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English Language Practice: Ordering at a Restaurant 
 
Knowing how to order food at a restaurant is an 
important task for any beginner-level English learner. 
Here are two short dialogues to help you learn 
common questions and answers used at restaurants. 
 
Dining at a Restaurant Alone 



This dialogue includes most of the basic questions 
you'll need to know when going to a restaurant alone. 
Practice it with a friend. 
 

 ممارسة اللغة اإلنجليزية: طلب في مطعم 
 

 تعد معرفة كيفية طلب الطعام في مطعم مهمة مهمة ألي متعلم
 ةقصير تإنجليزي على مستوى المبتدئين. فيما يلي حوار

 لمساعدتك على تعلم األسئلة واألجوبة الشائعة المستخدمة في
 المطاعم 

 
 تناول الطعام في مطعم وحده 

 يتضمن هذا الحوار معظم األسئلة األساسية التي ستحتاج إلى
  معرفتها عند الذهاب إلى مطعم بمفردك. مارسها مع صديق

 

 



 
Waitperson: Hi. How are you doing this afternoon? 
 
Customer (you): Fine, thank you. Can I see a menu, 
please? 
 
Waitperson: Certainly, here you are. 
 
Customer: Thank you. What's today's special? 
 
Waitperson: Grilled tuna and cheese on rye. 
 
Customer: That sounds good. I'll have that. 
 
Waitperson: Would you like something to drink? 
 
Customer: Yes, I'd like a coke. 
 
Waitperson: Thank you. (returning with the food) 
Here you are. Enjoy your meal! 
 
Customer: Thank you. 
 
Waitperson: Can I get you anything else? 
 
Customer: No thanks. I'd like the check, please. 
 



Waitperson: That'll be $14.95. 
 
Customer: Here you are. Keep the change! 
 
Waitperson: Thank you! Have a good day! 
 
Customer: Goodbye. 
 

Waitperson:  مرحبًا. كيف حالك هذا المساء؟ 
 
 العميل (أنت): بخير ، شكًرا لك. هل يمكنني رؤية قائمة الطعام

 من فضلك؟ 
 

Waitperson: بالتأكيد ، ها أنت ذا. 
 

 الزبون: شكرا لك. ما هو خاص اليوم؟ 
 

 .النادل: تونة مشوية وجبنة على الجاودار
 

 .العميل: هذا يبدو جيًدا. سوف اخذ هذا
 

Waitperson: هل تريد أن تشرب شيئًا؟ 
 

 .الزبون: نعم ، أريد فحم الكوك
 

 ويتبرمين: شكرا. (العودة بالطعام) ها أنت ذا. أتمنى لك وجبة
 !شهية



 
 .الزبون: شكرا لك 

 
Waitperson:  هل يمكنني أن أحضر لك أي شيء آخر؟ 

 
 .الزبون: ال شكرا. أريد الشيك من فضلك

 
Waitperson: سيكون ذلك 14.95 دوالًرا. 

 
 !الزبون: أنت هنا. احتفظ بالباقي

 
 !ويتبرسون: شكرا! اتمنى لك يوم جيد

 
 .الزبون: وداعا

 
 
At a Restaurant With Friends 
Next, use this dialogue to practice speaking at a 
restaurant when eating with friends. The dialogue 
includes questions to help you choose what to eat. 
For this role-play, you'll need three people instead of 
two. 
 

 في مطعم مع األصدقاء



 بعد ذلك ، استخدم هذا الحوار لممارسة التحدث في مطعم عند
 تناول الطعام مع األصدقاء. يتضمن الحوار أسئلة لمساعدتك في

 اختيار ما تأكله. في لعب األدوار هذا ، ستحتاج إلى ثالثة
 .أشخاص بدالً من شخصين

 
Kevin: The spaghetti looks really good. 
 
Alice: It is! I had it the last time I was here. 
 
Peter: How is the pizza, Alice? 
 
Alice: It's good, but I think the pasta is better. What 
would you recommend? 



 
Waitperson: I'd recommend the lasagna. It's 
excellent! 
 
Alice: That sounds great. I'll have that. 
 
Waitperson: Fine. Would you like an appetizer? 
 
Alice: No, lasagna is more than enough for me! 
 
Kevin: I think I'll have the lasagna as well. 
 
Waitperson: Right. That's two lasagnas. Would you 
care for an appetizer? 
 
Kevin: Yes, I'll take the calamari. 
 
Peter: Oh, that sounds good! I can't decide between 
the chicken marsala and grilled fish. 
 
Waitperson: The fish is fresh, so I'd recommend that. 
 
Peter: Great. I'll have the fish. I'd also like a salad. 
 
Waitperson: What would you like to drink? 
 
Kevin: I'll have water. 



 
Alice: I'd like a ice coffee. 
 
Peter: I'll take a sparkling water. 
 
Waitperson: Thank you. I'll get the drinks and the 
appetizers. 
 
Kevin: Thank you.  
 

 .أليس: إنه كذلك! حصلت عليه آخر مرة كنت هنا
 

 بيتر: كيف هي البيتزا يا أليس؟
 

 أليس: إنه جيد ، لكني أعتقد أن المعكرونة أفضل. ماذا تنصح؟
 

Waitperson: أوصي بـ lasagna. انها ممتازة! 
 

 .أليس: هذا يبدو رائعًا. سوف اخذ هذا
 

 الناِظر: بخير. هل ترغب في المقبالت؟
 

 !أليس: ال ، الالزانيا أكثر من كافية بالنسبة لي
 

 .كيفن: أعتقد أنني سأتناول الالزانيا أيًضا
 



Waitperson: حق. هذا اثنان من الالزانيا. هل تهتم بفاتح 
 الشهية؟

 
 .كيفن: نعم ، سآخذ كاالماري

 
 بيتر: أوه ، هذا يبدو جيًدا! ال يمكنني االختيار بين دجاج مرساال

 .والسمك المشوي
 

Waitperson: السمك طازج ، لذا أوصي بذلك. 
 

 .بيتر: عظيم. سآخذ السمك. أود أيضا سلطة
 

Waitperson:  ماذا تريد أن تشرب؟ 
 

 .كيفن: سآخذ الماء 
 

 . أليس: أريد قهوة مثلجة
 

 .بيتر: سآخذ ماء فوارة
 

 .ويتبرمين: شكرا. سأحضر المشروبات والمقبالت
 

 .كيفن: شكرا
 
Key Vocabulary and Phrases 



Here are some key phrases used to discuss food in a 
restaurant when ordering and deciding on what to 
eat: 
 

 المفردات والعبارات الرئيسية
 فيما يلي بعض العبارات األساسية المستخدمة لمناقشة الطعام في

 :المطعم عند الطلب واتخاذ قرار بشأن ما تأكله

Could I have a menu, please? 
Here you are. 
Enjoy your meal! 
Would you like ... 
Can I get you anything else? 
I'd like the check, please. 
That'll be ... 



Have a good day! 
The spaghetti/steak/chicken looks good. 
How is the pizza/fish/drink? 
What would you recommend? 
I'd like my steak rare/medium/well done. 
Are there any nuts/peanuts? My child has allergies. 
Do you have any vegetarian dishes? 
Could I have a glass of water, please? 
Could you tell me where the restroom is? 
I'd recommend the lasagna/steak/pizza. 
Would you care for an appetizer/a drink/a cocktail? 
I'd like to have a sparklingwater/steak/bottle of water. 
 

يمكنني الحصول على قائمة من فضلك؟ هل   
 .ها انت
 !أتمنى لك وجبة شهية
 ... هل ترغب
 هل أحضر لك شيئا آخر؟ 
 .أريد الشيك من فضلك
 ... سيكون ذلك
 !اتمنى لك يوم جيد 
 .تبدو السباغيتي / ستيك / الدجاج جيدة
 كيف هي البيتزا / السمك / الشراب ؟
 ماذا تنصح؟ 

صة بي نادرة / متوسطة / جيدة النضجأود أن تكون شريحة اللحم الخا . 
 .هل يوجد أي مكسرات / فول سوداني؟ طفلي يعاني من الحساسية
 هل لديك أي أطباق نباتية؟



 هل يمكنني الحصول على كوب من الماء ، من فضلك؟ 
 هل يمكن أن تخبرني أين الحمام؟ 
 .أود أن أوصي الالزانيا / شريحة لحم / بيتزا

ب / كوكتيل؟هل تهتم بمقبالت / مشرو  
 .أود الحصول على مياه فوارة / شريحة لحم / زجاجة ماء
 
__________________________________________
__________ 
 
Using "Would You Like to Order" in a Restaurant 
 
One of the most important tasks in English is 
ordering food at a restaurant. In general, use the 
form "I'd like ..." when ordering food in a restaurant. 
 
A common question for someone taking an order is 
"What would you like for ...".  
 
Example  
Peter: Hello, I'd like a table for lunch please. 
Host: Certainly, right this way. 
Peter: Thank you. I'm really hungry! (sits down) 
Host: Enjoy your meal! 
Waitperson: Hello, My name is Kim. How can I help 
you? 
Peter: Yes, I would like to have some lunch. 
Waitperson: Great. Would you like a starter? 



Peter: Yes, I'd like a salad. 
Waitperson: What else would you like? 
Peter: I'd like some spaghetti. Is it good? 
Waitperson: Yes, it's very good. Would you like 
something to drink? 
Peter: Yes, I'd like a soft drink , please. 
Waitperson: Certainly. Is there anything else I can do 
for you? 
Peter: Yes, I can't read this menu. How much is the 
spaghetti? 
Waitperson: It's $5.50, and the salad is $3.25. 
Peter: Thank you. 
Notice how the waitperson asks: "What would you 
like?" and Kim responds: "I'd like ..." 
 
"Would like" is the polite form used when asking and 
requesting. "Would like" can be used in the question 
form to make an offer: 
Would you like a cup of tea? 
Would you like something to eat? 
 
"Would like" can also be used to make a request.  
 
I'd like a hamburger, please. 
I would like something to drink, please. 
 

 استخدام "هل ترغب في الطلب" في مطعم 



 
 .من أهم المهام في اللغة اإلنجليزية طلب الطعام في المطعم

 بشكل عام ، استخدم النموذج "أريد ..." عند طلب الطعام في
 .مطعم

 
 ."... السؤال الشائع لشخص ما يتلقى طلبًا هو "ما الذي تريده لـ
 

 مثال
 بيتر: مرحبًا ، أرغب في الحصول على طاولة لتناول طعام

 .الغداء من فضلك
 .المضيف: بالتأكيد ، بهذه الطريقة

 بيتر: شكًرا لك. أنا حقا جائع! (يجلس) 
 !المضيف: استمتع بوجبتك

Waitperson:  مرحبا ، اسمي كيم. كيف يمكنني مساعدك؟ 
 .بيتر: نعم ، أود تناول الغداء

 الناِظر: رائع. هل ترغب في بداية؟
 .بيتر: نعم ، أريد سلطة

Waitperson: ماذا تريد أيًضا؟ 
 بيتر: أريد بعض السباغيتي. هل هذا جيد؟

Waitperson:  نعم ، إنه جيد جًدا. هل تحب ان تشرب شيئا؟ 
 .بيتر: نعم ، أريد مشروبًا غازيًا من فضلك

 الناِظر: بالتأكيد. هل هناك أي شيء آخر يمكنني القيام به من
 أجلك؟ 

 بيتر: نعم ، ال يمكنني قراءة هذه القائمة. كم سعر السباغيتي؟
Waitperson: 3.25 إنه 5.50 دوالرات ، والسلطة 

 .دوالرات
 .بيتر: شكًرا لك



 "... الحظ كيف يسأل النادل: "ماذا تريد؟" ورد كيم: "أود 
 

"Would like" هو الشكل المهذب المستخدم عند السؤال 
 في نموذج السؤال "Would like" والطلب. يمكن استخدام

 :لتقديم عرض
 هل تريد كوب من الشاي؟ 

 هل تريد شيئا لتأكله؟
 

 .لتقديم طلب "Would like" يمكن أيًضا استخدام
 

 .أريد همبرغر من فضلك
  أريد شيئا ألشربه من فضلك 

  
 

 
Notice that "would like" is shortened to "I'd like." This 
is an example of a contraction.  
 
Practice Exercise 
Fill in the gaps in this dialogue using key words and 
phrases you've learned with "would like" to order in a 
restaurant. 
 

 .الحظ أنه تم اختصار "أود" إلى "أريد". هذا مثال على االنكماش
 

 التدريب العملي



 امأل الفجوات في هذا الحوار باستخدام الكلمات والعبارات
 الرئيسية التي تعلمتها باستخدام كلمة "تود" أن تطلبها في أحد

 .المطاعم
 
 
Waiter: Hello, Can I help you? 
Kim: Yes, _____ to have some lunch. 
Waiter: _____ a starter? 
Kim: Yes, I'd like a bowl of chicken soup, . 
Waiter: And what _____ for a main course? 
Kim: I'd like a grilled cheese sandwich. 
Waiter: _____ like a drink? 
Kim: Yes, _____ a glass of Coke, please. 
Waiter (After Kim has her lunch): Can I bring you 
anything else? 
Kim: No thank you. Just the check. 
Waiter: Certainly. 
Kim: I don't have my glasses. _____ is the lunch? 
Waiter: That's $6.75. 
Kim: Thank you very much. 
Waiter: You're _____. Have a good day. 
Kim: Thank you, the same to you.  
 

 النادل: مرحبا هل يمكنني مساعدتك؟
Kim: نعم ، _____ لتناول الغداء. 

 النادل: _____ مبتدئ؟
Kim: نعم ، أرغب في وعاء من حساء الدجاج. 



 النادل: وماذا _____ لطبق رئيسي؟
Kim: أريد شطيرة جبن مشوي. 
 النادل: _____ مثل مشروب؟ 

 .كيم: نعم ، كوب من الكوكا ، من فضلك
 النادل (بعد أن تناولت كيم غداءها): هل يمكنني إحضار أي

 شيء آخر لك؟ 
Kim: ال ، شكًرا. فقط الشيك. 

 .النادل: بالتأكيد
Kim:  ليس لدي نظارتي. _____ هو الغداء؟ 

 .النادل: هذا 6.75 دوالر
Kim:  ًشكًرا جزيال. 

 .النادل: أنت _____. اتمنى لك يوم جيد
Kim: شكًرا لك ، وكذلك األمر بالنسبة لك. 

 
 
Answers 
Waiter: Hello, Can I help you? 
Kim: Yes, I'd like to have some lunch. 
Waiter: Would you like a starter? 
Kim: Yes, I'd like a bowl of chicken soup, please. 
Waiter: And what would you like for a main course? 
Kim: I'd like a grilled cheese sandwich. 
Waiter: Would you like anything to drink? 
Kim: Yes, I'd like a glass of Coke, please. 
Waiter (after Kim has her lunch): Can I bring you 
anything else? 
Kim: No thank you. Just the bill. 



Waiter: Certainly. 
Kim: I don't have my glasses. How much is the 
lunch? 
Waiter: That's $6.75. 
Kim: Here you are. Thank you very much. 
Waiter: You're welcome. Have a good day. 
Kim: Thank you, the same to you. 
 

 اإلجابات
 النادل: مرحبا هل يمكنني مساعدتك؟

Kim: نعم ، أود تناول الغداء. 
 النادل: هل تحب مقبالت؟

Kim: نعم ، أرغب في وعاء من حساء الدجاج من فضلك. 
 النادل: وماذا تفضل طبق رئيسي؟ 
Kim: أريد شطيرة جبن مشوي. 

 النادل: أتحب شيئاً تشربه؟ 
 .كيم: نعم ، أريد كوبًا من الكوال ، من فضلك

 النادل (بعد أن تناولت كيم غداءها): هل يمكنني إحضار أي
 شيء آخر لك؟ 

Kim: ال ، شكًرا. مجرد مشروع القانون. 
 .النادل: بالتأكيد

Kim: ليس لدي نظارتي. كم سعر الغداء؟ 
 .النادل: هذا 6.75 دوالر

Kim:  ًأنت هنا. شكراً جزيال. 
 .النادل: اهال وسهال بك. اتمنى لك يوم جيد
Kim: شكًرا لك ، وكذلك األمر بالنسبة لك. 

 



 
Practice Restaurant Dialogue for Ordering Food 
 
Ordering food in a restaurant is one of the most basic 
tasks for English learners—after all, eating is 
essential and so is talking about eating— but it can 
also be one of the most daunting. This simple lesson 
is aimed at beginners who are practicing ordering for 
the very first time. Use this lesson, dialogue, and 
sample menu to help ESL students learn how to 
order food in a restaurant using basic vocabulary 
 

 ممارسة حوار المطعم لطلب الطعام 
 

 يعد طلب الطعام في مطعم من أكثر المهام األساسية لمتعلمي
 اللغة اإلنجليزية -  ففي نهاية المطاف ، يعد تناول الطعام أمًرا

 ضروريًا وكذلك الحديث عن األكل - ولكنه قد يكون أيًضا أحد
 أكثر المهام صعوبة. هذا الدرس البسيط موجه للمبتدئين الذين

 يمارسون الطلب ألول مرة. استخدم هذا الدرس والحوار وقائمة
 العينة لمساعدة طالب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية على تعلم كيفية

 طلب الطعام في مطعم باستخدام المفردات األساسية
 
 
Preparing for the Dialogues 
Simple dialogues will help students to order food and 
speak in a socially acceptable way in a restaurant 
while challenging listening-comprehension exercises 



will help boost their passive-understanding skills. 
Before having students perform the dialogue below, 
ask them to name different types of food they might 
find in a restaurant. Write the vocabulary on the 
board and make sure students also take notes. After 
they do so: 
 

 التحضير للحوارات
 ستساعد الحوارات البسيطة الطالب على طلب الطعام والتحدث
 بطريقة مقبولة اجتماعيًا في مطعم بينما تساعد تمارين االستماع
 والفهم الصعبة على تعزيز مهارات الفهم السلبي لديهم. قبل أن

 يقوم الطالب بإجراء الحوار أدناه ، اطلب منهم تسمية أنواع
 مختلفة من األطعمة التي قد يجدونها في المطعم. اكتب المفردات

 .على السبورة وتأكد من أن الطالب يدونون المالحظات أيًضا
 :بعد قيامهم بذلك

 
 
Give students the dialogue and menu, and ask them 
to read through it carefully. Point out the use of 
"would like" for asking for and making requests. You 
may also want to make sure they notice the use of 
"here you are" instead of "please" when handing 
someone something. 
Pair students and ask them to role-play ordering food 
in a restaurant using the menu below (or a more 
interesting menu you may have on hand). Both 
students should switch roles a number of times. 



If you have access to a computer, improve passive 
understanding by doing a listening- comprehension 
exercise, like the one found in this practice script.  
Finally, ask students what are some ways (dialogues, 
thematic texts, and narrative stories) they can use to 
help them improve their listening-comprehension 
skills in English. 
 

 .امنح الطالب الحوار والقائمة ، واطلب منهم قراءتها بعناية
 أشر إلى استخدام "يود" لطلب وتقديم الطلبات. قد ترغب أيًضا

 في التأكد من أنهم الحظوا استخدام "هنا أنت" بدالً من "من
 .فضلك" عند تسليم شخص ما شيئًا ما

 قم بإقران الطالب واطلب منهم لعب األدوار لطلب الطعام في
 مطعم باستخدام القائمة أدناه (أو قائمة أكثر إثارة قد تكون

 .متوفرة لديك). يجب على كال الطالبين تبديل األدوار عدة مرات
 إذا كان لديك وصول إلى جهاز كمبيوتر ، فقم بتحسين الفهم

 السلبي من خالل القيام بتمرين لفهم االستماع ، مثل ذلك
 .الموجود في هذا النص التدريبي

 أخيًرا ، اسأل الطالب عن بعض الطرق (الحوارات والنصوص
 الموضوعية والقصص السردية) التي يمكنهم استخدامها

 لمساعدتهم على تحسين مهاراتهم في االستماع والفهم في اللغة
 .اإلنجليزية

 
 
Dialogue: Ordering Food in a Restaurant 
Have students pair up to practice the following 
dialogue, then have them switch roles. 



 
 الحوار: طلب الطعام في مطعم 

 اطلب من الطالب أن يتعاونوا معًا لممارسة الحوار التالي ، ثم
 .اطلب منهم تبديل األدوار

 
 
Waiter: Hello, Can I help you?. 
Kim: Yes, I'd like to have some lunch. 
Waiter: Would you like a starter? 
Kim: Yes, I'd like a bowl of chicken soup, please. 
Waiter: And what would you like for your main 
course? 
Kim: I'd like a grilled cheese sandwich. 
Waiter: Would you like anything to drink? 
Kim: Yes, I'd like a glass of Coke, please. 
Waiter: Would Pepsi be OK? We don't have Coke. 
Kim: That would be fine. 
Waiter: (After Kim has her lunch.) Can I bring you 
anything else? 
Kim: No thank you. Just the bill. 
Waiter: Certainly. 
Kim: I don't have my glasses. How much is the 
lunch? 
Waiter: That's $6.75. 
Kim: Here you are. Thank you very much. 
Waiter: You're welcome. Have a good day. 
Kim: Thank you. Same to you. 



 
 .النادل: مرحبا هل استطيع مساعدتك ؟

Kim: نعم ، أود تناول الغداء. 
 النادل: هل تحب مقبالت؟

Kim: نعم ، أرغب في وعاء من حساء الدجاج من فضلك. 
 النادل: وماذا تفضل لطبقك الرئيسي؟

Kim: أريد شطيرة جبن مشوي. 
 النادل: أتحب شيئاً تشربه؟ 

 .كيم: نعم ، أريد كوبًا من الكوال ، من فضلك
 .النادل: هل بيبسي بخير؟ ليس لدينا كوكاكوال

Kim: سيكون ذلك جيًدا. 
 النادل: (بعد أن تناولت كيم غداءها) هل يمكنني إحضار أي

 شيء آخر لك؟ 
Kim: ال ، شكًرا. مجرد مشروع القانون. 

 .النادل: بالتأكيد
Kim: ليس لدي نظارتي. كم سعر الغداء؟ 

 .النادل: هذا 6.75 دوالر
Kim:  ًأنت هنا. شكراً جزيال. 

 .النادل: اهال وسهال بك. اتمنى لك يوم جيد
Kim: شكًرا. ولك مثله. 

 
 
Sample Menu 
Use this menu to practice ordering food in a 
restaurant. Have students swap out different food 
and drink items to modify the above dialogue, or let 
them create their own dialogues. 



 
Joe's Restaurant 
 
Starters   
Chicken Soup $2.50 
Salad $3.25 
Sandwiches - Main Course   
Ham and cheese $3.50 
Tuna $3.00 
Vegetarian $4.00 
Grilled Cheese $2.50 
Slice of Pizza $2.50 
Cheeseburger $4.50 
Hamburger $5.00 
Spaghetti $5.50 
Drinks   
Coffee $1.25 
Tea $1.25 
Soft Drinks - Coke, Sprite, Root Beer, Ice Tea
 $1.75 
 

 ةطعام بسيط  قائمة
 استخدم هذه القائمة لممارسة طلب الطعام في المطعم. اطلب من

 الطالب تبديل عناصر طعام وشراب مختلفة لتعديل الحوار
 .أعاله ، أو السماح لهم بإنشاء حواراتهم الخاصة

 
 مطعم جو 



 
   المقبالت

 دوالر 2.50  حساء الدجاج
 دوالر 3.25  سلطة

   سندويشات - طبق رئيسي
 دوالر 3.50  لحم الخنزير والجبن

 دوالر 3.00  التونة
 دوالرات 4.00  نباتي

 دوالر 2.50  جبن مشوي
 دوالر 2.50  شريحة بيتزا
 دوالر 4.50  تشيز برجر

 دوالرات 5.00  همبرغر
 دوالر 5.50  إسباجيتي
   مشروبات 

 دوالر 1.25  قهوة
 دوالر 1.25  الشاي

 المشروبات الغازية - كوكاكوال ، سبرايت ، روت بير ، شاي
 دوالر 1.75  مثلج

 
__________________________________________
______________ 
 
How to Offer Things in English as a Second 
Language 
Learning to accept offers graciously is also important 
 



Offering things in English is essential whenever you 
want to be polite, have guests at your home, or even 
organize a work event. The phrases below cover 
both how to offer various items to your guests, as 
well as how to accept offers graciously. Learn to use 
these phrases so that you can offer and accept 
things graciously and in a socially appropriate 
manner. 
 

 كيف تقدم األشياء في اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 
 من المهم أيًضا تعلم قبول العروض بلطف 

 
 يعد تقديم األشياء باللغة اإلنجليزية أمًرا ضروريًا عندما تريد أن

 تكون مهذبًا أو تستقبل ضيوفًا في منزلك أو حتى تنظم حدث
 عمل. تغطي العبارات أدناه كالً من كيفية تقديم عناصر مختلفة

 لضيوفك ، وكذلك كيفية قبول العروض بلطف. تعلم استخدام
 هذه العبارات حتى تتمكن من عرض األشياء وتقبلها بلطف

 .وبطريقة مناسبة اجتماعيًا
 
 
Offering Phrases 
It's common to use phrases such as "would you like" 
and modal forms such as "Can I" or "May I" to offer 
something. Here are some of the most important 
phrases used to offer something: 
 
 تقديم العبارات



ام عبارات مثل "هل تريد" وأشكال شكلي مثل "هل يمكننيمن الشائع استخد " 
 أو "هل يمكنني" لتقديم شيء ما. فيما يلي بعض أهم العبارات المستخدمة
 :لتقديم شيء ما
 
 
Can I get you some...? 
Would you like some...? 
May I offer you some...? 
Would you like me to get you some...? 
Some mini-dialogues containing these asking 
phrases might be: 
 
Bob: Can I get you something to drink? 
Mary: Yes, that would be nice. Thank you. 
Jack: May I offer you some tea? 
Doug: Thank you. 
Alex: Would you like some lemonade? 
Susan: That would be nice. Thanks for offering. 
 
Always use "some" words when offering someone 
something. 
 

 هل يمكنني أن أحضر لك بعض ...؟
 هل تريد البعض...؟

 هل لي أن أقدم لكم بعض ...؟
 هل تريد مني أن أحضر لك بعض ...؟



 قد تكون بعض الحوارات المصغرة التي تحتوي على عبارات
 :السؤال هذه

 
 بوب: هل يمكنني أن أحضر لك شيئًا لتشربه؟ 

 .ماري: نعم ، سيكون ذلك رائعًا. شكًرا لك
 جاك: هل لي أن أقدم لك بعض الشاي؟

 .دوج: شكًرا لك
 أليكس: هل تريد بعض عصير الليمون؟ 

 .سوزان: سيكون ذلك رائعًا. شكرا على العرض
 

 .استخدم دائًما "بعض" الكلمات عند تقديم شيء لشخص ما
 
 
Informal  
Use these phrases when offering something in an 
everyday situation: 
 
How about some...? 
What about some...? 
What do you say about some...? 
Are you up for some...? 
Mini-dialogues containing offering phrases in informal 
situations would be: 
 
Dan: What about something to drink? 
Helga: Sure, do you have any scotch? 
Judy: Are you up for some dinner? 



Zina: Hey, thanks. What's on the menu? 
Keith: What do you say about going bowling? 
Bob: That sounds like a good idea! 
 

 غير رسمي 
 :استخدم هذه العبارات عند تقديم شيء ما في المواقف اليومية

 
 ماذا عن بعض ...؟
 ماذا عن بعض ...؟

 ماذا تقول عن بعض ...؟
 هل أنت مستعد لبعض ...؟ 

 ستكون الحوارات المصغرة التي تحتوي على عبارات في
 :المواقف غير الرسمية كما يلي

 
Dan:  وماذا عن شيء للشرب؟ 

 هيلجا: بالتأكيد ، هل لديك أي سكوتش؟ 
 جودي: هل أنت على بعض العشاء؟

 زينة: شكرا. ما ذا يوجد بالقائمة؟
 كيث: ماذا تقول عن الذهاب للبولينج؟ 

 !بوب: تبدو فكرة جيدة
 
 
Accepting Offers 
Accepting offers is just as important, or even more 
important, than offering things. Make sure to thank 
your host. If you don't want to accept an offer, politely 



refuse. Offering an excuse is also a good idea in 
order not to offend your host. 
 
The following phrases are commonly used when 
accepting offers: 
 

 قبول العروض 
 قبول العروض ال يقل أهمية عن تقديم األشياء ، أو حتى أكثر

 أهمية. تأكد من شكر مضيفك. إذا كنت ال ترغب في قبول
 عرض ما ، ارفض بأدب. يعد تقديم عذر فكرة جيدة أيًضا حتى

 .ال تسيء إلى مضيفك
 

 :يشيع استخدام العبارات التالية عند قبول العروض
 
 
Thank you. 
I'd love to. 
I'd love some. 
That would be nice. 
Thank you. I'd like... 
Some examples of accepting phrases include: 
 
Frank: May I get you something to drink? 
Kevin: Thank you. I'd like a cup of coffee. 
Linda: Would you like me to get you some food? 
Evan: That would be nice. Thank you. 
Homer: May I offer you something to drink? 



Bart: Thank you. I'd like a soda. 
Politely Refusing Offers 
Sometimes it's necessary to politely refuse an offer 
even if it's a kind one. In such cases, use these 
phrases to politely refuse offers. Provide a reason 
why you want to refuse an offer rather than just 
saying "no."  
 
Thank you, but... 
That's very kind. Unfortunately, I... 
I'd like to, but... 
 

 .شكًرا لك
 .أحب أن

 .أحب بعضا
 .سيكون هذا لطيفا

 ...شكًرا لك. أود أن
 :تتضمن بعض أمثلة قبول العبارات ما يلي

 
 فرانك: هل لي بشيء لتشربه؟

 .كيفن: شكرا. أود شرب فنجان من القهوة
 ليندا: هل تريدين أن أحضر لك بعض الطعام؟ 

 .إيفان: سيكون ذلك رائعًا. شكًرا لك
 هوميروس: هل لي أن أقدم لك شيئًا لتشربه؟ 

 .بارت: شكًرا لك. أريد مشروب غازي
 رفض العروض بأدب



 في بعض األحيان يكون من الضروري رفض عرض بأدب
 حتى لو كان لطيفًا. في مثل هذه الحاالت ، استخدم هذه العبارات
 لرفض العروض بأدب. قدم سببًا لرفضك عرًضا بدالً من مجرد

 ."قول "ال
 

 ...شكرا لكن
 ... ذلك لطيف جدا. لسوء الحظ ، أنا

 ... أود ، لكن
 
 
Examples of using polite refusals in dialogue include: 
 
Jane: Would you like some cookies? 
David: Thank you, but I'm on a diet. 
Allison: How about a cup of tea? 
Pat: I'd like to have a cup of tea. Unfortunately, I'm 
late for a meeting. Can I take a rain check? 
Avram: How about some wine? 
Tom: No thank you. I'm watching my weight. 
 

 :تتضمن أمثلة استخدام الرفض المهذب في الحوار ما يلي
 

 ؟ البسكويت جين: هل تريد بعض
 .ديفيد: شكًرا لك ، لكني أتبع نظاًما غذائيًا

 أليسون: ماذا عن فنجان شاي؟ 
 بات: أود تناول كوب من الشاي. لسوء الحظ ، تأخرت على

 االجتماع. هل يمكنني إجراء فحص المطر؟ 



 أفرام: وماذا عن بعض النبيذ؟
 .توم: ال ، شكًرا. أنا أراقب وزني

 
 
__________________________________________
___________________ 
 
Example Sentences of the Verb Drink 
 
This page provides example sentences of the verb 
"Drink" in all tenses including active and passive 
forms, as well as conditional and modal forms. 
 
Base Form drink / Past Simple drank / Past Participle 
drunk / Gerund drinking 
 
Present Simple 
He usually drinks four glasses of water a day. 
 
Present Simple Passive 
Water is drunk at meals. 
 
Present Continuous 
She is drinking a gin and tonic. 
 
Present Continuous Passive 
The new wine is being drunk by customers. 



 
Present Perfect 
Peter has drunk three glasses of water this 
afternoon. 
 
Present Perfect Passive 
All the juice has been drunk. 
 
Present Perfect Continuous 
I have been drinking juice all morning. 
 
Past Simple 
Jack drank a glass of apple juice. 
 
Past Simple Passive 
A glass of apple juice was drunk by that customer. 
 
Past Continuous 
She was drinking some water when the man bumped 
into her. 
 
Past Continuous Passive 
Water was being drunk when they opened the Pepsi . 
 
Past Perfect 
We had drunk all the water before the order arrived. 
 



Past Perfect Passive 
All the water had been drunk before the order 
arrived. 
 
Past Perfect Continuous 
We had been drinking our beverages for ten minutes 
when he finally arrived. 
 
Future (will) 
She will drink orange juice. 
 
Future (will) Passive 
Wine will be drunk by the customers at table six. 
 
Future (going to) 
We are going to drink French juice with our meal. 
 
Future (going to) Passive 
French wine is going to be drunk by the customers at 
table six. 
 
Future Continuous 
This time tomorrow we will be drinking a nice cold 
cocktail. 
 
Future Perfect 



He will have drunk three bottles by the end of the 
evening. 
 
Future Possibility 
He might drink juice. 
 
Real Conditional 
If he drinks wine, I will drive home. 
 
Unreal Conditional 
If he drank wine, I would drive home. 
 
Past Unreal Conditional 
If he had drunk wine, I would have driven home. 
 
Present Modal 
I should drink some tea. 
 
Past Modal 
You should have drunk some milk to calm your 
stomach. 
 

 جمل المثال من فعل الشراب 
 
 في جميع األزمنة "Drink" تقدم هذه الصفحة أمثلة لجمل الفعل

 بما في ذلك الصيغ المبنية للمجهول والمنفعل ، باإلضافة إلى
 .الصيغ الشرطية والشرطية



 
 الشراب األساسي / الماضي شرب البسيط / الماضي في حالة

 سكر / جيروند الشرب 
 

 المضارع البسيط 
 .يشرب عادة أربعة أكواب من الماء في اليوم

 
 المضارع التام

 .يشرب الماء في الوجبات
 

 المضارع المستمر 
 .انها تشرب الجن ومنشط

 
 المضارع السلبي المستمر 

 .يشرب العمالء النبيذ الجديد
 

 المضارع التام
 .لقد شرب بيتر ثالثة أكواب من الماء بعد ظهر اليوم

 
 الحالي السلبي الكمال

 .كل العصير كان في حالة سكر
 

 المضارع التام المستمر 
 .كنت أشرب العصير طوال الصباح 

 
 الماضي البسيط 

 .شرب جاك كوبًا من عصير التفاح



 
 الماضي البسيط الخامل

 .شرب كوب من عصير التفاح من قبل ذلك الزبون
 

 الماضي المستمر 
 .كانت تشرب بعض الماء عندما اصطدم بها الرجل 

 
 الماضي المستمر الخامل

 . كان الماء يشرب عندما فتحوا البيبسي
 

 الماضي التام
 .لقد شربنا كل الماء قبل وصول األمر

 
 الماضي التام السلبي

 .تم شرب كل الماء قبل وصول األمر
 

 الماضي التام المستمر 
 .كنا نشرب المشروبات لمدة عشر دقائق عندما وصل أخيًرا

 
 المستقبل (اإلرادة)

 .سوف تشرب عصير البرتقال
 

 المستقبل (اإلرادة) السلبية 
 .سوف يشرب النبيذ من قبل العمالء في الجدول السادس

 
 (المستقبل يسير الى

 .عصير فرنسي مع وجبتنا



 
 المستقبل (الذهاب) السلبي

 النبيذ الفرنسي سوف يسكر من قبل الزبائن على الطاولة
 .السادسة

 
 المستقبل المستمر 

 .هذه المرة غدا سنشرب كوكتيل بارد لطيف
 

 المستقبل مثالي
 .سيكون قد شرب ثالث زجاجات بحلول نهاية المساء

 
 إمكانية المستقبل

 .قد يشرب العصير 
 

 شرطي حقيقي
 .إذا شرب الخمر ، سأذهب للمنزل

 
 غير واقعي مشروط 

 .إذا شرب الخمر ، كنت سأقود المنزل
 

 الماضي الشرطي غير الواقعي 
 .إذا كان قد شرب الخمر ، كنت سأقود المنزل

 
 الوضع الحالي 

 .يجب أن أشرب بعض الشاي
 

 مشروط الماضي 



 .يجب أن تكون قد شربت بعض الحليب لتهدئة معدتك
 
 
Quiz: Conjugate With Drink 
Use the verb "to drink" to conjugate the following 
sentences. Quiz answers are below. In some cases, 
more than one answer may be correct. 
 
He usually _____ four glasses of water a day. 
She _____ a gin and tonic at the moment. 
Peter _____ three glasses of water this afternoon. 
I _____ juice all morning. 
A glass of apple juice _____ by that customer. 
We _____ all the water before the order arrived. 
She _____ orange juice. 
We _____ French wine with our meal. 
If he _____ wine, I would drive home. 
She _____ some water when the man bumped into 
her. 
 

 اختبار قصير: اقتران مع مشروب 
 لتصريف الجمل التالية. إجابات "to drink" استخدم الفعل
 االختبار أدناه. في بعض الحاالت ، قد تكون أكثر من إجابة

 .صحيحة
 

 .عادة ما _____ أربعة أكواب من الماء يوميًا
 .انها _____ الجن ومنشط في الوقت الراهن



 .بيتر _____ ثالثة أكواب من الماء بعد ظهر اليوم
 .أنا _____ عصير طوال الصباح 

 .كوب من عصير التفاح _____ من قبل ذلك العميل
 .نحن _____ كل الماء قبل وصول الطلب

 .هي _____ عصير برتقال
 .نحن _____ النبيذ الفرنسي مع وجبتنا

 .إذا كان _____ نبيذ ، كنت سأقود المنزل
 .انها _____ بعض الماء عندما اصطدم بها الرجل 

 
 
Quiz Answers 
drinks 
is drinking 
has drunk 
have been drinking 
was drunk 
had drunk 
will drink 
are going to drink 
drank 
was drinking 
 

 إجابات االختبار
 مشروبات 

 يشرب
 قد شرب 

 تم الشرب



 كان ثمال 
 كان في حالة سكر 

 سوف تشرب، سوف أشرب، سوف نشرب
 سوف تشرب 

 شربوا 
  كان الشرب

  
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

Names of drinks in English and Arabic 
 أسماء المشروبات باإلنجليزي والعربي

 
Drink = مشروب 

Beverage = شراب 
Water = ماء 

Tap water = ماء الحنفية 
Soft drink  = مشروب غازي 
Mineral water = ماء معدني 

Lemonade = ليموناضة، عصير ليمون 
Juice = عصير 

Orange juice = عصير البرتقال 
Grapefruit juice = عصير العنب 

Pineapple juice = عصير األناناس 
Cola = كوكاكوال 

Orange squash = عصير البرتقال 
Coffee = القهوة 

Tea  = شاي 



Infusion = تيزانة 
Green tea  = الشاي األخضر 

Tea bag = كيس الشاي 
Iced tea = شاي مثلج 

Apple juice = عصير التفاح 
 

 استعمال المشروبات في جمل إنجليزية مفيدة
 

I want to drink a glass of fresh water 
 أريد أن أشرب كأسا من الماء العذب

 
I would like to have a cup of coffee 

 أرغب في احتساء كأس من القهوة 
 

She always drink soft drinks after lunch 
 هي تشرب المشروبات الغازية دوما بعد وجبة الغداء 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

 



 
Conversations at a Hotel 
 
Arriving at the Hotel 
 
There are a few different conversations you might 
have with the hotel receptionist when you arrive at a 
hotel. 
 

 
 محادثات في فندق

 
 الوصول إلى الفندق 

 
 هناك عدد قليل من المحادثات المختلفة التي قد تجريها مع

 .موظف استقبال الفندق عند وصولك إلى الفندق
 
 
Conversation 1 
 
Mike: I'd like a room for two people, for three nights 
please. 
Hotel Receptionist: Ok, I just need you to fill in this 
form please. 
Hotel Receptionist: Do you want breakfast? 
Mike: Yes, please. 



Hotel Receptionist: Breakfast is from 7 to 10 each 
morning in the dining room. Here is your key. Your 
room number is 345, on the third floor. Enjoy your 
stay. 
Mike: Thank you. 
 

 المحادثة 1
 

 .مايك: أود غرفة لشخصين لثالث لياٍل من فضلك
 موظف استقبال الفندق: حسنًا ، أريدك فقط ملء هذا النموذج من

 .فضلك
 موظف استقبال الفندق: هل تريد اإلفطار؟ 

 .مايك: نعم ، من فضلك
 موظف استقبال الفندق: اإلفطار من 7 إلى 10 كل صباح في

 غرفة الطعام. هذا هو مفتاحك. رقم غرفتك هو 345 ، في
 .الطابق الثالث. استمتع بأقامتك

 .مايك: شكًرا لك
 
 
Conversation 2 
 
Lisa: I'd like a room please. 
Hotel Receptionist: Do you have a reservation? 
Lisa: No, I don't. 
Hotel Receptionist: How many nights? 
Lisa: Two nights, please. 
Hotel Receptionist: For two people? 



Lisa: Yes. 
Hotel Receptionist: Do you want breakfast? 
Lisa: No, thank you. 
Hotel Receptionist: Ok, that will be $210. Do you 
want to pay now, or when you check out? 
Lisa: I'll pay now. 
Hotel Receptionist: Can you fill this in, and sign here 
please. 
Hotel Receptionist: Thank you. Here is your receipt 
and your key. You are in room 231, on the second 
floor. 
 
Leaving the Hotel 
 
Mike: I'd like to check out please. 
Hotel Receptionist: What room number? 
Mike: 231. 
Hotel Receptionist: That's $250 please. 
Mike pays the hotel receptionist. 
Hotel Receptionist: Thank you. Sign here please. 
Have a good journey. 
Mike: Thank you. 
 

 المحادثة 2
 

 .ليزا: أريد غرفة من فضلك
 موظف استقبال الفندق: هل لديك حجز؟ 



 .ليزا: ال ، ال أفعل
 موظف استقبال الفندق: كم ليلة؟

 .ليزا: ليلتان من فضلك
 موظف استقبال الفندق: لشخصين؟ 

 .ليزا: نعم
 موظف استقبال الفندق: هل تريد اإلفطار؟ 

 .ليزا: ال ، شكًرا لك
 موظف استقبال الفندق: حسنًا ، سيكون هذا 210 دوالًرا. هل

 تريد الدفع اآلن ، أو عند المغادرة؟ 
 .ليزا: سأدفع اآلن

 موظف استقبال الفندق: هل يمكنك ملء هذا ، والتوقيع هنا من
 .فضلك

 موظف استقبال الفندق: شكرا. ها هو إيصالك ومفتاحك. أنت في
 .الغرفة 231 ، في الطابق الثاني

 
 مغادرة الفندق 

 
 .مايك: أود التحقق من فضلك

 موظف استقبال الفندق: ما رقم الغرفة؟
 .مايك: 231

 .موظف استقبال الفندق: هذا هو 250 دوالر من فضلك
 .مايك يدفع لموظف استقبال الفندق 

 .موظف استقبال الفندق: شكرا. سجل هنا من فضلك. رحلة موفقة
  .مايك: شكًرا لك

  
  
 



 
 

Vocabulary at Hotel –  مفرادات في الفندق 
 
In the Hotel 
 
double room 
 
twin room 
 
single room 
 
bar 
 
restaurant 
 
pool 
 
reception desk 
 
In the Room 
 
bed 
 
pillow 
 
blankets 



 
television 
 
door 
 
lights 
 
telephone 
 
ensuite bathroom 
 
towels 
 
tea and coffee making facilities 
 
key 
 
bar fridge 
 
safe 
 
air conditioner 
 

 
 في الفندق

 
 غرفة مزدوجة 



 
 غرفة مزدوجة 

 
 غرفة مفردة

 
 شريط 

 
 مطعم 

 
 حوض السباحة 

 
 مكتب االستقبال

 
 في الغرفة

 
 سرير 

 
 وسادة

 
 البطانيات

 
 التلفاز

 
 باب

 
 أضواء

 



 هاتف 
 

 حمام داخلي
 

 مناشف 
 

 مرافق صنع الشاي والقهوة
 

 مفتاح
 

 ثالجة بار
 

 آمنة
 

  مكيف هواء
 
 
 
Below are some typical dialogues between a hotel 
receptionist at The Grand Woodward Hotel and a 
guest. Here you will find typical conversations that 
deal with making reservations, checking in and also 
checking out. 
 

 فيما يلي بعض الحوارات النموذجية بين موظف استقبال في فندق
 "The Grand Woodward  "  



 وضيف. ستجد هنا محادثات نموذجية تتناول إجراء الحجوزات
 .وتسجيل الوصول والمغادرة أيًضا

 
 
Making Reservations 
 
Receptionist: Good morning. Welcome to The Grand 
Woodward Hotel. 
Client: Hi, good morning. I'd like to make a 
reservation for the third weekend in September. Do 
you have any vacancies? 
R: Yes sir, we have several rooms available for that 
particular weekend. And what is the exact date of 
your arrival? 
C: The 24th. 
R: How long will you be staying? 
C: I'll be staying for two nights. 
R: How many people is the reservation for? 
C: There will be two of us. 
R: And would you like a room with twin beds or a 
double bed? 
C: A double bed, please. 
R: Great. And would you prefer to have a room with a 
view of the ocean? 
C: If that type of room is available, I would love to 
have an ocean view. What's the rate for the room? 



R: Your room is five hundred and ninety dollars per 
night. Now what name will the reservation be listed 
under? 
C: Charles Hannighan. 
R: Could you spell your last name for me, please? 
C: Sure. H-A-N-N-I-G-H-A-N 
R: And is there a phone number where you can be 
contacted? 
C: Yes, my cell phone number is 555-26386. 
R: Great. Now I'll need your credit card information to 
reserve the room for you. What type of card is it? 
C: Visa. The number is 987654321. 
R: And what is the name of the cardholder? 
C: Charles H. Hannighan. 
R: Alright, Mr. Hannighan, your reservation has been 
made for the twenty-fourth of September for a room 
with a double bed and view of the ocean. Check-in is 
at 2 o'clock. If you have any other questions, please 
do not hesitate to call us. 
C: Great, thank you so much. 
R: My pleasure. We'll see you in September, Mr. 
Hannighan. Have a nice day. 
 

 إبداء تحفظات
 

 موظف االستقبال: صباح الخير. مرحبًا بكم في فندق جراند
 .وودوارد



 العميل: مرحبا صباح الخير. أود أن أحجز لعطلة نهاية األسبوع
 الثالثة في سبتمبر. هل لديك أي شواغر؟ 

R: نعم سيدي ، لدينا العديد من الغرف المتاحة لعطلة نهاية 
 األسبوع المحددة. وما هو الموعد المحدد لوصولك؟ 

 .ج: الرابع والعشرون
R: إلى متى ستبقى؟ 

C: سأبقى لمدة ليلتين. 
R:  كم عدد األشخاص الذين يتم الحجز لهم؟ 

 .ج: سيكون هناك اثنان منا
R:  وهل تريد غرفة بسريرين توأمين أو سرير مزدوج؟ 

 .ج: سرير مزدوج من فضلك
R:  عظيم. وهل تفضل أن يكون لديك غرفة مطلة على المحيط؟ 

 ج: إذا كان هذا النوع من الغرف متاًحا ، فإنني أرغب في
 الحصول على إطاللة على المحيط. ما هو سعر الغرفة؟

R: غرفتك هي خمسمائة وتسعون دوالًرا في الليلة. اآلن ما هو 
 االسم الذي سيتم إدراج الحجز تحته؟

 .ج: تشارلز هانيغان
R:  هل يمكنك تهجئة اسمك األخير لي ، من فضلك؟ 

 ج: بالتأكيد. هانيغان
R: وهل هناك رقم هاتف يمكن االتصال بك من خالله؟ 

 .ج: نعم ، رقم هاتفي الخلوي هو 26386-555
R: عظيم. اآلن سأحتاج إلى معلومات بطاقتك االئتمانية لحجز 

 الغرفة لك. ما نوع هذه البطاقة؟
 .ج: التأشيرة. الرقم 987654321

R:  وما هو اسم حامل البطاقة؟ 
 .ج: تشارلز هـ. هانيغان



R: حسنًا ، سيد هانيغان ، لقد تم إجراء حجزك في الرابع 
 والعشرين من سبتمبر في غرفة بسرير مزدوج وإطاللة على
 المحيط. تسجيل الوصول الساعة 2. إذا كانت لديك أي أسئلة

 .أخرى ، فال تتردد في االتصال بنا
C: عظيم ، شكرا جزيال لك. 

R: من دواعي سروري. سنراكم في سبتمبر ، سيد هانيغان. 
  .أتمنى لك نهارا سعيد

 
 
Checking-In 
 
Hotel: Good afternoon. Welcome to the Grand 
Woodward Hotel. How may I help you? 
Guest: I have a reservation for today. It's under the 
name of Hannighan. 
Hotel: Can you please spell that for me, sir? 
Guest: Sure. H-A-N-N-I-G-H-A-N. 
Hotel: Yes, Mr. Hannighan, we've reserved a double 
room for you with a view of the ocean for two nights. 
Is that correct? 
Guest: Yes, it is. 
Hotel: Excellent. We already have your credit card 
information on file. If you'll just sign the receipt along 
the bottom, please. 
Guest: Whoa! Five hundred and ninety dollars a 
night! 
Hotel: Yes, sir. We are a five star hotel after all. 



Guest: Well, fine. I'm here on business anyway, so at 
least I'm staying on the company's dime. What's 
included in this cost anyway? 
Hotel: A full Continental buffet every morning, free 
airport shuttle service, and use of the hotel's safe are 
all included. 
Guest: So what's not included in the price? 
Hotel: Well, you will find a mini-bar in your room. Use 
of it will be charged to your account. Also, the hotel 
provides room service, at an additional charge of 
course. 
Guest: Hmm. Ok, so what room am I in? 
Hotel: Room 487. Here is your key. To get to your 
room, take the elevator on the right up to the fourth 
floor. Turn left once you exit the elevator and your 
room will be on the left hand side. A bellboy will bring 
your bags up shortly. 
Guest: Great. Thanks. 
Hotel: Should you have any questions or requests, 
please dial 'O' from your room. Also, there is internet 
available in the lobby 24 hours a day. 
Guest: Ok, and what time is check-out? 
Hotel: At midday, sir. 
Guest: Ok, thanks. 
Hotel: My pleasure, sir. Have a wonderful stay at the 
Grand Woodward Hotel. 
 



 تسجيل الدخول
 
 الفندق: مساء الخير. مرحبًا بكم في فندق جراند وودوارد. كيف

 يمكنني مساعدتك؟
 .الضيف: لدي حجز لهذا اليوم. تحت اسم هانيغان

 الفندق: هل يمكنك تهجئة ذلك لي ، سيدي؟
 .الضيف: بالتأكيد. هانيغان

 الفندق: نعم ، السيد هانيغان ، لقد حجزنا لك غرفة مزدوجة
 مطلة على المحيط لمدة ليلتين. هل هذا صحيح؟ 

 .الضيف: نعم ، إنه كذلك
 الفندق: ممتاز. لدينا بالفعل معلومات بطاقة االئتمان الخاصة بك
 ، في الملف. إذا كنت ستوقع اإليصال على طول الجزء السفلي

 .من فضلك
 !الضيف: توقف! خمسمائة وتسعون دوالراً في الليلة

 .الفندق: نعم سيدي. نحن فندق خمس نجوم بعد كل شيء
 الضيف: حسنًا ، حسنًا. أنا هنا في العمل على أي حال ، لذلك

 على األقل سأبقى على عشرة سنتات للشركة. ما الذي تتضمنه
 هذه التكلفة على أي حال؟

 الفندق: يتم تضمين بوفيه كونتيننتال كامل كل صباح وخدمة نقل
 .المطار المجانية واستخدام خزنة الفندق
 الضيف: إذن ما الذي ال يشمله السعر؟ 

 الفندق: حسنًا ، ستجد ميني بار في غرفتك. سيتم تحميل
 استخدامها على حسابك. كما يوفر الفندق خدمة الغرف مقابل

 .تكلفة إضافية بالطبع
 الضيف: همم. حسنًا ، ما هي الغرفة التي أنا فيها؟ 

 الفندق: غرفة 487. هنا مفتاحك. للوصول إلى غرفتك ، استقل
 المصعد الموجود على اليمين حتى الطابق الرابع. انعطف يساًرا



 بمجرد خروجك من المصعد وستكون غرفتك على الجانب
 .األيسر. سيحضر عامل الجرس حقائبك قريبًا

 .الضيف: رائع. شكًرا
 الفندق: إذا كان لديك أي أسئلة أو طلبات ، يرجى االتصال بـ
"O" 24 من غرفتك. أيضا ، هناك إنترنت متاح في اللوبي 

 .ساعة في اليوم
 الضيف: حسنًا ، وما هو موعد تسجيل المغادرة؟ 

 .الفندق: في منتصف النهار سيدي
 .الضيف: حسنًا ، شكًرا

 الفندق: من دواعي سروري سيدي. استمتع بإقامة رائعة في فندق
Grand Woodward.  

 
 
 
 
Check-out / Getting to the airport 
 
Hotel: Did you enjoy your stay with us? 
Guest: Yes, very much so. However, I now need to 
get to the airport. I have a flight that leaves in about 
two hours, so what is the quickest way to get there? 
Hotel: We do have a free airport shuttle service. 
Guest: That sounds great, but will it get me to the 
airport on time? 
Hotel: Yes, it should. The next shuttle leaves in 15 
minutes, and it takes approximately 25 minutes to get 
to the airport. 



Guest: Fantastic. I'll just wait in the lounge area. Will 
you please let me know when it will be leaving? 
Hotel: Of course, sir. Oh, before you go would you be 
able to settle the mini-bar bill? 
Guest: Oh yes certainly. How much will that be? 
Hotel: Let's see. The bill comes to $37.50. How 
would you like to pay for that? 
Guest: I'll pay with my Visa thanks, but I'll need a 
receipt so I can charge it to my company. 
Hotel: Absolutely. Here we are sir. If you like you can 
leave your bags with the porter and he can load them 
onto the shuttle for you when it arrives. 
Guest: That would be great thank you. 
Hotel: Would you like to sign the hotel guestbook too 
while you wait? 
Guest: Sure, I had a really good stay here and I'll tell 
other people to come here. 
Hotel: That's good to hear. Thank you again for 
staying at The Grand Woodward Hotel. 
 

 تسجيل الخروج / الوصول إلى المطار 
 

 الفندق: هل استمتعت بإقامتك معنا؟ 
 الضيف: نعم ، كثيًرا جًدا. ومع ذلك ، أنا اآلن بحاجة للوصول

 إلى المطار. لدي رحلة ستغادر في غضون ساعتين تقريبًا ، فما
 هي أسرع طريقة للوصول إلى هناك؟ 
 .الفندق: لدينا خدمة نقل المطار مجانًا



 الضيف: هذا يبدو رائعًا ، لكن هل سيوصلي إلى المطار في
 الوقت المحدد؟

 الفندق: نعم ، ينبغي. تغادر الحافلة التالية في غضون 15 دقيقة
 .وتستغرق حوالي 25 دقيقة للوصول إلى المطار  ،

 الضيف: رائع. سأنتظر فقط في منطقة الصالة. هل تسمح لي أن
 أعرف متى ستغادر؟ 

 الفندق: بالطبع سيدي. أوه ، قبل أن تذهب هل ستكون قادًرا على
 تسوية فاتورة الميني بار؟

 الضيف: نعم بالتأكيد. كم سيكون ذلك؟ 
 .الفندق: دعنا نرى. يصل سعر الفاتورة إلى 37.50 دوالًرا

 كيف تفصل أن تدفع ثمن ذلك؟ 
 لكنني سأحتاج إلى إيصال حتى ، Visa الضيف: سأدفع بفضل

 .أتمكن من تحصيله من شركتي
 الفندق: إطالقا. نحن هنا يا سيدي. إذا أردت ، يمكنك ترك

 حقائبك مع الحمال ويمكنه تحميلها على المكوك من أجلك عند
 .وصولها

 .الضيف: سيكون ذلك رائعًا ، شكًرا لك
 الفندق: هل ترغب في التوقيع على سجل زوار الفندق أيًضا

 أثناء االنتظار؟ 
 الضيف: بالتأكيد ، لقد حظيت بإقامة جيدة حقًا هنا وسأطلب من

 .اآلخرين المجيء إلى هنا
 الفندق: من الجيد سماع ذلك. شكًرا لك مرة أخرى على اإلقامة

  " .The Grand Woodward"   في فندق
 
 
A phone call to reserve a hotel room in English. The 
complete conversation between the man making the 



reservation and the hotel receptionist is included. 
This is a useful text for learning how to make a hotel 
reservation in English. Check your understanding by 
answering the questions about the text. 

 مكالمة هاتفية لحجز غرفة بالفندق باللغة االنجليزية. يتم تضمين
 المحادثة الكاملة بين الرجل الذي قام بالحجز وموظف االستقبال

 في الفندق. هذا نص مفيد لتعلم كيفية إجراء حجز فندق باللغة
 اإلنجليزية. تحقق من فهمك من خالل اإلجابة على األسئلة

 .المتعلقة بالنص
 
 
 
Hotel Reservation 
 
Receptionist: Good afternoon! This is Capitol Hotels 
in Washington, D.C. How may I help you? 
Mr. Abrams: Hi, I’d like to schedule a reservation for 
this upcoming weekend from Friday night until 
Sunday. 
Receptionist: Sure! Let me check and see what 
rooms are available. Do you need a room with one 
bed or two? 
Mr. Abrams: My wife and I will be visiting the city, but 
a room with one bed will be just fine. 
Receptionist: Alright... It looks like we have several 
rooms available. Would you care for a room with a 
balcony? 



Mr. Abrams: A single room with no balcony will suit 
our needs just fine. I did notice on your website that 
you have a pool and an exercise room. Are these 
facilities available for all hotel guests? 
Receptionist: Yes, all hotel guests are allowed 
access to those facilities. The hotel stay also includes 
breakfast. We have a restaurant on-site that also 
serves lunch and dinner, but those meals are not 
included in your lodging fee. 
Mr. Abrams: Okay, that’s fine. What time are both 
check-in and check-out? 
Receptionist: Check-in for you on Friday can be any 
time after 3:00 p.m. Check-out will be on Sunday 
before noon. 
Mr. Abrams: Sounds great! 
Receptionist: I am glad that I could help you today. Is 
there anything else that you need at this point in 
time? 
Mr. Abrams: Would you like my credit card 
information now, or can I take care of that upon my 
arrival to the hotel’s reception desk? 
Receptionist: We can handle payment upon your 
arrival on Friday. We look forward to seeing you then! 
Mr. Abrams: Thank you! I look forward to my stay. 
Receptionist: Enjoy the rest of your week! 
 

 حجز فندقي



 
 موظف االستقبال: مساء الخير! هذه هي فنادق الكابيتول

 بواشنطن العاصمة. كيف يمكنني مساعدتك؟ 
 السيد أبرامز: مرحبًا ، أود تحديد موعد للحجز في عطلة نهاية

 .األسبوع القادمة من ليلة الجمعة حتى األحد
 موظف استقبال: بالتأكيد! اسمحوا لي أن تحقق وأرى ما هي

 الغرف المتاحة. هل تريد غرفة بسرير واحد أو سريرين؟ 
 السيد أبرامز: أنا وزوجتي سنزور المدينة ، لكن الغرفة التي بها

 .سرير واحد ستكون على ما يرام
 موظف االستقبال: حسنًا ... يبدو أن لدينا عدة غرف متاحة. هل

 تهتم بغرفة بها شرفة؟ 
 السيد أبرامز: غرفة مفردة بدون شرفة تناسب احتياجاتنا بشكل
 جيد. لقد الحظت على موقع الويب الخاص بك أن لديك حمام

 سباحة وغرفة تمارين. هل هذه التسهيالت متاحة لجميع نزالء
 الفندق؟ 

 موظف استقبال: نعم ، يُسمح لجميع نزالء الفندق بالوصول إلى
 تلك المرافق. تشمل اإلقامة في الفندق وجبة اإلفطار أيًضا. لدينا
 مطعم في الموقع يقدم أيًضا الغداء والعشاء ، ولكن هذه الوجبات

 .غير مشمولة في رسوم اإلقامة الخاصة بك
 السيد أبرامز: حسنًا ، هذا جيد. ما هي مواعيد تسجيل الوصول

 والمغادرة؟ 
 موظف استقبال: تسجيل الوصول يوم الجمعة يمكن أن يكون في
 أي وقت بعد الساعة 3:00 مساًء. تسجيل المغادرة سيكون يوم

 .األحد قبل الظهر
 !السيد أبرامز: يبدو رائعا

 موظف استقبال: أنا سعيد ألنني استطعت مساعدتك اليوم. هل
 هناك أي شيء آخر تحتاجه في هذا الوقت؟



 السيد أبرامز: هل ترغب في الحصول على معلومات بطاقتي
 االئتمانية اآلن ، أم يمكنني االعتناء بذلك عند وصولي إلى

 مكتب استقبال الفندق؟ 
 موظف استقبال: يمكننا التعامل مع الدفع عند وصولك يوم

 !الجمعة. نحن نتطلع لرؤيتك بعد ذلك
 .السيد أبرامز: شكرا لك! أنا أتطلع إلى إقامتي

  !موظف استقبال: استمتع ببقية األسبوع
 

Questions and answers for use in the hotel 
 أسئلة وأجوبة لألستخدام الفندقي 

 
 
A: I would like to make a hotel reservation. 
 
B: What day will you be arriving? 
 
A: I will be arriving on May 14th. 
 
B: How long will you be staying? 
 
A: I need the room for 3 nights. 
 
B: How many people will be staying in the room? 
 
A: I will be staying in the room alone. 
 
B: Would you like a smoking or nonsmoking room? 



 
A: We need a nonsmoking room. 
 
B: We have booked a room for you. Please be sure 
to arrive before 4:00 on your check-in date. 
 
A: I would like to book a reservation at your hotel. 
 
B: What date would you like to make that reservation 
for? 
 
A: I need the reservation for May 14th. 
 
B: How many days do you need the reservation for? 
 
A: I will be staying for 3 nights. 
 

 .ج: أرغب في حجز فندق
 

 ب: في أي يوم ستصل؟
 

 .ج: سأصل يوم 14 مايو
 

 ب: إلى متى ستبقى؟
 

 .ج: أحتاج الغرفة لمدة 3 ليال
 



 ب: كم عدد األشخاص الذين سيقيمون في الغرفة؟ 
 

 .ج: سأبقى في الغرفة وحدي
 

 ب: هل ترغب في غرفة للمدخنين أو لغير المدخنين؟
 

 .ج: نحن بحاجة إلى غرفة لغير المدخنين
 
 ب: لقد حجزنا لك غرفة. يرجى التأكد من الوصول قبل الساعة

  .في تاريخ تسجيل الوصول 4:00
 

 .ج: أرغب في حجز فندقك
 

 ب: ما هو التاريخ الذي ترغب في إجراء هذا الحجز؟ 
 

 .ج: أحتاج للحجز ليوم 14 مايو
 

 ب: كم يوما تحتاج للحجز؟ 
 

 .ج: سأبقى لمدة 3 ليال
 
 
 
B: Is that a single room, or will there be more guests? 
 
A: I need a double room. 
 



B: We have smoking and nonsmoking rooms. Which 
do you prefer? 
 
A: We require a smoking room. 
 
B: Your room is booked. You must arrive before 4:00 
the day you are to check in. 
 
A: I need to book a room at your hotel. 
 
B: On what day will you be beginning your stay? 
 
A: Our stay will be beginning on May 14th. 
 
B: Can you tell me how many days you need the 
room for? 
 
A: Please book the room for 3 nights. 
 
B: Would you like a single or double room? 
 
A: I need a room for 3 people. 
 
B: Do you need a nonsmoking room? 
 
A: We must have a nonsmoking room. 
 



B: We have reserved your room. To secure the room, 
you must pre-pay with a credit card. 
 

 
 ب: هل هذه غرفة فردية أم سيكون هناك المزيد من الضيوف؟ 

 
 .ج: أحتاج غرفة مزدوجة

 
 ب: لدينا غرف للمدخنين وغير المدخنين. اى واحدة تفضل؟

 
 .ج: نحن نطلب غرفة للتدخين

 
 ب: تم حجز غرفتك. يجب أن تصل قبل الساعة 4:00 من يوم

  .تسجيل الوصول
 

 .ج: أحتاج إلى حجز غرفة في فندقك
 

 ب: في أي يوم ستبدأ إقامتك؟
 

 .ج: ستبدأ إقامتنا يوم 14 مايو
 
 ب: هل يمكن أن تخبرني كم عدد األيام التي تحتاج فيها الغرفة؟ 
 

 .ج: يرجى حجز الغرفة لمدة 3 ليالي
 

 ب: هل ترغب في غرفة مفردة أم مزدوجة؟ 
 



 .ج: أحتاج غرفة لـ 3 أشخاص
 

 ب: هل تحتاج إلى غرفة لغير المدخنين؟
 

 .ج: يجب أن يكون لدينا غرفة لغير المدخنين
 

 ب: لقد حجزنا غرفتك. لتأمين الغرفة ، يجب عليك الدفع
  .مسبقًا ببطاقة ائتمان

 
 

 

 
 
 English Conversations: Shopping 

 محادثات باللغة اإلنجليزية: التسوق 
 



Where you can buy clothes 
There are different types of clothes shops. Here are 
some common ones: 
shopping centre = large building with lots of different 
shops inside (= shopping mall in American English) 
boutique = small shop, often expensive, with 
designer label clothes 
charity shop (goodwill in American English) = shop 
where you can buy second-hand ( = not new) 
clothes. The money you pay for them goes to charity 
factory outlet = shop where you can buy clothes 
directly from the factory that makes them. Often 
these clothes (or shoes) are “samples”. 
department store = large shop with “departments” for 
men’s clothes, women’s clothes, household objects, 
etc. 
chain store = a “brand” that has shops in many 
different towns, such as “Zara” or “H&M”. 
 

 أين يمكنك شراء المالبس 
 هناك أنواع مختلفة من محالت المالبس. فيما يلي بعض األشياء

 :الشائعة
 مركز تسوق = مبنى كبير به الكثير من المتاجر المختلفة بداخله

 (مركز تسوق باللغة اإلنجليزية األمريكية =)
 بوتيك = متجر صغير ، غالبًا ما يكون مكلفًا ، به مالبس تحمل

 عالمات المصمم 



 متجر خيري (نوايا حسنة باللغة اإلنجليزية األمريكية) = متجر
 حيث يمكنك شراء مالبس مستعملة (= ليست جديدة). األموال

 التي تدفعها لهم تذهب للجمعيات الخيرية
 منفذ المصنع = متجر حيث يمكنك شراء المالبس مباشرة من

 المصنع الذي يصنعها. غالبًا ما تكون هذه المالبس (أو األحذية)
 ."عينات"

 ، متجر متعدد األقسام = متجر كبير به "أقسام" لمالبس الرجال
 .والمالبس النسائية ، واألدوات المنزلية ، وما إلى ذلك

 سلسلة متاجر = "عالمة تجارية" لها متاجر في العديد من المدن
 ". Zara" أو "  H&M"   المختلفة ، مثل

 
 
Useful phrases a shop assistant says 
 
“Can I help you?” 
“Are you looking for anything in particular?” 
“Do you need any help at all?” 
“We don’t have any of these left in stock.” ( = There is 
no more of something.) 
 
Useful phrases a customer says 
 
“I’m looking for …” 
“I’d like to buy…” 
Indicating a piece of clothing 
“Do you have this in …” 
– medium / large / small / extra large / XL 



– blue / black / beige (other colours etc) 
 
Talking about the price 
 
Clothes shops have “sales” when some or all the 
clothes are discounted. 
“Is this in the sales?” 
“Is this on sale?” 
“There’s a discount of 20% on this.” 
“These jeans are discounted by 20%.” 
“It’s a bargain.” (= the low price is a surprise) 
“It’s cheap.” (= doesn’t cost much money) 
“It’s expensive.” (= costs a lot of money.) 
 

 عبارات مفيدة يقولها مساعد المتجر 
 

 "أيمكنني مساعدتك؟"
 "هل تبحث عن اي شيء على وجه التحديد؟"
 "هل تحتاج إلى أي مساعدة على اإلطالق؟ "

 ليس لدينا أي من هذه في المخزن." (= ال يوجد شيء آخر.)"
 

 عبارات مفيدة يقولها العميل
 

 "… أنا أبحث عن"
 "…أود شراء"

 تشير إلى قطعة من المالبس 
 "... هل لديك هذا في"



 متوسط / كبير / صغير / كبير جداً / كبير جداً  -
 أزرق / أسود / بيج (ألوان أخرى ، إلخ)  -

 
 نتحدث عن السعر 

 
 محالت المالبس لديها "تخفيضات" عندما يتم خصم بعض

 .المالبس أو كلها
 "هل هذا في المبيعات؟"

 "هل هذا للبيع؟"
 ".يوجد خصم بنسبة 20٪ على هذا"
 ".٪هذه الجينز مخفضة بنسبة 20"

 انها صفقة." (= السعر المنخفض مفاجأة) "
 إنه رخيص." (= ال تكلف الكثير من المال) "

 غالي." (= تكلف الكثير من المال.)"
 
 
Trying something on 
 
When you go clothes shopping, you probably want to 
try something on before you buy it so you know it’s 
the right size or that it looks good on you! 
“I’d like to try this on please. Where are the changing 
rooms?” 
“Can I try this on?” 
Example shopping conversation 
Can I try this on? 
Sure. The changing rooms are over there… 



… (later) 
Any good? 
No, not really. (It’s the wrong size / It doesn’t really 
suit me.) 
Or, “Yes, I’ll take it.” 
Paying 
“Where I can pay?” 
“The cash tills are over there.” 
 

 محاولة شيء ما
 

 عندما تذهب لشراء المالبس ، ربما ترغب في تجربة شيء ما
 قبل شرائه حتى تعرف أنه الحجم المناسب أو أنه يبدو جيًدا

 !بالنسبة لك
 "أود أن أجرب هذا من فضلك. أين غرف تبديل المالبس؟"

 "هل يمكنني تجربة هذا؟"
 مثال محادثة التسوق 

 هل يمكنني تجربة هذا؟ 
 ... بالتأكيد. غرف تغيير المالبس هناك 

 (في وقت الحق) …
 أي خير؟ 

 ال ليس بالفعل كذلك. (إنه الحجم الخطأ / ال يناسبني حقًا.)
 ".أو ، "نعم ، سآخذها

 الدفع
 "أين يمكنني الدفع؟"

 ".الفواتير النقدية هناك"
 



 
Other shopping vocabulary 
 
to suit = to be in your style, or to compliment your 
body shape or skin / hair colour 
“That dress really suits you!” 
to fit = to be the right size 
“These jeans don’t fit very well.” 
Clothes can be… 
… too big (size “Large” when you are size “Small”) 
… too small (small size when you are large size) 
… too tight (waist measurement 34 when you are 
waist 38) 
… too loose (waist measurement 38 when you are 
waist 34) 
… too long (jeans leg measurement 34 when your 
leg measurement is 32) 
… too short (jeans leg measurement 32 when your 
leg measurement is 34) 
to go well with / to match = to look good with your 
other clothes 
“This jumper goes well with my trousers.” 
“This colour jumper matches your new trousers.” 
Now try our quiz on phrasal verbs for shopping! 



 

 
 

 مفردات التسوق األخرى
 

 / لتتناسب مع أسلوبك ، أو لتكمل شكل جسمك أو لون بشرتك
 شعرك 

 "!هذا الفستان يناسبك حقًا"
 لتناسب = الحجم الصحيح

 ".هذا الجينز ال يتناسب بشكل جيد"
 ... يمكن أن تكون المالبس

 كبير جًدا (الحجم "كبير" عندما يكون حجمك "صغيًرا")  ...
 صغير جًدا (حجم صغير عندما يكون حجمك كبيًرا) ...

 ضيق جًدا (قياس الخصر 34  عندما تكون الخصر 38)  ...



 فضفاض للغاية (قياس الخصر  38 عندما تكون الخصر 34)  ...
 طويل جًدا (قياس ساق الجينز 34 عندما يكون قياس رجلك ...

(32 
 قصير جًدا (قياس ساق الجينز  32 عندما يكون قياس رجلك ...

(34 
 لتتناسب مع / لتتناسب مع = لتبدو جيدة مع مالبسك األخرى

 ".هذا الطائر يتناسب بشكل جيد مع سروالي"
 ".هذا الطائر الملون يتناسب مع بنطالك الجديد"

 !جرب اآلن اختبارنا حول أشباه الجمل الفعلية للتسوق 
 
 
 
Conversation 
 
Can I help? 
Yes, do you have this in medium? 
Let me check for you. 
 
Shopping for a Sweater 
 
Shop assistant: May I help you? 
Customer: Yes, I'm looking for a sweater. 
Shop assistant: What size are you? 
Customer: I'm an extra large. 
 
Shop assistant: Would you like a plain sweater or 
something else? 



Customer: I'm looking for a plain blue sweater. 
 
Shop assistant: How about this one? 
Customer: Yes, that's nice. Could I try it on? 
 
Shop assistant: Certainly, the changing rooms are 
over there. 
Customer: Thank you. (goes into a changing room to 
try on the sweater) 
 
Shop assistant: How does it fit? 
Customer: It's too large. Do you have a large? 
 
Shop assistant: Yes, here you are. Would you like to 
try it on to see if it fits? 
Customer: No that's Okay. Thank you. I'll take it. I'm 
also looking for some nice slacks. 
 
Shop assistant: Great. We have some very nice wool 
slacks over here. Would you like to take a look? 
Customer: Yes, thanks for your help.  
 
Shop assistant: What are your measurements? 
Customer: I'm a 38'' waist and a 32" inseam. 
 
Shop assistant: What do you think about these? 



Customer: They're nice, but I'd prefer cotton trousers 
if you have them. 
Shop assistant: Certainly, our summer slacks 
collection is over here. How about these? 
Customer: Yes, I like those. Do you have them in 
grey as well? 
 
Shop assistant: Yes, here's a pair. You said you the 
measurements are 38" by 32", didn't you? 
Customer: Yes, that's correct. I'll go try them on. 
 
Shop assistant: Let me know if you need any help. 
Customer: Thank you. (comes back) These are 
great. So, that makes one sweater and a pair of grey 
slacks. 
 
Shop assistant: OK, how would you like to pay? 
Customer: Do you take credit cards? 
 
Shop assistant: Yes, we do. Visa, Master Card, and 
American Express. 
Customer: OK, here's my Visa. 
 
Shop assistant: Thank you. Have a nice day! 
Customer: Thank you, goodbye. 
 
 



 المحادثة
 

 هل يمكنني المساعدة؟
 نعم ، هل لديك هذا في المتوسط؟ 

  .اسمحوا لي أن تحقق لك
 

 التسوق لشراء سترة
 

 مساعد المتجر: هل يمكنني مساعدتك؟ 
 .الزبون: نعم ، أنا أبحث عن سترة

 مساعد المتجر: ما هو مقاسك؟ 
 .الزبون: أنا كبير جًدا

 
 مساعد متجر: هل تريد سترة عادية أم أي شيء آخر؟

 .الزبون: أنا أبحث عن سترة زرقاء سادة
 

 مساعد المتجر: ماذا عن هذا؟ 
 الزبون: نعم ، هذا لطيف. هل يمكنني تجربته؟

 
 .مساعد المتجر: بالتأكيد ، غرف تغيير المالبس موجودة هناك

 الزبون: شكرا لك. (يذهب إلى غرفة تغيير المالبس لتجربة
 (السترة

 
 مساعد المتجر: ما مدى مالءمتها؟ 

 الزبون: إنه كبير جًدا. هل لديك كبير؟ 
 



 مساعد متجر: نعم ، ها أنت ذا. هل ترغب في تجربتها لمعرفة
 ما إذا كانت مناسبة؟

 الزبون: ال هذا جيد. شكًرا لك. أنا سأخذه. أنا أيضا أبحث عن
 .بعض بنطلون لطيف

 
 مساعد المتجر: عظيم. لدينا بعض السراويل الصوفية اللطيفة

 هنا. هل ترغب في إلقاء نظرة؟ 
 .الزبون: نعم ، شكرا لمساعدتكم

 
 مساعد المتجر: ما هي قياساتك؟ 

 .الزبون: خصر 38 بوصة و 32 بوصة من الداخل
 

 مساعد متجر: ما رأيك في هذه؟ 
 الزبون: إنها لطيفة ، لكني أفضل السراويل القطنية إذا كانت

 .متوفرة لديك
 مساعد متجر: بالتأكيد ، مجموعة سراويل الصيف لدينا هنا. ماذا

 عن هؤالء؟
 الزبون: نعم ، أنا أحب هؤالء. هل لديك منهم باللون الرمادي

 أيضا؟
 

 مساعد متجر: نعم ، هذا زوج. قلت إن القياسات هي  38 "في
 أليس كذلك؟  ، "32

 .الزبون: نعم ، هذا صحيح. سأذهب لتجربتهم
 

 .مساعد المتجر: أخبرني إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة
 الزبون: شكرا لك. (يعود) هذه رائعة. لذلك ، هذا يجعل سترة

 .واحدة وزوج من بنطلون رمادي



 
 مساعد المتجر: حسنًا ، كيف تريد أن تدفع؟ 

 العميل: هل تأخذ بطاقات االئتمان؟ 
 

 مساعد المتجر: نعم ، نقوم بذلك. فيزا وماستر كارد وأمريكان
 .إكسبريس

 .الخاصة بي Visa العميل: حسنًا ، ها هي
 

 !مساعد المتجر: شكًرا لك. أتمنى لك نهارا سعيد
  .الزبون: شكرا لك وداعا

  
  

 
 
Key Vocabulary 
 
Phrases 
 
Could / May I help you? 
 
Could I try it (them) on? 
 
How does it fit? 
 
How would you like to pay? 
 
I'm looking for... 



 
I'd prefer... 
 
Words 
 
Changing rooms 
 
Size - extra small, small, medium, large, extra large - 
Used with standard measurements 
 
Measurements - used with specific measurements for 
trousers, suits, etc.  
 
Shop assistant/store clerk 
 
Trousers/Slacks/Pants 
 
Waist  
 
Inseam  
 
Credit cards 
 

 المفردات الرئيسية
 

 عبارات 
 



 هل يمكنني مساعدتك / هل يمكنني مساعدتك؟ 
 

 هل يمكنني تجربتها (لهم)؟ 
 

 كيف تناسبها؟ 
 

 كيف تريد الدفع؟ 
 

 ...أبحث عن
 

 ... أنا أفضل
 

 كلمات
 

 غرف تغيير المالبس
 

 - الحجم - صغير جًدا ، صغير ، متوسط ، كبير ، كبير جًدا
 يستخدم مع القياسات القياسية 

 
 القياسات - تستخدم مع قياسات محددة للبنطلونات والبدالت وما

 .إلى ذلك
 

 مساعد متجر / كاتب متجر
 

 بنطلون / بنطلون / سروال 
 

 َوَسط 



 
 حوض البنطلون 

 
  بطاقات االئتمان

 
 
Quiz 
 
Provide the missing word to fill in the gaps to 
complete this conversation with a store clerk.  
 
Store clerk: Hello, ___ I help you find anything? 
Customer: Yes, I'm looking ___ a blouse and some 
matching trousers. 
 
Store clerk: Great. What ___ would you like? 
Customer: I'm ___ for a white blouse and black 
trousers. They're for an important job interview. 
 
Store clerk: Okay. Please follow me to the business 
apparel section. 
Customer: Thanks for your help. 
 
Store clerk: It's my pleasure. Do you see anything 
you like? 
Customer: Yes, that blouse looks nice. 
 



Store clerk: What ___ are you? 
Customer: I'm a small. Now, let's take a look at the 
pants. 
 
Store clerk: These are nice. Would you like to 
___ them on? 
Customer: Do you have anything else? 
 
Store clerk: Yes, we also have these trousers. 
Customer: I like those, I'll try those ___ . 
 
Store clerk: What are your ___ ? 
Customer: I have a 26" waist and 32" inseam. 
 
Store clerk: Here's a pair. Would you like to try them 
on? 
Customer: Yes, where's the ___ ? 
 
Store clerk: You can try them on over there. 
Customer: Thank you. (tries the clothing on, walks 
out of the changing room to show the store clerk) 
What do you think? 
 
Store clerk: You look fantastic! I'm sure you'll get that 
job! 
Customer: Thanks! I'll take them. 
 



Store clerk: Would you like to ___ by cash or by 
credit card? 
Customer: ___ , please. Here's my visa card. 
 
Store clerk: Thank you. That will be $145. 
 
 

 اختبار
 

 قدم الكلمة المفقودة لملء الفجوات إلكمال هذه المحادثة مع
 .موظف المتجر

 
 كاتب المتجر: مرحبًا ، ___ أساعدك في العثور على أي شيء؟

 الزبون: نعم ، أنا أبحث عن ___ بلوزة وبعض البنطلونات
 .المطابقة

 
 كاتب المتجر: عظيم. ماذا تريد؟ 

 الزبون: أنا ___ ألجل بلوزة بيضاء وسروال أسود. إنهم
 .لمقابلة عمل مهمة 

 
 كاتب المتجر: حسنًا. من فضلك اتبعني إلى قسم المالبس

 .التجارية
 .العميل: شكرا لمساعدتكم

 
 كاتب متجر: إنه لمن دواعي سروري. هل ترى أي شيء

 يعجبك؟
 .الزبون: نعم ، تلك البلوزة تبدو جميلة



 
 كاتب المتجر: ماذا ___ أنت؟

 .الزبون: أنا صغير. اآلن ، دعنا نلقي نظرة على البنطال
 

 كاتب المتجر: هذه لطيفة. هل ترغب في ___ تشغيلهم؟ 
 الزبون: هل لديك شيء آخر؟ 

 
 .كاتب المتجر: نعم ، لدينا هذه السرا ويل أيًضا

 .___ الزبون: أنا أحب هؤالء ، سأجرب هؤالء
 

 كاتب المتجر: ما هي ___؟ 
 .الزبون: لدي 26 بوصة و 32 بوصة من الداخل

 
 كاتب المتجر: ها هو زوج. هل ترغب ان تجربهم؟ 

 الزبون: نعم ، أين ___؟
 

 .كاتب المتجر: يمكنك تجربتهم هناك 
 الزبون: شكرا لك. (حاول ارتداء المالبس ، وخرج من غرفة

 تغيير المالبس إلظهار كاتب المتجر) ما رأيك؟ 
 

 كاتب المتجر: تبدو رائعًا! أنا متأكد من أنك ستحصل على هذه
 !الوظيفة

 .الزبون: شكرا! سآخذهم
 

 كاتب المتجر: هل ترغب في ___ نقًدا أو ببطاقة ائتمان؟ 
 .الزبون: ___ ، من فضلك. ها هي بطاقة التأشيرة الخاصة بي
 



  .كاتب المتجر: شكرا لك. سيكون ذلك 145 دوالًرا
 

 
Answers 
 
May/could/can 
 
For 
 
Color 
 
Size 
 
Try 
 
On 
 
Measurements 
 
Changing room 
 
Pay 
 
Credit card 
 

 اإلجابات
 



 قد / يمكن / يمكن 
 

 ل
 

 اللون 
 

 مقاس 
 

 محاولة
 

 تشغيل
 

 قياسات
 

 غرفة التبديل
 

 دفع
 

  بطاقة إئتمان
  
  

Shopping Vocabulary 
 
List of Shopping Vocabulary 
 
Window shopping 
 



On sale 
 
In cash/ by card 
 
Outlet mall 
 
Spend money on something 
 
Take something back 
 
A receipt 
 
A wallet 
 
Grocery shopping 
 
Get a refund 
 
Price tag 
 
Shop around 
 
Try something on 
 
A fitting room 
 
A bargain 



 
What a bargain? 
 
A good deal 
 
For sale 
 
Shop online 
 
Go shopping 
 
Do shopping 
 
Bargain hunting 
 
A shopaholic 
 
Retail therapy 
 
Waste money on something 
 
Splash out on something 
 

 
 مفردات التسوق

 
التسوق قائمة مفردات   



 نافذة التسوق 
 

 للبيع 
 

 نقدا / عن طريق البطاقة 
 

 منافذ التسوق
 

 أنفق المال على شيء ما
 

 تأخذ شيئا
 

 إيصال
 

 محفظة 
 

 تسوق البقاله
 

 احصل على استرداد 
 

 سعر البطاقة
 

 يتسوق في االنحاء
 

 جرب شيئا ما
 

 غرفة القياس



 صفقة 
 

 يا لها من صفقة؟ 
 

 صفقة جيدة 
 

 للبيع 
 

اإلنترنتتسوق عبر   
 

 اذهب للتسوق
 

 قم بالتبضع
 

 تصيد الصفقات 
 

 محبي التسوق
 

 العالج بالتجزئة 
 

 إهدار المال على شيء ما
 

 رش على شيء ما
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ء ولكل من ساهم في هذا العمل "ال تنسونا من صالح الدعا"   


