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الفمردات والتعبيرات:















 :تِعبانsnake
حَنَش
كأن شرايينه يسكنها حَنَش :تعبير عن شدّة النافعال والغضب .تنفر عروق هذا
الشخص كأناها تِعبان.
ول يهِمّك! كله بيعدي :تعبير دايما مُستخدم للتهدئة
أناا حاموت :تعبير عن الغضب الشديد – أكتر من متضايق
ما فيش حاجة تستاهل :تعبير آخر يُستخدم للتهدئة
طالع ميّتين أمي  :تعبير بمعنى طالع عيني بس أقوى شوية )تعبير غير مناسب(
الكوبري واقف خالص :المقصود ل يتحرك من شدة الزحام
ابن/بنت/ولد القحبة  :شتيمة
على قلبك مَراوِح  :تعبير عن شخص هادي قوي
كمين :تعبير من الشرطة ،بمعنى حنمسك اللي مش معاه رُخصة أو اللي ماشي
غلط أو كدا
طِ لِع أمين شرطة لبس مَدَنايturned out to be:
أهي ،موتة بموتة:
على ودناة :تعبير عن الستمرار
يا أرض اناهدّي ما عليكي قدّيك تعبير عن الغرور والعتزار بالنفس

التراكيب

 كان هاين عليّ  +مضارع بدون بـ
كان هاين عليّ أطبق في زمّارة رقبتك!!
ليعني في هذه اللحظة من النافعال الشديد كان سهل عليّ أعمل كدا.
لحاظوا استخدام اسم الفاعل:
 -طالع ميتين أهلي في الشارع – طالعة عيني في الشارع ،في القراية ،في ...

النطق

لحظوا النبرة هنا:
 أفندم ،فيه حاجة يا أستاذ؟
 فيه إيه بس؟ مافيش حاجة تستاهل!
 إيه يا عمّ دا؟ اناتَ حاطلع زعلك عليّ؟
 كمين!! يا ناهار اسود!!
 ليه بس يا باشا؟

الثقافة





العلقة مع الشرطة – الشتيمة – الغرور – الفترا – الرشوة -
الكمين
أهي موتة بموتة
الرشوة والمرتشي
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الفمردات والتعبيرات:









الدنايا فوق بعضها :الدنايا زحمة جدا
ل تتحرك قيد أُناملة :مش بتتحرّك خالص ،تعبير عن التوقف التام
فيه ييجي 200واحد :فيه حوالي 200واحد
رُكَـبْها بتخبّط في بعض :الرّكَب يعني ال kneesودا تعبير عن الخوف الشديد
ناَفخة وتُقَع :تعبير عن الضعف الشديد
ناَفخة كدّابة :منظر بسّ ،لكن الحقيقة مختلفة
ا يِجْـحِـمُه :دعاء على حدّ مات ،عكس "ا يرحمه"
الدنايا اتقلَبِت :تعبير بيتقال لما يكون فيه حدث مهمّ قوي حصل



رِجِع ،يِرجَع في كلمُه :بعد ما يوعد بحاجة مايعملهاش

النطق:

اناطقوا الجمل دي ولحظوا همزة الوصل والقطع:
 أيام ا ل يِـرجِـعها  :لحظوا صوت ال ع+هـ -بداية النهاية

الثقافة

حركة كفاية
ركوب التاكسي في الثماناينات
اناتفاضة الحرامية

-
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الفمردات والتعبيرات:









 :أقسم لي
حِلِف لي باليمان
 :بسرعة وإهمال
)فِعل(  +بِلَهْـوَجَة
 :تبقّى لي
فاضِل لي
 :المقصود تعمل حادثة وتموت
تعمل حادثة وتروح فيها
"عُمر الشقي بقِي" والعمار بيدّ ا
 :جمَع – أسماء تُستخدم مع الفعل لمّ :الفلوس  /الغسيل /
لمّ ،يِلِمّ
الشّعْر /
بناكل اليوم بيومه والطقّة بطقّتها :يعني مافيش حساب ول تفكير في المستقبل
القريب حتى
 :مش عارفة تتصرّف ومحتاجة مساعدة كبيرة
حايسة وليصة

النطق

ركزوا في ناطق الجملة دي ،لحظوا تقصير وتطوير الـ vowels
"طب ما تروح تنام لك ساعتين ول تلتة".

الثقافة

-

سينما جالكسي

فيلم "باب الشمس"
حِلِف على مراته يمين الطلق بالتلتة

-
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الفمردات والتعبيرات:






 :مهووس يعني مجنون بـ )الكورة  /التليفوناات (...
شعب مهووس وا!
 :تعبير عن الفقر الشديد
مش لقي ياكُل
 :المقصود حالة مش كويسة
)البلد( حالتها مش ولبُدّ
 :شغّـال
التليفزيون مفتوح
 :صَرَف الفلوس بغباء
فَرْتِـك الفلوس
بيفرتِك فلوسه في كلم فاضين بيشتري حاجات مالهاش لَزمة خالص!
 :شخص مضطر يدفع فلوس كتير قوي
كَـعّ ،يكُعّ
معظم الُسَر المصرية بتكع عشان الدروس الخصوصية.





حتخربـ)ـها( وتقعد على تلّها :
الناس عاملة زي المواشي :
طلّع قرار)ات( :



التراكيب
عمّ ـال)ـة(  +الفعل الامضي بدون بـ
شركات العلنااتعمّ الة تضغَط على الناس.

الناسعمّ الة تكُـع فلوس.

الناس الليعمّ الة تـفَـ ْرتِك في فلوسها ...


القواعد

لحاظوا الثمنّى:
 ال ُمصيبتي دوللحاظوا البمني للمجهول:
العلناات دي لزم ِتتْ ِمنِع
لحاظوا استخدام اسم الفاعل:

-

الناسماشية ورا العلناات
كل واحدماشي معاه موبايل وفي بقّه سيجارة!
مشلقاي ياكل

النطق

اسمعوا ناطق الكلمات والجمل دي .ركزوا على تطويل وتقصير الـ  vowelفي الكلمات دي.
 -المُصيبتين دول

الثقافة

-

ا يخرب بيتها!!
خربـ)ـها( وقَعَد على تلّها
وابْـقَى قول )فلن( قال!
لحظوا العلناات اللي في التليفزيون .لحظوا موجّهة لمين؟
لحظوا إعلناات العربيات  /الكل  /المشروبات  /الكريمات /
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الفمردات والتعبيرات:

 دَخْل ج .دخول :الفلوس اللي داخلة
 كلم ل بيودّي ول بيجيب :كلم مش مهم
 المضطر يركب الصعب
ول هو سائلdoes not respond at all:

فتح )حاجة( على البحري :يعني فتحها على الخر

 لمّ لمّ لمّ على البوكس
 بنتلطّش
 بنِتهان
لحاظوا استخدام اسم الفاعل:
 ول هو سائل
 راح  +اسم الفاعل = عمل
 صدام كان قالِب الدنايا على مصر
 كانات الدنايا مولّعة ناار
 راح السادات مكلّم )فلن(

النطق

لحظوا النبرة هنا:
 ليه بس يا باشا؟

الثقافة




تحويلت المصريين من الخارج – دخل مصر
لو لم أكُن مصريا لوددت أن أكون مصريا!!
الغربة
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الفمردات والتعبيرات:










واجهات المحلت تتلل بأناوار النيون المحلت بـتِـلْمَع والناوار كتيرة
العراقيين دول رجّالة!
من بُقّـك لباب السما  :تمني من ا أن يتقبّل الدعاء
ناظمي فهمي رسمي
ضربوا كرسي في الكلوب!
طلّع عين شخص :تعبير عن التعب الشديد لحدّ
ال)حاجة( دي طلّعت عيني!  :تَعَبِتني قوي
حسّيت إناي ناملة وأي واحد ممكن يِهرِسني :إحساس بالضعف الشديد
العِبرة باللي يضحك في الخر :المهم من اللي حينتصر
مطأطأ الرأس مطاطي راسـ)ـه(

التراكيب
قام  +الفعل الامضي
كاناوا عايزين البترول بتاعهمقاموا احتلّوهم.
تنوّع في طريقة السرد
الفمعول الطملق واستخدامه
عملت إيه لما اتقبض على صدام؟ يوميهاعيّطت عياط!
)زِعِلْت زَعَل  /فِرِحْت فرح(...

القواعد

لحظوا استخدام اسم الفاعل وفكروا في سبب استخدامه هنا:
مش دا اللي كنتمتخـيّـله خالص! )صـ )51
كنتحاسس إن صدام حينتصر )صـ )51
-

دي خطّة صدامعامِـلها ) ..صـ)52
أناا عارف العراقيين كويس ومعاشرهم فوق العشر سنين )صـ )53

-

النطق

اناطقوا الجمل دي ولحظوا همزة الوصل والقطع:
هواللي عمل كدا
مش قادرأصدقّ اللي حصل للعراق
العراقيين دولأجدع نااس!
اناطقوا الجمل دي ولحظوا الـinsertion of helping vowel
 مش قادر أصدق اللي حصل في العراق لحدّ دلوقت!شفت بعيني الناس هناك!
ُ
اناطقوا الجمل دي ولحظوا الـ:assimilation
 -لغاية دلوقتِ مش قادر اصدق!

الثقافة

كاظم الساهر – هو مين؟ ناعرف إيه عنه؟
سفر كتير من المصريين للعمل في العراق .مين اللي كاناوا بيسافروا؟ إيه ناوع الشغل
اللي كاناوا بيعملوه؟ وليه كاناوا بيسافروا؟ وإمتى بطّلوا يسافروا؟
مشاعر كتير من المصريين تجاه المريكان وقت الحرب على العراق.
مشاعر التعاطف مع صدام
الفكار البسيطة عن الحرب وأسبابها وناتايجها :احتلل رسمي فهمي ناظمي  /شوية
بلطجية  /قالوا عندهم أسلحة خطرة )مايعرفش يقول أسلحة دمار شامل(  /مالقوش
حاجة! /

-
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الفمردات والتعبيرات:





حَرّص ،يحرّص :ياخُد باله
حرّص وماتخوّناش :مثل شعبي مشهور قوي :المفروض الناسان ياخد باله
ومايتهمش حدّ بالخياناة
بلوزة محزّقة :ضيقة قوي
والنبي :قسم




عقد مضروب :عقد مش حقيقي
مصلحجي :بتاع مصلحته بسّ

التراكيب
راح  +اسم فاعل
 .... وراحت قالعة النقاب = قلعت النقاب
 ...وبعدين راحت مخرّجة فرشة مدورة وبدأت تسرح شعرها
تنوّع في طريقة السرد.
كنت  +حـ  +مضارع
 العربية فرملت ،كنت حاخبط فيها
حدث كان حيحصل ،بس ما حَصَلْش!

القواعد

لحظوا استخدام اسم الفاعل وفكروا في سبب استخدامه .اكتبوا جملتين أو تلتة فيهم اسم
فاعل.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

النطق

حاولوا تسمعوا واناطقوا الجمل دي ولحظوا الـ helping vowelامتى بيكون موجود وامتى
مش موجود
 بُـصّ قدامَك! أهلي فاكرينّي شغالة هناك-

الثقافة

-

-

اسألوا حد مصري عن المواقف اللي ممكن ناستخدم فيها المثل اللي بيقول" :حَرّص
وماتخوناش" ،واستعدوا للمناقشة وحكي المواقف المختلفة.
استخرجوا كل ما له علقة بالملبس من النص .حنتكلم في طريقة اللبس والناطباعات
اللي ممكن الناس تاخدها من طريقة اللبس .شوفوا كمان الصفات اللي موجودة
لوصف الملبس.
لحظوا موقف صاحبة الست الل كانات راكبة التاكسي عشان حنتكلم عليه
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الفمردات والتعبيرات:






)الحكومة( في وادي واحنا في وادي :المقصود بعيد جدا عن بعض في كل حاجة -
مثال :هو عايش في وادي ومراتُه في وادي.
أناا بالطّش في كل حاجة :ماليش شغل مُعين لكن ممكن أحاول أعمل أي حاجة أو
أجرّب أي حاجة
الموضوع بِخّ :يعني الموضوع اناتهى
الدنايا سواقي قل ّبة :سواقي جمع ساقية والمقصود هنا إن الدنايا مش بتستقرّ على
حال واحد ،لكنها متغيّرة ،كل يوم بحال ،يوم فوق ويوم تتقلِب تحت زي الساقية
الخبار ناازلة عليك من أي حنفية  :تعبير عن كثرة الخبار – التعبير أصل ًا جاي من
المطر .المطر هو اللي بينزل.
ناازل على :تعبير عن الكترة :مثل ًا الرصاص كان ناازل على الناس في شارع محمد
محمود.

التراكيب:
َقعَد  +الضمارع بدون بـ = استمرار الفعل
 الحكومة تقعد تغيّر أسماء الشوارع والناس ماتعرفش. -كُنّـا حنقعد ناِدعي للحكومة  :كنا حنستمرّ في الدعاء

النطق

اناطقوا الجملة دي أكتر من مرّة:
 -اِمشي عِدِل يِحتار عدوّك فيك

الثقافة

-

"اِمشي عِدِل يِحتار عدوّك فيك" :مثل شعبي مشهور –
النوبيين وأحوالهم وحياتهم
الهجرة الداخلية من محافظات مصر إلى القاهرة
مصر هي القاهرة
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الفمردات والتعبيرات:

 مُخّـي عمّال يودّي ويجيب :المقصود بافكّر كتير قوي ،في احتمالت كتير ومش
عارف أستقر
الشّهريّة :الفلوس اللي الشخص بياهدها كل شهر لفترة معينة

لحظوا الفرق بين :الشهرية  /المُرتب  /الجرة  /التعاب  /المهيّة  /البقشيش  /الدخْل
عشان تبقى جايبة تمنها :عشان تكون مُربحة أو تكسّب – عشان تكون مستاهلةto

be worth doing
 الشغل شُغل :تعبير عن الجديّة في الشغل
 حِلفِت لي على المُصحف :قسم بالقرآن
 قدّم السبت تلقي الحدّ :يعني قدّم المساعدة للناس وأكيد حييجي مُقابل بعدين
 اللي إيده في الميه مش زي اللي إيده في النار :تعبير مشهور
 لو كنت مكاناي كنت تعمل إيه؟
 اعمل الخير وارمية البحر  :مثل مشهور بمعنى :ل تنتظر مُقابل للخير الذي تفعله
دبّ ،يِدِبّ خناقة لربّ السما :المقصود خناقة كبيرة قويa big fight


التراكيب:
عَـمّ ـال)ـة(  +الضمارع بدون بـ = استمرار الفعل
 -عمّالة أفكر.

النطق

اناطقوا الجملة دي أكتر من مرّة:note the helping vowel
 الشّغل شُغل. -دبّ خناقة لربّ السما

الثقافة

-

دورة المدارِس بتاعة التاكسيات
الحلفان  -القسم

لحظوا معنى وكرروا المثال الشعبية دي:
 الصبر مُفتاح الفرجقدّم السبت تلقي الحدّ
-

اللي إيده في الميه مش زي اللي إيده في النار
اعمل الخير وارميه البحر

-
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الفمردات والتعبيرات:










قُمار – مُقامرة gambling:
لو دخل في الدم :المقصود هنا إن الناسان اتعود عليه أو أدمنه
صاحب بالين كـــدّاب :مثل مشهور بمعنى إن مش ممكن الشخص يركّز في حاجتين
في نافس الوقت
خراب بيوت مِستعجل
باع ،يبيع بخسارة xباع ،يبيع بمكسب
لقيت رُكَبي بترعِش :نافس معنى تعبير رُكَبي my kneesبتخبط في بعض :تعبير
عن الخوف
حوت ج .حيتان whale:معنى مجازي  :تعبير بمعنى الكبير بياكل الصغير
الدّبان :دبان يعني ، fliesودا تعبير يدلّ على إناه ول حاجة وليس له أي أهمية
الكبار واكلينها :واخدين كل حاجة لهم ومش سايبين حاجة لحدّ

التراكيب:
عَـمّ ـال)ـة(  +الضمارع بدون بـ = استمرار الفعل
 سعر السهم عمّال يُقع.
لحاظوا استعمال اسم الفاعل:
 مأجّر العربية
 الكبار واكلينها

الثقافة



صاحب بالين كدّاب )اللي بيشتغل أكتر من شغلناة مش بيقدر يركز في التنين(
مين اللي بيضارب في البورصة؟
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الفمردات والتعبيرات:




سؤال :عنده كام سنة؟ الجابة :حيتمّ عشرة :يعني حيبقى عنده عشرة
الفلوس ماقضيتش :ماكَفّيتش  :ماسدّيتش  :مش كفاية
جالها القلب :المقصود جالها مرض في القلب :أ ُصسبت بمرض في القلب



الفعل المستخدم مع المرض :بييجي
قصة مُلفقة :كذب  :قصة مش حقيقية

التراكيب:
عَـمّ ـال)ـة(  +الضمارع بدون بـ = استمرار الفعل
 عمّال أشحت من كل اللي حواليّ.

الثقافة





المؤمن مِتصاب.
ربنا يتولناا
ربنا يحفظهم .دعاء لـ
اللي ماتسَجَنش في فترة نااصر مش حيتسجن أبدا ،واللي ماتغناش في فترة
السادات مش حيتغني أبدا واللي ما شحَتش في وقت مبارك مش حيشحت أبدا.

) (21
سمك لب تمرهندي
سمك لبن تمر هندي يعني مجموعة حاجات مش ممكن تكون مع بعض

الفمردات والتعبيرات:
)سمك(





)لب(





لحظوا وجهة ناظر السواق عن الخوان – لحظوا التديّن بتاعه
جرّب ،يجرّبto try out:
في عزّ :في ذروة
مش ناافِعit’s not working:

قالوا للعور )الشخص اللي بيشوف بعين واحدة فقط( حنضربك على عينك :جزء
من مثل شعبي مشهور .المقصود إناه هو في الصل عنده مشكلة ،ممكن يكون
عنده اتنين أو تلتة
اتمخول :اتلخبط قوي ومش فاهم حاجة
الوش ج .الوشوش :الوجوه



الغُربال الجديد له شدّة : the new broom sweeps well:المقصود هنا إن
الشخص الجديد في الدارة بيقدر يعمل حاجات كويسة.

الثقافة

لحظوا معنى وكرروا المثال الشعبية دي:
 قالوا للعور حنضربك على عينك -الغربال الجديد له شدّة

)(22

الفمردات والتعبيرات:












مصيبة ج .مَصايب :كارثة ج .كوارِث
بلوة ج .بلوي :نافس الشيء زي المُصيبة أو الكارثة
الفعل المستخدم على الكوارث أو المصايب أو البلوي هو الفعل "وِقِع"
عاشر ،يعاشِر :يعيش مع شخص فترة من حياته
الباب بيخبطknocking:
صينيةtray:
معصلجة :مش شغالة ،مش عايزة تفتح
قاد لي صوابعه العشرة شمع :تعبير عن المساعدة والمشاركة والحب
الحلوة والمُرّة :تعبيرات عن الحياة
كنت معاهم في الحلوة :كنت معاهم في الجزء الحلو أو الجزء الكويس من حياتهم
والمرّة هو الجزء الوحش أو المُرّ من الحياة

التراكيب:
ِفضل  +الضمارع بدون بـ = استمرار الفعل
ِضل ،ي َ
ف ِ
فِضلوا يبعتوا لنا الميه

لحظوا اسم الفاعل .وفكروا ليه اسم فاعل؟
شخص مقفّل قلبه ...

مقسّم اليوم 3ورديات ...


الثقافة




مفهوم "الرجّالة"
مشاعر المصريين تجاة أهل العراق

)(23
الفمردات والتعبيرات:






فاتح قلبه :تعبير عن التقبّل والرضا
بقالي+ I have been:
ورديّةshift of 8 hours:
شفّافtransparent:

للمناقشة في الفصل:





السماء ودللتها عن الدين )شريف شنودة مثل ًا(

النيل بالنسبة للناس
الخوف
المل

)(25
الفمردات والتعبيرات:









النهائي :الماتش الخير في الكورةfinal
ليّ في الكورة :باحبّ الكورة xماليش في الكورة :ماباحبّش الكورة )الكورة:
)soccer
اتحايل عليّ :طلب مني بإلحاح شديد جدا
مجنون كورة – مجنون  +إضافة
تذكرة درجة تالتة :أرخص في مكان أبعد في الستاد
تذكرة سوق سودا
ناِفسي مسدودة :مش مُتحمّس

للمناقشة في الفصل:
 إيه النكتة اللي اناتشرت في الوقت دا؟
 أرخص تذكرة بمرتب واحد في الشهر







اوصفوا شكل المتفرّجين
عرفنا إيه عن ماتشات كاس العالم؟
احتكار إذاعة ماتشات الكورة
الكورة بالنسبة للمصريين
النظرة للغنيا

)(28
الفمردات والتعبيرات:



ولد البطة السودا :نافس التعبير الناجليزي
اضحك عشان الصورة تطلع حلوة :تعبير يحثّ على التفاؤل )أصل التعبير من
التصوير(



للمناقشة في الفصل:
 إيه الموضوع اللي بيتكلم عنه الفصل دا من الكتاب؟
إيه رأي السوّاق في المشروع؟
إيه الحاجة اللي الداخلية رفضتها؟ وإيه السبب؟




) (30
بعض الفمردات والتعبيرات

ضرب برامج الكمبيوتر :استخدام برامج غير أصلية
أسعار البرامج الصلية تدخل في إطار النكتة البايخة! يعني أصبحت أغلى بشكل كبير
وغير مُحتمل.
شارع القصر العيني :شارع رئيسي في وسط البلد )قريب جدا من ميدان التحرير 9
ومشهور بالزدحام الشديد.
ماسح الحذية






)الثقافة  -للمناقشة(



عرفنا إيه عن الراجل اللي بيمسح الجِزَم /الحذية؟
عرفنا إيه عن سوّاق التاكسي دا؟

)(31
بعض الفمردات والتعبيرات:








شرموطة :عاهرة .الكلمة العامية مش مناسبة ،فهي تستخدم كثيرا للشتيمة.
وصّلتها
وشي اتقلب
شخص مفتّح
ربنا ما يورّيك :طلب من ا أن ل يحدث لك هذا الشيء!
كان ا في عوناك! طلب من ا أن يساعد شخص أو أشخاص

الثقافة  -للمناقشة:




إيه حكاية السوّاق دا؟
عاملة عمل لحدّ
الحب

)(32
مفردات وتعبيرات:
لسه متخرّجjust graduated:


للمناقشة في الفصل:







لحظوا وصف السوّاق في أول الفصل – صفحة 127الفقرة الولى
كيف اناتقل الكاتب من وصف السائق إلى العمّ؟
لحظوا وصف السواق للجيش  -التطوع  -الخدمة
مفهوم "رجّالة"
ممشّيها بالتّـكال :يعني ل يحسب حساب شيء أبدا ول يخطط للمستقبل
من خاف سِلِم

)(33
مفردات وتعبيرات:







سحبوا مني الرخصة
واسطة:
دبّ مشوار:
هجّ ،يِهِج :يهاجر أو يخرج من مكان بإرادته ولكنه مش مبسوط
هان ،يهين شخصto insult him/her:
اتهان ،يتهانto be insulted:
اقروا الفقرة الخيرة في صفحة 131وعلّقوا على العلقة بين الداخلية والناس

مش بين آدم ج .مش بين آدمين :المقصود إناسان
هَمّ يبكي وهَمّ يضحك :مرّات كتيرة ممكن ناضحك من شدة اللم




)(34
مفردات وتعبيرات:



يا ناهار اسود؟!
في بطني بطيخة صيفي :تعبير يدلّ على الطمئنان

للمناقشة

الستماع إلى القرآن لتهدئة النفس
صـ 135في وسط الصفحة ،لحظوا مشاعر السوّاق تجاه القاهرة




)(35







بريالة :صفة لطفال مش فاهمين حاجة
ماطلعناش من الحضاناة :أطفال في الحضاناة – pre-schoolالمقصود هنا
التعبير عن صغر السن وعدم الفهم أو الدراك.
من ساعة ماوعيت :المقصود من زمان
قَطْـر – ج .قُطُرة )قِطارات(train or metro
هاريينّـا :بيعرضوناها له كتير قوي
لسّه بنِرضَع :تعبير آخر بمعنى صغيرين في السنّ وخبرتنا محدودة أو مش
موجودة
زِهِق ،يِزْهَقto get bored of:
مَحلسة :مدح الرئيس بغرض المصلحة



الثقافة:
العلم

 المذيعين والطريقة اللي بيتكلموا بيها
 يا عمّ أناا مالي هي كانات بلدناا؟

)(37
مفردات وتعبيرات:
ناصّاب ج .ناصّابينdeceitful, swindler:

 جاردن سيتي  /الزمالك  /المعادي :أحياء في القاهرة
 دوّر ،يدوّر على :بحث ،يبحَثُ عن شيء
ومن يومهاsince that day:


للمناقشة في الفصل:




احكوا حكايات النصب اللي اتحكت في الفصل دا .مين ناصب على مين؟
إيه أوجه التشابه اللي بين الناسان والسمك في رأي السوّاق دا؟ سمك بياكل في
بعضه؟

)(38
الفمردات والتعبيرات:





اترحّم على :قال ا يرحمـ)ـه( /يرحمـ)ـها( :المقصود إن هذا الشيء أو الشخص
مات
كل من هبّ ودبّ :المقصود أي شخص
فتحوا على البحريthey allowed everything/everyone. This is an expression :
to indicate that all is allowed
احتكر ،يحتكرto monopolize:



للمناقشة:
 امتى كثر عدد التاكسيات في القاهرة وبقى رخيص في رأي السوّاق دا؟
 إيه التناقض اللي اتكلم عنه سوّاق التاكسي اللي في الفصل دا؟ إيه الوزارتين
اللي اتكلم عنهم؟
 العرب في الصيف
 موزّع الرزاق ول رازق إل ا

)(39

الفمردات والتعبيرات:












مُهرّبsmuggler:
وصية :فيه نااس قبل ما تموت بتقول لولدها يعملوا حاجة معينة ،الحاجة دي :وصيّة
الطريق البطال :طريق الحرام )سرقة ،رشوة(...
يأكل عيش :يدخل فلوس أكتر
ضَرّ ،يضُرّ Xفاد ،يفيد
السجاير مُضرّة للجسم لكن عصير البرتقال الطبيعي مثل مفيد جدا.
يسرح بـ)حدّ(  :يقول له كلم مش حقيقي والشخص التاناي يصدقه
مَعلّم)ة(:
طافح الكوتة  /الدمّ :تعبان ومرقف جدا
خرطوشة سجايرcigarette cartridge:
ناطلع بـ 4آلف جنيه :ناِكسب 4آلف جنيه
نادخل طيّاري :من غير ما حدّ يشوفنا

ربنا يفتحها عليك :ربنا يرزقك بفلوس أكتر أو خير أكتر
فُرِجَت :الحمد لله ربنا فكّ الزمة
حوّش  :ادّخر
الكَـفَـن :القماش اللي الشخص اللي بيموت بيلفّ فيه )طريقة الدفن السلمية(
شيخ منسر :ناصّاب







الثقافة
القسم :
والنعمة الشريفة )الواو واو القسم(
السوق الحرة وشرا الحاجات المستوردة منها – ومن حق كل شخص يشتري إيه من
هناك...

-

) (41
الفمردات والتعبيرات:








زريبة البهائم animal barn:تعبير عن القذارة!
لغاية ما تبرُك خالص :تعبير بمعنى إناها حتقف خالص ومش حتشتغل
طارةa wheel:
اللي أوله شرط آخره ناورit’s better to know the end before we start:
اتخاناِق ،يتخاناق to fight:دبّ ،يدبّ خناقة
أجزخاناة :المكان اللي بنشتري منه الدواء

للمناقشة:
 كيف وصف الراكب السائق؟ وكيف وصف السيارة؟
 يسيبها على ربنا – أسلوب حياة
 فيلم اللمني

)(42

الفمردات والتعبيرات:




وَخَم :كسل شديد ورغبة في النوم باستمرار
يتحرك رهوان – فُرّيرة :تعبير عن سرعة الحركة )الصفات من الحصان(
حاحطّ القرش على القرش لمدة 4سنين  :المقصود حيحوّشwill save the
money




علي بابا )والربعين حرامي( :قصة مشهورة من قصص الف ليلة وليلة
افتح يا سمسم!!

التراكيب

لحظوا :لما أوْصَل حاروح آخر ناقطة أرض في قارة أفريقيا ) ..صـ)160

للمناقشة:
 إيه هو حلم السوّاق؟
 حيعمل إيه عشان يحققه؟
 السواق دا بيسوق كام ساعة في اليوم؟
 إيه اللي بيخلي السواق متأكد إناه حيقدر يروح الماتشات كلها وحيقدر يسافر؟

الثقافة





حلم السوّاق دا بيدلّ على إيه؟
السوّاق اشترى أطلس – بيدلّ كمان على إيه؟
كلم الراوي
توشكى

)(43
الفمردات والتعبيرات:
 كعّ ،يكُع :يدفع فلوس وهو مش مبسوط





مجاناين إناهم يودّوا عيالهم مدارس
حوّش ،يحوّش Xصَرَف ،يِصْرِف
فكّ ،يفُكّ الخط :تعبير بمعنى إن شخص يعرف يقرا ويكتب

للمناقشة:




التعليم الحكومي  /التعليم الزراعي  /التعليم التجاري /
الدروس الخصوصية
تحويش فلوس الدروس

)(44
المفردات والتعبيرات:



طريق صلح سالم
مدينة الرحاب :مدينة من مدن القاهرة الجديدة






خبطة خفيفة وربنا سلّم
سين وجيم :طريقة استجواب الشرطة )سين :سؤال وجيم :جواب(
الجنازة حارة والميّت كلب! مَثَل شعبي

للمناقشة:
 اوصفوا المشهد اللي الراكب وصفه في بداية الفصل دا
 الجنّ والعفاريت
 السوّاق وصف وضع الناسان في مصر .وصفه ازاي؟
 حادثة العبّارة
 مين اللي مات في العبّارة؟
 العمالة المصرية في السعودية أو في الخليج بشكل عام
)(47
الفمردات والتعبيرات:



العلج الطبيعيphysiotherapy:
لبس طاقية الخفا :تعبير عن الختفاء التام :كأناي مش مودجود

للمناقشة:




الفلم الهندي  /الفلم العربي  /الفلم المريكاناي
المشاكل الصحية اللي عند معظم سواقين التاكسي
طاقية الخفا

)(50
النّكتjokes:
)(51
بعض الفمردات والتعبيرات






اللحمة ناار :تعبير "ناار" يعني الحاجة دي غالية جدا جدا
أسعار البرامج الصلية ناار!! مش ممكن حد يقدر يشتري بالسعار دي!!
الحمّى القلعية :اسم مرض بييجي للحيواناات
الفراخ :الدجاج )عامية مصرية(
سَوّى ،يسوّي to cook well:الفراخ استوِت لسه ماستَوِتْش
أنافلوانازا الطيور birds flue:فيروس مُضرّ بيتنقل للناسان عن طريق الطيور

مزرعة دواجن :المكان اللي بيربّوا فيه الفراخ
ما شُفتِش قبله ول بعده :المقصود إناه حاجة غريبة جدا
)غباء!! ما شُفتِش قبله ول بعده!!(
دَفَن ،يِدفِنto bury:
الميه مُلوّثةcontaminated:
شائعة – إشاعة ،إشاعاتrumor)s(:
ربنا سَتَر  /ربنا سلّم :الحمد لله كله مِشِي على خير وماحَصَلْش حاجة وِحشة
تعبير "فرخة" لوصف شخصclose to ‘chicken’ if used in English to describe :
a person










)الثقافة  -للمناقشة(



أنافلوانازا الطيور واناتشارها – تعامل الناس معاها – تعامل الحكومة معاها

)(52
بعض الفمردات والتعبيرات:











شخص ابن حلل :المقصود شخص طيب
معايا في الصورةput you in the picture, to be following what’s going on:
على القل في السجن حالقي أكل!
عايش زي اللي ميّتexpressions showing depression and despair :
التور :الثور بالفصحىbull
شخص مية مية  100/100:المقصود شخص ممتاز
ضَرَب ،يِضرَب عصفورين بحجر واحد
هَتْش :طلم مش حقيقي
زعّق ،يزَعّقto shout:
مجاعة ج .مجاعات :مافيش أكل خالص والناس كلها جوعاناة

الثقافة  -للمناقشة:




إيه حكاية السوّاق دا؟
الناتحار – تفجير النفس

)(53
مفردات وتعبيرات:







تجاعيدwrinkles:
عمري ما  +ماضيI never did:
عمري مااناتخبت!
عمري ما رُحت الصين!
عليّ الطلق :قسم بالطلق!
الدكتور ناظيف :آخر رئيس وزراء في عهد مبارك
خواجة ج .خواجات :أجنبي


للمناقشة في الفصل:



لحظوا رأي السوّاق في الناتخابات )فكرة الحب(
وصف السوّاق للناتخابات

) (54
مفردات وتعبيرات:

 مُفيد فوزي :مقدم برامج مشهور في مصر .اشتهر بعرض مشاكل الناس على
المسؤؤولين وبعقد لقاءات مع نااس مشهورين .برناامجه المشهور اسمه :حديث
المدينة
معهد السرطان :مستشفى السرطانcancer:

المُبيد ج .المُبيداتpesticides:

سمّpoison:

تسمّمfood poisoning:

لحظوا توقّع السوّاق من الرئيس!!

) (55
مفردات وتعبيرات:






عربية ملكيprivate car not a taxi:
حرامي ج .حرامية :لص ج .لصوص
العربية حَضّنِت علىthe car is coming close to another car:
الولد بيحاول مع البنت :بيحاول يتفق معاها على دعارة مثل
ديب ج .ديابة wolf – wolves:المقصود إناهم أشرار – كناية عن الغتصاب

للمناقشة

لحظوا ناظرة السواق لصحاب السيارات في شوارع القاهرة
علقوا على الموناولوج دا!!




)(56









يعتصرناي الصداع :تعبير عن شدة الصداع :الصداع حيموّتني!
شارع محمد فريد :من الشوارع المشهورة في وسط البلد
المجاريsewage water:
المستخير من الرمضاء بالنار :تعبير بمعنى إن الشخص بيحاول يخرج من حاجة
صعبة بيروح لحاجة أصعب منها
وطّي الصوت lower the volume:والعكس :علّي الصوت
وعظةa preach:
البابا كيرلس والبابا شنودة :أسماء رجال دين أقباط مشهورين
"إذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأناسطوا لعلكم تُرحمون" آية قرآناية بتوصي
بالستماع إلى القرآن وعدم الكلم في مواضاع أخرى عند الستماع إليه
صليب ج .صُلبانcross)s( :
زبيبة :آثار السجود الكثير على الجبهة
لسه مكلمنيhe just called me:
فلح :ناجح
مَطوَح ،يِمَطوَحto keep postponing for the sake of wasting time :






الثقافة:
 عرفنا إيه عن السواق دا؟ اوصوفوا السواق دا .إيه حكايته؟ إيه حكاية أخوه؟
 العلن عن التدين
 المسلمين والمسيحيين
 تعليق الصليب – الزبيبة
 الميكروفوناات تحاصرناا
 المجتمع الصامت
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مفردات وتعبيرات:
كابوسnightmare:

مشوار ج .مشاوير an errand:

خبّا ،يخبّيto hide:

 ما باليد حيلة :مافيش حاجة أقدر أعملها











مصحصح :بمعنى صاحي مش ناايم على نافسه أو عنده وَخَم
طابور ج .طوابيرline)s(:
صدفةby chance:
مُخالفة ج .مُخالفات:
ل شغلة ول مشغلة :تعبير عن عدم وجود الشغل
بايظspoilt:
الشمس شادّة حيلها :المقصود الشمس جامدة
أصلع :من غير شعر

للمناقشة في الفصل:


تجديد رخصة السواقة – الناتهاء من العمال الدارية بشكل عام
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الفمردات والتعبيرات:

مدفع الفطار:

 لوحة ج .لُوَح أو لوحات:
الشبكةtop of the car where people can put luggage or so:

ملكangel:

 ساب ،يسيب :ترك ،يترك
هواية ج .هواياتhobby:

عشّnest:

طعم السكر في حلقي Xالمرارة

للمناقشة:
 عرفنا إيه عن السواق الخير دا؟
 عرفنا إيه عن ابن السواق دا؟

