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Lesson Number 2 
Where –  أين 

 

Where is Canada? – أين كندا؟ 

 

Over there (as in “a long way away, but visible) – هنالك  

 

Here – هنا 

 

I want (I desire) – أريد 

 

I want to ride – أريد ركوب 

 

I want to ride the boat. – .أريد ركوب القارب 

 

Do you want to ride? (as in a bus, horse, a carnival ride) –  هل تريد

 الركوب؟

 

Do you want to ride the boat? – هل تريد ركوب القارب؟ 

 

How many? – كم عدد؟  

 

OK (that’s good or I agree) (not like you’ve been in an accident) – حسنا  
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That’s good – هذا جيد 

 

That’s too bad (that’s bad luck or a bad circumstance) – هذا سيئ للغاية 

 

Good – جيد 

 

Bad – سيئ 

 

To leave (to depart and not coming right back) – غادر 

 

The boat leaves – القارب يغادر 

 

When – متى 

 

When does the boat leave? (What time does the boat leave? –  متى

 يغادر القارب؟

 

I have $5. (five dollars) –  خمسة دوالرات(5عندي( $  

 

I need $5. –  خمسة دوالرات(5أنا بحاجة ل( $  
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How much? (How much does it cost, not how much sugar do I need) – 

 بكم الثمن؟

 

$6 (six dollars) – 6)ستة دوالرات( $  

 

The bus is over there. (Not way over there, but across the street) – 

 الحافلة هنالك.

 

It is over there. (way over there, like across the terminal) – .إنها هنالك 

 

There are two falls. – .هناك شاللين 

 

There are two buses. – .هناك حافلتين 

 

Canada – كندا  

 

America – أمريكا 

 

The United States – ات المتحدة الوالي  

 

The United States of America – الواليات المتحدة األمريكية  
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Do you have? (do you possess, not like do you have hunger, cold, or 

thirst) – هل عندك؟ 

 

Do you need? (do you  need necessities, not like medical attention) – 

 هل أنت بحاجة؟

 

11 (eleven) – أحد عشر 

12 (twelve) – إثنا عشر 

13 (thirteen) – ثالثة عشر  

14 (fourteen) – أربعة عشر 

15 (fifteen) – خمسة عشر 

16 (sixteen) – ستة عشر 

17 (seventeen) – سبعة عشر 

18 (eighteen) – ثمانية عشر  

19 (nineteen) – تسعة عشر 

20 (twenty) – عشرون 
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What time is it? – كم الساعة؟ 

 

At what time? – في أي وقت؟ 

 

One o’clock – الساعة الواحدة بالضبط 

 

Two o’clock – الساعة الثانية بالضبط 

 

Three o’clock – الساعة الثالثة بالضبط 

 

Four o’clock – الساعة الرابعة بالضبط 

 

Five o’clock – الساعة الخامسة بالضبط 

 

Six o’clock – الساعة السادسة بالضبط 

 

Seven o’clock – الساعة السابعة بالضبط 
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Eight o’clock – الساعة الثامنة بالضبط 

 

Nine o’clock – الساعة التاسعة بالضبط 

 

10 o’clock – الساعة العاشرة بالضبط 

 

11 o’clock – الساعة الحادية عشر بالضبط 

 

12 o’clock –  الثانية عشر بالضبطالساعة  

 

3 pm – الثالثة مساءا  

 

9 am – التاسعة صباحا  

 

(explain am and pm) If people don’t understand the twelve hour clock 

 

VIDEO: 

 

Where is Canada? – أين كندا؟ 

 

Canada, Canada is here. – .كندا، كندا هنا 
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Is Canada here or there? –  هنا أم هناك؟هل كندا  

 

Canada is here, America is over there. – .كندا هنا، أمريكا هنالك  

 

Do you see America? – هل ترى أمريكا؟ 

 

Yes, I see America, America is over there? – نعم، أرى أمريكا، أمريكا هنالك؟ 

 

How many falls are at Niagara Falls? – الت نياجرا؟كم عدد الشالالت في شال  

 

There are two (2) falls at Niagara Falls. – ( شاللين في شالالت نياجرا.2هناك )  

 

The Horseshoe Falls and the American Falls. –  الشالالت الكندية و الشالالت

 األمريكية.

 

Where is Horseshoe Falls? – أين الشالالت الكندية؟ 

 

Horseshoe Falls is over there, behind us. – .الشالالت الكندية هنالك، خلفنا 

 

Where is the American Falls? – أين الشالالت األمريكية؟ 
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American Falls, American Falls is over there. –  الشالالت األمريكية، الشالالت

 األمريكية هنالك. 

 

I want to ride the boat. – أريد ركوب القارب.  

 

The boat? OK, that’s good. The boat leaves at 9 o’clock. –  ،القارب؟ حسنا

 هذا جيد. يغادر القارب على الساعة التاسعة بالضبط.

 

That’s too bad. – .هذا سيء للغاية 

 

Why’s that too bad? – لماذا هذا سيء للغاية؟ 

 

Is there a boat that leaves at 10 o’clock? –  هناك قارب يغادر على الساعة هل

 العاشرة بالضبط؟

 

Yes, there’s a boat that leaves at 10 o’clock. –  نعم، هناك قارب يغادر على

 الساعة العاشرة بالضبط.

 

Is there a boat that leaves at 11 o’clock? –  هل هناك قارب يغادر على الساعة

 الحادية عشر بالضبط؟

 

Yes, there’s a boat that leaves at 11 o’clock and 12 o’clock. –  نعم، هناك

قارب يغادر على الساعة الحادية عشر بالضبط، وقارب آخر على الساعة الثانية عشر 

  بالضبط.
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How much does the boat cost? – ؟بكم ثمن القارب  

 

The boat cost $15. (fifteen dollars) –  خمسة عشر دوالر( $15ثمن القارب(  

 

That’s too bad. – .هذا سيء للغاية 

 

Why’s that too bad? – لماذا هذا سيء للغاية؟ 

 

I only have $13. (thirteen dollars) –  ثالثة عشر دوالر(13عندي فقط( $  

 

Oh, that’s too bad. – .أوه، هذا سيء للغاية 

 

Why is that too bad? –  للغاية؟لماذا هذا سيء  

 

Because I only have $1. (one dollar) –  دوالر واحد(1ألنه عندي فقط( $  

 

And $1 and $13 is only $14. (fourteen dollars) (it could $1 plus $13 

equals $14.) –  أربعة 14وهو $ )ثالثة عشر دوالر( 13$ )دوالر واحد( و 1و عندي( $

 عشر دوالر(.

 

I need $15. –  خمسة عشر دوالر(15بحاجة ل أنا( $  
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That’s too bad. – .هذا سيء للغاية 

 

But Niagara Falls is beautiful. لكن شالالت نياجرا جميلة.       

 

Yes, it is beautiful. –  .نعم، إنها جميلة 

 

Thank you – شكرا 

 

You’re welcome – عفوا 

 

Good bye – وداعا 

 

Good bye – وداعا  

 

Excuse me – عذرا  

 

Yes ma’am – نعم سيدتي 

 

Where is the American Falls? – أين الشالالت األمريكية؟ 

 

American Falls is over there. (Clearly in view but on the other side of 

the river.) – .الشالالت األمريكية هنالك 

 


