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 ص 35 - التحیات
 

おはよう。 .صباح الخیر 

おはよう　ございます。 (صیغة مهذبة) .صباح الخیر 

こんにちは。 .أهًال أو مرحبًا 

こんばんは。 .مساء الخیر 

さようなら。 .إلى اللقاء 

おやすみ（なさい）。 .تصبح على خیر 

ありがとう。 .شكرًا لك 

ありがとうございます。 (صیغة مهذبة) .شكرًا لك 

すみません。 .ًًلو سمحت أو عذرا 

いいえ。 .ال 

いってきます。 یقولها المرء عندما یخرج من منزله و ینوي العودة و یمكن أن 
 تترجم إلى أنا ذاهب و سا أعود قریبًا أو أراكم الحقًا

いってらっしゃい。 تقال للشخص الذاهب وتعني حرفیًا اذهب ثم عد إلینا ویمكن أن 
 تترجم إلى رافقتك السالمة و بالعامیة (تروح و ترجع بالسالمة).

ただいま。 .لقد عدت 

おかえり（なさい）・ .أهًال بعودتك 

いただきます。 .تقال قبل البدء بالطعام 

ごちそうさま（でした）。 .تقال بعد اإلنتهاء من الطعام 

はじめまして。 .تقال عند مقابلة الشخص ألول مرة  

よろしくおねがいします。 لها معاني كثیرة ومن بینها، اعتني بي من فضلك أو تشرفت 
 بمعرفتك.
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 ص36 - مالحظة تعبیریة
 

 おはよう/ありがとう　تستخدم كلمة أوهایو بین األصدقاء و العائلة بینما أوهایو قوزایماس لمن هم دون ذلك، أي زمالئك في
 العمل و األشخاص األعلى منك مرتبة في العمل واألشخاص الجدد الخ … بالمختصر فا إضافة كلمة قوزایماس یعطي التحیة شكل

 رسمي  و تبین األحترام و األمر نفسه ینطبق على كلمة أریجاتو و أریجاتو قوزایماس.
 تستخدم كلمة أوهایو عادة في الفترة قبل الظهر ولكن هناك من یستخدمها بعد الظهر أو حتى في المساء عندما یرى الشخص صدیقه في

 الفصل ألول مرة في ذلك الیوم.
 

 さようなら　في اللغة الیابانیة هناك أكثر من كلمة لتودیع شخص ما و جمیعها تعتمد على مدى األفتراق.
 مثًال كلمة سایونارا تقال عادة عندما ال یعلم المتحدث متى سوف یقابل الشخص اآلخر مرة أخرى، ربما بعد أیام وربما بعد مدة طویلة. و

 تستخدم أیضًا بین األطفال لتودیع معلمیهم.
 じゃあ、また　تستخدم بین األصدقاء المتأكدین من رؤیة بعضهم مرة آخرى وقربیًا.

 しつれいします　تستخدم عند مغادرة مكتب األستاذ أو المدیر .. الخ
 

 すみません　لكلمة سیماسین 3 معاني، األولى/ لو سمحت أو من فضلك.
   الثانیة/ أنا آسف، االعتذار لما سببتُه من مشاكل.

 الثالثة/ شكرًا لك، إلظهار امتنانك لشخص ما.
 

 いいえ　یمكن أن تأتي بمعنى ال النافیة أوكما هو موضح في المحادثة (ص38) أتت بمعنى ال داعي لشكري أو العفو (كأنك تشعر
 المستمع أنه لیس مضطرًا ألن یكون ممتن لك على ما قدمته له).

 
 いってらっしゃい/いってきます　تستخدم الكلمتین بین أفراد العائلة وهما كلمتین متتالیتین، مثًال عند یخرج احد افراد
 العائلة من المنزل ویقول اتیكیماس (وتعني حرفیًا أنا ذاهب و سأعود الحقًا) فیرد علیه أفراد العائلة الموجودین في المنزل بـ اترشاي

 (وتعني حرفیًا أذهب ثم عد إلینا ویمكن أن تترجم إلى رافقتك السالمة).
 ただいま/おかえりなさい　وعلى عكس الكلمتین السابقتین فهاتین الكلمتین تستخدمان عند عودة الفرد لمنزله حیث یقول

 تادایما (أي لقد عدت) و یرد علیه أفراد العائلة أوكایرناساي (أي مرحبًا بعودتك).
 
 

 ص37 - تدریب
 

 قم بتمثیل المواقف التالیة مع رفیقك.
 1- قم بإلقاء التحیة على عائلتك المستضیفة بعد رؤیتهم ألول مرة.

 2- الساعة اآلن هي الواحدة ظهرًا وقد شاهدت للتو جارك السید یامادا.
 3- وصلَت إلى فِصلك في الصباح، قم بإلقاء التحیة على معلمك و زمالء صفك.

 4- في قطاًر مزدحم، قمت بدهس قدم شخص ما.
 5- أسقطت كتابك والتقطه شخص آخر.

 6- الساعة اآلن هي الثامنة مساءًا و بالصدفة التقیَت معلم فصلك في البقالة.
 7- مشاهدتك للتلفاز مع عائلتك المستضیفة واقتراب موعد النوم.

 8- مغادرتك للمنزل.
 9- عودتك من المنزل.

 10- بدئك في األكل.
 11- انتهائك من األكل.
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 ص37 - مالحظة ثقافیة (التحیة و االنحناء)
 

 یحیي الیابانیین بعضهم عن طریق االنحناء والذي یعني أمورًا عدیدة من بینها االحترام واالمتنان واإلعتذار. هناك عدة طرق لالنحناء
 تمتد من حركة الرأس الصغیرة (إیماءة) إلى انحناءة بالخصر بدرجة 45. وعمومًا كلما زادت مدة انحناءك ودرجة انحنائك كلما وجد

 منك اآلخرون احتراما أكثر وظهرت بشكل رسمي أكبر.
  أغلب الیابانیین ال یشعرون بالراحة أثناء االتصال البدني ومع ذلك فإن المصافحة أصبحت أكثر شیوعًا في األعمال الكبیرة كالشركات و

  خاصة عند وجود األجانب.
 وعند مقابلة شخص للمرة األولى أثناء العمل فمن الطبیعي تبادل ما یسمى بالـ (میشي) و تعني بطاقة عمل باإلضافة إلى القیام بانحناءة

 صغیرة ُأثناء ذلك. هنالك الكثیر من القواعد والنقاط التي یجب اتباعها أثناء تبادل بطاقات العمل ولكن تذكر أن إظهار االحترام أثناء
 التبادل یعتبر األهم من بینها.

 
 

 ص38 و 39 - الدرس األول - أصدقاء جدد
 

 محادثة 1
 ماري: من فضلك، كم الساعة اآلن؟

 تاكاشي: الثانیة عشر والنصف.
 ماري: شكرًا لك.

 تاكاشي: العفو.
 

 محادثة 2
 تاكاشي: أمم.. هل أنتي طالبة مغتربة؟

 ماري: نعم، أنا طالبة من جامعة أریزونا.
 تاكاشي: فهمت، وماهو تخصصِك؟

 ماري: اللغة الیابانیة. أنا اآلن في السنة الثانیة.
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 ص40- كلمات
 ترمز (*) إلى أن الكلمة ذكرت في المحادثات السابقة

 
 

 あの＊ أمم..

 いま＊ اآلن

 えいご اللغة اإلنجلیزیة

 ええ＊ نعم

 がくせい＊ طالب

 ご～＊ لغة مثال にほんご اللغة الیابانیة

 こうこう مدرسة ثانویة

 مساًء (عند الحدیث عن الساعة، مثًال ごご８じ　تعني
 الساعة الثامنة مساًء)

ごご 

 الفترة في الصباح وقبل الظهر (إیضًا تستخدم عند الحدیث عن
 الساعة)

ごぜん 

 さい～ تستخدم لإلشارة إلى العمر، مثًال ５さい تعني 5 سنوات

 さん～ السید أو السیدة، مثًال やまださん تعني السید یامادا

 じ～＊ الساعة ، مثًال いちじ　الساعة الواحدة

 تستخدم لإلشارة إلى الجنسیات مثًال にほんじん　تعني
  یابانین

～じん 

 せんこう＊ تخصص

 せんせい معلم أو دكتور

 そうです صحیح

 そうですか＊ فهمت أو هكذا إذًا

 たいがく＊ كلیة أو جامعة

 でんわ هاتف

 ともだち صدیق

 なまえ اسم

 なん / なに＊ تستخدم للسؤال، مثًال ماذا أكلت؟ لماذا .. الخ
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 にほん＊ الیابان

　いちねんせい  تستخدم لإلشارة إلى سنة الدراسة مثًال
 تعني طالب في السنة األولى

＊～ねんせい 

 はい نعم

 はん＊ نصف، مثًال にじはん تعني الساعة الثانیة و النصف

 ばんごう رقم

 りゅうがくせい＊ طالب مغترب أو مبتعث

 わたし أنا
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 ص41 - كلمات إضافیة
 

 الدول

 アメリカ أمریكا

 イギリス بریطانیا، المملكة المتحدة

 オーストラリア استرالیا

 かんこく كوریا

 スウェーデン السوید

 ちゅうごく الصین

 التخصصات

 かがく علوم

 アジアけんきゅう دراسات آسیویة

 けいざい علم االقتصاد

 こくさいかんけい دراسات دولیة

 コンピューター الحاسب اآللي أو علم الحاسوب

 じんるいがく علم األنسان

 せいじ علم السیاسة

 ビジネス إدارة أعمال

 ぶんがく األدب

 れきし التاریخ

 الوظائف

 しごと وظیفة، عمل

 いしゃ طبیب

 かいしゃいん موظف شركة

 こうこうせい طالب ثانویة

 しゅふ ربة منزل
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 だいがくいんせい الشخص الذي تخرج من البكالوریوس

 だいがくせい طالب جامعي

 べんごし محامي

 العائلة

 おかあさん أم

 おとうさん أب

 おねえさん األخت الكبرى

 おにいさん األخ األكبر

 いもうと األخت الصغرى

 おとうと األخ األصغر
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 ص42 -  القواعد
 

  قاعدة (1)
 "الساعة 12:30" و "أنا طالب" و " تخصصي اللغة الیابانیة" جمیعها عبارات یمكن أن تترجم إلى اللغة الیابانیة باستخدام  اسم  و  دیس

.です 
じゅうにじはんです حیث أنا (الساعة) 12:30 تكتب 

がくせいです (أنا) طالب  تكتب 
にほんごです (تخصصي) اللغة الیابانیة تكتب 

 
 لماذا حذفت الكلمات بین األقواس؟ ألن األمر و ببساطة طبیعي في الیابان.

 عندما یسألك شخص ما، ماهو تخصصك؟ إجابتك (اللغة الیابانیة) تفي بالغرض وال یشترط أن تقول تخصصي هو اللغة الیابانیة.
 عندما یسألك شخص ما عن الساعة فقول (12:30) تكفي لیفهم األمر.

 إذن كل ما علیك فعله هو إضافة األسم (سواء تخصصك أو وظیفتك الخ) ثم です في نهایة الجملة والتنسى النقطة وشكلها باللغة
 الیابانیة هكذا (。).

 
 ماذا لو لم یفهم المستمع المستمعین قصدي؟ یمكنك إضافة الكلمات التي كانت محذوفة سابقًا.

　　せんこうは　にほんごです　　 تخصصي اللغة الیابانیة 
 هل الحظت أننا قمنا بإضافة は إلى الجملة؟ حیث ربطت بین الكلمة التي قبلها والكلمة التي تلیها.

 
 أمثلة أخرى/

わたしは　スー・キムです   أسمي سو كیم  
やましたさんは　せんせいです  السید یاماشیتا معلم 

メアリーさんは　アメリカじんです 　ماري أمریكیة 
 هل الحظت أن は والتي تنطق "وا" ربطت بین الكلمة التي قبلها و التي تلیها؟ (وا) هي أداة ربط و سنتعرف قریبًا على أداة ربط أخرى

 وهي の و تنطق "نو".
 

 مالحظة/ في اللغة الیابانیة ال یوجد ما یسمى مفرد أو جمع، فكلمة がくせい　قد تعني طالب أو طالب و كلمة せんせい　قد
 تعني معلم أو معلمین.

 
 

 قاعدة (2) كیفیة السؤال
 طریقة السؤال في اللغة الیابانیة سهلة وكل ما علیك فعله هو إضافة "كا" في نهایة الجملة.

 
りゅうがくせいです  　　　　　(أنا) طالب مبتعث 
りゅうがくせいですか 　　 (هل أنت) طالب مبتعث؟ 

 
 السؤال السابق إجابته نعم أو ال ولكن إن رغبنا بالسؤال عن أمر إجابته لیت بال أو نعم، مثل كم الساعة؟ كم عمرك؟ في أي سنة دراسیة؟

 فا إننا نستخدم なん، مثًال
せんこうはなんですか         　　　ماهو تخصصك؟  
せんこうはえいごです  　 تخصصي هو اللغة األنجلیزیة 

 و یمكنك قول えいごです　فقط
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 أمثلة آخرى (سا أكتفي بترجمة األسئلة و أجوبتها فقط)
 كم الساعة اآلن؟                         الساعة اآلن التاسعة-
 كم عمرك یا ماري؟                     عمري هو 19 سنة-
 في أي سنة دراسیة في الجامعة؟       السنة الثانیة-
 كم رقم هاتفك؟                           186-7343-

 
 

 قاعدة (3) اسمの 1 اسم2
さくら だいがく の がくせい نو" هي أداة للربط بین اسمین، مثًال طالب في جامعة ساكورا تصبح" 

 من كلمة がくせい　وتعني طالب قمنا بمعرفة الشيء بشكل عام و من さくら だいがく خصصنا الفكرة بشكل أكبر حیث
 عرفنا أنه طالب جامعة ولیس طالب ثانویة، طالب في جامعة ساكورا و لیس أي جامعة أخرى.

 
  أمثلة أخرى

たけしの　でんわばんごう　　　 رقم هاتف تاكیشي 
　だいがくの　せんせい　　　　　 دكتور جامعة 
にほんごの　がくせい　　　　طالب لغة یابانیة 
にほんの　だいがく　　　　　جامعة یابانیة 

 
 في اللغة الیابانیة غالبًا ما تكون الفكرة العامة أو األساسیة في نهایة الجملة والتخصیص یكون في البدایة.

 كما یمكنك أستخدام "نو" أكثر من مرة في الجملة الواحدة لتكوین جملة طویلة، مثال
たけしさんの　おかあさん　は　こうこうの　せんせいです والدة تاكیشي معلمة في المدرسة الثانویة 

 
 
 

 المالحظات في نهایة ص43 و 44
 عدم إضافة عالمة االستفهام للسؤال أمر طبیعي في اللغة الیابانیة.1)
 هنالك طریقة أخرى للسؤال و هي なに و غالبًا تستخدم قبل األدوات ولكن في هذا الدرس سنكتفي بما ذكر.2)
 ما الذي نقصده بالفكرة العامة أو االساسیة المذكورة في القاعدة (3)؟ لنقل أني قلت هذا رقم هاتف. هنا تعتبر الكلمة فكرة عامة3)

 ألني لم أوضح رقم الهاتف هذا لمن وعندما أقول رقم هاتف تاكیشي هنا أصبحت مكونة من فكرة عامة و وفكرة أكثر
 تخصیصًا.
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 ص45- مالحظة ثقافیة (االسماء الیابانیة)
 

 عندما یقوم الیابانیون بذكر أسمائهم فدائمًا ما یبدأون باسم العائلة أوًال ویلیها اسمهم األول (لیس هناك أي زیادة على ذلك كا اسم االب و
 الجد) وعندما یقومون بالتعریف عن أنفسهم فغالبًا ما یذكرون اسم العائلة فقط.

 

 
 اسم العائلة

 االسم األول

 نساء رجال

 えりか ایریكا たくや تاكویا さとう ساتو

 あい آي しょうた شوتا すずき سوزوكي

 なおみ ناومي いちろう اتشیرو たかはし تاكاهاشي

 ゆうこ یوكو ひろし هیروشي たなか تاناكا

 みさき میساكي まさひろ ماساهیرو いとう ایتو

 
 أغلب االسماء الیابانیة تكتب بالكانجي ومثال على ذلك　田中 تاناكا. تاناكا هو اسم عائلة یابانیة و معنى االسم هو منتصف حقل األرز.

 غالبًا ما یكون لمعاني أسماء العائلة عالقة بالطبیعة أو المعالم الجغرافیة وألن الكثیر من الكانجیات لها نفس القراءة فأن األسماء ذات
 النطق المتماثل یمكن أن تكتب بكانجي مختلف ومثال على ذلك األسم یوكو (وهو اسم مؤنث) ممكن أن یكتب بهذا الشكل 裕子 أو هذا

.優子 الشكل 
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 ص46 - مالحظة تعبیریة
 

  あの　لنقل أنك رغبت بطرح سؤال لشخص ما وكنت قلقًا من مقاطعة عمله أو أیا یكن، في هذه الحال نستخدم "أنو" لجلب اإلنتباه
 إلینا و لتلمیح أن لدیك ما تقوله.

 
 はい/ええ　كال الكلمتین تعني نعم ولكن ええ تعطي شعور بالخفه و الراحة أكثر، كما أنا هنالك كلمة آخرى تدل على نفس المعنى

 وهي うん (هذه األخیرة هي األقل رسمیة من بین الثالث كلمات و はい هي األكثر رسمیة).
 تستخدم はい　أیضًا عند اإلجابة على طرق بابك أو عند منادة اسمك (علمًا أنا ええ　ال تستخدم في هذه الحالة).

 االستاذ: سمیث؟
  الطالب: نعم

 
 そうですか　تدل على فهمك لما قیل.

 
 نطق は　األداة تنطق "وا" ولیس "ها" و مع الوقت سیمكنك التفریق بین はاألداة و はالحرف، أنظر إلى المثال التالي

わたしの　でんわばんごうは３７－８６６７です　　　　 37-8667 رقم هاتفي هو 
 الحظ أیضًا أن نطق الحرف わ ال یتغیر.

.こんばんは و　こんにちは بـ وا مثل كلمة は مالحظة/ هنالك حاالت نادرة ینطق بها الحرف 
 

  األرقام     األرقام في اللغة الیابانیة لها أكثر من نطق. وألخذ فكرة أوضح انظر إلى الصفحة 57
 

れい وゼロ 0 الكلمتان المستخدمتان عادة هما 
 1 هو いち ولكن ینطق いっ في كلمة いっぷん وتعني دقیقة واحدة + كـ いっさい وتعني عمر سنة.

 2 هو に ولكن عند قراءة األرقام كًال على حدة (مثًال عندما تخبر شخص ما برقم هاتفك) فا إنه یصبح にい (ني مع مد)　
さんふん بدل さんぷん ولكن غالبًا ما یتغیر نطق المقطع بعده مثل さん 3 هو 

よじ ،وتعني السنة الدراسیة الرابعة よねんせい فقط. مثًال よ ولكن عند ذكر السنة الدراسیة أو الساعة فتصبح よん 4 هو 
 وتعني الساعة الرابعة. كما أنها في بعض األحیان تنطق し كما في しがつ و تعني شهر أبریل.

.よんぷん وحاله حال الرقم 3، فإي مقطع یضاف له قد یتغیرأحیانًا ومثال ذلك 

 5 هو ご ولكن عند قراءة األرقام كًال على حدة فا إنه یصبح ごう (غو مع مد).
.ろっぷん في ろっ ولكن ینطق كـ ろく 6 هو 

.しちじ عند قول الساعة السابعة しち ولكن ینطق كـ なな 7 هو 
.はっさい و はっぷん في はっ ولكن ینطق كـ はち 8 هو 

.くじ عند قول الساعة التاسعة く ولكن ینطق きゅう 9 هو 
.じゅっさい/じっさい و じゅっぷん/じっぷん في じっ و じゅぅ ولكن ینطق كـ じゅう 10 هو 

 
 عند إعطاء رقم الهاتف لشخص ما   قد تالحظ وجود شرطة بین أرقام الهواتف الیابانیة، هذه الشرطة ال تنطق إال قبل األربع األرقام

の "األخیرة و نطقها في هذه الحالة هو "نو 
  مثًال الرقم 6789-345-012 ینطق كالتالي

 زیرو اتشي ني، سان یو قو  نو ، روكو نانا هاتشي كیو           (هل الحظت أننا قمنا بنطق الشرطة األخیرة كـ "نو"؟)
 

 せんせい　تستخدم هذه الكلمة عند ذكر مهنة شخص آخر ألن في معناها تبجیل والیمكنك قول わたしはせんせい و إال
 ظهرت بمظهر الشخص المغرور. لذا إن رغبت بالظهور كشخص متواضع فاألفضل أن تستبدل سینسي بـ كیوشي سواء إن كنت أنت

  المعلم أو احد افراد عائلتك.
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 さん　تضاف هذه الكلمة في نهایة األسم سواء كان االسم األول أو اسم العائلة، أما األطفال و الفتیات فا "تشان" و الفتیان فا نستخدم
 معهم "كون". بالنسبة للمعلم و الدكتور فنستخدم كلمة せんせい بسبب مهنتهم العظیمة (اسم الدكتور یلیه كلمة سینسي).

 كلمة سان أو أي إضافة لالسم كتشان أو كون ..الخ ال تستخدم عند الحدیث عن نفسك.
 

 اإلشارة لمن تتحدث عنه   عندما ترغب بقول كلمة (أنت) فمن غیر الالئق استخدام كلمة あんた (الكلمتان متشابهتین باللغة العربیة و
 الیابانیة) و بالمقابل نقوم بذكر اسم الشخص و إضافة "سان" ، مثًال جملة (هل أنِت سویدیة یا هارت؟)

　　　ハートさんは　スウェーデンじんですか 　　　　　　تصبح 
　ハートさん、あんたは　スウェーデンじんですか　　 بدًال من 
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 ص48 - التدریبات
 مالحظة كلمة Example تعني مثال

 AM تعني صباحًا
 PM تعني مساءا

 
 

 أوًال/ األرقام
 أ) قم بقراءة األرقام التالیة.

 
 ب) قم بقراءة األرقام التالیة.

 
 ج) ما هو جواب األسئلة التالیة؟

 
 ثانیًا/ الوقت

 أ) أنظر إلى الصور التالیة و أجب على األسئلة.
 

 ب) أجب على األسئلة حیث أن..
  1 لندن       2 ستوكهولم       3 نیروبي       4 نیودلهي       5 بانكوك       6 سیدني       7 نیویورك       8 ریو دي جانیرو

 
  ثالثًا/ أرقام الهاتف

 أ) قم بقراءة أرقام الهواتف التالیة.
 

 ب) قم بقراءة المحادثة في األسفل مع زمیلك. (عمل ثنائي)
 

 ج) بمساعدة المحادثة السابقة، قم بسؤال 3 أشخاص من فصلك عن أرقام هواتفهم. (عمل جماعي)
 

 رابعًا
.の ترجم العبارات التالیة للغة الیابانیة باستخدام األداة 

 1- معلمي.
 2- رقم هاتفي.

 3- اسمي
 4- تخصص تاكاشي.

 5- صدیق ماري.
 6- طالب من جامعة لندن.

 7- معلم اللغة الیابانیة.
 8- معلم مدرسة ثانویة.
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 خامسًا
 أ) انظر إلى الجدول في ص52 وقم بوصف كل شخص منهم عن طریق ذكر

  أ. جنسیته
 ب. سنته الدراسیة

 ج. عمره
 د. مدرسته

 هـ. تخصصه

  المعلم یاماشیتا سمیث روبرت كیم سو كیمورا تاكیشي هارت ماري 

 یاباني بریطاني كوریة یاباني أمریكیة الجنسیة

 - سنة رابعة سنة ثالثة سنة رابعة سنة ثانیة السنة الدراسیة

 47 22 20 22 19 العمر

 جامعة ساكورا جامعة لندن جامعة سیؤول جامعة ساكورا جامعة أریزونا المدرسة

 معلم لغة یابانیة إدارة أعمال علم الحاسوب التاریخ اللغة الیابانیة التخصص

 
 ب) قم بكتابة سؤال باستخدام الجدول السابق ثم أجب علیه.

 
 سادسًا

 أ) أنظر إلى الجدول في ص54 وقم بوصف العائلة التي تستضیف ماري عن طریق ذكر
 أ. المهنة أو المدرسة

 ب. العمر
 

 األخت الصغرى األخ األكبر األم األب 

 طالبة ثانویة تخرج من البكالوریوس ربة منزل موظف شركة المهنة أو المدرسة

 16 23 45 48 العمر

 
 ب) أجب على األسئلة باستخدام الجدول أعاله.
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 سابعًا/ تمارین شاملة
 أ) قم بسؤال 5 طالب من صفك االسئلة التالیة (نشاط صفي).

 ما اسمك؟-
 أین هو مسقط رأسك؟-
 ما هي وظیفتك؟-
 في أي سنة دراسیة؟-
 كم عمرك؟-
 ماهو تخصصك؟-

 

 الجنسیة أو مسقط االسم
 الرأس

 التخصص العمر الوظیفة أو المدرسة

     

     

     

     

     

 
 ب) قم بالتعریف عن نفسك.

 
 ج) قم بسؤال طالب صفك عن تخصصاتهم و أبحث عن من لدیه التخصصات التالیة. (نشاط صفي).

 
                                            االسم

 1- اللغة الیابانیة                       --------------
 2- علم االقتصاد                       --------------
 3- اللغة األنجلیزیة                    --------------
 4- التاریخ                             --------------
 5- إدارة األعمال                     --------------

 
 د) قم بتمثیل المواقف التالیة (تمثیلیة مصغرة).

 1- لیس لدیك ساعة ولكن ترید معرفة الوقت اآلن.
 2- قابلت للتو شخص یاباني ورغبت بالتعرف علیه بشكل أكبر.
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 ص57 - تعابیر مهمة (الوقت و العمر)
 حیث Time تعني وقت و Age تعني عمر

 و Hours تعني ساعات و Minutes تعني دقائق
 

 الجملتان なんさいですか/おいくつですか كالهما تعنیان (كم عمرك؟).
 

 الحظ في جدول األخیر الخاص بالعمر أن جمیع األعمار یجب أن تنتهي بـ さい ماعدا عمر العشرین یكتب بطریقة مخالفة وهي
  はたち ولكن هذا ال یعني أن にじゅっさい أو にじっさい خاطئتان ولكن はたち هي األكثر استخدامَا.

 
 

 تم بحمد اهللا
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