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ع ع

خاتم  على  وال�شالم  وال�شالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 

اأجمعين،  و�شحبه  اآله  وعلى  نبينا محمد  والمر�شلين،  الأنبياء 

اأما بعد.

متزايدا  وطلبًا  ملحوظًا  اهتماما  العربية  اللغة  ت�شهد 

خ�شو�شا في العقود الأخيرة. ولم يقت�شر الطلب على العربية 

في الرغبة في زيارة البلدان العربية لتعلمها واكت�شاب ثقافتها؛ 

المقدمة  والخدمات  للمنتجات  ا�شت�شرافا  العالم  ي�شهد  بل 

هذا  واكب  ولالأ�شف  بها.  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  لتعليم 

وخدمات  �شئيل  عر�ض  الكبير؛  وال�شت�شراف  ال�شخم  الطلب 

ل تتنا�شب و�شرف هذه اللغة ومكانتها. ومحاولة لتقديم خدمة 

للجميع  العربية  برنامج  ي�شعد  فيها  وللراغبين  العربية  للغة 

حيث  الهواء«..  على  »العربية  النوعي  الم�شروع  هذا  بتقديم 

حول  فيها  الراغبين  م�شامع  اإلى  الأثير  عبر  العربية  تتهادى 

العالم !

ال�شوتية  المواد  ا�شتثمار  خالل  من  العمل  هذا  وينطلق 

المادة  تتاألف  حيث  بها.  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  لتعليم 

ال�شوتية الملحقة بهذا الكتاب )وهي الأ�شل في هذا الم�شروع( 

دقيقة   20 اإلى   15 بين  حلقة  كل  مدة  تتراوح  حلقة،   36 من 

تقريبا، وتت�شمن كل حلقة در�ض تعليمي يت�شمن ؛ تمهيد ب�شيط 

حول مو�شوع الدر�ض، يتبعه حوار ي�شتهدف تقديم موقف من 

مواقف الحياة اليومية، ثم �شرد لأبرز الألفاظ التي وردت في 

الق�شايا  بع�ض  �شرح  خاللها  من  يتم  ملحوظات  ثم  الحوار، 

مجموعة  الدر�ض  يعر�ض  ذلك  وبعد  الحوار،  في  وردت  التي 

التعليمية  العملية  في  عمليا  المتعلم  لإ�شراك  التدريبات  من 

بمجموعة  الدر�ض  ويختم  ال�شابقة،  اللغوية  مدخالته  ولتعزيز 

العمل  هذا  اأن  اإلى  الإ�شارة  وتجدر  الإ�شافية.  المفردات  من 

ي�شتخدم  بالإنجليزية حيث  للناطقين  العربية  تعليم  ي�شتهدف 

العربية والإنجليزية في تقديم محتوى الدرو�ض، وقد تم ت�شجيل 

العمل ال�شوتي من قبل ناطقين اأ�شليين باللغة العربية واللغة 

الإنجليزية. والكتاب الذي بين يدك هو كامل محتوى الحلقات 

ال�شوتية بالعربية والإنجليزية.

All praise is due to Allah, and his peace and 
blessings be upon the last of the prophets and 
messengers, our Prophet Muhammad and his 
family and companions.

Arabic is witnessing a significant interest 
along with an increasing demand on learning it, 
especially in recent decades. The demand for 
learning Arabic is not only to visit Arab countries 
to learn and acquire their culture; but the world is 
witnessing anticipation of the products and services 
offered to teach Arabic to non- Arabic speakers. 
Unfortunately, limited supply and services which do 
not match the honor and prestige of this language 
has accompanied this huge demand and great 
foresight. «Arabic for All» program›s producers 
are glad to present this distinctive project «Arabic 
on Air» which is a try to serve Arabic and people 
willing to learn it where Arabic flows by radio to the 
ears learners around the world.

This product is based on benefiting from 
audio materials for teaching Arabic to non-native 
speakers. Actually, the audio material attached to 
this book, which is the base of this project, consists 
of 36 episodes. The duration of each episode 
ranges from 15 to 20 minutes. Every episode has 
one lesson with a short introduction about the topic 
followed by a conversation aiming at presenting 
a daily situation. Then, there is a list of the most 
important expressions used in the conversation. 
After that, there are some notes explaining some 
issues presented in the conversation. Next, the 
lesson presents a group of exercises to have 
learners practically share in the learning process 
and thus enhance their previous linguistic input. 
The lesson concludes by a list of additional 
vocabularies. It is worth noting that this project 
aims to teach Arabic to English speakers as it 
integrates Arabic and English in presenting the 
content of the lessons. Also, the audio is recorded 
by native Arabic and English speakers. This book 
is the full transcript of the audio lessons in Arabic 
and English.

مقدمة الكتاب

Introduction
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1 1

Conversation one
Khaled : (Assalamu Alaikum).
Khaleel: (Wa Alaikum assalam).

Khaled: My name is Khaled. What 's 
your name? 

Khaleel : My name is Khaleel.

Khaled : How are you doing?
Khaleel : Fine, (Alhamdulillah) . What 

about you?

Khaled : Fine, (Alhamdulillah).

 Conversation two
Khawlah: (Assalamu Alaikum).
K hadejah: (Wa Alaikum assalam).

Khawlah: My name is Khawlah .what 
is your name?  

Khadejah : My name is Khadejah.

Khawlah: How are you?
Khadejah: Fine, (Alhamdulillah) . 

What about you?

Khawlah: Fine, (Alhamdulillah). 

ُل احِلواُر الأَوَّ

الُم َعَليُكم.   ال�شَّ َخـــاِلد : 

الم.  َوَعَليُكُم ال�شَّ َخــِليل : 

ا�شمي َخاِلد. َما ا�شُمَك؟  َخـــاِلد : 

ا�شمي َخِليل. َخــِليل : 

َكيَف َحاُلَك؟  َخـــاِلد : 

ِبَخيٍر، َوالَحمُد هلِل، َوَكيَف َحاُلَك؟  َخــِليل : 

ِبَخيٍر، َوالَحمُد هلِل.  َخـــاِلد : 

احِلواُر الثاين

الُم َعَليُكم.   ال�شَّ َخــوَلـة : 

الم.   َخديَجة : َوَعَليُكُم ال�شَّ

ا�شمي َخوَلة. ما ا�شُمِك؟  َخــوَلـة : 

َخديَجة : ا�شِمي َخِديَجة. 

َكيَف َحاُلِك؟ َخــوَلـة : 

َخديَجة : ِبَخيٍر، َوالَحمُد هلِل. وَكيَف َحاُلِك؟ 

ِبَخيٍر، َوالَحمُد هلِل.  َخــوَلـة : 

َة،  التَِّحيَّ  : ِمنُهما  ُكلٌّ  ُن  مَّ َيَت�شَ ِحَواَريِن،  ُل  الأَوَّ ر�ُض  الدَّ مُّ  َي�شُ

َوالتَّعِريَف ِباِل�شم، َوال�شِتف�َشاِر َعنِ الَحاِل. 

The first lesson consists of two conversations, 
each one includes; greetings , Introducing one self, 
and asking about the state.

َما ا�سُمَك؟ َما ا�سُمِك؟ 
WHAT IS YOUR NAME?

 :Conversations  الـــــــحـِــــــَواُر : 

ر�ُس 1 Lesson 1الدَّ
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الُم َعَليُكم ?How are youَكيَف َحاُلَك؟ (Assalamu Alaikum)ال�شَّ
الم ?How are youَكيَف َحاُلِك؟ (Wa Alaikum assalam)وَعَليُكُم ال�شَّ

(Alhamdulillah)احَلمُد هلِل?What is your nameَما ا�شُمَك؟ 
Fineِبَخرٍي ?What is your nameَما ا�شُمِك؟ 

My nameا�شمي 

ُة الإِ�شالِم،  # الُم َعَليُكم ورحمُة اهلِل وبركاته . َتِحيَّ ال�شَّ

َوالأُنَثى،  َكِر  ِللذَّ ُه  َوُتَوجَّ الأَوَقاِت،  َجِميِع  في  َوُتَقاُل 

ِة ُهَو : َوَعَليُكُم  ى َوالَجمِع. َوَردُّ التَِّحيَّ َوِللُمفَرِد َوالُمَثنَّ

الم. ال�شَّ

اأََحُدُهَما  # َيبَداأُ  ٍة،  َمرَّ ِل  لأَوَّ اِن  �َشخ�شَ َيلَتِقي  ِعنَدَما 

َوَيُردُّ  َخوَلة.(  ا�شِمي  َخاِلد.  )ا�شِمي  ِا�شِمِه  ِبِذكِر 

الثَّاِني ِبِذكِر ا�شِمِه )ا�شِمي َخِليل. ا�شِمي َخِديَجة.(. 

َحُدُهَما الآَخَر : َكيَف  # ُل اأَ اِن َي�شاأَ ِعنَدَما َيلَتِقي �َشخ�شَ

َحاُلَك؟ َفَيُردُّ الثَّاِني ، ِبَخيٍر، َوالَحمُد هلِل. 

ِة،  # الَعَرِبيَّ اللَُّغِة  في  ٌة  ُمِهمَّ َظاِهَرٌة  اأِنيُث  َوالتَّ التَّذِكيُر 

ِر)ا�شُمَك.  ِللُمَذكَّ الِخَطاِب  َكاِف  َفتُح  َذِلَك  َوِمن 

)ا�شُمِك.   : ِث  نَّ ِللُموؤَ الِخَطاِب  َكاِف  َوَك�شُر  َحاُلَك( 

َحاُلِك( 

 # (Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi 
wa Brakatuh) means «May Allah`s 
peace, mercy, and blessings be upon 
you» is the greeting of Islam, and it 
is said in all times, whether to male 
or female, and to singular or plural. 
The respond to this greeting is : (Wa 
Alaikum Assalam wa Rahmatullahi wa 
Barakatuh) which means peace, mercy 
and Allah›s blessings be upon you, too.

 # When two people meet for the first 
time, the first greets and starts by 
mentioning his\her name (My name 
is Khaled, my name Kawla) and the 
second person responds by mention 
of his\her name (My name is Khalil, My 
name is Khadija). 

 # When two people meet each other, 
they have to ask: (Kiafa Haluk) How 
are you? And the second answers, 
Fine, thanks to Allah.

 # The differences between feminine and 
masculine is essential in the Arabic 
Grammar with vowel a\e.

 الألــــــــفـــــاظ : 

 ملـحـوظـات : 

 Vocabulary: 

 Notice: 
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 َهاِت ُجَماًل َكَما في الِمَثاِل: #

المثال:

م : )َخاِلد(.

ط : ا�شِمي َخاِلد.

م : )َخوَلة(.

ط : ا�شِمي َخوَلة. 

َوالآن َدوُرك:

2. )َخِديَجة(.  1. )َخِليل(.  

4. )َزيَنب(.  3. )َبدر(.  

6. )َليَلى(.  5. )�َشاِلم(.  

ِا�ساأَل َواأَِجب َكَما في الِمَثاِل: #

المثال:

م : )َخاِلد(

ط1 : َما ا�شُمَك؟  

  ط2 : ا�شِمي َخاِلد.

م : )َخوَلة(

ط1 : َما ا�شُمِك؟  

ط2 : ا�شِمي َخوَلة.   

َوالآن َدوُرك:

2. َخِديَجة.  1. َخِليل. 

4. َزيَنب.  3. َبدر. 

6. َليَلى.  5. �َشاِلم. 

 # Ask and answer as shown in  the example: 

Example:

Now it is your turn:

 :Exercises  التـدريـبــات  : 

 # Make sentences as shown in the example: 

Example:

Now it is your turn:
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 اأَِجب : #

الُم َعَليُكم.  1. ال�شَّ

2. َما ا�شُمَك؟ 

؟  3. َما ا�شُمِكِ

4. َكيَف َحاُلَك؟ 

5. َكيَف َحاُلِك؟

اأَِعد: #

1. َما ا�شُمَك؟ 

2. ا�شِمي َخاِلد. 

3. َما ا�شُمِك؟ 

4. ا�شمي َخوَلة. 

5. َكيَف َحاُلَك؟ 

6. الَحمُد هلِل. 

7. َكيَف َحاُلِك؟ 

8. ِبَخيٍر. 

 :Exercises  التـدريـبــات  : 

 # Answer the following : 

 # Repeat:

 :Additional Vocabulary  األـفــاظ اإ�ســافـيــة: 



 الألــــــــفـــــاظ 

 Vocabulary 



 :Vocabulary  الألــــــــفـــــاظ : 

146146

ُل ) 1 ( ر�ُس الأَوَّ Lesson One ( 1 )الدَّ

English Vocabularyاللَّفُظ الَعَرِبيُّ English Vocabularyاللَّفُظ الَعَرِبيُّ 

الُم َعَليُكم ?How are youَكيَف َحاُلَك؟ peace be upon youال�شَّ
الم ?How are youَكيَف َحاُلِك؟ And peace be upon youوَعَليُكُم ال�شَّ

Praise be to Godاحَلمُد هلِل?What is your nameَما ا�شُمَك؟ 
Fineِبَخرٍي ?What is your nameَما ا�شُمِك؟ 

My nameا�شمي 

اين ) 2 ( ر�ُس الثَّ Lesson Two ( 2 )الدَّ

English Vocabularyاللَّفُظ الَعَرِبيُّ English Vocabularyاللَّفُظ الَعَرِبيُّ 

Pakistanَباِك�شَتان?Where are you fromِمن اأَيَن اأَنَت؟
Turkeyُترِكَيا?Where are you fromِمن اأَيَن اأَنِت؟
ُتَك؟  Egyptِم�شر?What is your nationalityَما ِجن�ِشيَّ
ُتِك؟  Syria�ُشورَيا?What is your nationalityَما ِجن�ِشيَّ

Yesَنَعم?Are you Pakistaniَهل اأنَت َباِك�شَتايّن؟
 Turkishُترِكّي? Are you Egyptianَهل اأَنِت ِم�شِريَّة؟
 Egyptianِم�شِريَّة Nice to meet youم�شرورة بلقائًك. 

Syrian�ُشوريَّة

اِلُث ) 3 ( ر�ُس الثَّ Lesson Three ( 3 )الدَّ
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�ض  ِديق Teacherُمَدرِّ  Friend�شَ
ِديَقة Studentَطاِلَبة  Friend�شَ

�ض  Thisَهَذا  Engineerُمَهنِدِ
Thisَهِذِه  Doctorَطِبيَبة 

Heُهَو  Brotherاأَخ 
Sheِهَي Sisterاأُخت 

اِلُث ) 4 ( ر�ُس الثَّ Lesson Four ( 4 )الدَّ

English Vocabularyاللَّفُظ الَعَرِبيُّ English Vocabularyاللَّفُظ الَعَرِبيُّ 

Houseَبيت?Whereاأَيَن؟ 
ة Liveَت�شُكُن  apartment�َشقَّ

?Whatَما؟ Neighborhoodَحّي



حــــــــــــل التــــــدريبـــــــات 

 Exercises Solve  



 :Exercises Solve حل التدريبات:
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 :Exercises Solve حل التدريبات: 

ُل �سفحة 3 و�صفحة 4 ر�ُس الأََوّ Lesson One ( 1 )الَدّ

3Answer اأَِجب1Make sentences َهاِت ُجَماًل 

الُم َعَليُكم. ا�شمي َخليل. الم1. ال�َشّ َوَعلَيُكُم السَّ

 اسمي ..........2. َما ا�َشُمَك؟ ا�شمي َخديَجة.

اسمي  ..........3. َما ا�َشُمِك؟ ا�شمي َبدر.

الَحمُد هللِ، أََنا ِبَخيٍر4. َكيَف َحاُلَك؟ ا�شمي َزيَنب.

الَحمُد هللِ، أََنا ِبَخيٍر5. َكيَف َحاُلِك؟ا�شمي �َشاِل.

ا�شمي َليَلى.

2Ask and answer ِا�ساأَل َواأَِجب

 1.َما ا�َشُمَك؟، ا�شمي َخليل. 

2.َما ا�َشُمِك؟، ا�شمي َخديَجة.

 1.َما ا�َشُمَك؟، ا�شمي َبدر. 

 2.َما ا�َشُمِك؟، ا�شمي َزيَنب. 

3.َما ا�َشُمَك؟، ا�شمي �شاِل. 

1.َما ا�َشُمِك؟، ا�شمي َليَلى.

ر�ُس الَثّاين �سفحة 7 و�صفحة 8 Lesson Two ( 2 )الَدّ

ل1Answer اأَِجب 2Change َحِوّ

 4. أََنا ِمن تُرِكَيا1. اأََنا ِمن �ُشورَيا. 5. َنَعم، اأََنا �ُشوِرّي.1. َنَعم، اأََنا ُترِكّي. 

5. أََنا ِمن تُونُس2. اأََنا ِمن ِم�شر. 6. َنَعم، اأََنا �ُشوِرَيّة.2. َنَعم، اأََنا ُترِكَيّة. 

 6. أََنا ِمن الِهند3. اأََنا ِمن َباِك�شَتان. 7. َنَعم، اأََنا ُتوُن�ِشّي.3. َنَعم، اأََنا ِم�شرّي. 

8. َنَعم، اأََنا ُتوُن�ِشَيّة.4. َنَعم، اأََنا ِم�شِرَيّة. 

3Make sentences َهاِت ُجَماًل.

 1.اأََنا ُترِكّي. 

اأََنا ُترِكَيّة. 

 اأََنا ِمن ُترِكَيا. 

اأََنا ِمن ُترِكَيا

 3. اأََنا ِم�شرّي. 

 اأََنا ِم�شرَيّة. 

 اأََنا ِمن ِم�شر. 

اأََنا ِمن ِم�شر.

 1.اأََنا �ُشورّي. 

اأََنا �ُشوِرَيّة. 

 اأََنا ِمن �ُشورَيا. 

اأََنا ِمن �ُشورَيا.

 1.اأََنا َباِك�شَتايّن. 

اأََنا َباِك�شَتاِنّية.

 اأََنا ِمن َباِك�شَتان. 

اأََنا ِمن َباِك�شَتان.


