
TOPIK I 

PERKENALAN 

 
PERCAKAPAN 1  

 
Bahasa Indonesia Pelapalan Arab Bahasa Arab 

Selamat pagi Shabâh il khêr  صباح اخلري:  س  
Selamat pagi Shabâh il nûr   صباح النور:  ج  

  كيف حالك ؟    :س   
  خبري، احلمد هللا:  ج   
  هل تتكلم اجنليزي ؟:  س   
  ال:  ج   
  أنا حسن من اندونيسيا:   س  
  أنا أمحد من سودان:  ج   
  اىل اللقاء:  س   
  مع السالمة:  ج   

 
 
 

PERCAKAPAN 2  
 

Bahasa Indonesia Pelapalan Arab Bahasa Arab 
Selamat siang Nahârak sa’îd  ارك سعيد:  س  
Selamat siang Sa’îd mubârak  سعيد مبارك:  ج  

  :  س   
  :  ج   
  :  س   
  :  ج   
  :  س   
  :  ج   
  :  س   
  :  ج   
  :  س   
  :  ج   
  :  س   
  :  ج   



PERCAKAPAN 3  
 

Bahasa Indonesia Pelapalan Arab Bahasa Arab 
Selamat petang Masâ il khêr  مساء اخلري:   س  
Selamat petang Masâ il nûr  مساء النور:  ج  

  :  س   
  :  ج   
  :  س   
  :  ج   
  :  س   
  :  ج   
  :  س   
  :  ج   
  :  س   
  :  ج   

 
 

PERCAKAPAN 4 
 

Bahasa Indonesia Pelapalan Arab Bahasa Arab 
Selamat malam Lailah sa’îdah  ليلة سعيدة:   س  
Selamat malam Sa’îd mubârak  سعيد مبارك:  ج  

 Tasyarrafnâ  اتشرفن:   س    
  :  ج   
  :  س   
  :  ج   
  :  س   
  :  ج   
  :  س   
  :  ج   
  :  س   
  :  ج   
  :  س   
  :  ج   

 



  إىل الفنـــــــــــدق

  إىل أين ؟:   السائق 

  . إىل الفندق   :   عمر

   أي فندق ؟:   السائق 

  . ال أعرف بالضبط:   عمر   

  هذه أول زيارة لك هنا ؟:   السائق 

  أي فندق تقترح ؟. نعم ، هذه هي الزيارة األوىل :      عمر

  أنت قادم للسياحة ؟:   السائق 

  . ال ، للتجارة ، أنا مندوب لشركة جتارية:   عمر   

  .إذن ، تفضل الفندق يف وسط املدينة :   السائق 

  . أجل ، هذا هو الفندق الذي أفضله:   عمر    

  هل ستطول إقامتك ؟:   السائق 

  . ثالثة أسابيع ورمبا أكثر:     عمر 

   يف هذا الشارع فندقان . فنادق الدرجة األوىل أسعارها مرتفعة :   السائق 

  .نذهب إىل فندق الشرق ، هو فندق جديد وأسعاره معتدلة  كبريان            

  هل هو قريب من املنطقة التجارية ؟:   عمر   

  . مخس دقائق على األقدام:   السائق 

  . مجيل ، هذا فندق مناسب:     عمر 

  . هذا هو الفندق ، تفضل:   السائق 

  . شكرا ، مع السالمة:   عمر   
 

 

 

  يف الفنــــــــــــــدق

  : احلوار -أ

  ما طلبك يا سيدي ؟: موظف اإلستقبال 



  . غرفة بسرير ومحام ، من فضلك: حسني             

  . لكن بدون محامآسف ، توجد غرفة بسرير و: موظف اإلستقبال 

  هل فيها تليفون ؟: حسني             

   . نعم ، وهي مرحية ، وقريبة من احلمام: موظف اإلستقبال 

  هل يقدم الفندق الطعام ؟. موافق ، أريدها سبعة أيام : حسني             

  . نعم ، واملطعم هناك يف أخر املمر: موظف اإلستقبال 

  ور من فضلك ؟ومىت الفط: حسني             

  . لو مسحت جواز السفر. يف الثامنة صباحا : موظف اإلستقبال 

  . جواز السفر تفضل ، هذا هو: حسني             

  هل نتصل بك يف الصباح ؟: موظف اإلستقبال 

  . نعم ، وأريد فنجان شاي: حسني             

             ث واملصعد ، الدور الثال 63غرفة رقم . تفضل املفتاح : موظف اإلستقبال 

  . اليمني على                       

  . شكرا: حسني             

  .عفوا ، وستصلك احلقائب حاال : موظف اإلستقبال 

 

 

  قبل مغادرة الفندق

  :احلوار  -أ

   . السالم عليكم:  النزيل    

  . وعليكم السالم:  املوظف  

  . احلساب ، من فضلك:  النزيل    

  . اإلسم من فضلك:    املوظف

  . حسني عبد التواب:  النزيل    

  ما رقم غرفتك ؟:  املوظف  



  . 63غرفة رقم :  النزيل    

بعد عشر دقائق تصل الفاتورة من قسم احلسابات ...     ( حلظة واحدة  :  املوظف  

  )وبعد عشر دقائق يرجع النزيل إىل اإلستقبال

  ؟هل احلساب جاهز اآلن :  النزيل    

  . رياال  750املطلوب . نعم ، وهذه هي الفاتورة :  املوظف  

  . تفضل:  النزيل    

  .         شكرا ، مع السالمة :  املوظف  

 

 

 
  في دكان المــــ�بس

  
 : الــحوار_ أ 

  أھ� وسھ�، أي خدمة ؟ : البائــع    
  مساء الخير، من فضلك، ھل عندك معاطف جيدة ؟: المشتري   

ما رأيك في ھذا المعطف . ھذه المعاطف حديثة. لحظة من فضلك: ع    البائــ
  الرمادي ؟

 .ھو من الصوف الخالص              
 .ھذا معطف جميل ـ ب� شك ـ  ولكن ثمنه مرتفع: المشتري   
وھي أيضا جيدة فھي ضد الماء . عندنا معاطف أخرى، ثمنھا معتدل: البائــع    

 .صوفبال       ومبطنة      
أين أجربه . أريد المعطف الكحلي. ھذا المعطف عملي، وثمنه مناسب: المشتري   

  فضلك ؟       من   
 .تفضل ھنـا في غرفة القياس: البائــع    

 .الـمـقـاس منـاسب: المشتري   
  .عندنا أيضا قمصان صوفية وجوارب ممتازة. وكذلك اللون: البائــع    

 .42ھذا القميص اSزرق، المقاس  لو سمحت، أريد: المشتري   
 .تفضل القميص: البائــع    

  ھل عندك أثواب جيدة ؟: المشتري   
 .اSثواب في الدكان المجاور: البائــع    

 .الفاتورة من فضلك: المشتري   
 .تفضل الفاتورة، الدفع ھناك عند المحاسب: البائــع    

 .شكــــرا: المشتري   



 .عليك، مع الس�مة مبارك: البائــع    
 

 

 
  في السوق المركزي

 ( السوبر ماركت )
 : الــحوار_ أ 

  ماذا نحتاج إليه من المواد الغذائية ؟: حســـين   
 .ھيا نذھب إلى قسم المعلبات: عثمـــان   
 .ھذا قسم المعلبات، وھذه أصناف كثيرة منھا: حســـين   
 .والمشروبات ھيا نأخذ ما نحتاج من المأكو[ت: عثمـــان   
 .ما رأيك ؟ نأخذ بعض العلب من الباز[ء والفاصوليا وصلصة الطماطم: حسيــين   
نريد أيضا كيلوغراما من السكر، وث�ثة كيلوغرامات من اSرز وعلبة : عثمـــان   

 .وعلبة ملح        بن  
نأخذ بعض الُعلَِب من عصير  .أعتقد، ھذا العصير ممتاز ورخيص: حســـين   
 .ومن عصير الِعنَبِ         البرتقال    
 .[ بأس، ولكن نحتاج أيضا إلى بعض اSدوات المنرلية: عثمـــان   
 .فع�، نريد بعض اSكواب واSطباق والسكاكين: حســـين   
 .تكفي ھذه اSشياُء اليوَم، فنحن في أواخِر الشھِر، والنقوُد قليلة: عثمـــان   
 .ھيا ندفع الحساب .ھذا صحيح: حســـين   

 

 

 
  في عيادة الطبيب

 : الــحوار_ أ 
  ممَّ تشكو ؟...أھ� وسھ�، تفضل على ھذا الكرسي، خيراً  : الطبيب     

استيقظت من النوم ليلةَ أمِس على ألٍم شديٍد في الجانب اSيمن من : سليمان     
 .ظھري

  ھل تناولَت شيئا ؟: الطبيب     
 .َض اSقاِص الُمَسّكنَة، ولم تنفعتناولُت بع: سليمان     
  أھذه أول مرة تشعر فيھا بھاذا اSلم، أم كنَت تشعر به من قبُل ؟: الطبيب     
            كنُت أشعر بألٍم خفيف من وقت إلى آخر، ولكن ما شعرُت بھذا اSلم  : سليمان    

 .الشديد إ[ أمس فقط        
 

 .فحصتفضل على السرير لل: الطبيب     



 ( بعد إتمام الفحص وكتابة الوصفة الطبية )               
 .أشكرك يا دكتور: سليمان    
        .تزورني بعد أسبوع ، إن شاء هللا Sرى نتيجة التحليل...  عفوا  : الطبيب    

 

 

 
  البريد الــعــام

 : الحـــوار_ أ 
 .قسم تسليم الطرود -1 

  من أين أتسلمھما من فضلك ؟. سمي من القاھرةوصل طردان با: نبيــــــــل  
  ھـل معـك اpيصــا[ن ؟: المــــوظف 

 .ھــذان ھمـــا: نبيــــــــل 
  ھـل فيھمــا مطبوعــات ؟: المــــوظف 

 .[، فيھمــا عينــات صـنا عــية: نبيــــــــل 
 .ھــذان ھمــا الطــردان، التـو قيع ھنـا من فضلك: المـــوظف 

 .شـــكرا: ـــــــل نبيـ
 .في الشبـاك المــجاور -2 

  نعم، أي خـدمـة ؟: المـــوظف 
 .أريد إرساَل ھـذا الطــرد لليابان، من فضلك: سعيــــــد 

أتريد إرساله بالبريد . الوزن كيلو وربع... على الميزان، لو سمحت : المـــوظف 
  أم بالبريد المسجل ؟        العادي        

 .بالبــريد المسجــل: د سعيــــــ
  بالبريد الجــو أم بالبحــر ؟: المـــوظف 
 .بالبــــريد الجــــوي: سعيــــــد 

 .الرســوم أربعة عشــر ريـا[: المـــوظف 
أريد أيضـا ثـ�ثـين طابعا من فئـة العشرين ھـلـلة، وحوالة بريدية قيمتھا : سعيــــــد 

 .ســتون ريـ�           
 .ھذه ھـي الطـوابع  والحـوالة، المجموع ثمانون ريـا[: ـوظف المــ

 

 

 
  في مكتب البرق والبريد

 : الحــوار_ أ 
 .من فضلك، أريد إرسال برقية إلى القاھـرة: نبيـــــــل   
  ھل كتبَت البيانات كاملة ؟: المــــوظف 



  كم تكلف البرقية ؟.  نعم، تفضل: نبيـــــــل  
 .المطلوب ثمانية عشر ريا[. عدد الكلمات ث�ثون... ة واحدة لحظـ: المــــوظف 
 .تفضــــل: نبيـــــــل  

 .شـــكرا: المـــوظف 
  نص البرقــية

 .المھندس محمود صادق: اسم المرسل إليه 
شارع كورنيش النيل ـ  13مدير شركة المقاو[ت العربية  ـ  : العنـــــــوان    

  .القاھرة
. ، الشركتان تسلمتا العينات صباح اليوم ـ الث�ثاءالطردان وص� أمس 

 .سأرسل النتيجة غدا بالبريد المسجل. المھندسون كتبوا التقارير
  نبيل عبد هللا                                                                          

 .شارع الخزان ـ الرياض 19: عنوان المرسل   
 :        التاريـــخ

  التوقيع                                                                           
  نبيل عبد هللا                                                                           

 

 

 
 "التليفون"مع موظف الھاتف 

 : الحــوار_ أ 
 .سا وموعدي الليلةحجزُت مكالمة خارجية لفرن: نبيـــــل  
  الخـط معنا اuن، ما الرقم المطلوب ؟ : المـوظف
  326685: نبيـــــل  

  كم دقيقـة طلبَت ؟: المـوظف 
 .خمَس دقائق: نبيـــــل  

 .حسنا، القيمة سبعون ريا[: المـوظف 
 .تفضـــل: نبيــــل  

 .3كابينــة  رقــم : المـوظف 
 .شكــــرا: نبيـــــل 

 

 

 
ــة  خــالـــية شقـَّ

 : الحـــوار_ أ 
 لو سمحت، َمن المسئول عن ھذه العمارة ؟: المستأجر  



 .أنا وكيل صاحب العمارة... قل لي، ماذا تريد ؟ وسوف أساعدك : الوكيل    
 .مناسبة وأرغب في استِئجارھا إذا كانت) شقة لwيجار(أرى [فتة : المستأجر  
 كم غرفةً تريد ؟: الوكيل    

 .أريد خمس غرفٍ : ر  المستأج
 .طلبك موجود، عندنا شقق أربع غرف وخمس غرف: الوكيل    

  في أي دور ؟: المستأجر  
في الدور الثاني شقة خمس غرف، وفي الثالث أربع غرف، ھيا نأخذ : الوكيل    

  المصعد
 .إلى الدور الثاني أو[              
 .العمارة من الداخل[، أفضل صعود السلم Sرى منظر : المستأجر  
  واسٌع ومنيٌر، والسلم من ... وھذا ھو المدخل... تفضل ... كما تحب : الوكيل    

 .، ويقوم عام�ن بتنظيفھا7وھذه ھي الشقة، رقم . الرخام اSبيض       
 .ھذه ھي الغرفة اSولى، تصلح لwستقبال: المستأجر  
  .بالزجاج شتاء ولھا ُشرفةٌ كبيرة يمكن تغطيتُھا: الوكيل    

 .بقي أن أعرف قيمة اpيجار: المستأجر  
 .أفھم من ذلك أن الشقة أعجبتك: الوكيل    

 .شقة جميلة [ شك... نعم أعجبتني : المستأجر  
 .سوف نتفق إن شاء هللا: الوكيل    

 

 

 
 شقـــة لعروَســــــين

 : الحـــوار_ أ 
 .إن شاء هللا تناسب ھذه الشقة ذوقك: طارق   
 .ما يعجبَك يعجبني: نـھـلـة  

 .انظري ھذا الممرَّ الطويل والغرف على الجانبين: طارق   
 .ولكن تبدو دورة المياه ضيقة ومظلمة... ھذه الغرفة لwستقبال ... آه : نـھـلـة  

ھذه دورة مياه إضافية، توجد أخرى واسعة وجميلة في الداخل بجوار : طارق   
 غرفة النوم

 .تصلح ھذه الغرفة للطعام، فلھا باٌب يفتح على المطبخ... انظر : نـھـلـة  
 وما رأيك في المطبخ ؟... بالطبع، ففي ذلك راحة لك : طارق   
 .أحب ذلك كثيرا... واسع ومنير : نـھـلـة  

 .ھو أيضا من طراٍز حديٍث، ومجھٌز باSرفُف والخزانات واSدراج: طارق   
 .نافذةٌ واسعة وشرفة كبيرة تصلح تماما للنوم... فٍة أما تلك فأجمُل غر: نـھـلـة  
 انظري تدخلھا... بالضبط، ھذا كان رأيي، فاpنساُن يقضي ثلَث عمره فيھا : طارق   

  .الشس أيضا       



 .واuن [ يبقى إ[ التأثيث... وھذه غرفة الطفل في المستقبل إن شاء هللا : نـھـلـة  
 .يطُ المريحُ أفضل اSثاِث البس: طارق   
لقد نصحتني . ف� ترغب المرأةُ العاملة فيما يزيُد من تعبھا... وأنا أيضا : نـھـلـة  
 .الزمي�ت في العمل بذلك      

 .ھيا نأخذ المقاسات: طارق   
 .على بركة هللا: نـھـلـة  

 

 

 

 
 شـــقـة مفـــروشــة

 : الحـــوار_ أ 
 .ة حسَب طلبِك تماما بإذن هللاستجد الشق... ادخل ... تفضل : السمسار 
 ولكن، أليست ھذه الشقةُ مرتفعةً قلي� ؟: المستأجر 
 .الدور العاشر مطلوٌب لبُعده عن الضوضاء والُغبار: السمسار 
 ولكن، ماذا يحدُث لو تعطل المصعُد ؟: المستأجر 
 ! اطمئن من ھذه الناحية. بالعمارة مصعدان جديدان يعم�ن بانتظام: السمسار 
 .كم حجرةً للنوم: المستأجر 
توجد حجرتان واسعتان للنوم، بكٍل منھما سريٌر كبيٌر وخزانةٌ للم�بس : السمسار 

 ومرآة
 .ھاتان الحجرتان مناسبتان فع�ً : المستأجر 
وذلك تلفزيون ملّوٌن، ... أربعة مقاعَد وأريكتان ... وھذه غرفة الجلوس : السمسار 

 .     السجاد الصناعي كما ترىواSرض كلھا مفروشةٌ ب       
 ھل بھا تليفون ؟: المستأجر 
 .وھناك توصيلةٌ في كل غرفة...  طبعا : السمسار 
 وأين المطبخ والحمام ؟: المستأجر 
 .المطبخ واسٌع ويُستخدم لتناول الطعام أيضا. أمام الحجرتين مباشرة: السمسار 
 جميل، وھل أدواته كاملة ؟: المستأجر 
ھّز المطبخ بفرٍن يعمل بالكھرباء، وث�جة كبيرٍة وجميع اSدوات جُ : السمسار 

 .ال�زمة
 متى أقابل وكيَل العمارة ؟... عظيم : المستأجر 
 .مكتبُه في الدور اSول... تُقابله اuن : السمسار 
 ."العربون"ھيا بنا إليه لدفع : المستأجر 

 

 



 

 
  في محطة القطارات

 : الحـــوار_ أ 
  لو سمحَت ھل وصل القطاُر ؟:   المسافر     
  أَيَّ قطاٍر تعني ؟: بائُع التذاكر 

 .القطاَر الُمتَِّجهَ إِلى البصرة: المسافر       
لقد غادَر القطاُر اSوُل المحطةَ، أما الثاني فسيُغادُر المحطَة بعَد نصِف : بائع التذاكر 

 .ساعةٍ 
  بصرة ؟كم ساعةً تستغرُق الرحلةُ إلى ال: المسافر       
 .تستغرُق الرحلةُ خمَس ساعاٍت تقريبًا: بائع التذاكر 

 .ھذه رحلةٌ طويلةٌ وأخشى أن تكون ُمتعبةً وُمِملَّةً ! خمَس ساعاٍت ؟: المسافر       
  بالعكِس ستكوُن رحلةً ُمْمتَِعةً، Sن القطاَر يَُمرُّ وسَط الحقوِل الخضراءِ  : بائع التذاكر

 .جماَل الريِف من ِخ�ِل النافذة وستُشاھدُ                 
  ھل يتوقُف القطاُر في الطريق ؟: المسافر       
 .[، القطاُر يقِف في البصرة فقط: بائع التذاكر 

 .من فضلك، أَعطني تذكرة: المسافر       
  درجة أولى أو سياحيَّة ؟: بائع التذاكر 

  بكم التذكرةُ السياحيةُ من فضلك ؟: المسافر       
 .بخمسِة دنانير: ئع التذاكر با

 .إِذن، أَعطني تذكرةً سياحية: المسافر       
 

 

 
 


