Susan : Hello ! How are you today ?
مرحبا ! كيف حالك اليوم ؟
John : I’m very well thank you . And you?
 وأنتى ؟. أنا جيدا جدا شكرا لكى
Susan : I’m fine thanks.
. أنا بخير شكرا
Susan : What’s your name , please?
 من فضلك ؟، ما اسمك
John : I’m John.
. أنا جون
Susan : What’s your surname ?
ما هو لقبك ؟
John : My surname is Adams.
. لقبى هو أدامز
Susan : How do you spell your surname?
كيف تتهجى اللقب ؟
John : …A……. …D…….. …A…….. …M……. ……S……
.ز,م,أ,د,أ
Susan : How old are you?
كم عمرك ؟
John : I am 15 years old.
. خمس عشرة عاما
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Susan : What do you do ?
ما هي وظيفتك ؟
John : I am a student.
. أنا طالب
Susan : How tall are you ?
ما هو طول قامتك ؟
John : I am 160 cm.
.  سم061 أنا
Susan : What is your weight?
ما هو وزنك ؟
John : I’m 60 Kilograms .
.  كجم61 وزني هو
Susan : Where do you live nowadays?
أين كنت تعيش في هذه األيام ؟
John : I live In Chicago .
. أنا أعيش فى شيكاغو
Susan : Do you live in a house , a flat or a villa?
 شقة أو فيال ؟، هل كنت تعيش في منزل
John : I live in a house.
. أنا أعيش في منزل
Susan : What floor do you live on ?
ما هو الطابق الذي تعيش فيه ؟
John : I live on the third floor .
. أنا أعيش في في الطابق الثالث
Susan : Do you live in a stone-house or a wooden-house?
هل تعيش في منزل حجرى أو منزل خشبي ؟
John : I live in a stone-house.
. أنا أعيش في منزل حجري
Susan : When were you born?
متى ولدت ؟
John : I was born in 19 Feb 1999 .
.0111  فبراير01 لقد ولدت في
Susan : What is your nationality?
ما هي جنسيتك؟
John : I am American.
أنا امريكي
Susan : What’s your mother tongue ?
ما هي لغتك األم ؟
John : My mother tongue is English.
. لغتي األم هي اإلنجليزية
Susan : Have you studied any other languages ?
هل درست أي لغة ؟
John : I’ve studied French.
. لقد درست الفرنسية
Susan : Where do you study French?
أين كنت تدرس الفرنسية ؟
John : I study at school .
. ادرسها في المدرسة
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Susan : What book do you study?
أى كتاب تدرس ؟
John : I study a Conversation Book .
. أدرس عن طريق كتاب المحادثة
Susan : How many days do you study a week?
كم يوما تذاكر فى األسبوع ؟
John : I study six days a week.
. أدرس ستة أيام في األسبوع
Susan : What’s your teacher’s name?
ما هو اسم المعلم الخاص بك ؟
John : Mr. Tom .
. هو السيد توم
Susan : What do you want to be when you finish your study?
ماذا تريد أن تكون عند االنتهاء من دراستك ؟
John : I want to be a manager .
. أريد أن أكون مدير عام
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Mary : How many hours are there in a day?
كم عدد ساعات اليوم ؟
Bin : There are twenty four hours in a day.
. هناك أربع وعشرين ساعة في اليوم
Mary : How many main parts of the day are there?
كم عدد األجزاء الرئيسية من اليوم ؟
Bin : There are three main parts of the day.
. هناك ثالثة أجزاء رئيسية من اليوم
Mary : What are the three main parts of the day?
ما هي األجزاء الثالثة الرئيسية لليوم ؟
Bin : They are morning , afternoon and evening.
. هم الصباح وبعد الظهر والمساء
Mary : When do we say good morning?
متى نقول صباح الخير ؟
Bin : We say good morning from 1 o’clock at night until 12 o’clock.
.  ظهرا01  ليال حتى0011 نحن نقول صباح الخير من
Mary : When do we say good afternoon?
متى نقول طابت ظهيرتك ؟
Bin : We say good afternoon from 12 midday until about 6 o’clock.
. 10011  حتى منتصف النهار حوالي01 نحن نقول طابت ظهيرتك من
Mary : When do we say good evening?
متى نقول مساء الخير ؟
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Bin : We say it from six o’clock until twelve midnight.
. ل.  حتى الثانية عشرة منتصف الليل0011 نحن نقول ذلك من
Mary : How many days are there in a week?
كم عدد األيام في األسبوع ؟
Bin : There are seven days in week.
. هناك سبعة أيام في األسبوع
Mary : Can you name the seven days of the week?
هل يمكنك ذكر أيام األسبوع السبعة ؟
Bin : They are Saturday and Sunday , Monday , Tuesday , Wednesday , Thursday , Friday .
 الجمعة،  الخميس،  االربعاء،  الثالثاء،  االثنين، وهم السبت واألحد
Mary : Which is the first day of the week?
ما هو اليوم األول من األسبوع ؟
Bin : Saturday is the first day of the week.
. السبت هو أول يوم من أيام األسبوع
Mary : Which is the last day of the week?
ما هو آخر يوم من أيام األسبوع ؟
Bin : Friday is the last day of the week.
. يوم الجمعة هو اليوم األخير من األسبوع
Mary : What day is it today?
ما هو اليوم ؟
Bin : Today is Monday.
. اليوم هو يوم االثنين
Mary : What day was it yesterday?
ما كان يوم أمس ؟
Bin : Yesterday was Sunday.
. كان األحد
Mary : What day is it tomorrow?
ما هو اليوم غدا ؟
Bin : Tomorrow is Tuesday.
. غدا هو يوم الثالثاء
Mary : What is today’s date?
ما هو تاريخ اليوم ؟
Bin : Today’s date is 28.
12 تاريخ اليوم هو
Mary : What was yesterday’s date?
ما هو تاريخ األمس ؟
Bin : Yesterday’s date was 27.
. 12 كان تاريخ أمس
Mary : What day is it the day after tomorrow ?
ما هو اليوم بعد غد ؟
Bin : The day after tomorrow is Wednesday.
. بعد غد هو يوم األربعاء
Mary : Did you come to school yesterday evening ?
هل جئت إلى المدرسة مساء أمس ؟
Bin : Yes , I did .
.  لقد جئت،نعم
Mary : How many days are there in a month?
كم عدد األيام في الشهر ؟
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Bin : There are 30/31 days in a month.
.  يوم في الشهر11/10 هناك
Mary : How many days are there in a year?
كم يوما هناك في السنة ؟
Bin : There are 365 days in a year.
.  يوما في السنة103 هناك
Mary : How many weeks are there in a year?
كم عدد األسابيع في السنة ؟
Bin : There are 52 weeks in a year.
.  أسبوعا في السنة31 هناك
Mary : How many months are there in a year?
كم عدد األشهر في السنة ؟
Bin : There are twelve months in a year.
. هناك اثنا عشر شهرا في السنة
Mary : What are the twelve months of the year?
ما هي االثني عشر شهرا من السنة ؟
Bin : The twelve months of the year are January , February , March , April , May
, June , July , August , September , October , November , and December
 سبتمبر،  أغسطس،  يوليو،  يونيو،  مايو،  إبريل،  مارس،  فبراير،  إن اثني عشر شهرا من السنة هم يناير.
.  وديسمبر،  نوفمبر،  أكتوبر،
Mary : Which is the first month of the year?
ما هو الشهر األول من السنة ؟
Bin : The first month of the year is January .
. الشهر األول من السنة هو يناير
Mary : Which is the last month of the year?
ما هو الشهر األخير من السنة ؟
Bin : The last month of the year is December.
. في الشهر األخير من السنة هو شهر ديسمبر
Mary : What month is this?
ما هو هذا الشهر ؟
Bin : it is January.
. هو يناير
Mary : What month is it next month?
ما هو الشهر الشهر المقبل ؟
Bin : Next month is February.
. الشهر القادم هو شهر فبراير
Mary : What month was it last month?
ما هو الشهر الماضي ؟
Bin : Last month was December.
. الشهر الماضي هو ديسمبر
Mary : Do people work on Friday and Saturday?
هل الناس تعمل يومي الجمعة والسبت ؟
Bin : No , they don’t.
.  ال يعملوا، ال
Mary : It’s time to go . Goodbye?
 وداعا ؟. لقد حان الوقت اآلن
Bin : Bye ! See you tomorrow morning .
. وداعا ! أراك صباح الغد
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Mark : Would you mind if I ask you about personal life ?
هل لديك مانع إذا سألتك عن حياتك شخصية ؟
Tom : No , I wouldn’t mind at all . Go a head .
.  مرحبا بكل أسئلتك.  أنا ال أمانع على اإلطالق، ال
. Mark : How many members are there in your family?
كم عدد أعضاء هناك في عائلتك ؟
Tom : There are five members.
. خمسة أعضاء
Mark : How many siblings have you got?
كم عدد األشقاء الذي لديك ؟
Tom : I’ve had one sister and one brother.
. لدي أخت واحدة و أخ واحد
Mark : Who is the eldest in your family?
من هو األكبر سنا في عائلتك ؟
Tom : My sister is the eldest child.
. أختي هي االبنة الكبرى
Mark : Who is the youngest in your family?
من هو اصغر في عائلتك ؟
Tom : My brother is the youngest child.
. أخي هو أصغر طفل
Mark : Are your parents still alive?
هل ما زال والديك على قيد الحياة ؟
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Tom : Yes , they are.
.  بالفعل،نعم
Mark : Who is the most loved child for your parents?
من هو الطفل األكثر حبا عند والديك ؟
Tom : My parents love us equally .
. والدي يحب الجميع سواء
Mark : What work does your father do?
ما العمل الذى يفعلة والدك ؟
Tom : He is a Government official.
. وهو مسؤول حكومي
Mark : What work does your mother do?
ما العمل الذى تفعلة امك ؟
Tom : She is a housewife.
. وهي ربة منزل
Mark : Who is the head of your family?
من هو رب األسرة ؟
Tom : My father is the head of the family.
. والدي هو رب األسرة
Mark : Who supports your study and your living?
من الذي يدعم دراستك والمعيشة الخاصة بك ؟
Tom : My parents support me.
. والدي يدعمنى
Mark : Who do you live with (nowadays)?
مع من تعيش هذه االيام ؟
Tom : I live with my parents , my brother and sister .
. أنا أعيش مع والدي وإخى وأختى
Mark : who is your father’s brother?
من هو شقيق والدك ؟
Tom : He is my uncle.
. انه عمي
Mark : Who is your mother’s sister?
من هو أخت أمك ؟
Tom : She is my aunt.
. هي خالتي
Mark : Who are your uncle and aunt’s children?
من هم أوالد عمك وعمتك ؟
Tom : They are my cousins.
. هم أبناء عمي
Mark : Who is your father’s father ?
من هو والد والدك ؟
Tom : He’s my paternal grandfather.
. انه جدي األب
Mark : Who is your mother’s father ?
من هو والد والدتك ؟
Tom : He’s my maternal grandfather.
. انه جدي األم
Mark : Who are the children of your son and daughter?
من هم األطفال من ابنك وابنتك ؟
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Tom : They are my grandchildren.
. هم أحفادي
Mark : How do you call your grandma and grandpa?
كيف تسمون جدتك والجد ؟
Tom : I call them my grandparents.
.أدعوهم أجدادي
Mark : Do you look like your mommy or daddy ?
هل تشبة والدتك أم والدك ؟
Tom : I am more similar to my mother than father.
. أنا أكثر شبها إلى أمي من أبى
Mark : Who are your sister and brother’s children?
من هم اطفال أختك وأخوك ؟
Tom : They are my nephews and my nieces.
. انهم والد وبنات اخى
Mark : Who is your sister’s husband?
من هو زوج أختك ؟
Tom : His is my brother-in-law.
. هذا هو أخي في القانون
Mark : Who is the mother of your wife?
من هى ام زوجتك ؟
Tom : She is my mother-in-law.
. هي أمي في القانون
Mark : Who is the father of your wife?
من هو والد زوجتك ؟
Tom : He is my father-in-law.
. انه والدي في القانون
Mark : What should you do to pay gratitude to your parents?
ماذا يجب ان تفعل لدفع االمتنان إلى والديك ؟
Tom : We have to study hard , respect them , and take their advice to make them happy .
. وتأخذ رأيهم لنجعلهم سعداء، نحترمهم،علينا أن ندرس بجد
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Dary : I have heard you are good at geography , aren’t you?
 اليس كذلك ؟، لقد سمعت انك جيد في الجغرافيا
San : Don’t praise me so much . Only know a bit about it.
.  أعرف فقط قليال عن ذلك. ال نثني علي كثيرا
Dary : It is said that , “never a wise man tells us he knows everything".
. "يقال ان " الرجل حكيم ال يخبرنا أنه يعلم كل شيء
San : That’s right . Now , what questions do you want to ask me?
 ما هي األسئلة التى تريدى أن تسأليني فيها ؟،  اآلن. هذا صحيح
Dary : Do you know which the largest desert in the world is ?
هل تعرف ما هي أكبر صحراء في العالم ؟
San : Sahara is the largest desert in the world.
. الصحراء الكبرى هي أكبر صحراء في العالم
Dary : How big is the Pacific Ocean?
ما حجم المحيط الهادي ؟
San : Pacific Ocean is 165 million kilometers .
. مليون كيلومتر561 المحيط الهادئ هو
Dary : What is the smallest continent in the world?
ما هي أصغر قارة في العالم ؟
San : Australia is the smallest continent in the world.
. استراليا هي أصغر قارة في العالم
Dary : What is the largest continent in the world?
التي هي أكبر قارة في العالم ؟
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San : I think Asia is the largest continent of all.
. أعتقد أن آسيا هي أكبر قارة كافة
Dary : Which continent has the most population?
أى قارة األكثر سكانيا ؟
San : Asia has the most population in the world .
. آسيا هي األكثر سكانية في العالم
Dary : How does the moon shine?
كيف يضيء القمر ؟
San : The moon shines with the help of sunlight .
. القمر يضيء بمساعدة ضوء الشمس
Dary : How many planets are there of the Solar system?
كم عدد الكواكب الموجودة في المجموعة الشمسي ؟
San : There are 9 planets of the Solar system.
.  كواكب فى المجموعة الشمسية9 هناك
Dary : What is the farthest planet from the sun?
وهو ابعد كوكب عن الشمس ؟
San : Pluto is the farthest planet from the sun.
. بلوتو هو ابعد كوكب عن الشمس
Dary : What is the nearest planet to the sun?
والذي هو أقرب كوكب إلى الشمس ؟
Dary : Mercury is the nearest planet to the sun .
.عطارد هو أقرب كوكب إلى الشمس
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Seller : Hello ! How can I help you?
مرحبا ! كيف يمكنني أن أساعدك ؟
Buyer : Yes , I want to return these trousers.
.  أريد أن أرجع هذه السراويل،نعم
Seller : What is the matter with them?
ما أمرهم ؟
Buyer : Because these trousers are too short to wear.
. ألن هذه السراويل قصيرة جدا لالرتداء
Seller : Do you want to exchange them?
هل تريد استبدالها ؟
Buyer : No , I don’t . I would like the refund , please.
.  من فضلك، أود االسترداد.  أنا ال أريد،ال
Seller : No problem , but do you have a receipt?
 ولكن هل لديك إيصال ؟، ال توجد مشكلة
Buyer : Yes , I do . Here you are.
.  ها هو.  بالفعل،نعم
Seller : Oh! I’m sorry . This receipt is non-refundable.
.  هذا اإليصال غير قابلة لالسترداد. ياالهى ! أنا آسف
Buyer : But they are too short to wear.
. لكنها قصيرة جدا لالرتداء
Seller : You can exchange for longer ones.
. يمكنك تبدلها لألطول
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Buyer : That’s right . Can you show me the longer ones?
 يمكنك أن تريني أطول منها ؟. هذا صحيح
Seller : They are over there in the room.
. هم هناك في الغرفة
Buyer : Can I have another style , please?
 من فضلك ؟،هل يمكنني الحصول على موديل أخر
Seller : Oh no! This style is more expensive than that.
. أوه ال ! هذا الموديل هو أغلى من ذلك
Buyer : So, how much must I pay for them?
 كم يجب أن أدفع لهم ؟، لذلك
Seller : Just five dollars for that ones .
.فقط خمسة دوالرات لهذا
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John : Good morning Miss!
! صباح الخير آنسة
Sally : Good morning Sir ! How are you getting on?
صباح الخير يا سيدي! كيف حالك ؟
John : I’m well thanks . And you?
 وأنتى ؟. أنا جيد شكرا
Sally : I’m fine . Now what topic would you like to talk about?
 اآلن ما هو الموضوع الذي تريد التحدث عنه ؟. انا بخير
John : I would like to raise a topic about “Sleep and Dream” . Is it Ok with you?
 هل أنتى موافقة ؟. "وأود أن أناقش موضوع عن "النوم والحلم
Sally : Yes , start your question, please!
!  من فضلك، أبدء سؤالك، نعم
John : First of all , what time do you usually go to bed?
 ما الوقت الذى عادا تذهبى إلى الفراش ؟،بداية
Sally : I usually go to bed at 10 p.m.
.  مساءا01 عادا أذهب إلى الفراش في الساعة
John : How many hours do people need to sleep?
كم عدد الساعات يحتاجها الناس إلى النوم ؟
Sally : Most people need eight hours’ sleep.
. معظم الناس بحاجة إلى النوم ثماني ساعات
John : How many hours did you sleep last night?
كم عدد الساعات التى نمتيها الليلة الماضية ؟
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Sally : I slept for eight hours last night.
. نمت ثماني ساعات الليلة الماضية
John : Did you sleep well or badly?
هل تنامى جيدا أو سيئا ؟
Sally : I slept very well.
. نمت جيدا
John : How do some people sleep?
كيف ينام بعض الناس ؟
Sally : Some people sleep on their backs / sides or fronts.
.  الجانبين أو الجبهات/ بعض الناس ينامون على ظهورهم
John : How do you usually sleep ?
كيف تنامى عادة ؟
Sally : I usually sleep on my back.
. أنام عادة على ظهري
John : Do you change position while sleeping?
هل تغيرى موضع نومك ؟
Sally : Yes , I do.
.  بالفعل، نعم
John : What do people do during sleeping?
ماذا يفعل الناس أثناء النوم ؟
Sally : Some people snore / walk / talk during sleeping.
.  تتحدث في نومهم/  تمشي/ بعض الناس تشخر
John : Do you snore in your sleep?
هل تشخرى في نومك ؟
Sally : No , I don’t.
.  أنا ال، ال
John : Do you sleep with the knees bent or sleep with the legs stretched out?
هل تنامى مع ثني ركبتيك أو تنامى مع الساقين ممدودة ؟
Sally : Regularly , I sleep with my legs stretched out.
.  أنام و ساقي ممدودة، بشكل منتظم
John : Have you ever gone to bed late?
هل سبق لك أن نمت في وقت متأخر ؟
Sally : Yes , I sometimes sleep late at the weekends.
.  أنا أحيانا أنام في وقت متأخر في عطلة نهاية األسبوع، نعم
John : Have you ever been sleepless?
هل سبق وعانيت من االرق ؟
Sally : Yes , I’ve been sleepless recently.
.  لقد كان بضع ليال بال نوم في اآلونة األخيرة، نعم
John : Do you have dreams during sleeping?
هل حلمتى في نومك ؟
Sally : I often do.
.  ولكن ليس في كثير من األحيان.  بالفعل،نعم
John : Do you remember your dreams when you wake up?
هل تتذكرى أحالمك ؟
Sally : Yes , I do.
.  أتذكر،نعم
John : What kind of dream do people have in their sleeping?
ما نوع االحالم التى يحلمها الناس في نومهم ؟
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Sally : We usually have a sweet dream or a nightmare .
. عادة نحلم ب حلم حلو أو كابوس
John : Have you ever taken sleeping tablets?
هل سبق لك أن استخدمتى أقراص النوم ؟
Sally : No , I haven’t.
.  لم أفعل، ال
John : Have you ever seen people sleep on a train/ a bus / on a chair or standing up?
 على كرسي أواقفا ؟/  حافلة/ هل سبق لك أن رأيتى الناس ينامون على قطار
Sally : Yes , I have.
.  رأيت, نعم
John : What time do you usually get up?
ما الوقت الذى تستيقظى عادة ؟
Sally : I usually get up at 5.00 in the morning.
.  في الصباح0.11 استيقظ عادة فى تمام الساعة
John : What do you do after you get up?
ماذا تفعلى بعد االستيقاظ ؟
Sally : Regularly , after I get up I revise the lessons and do exercise every morning . Then
I make the bed , go to the bathroom to brush my teeth , wash my face , take a bath , comb
my hair and put on my clothes to go to school .
 والذهاب إلى الحمام لتنظيف أسناني، ثم أرتب الفراش.  بعد أستيقظ أنا اراجع دروسى والقيام بتمرين الصباح، بشكل منتظم
. وأمشيط شعري وألبس مالبسي للذهاب إلى المدرسة،  وأخذ حمام، وأغسل وجهي
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Mother : It’s time to have breakfast, everybody.
.  جميعا، انها الوقت المناسب لتناول وجبة اإلفطار
Father : Where is Dara? Why doesn’t she come to have breakfast?
أين دارا ؟ لماذا لم تأتي لتناول الفطور ؟
Mother : I called her to have her breakfast, but she didn't come.
.  لكنها لم تأت، ناديت عليها لتناول وجبة اإلفطار
Ravy : Here she comes . she is usually late.
.  انها عادة تأتى متأخرة. هاهى انها آتيه
Father : You are late again. Why don’t you get up in time?
 لماذا ال تستيقظى في الوقت المناسب ؟. أنت متأخرة مرة أخرى
Dara : Sorry, Daddy. But I couldn’t find my tie.
.  يا أبى ! ولكن لم أتمكن من العثور على رابطة العنق، اسفة
Mother : You are such a careless girl , Dara.
.  دارا، أنت مثل فتاة المهملة
Dara : But I put it on my bed side last night.
. ولكن أنا وضعتها على جانب السرير الليلة الماضية
Mother : That’s enough , Dara . Start having your breakfast.
.  آبدأى تناول وجبة اإلفطار.  دارا، هذا يكفي
Ravy : That’s right , or you’ll be late for school.
.  أو ستتأخرى على المدرسة، هذا صحيح
Dara : Pass me some sugar, Ravy.
.  رافى, مرر لى بعض السكر
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Ravy : Here you are.
. تفضلى
Dara : Mummy, I don’t want to eat vegetables.
.  أنا ال أريد أن أكل الخضروات، أمى
Mother : Why not? Vegetables are good for your health.
.لما ال ؟ الخضراوات مفيدة لصحتك
Father : Do you want any milk, Dara?
 دارا ؟، هل تريدى أي حليب
Dara : No, thank you Daddy.
! شكرا لك يا أبى، ال
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Mother : Come on guys , it’s time to have lunch.
. انه الوقت المناسب لتناول الغداء، تعالوا يا أطفال
Dara : What have you got for lunch today?
ما الذي لديكى لتناول طعام الغداء اليوم ؟
Mother : Fried beans and sour soup .
. الفول المقلي وشوربة الزعة
Ravy : I’m so hungry . Hurry up , Dara.
.  دارا،  عجلى. أنا جائع جدا
Dara : Here I am ! What a big lunch today!
! أنا هنا ! يالها من مأدبة غداء كبيرة اليوم
Father : Keep silent ! Don’t talk too much , just eat .
. وتناولى الطعام فقط،التزمى الصمت ! ال تتحدثى كثيرا
Dara : I want some salt , Mummy.
.  أمى، أريد بعض الملح
Mother : That’s not the way to speak , Dara.
. دارا، هذه ليست طريقة الكالم
Dara : Sorry , Mummy . Could I have some salt , please?
 من فضلك؟،  هل يمكن بعض الملح.  أمى، آسفة
Mother : That’s better . Ravy , pass the salt to Dara .
. رافى مرر الملح لدارا. هذا أفضل
Dara : Oh ! Ravy ! You have dropped the salt on the table.
.أوه ! رافى ! لقد أسقطت الملح على الطاولة
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Mother : It’s very rude to pass thing like that.
. هذه طريقة غير مهذبة لتمرير شيء من هذا القبيل
Ravy : So , what should I do , Mummy?
 ماما ؟،  ماذا علي أن أفعل،لذا
Mother : You must pass it properly.
. يجب أن تمرره بشكل صحيح
Dara : The food is very tasty .
. هذا الطعام لذيذ جدا
Father : Don’t talk with your mouth full.
. ال تتحدث و فمك ممتلئ
Mother : Finish what you have in your mouth , and then speak.
. ثم تكلم،إنهى ما في فمك
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Mey Mey : What does the “sky” mean ?
ماذا تعني "السماء" ؟
Sinuon : The “sky” is an outer space seen from the earth.
. السماء هو الفضاء الخارجي ينظر إليها من األرض
Mey Mey : What is the colour of the sky on a clear day?
ما هو لون السماء في يوم صافى ؟
Sinuon : On a clear day the sky is blue.
. في يوم صافى السماء زرقاء
Mey Mey : What is the colour of the sky when is it raining?
ما هو لون السماء عندما تمطر ؟
Sinuon : On a raining day the sky is dark blue.
. في يوم المطر السماء تكون زرقاء داكنة
Mey Mey : When can we see the stars in the sky?
متى يمكننا أن نرى النجوم في السماء ؟
Sinuon : We can see them twinkling in the sky on a clear night.
. يمكننا أن نرى النجوم المتأللئة في السماء في ليلة واضحة
Mey Mey : What do we see in the sky during the day?
ماذا نرى في السماء أثناء النهار ؟
Sinuon : During the day we can see the sun shining in the sky.
. خالل اليوم يمكننا أن نرى الشمس مشرقة في السماء
Mey Mey : What do we see in the sky at night?
ما الذي نراه في السماء في الليل ؟
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Sinuon : We can see the moon and stars in the sky at night.
. يمكننا أن نرى القمر والنجوم في السماء ليال
Mey Mey : Where does the sun rise?
من أين تشرق الشمس ؟
Sinuon : The sun rises in the east.
. تشرق الشمس من الشرق
Mey Mey : Where does the sun set?
من أين تغرب الشمس ؟
Sinuon : The sun sets in the west .
. تغرب الشمس من الغرب
Mey Mey : What are the fluffy white things seen in the sky?
ما هي األشياء البيضاء الرقيقة التى تنظر في السماء ؟
Sinuon : They are called clouds.
.األشياء البيضاء الرقيقة تسمى السحب
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Theary : What do you want to be when you grow up , Vanak ?
 فاناك ؟، ماذا تريد أن تكون عندما تكبر
Vanak : I want to be a doctor .
. أريد أن أكون طبيب
Theary : It sounds like hard work . I don’t want at all.
.  أنا ال أريده على اإلطالق. هذا يبدو وكأنه عمل شاق
Vanak : So what do you want to be in the future?
إذن ماذا تريد أن تكون في المستقبل ؟
Theary : I think I will be a teacher .
.أعتقد أنني سأصبح معلم
Vanak : It’s hard work , because children are noise .
. ألن األطفال مزعجين، انه عمل شاق
Theary : I don’t think about the noisy children.
. أنا ال أفكر فى ضجيج األطفال
Vanak : Do you think it is easy to be a good teacher ?
هل تعتقد انة من السهل ان تكون معلم جيدا ؟
Theary : Well , it may be difficult, but I will try.
.  ولكن سأحاول،  قد يكون من الصعب، حسنا
Vanak : But teachers get low salary.
. لكن المعلمين يحصول على راتب منخفض
Theary : I don’t think so . And why do you want to be a doctor?
 ولماذا تريد أن تكون طبيبا ؟. أنا ال أعتقد ذلك
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Vanak : Because I want to help sick people.
. ألنني أريد أن أساعد المرضى
Theary : But you spent many years to be a doctor.
. ولكن ستقضي سنوات عديدة لتصبح طبيبا
Vanak : I don’t care how much time I must spend.
. ال يهمني كم من الوقت يجب أن أقضي
Theary : And you must spend much money as well.
. ويجب عليك أن تنفق الكثير من المال أيضا
Vanak : So I must save money from now on.
. لذا البد لي أن أوفر المال من اآلن فصاعدا
Theary : Your idea is very interesting .
.فكرتك مثيرة جدا لالهتمام
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