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LESSON	9       ٩ سدر 

	

I	need	gas.		 بنزین احتاج  

	

Do	you	need	gas?     بنزین؟لل تحتاجھل 

	

I’m	hungry.     انا جائع

	

Are	you	hungry?     أنت جائع؟

	

What	time	is	lunch?     اء؟ساعة الغدأي   

	

How	long	before	you	are	ready?     من الوقت قبل أن تكون مستعًدا؟كم  

	

I’m	ready	now.     أنا مستعًدا االن

	

I	want	a	picture	of	the	mountains.      صورة للجبالارید    

	

I	want	to	see	the	ocean.      أن ارى المحیطارید  

	

My	car	is	broken,	we	have	to	take	a	bus.     علینا ركوب الحافلةمعطلة، سیارتي  
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The	buses	are	on	strike,	we	must	take	a	taxi. في اضراب یجب أن الحافالت  
    رةنأخذ سیارة اج

	

But	I	have	Uber.      لدي اوبرلكن  

	

When	are	you	leaving?      ستغادر؟متى  

	

I’m	coming	back	tomorrow        ارجع غداً سوف          

	

I	must	go	later	today.      الیوم قت الحقأن اذھب في ویجب  

	

This	evening.      المساءھذا  

	

No,	tomorrow	evening.      غًدا مساءً  ال، 

	

When	did	you	arrive?      وصلت؟متى  

	

Last	night.      مسا لیلة 

	

No,	two	nights	ago.      قبل لیلتین ال، 

	

I	think	I	can	go	this	way.       ھذا الطریقبعتقد یمكنني الذھب ا
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No,	you	must	go	that	way.      ھذا الطریقب یجب أن تذھب  ال، 

	

Which	way?      أي طریق؟

	

The	road	on	the	right.       على الیمینالطریق 

	

But	that	is	the	wrong	way.      ھذا الطریق الخطاءولكن  

	

Are	you	sure?      كد؟انت متأھل  

	

No,	maybe	I’m	lost.      اعتقد اني ضعت. ال، 

	

Not	maybe,	you	are	lost.      تعتقد، انت ضعت.ال   

	

I	can’t	find	the	park.      / الحدیقةالمنتزهال استطیع ان اجد 

	

We	need	directions.       نحتاج االتجاھات

	

I	must	ask	somebody	for	directions.         أن أسأل شخص ما عن االتجاھاتیجب    

	

Ask	that	man.           ذلك الرجلاسأل          



4	
	

	

No,	ask	that	woman,	she	looks	nicer.        ال، اسأل تلك السیدة تبدو اجمل

	

How	far	is	Central	Park?      كم تبعد سنترال بارك؟

	

It’s	not	far.       اأنھ لیس بعیدً 

	

About	one	mile.      واحد. حوالي میل

	

But	you	must	pay	for	parking.      یجب أن تدفع لموقف السیاراتولكن  

	

Why?      لماذا؟

	

Because	it’s	hard	to	find	parking	near	Central	Park. من الصعب العثور آلن   
     على موقف سیارات بالقرب من سنترال بارك

	

Are	there	any	good	restaurants	near	Central	Park?  

 ھناك أي مطاعم جیدة بالقرب من سنترال بارك؟ھل 

Yes,	but	it’s	lunchtime,	they	may	be	crowded.	

 ادحمً یكون مز اء قدالغد قتوولكن أنھ  نعم،

There’s	a	parking	space,	can	we	walk	from	here?	

 مكان لوقف السیارات یمكننا المشي من ھنا؟ھناك 

If	you	can	walk	a	mile.     كنت تستطیع المشي میلا اذ 
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I	can	walk	a	mile,	but	he	can’t.      انا استطیع المشي میل، ولكن ھو ال یستطیع

	

Maybe	we	should	take	a	cab.      خذ سیارة اجرةربما یجب أن نأ

	

Pay	for	parking,	it’s	cheaper.      ف السیارات ارخصووقثمن دفع  

	

Let’s	park	and	then	eat				 وبعد ذلك نتناول الطعام دعونا نقف،  

	

After	we	eat,	we’ll	go	to	Central	Park. ان نتناول الطعام، نذھب الى سنترال بعد   
    بارك

	

Let’s	walk	around	the	park.     نتمشى حول المنتزهدعونا  

	

And	let’s	get	some	ice	cream.      كریم ودعونا نحصل على االیس

	

Yes,	I	like	ice	cream.     نعم، انا احب ایس كریم

	

Thank	you	for	the	information.         شكًرا من اجل المعلومات

	

I	usually	bring	more	money.      عادة احضر المزید من المالنا ا  
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I	have	enough,	but	you	need	more.      ما یكفي، ولكنك بحاجة الى المزیدلدي  

	

I	can’t	go	now,	perhaps	I	can	go	later. استطیع الذھاب االن ربما یمكنني الذھاب ال  
    الحقًا

	

Here’s	my	resume,	are	you	hiring?      توظیف؟انت  ،ھا ھي سیرتي الذاتیة

	

I	can	work	every	day,	but	Sunday.      االحد ولكناستطیع العمل كل یوم 

	

How	many	hours	can	you	work?     كم ساعة تستطیع ان تعمل؟

	

When	can	you	start	working?      العمل؟ب أن تبدء ككنیممتى  

	

I	can	start	immediately.      ان ابد حاالً/ فوًرااستطیع  

	

I	can	start	in	two	days.       في یومین یمكنني البدء

	

What	shift	do	you	want?     التي تریدھا؟ أو الدوام ھي المواعیدما  

	

When	is	the	best	time	to	call	you?       متى ھو الوقت المناسب لالتصال بك؟

	

Do	you	prefer	to	receive	phone	calls,	texts,	or	emails? تفضل محادثة ھل  
    ھاتفیة، ام رسالة، او برید الكتروني؟
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Can	you	work	early?     مبكر في وقت تسطیع العملھل  

	

I	can	work	both	early	and	late.     متأخروالعمل في وقت مبكر استطیع  

	

VIDEO	TEXT:      نص فیدیو

	

Excuse	me,	can	you	help	me?     فضلك ھل یمكنك مساعدتي؟من   

 

Yes,	I	can	help	you.    استطیع مساعدتكنعم  

	

Where	is	NCAR?      بحاث؟أین المركز القومي لأل

	

NCAR	is	right	here.      المركز القومي لألبحاث ھنا 

	

What	is	NCAR?	(National	Center	for	Atmospheric	Research)  

 ھو المركز القومي لألبحاث؟ (المركز لبحوث الغالف الجوي).ما 

NCAR	studies	weather.      القومي لألبحاث یدرس الطقس.المركز  

	

I	don’t	need	to	study	weather	to	know	it’s	cold. لست بحاجة لدراسة الطقس
     لمعرفة أنھ بارد.

	

It’s	always	cold	in	December.      في دیسمبر دائًما بارد الجو 
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No,	it	is	always	hot	in	December.     دائًما في دیسمبر.ال، فھو ساخن/ حار 

	

No,	it’s	always	cold	in	December,	January,	and	February.	

 الجو بارد دائًما في دیسمبر وینایر وفبرایر. ال،

No,	it’s	always	hot	in	December,	January,	and	February.	

 فھة دائًما ساخن في دیسمبر وینایر وفبرایر. ،ال

No,	it’s	always	hot	June,	July,	and	August.	

 ویولیو واغسطس. ونیودائًما في ی ساخن فھو ال،

No,	it	is	always	cold	in	June,	July,	and	August.	

 أنھ دائًما بارد في یونیو ویولیو واغسطس. ال،

I	think	you’re	confused,	it’s	hot	when	the	temperature	is	high.	

 أنك مرتبك/ مشوش، الجو حار عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة.اعتقد 

Yes,	I	understand.     نعم افھم.

	

Cold	is	when	you	wear	a	warm	coat.     ھو عندما ترتدي معطفك الدافئالبرد   

	

Yes,	I	understand.      انا افھمنعم    

	

Do	you	think	it’s	hot	or	cold?       ساخنة أم باردة؟ تعتقد انھھل  

	

It	is	cold.     إنھ بارد.
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That	is	why	I	am	wearing	gloves,	a	coat,	a	hat,	and	you	are	wearing	a	
scarf.	

 وشاُحا. ھو السبب في أنني ارتدي قفازات، ومعطف، قبعة، وانت ترتديھذا 

What	is	the	temperature	September,	October,	and	November? 

 وفمبر؟ة الحرارة في سبتمبر وأكتوبر، وندرجماھي 

The	temperature	in	September,	October,	and	November	is	both	warm	
and	cold.    

 كالھما دافئ وبارد.الحرارة في سبتمبر، اكتوبر، ونوفمبر درجة 

OK,	we	agree	on	that.	

 نتفق على ذلك موافق،

What	is	the	temperature	in	March,	April,	and	May?	

 درجة الحرارة في مارس، وأبریل، ومایو؟ماھي 

The	temperature	is	also	both	hot	and	cold	in	March,	April,	and	May.	

 مارس وأبریل ومایو. ایًضا حاًرا وبارًدا فيالحرارة درجة 

OK,	we	agree	on	that	too.	

 نتفق على ھذا ایًضا. حسنًا،

March	is	usually	colder	than	May.	

 عادة ما یكون ابرد من مایو.مارس 

No,	May	is	usually	colder	than	March.	

 ابرد من مارسمایو عادة ما یكون  ال،

September	is	usually	warmer	than	November.	

 عادة اكثر من نوفمبر.سبتمبر 
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No,	November	is	usually	warmer	than	September.	

 عادة اكثر دفئًا من سبتمبر.نوفمبر ھو  ال،

I	am	confused.	

 مرتبك/ مشوشانا 

I	grew	up	in	America.     لقد نشأت في امریكا

But	I	now	live	in	Argentina.      لكن االن أعیش في االرجنتین

	

Oh,	now	I	understand.     انا افھم االن. أوه، 

	

So	where	you	live,	summer	is	December,	January,	and	February.	

 حیث تعیش الصیف یكون دیسمبر، وینایر، وفبرایر.اًذا 

Yes,	and	where	you	live,	summer	is	June,	July,	and	August.	

 حیث تعیش، الصیف ھو یونیو، ویولیو، واغسطس. نعم،

For	you,	winter	is	June,	July,	and	August 

 ھو یونیو، ویولیو، واغسطس.لك، الشتاء  بالنسبة اام 

And	for	you,	winter	is	December,	January,	and	February.	

 الشتاء دیسمبر، وینایر، وفبرایر.الصیف  این تعیش ،بالنسبة لك اماو

So,	where	you	live,	spring	is	September,	October,	and	November.	

 سبتمبر واكتوبر، ونوفمبر.حیث تعیش، الربیع ھو لذا 

So,	where	you	live,	spring	is	in	March,	April,	and	May.	

 في المكان الذي تعیش فیھ الربیع في مارس، وابریل، ومایو.لذا 

Yes,	where	you	live	Fall	is	March,	April,	and	May.	
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  مارس وابریل ومایو. خریفال تعیش فیھ ھوالمكان الذي نعم 

Yes,	and	where	you	live,	fall	is	September,	October,	and	November.	

 تعیش، الخریف ھو سبتمبر واكتوبر ونوفمبر. وحیث نعم،

We	also	call	fall,	autumn.	

 ایًضا الخریف، خریفنسمي 

Ahhh,	well	thank	you	for	helping	today.	

 شكًرا على مساعدتكم الیوم. اھھھ،

Bye,     وداًعا

	

You’re	welcome,	bye	bye.	

 وسھالً مع السالمة/ ولو تكرم سالم.اھًال 

	

	

	

	

	

	

	

	

	


