
Contrôle des passeports : Dialogues
1er dialogue

َرة اِئ� ي الطَّ ف�
اِئ�ح السَّ يَفة الُمض�

َمْرَحبَا د َمْرَحبَا َيا َسيِّ

  20  A( ) ْشُرون َمكَان�ى ع� َما َمكَاُنك

َمكَاُنَك ُهَنا

ُشكْرًا ل َتَفضَّ

َعْفوًا

اِئ�ح السَّ يَفة الُمض�

َمْرَحبَا دة َمْرَحبَا َيا َسيِّ

  30  B( ) َما َمكَاُنك َمكَان�ى َثالَُثون

َمكَاُنك� ُهَناك

ُشكْرًا ل�ي َتَفضَّ

اْلَعْفو

2ème  dialogue

ان�ي اِئ�ح الثَّ السَّ ل اِئ�ح اَأْْل5وَّ السَّ

ور َصَباُح النُّ َصَباُح الَخْير

ْنت َخْير، َوَأ5 َنا ب� َأ5 كَْيَف اْلَحال

َخْير كََذال�ك َنا ب� َوَأ5

ْنت ْن ُدَبْي، َوَأ5 َنا م� َنَعْم َأ5 ْن ُدَبْي؟ َنَت م� َهْل َأ5

ْسَباْنيا Hْن ا َنا م� َأ5

ْنت ْحَمد، َوَأ5 ي َأ5 ْسم� Hا َما إْسُمك؟

لى ُدَبي Hَك ا َما َسَبُب ز�َياَرت� ْنُطوْنُيو ي َأ5 ْسم� Hا

َبة َقاَمة َطيِّ Hد، ا َجيِّ ز�َياَرُة َعَمل

ُشكْرًا َجز�يالَ 



2ème dialogue - P2

ة يَّ ان� َحة الثَّ اِئ� السَّ اِئ�حة اَأْْل5ولَى السَّ

ور َصَباُح النُّ َصَباُح الَخْير

ْنت َخْير، َوَأ5 َنا ب� َأ5 كَْيَف اْلَحال

َخْير كََذال�ك َنا ب� َوَأ5

؟ ْنت� ْيَن َأ5 ْن َأ5 م�

ْسَباْنيا Hن ا َنا م� ،َأ5 ؟ ْنت� ن اْلَمْغر�ب، َوَأ5 َنا م� َأ5

؟ ْنت� يلَة، َوَأ5 ي َنب� ْسم� Hا ْسُمك� Hَما ا

ي َماْرَيا ْسم� Hا

ْنت� َياَحة، َوَأ5 السِّ لى ُدَبي Hَما َسَبُب ز�َياَرت�ك� ا

يق ْوف� التَّ ْد ب� َجيِّ ز�َياَرُة َعَمل

ُشكْرًا َجز�يالَ  َبة َقاَمة َطيِّ Hا

3ème dialogue

ي الَمَطار ف�
اِئ�ح السَّ ي ْرط� الشُّ

َمْرَحبَا

َمْرَحبَا

ل َتَفضَّ ْن َفْضل�ك َفر م� َجوأُز السَّ

ل َتَفضَّ ُخول َماَرُة الدُّ ْست� و ا�

ز�َياَرُة َعَمل لى ُدَبْي Hـَ ا ك َما َسَبُب ز�َياَرت�

ُفْنُدُق اْلَمَناَرة ي ُدَبْي َقاَمة� ف� Hَما ُعْنَواُن اَأْل

د ْسُبوع َواح� َأ] َقاَمة Hكَْم ُمَدُة اَأْل

ُشكْرًا َفر ْل َجَواَز السَّ َتَفضَّ

َبة َقاَمة َطيِّ Hاْلَعْفو، ا



3ème dialogue - P2

اِئ�حة السَّ ي ْرط� الشُّ

َصَباُح الَخْير

َفر ْل َجوأَز السَّ َتَفضَّ ور َصَباُح النُّ

ز�َياَرُة َعَمل َياَرة َما َسَبُب الزِّ

َسة ُمَهْند� ْهَنُتك؟ َما م�

َشْهر َقاَمة؟ Hكَْم ُمَدُة اَأْل

َنَعم كـ ْن َفْضل� يُع ُهَنا م� ْوق� التَّ

ُشكْرًا َفر ل�ي َجواَز السَّ ُشكْرَا، َتَفضَّ

َبة َقاَمة َطيِّ Hاْلَعْفو، ا

4ème dialogue

َمْكَتب اإلْرَشاَدات

َفة الُمَوظَّ َحْين اِئ� السَّ

َمْرَحبَا

َمْرَحبَا

يِّ َمكَان؟ لَى َأ5 Hا يَنة؟ لَى َوَسط� اْلَمد� Hَهاب ا كَْيَف الذَّ

َطار و اْلق� لة َأ5 و اْلَحاف� ي َأ5 اكْس� التَّ ب� لَى ُفْنُدق� اْلَمَناَرة Hا

(3)َرْقُم َثالََثة  لة َوَما َرْقُم اْلَحاف�

ْفَضل َطاُر َأ5 َنعْم،  الق� ْفَضل َطاُر َأ5 َهْل الق�

يص ي َرخ� اكْس� َأَْل التَّ ي َغالٍ اكْس� َهل التَّ

يَقة َتْقر�يبًا َأْلَ ْعْشُروَن َدق� ْن ُهَنا يٌد م� َهل اْلُفْنُدق َبع�

اْلَعْفو ُشكْرًا



5ème dialogue

َصَباُح الَخْير

اَرة ْْئَجاَر َسيَّ ْست� ر�يُد ا� ن َفْضل�ك، َأ] م� ْدَمة؟ ور، َأ5يُّ خ� َصَباُح النُّ

يَرة اَرة َصغ� ر�يُد َسيَّ َأ] يَرة؟ م كَب� يَرة َأ5 اَرة َصغ� َهْل ُتر�يُد َسيَّ

ُدون َساِئ�ق  ب� ُدون َساِئ�ق؟ م ب� َساِئ�ق َأ5 يَرة ب� اَرة َصغ� َسيَّ

َياَرة ه� السَّ ْسْتْْئَجاُر َهذ� كَْم ُيكَل�ف ا� َيارات ه� السَّ ن َبْين� َهذ� اَرة م� َيار� َسيَّ اْخت� ْل ب� َتَفضَّ

دة؟ ي َحالَة َجيِّ َي ف� َهْل ه� ي اْلَيوم و ْرَهم ف� ْشُرون د� ْرَهم في50ع�   د�
 األْسُبوع

ْسُبوع ُمَدة� َأ] ْْئَجاَرَها ل� ْستِّ ر�يُد ا� َأ] يَدة َو ُمْمَتاَزة اَرة َجد� َها َسيَّ نَّ Hَنَعم، ا

ل�ي َتَفضَّ َياَقة لَْو َسَمْحت ُرْخَصة السِّ

ة يَّ َطاَقة اْلَبْنك� الب� ْفُع ب� ُن الدَّ َهْل ُيْمك� ْْئَجار َوَدْفُع  ي50َعلَْيَك َماَل] َعْقُد اإْْلْست�  ف�
ْْئَجار ن كُْلَفة اإْلْست� َْئةم�  اْلم�

َطاَقة ل�ي الب� َتَفضَّ َنَعْم

ر َحاض� ْن َفْضل�كـ يُع ُهَنا م� ْوق� ُشكْرًا، التَّ

ْفع َياَقة َوَوْصل الدَّ ْل ُرْخَصة السِّ َتَفضَّ

ُروَرة ي َحالَة الضَّ ْقم ف� َنا َعلَى َهَذا الرَّ ْل ب� ص� تَّ ا�

َبة َقاَمة َطيِّ Hَتَمَنى لََك ا َأ5

ب َأَْل ُشكَْر َعلَى َواج� ُشكْرَا َجز�يالً

َبة َقاَمة َطيِّ Hاْلَعْفو، ا

يُع ْوق� التَّ

ْْئَجار اإْلْست�

كُْلَفة



5ème dialogue

َفة الُمَوظَّ َحْين اِئ� السَّ

َمْرَحبَا

َمْرَحبَا

َنَعم ْن َفْضل�ك لَى ُفْنُدق� اْلَمَناَرة، م� Hا

ُرَهمًا َخْمُسون د�  كَم اَأْْل]ْجَرة؟

َفْقَنا تَّ ا�

َأَْل اْلُفْنُدق َقر�يب ْن ُهَنا؟ يٌد م� َهْل اْلُفْنُدْق َبع�

ْترًا َتْقر�يبًا  يلو م� ْعْشُروَن ك� كَْم اْلَمَساَفة

َعْشُر َدَقاِئ�ق ْلُوُصول ز�م ل� َوكَم اْلَوْقُت الالَّ

اْلَعْفو ُشكْرًا


