
 دورة المحادثة باللغة اإلنجليزية  

دسالساالدرس   

 

Telling time -    التحدث عن الوقت

              

 وقت الساعة وصف  ➢

طررجلج يرر لبرر للتإلنج يزيرر حرريفلط ررللباح  رر للتألساسرري تلتح هررااتمليعتبررالتحتثررن للررتلتححدررملحتثررن ل رر

طررحتلتحتثررن للررتلالليعالتألءررصا لتلكثيرراتمل ررالنررانلتتلاناحرر لتحعنيررنل ررحل،أساسررج.لطاححدررملءررج لتح  ررامل

ذتلتحررنافلتحبسرريللسررنتع  لكيررعلنتثررن للررتلت،لطفررجلاررنلتال.لححكررتلحرريفلبعررتححدررملثترر لطررجلح ررته لتال 

 ��،لطكحنحتل عنالفصي لتحبسيلباحتسال لتحلأجزت تححدملح الاجل

 

 انظر الى المحادثة التالية:   ➢

ل

Sara: What time is it nowل? 

Nada: It’s midnightل. 

Sara: Okay, please wake me up at six o’clockل. 

Nada: Wow, why will you wake up so early? 

Sara: I have a meeting tomorrow morningل. 

Nada: What time is your meetingل? 

Sara: My meeting is at nine o’clockل. 

Nada: Well, why are you waking up so earlyل? 

Sara: The meeting is at Sbeata’s office. It is an hour and a half from hereل. 

<Next day> 

Sara: What time is it? 

Nada: It’s ten past- seven.  



Sara: I’m going to be late for my meeting. Why didn’t you set the alarmل? 

Nada: I did, but you didn’t wake up. Hurry up! Now you will have to drive fastل. 

 

 : الحوار السابقفي  الكلمات المهمة ➢

 المعنى  الكلمة

midnight منتصف الليل 

six o’clock الساعة السادسة 

meeting قابلةم  

tomorrow   غدا 

nine o’clock الساعة التاسعة 

an hour and a half ساعة ونصف 

ten past- seven  دقائق  وعشرسبعة  

alarm  منبه 

wake  up   يستيقظ 

set  يضبط 

Hurry up يسرع 

drive fast  يقود بسرعة 

early كرا  مب  

late متأخر  

 

 لللللللللللللل

 :الوقت وتعبيرات مصطلحات  ➢

 

 الوقت معناه باللغة االنجليزية 

One O’clock تحسال لتححتثن لل  

Two O’clock تحسال لتحثاني لل  

Three O’clock تحسال لتحثاحث لل  

Four O’clock تبع لتحسال لتحال  

Five O’clock ل لتحصا س لتحسال  

Six O’clock تحسال لتحسانس لل  

Seven O’clock ل لتحسابع لتحسال  

Eight O’clock تحسال لتحثا ن ل 



Nine O’clock تحسال لتحتاسع ل 

Ten O’clock تحسال لتحعاءال 

Eleven O’clock ال لتحثاني للءالتحس  

Twelve O’clock تحسال لتحثاني للءال 

 

سررال لندررا  لتحلتحلحلءرراحصا سرر لتتتلن ررح لتحسررال للأاننررالإذتححكررتلل–لباحسررال اررذكلكرراتلطب رراليتع رر ل

تيلل”past“بك  ررر للتإلنج يزيررر باح  ررر لنعبررراللرررتلك  ررر ل ح ليرررعلنعبررراللنهرررا لسانسررر لحنصرررع،لطكتح

تتلتحسررال لتثنترراتللتي It is ten past two لن ررح  ل  دررااءررا لحلءررالنل تحعسررال لن ررح لتتلتحلنررن ال

ل.لتأتجلدب لتحسال ل”past“  .لحنالثظلتتلك   لندالحلءا

لحتفصي  لجلسنض لتح زينل تلتجلتحجنح لتحتاححط

 الوقت معناه باللغة االنجليزية  مثال 

It is five past two Five past حص فلندا  لل  

It is ten past three Ten past ندا  للءالحلل  

It is quarter past four Quarter past حاب لل  

It is twenty past six Twenty past حث  لل  

It is half past nine Half past حنصعلل  
ل

ل تإلنج يزيرر باح  رر ل لإال عبرراللررتل لطكيررعلنندررا  لءررا لتاللص ررفلتكررحتلتحسررال ل ررثالل للأثيانرراححكررتل

نررالبءررك للررا لنثررتليجرربلتتلتعرراعلتنلححكررت ”to“بلك  رر لل”past“  رر لتنهررالسرره  لجررنتملط ررللنسررتبن لك

ن ررح لتتلل لال حتثررن لتحرر لابرر لكررحتلل رر لسرربي لتح ثررا تحسررال للنررن التتتلل–ك تثررنثيتلح  رر لتحعابيرر ل

ل.  ،لب لنذكالتحسال لتح انلحتابعحتلندي  لحص فتحسال لتثنايللءال

ل��حتح  ااس لط للليز لبعضلتحتاكيثتاجلتال التح

ل

 الوقت معناه باللغة االنجليزية  مثال 

It is five to two Five to اللص فلندا  لإ  

It is ten to three Ten to ندا  للءالتاللل  

It is quarter to four Quarter to للابلتاللل  

It is twenty to six Twenty to ث  لتاللل  

 

 

 



  ع ح امل ه  ل ❖
ل

 ذح  للح ثا لل  .لدملنتثن للتلتححلنن الل”at“نستصن لثاعلتحجال •

1- It begins at ten o'clock (10:00) 

2- I will leave at half past two (2:30) 

نتثن للتلتححدملطجلطتا لتحصباحلللنن اللل”am“ن لطنثتلنستصل”pm“حللل”am“يحجنلطاقلبيتل •

مللتي ”It is 9:00 am“ ح لطن تحسال لتحتاسع لللنن الن ح لتتلححكتللل–لتنهالتحسال لتحتاسع لصباثا

 لل.”It is 9:00 pm“طن ح للل سا ت

 لاق لللبثال ل twelve o’clock” 12:00“ي كتلتحتعبياللتلتحسال ل •

 ”midday“سال لتحثاني للءالضهاتملنهااللنن التكحتلتح ح ل نتصعلتح  كتلتتلن -1

 ”midnight“لاملصباثسال لتحثاني للءاللنن التكحتلتحلتح ي  ح ل نتصعل  كتلتتلن -2

 سال لتحثاني للءالصباثالتحل سا تمللبك لبسال لتتلتح  ح   كتلتتلن -3

ل

 لتلتححدملن ح  للأتلنسأ لللنن الناينل •

1- What time is it? 
2- What is the time? 

ل

 

 : االسئلة

المناسؤؤؤي فؤؤؤي  نجليؤؤؤز اإلجؤؤؤل الؤؤؤى الجؤؤؤدول السؤؤؤابق وضؤؤؤل المعنؤؤؤى ارالسؤؤؤ ال ا:ول: 

 الفراغ. 

  لتاللاب  تعنجلل_________ .1

  لندا  للحص ف لتعنجلل_________ .2

 تعنجل حث   لل_________ .3

  لندا  للءالتاللل تعنجلل_________ .4

  لحنصعتعنجل ل_________ .5

 

 



المناسؤؤي فؤؤي  العربؤؤيضؤؤل المعنؤؤى بو ثؤؤق قؤؤقجؤؤل الؤؤى الجؤؤدول السؤؤابق ار: الثؤؤانيالسؤؤ ال 

 الفراغ. 

 ”Five to“ل_________ .1

2. _________ “Quarter to” 

3. _________ “Ten past” 

4. _________ “Twenty past” 

5. _________ “Twelve O’clock” 

 :  د التاليةقق بكتابة الوقت للمواعي:  الثالثالس ال  

1- 4:00  

2- 2:45 

3- 5:30 

4- 1:55 

5- 7:00 

 

 ��شاركنا إجاباتك عبر التعليقات 


