
ArabicOnline Advanced Arabic 

Unit 6: Do you have time? 

 هل عندك وقت؟

 

 1 أجب عن األسئلة حول الحدیث بین مریم وصدیقتها۔

 

 تتصل مریم بنور.1.

 تحب أن تذهب مریم إلى حفلة كاظم الساهر.2.

 كاظم الساهر هو مطرب.3.

 حفالت كاظم الساهر توجد في السادس من الشهر القادم وفي العاشر وفي العشرین من الشهر4.
 القادم.

 تذهب مریم مع صدیقتها إلى الحفلة في العاشر من الشهر القادم.5.

 مریم ستشتري البطاقات للحفلة؟6.

 یغلق المحل لبیع البطاقات في الساعة الرابعة.7.

 البطاقة الواحدة لحفلة كاظم الساهر بمئة وخمسین ریال.8.

 تحتاج مریم إلى ساعتین في المدینة.9.
 نور تأتي إلى بیت مریم.10.

 

 2 اربط بین التعبیرات العربیة وترجمتها المناسبة باإلنكلیزیة.

 

 .Good idea فكرة جیدة۔

 ?What time is it now كم الساعة اآلن؟

 I know that Kadim al Sahir is your أعرف أّن كاظم الساهر مطربك المفضل۔

favourite singer.  

 .I must ask my mother for permission علّي أن أسأل أمي عن إذنها۔

 I’ll see you at your house at seven أراك في بیتك في الساعة السابعة۔

o’clock. 

 المحل الذي یبیع البطاقات مفتوح حتى الساعة

 الرابعة۔

The shop that sells the tickets is 

open until four o’clock. 



 Do you have time to accompany me هل عندك وقت لترافقیني إلى هناك؟

there? 

 How much is a ticket for the Kadim al وبكم البطاقة لحفلة كاظم الساهر؟

Sahir concert? 

 

 3. اكتب نصا عن خطة مریم۔

 مریم تحب أن تذهب إلى المدینة وتشتري من هناك بطاقة لحفلة كاظم الساهر. أوال هي تتصل بصدیقتها

 نور. مریم ترید نور أن تأتي معها. مریم ترید أن تذهب إلى الحفلة في السادس من الشهر القادم. بعدما

 سألت نور أمها ستذهب مریم ونور إلى الحفلة في العاشر من الشهر القادم. مریم ستذهب إلى المدینة

 وتشتري البطاقتین. في مساء نفس الیوم تأتي نور إلى بیت مریم.

 

 4. اقرأ المعلومات عن كاظم الساهر وأكمل الفراغات. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة تستطیع الذهاب إلى
 الرابطین التالیین:

 

 سیرة الفنان كاظم الساهر

 كاظم الساهر، هو  عراقي  الجنسیة من عائلة فقیرة تتألف من إثنا عشر فردًا۔ ولد كاظم في 12/9/1957

 بمدینة  الموصل  . وانتقل فیما بعد إلى مدینة  بغداد۔  لم تكن طفولته سهلة فلقد واجه الكثیر من المصاعب

 وكان أهمها الفقر وكان علیه أن یعمل في سن مبكر۔ 

 اسمه الحقیقي هو  كاظم جبار إبراهیم السامراني . كان متزوجًا ولكنه مطلق اآلن۔ وله  ولدان  وسام وعمر۔

 ومن هوایاته  ركوب الخیل  والرسم  والنحت  والموسیقى۔ وأكمل دراسته في معهد الدراسات الموسیقیة ببغداد

 لمدة  ست سنوات ۔ ثم توظف معلمًا لمادة التاریخ۔  ثم عمل في تدریس  الموسیقى  لمدة سنة ونصف في إحدى

 القرى العراقیة ۔

 

 

 

  



 5. األعداد الترتیبیة: أكمل الجدول
 

 العدد الترتیبي (مذكر) العدد الترتیبي (مؤنث) العدد

 األولى األول واحد

 الثاني (ثاٍن) الثانیة اثنان

 الثالث الثالثة ثالثة

 الرابع الرابعة أربعة

 الخامس الخامسة خمسة

 السادس السادسة ستة

 السابع السابعة سبعة

 الثامن الثامنة ثمانیة

 التاسع التاسعة تسعة

 العاشر العاشرة عشرة

 الخامس عشر الخامسة عشرة خمسة عشر

 التاسع عشر التاسعة عشرة تسعة عشر

 العشرون العشرون عشرون

 الثاني واألربعون الثانیة واألربعون اثنان وأربعون

 الستون الستون ستون

 المئة المئة  مئة

 

  6. كم الساعة اآلن؟

 

 الساعة اآلن السادسة (صباحا / مساًء)

  الساعة الثانیة عشرة

 الساعة الثانیة (صباحًا / مساًء)

 الساعة الواحدة (صباحًا/ مساًء)

 الساعة اآلن الحادیة عشرة (صباحًا / مساًء)



 7. أجب عن األسئلة حول حیاتك الیومیة. اكتب األجوبة بجمل كاملة.

 

 أقوم من النوم في الـسادسة.1.

 أتناول الفطور في السادسة والنصف.2.

 أخرج من البیت عادة في الثامنة إال الربع.3.

 أتناول الغداء في الواحدة.4.

 أعود إلى البیت في الثالثة والنصف.5.

 أنام عادة في العاشرة مساًء.6.

  ُوِلدت في السادس من أبریل.7.

 ولد أبي في الثالثین من مارس.8.

 ولدت أمي في الخامس والعشرین من فبرایر.9.

 بدأت بالدراسة في الجامعة في األول من أكتوبر.10.

 

 8. تواریخ مهمة: اكتب التواریخ المناسبة لألحداث واألعیاد التالیة.

 

 األحداث واألعیاد التاریخ

  عید الفطر أول یوم من أیام شهر شوال

 بدایة كأس العالم بالبرازیل 12/06/2014

 العید الوطني لسلطنة عمان 18 نوفمبر

 المولد النبوي الشریف  12 ربیع األول

 رأس السنة الهجریة 31 دیسمبر

  عید األضحى 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة یوم عرفة

 عید المعلم حسب البلد

 عید األم حسب البلد

 یوم النهضة في سلطنة عمان 23 یولیو

 


