
 دورة المحادثة باللغة اإلنجليزية  

الرابعالدرس   

 

Describing Directions -  وصف االتجاهات 

              

 وصف االتجاهات   ➢

اصشخددتصسألددنيمصًنددعيص دد صأكددي صأ ددً صكدداصخًددتصس صكدداصأددتً ات صس صقددتصاادد  صس دد ص قددتصاددديتمصً أددي

سرددته  صصشخددتص اخاددياصس صانددعيص دد صأكددي صأ ددً صس دد صقصا ددهمصسًدد صًهدد  ص رسدد سصً ا ددهص دد سصسرددته ص

ص  ً صسرأ قفً صأ صق ي.صصشختصسرأسأةصأ تص الصلتصقتصك  صكاص

 

 انظر الى المحادثة التالية:  

A: Excuse me. Can you tell me how to get to the City Hall?  الى  أصلالمعذرة، هل يمكنك ان تخبرني كيف

              قاعة المدينة؟                                                                                              

B: Yes. Go to the next corner and turn left onto Main Street. Walk three blocks to second 

Avenue and turn right. Walk two more blocks and you will see City Hall on the left.   ،ًطبعا

وبعدها انعطف  حتى تقاطع الطرق الثانيثم سر ثالث مباني ، المركزيالشارع  باتجاهيساراً  اتجهثم  المنعطف التالياذهب الى 

   الي اليمين. أمشي نحو مبنيين اخرين وسوف ترى قاعدة المدينة على اليسار                                          

A: I’m sorry. I didn’t follow you. Could you please repeat that?   أسف، ولكنني لم افهمك، هل يمكنك

                                                                                                  أن تعيد لي ما قلت؟                 

B: Okay. First, go to the next corner and turn left onto Center Street.  حسناً، أوال اذهب الى

                                                          باتجاه الشارع المركزي.      منعطف الشارع التالي ثم اتجه الى اليسار

A: Uh-huh        اها 

B: Then, walk three blocks to second Avenue and turn right. Are you with me so far?  

ثم اتجه يميناً. هل انت معي حتى االن؟                       الطريق العريضثم امشي نحو ثالث مباني الى ان تصل الى   

A: Yes. I’m following you. نعم، انا معك 

B: Then, walk two more blocks and you’ll see City Hall on the left. Have you got all that? 

 ثم امشي نحو مبنيين اخرين وسترى قاعة المدينة الى اليسار. هل فهمت؟                                                      

A: Yes. Now I have got it. Thanks very much.   ًنعم، االن فهمت. شكراً لك كثيرا 

 



 الكلمات المهمة:  ➢

 المعنى  الكلمة
next to ص ج سهص
Behind صنلم

In front of صشأيمص
Near يرههبصأ ص  

On the corner ص لىصسرزس ًةص
Cross roads صأفاهقصطهقص

Turn صًاجهص
Left صًنيهص

Right صًأً ص
Avenue صسرطهًقصسر هًضص
Block أ ي اصص 
Road صطهًقص

Repeat صًكهه
Walk صًألاص

 
 

 

 : وتعبيرات يمكنك استعمالهامصطلحات  ➢

 

 الطلب من االخرين لشرح مكان ما:   ➢
 نا استعمال هذه الجمل:  عندما نطلب من احد ان يشرح لنا الطريق لمكان ما يمك

1- Could you please tell me… 

2- Can you please tell me… 

3- Do you know how to get to… 

 

 عندما نريد القول باننا لم نفهم ما قالوه نستخدم أيضا احد هذه الجمل:  ➢

1- I didn’t follow you 

2- I didn’t get that 

 عندما نريد ان يكرروا ما قالوه لنا نستخدم:   ➢

1- Could you “please” repeat that?  

2- Could you “please” say that again?  

 

 



 عندما نريد ان نوضح اننا فهمنا ما قالوه نستخدم:   ➢

1- Okay 

2- I understand 

3- I’m with you 

 

 عندما تقوم انت بشرح طريق الحد األشخاص وتريد ان تتأكد من انه يفهمك تقول له:  ➢

 

1- Are you following me so far?  

2- Okay? 

3- Are you with me so far?  

 

 : االسئلة

أجؤؤب عؤؤن هؤؤذا السؤؤلال بنفسؤؤك وقؤؤم بوضؤؤع الكلمؤؤة الصؤؤحيحة فؤؤي محؤؤل السؤؤلال األول: 

 الفراغ:

(Excuse me, Bank, corner, left) 

A: __________. Can you tell me how to get to the bank? 

B: Yes. Go to the next _________, then turn ________. 

A: Uh-huh 

B: Walk three blocks to the third avenue and turn right. Then walk four more 

block and you will see the _________. 

A: Okay. I got all that. Thank you so much 

B: You are welcome.  

 

 السلال الثاني: 

كدداصلددهتصسقاجي ددي تصقددمص انًدديصس صشخددتصسرأدديهكصقددتصنددعرتص دد صأكددي صأ ددً صس دد ص  دديعص لددىصأدديصا لأدد ص

تصكدداص ينددا أييصسركلأددي صسرأ جدد صا هكددهصنأدد صسناًدديهتن صقددمص كاي ددةصطهًهددةصسر ددد يصسرددىص دد سصسرأكددي 

ص.سرد ت ق

ص

 



 ��شاركنا إجاباتك عبر التعليقات 


