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Lesson Number 5 

 

Excuse me - عذرا 

 

Can you help me? - هل يمكنك مساعدتي؟ 

 

I need directions -   توجيهاتل انا بحاجة  

 

Which way should I go? -   أن أذهب؟ ينبغي اتجاهبأي  

 

Where is the park?  - اين المنتزه ؟ 

 

Where is Pearl Street? - أين هو بيرل ستريت؟ 

 

How far is Boulder? -  كم تبعد بولدر؟ 

 

Can I walk? -  المشي؟ يمكننيهل  

 

Can I take a bike? -  دراجة؟الصول الى هناك بالهل يمكنني  

 

Go to the left.   ذهب الى اليسارإ .-  

 

Turn to the left.   - أستدر إلى اليسار.  
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Go to the right. - اذهب إلى اليمين.  

 

Turn to the right. -  استدر الى اليمين.  

 

Go straight ahead. - لألمام مباشرة اذهب.  

 

Keep going straight. – الى االمام الذهاب استمر.   

 

Don’t turn.  – .ال تستدر 

 

Stay on Main Street. – .ابق في ماين ستريت 

 

Go to the intersection of Main Street and Broadway. - إلى تقاطع  اذهب

 ماين ستريت و برودواي.

 

One (1) mile - ( ميل1واحد )  

 

Two (2) miles - ( ميل2إثنان )  

 

99 (ninety-nine) -  (تسعة وتسعون) 99 

 

100 (one hundred) -  (مائة) 100 
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500 (five hundred) -  (خمسمائة) 500 

 

900 (nine hundred) -  (تسعمائة) 900 

 

1000 (one thousand) -  (الف) 1000 

 

I like  - يعجبني 

 

I don’t like – ال يعجبني 

 

I would like - أود 

 

Would you like? -  ؟تودهل  

 

I need to find the Post Office. -  للعثور على مكتب البريد نا بحاجةأ.  

 

I need to find a grocery store. – لبقالةالعثور على متجر ل نا بحاجةأ.  

 

I need to find a gas station. – محطة وقود انا بحاجة للعثورعلى.  

 

Where is the Post Office? - اين مكتب البريد؟ 
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Where is a gas station? -  ؟الوقودأين محطة  

 

Can I use my credit card? - هل يمكنني استخدام بطاقتي االئتمانية؟ 

 

Yes, you can. – .نعم، يمكنك 

 

No, you can’t. - ال ، ال يمكنك.  

 

Thank you - شكرا 

 

You’re welcome - عفوا 

 

Goodbye - وداعا 

 

See you later. - أراك الحقا.  

 

See you tomorrow. - أراك غدا.  

 

How are you doing? -  حالك؟ كيف  

 

I’m doing fine. - أنا بخير.  
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I’m fine, and you? - و انت؟أنا بخير ،  

 

My name is Frank Johnson. - اسمي فرانك جونسون.  

 

What is your name. - ما اسمك.  

 

Pleased to meet you. – .تشرفنا 

 

Have a nice day.  أتمنى لك نهارا سعيد .-  

 

VIDEO TEXT: 

 

Excuse me - عذرا 

 

Yes - نعم 

 

Can you help me? - مساعدتي؟ ماهل يمكنك  

 

Yes we can help you. - نعم يمكننا مساعدتك.  
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What’s the best way to get to Boulder. -  ما هي أفضل طريقة للوصول إلى

.بولدر  

 

The best way to get to Boulder is to left around here. -  أفضل طريقة

بولدر هي الذهاب الى اليسار هنا. للوصول إلى  

 

No the best way to get to Boulder is to go right. -  ال أفضل طريقة للوصول

بولدرهي الذهاب الى اليمين. إلى   

 

So is it best to go right or is it best to go left.  فهل من األفضل الذهاب إلى

.اليمين أم أنه من األفضل الذهاب إلى اليسار  

 

It’s best to left. -  الذهاب يسارا.من األفضل  

 

If you go left, this way, it will take you 11 minutes, -  ، إذا ذهبت إلى اليسار 

دقيقة ، 11، سيستغرق األمر  االتجاههذا على   

 

If you go right this way, it will take you 15 minutes. -  على اليمينإذا ذهبت 

.دقيقة 15 سيستغرق االمر،  االتجاه اهذعلى   

 

No, if you go right this way, it will take you 10 minutes. -  ذهبت ال ، إذا

.دقائق 10 سيستغرق االمر،  االتجاهعلى هذا  الى اليمين  

 



7 

Lesson Number 5 

 

If you go left this way, it will take you 14 minutes. -  ذهبت يسارا على إذا

.دقيقة 14، سيستغرق األمر  هذا االتجاه  

 

Ok, maybe that was a tough question. - حسنا ، ربما كان هذا سؤال صعب.  

 

Let me ask you another question. -  اسمح لي ان اسألك سؤال اخر.  

 

Is Boulder far? - هل بولدر بعيد؟ 

 

No, Boulder is not far at all.  -  ال ، بولدر ليس بعيد على اإلطالق.  

 

Yes, it is very far. - . نعم ، إنه بعيد جدا 

 

Can I walk to Boulder? -   إلى بولدر؟ المشيهل يمكنني  

 

Yes you can walk to Boulder. - نعم يمكنك المشي إلى بولدر.  

 

No, it is too far. - ال ، انه بعيد جدا.  

 

How about a bike, can I take a bike to Boulder? -  ماذا عن دراجة ، هل

؟بالدراجة إلى بولدر الوصوليمكنني   
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Yes you can take a bike, everyone rides a bike in Boulder. -   نعم يمكنك

.دراجة ، الجميع يركب دراجة في بولدربال الوصول الى هناك  

 

How about can I drive? - ماذا عن القيادة؟ 

 

Yes, you can drive.-  نعم ، يمكنك القيادة.  

 

Is it easy to find parking in Boulder?   -  وقف مهل من السهل العثور على

 السيارات في بولدر؟

 

Sometimes it’s easy to find parking in Boulder. -  في بعض األحيان ، من

.وقف السيارات في بولدرمالسهل العثور على   

 

No, it is always hard to find parking in Boulder. - ائًما ال ، من الصعب د

.لسيارات في بولدراالعثور على موقف   

 

When’s the best time to find parking in Boulder? -  متى يكون أفضل وقت

وقف السيارات في بولدر؟مللعثور على   

 

The best time to find parking in Boulder is mid day. -  أفضل وقت للعثور

(.مساء 3صباحا و  10بين الساعة ) منتصف اليوموقف السيارات في بولدر هو معلى   

 

No, it is after 5 o’clock. - ال ، إنه بعد الساعة الخامسة.  
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Ok, how about the restaurants, are the restaurants good in Boulder? - 

المطاعم جيدة في بولدر؟ هل، ماذا عن المطاعم ،  حسنا  

 

Yes/yes – نعم /نعم  

 

Yes, we agree on something.   - نعم ، نتفق على شيء ما.  

 

How far is Chautauqua Park? -شتوكوا؟  كم يبعد متنزه        

 

Chautauqua Park is far. –  بعيد.متنزه شتوكوا  

 

It is not very far. - انه ليس بعيد جدا.  

 

Can I walk to Chautauqua Park? -  متنزه شتوكوا؟ إلى المشيهل يمكنني  

 

No, you can not walk to Chautauqua Park. - متنزه  ال ، ال يمكنك المشي إلى

 شتوكوا.

 

You can not walk to Chautauqua Park. – متنزه شتوكوا.    ال يمكنك المشي إلى 

 

Can I take a bike to Chautauqua Park? –  هل يمكنني الوصول الى متنزه شتوكوا

 بالدراجة؟
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Yes, you can take a bike to Chautauqua Park. نعم، يمكنك الوصول الى         

 متنزه شتوكوا بالدراجة.

No, there are too many hills.   ال ، هناك الكثير من التالل.  

 

How about if I take a car, can I find parking at Chautauqua Park. -  ماذا

متنزه شتوكوا.وقف السيارات في مسيارة ، هل يمكنني العثور على  تعن إذا أخذ   

 

Yes, it is very easy to find parking at Chautauqua Park. -  نعم ، من السهل

متنزه شتوكوا. جًدا العثور على موقف للسيارات في  

 

No, it is often hard.  - غالبًا ال ، إنه صعب.  

 

Are there any good malls in Boulder? -  هل توجد مراكز تجارية جيدة في بولدر؟ 

 

Yes, there is the Pearl Street mall. - نعم ، هناك مركز بيرل ستريت.  

 

Crossroads mall is better. – .مركز كروسرودز افضل 

 

No, Pearl Street Mall is better, it is outside. بيرل ستريت أفضل ،  مركزال ، 

.إنه في الخارج  

 

It’s not Crossroads Mall, it’s 29th Street Mall. -  إنه ليس مركز كروسرودز، انه

 مركز التاسع و العشرون مركز ستريت. 
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Ok thank you very much, I’m glad to talk to both you because you 

agree on just about everything. 

.على كل شيء تقريبًا انتوافق ماألنككما شكًرا جزيالً لك ، ويسعدني أن أتحدث مع كالحسنًا ،   

 

 


