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الدرس ۱: أنا وأنت

المضامين المعجمّية - الوظائفالموضوع
الموضوعّية

المضامين 
االستطراديّة

التقديم الذاتّي • 
والتعريف الشخصّي

التحّية والرّد عليها• 
الترحيب• 
التفاعل مع من يقوم بالتقديم• 
التقديم الذاتّي• 
التوديع• 
الرّد على السالم• 
السالم• 

االسم• 
التحّيات والوداع• 
الجنسّية• 
مصطلحات مفيدة في • 

القسم
مفردات أساسّية• 

ما..؟• 
من..؟• 
أيضا• 
يّال• 

الدرس ۲: نحن واآلخرون

المضامين المعجمّية - الوظائفالموضوع
الموضوعّية

المضامين 
االستطراديّة

التعريف الذاتّي• تعريف اآلخرين• 
تقديم اآلخرين• 
تقديم الشكر والرّد عليه• 
طلب المعلومات• 

التعريف الشخصّي• 
الحالة المدنّية• 
رقم التليفون• 
اإليميل• 
األعداد: من ۰ إلى ۱۰• 

من أين..؟• 

الدرس ۳: بيتي بيتك

المضامين المعجمّية - الوظائفالموضوع
الموضوعّية

المضامين 
االستطراديّة

طلب التأكيد• البيت والسكن• 
وصف البيت• 

السكن• 
األثاث• 

هل..؟• 
يا..• 

الدرس ٤: داخل البيت وخارجه

المضامين المعجمّية - الوظائفالموضوع
الموضوعّية

المضامين 
االستطراديّة

الموقع في الفضاء • 
األماكن في المدينة• 

طلب المعلومات• 
إعطاء المعلومات• 
وصف المدينة• 

المكان والمحيط به• 
األثاث• 

أين..؟• 
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المضامين االجتماعّية - الثقافّية 
الصوتّيات وقواعد اإلمالءالمضامين اللغويّةواالجتماعّية - اللغويّة

الضمير «أنا» متقّدم في • 
الجملة

الجملة االسمّية التي خبرها اسم• 
الجنسّية والنسبة• 
الضمائر المنفصلة: أنا / أنَت / أنِت / نحن• 
الضمائر المّتصلة: ـي / ك • 
المذّكر والمؤنّث• 
الحروف األبجديّة والصوائت• 

أصوات األبجديّة • 
وصوتّياتها

نظام الكتابة: من اليمين • 
إلى اليسار

ل + ا = ال• 

المضامين االجتماعّية - الثقافّية 
الصوتّيات وقواعد اإلمالءالمضامين اللغويّةواالجتماعّية - اللغويّة

الدول العربّية• 
بعض األشخاص العرب • 

المعروفين

الجملة االسمّية التي خبرها اسم• 
الجملة االسمّية التي خبرها شبه جملة• 
الضمائر المّتصلة• 
الضمائر المنفصلة• 
النكرة والمعرفة• 
حرف الجّر: من• 

الحروف الشمسّية • 
والقمريّة

كتابة األرقام الشرقّية • 
(الهنديّة)

المضامين االجتماعّية - الثقافّية 
الصوتّيات وقواعد اإلمالءالمضامين اللغويّةواالجتماعّية - اللغويّة

وجود بربيش عند المرحاض• 
المفرج: غرفة الضيوف• 

الجملة االسمّية التي خبرها شبه جملة• 
أسماء اإلشارة• 
المثّنى• 

نطق المرفوع في • 
المثّنى والجمع المذّكر 

السالم

المضامين االجتماعّية - الثقافّية 
الصوتّيات وقواعد اإلمالءالمضامين اللغويّةواالجتماعّية - اللغويّة

الجملة االسمّية التي خبرها شبه جملة• الحّمام كمكان عاّم في المدينة• 
ظرف المكان• 
اسم المكان• 
الوجود: هناك• 
النفي: ليس• 
النكرة والمعرفة• 

نطق أداة التعريف وسط • 
الكالم
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الدرس ٥: هذه عائلتي

المضامين المعجمّية - الوظائفالموضوع
الموضوعّية

المضامين 
االستطراديّة

وصف العائلة• العائلة• 
التقديم / التقديم الذاتّي• 

أفراد العائلة• 
العمر• 
األعداد: من ۱۱ إلى ۹۹• 

أ / هل..؟• 

الدرس ٦: ألف مبروك

المضامين المعجمّية - الوظائفالموضوع
الموضوعّية

المضامين 
االستطراديّة

تقديم التهنئة عند العرس والرّد • االحتفاالت العائلّية• 
عليها

أفراد العائلة• 
العرس والزواج• 

أيوا• 
ما شاء هللا• 
كم..؟• 

الدرس ۷: أنا مشغول

المضامين المعجمّية - الوظائفالموضوع
الموضوعّية

المضامين 
االستطراديّة

طلب المعلومات• المهن والعمل• 
االستئذان لوقت معّين• 
االعتذار• 
التعبير عن المعرفة وعدم المعرفة• 

المهنة• 
العمل• 
أماكن العمل• 

على كّل حال• 
على فكرة• 
ماذا..؟• 
لحظة / دقيقة• 
آسف / لألسف • 

/ مع األسف
معا• 

الدرس ۸: إنّه وسيم!

المضامين المعجمّية - الوظائفالموضوع
الموضوعّية

المضامين 
االستطراديّة

الوصف• الوصف الشخصّي• 
الدعوة• 
قبول دعوة ما• 
السؤال عن األحاسيس• 
التعبير عن الحاالت النفسّية • 

واألحاسيس
التعبير عن التشديد والتوكيد• 

أعضاء الجسم• 
الحالة الجسديّة والنفسّية• 
األلوان• 
بعض الصفات للوصف • 

الشخصّي

إّن..• 
كيف..؟• 
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المضامين االجتماعّية - الثقافّية 
الصوتّيات وقواعد اإلمالءالمضامين اللغويّةواالجتماعّية - اللغويّة

الكنية: أّم سليمان / أبو • 
سليمان

الفرق بين إخوان األب وأخواته • 
وإخوان األّم وأخواتها: العّم / 

العّمة والخال / الخالة

الجملة االسمّية التي تدّل على الملكّية: للولد كتاب • 
/ (الولد) له كتاب

الجملة االسمّية النافّية: ليس / ليست• 
المثّنى / الجمع• 
اإلضافة• 

استعمال أسماء اإلشارة• 

المضامين االجتماعّية - الثقافّية 
الصوتّيات وقواعد اإلمالءالمضامين اللغويّةواالجتماعّية - اللغويّة

صيغة للتعبير عن الفرح أو • 
االبتهاج: ما شاء هللا

عدم االختالط  بين الجنسين• 
تقديم التهنئة عند العرس والرّد • 

عليها: ألف مبروك - هللا يبارك 
فيك

الجملة االسمّية النافّية التي تدّل على الملكّية: • 
ليس للولد كتاب

الجمع• 
الفعل• 

كتابة المعدود من ۱۱ • 
إلى ۹۹

المضامين االجتماعّية - الثقافّية 
الصوتّيات وقواعد اإلمالءالمضامين اللغويّةواالجتماعّية - اللغويّة

الصيغ التي تستعمل للتوّجه • 
بالكالم إلى شخص ما وهو 

عامل أو لتوديعه (تختلف 
بين منطقة المغرب ومنطقة 

المشرق): هللا يعطيك العافية / 
هللا يعطيك الصّحة / هللا يعاونك

ال»•  األسماء على وزن «َفعَّ
الجملة االسمّية التي خبرها جملة فعلّية• 
الفعل الذي يدّل على الحاضر• 
الفعل الذي يدّل على الحاضر: النفي• 
حرف الجّر: مع• 

ج / ي• 

المضامين االجتماعّية - الثقافّية 
الصوتّيات وقواعد اإلمالءالمضامين اللغويّةواالجتماعّية - اللغويّة

األسماء على وزن «َفْعالن»• احترام الكبار في السّن: با حاّج• 
األسماء على وزن «َفِعيل»• 
األسماء على وزن «أَْفَعل»• 
المثّنى• 
اإلضافة والمضاف هو مثّنى• 

ق / ك• 
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الدرس ۹: حياتي اليومّية

المضامين المعجمّية - الوظائفالموضوع
الموضوعّية

المضامين 
االستطراديّة

األنشطة اليومّية• 
الزمان: أقسام اليوم• 

اإلخبار واإلعالن• 
تقديم المساعدة• 
رفض تقديم المساعدة• 

في البيت• 
األعمال المنزلّية• 
الروتين• 
الوجبات اليومّية• 

عند = في• 
أّوال / ثّم / • 

أخيرا
بعد / قبل• 

الدرس ۱۰: كّل يوم

المضامين المعجمّية - الوظائفالموضوع
الموضوعّية

المضامين 
االستطراديّة

األنشطة اليومّية • 
والفّعالّيات

الزمان: الساعة وأيّام • 
األسبوع

اإلخبار واإلعالن• 
طلب اإلخبار واإلعالن• 
التعبير عن الترّدد• 

الروتين• 
العمل• 
الهوايّة• 
الساعة• 

كم الساعة؟• 
دائما / أحيانا • 

/ أبدا
متى• 
يأتي / يذهب / • 

يصل / يخرج / 
يدخل 

الدرس ۱۱: تنزيالت

المضامين المعجمّية - الوظائفالموضوع
الموضوعّية

المضامين 
االستطراديّة

المركز التجارّي: شراء • 
المالبس

التهنئة بشراء شيء ما• 
االهتمام بشيء معّين• 
جذب االهتمام• 
القيام بالعرض• 
طلب الرأي• 
طلب شيء ما• 
التعبير عّما يعجبنا أو ال يعجبنا• 
التعبير عن الموافقة• 
االقتراح• 
قبول االقتراح• 

اللباس• 
األثمنة، النقود وطرق الدفع• 
المحّالت• 
عملّيات أساسّية• 
أدوات للنظافة الجسديّة• 

في حاجة • 
إلى..

لماذا..؟ ألّن..• 
لم ال..؟• 
كم / بكم..؟• 
أّي..؟• 
أليس / أال..؟ • 

بلى / كّال
عفوا• 
أّي خدمة؟• 
فكرة جّيدة• 

الدرس ۱۲: ليلة أحالمك

المضامين المعجمّية - الوظائفالموضوع
الموضوعّية

المضامين 
االستطراديّة

التعبير عن السعادة أو االستياء• الفندق• 
اإلعراب عن التفضيل• 
السؤال عن األهداف أو الخطط• 
التعبير عن النية أو الرغبة في القيام • 

بشيء ما
االستدراك، التصحيح أو اإليضاح• 

السكن: اإلقامة في الفندق• 
أنواع الغرف• 
الحجز• 
األمتعة• 
الوثائق• 

قد + المضارع    • 
حّتى..• 
ال شكر على • 

واجب
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المضامين االجتماعّية - الثقافّية 
الصوتّيات وقواعد اإلمالءالمضامين اللغويّةواالجتماعّية - اللغويّة

عادة متوّسطّية: نوم القيلولة• 
تقسيم اليوم حسب أوقات • 

الصالة

الفعل الذي يدّل على الحاضر• 
ظرف الزمان• 
الجملة الفعلّية: الفعل + الفاعل• 

ان / ـًا• 

المضامين االجتماعّية - الثقافّية 
الصوتّيات وقواعد اإلمالءالمضامين اللغويّةواالجتماعّية - اللغويّة

اختالف مفهوم نهاية األسبوع: • 
السبت واألحد / الخميس 

والجمعة
عادة عربّية: الجلوس في • 

المقهى لشرب النرجيلة / 
الشيشة

ظرف الزمان: أيام األسبوع• 
الحال من الترّدد• 
الفعل الذي يدّل على الحاضر• 
الجملة الفعلّية: الفعل + الفاعل• 

ه / ح / خ• 

المضامين االجتماعّية - الثقافّية 
الصوتّيات وقواعد اإلمالءالمضامين اللغويّةواالجتماعّية - اللغويّة

التعابير المستعملة عند شراء • 
أو استخدام شيء ألّول مّرة

عمالت عربّية• 

الجملة الفعلّية المنفّية• 
العدد من ۱۰۰ إلى فما فوق   • 
مطابقة النعت والمنعوت• 
مطابقة جمع العاقل وغير العاقل• 

ش / ج• 
مائة = مئة• 

المضامين االجتماعّية - الثقافّية 
الصوتّيات وقواعد اإلمالءالمضامين اللغويّةواالجتماعّية - اللغويّة

األرقام الترتيبّية• البيانات في وثائق التعريف• 
المستقبل:  (سوف) سـ + المضارع• 
أفعال اإلرادة: أريد / أّود / أفّضل..• 

د / ذ• 
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ما هذا؟ - مثال - كيف نقول بالعربّية..؟ تفّضل/ تفّضلي - اكتب/ اكتبي الجملة -
 اقرأ/ اقرئي المثال - قل/ قولي الكلمة - اسمعوا - افتح/ افتحي الكتاب
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WwWWwW  ٤.- اسمع هذه العبارات المفيدة في القسم. 
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 ۱۰.- انظر وأكمل الجدول.

الجنسّيةالبلدالجنسّيةالبلد
♂ ♀♂ ♀

تونس إسبانيّة إسبانّي إسبانيا
األردن مغربيّةمغربّي المغرب
إيطاليا فرنسيّةفرنسّي فرنسا
أمريكا لبنانيّة لبنانّي لبنان

من المغرب ← مغربيّة من إسبانيا ← إسبانّي

مرحبا. اسمي منى 
وأنا عربيّة 
من المغرب.

مرحبا. 
أنا كارلوس 
وأنا إسبانّي 
من مدريد.

وأنا
فلسطينّي
 أيضا.

وأنا 
فلسطينّي. أنا 

فلسطينّي.

نحن فلسطينيّون.
نحن عرب.

 ۱۱.- انظر وأكمل الجدول.
الجنسّيةالبلد

♂ ♀ ♂ ♀ ♂
 فلسطينيّون فلسطينّي فلسطين
سورّي سوريا
 بريطانيا
 الكويت
روسيا
ليبيا
اليمن من فلسطين ← فلسطينيّون
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 ۱۲.- اسأل زميلك من أين هؤالء األشخاص.
كارلوس - لطيفة - منى - فاطمة - مرسيل - سمير - مريم - عثمان - 

بطرس - صوفيا - يوسف
المثال: ← من أين كارلوس؟ ← هو من إسبانيا.

 ۱۳.- اكتب األسماء السابقة في القائمة المناسبة وأضف أسماء أخرى عربّية.

امرأةرجل

أشخاص معروفون  
  

الشاّب خالد
جزائرّي من وهران

نجيب محفوظ
مصرّي

الملكة رانيا
من األردن

كاظم الساهر
عراقّي

فيروز
لبنانّية

أّم كلثوم
مصرّية

نانسي عجرم
لبنانّية 

عمر الشريف
مصرّي من اإلسكندرّية
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حميد  بيت  في  الموجودة  الغرف  عند  عالمة  وضع  الحوار  جديد  من  اسمع   -.۲  
    0808
WwWWwW وسليم. 

 ۳.- اآلن تعرف كيف بيت حميد وكيف 
بيتك؟ اختر من المفردات السابقة. 

في بيتي..

المثّنى
غرفة (۱) ← غرفتان (۲)حّمام (۱) ← حّمامان (۲)

۱

 المدخل

۷

 الكراج

٤

 غرفة النوم

۱۰

 المطبخ

۲

 الممّر 

۸

 الشرفة

٥

 غرفة األكل

۱۱

 غرفة الضيوف

۳

 غرفة الجلوس / الصالون

۹

 المكتب

٦

 الحّمام / المرحاض

۱۲

 الحديقة
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المصباح
الكرسي

السرير

 ٦.- الصوتّيات: أحيانا نلفظ في آخر االسم 
«ــِين» بدال من «ــُون» و«ــَْين» بدال من 

     1010
WwWWwW «ــَان». اسمع. 

۱.- نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وعمر 
الشريف مصريّون معروفون.

۲.- في بيتي حّمامان.
۳.- الغرفتان جميلتان.

٤.- حميد وسليم صديقان.
٥.- الفلسطينيّون واللبنانيّون عرب.

٦.- المدّرسون الفرنسيّون في المدرسة.

مرحاض
بربيش

التلفزيون

الطاولة

الصوفا

المرآة الستائر

الوسادة

الفرن
الثّالجة

الخزانة

الغرفةالمطبخالحّمامالصالون

الصوفا

 ٥.- اسمع وساعد سليم في ترتيب بعض هذه األشياء 
     0909

WwWWwW في بيته. 
 

البعيدالقريب
ذلك←هذا
تلك←هذه
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 ٤.- اسال زميلك عن األماكن الموجودة في مدينته. ما المحّالت الموجودة في 
المدينتين؟

المثال: -هل هناك مستشفى في مدينتك؟
- نعم، هناك مستشفى.

- ال، ليس هناك مستشفى.

أماَم تحَت

بجانب/على يسار بجانب/على يمينخلَف/ وراَء فوَق

بيَن

على
على الطاولة أوراق
علـى + ها = علـيـها

 ٥.- في هذه الصور قّط. انظر أين القّط في كّل صورة.

هناك المستشفى
ليس هناك المستشفى

۱

٤

۲

٥

۳

٦۷

طالب بطالب ب طالب اطالب ا
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جميلةمصطفى

بشرىرشيد

سعيدحسنلطيفة

     1313
WwWWwW  ۱.- اسمع سعيد يتكلّم عن عائلته وأجب. 

 ۲.- اآلن قل كيف عائلتك.
المثال: لي عائلة كبيرة / صغيرة فيها (٥/٤/۳..) أشخاص. 

أبي اسمه.. وأّمي اسمها..

۱.- حسن
 األب 
 األخ
 الجّد

۲.- لطيفة
 األخت 

 األّم
 الجّدة

۳.- رشيد
 األب 
 األخ
 الجّد

٤.- بشرى
 األخت 

 األّم
 الجّدة

٥.- مصطفى
 األب 
 األخ
 الجّد

٦.- جميلة
 األخت 

 األّم
 الجّدة

الوالدان
األب واألّم

األب: أبيص. 

األّم: أّمي

األخ: أخي

ألخت: أختي
ا
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 ۷.- اقرأ معلومات الضيوف للعرس واختر من يجلس بجانب من.

QS

العرس

بة (قبل الزواج)
لخطيب / الخطي

ا

سة (يوم الزواج)
لعروس / العرو

ا

جة (بعد الزواج)
الزوج / الزو

أليس

 فرنسا. هي متزّوجة 
هي من

ع بوريس. تسكن في 
م

باريس. عمرها ۳۸ سنة  

وعندها ولد صغير.

لندن. هو ابن عّم العروسة.متزّوجا. فوزي يسكن في عمره ۲٥ سنة وهو ليس هو عربّي من الجزائر. فوزي

أرملة ولها بنتان.  فرنسا. عمرها ٥۳ سنة هي هي إيطاليّة ولكن تسكن في كرال

راشيل

 إنجليزيّة وتسكن في 
هي

روما. عمرها ۲۳ سنة وهي 

عازبة. راشيل تتكلّم اللغة 

اإلنجليزيّة فقط. هي صديقة 
العروسة.

بوريس
هو فرنسّي ويسكن في 

باريس مع زوجته أليس. 

عمره ٤۰ سنة ويتكلّم اللغة 

العربيّة واللغة التركيّة. هو 
صديق العروس.

۳
٤

۱

٥

۲
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 ۸.- انظر وتعلّم ثّم اربط.

عندي بيت صغير.
بيتي في مدريد. 
أسكن في إسبانيا.

أنا

عنده بيت كبير.
بيته في باريس. 
يسكن في فرنسا.

هو

عندها بيت جديد.
 بيتها في لندن. 

تسكن في بريطانيا.

هي

۱.- تكتب
۲.- أسكن
۳.- يتكلّم
٤.- يقول
٥.- تريد
٦.- أعمل
۷.- أدّرس

۱.- __سكن مع عائلتها في بيت كبير.
۲.- __تكلّم العربيّة جيّدا.

۳.- ذلك بيتي و__سكن هناك.
٤.- __ريد سيّارة جديدة.

٥.- ال __عرف هذا الرجل.

٦.- __عرف أبوها اللغة اليابانيّة.
۷.- __ريد أحمد رقم تليفون هذه البنت.

۸.- __سمع الموسيقى العربيّة في البيت.
۹.- أين __سكن سعيد؟

۱۰.- __كتب مريم التمرين على الدفتر.

احتفاالت العرس  

     1919
WwWWwW  ۹.- اسمع وأكمل الفعل بـ«أ» أو «تـ» أو «يـ». 

 يحتفل العروس مع الرجال وتحتفل العروسة مع النساء.

۱.- أنا 
۲.- هو
۳.- هي
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مكالمة ۱
۱.- مع من تعمل صوفيا؟

_________________
۲.- أين تعمل؟

_________________
۳.- ماذا يفعل زوجها؟

_________________

مكالمة ۲
٤.- أين يعمل رامي؟

_________________
٥.- ما مهنته؟

_________________
٦.- ماذا يفعل ابنه؟

_________________

مكالمة ۳
۷.- أين تعمل سميرة؟

_________________
۸.- مع من تعمل؟

_________________
۹.- ما مهنة أختها؟

_________________

     2121
WwWWwW  ۲.- اسمع وأجب. 

مع / معا

تعمل سميرة مع زوجها وأختها

هم يعملون معا

النفي

يعمل ← ال يعمل

المهنة
العمل
الشغل
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     3232
WwWWwW  ۲.- اسمع واكتب الساعة المناسبة لكّل نشاط. 

۱.- يمارس الرياضة:      10:00     
۲.- يشرب النرجيلة:                   

۳.- يرقصون في الديسكو:                   
٤.- يتعّشون في المطعم:                   

٥.- تسمع الموسيقى:                   

٦.- يتجّولن في الحديقة:                   
۷.- يستريحون في الصالون:                   

۸.- تدرس في الجامعة:                   
۹.- يلعبن في غرفتهّن:                   
۱۰.- يركبون الدّراجة:                   

۱

٦

۷

۲

۷

۳

۸

٤

۹

 ۳.- اختر ما تفعله من الفّعالّيات السابقة وقلها أمام الصّف.

٥

۱۰

     3131
WwWWwW  ۱.- كم الساعة؟ اسمع وتعلّم. 

01:00 الساعة الواحدة
02:00 الساعة الثانية
03:00 الساعة الثالثة
04:00 الساعة الرابعة

05:00 الساعة الخامسة
06:00 الساعة السادسة
07:00 الساعة السابعة
08:00 الساعة الثامنة

09:00 الساعة التاسعة
10:00 الساعة العاشرة

11:00 الساعة الحادية عشرة
12:00 الساعة الثانية عشرة

الرابعة إّال ربعا

الرابعة إّال ثلثا

الثالثة والنصف

الثالثة والثلث

الثالثة والربع

الثالثة بالضبط
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    0101
WwWWwW الدرس ۱ تمرين ۱ 

ألف
باء
تاء
ثاء

جيم
حاء
خاء
دال
ذال
راء

زاي
سين
شين
صاد
ضاد
طاء
ظاء
عين
غين
فاء

قاف
كاف
الم
ميم
نون
هاء
واو
ياء

 
    0202
WwWWwW الدرس ۱ تمرين ٤ 

يّال، يّال
تمرين ۱ صفحة ۳٥

كيف نكتب..؟
من فضلك، مّرة أخرى

ممكن تكّرر؟
ما معنى..؟

ال أعرف
يا أستاذ عندي سؤال

ال أفهم
ما هذا؟ 

مثال  
كيف نقول بالعربّية..؟ 

تفّضل/ تفّضلي 
اكتب/ اكتبي الجملة 

اقرأ/ اقرئي المثال 
قل/ قولي الكلمة 

اسمعوا
افتح/ افتحي الكتاب

 
    0303
WwWWwW الدرس ۱ تمرين ۷ 

 -.۱
كارلوس: مرحبا.

منى: مرحبا.
كارلوس: اسمي كارلوس. وأنت، ما اسمك؟

منى: اسمي منى. مع السالمة.
كارلوس: مع السالمة. 

 -.۲
سليم: مرحبا، مساء الخير.

حميد: مساء النور.
سليم: أنا سليم، هل أنت حميد؟

حميد: نعم، تفّضل يا سليم.

 -.۳
منى: مرحبا يا فاطمة.
فاطمة: أهال يا منى.

منى: تفّضلي، تفّضلي.
فاطمة: شكرا، كيف الحال يا منى؟

. منى: الحمد 

-.٤
بشير: السالم عليكم.

منيرة: وعليكم السالم.
بشير: أنا بشير، من أنت؟

منيرة: أنا منيرة.
بشير: آه تشّرفنا يا منيرة، إلى اللقاء.

 
    0404
WwWWwW الدرس ۲ تمرين ۱ و۳ 

مرسيل: تفّضلي.
مريم: شكرا.

مرسيل: هل أنت جديدة في البناية؟
مريم: نعم.

مرسيل: وما اسمك؟
مريم: مريم.

مرسيل: اسم جميل!
مريم: شكرا.

مرسيل: عفوا، يا مريم، من أين أنت؟
مريم: أنا من هنا ولكن أصلي عربّي.

مرسيل: آه.. من أين؟ 
مريم: من لبنان. وأنت، ما اسمك؟

مرسيل: أنا؟.. اسمي مرسيل.. م م م.. يا مريم، 
هل أنت عازبة؟

مريم: .. نعم، وأنت؟
مرسيل: نعم، أنا عازب أيضا.. يا مريم ممكن أن 

تعطيني رقم تليفونك؟
مريم: أكيد. تفّضل ۷۱۸٤٥٦۰۳۹ وأنت، ما هو رقم 

تليفونك؟
مرسيل: ۷٥۳۲۰۸٤۲٦ 

مريم: مع السالمة.
مرسيل: إلى اللقاء.

[..]
مرسيل: سبعة، واحد، ثمانية، أربعة، خمسة، 

سّتة، صفر، ثالثة، تسعة. [هذا الرقم غير موجود، 
هذا الرقم غير موجود..] ها، ها، ها.. يا مريم، يا 

مريم!


