والية

ا درجة الحرارة الصُّغرى فتتراوح بين . درجة 56و  70بين   .درجة 40و  30أمَّ
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تقع والية كاليفورنيا في قارة أمريكا الشمالية و تطل على المحيط الهادي  

وتشتهر هذه الوالية باألماكن الجميلة مثل بحيرة تاهو . وعاصمتها مدينة ساكرامنتو

ييرا ومنطقة خليج سان فرانسسكو وشبه جزيرة مونتريو وهناك أنهار . جبال الّسِ

المسافة . كثيرة ولكنها ليست كبيرة وطويلة مثل نهر الميسيسيبي أو نهر الميزوري

بين مدن الوالية ليست بعيدة، خاصة في الجنوب، فالمدن ال تبعد كثيراً عن بعضها 

 .البعض
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Episode # 5 

Unit 1 Chapter 3 

Adverbs of place + adjectives 

أسكن في مجمَّع سكني كبير يقع في مدينة ساليناس بعد اإلشارة الضوئية  /1 

أمام هذا المجمَّع السَّكني سوق تجاري . على تقاطع شارع باسفيك وشارع ديفيد

أسكن . وخلفه مكتب بريد صغير وبجانبه حديقة مشهورة بأشجارها الخضراء الجميلة

في شقٍة صغيرة وتحت شقتي تسكن صديقتي وفاء وزوجها، وفوق شقة وفاء يسكن 

في يوم األحد تذهب وفاء وزوجها إلى الكنيسة ويذهب إبراهيم إلى . الجندي إبراهيم

 .المسجد أو الجامع

 

خالي سليمان رجل عجوز وهو قصير وبدين ودائماً يحب لبس البنطلون  /2 

وفي فصل الصَّيف يلبس نظارة شمسية . العربيةوالقميص، فهو ال يحب المالبس 

ا بنت خالي سامية فهي شابَّة متوسطة الطول ونحيفة . سوداء وأحياناً نظارة طبِّية أمَّ

ً . وشعرها أشقر ودائماً تلبس فستاناً طويالً   .سامية ظريفة جداً وتضحك كثيرا

قبل و. في عطلة نهاية األسبوع أذهب أنا وأصدقائي إلي شاطئ البحر /3 

الخروج إلى هناك نأخذ معنا الكثير من الطعام والشراب، وعندما نصل إلى هناك 
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أحب أن أمشي على الشاطئ، ولكن صديقي يحب أن يركب سيَّارته علي شارع 

المحيط، وأحياناً يحمل معه كتابه ويقرأ في حديقة عامة تقع جنوب اإلشارة الضوئية، 

 . عند تقاطع شارع المحيط مع شارع ديفيد
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Episode # 6 

Unit 1 Chapter 4 

Invitations + Furniture + Apartments 

1/ 

 .يا سمير أحب أن أدعوك إلى حفلة عيد ميالد إبني+ 

 .يسعدني ذلك كثيراً ولكن المشكلة ليس عندي سيَّارة= 

 .سأمرعليك في البيت في السَّاعة السَّابعة مساءً . ليس هناك أّي مشكلة+ 

 = ً بالمناسبة سمعت أنَّ إبراهيم سيقيم حفالً كبيراً في . ، سأكون في إنتظاركإذا

 ما المناسبة؟. األسبوع القادم

 هل تستطيع الحضور؟. الحفل بمناسبة زواج إبنه الكبير+ 

 .بالطبع سأفعل ذلك= 

2/ 

أسكن مع زوجي في بيت جميل وواسع فيه صالة وغرفة جلوس وغرفة طعام 

ام و هذا البيت مفروش وفيه أثاث . مطبخ وشرفة تطل على البحروغرفة نوم وحمَّ

ن من سرير كبير وخزانة مالبس ورفوف كثيرة وأريكة لونها رمادي  جميل، يتكوَّ

ادة بنِّية كبيرة وثالث مصابيح وموقد متوسط ومائدة طعام كبيرة وستارة بيضاء  وسجَّ
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في هذه . بناية عالية وأختي تسكن في شقة صغيرة في الطابق العاشر في. على الشباك

والمطبخ في هذه الشقة مجهَّز بكل شيء، مثل . البناية مصعد وسلم وبوابة كبيرة

 . الثالجة والموقد ومائدة الطعام

 

 إعالن/ 3

يسر شركة الصَّباح أن تعلن عن وجود شقق مفروشة لإليجار في مجمَّع سكني 

ن من عشرين طا. كبير بمدينة الزهور بقاً، وهو قريب من المدارس هذا المجمَّع يتكوَّ

في كل بناية من بنايات المجّمع . واألسواق ومحطة البصات وقريب أيضاً من البحر

 :وهناك ثالثة أنواع من الشقق. مصعد وسلم وصالة واسعة لأللعاب الرياضية ومسبح

 .أوالً غرفة نوم واحدة وحّمام واحد 

امين   .ثانياً غرفتين وحمَّ

اماتثالثاً ثالث غرف وثال   .ثة حمَّ

في كل شقة غرفة جلوس واسعة ومطبخ كبير مجهَّز بكل شيء وشرفة تطل على 

 .البحر أو على وسط المدينة

 ً  . أسعارنا مناسبة جدا

   3935-495-687ولمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بالرقم 
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 أو زوروا موقعنا على اإلنترنت 

00TUh.comwww.sabaUT 

 دعوة/ 4

ف السَّيد سليمان إبراهيم بدعوتكم لحضور الحفل الكبير الذي ستقيمه   يتشرَّ

سيكون الحفل في يوم . األسرة في فندق هيلتون وذلك بمناسبة زواج إبنه مروان

 .الجمعة الثامن من شهر يوليو في تمام السَّاعة السَّابعة مساءً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sabah.com/


Ismaeil Elrehaima 
Semester 1 Chapter 01 to 25 

15 
 

Episode # 7 

Unit 1 Chapter 5 

Military terms + Food 

 عزيزي إبراهيم/ 1

أنا بحاجة شديدة إلى مساعدتك، . أنا بخير والحمد �. كيف حالك وحال األسرة 

فقد كان عندي اليوم درس في المصطلحات العسكرية، وكما تعلم أنا ال أفهم كثيراً في 

يد أن أعرف أوالً أر. هذا المجال، لذلك أريدك أن تشرح لي بعض الكلمات والعبارات

تب العسكرية مثل ل  –جندي  –رقيب   -عريف : شيئاً عن الرُّ ل  –رقيب أوَّ مالزم أوَّ

أيضاً أريد أن أعرف . عقيد ولواء –مقدَّم  –عميد  –رائد  –نقيب  –مالزم ثاني  –

ية والقوات البحرية –مشاة البحرية  –شيئاً عن الجيش  وفي الدَّرس . القوات الجّوِ

 –وحدة   -كتيبة   -مفرزة : ن الكلمات التي سمعت بها ألّول مرة ، مثلأيضاً الكثير م

وأيضاً . فيلق وقائد  -غرفة العمليات  –مركز القيادة  –جماعة  –فصيلة  –سرية 

 –سالح المخابرات  –سالح المشاة الميكانيكي : أريد أن أعرف ماذا تعني كلمات مثل

 –القوات البريَّة  –سالح المدرعات  –ة سالح المدفعيَّ  –سالح المهندسين العسكريين 

جماعة اإلستطالع وهناك الكثير  –دبَّابات  –مناورات  –تدريب  –أسطول حربي 

 .والكثير من الكلمات ولكني سأتركها للمرة القادمة
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 .  وشكراً جزيالً لك                                                                 

 م مطعم النجو /2

وعندما . أنا أحبُّ أن أتناول طعامي في مطعم النجوم الذي يقع في وسط المدينة 

تدخل هذا المطعم عليك أن تأخذ صينية وشوكة وملعقة وسكين وبعد ذلك تقف في 

وهناك أنواعٌ كثيرة من الطعام في هذا المطعم . صٍف طويل لتأخذ طعامك بنفسك

لمقلية والخضروات المسلوقة واللحم المكرونة بصلصة الطماطم والبطاطس ا: مثل

ر واللحم بالبطاطس والبصل  المشوي واألرز والسَّلطات المختلفة والدَّجاج المحمَّ

هذا باإلضافة إلى المشروبات مثل الصُّودا والببسي . والشوربة والمكرونة بالفرن

الكيك  وهناك أيضاً الحلويات مثل. واللبن والشاي والقهوة والبيرة والخمور المختلفة

وأسعار هذا المطعم مناسبة جداً والخدمة . والجيلي واآليسكريم والبقالوة والشيكوالتة

 ً  .  فيه ممتازة أيضا
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Episode # 8 

Unit 2 Chapter 6 

Different adjectives + More about jobs 

أسكن مع أسرتي في مدينٍة سياحية مشهورة تقع على شاطئ المحيط  /1

الصَّيف يمارس الناس صيد السَّمك والمشي على األقدام وركوب  ففي فصل. الهادي

بيع فيمارس الناس رياضة ركوب الدّراجات والتخييم . األمواج ا في فصل الرَّ أمَّ

وألنَّ المناخ معتدل في هذه المدينة لذلك يستطيع الناس ممارسة . وركوب الخيل

باحة في كل شهور السَّنة ضاً مشهورة  بالمهرجانات هذه المدينة أي. الغوص والّسِ

عة ً . الموسيقية المتنّوِ وإلى الشرق من هذه . وأحياء هذه المدينة جميلة ونظيفة جدا

الناس الذين يعيشون في هذه المدينة . المدينة ضاحية مشهورة بزراعة الفواكه

 ً ياحي يزور هذه . مسرورون جداً ويقولون أن الحياة فيها ممتعة جدا وفي الموسم الّسِ

وار من مختلف البالد األجنبية لقضاء وقت ممتع ولممارسة المدي نة العديد من الزُّ

ل في شوارع المدينة  .األنشطة الرياضية المختلفة والتجوُّ

 

ي تعمل كممرضٍة في مستشفى . أبي يعمل كمدرٍس بالمرحلة اإلبتدائية /2  وأّمِ

وكنادٍل في مطعم  وأخي الكبير يعمل كطباخٍ في مطعٍم مشهور في الصَّباح. المدينة
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باح تعمل كمربية أطفال وفي المساء تعمل . آخر ف المساء أختي الكبيرة في الصَّ

ا . وأخي الصغير يعمل كصراٍف في بنٍك صغير. كموظفة استقبال في شركٍة كبيرة أمَّ

. أنا فأعمل كموظٍف في شركة كومبيوتر في وسط المدينة، في قسم تدريب البائعين

ً فهذه الشركة فيها أ  . كثر من خمسين بائعا
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Episode # 9 

Unit 2 Chapter 7 

Educational system + Adds for jobs 

وضة ثم المرحلة  / 1         في الكثير من البالد العربية يتكون النظام التعليمي من الرَّ

يراً االبتدائية ثم المرحلة المتوسطة أو اإلعدادية وبعد ذلك المرحلة الثانوية وأخ

وضة يتعلم الطالب الحروف واأللوان   واألشكال وتتراوح . المرحلة الجامعية في الرَّ

راسة في هذه المرحلة لمدة سنة أو  5و  4أعمار الطالب بين  سنوات وتستمر الدِّ

 . سنتين

ياضيات والعلوم            وفي المرحلة االبتدائية يدرس الطالب اللغة العربية والّرِ

سنة  13-7التاريخ والتربية البد نية وتتراوح أعمار الطالب ما بين والجغرافيا و

راسة فيها لمدة  وفي المرحلة المتوسطة أو اإلعدادية يدرس . سنوات 6وتستمر الدِّ

 16-14الطالب نفس المواد السابقة ولكن بصورة أوسع وتتراوح أعمارهم ما بين 

راسة لمدة  طالب بعد ذلك بالمرحلة الثانوية سنوات ، ثم يلتحق ال 3سنة وتستمر الدِّ

وفيها يتوسع الطالب كثيراً في دراسة المواد السَّابقة باإلضافة إلى مواد جديدة مثل 

وفي هذه المرحلة أيضاً يمارس . الجبر والفيزياء والكيمياء واألحياء والكمبيوتر
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ياضية مثل كرة القدم وكرة السَّلة والكرة  الطائرة الطالب الكثير من األنشطة الّرِ

باحة والموسيقى  .والّسِ

وفي المرحلة الجامعية يتخصص الطالب في مجاالت مختلفة مثل مجال           

راسة من كلية . المحاسبة والكمبيوتر والمحاماة والجيولوجيا وغيرها وتختلف مدة الدِّ

 18سنوات وأعمار كل الطالب فوق الـ  6-4إلى أخرى ولكنها عموماً تتراوح بين 

 .سنة

في المراحل التعليمية األولى يتراوح عدد الحصص في جدول الحصص            

دائماً تكون . حصص يومياً بينها دقائق قليلة للراحة أو االستراحة 7-4اليومي بين 

 استراحة الغداء هي األطول 

وهناك إمتحانان، االمتحان األول في منتصف العام الدراسي واإلمتحان الثاني في 

راسي هذا باإلضافة إلى االختبارات األسبوعية والشهريةنهاية الع  ام الدِّ

من الدَّرجة الكاملة أو أكثر % 50ينجح الطالب في المادة إذا حصل على           

والطالب الذي يحصل على درجات عالية % 50ويرسب إذا حصل على أقل من 

الكسالن ال يحصل  غالباً ما يحصل على شهادة تفوق ألنه طالب مجتهد ولكن الطالب

وفي مطلع كل عام دراسي تعلن إدارة التعليم عن شروط االلتحاق أو . على أي شْي 
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القبول في المراحل التعليمية المختلفة وتعلن أيضاً عن أيام العطالت أو األجازات 

ينية سمية الوطنية والدِّ  .الرَّ

 

 إعالن وظائف /2

 :ائف التاليةِشركة أجنبية كبرى تعلن عن حاجتها لمأل الوظ

 .مترجم يتحدث اللغة العربية واإلنجليزية واإلسبانية/ 01 

 مهندس/ 02 

 رسّام كاريكاتير/ 03 

 محامي/ 04 

 محاسب/ 05 

 سائق/ 06 

 شرطي/ 07 

 خبَّاز/ 08 

ار/ 09   نجَّ

ال/ 10   حمَّ

 مساعد طبَّاخ/ 11 
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يرة راسية ومعها أيضاً الّسِ الذاتية وشهادات  يجب إرسال الشهادات والمؤهالت الدِّ

قم التالي  :الخبرة إلى رئاسة الشركة بالفاكس وذلك على الرَّ

م حوافز مغرية للموظفين  730-651-7765  :مثل الشركة تقدِّ

واتب العالية / 1   الرَّ

حي/ 2   التأمين الّصِ

 اإلجازات المدفوعة/ 3 

 السَّكن المجاني/ 4 

قم ولمزيد من المعلومات إتصلوا بنا على . وغيرها     7765-651-730الرَّ
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Episode # 10 

Unit 2 Chapter 8 

Daily Routine + Official Holidays 

استيقظ كل يوم من النوم مبكراً وال أرتب سريري ألن زوجتي تفعل ذلك  /1  

 ً بعد ذلك أذهب إلى الحمام وهناك أغسل يدّي ووجهي بالماء والصَّابون وأنظف . يوميا

وعندما أكون في . اة والمعجون ثم اخذ حّماماً وبعده أمشط شعريأسناني بالفرش

الحمام زوجتي تكوي مالبسي وتلمع حذائي وتحضر طعام الغداء وتضعه في كيس 

من الورق بعد ذلك أخلع مالبس البيت وألبس مالبس العمل ثم أشرب الشاي وأتناول 

 .وجبة الفطور مع زوجتي وبعدها أسوق سيارتي إلى عملي

 

 لعطالت الرسميةا /2

ينية ولكن أشهرها  يحتفل الناس في كل البالد العربية بالكثير من المناسبات الدِّ

شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك وعيد األضحى المبارك ورأس السَّنة 

الهجرية، هذا بالنسبة للمسلمين ، أما بالنسبة للمسيحيين في البالد العربية فهم يحتفلون 

ينية وأشهرها عيد ميالد السَّيد المسيح وعيد القيامة المجيدبالكثير من ا . لمناسبات الدِّ

باإلضافة إلى المناسبات الدَّينية يحتفل الناس في كل البالد العربية بالكثير من و
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المناسبات الوطنية والتاريخية والتي تختلف من بلد إلى آخر وأشهرها عيد االستقالل 

 .وعيد العمال

فهناك العديد من األعياد التي يحتفل بها الناس هنا وال يحتفلون  أما  في أمريكا

بها في العالم العربي مثل عيد األب وعيد األم وعيد الهالويين وعيد الشكر وعيد 

 .الحب وغيرها
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Episode # 11 

Unit 2 Chapter 9 

Weekend activities + Food 

فأنا . العديد من األنشطة المختلفةفي عطلة نهاية األسبوع أنا وأسرتي نمارس 

باحة، لذلك  فهي تمارس أحب أن أسبح في مياه المحيط، ولكن زوجتي ال تحب السِّ 

حالت : ألعاباً رياضية مختلفة، مثل الكرة الطائرة وكرة القدم األمريكية والقيام بالّرِ

اخلية والخارجية وأحياناً ترافق بعض صديقاتها في جولة طويلة للتجو ل في الدِّ

 .منتزهات المدينة

أما إبني الكبير فهو يحب المسرح كثيراً لذلك يذهب في عطلة نهاية األسبوع        

م أو يعرض مسرحية جديدة في كل شهر وهذا . إلى مسرح فندق ماريوت الذي يقدِّ

 . المسرح مشهور بتقديم المسرحيات العالمية الممتازة

ن رياضياً مشهوراً، لذلك يمارس الكثير أما إبني الّصغير فهو يخطط ألن يكو    

ياضية في وقت فراغه مثل المشي والجري ولعب الشطرنج وسباق  من األلعاب الّرِ
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وقد شارك كثيراً في منافسات . السَّيارات والمبارزة والمصارعة ورفع األثقال

الماضي  المدارس الثانوية بالوالية، وفاز بالميدالية الذهبية في رفع األثقال، وفي العام

 . استطاع أن يحتفظ بالبطولة للمرة الثانية، وقد كسب ماالً كثيراً من هذا الفوز

 
 

. في يوم األحد الماضي ذهبت مع صديقي إلى مطعم كبير في وسط المدينة /2

: قائمة الطعام في هذا المطعم فيها تشكيلة كبيرة من أنواع الطعام اللذيذ والشهي مثل

المشوي والشوربة والمأكوالت البحرية الطازجة وأنواع اللحم المشوي والدَّجاج 

وإذا دخلت  . مختلفة من السَّلطات والفواكه والحلويات والمشروبات الباردة والسَّاخنة

 ً والخدمة في هذا المطعم ممتازة . هذا المطعم وأنت جائع فستخرج وأنت شبعان جدا

بكثيرمن الطعام في مطاعم  والطعام هنا أفضل. لذلك ال تنسى أن تترك بقشيش للنادل

 .الوجبات السَّريعة والخدمة ممتازة

يني : ونسيت أن أقول لكم بأن في هذا المطعم أربعة أقسام  القسم األول للطعام الّصِ

ابع للطعام  والقسم الثاني للطعام اإليطالي والقسم الثالث للطعام المكسيكي والقسم الرَّ



Ismaeil Elrehaima 
Semester 1 Chapter 01 to 25 

27 
 

وبعد أن .  يغلق أبوابه إالّ بعد منتصف الليلوالمطعم مفتوح طول اليوم وال. األمريكي

 .   تتناول الطعام في هذا المطعم تستطيع أن تدفع الحساب نقدا أو ببطاقة اإلئتمانً 
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Episode # 12 

Unit 2 Chapter 10 

More about weekend activities + Places to visit 

جاورةٍ لحضور حفل خطوبة في الشهر الماضي سافرت مع أسرتي إلى مدينٍة م

وبعد الحفل اتجهنا إلى . زميلي إبراهيم وكان الحفل في قاعٍة كبيرةٍ بفندق شيراتون

 ً وقد كان المكان .الملهى الليلي القريب من مدينة المالهي وهناك قضينا وقتاً ممتعا

وفي صباح اليوم الثاني استيقظت مبكراً وتمشيت في شوارع . مزدحماً وصاخباً جداً 

مدينة حتى وصلت إلى شاطئ البحر وهناك استمتعت بمشاهدة شروق الشمس، ثم ال

عدت مرة أخرى إلى الفندق وشاهدت المباراة النهائية في كرة السلة وبعد ذلك 

خرجت مع أسرتي إلى غابة كبيرة بالقرب من المدينة وهناك تجولنا بين األشجار 

بة واستمتعنا بمشاهدة منظر المدينة وتسلقنا إلى قمِة جبٍل صغيٍر إلى الجنوب من الغا

 .وفي فصل الشتاء يتزحلق الناس على الجليد في هذا الجبل. من أعلى قمة الجبل

 



Ismaeil Elrehaima 
Semester 1 Chapter 01 to 25 

29 
 

سائل من أصدقائه وزمالئه في كل  وقد استلم صديقي إبراهيم الكثير من الرَّ

وكان يريد أن يسافر مع خطيبته إلى مدينة نيويورك ولكن لسوء الحظ . أنحاء البالد

كان الطقس سيئاَ وكان المطار مغلقاً لمدة يومين بسبب العواصف، لذلك فضل فقد 

 . واعتقد أن فكرة البقاء كانت فكرة جيٍّدة. إبراهيم البقاء في مدينته وترك فكرة السفر

وكانت مفاجأة اليوم الثالث هي الحفل الكبير الذي أقامه أصدقاء إبراهيم له 

تجمعاً كبيراً للعائالت واألطفال وبعد هذا وقد كان . ولخطيبته على شاطئ البحر

ومازلنا حتى اآلن نتذكر أيام . الحفل ودّعنا إبراهيم ورجعنا إلى مدينتنا مسرورين

 . خطوبة صديقي إبراهيم الجميلة
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Special Episode 

Unit 0 Chapter 0 

Class Picnic 

 رحلة الصَّـف

ساتذة في أول نزهة لهم منذ في يوم الجمعة الماضي خرج طالب الصَّف مع األ 

وعادة ما تبدأ الرحلة بحجز المكان، وقد قام حسين بعمل ذلك قبل . بداية هذا الكورس

 ً ثمَّ كانت الخطوة الثانية وهي تحديد مستلزمات الرحلة من . أكثر من أسبوعين تقريبا

طعام وشراب، وقد قامت كاميليا وبمساعدة األستاذة حنان بكتابة قائمة بكل 

وقبل يوم من الرحلة، ذهبت كاميليا ومعها رامي إلى السوق حيث . تياجاتاإلح

 .إشتريا كل األشياء المطلوبة ورجعا بها إلى الصف

وفي اليوم الثاني خرج جميع الطالب ومعهم األساتذة إلى مكان الرحلة والذي  

ن وقد كان المكان مجهَّزاً بشوايتي. كان بالقرب من ملعب لكرة القدم األمريكية

وقد كانت . كبيرتين ومظلة وبعدد كبير من المقاعد والطاوالت الحديدية الخضراء

ولكن . هناك رحلة أخرى في نفس المكان قام بها طالب آخرون من المدرسة الثانية

 . المكان كان واسعاً واتسع للرحلتين معاً ولم يشعر أحد بأي إزدحام في المكان
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السَّكاكين والّشوك واألكواب البالستيكية وقد إشترى الطالب الفحم والمالعق و 

وحملوا معهم أيضاً أنواعاً مختلفة من الطعام فقد . والصُّحون الورقية ومناديل الورق

كان هناك الخبز العربي والدجاج واللحم المفروم والبصل والبقدونس والطماطم 

في  وهو طعام شعبي مشهور" الكُشَري"وقد أحضر األستاذ عيد . والجزر والخس

ويتكون من األرز والعدس والمكرونة وصلصة الطماطم مع الثوم والبصل . مصر

وكانت هناك أيضاً كمية كبيرة من المشروبات الغازية كالصودا بجميع . والفلفل الحار

 .أنواعها والماء باإلضافة إلى البقالوة والكيك والحلويات والبطيخ

وذلك بخلط التوابل مثل الفلفل وقد شارك العديد من الطالب في إعداد الطعام  

الحار والفلفل األسود مع اللحم المفروم وعمل قطع صغيرة من هذا الخليط وإعدادها 

اية كبيرة. للشوي وفي . وقد قام جابر بشوي الدجاج وقطع اللحمة المفرومة في شوَّ

المرة األولي أحرق جابر الدجاج حتى صار لونه أسوداً وذلك بسبب الحرارة الشديدة 

ولكنه خفَّض النار في المرة الثانية وكان الشواء طيِّباً ولذيذاً وشهياً وقد أعجب كل 

 . الناس

باإلضافة إلى الطالب فقد شارك الكثير من الضيوف في هذه الرحلة  فقد  

وأيضاً زوجات      MLIوصل في إستراحة الغداء عميد المدرسة ورئيس القسم والـ 

فقد كانت هناك زوجة حسين والتي شاركت في . وأزواج بعض الطالب والطالبات
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وكان هناك أيضاً زوج صفاء الذي حضر إلى الرحلة ومعه كلبين . تحضير الطعام

وقد لعبت صفاء مع الكلبين . صغيرين لصفاء، أحدهما لونه بني واآلخر لونه أسود

 ومعها" أبو تيانكم"وقد حضرت زوجة جعفر . أيضاً كانت هناك زوجة فارس. كثيراً 

كما شاركت في . طفلتيها ولم يحضر معها باقي األطفال ألنهم كانوا في المدرسة

وقد كان هناك أيضاً زوج شادية الذي حضر ومعه إبنهما . الرحلة أيضاً صديقة رامي

 .شهراً فقط 15الصغير الذي يبلغ عمره 

أما . وبعد أن أكل الجميع وشربوا، عزف زكريا على الجيتار ولكنه لم يغنِّي 

ومارس بعضهم . الب المدرسة الثانية فقد غنُّوا ورقصوا كثيراً على أنغام الموسيقىط

بعد ذلك قامت . الرياضة في ملعب كرة القدم األمريكية المجاور لمكان الرحلة

وقد كان طعمها ُمّراً، ألنها مركزة . األستاذة حنان بتوزيع القهوة العربية على الجميع

نظف الطالب المكان واخذوا أكياس القمامة ووضعوا  وفي المساء. جداً وبدون سكر

وأخيراً، ودَّع الطالب بعضهم البعض وتمنُّوا أيضاً . في مكانها أكياساً جديدة ونظيفة

 .لبعضهم البعض عطلة سعيدة وركبوا سيَّاراتهم وغادروا المكان
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Episode # 13 

Unit 3 Chapter 11 

Facilities + Services 

وقد انتقلت . ظيفٍة جديدة في مدينٍة بعيدة عن مدينتي السابقةلقد حصلت على و

ففي . إلى المدينة الجديدة ومازلت أتعّرف على هذه المدينة وعلى مكان عملي الجديد

اليوم األول أخذني عميد المدرسة في جولة قصيرة وعّرفني بالمرافق والخدمات 

 .والموظفينلطالب والعاملين التدريس واهيئة الكثيرة التي تقدمها المدرسة ألعضاء 

ياضي ومركز األنشطة  ففي هذه المدرسة مراكز خدمات كثيرة كالمركز الّرِ

الترفيهية والمستوصف ومكتب البريد والكنيسة التي تقيم قداساً كبيراً في كل اسبوع، 

ينما ومركز الحاسوب وقسم  والمسجد والصَّراف اآللي والمتجر والمطعم والّسِ

 .مكتبة وغيرهااالمتحانات وال

وفي اليوم الثاني أخذني مساعد العميد إلى مكتبي والذي أعجبني كثيراً، فهو 

يطل على المحيط، وأيضاً هو واسع جداً فأنا ال أحب المكتب الضيق وفيه مكيف 
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وبالمناسبة، كل المكاتب والصُّفوف في هذه المدرسة مكيّفة ألن درجة . هواء كبير

وفي مكتبي أيضاً  حاسوب . تفعة جداً في هذه المدينةالحرارة في فصل الصَّيف مر

وطابعة وغالية قهوة وسلة مهمالت ومكنسة كهربائية وستارة على الشباك، وإضاءة 

 .المكتب قوية وجيدة

راسية فوجدته مجهزاً بكل الوسائل التعليمية  ثم زرنا بعد ذلك أحد الصُّفوف الدِّ

رى بيضاء ولون الحائط أيضاً أبيض المطلوبة ففيه سبورة إلكترونية وسبورة أخ

وهناك خريطة كبيرة للعالم معلقة على الجدران وعلى الشباك ستارة بلون غامق أو 

وأخبرني مساعد العميد بأن هناك تعليمات يجب .  داكن وستارة أخرى بلون فاتح

. على الطالب االلتزام بها مثل المحافظة على نظافة الصَّف وااللتزام بالمواعيد

رني أيضاً أن على الجميع االلتزام باإلجراءات األمنية عند الدّخول ببوابة وأخب

 .المدرسة

وفي نهاية اليوم رجعت إلى بيتي، وفي طريقي إلى البيت ذهبت إلى مكتب 

سائل إلى أسرتي وفي البيت قمت . البريد حيث أرسلت طرداً صغيراً وبعض الرَّ
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سائل اإللكترونية إلى أصدق ائي واستمعت إلى موسيقى هادئة بكتابة بعض الرَّ

وشاهدت بعض البرامج التلفزيونية وشربت كوباً من الشاي السَّاخن فشعرت بشيء 

احة واالطمئنان  .   من الرَّ
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    Episode # 14 

Unit 3 Chapter 12 

Landmarks + Giving Directions 

وأهمها أرض  اسكن في مدينة سياحية مشهورة فيها الكثير من المعالم /1

يادين  المعارض ومتحف األحياء المائية والبنايات التاريخية القديمة ورصيف الصَّ

مركز االستعالمات ومركز اإلسعاف ومركز اإلطفاء ومركز ووسوق المزارعين 

الشرطة ومركز الطوارئ وفيها أيضاً منتزه جميل ومشهور اسمه منتزه ملتقى 

  .  األحبة

ونظيفة جداً وكلها مزودة بعالمات أو إشارات  شوارع هذه المدينة جميلة

أيضاً . المرور المطلوبة وهناك الفتات كبيرة عند كل مدخل ومخرج للطريق السَّريع

لكل شارع من هذه الشوارع حد أقصى وحد أدنى للسرعة وفي بعضها ممنوع مرور 

ا أيضاً في بعضه. الشاحنات والحافالت والدَّراجات النارية والدَّراجات الهوائية

وكل وسائل المواصالت . ممنوع الدَّوران للخلف وبعضها اآلخر إتجاه واحد فقط

متوفرة في هذه المدينة وبأسعار مناسبة وهناك أيضاً خط سكة حديد يمر بوسط 

وهناك قطار سريع وآخر بطئ يأخذ السُّواح في جوالت سياحية لمشاهدة . المدينة

سيارة أجرة إلى أي مكان تريده في هذه المدينة  أيضاً يمكنك أن تأخذ. المعالم الهامة
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كما يمكنك أيضاً أن تستأجر سيارة إذا كنت تريد أن تسافر إلى . وبسعر معقول

 .وال تنسى أيضاً أن تأخذ رحلة بحرية لمشاهدة الحيتان. ضواحي المدينة

 

المتجه  5يا إبراهيم عندما تخرج من المطار خذ الطريق السَّريع رقم   /2  

ً جنو ً . با وعند اإلشارة  7أخرج بالمخرج رقم . إلزم اليمين ألن المخرج قريب جدا

أستمر في هذا الطريق حتى تصل إلى . الضوئية على شارع ديفيد در إلى اليسار

تقاطع أو مفترق شارع واشنطن و شارع ديفيد وهناك سترى مطعم ماكدونالد على 

استمر . ن في شارع واشنطندر إلى اليمي. يمينك وسوق تجاري صغير على يسارك

في هذا الطريق حتى ترى مغسلة كبيرة للسيارات على يسارك وبعد قليل وعلى 

 . وسأنتظرك في مدخل الفندق إن شاء هللا. يمينك سترى فندق السالم
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Episode # 15 

Unit 3 Chapter 13 

Terrain + Climatic Zones 

لمناخات والتضاريس فهناك المناخ اسكن في بالٍد واسعٍة وفيها كل أنواع ا /1

الجاف والمناخ االستوائي  والمناخ القاري والمناخ المعتدل والمناخ الرطب ومناخ 

وفيها أيضاً الكثير من السَّالسل الجبلية والوديان والسُّهول والتالل . البحر المتوسط

اطعة أو وتتميز كل منطقة أو مق. واألنهار والجزر والشالالت والبراكين والغابات

وفي الماضي كان الناس يستخدمون البوصلة والخريطة لمعرفة . إقليم بطبيعة خاصة

أكثر من الخريطة والبوصلة  GPSاألماكن المختلفة ولكن اآلن يستخدم الناس الـ 

 .فروخاصة في السَّ 

 

تحد أمريكا من جهة الشمال كندا ومن جهة الجنوب المكسيك ومن جهة  /2

طي ومن جهة الغرب المحيط الهادئ وفرق التوقيت بين شرقها الشرق المحيط األطلن
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وغربها كبير جداً وتوجد حوالي أربع مناطق زمنية فالشرق يتبع توقيت  السَّاحل 

وهناك توقيت وسط أمريكا باإلضافة . الشرقي والغرب يتبع توقيت السَّاحل الغربي

 إلى توقيت المناطق الجبلية 

ياحية مثل الوادي الكبير أو الوادي العظيم أيضاً هناك الكثير من المعال م الّسِ

وتمثال الحرية وناطحات السَّحاب والكثير من النصب التذكارية واألقواس باإلضافة 

العملة الرسمية هي الدُّوالر وتاريخ ". الجولدن قيت"إلى سجن الكتراز وجسر 

ابع من شهر يوليو عام  مليون  300لي وتعداد سكانها حوا 1776االستقالل هو الرَّ

نسمة وإذا زرت أمريكا اقترح عليك أن تلتقط أو تأخذ العديد من الصُّور الن كل 

منطقة فيها تتميز بشيء مختلف وأيضاً تمتد شواطئ أمريكا آلالف األميال وذلك على 

 .طول السَّاحل الشرقي والسَّاحل الغربي وخليج المكسيك
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Episode # 16 

Unit 3 Chapter 14 

Arab-American Community + Arab-American Media 

وقد هاجر أفراد هذه الجالية من مختلف . هناك جاليةٌ عربيةٌ كبيرة في أمريكا 

وبعضهم قد حصل على الجنسية األمريكية والبعض اآلخر عنده إقامة . البالد العربية

كثرية من األ. دائمة تؤهله ألن يصبح أو يصير مواطناً أمريكياً بعد مدةٍ من الزمن

أفراد الجالية العربية يقيمون في شكل تجمعاٍت كبيرةٍ في كاليفورنيا وميتشيغان 

وتكساس وهؤالء ال يشعرون بالغربة لكثرة عددهم بينما األقلية تنتشر في كل أنحاء 

  . أمريكا

ومعظم . وللكثير من األسر العربية أقارب أو أهل في مدٍن أمريكيٍة أخرى 

وهم . ن منطقة الشرق األوسط، وخاصة سوريا ولبنان ومصرالمهاجرين العرب، م

فهناك . يعملون في مختلف المجاالت وخاصة في مجال األعمال الحرة والتجارة

وفي مناطق التجمعات العربية الكبيرة تجد . الكثير من المحالت التجارية العربية

س والفالفل اإلمام والقسيس والبقال الذي يبيع األطعمة العربية كالفول المدم

والشاورما، والخبَّاز الذي يبيع الخبز العربي، والجزار الذي يبيع اللحم الحالل 
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ويتعاون أفراد الجالية العربية مع بعضهم كثيراً وأيضاً يساعدون بعضهم . وغيرهم

 .البعض في حل مشاكل الغربة

في أوساط وألنَّ اإلعالم مهٌم جداً في هذا الزمن لذلك تنتشر الوسائل اإلعالمية  

الجاليات العربية، فهناك العديد من محطات اإلذاعة العربية ذات البث المباشر وأيضاً 

هناك المجالت والجرائد العربية باإلضافة إلى القنوات الفضائية العربية ونشرات 

وتنشط هذه الوسائل اإلعالمية كثيراً في مواسم اإلنتخابات وتجري العديد . األخبار

 .الشخصيات العربية من المقابالت مع
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Episode # 17 

Unit 3 Chapter 15 

More about Arab-American Community 

ومنهم من أكمل دراسته . هاجر الكثير من العرب إلى أمريكا للدراسة أو العمل

 ً ق بعضهم لدرجة الحصول على جائزة نوبل. وحقق نجاحاً كبيرا ففي الجالية . وتفوَّ

وقد شغل بعضهم . ممثل والمخرج والمنتج والمغني والكاتب وغيرهمالعربية تجد ال

ويعتبر جبران خليل جبران من . مناصب هامة في الشركات والمؤسسات الحكومية

 .وكتابه النبي هو أيضاً من أشهر الكتب. أشهر المهاجرين العرب

ودائماً نجد أن الجيل األول من المهاجرين يحافظ على العادات والتقاليد 

ولكن الجيل الثاني من المهاجرين غالباً ما . لعربية، وخاصة في المناسبات الدينيةا

يندمج في المجتمع األمريكي ويستقر بشكل دائم، وال يتمسَّك كثيراً بالعادات والتقاليد 

 . العربية

. وإذا زرت منطقة من مناطق التجمعات العربية الكبيرة، فستجد النادي العربي

ويوفر النادي . الجالية العربية يكون عضواً في هذا النادي وكل فرد من أفراد

وتدريس . ألعضائه الكثير من الخدمات مثل تدريس اللغة اإلنجليزية للمهاجرين الجدد

ومشاركة األعضاء في حاالت الوفاة . اللغة العربية ألبناء المهاجرين العرب
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. وإخراج اإلعمال المسرحية وإنتاج. واإلحتفال بالمناسبات واألعياد الدينية. والمرض

ويتبرع األعضاء . هذا باإلضافة إلى عروض فرق الرقص الشعبي والموسيقى

ويشغل أحد األعضاء . بالكثير من المال للنادي ألن النادي مهم جداً بالنسبة لهم

 .      ودائماً نجد أن الرئيس مهتم بخدمة األعضاء في كل المجاالت. منصب رئيس النادي
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Episode # 18 

Unit 4 Chapter 16 

Traveling by air 

فأنت بحاجة إلى أن . السَّفر بالطائرة ممتٌع جداً، ولكني أكره الخطوات الطويلة 

تحصل على بطاقة سفر أو تذكرة بسعٍر مناسب من إحدى شركات الطيران، أو 

ياحة أن تحصل على  وإذا كانت رحلتك عالمية أو دولية، يجب. وكاالت السَّفر والّسِ

وعليك أن تختار بين . تأشيرة سفر، ويجب أن يكون جواز سفرك ساري المفعول

ياحية أو الدَّرجة األولى أو درجة رجال األعمال وعليك ً أن تختارأيضا . الدَّرجة الّسِ

أيضاً عليك أن تختار  بين الجلوس في مقعٍد . بين تذكرة ذهاب فقط أو ذهاب وعودة

وعندما تصل إلى المطار، إذا كانت حقيبتك . أو بالقرب من الممر بالقرب من الشبَّاك

كبيرة يجب أن تشحنها في الطائرة، ولكن إذا كانت حقيبة يد صغيرة تستطيع أن 

أيضاً يجب علي كل المسافرين مقابلة موظف الجمارك الذي يفتِّش . تحملها معك

نية واألدوية والنقود، الحقائب ويسأل دائماً عن األجهزة الكهربائية أو اإللكترو

وبعد ذلك . ويسأل كذلك عن المشروبات الكحولية والتبغ. وخاصة العمالت األجنبية

أيضاً على كل مسافر أن يعرف موعد إقالع . عليك أن تمأل الكثير من اإلستمارات
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ووصول طائرته، وكذلك معرفة رقم البوابة التي ستقلع منها الطائرة، وهل ستصل 

 .أم ال في الوقت المحدد

ب طاقم الطائرة   وبعد أن تستلم بطاقة الصُّعود وتركب على متن الطائرة، يرّحِ

بجميع المسافرين، وتشرح لهم المضيفة أين يضعون حقائبهم وماذا يفعلون في حالة 

. الهبوط اإلضطراري، وأين سيجدون سترات النجاة وأجهزة أو أقنعة األكسجين

منعهم من الوقوف في ممرات الطائرة خاصة وكذلك تساعدهم في ربط األحزمة، وت

وفي كثير من األحيان تتأخر الطائرات بسبب سوء . عندما تكون هناك مطبَّات هوائية

ؤية ي إلى إنخفاض مستوى الرُّ ية وخاصة العواصف الترابية التي تؤدِّ . األحوال الجّوِ

ية رة المطارات الكثير وتتوقع إدا. وتتسبب في إلغاء أو تأخير أو تأجيل الّرحالت الجّوِ

ية  .من المشاكل بسبب األحوال الجّوِ

عندما تصل إلى أي مطار دائماً تجد األسواق الحرة حيث تستطيع أن تشتري  

وأيضاً تستطيع أن تعرف سعر الصَّرف وأن تغيِّر . األشياء بأسعاٍر معقولة أو مناسبة

ما تستطيع الحصول على ك. العملة التي معك إلى مختلف العمالت األجنبية أو المحلية

وهناك أكشاك صغيرة، . فئات كبيرة أو صغيرة أو عملة معدنية للمكالمات التلفونية

وهناك أيضاً العشرات . حيث تستطيع أن تشتري الجرائد والمجالت والهدايا التذكارية

م مختلف أنواع الطعام وفي محل إستالم الحقائب، . من المقاهي والمطاعم التي تقدِّ
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ل مسافٍر أو راكب حقيبته، ولكن أحياناً تتأخر الحقائب، وأحياناً أخري قد يتسلم ك

  . تكون مفقودة

وأخيراً، يمكنك الخروج إلى قاعة اإلستقبال لتقابل الناس الذين ينتظرونك من  

 .أو أن تأخذ سيَّارة أجرة إلى البيت أو إلى الفندق. األهل واألصدقاء واألقارب
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Episode # 19 

Unit 4 Chapter 17 

Military + Geography 

1 

تُْجري العديد من الدول الصَّديقة تدريبات عسكرية مشتركة مع بعضها  

البعض، وقد تكون هذه التدريبات في شكل مناورات أرضيَّة في الصحراء، أو في 

 :البحر أو الجو وذلك لتحقيق الكثير من األهداف مثل

داقة بين ا •  .لبلدان المشتركةتقوية عالقات الصَّ

 .تبادل الخبرات والمعلومات العسكريَّة •

 .التَّعرف على إمكانيات األسلحة الحديثة •

ـل •  .وغيرها من األهداف. وتدريب الجنود على قوة التَّحمُّ

لذلك يجب تنفيذ األوامر . ودائماً يتم استخدام الذخيرة الحيَّة في مثل هذه التَّدريبات

ية للغاية. أوالً بدقة ألنَّ السَّالمة تأتي  ع . وغالباً ما تكون هذه التدريبات سّرِ وتوّزِ

وفي حالة الحرب . القيادة على الجنود كتيب صغير يشمل التّعليمات المطلوب تنفيذها

. تتحالف الدول الصَّديقة وتكّون تحالفاً كبيراً وقوياً يضمن لها اإلنتصار علي العدو

ل ألي قيادة هو أن ينت  .صر الجنود ال أن ينهزمواألّن الهدف األوَّ
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وأحياناً تكون المناورات في الصَّحراء، لذلك يصاب الكثير من الجنود بضربة  

ية كبيرة من الماء. شمس أو جفاف شديد . ولهذا السَّبب على الجنود أن يشربوا كّمِ

أيضاً على كل جندي أن يعرف . وفي حالة حدوث شيء هناك مستشفى ميداني للعالج

الح أو البندقية التي سيستخدمها، وسرعة الطلقة ومداها المؤثر وعياَرها،  نوع السِّ

وأيضاً علي كل جندي أن يتبع . وسعة خزينة الذخيرة، وطول ماسورة البندقية

ماية على . التسلسل القيادي لوحدته وفي بعض األحيان يتدرب الجنود في ميدان الّرِ

ويستخدمون . إلى مجموعات صغيرة ويتم تقسيمهم. إطالق النار على األهداف الثابتة

شاشة وبعد انتهاء المناورات العسكرية يسمح للجنود . البنادق فقط وليس المدافع الرَّ

بالخروج إلى المدينة للنزهة والترفيه، ولكن يجب عليهم أيضاً اإللتزام بالتعليمات 

 :مثل

 .دهعدم الخروج في مجموعات كبيرة، إذ ال يُْسَمح ألي جندي بالخروج بمفر •

 .عدم التحدث كثيراً مع الغرباء •

 .عدم كشف األسرار •

 .عدم لبس األشياء والعالمات المميِّزة •

 .وغير ذلك من التعليمات. عدم لبس الزي العسكري •
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2 

وتطل . يقع العالم العربي في قلب العالم، ويربط بين قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا 

ط والبحر األحمر والمحيط بعض دول العالم العربي على البحر األبيض المت وّسِ

ويتميَّز الطقس في العالم العربي بالحرارة . األطلسي والمحيط الهندي وخليج العرب

وتتكّون تضاريسه من الهضاب والصَّحارى واألنهار والبحيرات، . والجفاف

ناعية والواحات والمضائق ومن أشهر مناطقه منطقة القرن األفريقي . والبحيرات الّصِ

ويبلغ تعداد سكَّان العالم . الخصيب والخليج العربي وشبه جزيرة العربوالهالل 

 .  ويشتهر بإنتاج البترول والغاز الطبيعي. مليون نسمة 300العربي أكثر من 
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Episode # 20 

Unit 4 Chapter 18 

People +Customs and Traditions + Traditional Clothing 

1 

َّها موطن تعتبر منطقة الشرق األو  سط من أهم المناطق التاريخية، ألنـ

الحضارات القديمة، وأيضاً موطن األديان السَّماوية الثالثة، اليهودية، والمسيحية 

والمسلمون ينقسمون إلى . ومعظم سكَّان العالم العربي يدينون باإلسالم. واإلسالم

الذين ينقسمون إلى  وهناك أيضاً المسيحيون. طائفتين كبيرتين، هما السُّنة والشيعة

األقباط في مصر، واألورثوزكس والكاثوليك والبروتستانت في : عدة طوائف منها

وجميع السُّكان في منطقة الشرق األوسط يتكلمون . فلسطين وسوريا ولبنان واألردن

فهناك الكثير من المجموعات . اللغة العربية، ولكنهم ليسوا جميعاً من أصول عربية

فالمنطقة . األكراد واآلشوريين واألرمن والبربر وغيرهم: مثلالعرقية األخرى 

 . عبارة عن مزيج من المجموعات العرقية المختلفة

 

 

2 
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فالمسلمون . في العالم العربي يحتفل الناس بالكثير من المناسبات الدينية 

والمسيحيون يحتفلون . يحتفلون بعيد الفطر وبعيد األضحى وبرأس السَّنة الهجرية

وابط . الميالد وبعيد الفصح وبيوم الجمعة الحزينةبعيد  وفي هذه األعياد تظهر الرَّ

األسرية القوية بين األهل واألصدقاء، حيث يتزاورون ويتبادلون الهدايا والتَّهاني 

 .بمناسبة العيد

ويتمسَّك النَّاس في العالم العربي أيضاً ببعض العادات اإلجتماعية كالخطبة قبل  

وبعد . قوم أهل العريس بزيارة أهل العروس وطلب يدها من أسرتهاالزواج، حيث ي

. الموافقة يقـِّدم العريس الشَّبَْكة، وهي عبارة عن هدية قـيِّمة من الذَّهب أو المجوهرات

م العريس المهر . وبعد ذلك يتم عقد القران، وهو المراسم القانونية للزواج وأخيراً يقـدِّ

 . ويتم الزفاف

 

 

3 

لبالد العربية يالحظ أن النَّاس يرتدون أزياًء تقليدية تختلف من بلٍد إلى الزائر ل

أس أو الغترة، وفوقها . آخر فنجد مثالً الثوب أو الجالبية أو الدّشداشة، وغطاء الرَّ
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وفي فصل الصَّيف، . الِعقال، وهناك العباءة والقفطان والطَّاقية والطَّربوش والِعمامة

جال النّعال ب   .دالً من الحذاءيلبس الّرِ

ا بالنِّسبة للنساء فيلبسَن الثِّياب الطويلة ومن فوقها العباءة السَّوداء  وتغطَّي . أمَّ

وفي بعض البالد تغطّي وجهها أيضاً بما يسمَّى . المرأة رأسها بما يسمَّي بالحجاب

 .يةواستخدام هذه األزياء قديم جداً ويرجع إلى زمن اإلمبراطورية العثمان. بالنِّقاب
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Episode # 21 

Unit 4 Chapter 19 

Shopping for food + Shopping for clothes + Open air market 

1 

ار محمود، هناك أصناٌف كثيرة من اللحوم، حيث تجد لحم البقر   في دكان الجزَّ

. ويختلف سعر رطل اللحمة من نوع إلى آخر. ولحم الضأن ولحم الغنم ولحم الدَّجاج

عه لك في شكل شرائح كبيرة وب عد أن تشتري اللحم يستطيع الجزار محمود أن يقّطِ

واللحم في هذا المحل . للشواء أو قطع صغيرة للطبخ ويلفه لك في ورٍق خاص

. مشهوٌر بالمذاق الطيِّب، وبالسعر المناسب أيضاً، فهو ليس غاٍل وليس رخيص

لتقسيط، وإذا كنت مفلساً يمكن للجزار وتستطيع أن تدفع نقداً أو ببطاقة اإلئتمان أو با

ً . محمود أن يضيف المبلغ إلى حسابك ار ال يحب المساومة أبدا  .ولكن إنتبه، فهذا الجزَّ

 

 

 

2 
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قرأت في جريدة اليوم، أن هناك تخفيضات كبيرة في أسعار المالبس بمناسبة 

وربطة العيد، لذلك قررت أن أشتري لنفسي من بعض المحالت الراقية بدلة وقميص 

وألن زوجتي ال تحب المالبس . عنق وحذاء وجوارب وحزام ومعطف من الصوف

الجاهزة لذلك سأذهب معها لتشتري بعض األقمشة المستوردة، فهي تحب القماش 

أقمشتها إلى الخيَّاط  وهي دائماً تأخذ. المخطط أو المنقط المصنوع من الحرير

ل لها ثيابها حسب المقاس الذي تريده ا بالنسبة ألطفالي فسأشتري لهم بعض أ. ليفّصِ مَّ

المالبس الداخلية، وقد سمعت أن هناك بضاعة صينية ممتازة قد وصلت إلى األسواق 

 .هذا األسبوع

 

3 

في األسبوع الماضي ذهبت مع زوجتي إلى أحد األسواق المفتوحة، وهناك  

وجتي جلسنا في قهوةٍ صغيرة، وطلبُت فطيرة محشوة باللحم المفروم؛ وطلبت ز

وفي هذا المقهى أيضاً مشروبات كثيرة ومتنوعة مثل القهوة . فطيرة محشوة بالجبن

وكنت أود أن أبقى . الّسادة والشَّاي والعصير الطازج والمشروبات الغازية المختلفة

وقالت انه مزدحم . هناك طويالً ولكن زوجتي لم تكن مسرورة ولم يعجبها المكان

عالية جداً، ورائحة  –يلعبون الطاولة ويتبادلون النكت الزبائن وهم  –جداً، وأصوات 
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 ً لذلك لم نبَق طويالً في هذا المكان وغادرناه إلى سوق . النارجيلة مزعجة أيضا

اغة حيث اشترت زوجتي خاتماً وِسواراً وِعقداً وقـُرطاً وبعض المجوهرات وقد . الصَّ

فيضات الكبيرة بمناسبة كانت األسعار مناسبة وفي متناول الجميع وذلك بسبب التخ

 .  العيد
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Episode # 22 

Unit 4 Chapter 20 

Furniture and Home appliances 

وقد قام هو . إشترى إبراهيم بيتاً كبيراً، واآلن يفكـِّر في تأثيث هذا البيت

وزوجته بجوالت عديدة في محالت األثاث العصري واألثاث التقليدي وذلك لمقارنة 

 . ر والتعرف على مواصفات األجهزة الكهربائية المختلفةاألسعا

ففي األسبوع الماضي إشتري دوالب مالبس، ومائدة طعام خشبية، مستطيلة 

وقد قدَّم له . الشكل ومعها ست كراسي جلدية، من طراز حديث وبسعر معقول

هذا باإلضافة إلى . صاحب المحل تخفيضات هائلة تناسب ميزانيته المحدودة

فقط كمقدَّم أو دفعة أولى، وباقي % 10فقد دفع إبراهيم . يالت الكبيرة في الدفعالتسه

وقد إستفاد أيضا من خدمة التوصيل . المبلغ سيكون في شكل أقساط شهرية مريحة

 .المجاني

وفي اليوم التالي خرج إبراهيم وزوجته إلى معرٍض كبيٍر لألجهزة المنزلية 

بوصة، وجهاز تكييف حديث،  50بالزما  ومنه إشتريا تلفزيون كبير، من نوع

ان كبير سعته  لتر من الماء، وموقد مزدوج يعمل بالكهرباء والغاز، وبه  50وسخَّ

أربع شعالت وفرن، وثريا كبيرة لتعليقها في سقف غرفة الجلوس، وثريات أصغر 
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ادة إيرانية زرقاء، ومروحة سقف لكل غرفة، ومروحتي  لباقي الغرف األخرى، وسجَّ

ام، ومرآة كبيرة شكلها بيضاوي، وطقم من األكواب والصحون، شفط  للمطبخ والحمَّ

 . وغسَّالة مالبس، ونشَّافة، وغسَّالة صحون، ومدفأة ذات مواصفات ممتازة

وأن مدة . وبعد ذلك أخبر صاحب المحل إبراهيم بأن كل هذه األجهزة مضمونة

فترة سيكون التصليح على الضمان خمس سنوات، وإذا تعطـَّل أي جهاز خالل هذه ال

كما أخبره بأن . كما أن المحل سيقوم بالصيانة أيضاً طوال هذه المدة. نفقة المحل

 ً وأن كافة األجهزة . المحل يوفـِّر سبَّاك سيقوم بتركيب األجهزة في بيت إبراهيم مجانا

 .وهي عالية الجودة. في هذا المحل جديدة وليست مستعملة، ومستوردة من اليابان

وأقنعه بأن يدفع . عد ذلك ناقش إبراهيم مع صاحب المحل طريقة الدفعوب

ل، وخرج من . بالتقسيط ثمَّ ذهب إلى البنك واقترض مبلغ ألف دوالر ودفعه كقسط أوَّ

ولم يقارن . المحل مسروراً ألنه اقتنى كل هذه األشياء وبسعٍر مناسٍب ومعقول

 .رض هي دائماً األفضلإبراهيم األسعار ألنه يعلم بأن أسعار هذا المع

فالبيت مشمس وجميل، وتهويته . واآلن يسكن إبراهيم وزوجته في بيتهم الجديد

 .  جيِّدة، وليس هناك توقيع عقد أو شروط أو بنود أو أي شيء من هذا النوع
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Episode # 23 

Unit 5 Chapter 21 

Trip planning + Security precautions + Banking 

  1 

ياحة تخفيضاٍت كبيرة للحجز  في المواسم  م شركات السَّفر والّسِ ياحية تقدِّ الّسِ

وإذا كنت تنوي السَّفر فما عليك إال ان تذهب إلى إحدى وكاالت السَّفر . الجماعي

حلة،  وتخبر الوكيل أو الموظف بالموعد المحدد لرحلتِك، ومن أين تريد أن تبدأ الّرِ

والفنادق التي تريد أن تبيت فيها، كما عليك والبالد أو المدن التي تخطط لزيارتها، 

أيضاً أن تخبره بالدَّرجة التي تريد السَّفر عليها، كدرجة رجال األعمال، أو الدَّرجة 

ياحية، وال تنَس أيضاً تاريخ العودة وتأكيد الحجز  .األولى، أو الدَّرجة الّسِ

بالحضور وفي حاالت اإلجراءات أو اإلحتياطات األمنية المشددة، أنصحك  

ويجب عليك أن تعرف إذا كان هناك . إلى المطارقبل وقٍت طويل، وذلك تفادياً للزحام

ففي كل المطارات يمنع المسافر من أن . أي تحذير أو منع ألي شيء من األشياء

يحمل معه اآلالت الحادة، والمواد المتفجرة، وشفرات الحالقة، والمقصات، واأللعاب 

وأن يكون . لمسافرين المرور عبر جهاز كشف المعادنوكذلك على كل ا. النارية
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 ً وعليهم أيضاً إبراز بطاقة الصُّعود قبل ركوب . مقاس أوحجم األمتعة المحمولة مناسبا

 .الطائرة

حوا بما يحملون معهم من أشياء، وأن   وعند الدُّخول عليهم أيضاً أن يصّرِ

سوم الج مركية، وإال فإن موظف يمألوا اإلستمارات المطلوبة، وأن يدفعوا الرُّ

وأخيراً يختم . الجمارك سيصادر بعض األشياء التي يحملونها كالكاميرات وغيرها

 . الموظف على الجواز بالموافقة علي الدُّخول

وإذا واجهت موقفاً مزعجاً كتأخير الحقائب أو ضياعها أو فقدها أو تلفها، يجب  

ه أيضاً إلى أن ال يزيد عدد ووزن وانتب. عليك أن تخبر الموظف المسؤول فوراً بذلك

ائد والكثير من . حقائبك عن الشيء المسموح به، وإال ستدفع ماالً كيثراً لهذا الوزن الزَّ

م للمسافرين قائمة تتضمن كل الخطوات واإلجراءات المطلوبة لتسهيل  المطارات تقدِّ

 .عملية السَّفر

 

2 

وك فإن الموظف سيخبرك أوالً عن إذا كنت تريد أن تفتح حساباً في أي بنٍك من البن

وسيشرح لك أيضاً . أنواع الحسابات، كالحساب الجاري وحساب التوفير وغيرها

كيفية السَّحب واإليداع، وسيطلب منك بعض المعلومات األساسية كاإلسم والعنوان 
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وسيحدِّثك أيضاً عن عدد وأماكن أجهزة الصَّرف اآللي، وطريقة . وبطاقة الهوية

اقة اإلئتمان وبطاقة الصَّرف اآللي، وهل هناك رسوم على دفاتر الشيكات إستخدام بط

صيد كما سيحدثك أيضاً عن سعر . أم ال، وكم ستكون الغرامة في حالة تجاوز الرَّ

 . الفائدة، وبعد ذلك عليك أن تقرر إذا كنت تريد ان تفتح حساباً في هذا البنك أو ال
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Episode # 24 

Unit 5 Chapter 22 

Checking in and out of hotels + Historical sites + Borders 

crossing 

1   

في األسبوع الماضي حجزت غرفة في فندق ماريوت، وعندما وصلت إلي 

هناك فاجأني الموظف بأن اسمي غير موجود في قائمة نزالء الفندق، وليس هناك أي 

جز، ففعل ذلك، ولكنه لم يجد وطلبت منه أن يراجع قائمة الح. غرفة شاغرة لي

وأخيراً أعطيته رقم تأكيد الحجز، فوجد إسمي مكتوباً بطريقة غير صحيحة، . إسمي

واعتذر لي عن هذا اإلزعاج، وطلب مني بعض البيانات، والتوقيع على بعض 

وأعطيته بطاقة . وأخبرني بأن على جميع األجانب إبراز جوازات سفرهم. األوراق

جأني أيضاً بأن مدة صالحية بطاقتي قد إنتهت منذ شهر، ولكن اإلئتمان ولكنه فا

ثم أعطاني مفتاح غرفتي التي كانت في . لحسن الحظ كان معي بطاقة إئتمان أخرى

احة تلفزيون كبير فيه مئات : قسٍم لغير المدخنين، ووجدتها مزودة بكل وسائل الرَّ

طية، باإلضافة إلى مجفف القنوات الفضائية، وسرير مريح عليه أفخم الوسائد واألغ

 .للشعر وعدد من المناشف
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2 

  المواقع األثرية

فقد . هناك العديد من المواقع األثرية التي تنتشرفي كل مناطق العالم العربي

أنشأ المسلمون األوائل، المئات من المساجد القديمة والتي تعتبر نموذجاً للعمارة في 

وحة التي تحيط بها األعمدة والمآذن، ذلك الزمن، حيث نجد فيها السَّاحات المفت

ن، ويرجع بعضها إلى العصر العبَّاسي  ويغطي جدرانها الّرخام الملوَّ

 .والعصراألموي

ساً لكٍل من المسلمين والمسيحيين واليهود ففيها . وتعتبر مدينة القدس مكاناً مقدِّ

خرة التي صلب نجد قبة الصَّخرة وحائط المبكى وكنيسة القيامة التي تحتوي على الصَّ 

 .فيها السيِّدُ المسيح

حيث . وهو سوٌق للمشاة فقط. وهناك أيضاً سوق الحميدية المشهور في دمشق

ائر أن يشتري التُّحف التِّذكارية وكل شوارع هذا السُّوق مغطَّاة أو . يستطيع الزَّ

ف الجو ياح بلغا. مسقوفة لتلطِّ تهم والتِّجار في هذا السُّوق يستطيعون مخاطبة الّسِ

 .المختلفة، إلقناعهم بشراء الهدايا والتُّحف

هذا باإلضافة إلى مدينة البتراء األردنية والتي اكتسبت شهرتها من اآلثار التي 

ومان، مثل المقابر والمسارح ودير البتراء الشَّهير والخزنة الوردية  شيَّدها أو بناها الرُّ
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القالع والحصون والقصور،  وهناك أيضاً العديد من. المحفورة على واجهة الجبل

 . والمدن القديمة المشهورة بطرق القوافل التجارية

 

3 

 عبور الحدود

فعند نقطة . عملية عبور الحدود هي عملية ال تختلف كثيراً من بلٍد إلى آخر 

العبور يوقِّف الموظف أو الضَّابط المسؤول السَّيارات لمدةٍ قد تدوم طويالً أو قد تكون 

كاب أوراقهم الثُّبوتية ويسألهم . سب اإلجراءات األمنيةقصيرة، وذلك ح م الرُّ يقدِّ

يارة، ومكان اإلقامة وغيرها ابط بعض األسئلة، كالغرض من الّزِ ويدقق في . الضَّ

وقد . هويَّاتهم، ثم يأمرهم بفتح حقائبهم للتفتيش، وكذلك يفتَّش أمتعتهم الشَّخصية

وأخيراً يأذن لهم بمغادرة . ٍد من التَّفتيشيخضع بعضهم إلجراءاٍت أمنية مشددة، ومزي

 . المكان ودخول البلد وذلك بعد أن يختم على جوازات سفرهم
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Episode # 25 

Unit 5 Chapter 23 

A trip to Egypt + Mailing a package 

في الشَّهر الماضي قمت برحلٍة سياحية إلى مصر، وهناك نزلت في فندٍق في  

وكانت زيارتي األولى إلى الهرم األكبر، والذي يعتبر أحد . وسط مدينة القاهرة

ياحي ان طول كل ضلع من أضالع الهرم . عجائب الدُّنيا السَّبع وقال لي المرشد الّسِ

وقد ُعثِر فيه على تابوت الملك خوفو، ولكن لألسف كان . يزيد على المائتي متر

 ً له جسم أسد ورأسه على شكل  وقد شاهدت أيضاً تمثال أبي الهول، وهو تمثالٌ . فارغا

 .إنسان

والتي تبدو وكأنَّها معلقة على  -وبعد ذلك قمت بزيارةٍ إلى كنيسة العذراء مريم  

ين حيث شاهدت العديد من القباب، ونافورة كبيرة في  –برجين  ثّم قلعة صالح الدِّ

وهذه . صحن المسجد، مصنوعة من الّرخام الملّون ومئذنة كبيرة على شكل مخروط

 .القلعة مشيَّدةٌ على ربوةٍ بالقرب من جبل المقطَّم

وفي اليوم الثَّاني ذهبت إلى المرسى ومن هناك أخذت السَّفينة في رحلة سياحيّة  

على النِّيل، وقد كانت السَّفينة مجهَّزة بكل شيء، واستمتعت كثيراً بمناظر النِّيل 

بة ثمَّ نزلنا . على سطح السَّفينة وقدّمت إحدى الفرق الموسيقية عرضاً للرقص. الخالَّ
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وهناك شاهدت مسلَّةً كبيرة . في مدينٍة صغيرة وقمنا بزيارة متحٍف لآلثار الفرعونية

وحكى لنا الدَّليل . عليها نقوٌش كثيرة، كما شاهدت أيضاً مومياء ألحد الفراعنة

ياحي الكثير من القصص والحكايات القديمة   .وفي المساء عدت إلى الفندق. الّسِ

وقد . وفي صباح اليوم الثّالث سافرت إلى مدينة أسوان عن طريق القطار 

أخذت سيارة أجرة إلى محطة القطار في الصَّباح الباكر، ووقفت أمام شبَّاك التّذاكر، 

ثمّ ذهبت إلى قاعة اإلنتظار . وحجزت تذكرةً في عربات الدَّرجة األولى الفاخرة

صيف المحدد واستقليت القطار إلى وانتظرت لمدة نصف ساعة، ثمَّ ذهبت إ لى الرَّ

وعندما جاء مفتَّش التّذاكر، أعطيته تذكرتي وأخبرته بأنِّي أريد أن أغيِّر . أسوان

التّذكرة من عربات الدّرجة األولى إلى عربات النّوم، ودفعت له الفرق، وأخذني إلى 

دليل سياحي وعندما وصلت إلى السَّد العالي خرجت مع . مقصورةٍ فاخرة ومريحة

وأخبرني بأنَّ بناء السَّد كلَّف مصر الكثير من المال، ولكنه . في جولة حول السَّد

ساعدها في التحكّم في تدفق مياه النِّيل، وفي توليد الطاقة الكهربائية، باإلضافة إلى 

راعة راعية، ألّن معظم هذه المياه يستخدم في الّزِ كما أنّه . زيادة مساحة األراضي الّزِ

يف، وأن كل المصريين يفتخرون بهط ر حياة المصريين كثيراً، وخاصةً في الرَّ . وَّ

لت كثيراً في المدينة، وبتُّ ليلتي في فندق صغير  .بعد ذلك تجوَّ
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ِّذكارية   ابع ذهبت إلى مكتب البريد إلرسال بعض الهدايا الت وفي صباح اليوم الرَّ

فة عن كيف أفعل ذلك، فأعطتني واستفسرت من الموظ. والبطاقات البريدية ألسرتي

صندوقاً متوسط الحجم، وطلبت منَّي أن أضع الهدايا بداخله، ثمَّ اكتب عليه إسم 

وأعطتني بعض الطَّوابع أللصقها على . المرِسل، وإسم وعنوان المرسَل إليه

وفي إحدي الّطوابع البريدية كانت هناك صورةٌ كبيرة لحجرة دفن . البطاقات البريدية

ا البطاقة . وفي البطاقة الثّانية نماذج للنحت والنّقش الفرعوني القديم.  فراعنةأحد ال أمَّ

الثَّالثة ففيها صورة إله من اآللهه التي كان يعبدها الفراعنة في ذلك الوقت، باإلضافة 

 .إلى بعض اإلكتشافات الحديثة

لت أن بعد ذلك وزنت موظفة البريد الطّرد واعطيتها تكلفة الوزن ولكنها قا 

ثمَّ قُمت بإرسال حوالة بريدية . المبلغ ال يكفي، وطلبت المزيد ألنَّ الطَّرد كان ثقيالً 

ا عرفت أنِّي سائح نصحتني . إلى أختي، وأخيراً أعطتني الموظفة إيصاالً بذلك ولمَّ

بأن أزور الشُّعب المرجانية على البحر األحمر، وأن أشاهد عرض الصَّوت 

م دير قديم ولكني نسيت اإلسم، وقالت أن فيه مجموعة من والضَّوء، وذكرت لي إس

 . الّرهبان ما زالت تسكن هناك
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Episode # 26 

Unit 5 Chapter 24 

Car rental + Car breakdown + Car theft 

باألمس ذهبت إلى مكتٍب إلستئجار السَّيارات واستفسرت من الموظف عن  

رخصة قيادة سارية المفعول، وبطاقة  وقال لي يجب أن يكون عندي. شروط اإليجار

ان الوقود قبل تسليم  إئتمان صالحة، وأن أدفع اإليجار مقدَّماً، وعليَّ أيضاً أن أمأل خزَّ

السَّيارة، وكذلك يجب أن أشتري بوليصة تأمين شامل للسيارة، وأن أدفع أي مخالفاٍت 

ك عن أنواع السَّيارات ثمَّ سألته بعد ذل. مرورية أحصل عليها أثناء قيادة السَّيارة

ط  الموجودة، وأخبرني بأن لديهم جميع أنواع السَّيارات ذات الحجم الكبير والمتوّسِ

ياضية  باعي والسَّيارات الّرِ غير، باإلضافة إلى السَّيارات ذات الدّفع الرُّ والصَّ

ات وقال لي أن إيجار السَّيارة يعتمد على حجمها ونوعها والميز. واإلقتصادية الفاخرة

وأن تكلفة كل هذه األشياء . اإلضافية، كنظام المالحة اإللكتروني، والتَّأمين الشَّامل

 .ستضاف إلى تعريفة اإليجار كرسوٍم إضافية

بعد ذلك إستأجرت سيَّارةً كبيرة تتسع لسبعة أشخاص، ووقعَّت على  

الي وفي اليوم التَّ . اإلستمارات المطلوبة، وخرجت من المحل، وسقتها طول اليوم

وبينما كنت أقود السَّيارة في وسط المدينة، ظهرت عالمةٌ حمراء على لوحة البيان، 
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يارة إلى ورشة ميكانيكية . فاتصلت بشركة اإليجار، وطلب منِّي الموظف أخذ الّسِ

وهناك فحص الميكانيكي كل جزء من أجزاء السَّيارة مثل البطارية والفرامل 

الخلفيَّة واإلشارات الضَّوئية واإلطارات بما فيها والمصابيح األماميَّة والمصابيح 

ب، لذلك إرتفعت درجة . اإلطار اإلحتياطي وأخيراً إكتشف أن زيت السَّيارة قد تسرَّ

وبعد إصالحها أخذتها إلى . الحرارة، وظهرت العالمة الحمراء على لوحة البيان

 .الشَّركة واستبدلتها بسيَّارة أخرى

ق في نفس المنطقة، نسيت شيئاً في السَّيارة، وفي اليوم الثَّالث وبي  نما كنت أتسوَّ

جاج، وسرق كل محتويات  فرجعت إليها، ولكني فوجئت بأن لصاً قد كسر الزُّ

 ً وكذلك " الب توب"فقد إختفى الكومبيوتر الصَّغير من نوع . السَّيارة، ولم يترك شيئا

قمية التي كانت في درج السَّيارة واختفت أيضاً كل الهدايا القيِّمة والثَّمينة  الكاميرا الرَّ

 .التي إشتريتها ألصدفائي

ي والتَّحقيق، وسألني بعض   إتصلت بالشرطة، وجاء ضابط شرطة للتحّرِ

. األسئلة، وسأل إذا كان هناك أي شهود عيان، ولكن لسوء الحظ لم يكن هناك أحد

ابط كل هذه األشياء في تقرير طويل، وأخذ صوراً للزج اج المكسور، كتب الضَّ

ثمَّ أعطاني نسخة من . وطلب منَّي أن أبلِّغ شركة تأجير السَّيارات بالحادث

قريرإلثبات وقوع السَّرقة ِّف أحد رجال الشُّرطة بالبحث عن . التـَّ ووعدني بأنَّه سيكل
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أمين، ووعدني الموظف بأن الشَّركة . األشياء المفقودة ثمَّ اتصلت بعد ذلك بشركة التـَّ

نة تأميناً شامالً  ستدفع لي  . تعويضاً بقيمة كل األشياء المسروقة، ألنَّها مؤمَّ
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Episode # 27 

Unit 5 Chapter 25 

A car accident + Introduction to medical issues 

1 

في اإلسبوع الماضي، وبينما كنت أسوق سيَّارتي على الطريق السَّريع، إنفجر  

ر، وفقدت السَّيطرة على الّسيارة التي انحرفت إلى أقصى اإلطار األمامي األيس

اليسار، واصطدمت بسيَّارة أخرى، وألحقت بها الكثير من األضرار، وهشَّمت أحد 

وقد أصبت . كما تضررت أيضاً مقدمة سيَّارتي ومؤخرة السَّيارة األخرى. جوانبها

كاب في الّسيارة األخرى، أصيبوا إ . صاباٍت بالغة وخطيرةبجروحٍ طفيفة، ولكن الرُّ

لية، وأخذوا ركَّاب السَّيارة األخرى  وقدَّم لي رجال اإلسعاف بعض اإلسعافات األوَّ

وقد جاء رجال . إلى المستشفى، وذلك ألنَّ سيَّارتي إرتطمت بسيَّارتهم بقوة شديدة

 الشُّرطة وحققوا في الحادث، وكذلك إلتقطوا بعض الصُّور، وتأكَّدوا من أنِّي لم أكن

 . وأخيراً، إعتبروني مسؤوالً عن الحادث. تحت تأثير الكحول أوالمخدِّرات

 

2 
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فأعطيتها بعض . باألمس شعرت بنتي الصغيرة بألٍم شديٍد ومفاجئ في بطنها 

نة، ولكن حالتها لم تتحسَّن ئة أو المسّكِ . فأخذتها إلى قسم الطوارئ. الحبوب المهدِّ

مرتفعاً جداً، وأخذت عينة من دمها وهناك قاست الممرضة ضغط دمها فوجدته 

ً . وفحصته في المختبر . ثمَّ جاء الطبيب المناوب، وقال أنها أكلت طعاماً ملوثا

 .وأعطاها بعض الحبوب، وقضت ليلتها في المستشفى

ِّرة األعصاب   وفي صباح اليوم التَّالي، إستيقظت وهي مرهقةٌ جدَّاً، ومتوت

فرحة، ولكنها في ذلك اليوم كانت غضبانة وهي دائماً تكون مسرورة و. ومرتبكة

 ً ويبدو أنَّها تعاني من اإلكتئاب واإلحباط، باإلضافة إلى الصُّداع الشَّديد . أوغاضبة جدَّا

وكانت تذهب إلى دورة المياه كثيراً، ألنَّها تعاني من إسهاٍل شديد، أدَّى إلى . والمتكرر

أحسُّ بالحرارة في جسمي وبدأت أشعر بالقلق و. فقدان سوائل حاد في جسمها

 .فقد كنت متشائماً جدّاً، وانتابني شعوٌر بأنّها ستموت في أي لحظة. ورأسي

  ً وأوصاني بأن ال أقلق، ألنَّ بنتي ستتعافى بعد . ولكن الطبيب كان متفائالً جدَّا

وفي المساء، بدأت درجة حرارتها تقل، وزال عنها الغضب واإلحباط . تناول الدَّواء

     .وقابلت الّطبيب، وعبَّرت له عن شكري، واصطحبت بنتي إلى البيت. بواإلكتئا

 
 


