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لدروس اإللكتروني الموقع على اطلعت أن سبق هل
اليابانية اللغة  ؟تعلم

لـ الدولي اليابان راديو أيًضاNHK WORLDيقدم ،
المحتويات من واسعة تشكيلة اإلنترنت، شبكة على

مجانًا للدارسين الموقعالمفيدة على لالطالع ندعوكم
اليابانية اللغة بتعلم  واالستمتاع

 

        
األساسية القواعد تعلم النصيةيمكنكم المواد خالل من مفيدة وتعبيرات

أنّا الفتاة لقصة الملونة والرسومات الموقعوالصوتية يتيح كما
حفظ على سيساعدكم ما حدة، على جملة كل إلى االستماع لكم اإللكتروني

عالية بكفاءة اليابانية للدروسالجمل والنصية الصوتية المواد جميع
مجانًا  متاحة

 

 

  
درس كل نقاط أهم تشرح الدروس على المشرفة توكوناغا أكانيه المشاركة  األستاذة

   
خالل من واألشياء والحيوانات األفراد وأحوال أصوات تصف التي المحاكاة بكلمات نعرفكم

والرسوم الصوتي  التسجيل

  
الحروف أنواع بين والكاتاكانامن الهيراغانا بحروف نعرفكم  اليابانية،

    
درس كل في المستخدمة الرئيسية والجمل بالكلمات مننعرفكم تتأكدوا لكي أسئلة أيًضا وهناك

ومعانيها الكلمات حفظتم قد  أنكم
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الجامعة الجامعي في السكن اعم في والم اليابانية التسو قافة  ال

والمشاوير المشاكل الرحالت الخاصة حل   المناسبات
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الشخصيات

 ساكورا أنّا رودريغو

وكي سو الجامعي األستاذ السكن  كينتا مشرفة
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اللغة قواعد

   

 LESSON 1  

WATASHI  WA  ANNA  DESU 

    

للجملة الرئيسي وع المو إلى يضاف مساعد حرف هو
االسم خبًربعد الجملةيجعله ويختم ا

ال أنّام أنا

 

اليابانية الصفحةاالحروف ونظر
هي الحروف من أنواع ة ال اليابانية اللغة الخاووفي دور نوع ولكل ،

 

رصوت بلعلىال الكتفعلىيحملالالصغيرالتقليداليابانيال رصوت ًالانتباههلشدخرشخكتفعلىبخفةال م

 

 أنّا
تشرفنا 

أنّا  أنا

 

 ساكورا
تشرفنا 

ساكورا  أنا

 

 أنّا
سعيدة   فرصة

 

 ساكورا
بلقائ  سعدت التي أنا  بل
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اللغة قواعد

   

 LESSON 2  

KORE  WA  NAN  DESU  KA 

  

الجملة، خر في ع و إذا مساعد حرف هو
الصوت نبرة ال،ورفعت س إلى الجملة يحول

ال ؟هومام

  

إليه والمضاف المضاف محل في اسمين بين يرب مساعد حرف هو
للمضاف المقابلة الكلمة قبل إليه المضاف تقابل التي الكلمة تأتي اليابانية، في

ال طوكيوم من هدية أ طوكيو، هدية

 

 

بسرعةالمشيحالةتصف ءيسيراشيئًأواشخًصتصف بب

 

 أنّا
اساكورايا    له

 

 ساكورا
اما    ؟ه

 

 أنّا
تايلند   من هدية  إنها

 

 ساكورا
يًال   ج  شكًرا

 

 أنّا
 عفًوا  
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اللغة قواعد

   

 LESSON 3  

TOIRE  WA  DOKO  DESU  KA 

  

المكان عن تسأل عندما استخدامها يمكن جملة هي
ال الحمام؟م أين

كلمات تسمى اليابانية في اإلشارة ،أدوات
مجموعات، أربع من واحدة كل من اإلشارة كلمات من ع مق أول بأخ

ل ،هناك،هنام
بعيًدا أين،هناك

 

 

ىتصف الفرسخ ىتصف الفيلخ اتتصف األرنقف

 

 ساكورا
قا   الدروسهنا  عة

 

 أنّا
واسعةيا    إنها

 

 ساكورا
المكتبة    وهناك

 

 أنّا
الحمام؟    أين

 

 ساكورا
جًدا    قري
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اللغة قواعد

   

 LESSON 4  

  TADAIMA 

   

باإليجاللرد
بالنفيللرد

 

 

لقالباانفتاحصوت المن الباانغالصوت

 

 أنّا
عدت   قد أنا  ها

 

السكن مشرفة
 الجامعي

بعودت    أهًال

 

 ساكورا
 مرحبًا  

 

 المشرفة
وافدة؟   طالبة أيًضا أنت  هل

 

 ساكورا
 

 

وافدة  طالبة لست أنا ال،
يابانية طالبة  أنا
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اللغة قواعد

   

 LESSON 5  

SORE  WA  WATASHI  NO  TAKARAMONO  DESU 

صفحةاألفعال     وانظر

باللفظ تنتهي التي أفعالاألفعال تسمى
صيغة في الفعل ومحترمنستخدم مه بشكل نتحد عندما

نحول الفعل، إلىلنفي
ال يقرأيقرأم ال

           

هي المعتادة اليابانية الجملة في الكلمات الفعلترتي م به المفعول م الفاعل
ال المانغام أقرأ أنا

بعدهو يضاف مساعد بهحرف المفعول

 

  

هالالصوتتصف للكتاالسريعالتصفحيحد متأنوبشكلهدوءفيشيئًايفعلشخحالةتصف

 

 أنّا
هنا   غرفتي

 تفضلي

 

 ساكورا
مانغا؟همده   كت  كلها

 

  أنّا
 

 

لي  كن إنها
يوم كل المانغا أقرأ  أنا
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اللغة قواعد

   

 LESSON 6  

DENWABANGÔ  WA  NANBAN  DESU  KA 

 

  

معنا فعل يفعلهو
أسماء إلى الفعل ا ه افة ب متنوعة أفعال عن الحدي يمكن

ال اكرةم أذاكرم
أطهوطهي

 

الهاتفجرسصوت الدوارالقرذالتقليدالهاتفجرسصوت

 

 ساكورا
 

 

أنّا  يا فكرة على
؟ هاتف رقم  كم

 

 أنّا
 

 

،هو 
 

 

 ساكورا
شكًرا 

المستقبل في ب سأتصل إذن،
 القري
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اللغة قواعد

   

 LESSON 7   

SHÛKURÎMU  WA  ARIMASU  KA 

  

المبتدأأوالفاعلأنهعلىويدلاالسمإلىيضافمساعدحرفهو
نستخدم المبدأ، حي الحوارمن في مرة ألول شيئًا أو شخًصا كر ن عندما

بمعنىهو يستخدم ال يوجدالفعل
ال كعم يوجد

األش     عد صفحةاءيطريقة انظر

ةتسعإلىواحدمناألشياء،عدعنديعقبهااألعداد

 

عامتناولفيمنهمشخحالةتصف ال عاميمضشخحالةتصف فمهيفتحأنبدونال

 

 أنّا
الغاتوهات   من ير الك  يوجد

 

 ساكورا
فضل   من

كريم؟ أال شو عندكم  هل

 

 البائعة
هنا    نعم،

 

 ساكورا
كريم،   أال الشو من نين ا يني  أع

فضل  من

- 11 -

 
To download free audio lessons, visit NHK WORLD 

Created by NHK WORLD © ver. April 2015 - 2 - 

 
www.nhk.or.jp/lesson/arabic 

 - 3 - Created by NHK WORLD © ver. April 2015 



 
To download free audio lessons, visit NHK WORLD 

Created by NHK WORLD © ver. April 2015 - 12 - 

اللغة قواعد

   

 LESSON 8  

MÔICHIDO  ONEGAI  SHIMASU 

والصفحةانظراألفعال        

مصرفةصيغةفينستخدمهالجملة،وسفيالفعلنستخدمعندما
األفعالمنصيغةتسمىأوبـتنتهيالتيالمصرفةاألفعال
إلىتحويلمجردهواألساسيالنم،صيغةإلىصيغةمنالفعللتحويل
ال حفظيم

        

لعندما كرباليابانية،خرشخمنعمًالت فضلمنيعادلالتضيفمصيغةفيالفعلت
ال منم فضلاحفظ

 

 

لعأوقلقأومفاجئةنتيجةالسريعةالقلدقاتتصف مفرححدإلىت الشديدةالدهشةلحظةتصف

 

 األستاذ
 

 

ا  ه احفظوا سادة، يا
االمتحانات في رة بك يرد

 

ال  ال
 إيه؟  

 

 أنّا
من   أخر مرة أستاذ،  فضليا
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اللغة قواعد

   

 LESSON 9  

NANJI  KARA  DESU  KA 

  

الساعةذكرعندالعددإلىويضافساعةيعنيو،أأومايعني
ال الساعة؟كمم

وصفحةانظراألفعال       

افي ،ه ءفقتغيرالالتركي عوإنماالفعلمنالج مباشرةيسبقهالالمق
عحسصيغةتختلف مباشرةقبليأتيالالمق

 

 

حيتبقيعدمأومعينموعدقبلالوقتمنمتسعأتبقيعدمحالةتصف
األقصىالحدبلوقبلالشيءفي

رهناككانأنهعلىتدل ىأنخ يهعدمينبغيامعينًاحًدالمرءيتخ تخ

لة أم صيغة ع يسبقالالمق

جمعتي

يقرأ

يسمع

يستعجل

 

 األستاذ
صحي   فح يوجد  غًدا،

 

 أنّا
ساعة؟   أ  من

 

 األستاذ
 

 

الساعة  حتى التاسعة الساعة من
صباًحا عشرة الحادية

الساعة في فضلكم من هنا تجمعوا
والنصف امنة  ال

ناء است

ه ي
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اللغة قواعد

 LESSON 10  

ZEN-IN  IMASU  KA 

الحيواناتأوالبشرعنالحديعندموجودأويوجدبمعنىالفعليستخدم
ال موجودةاأنّم

جمادعننتحدعندماموجودأويوجدبمعنىالفعليستخدم
الدرسانظر

      

ي،منإلىصيغةفيالفعللتحويل إلىنحولالما
ال أكليأكلم

األملبخيبةنشعرعندمانستخدمها األملوخيبةبالصدمةإحساسنامدعننعبرأنيمكنالكلمةبه

 

 األستاذ
 

 

نأوًال  والو ول ال نقي ،
موجودون؟ كلكم  هل

 

 رودريغو
موجودة   ليست أنّا

 

 أنّا
ًر   تأخرتع لقد  ا،
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اللغة قواعد

 LESSON 11  

ZEHI  KITE  KUDASAI 

 

   

الصفحةاألفعال  وانظر
كورةاألفعال الصيغةبهاليابانيةالمعاجمفيم

ة،في بينالدارالكالمفيالصيغةهتستخدمالمحاد
األصدقاء

ال هم ي
يأكل

 

نينيوم اال
اءيوم ال ال

األربعاءيوم
الخمييوم
الجمعةيوم
السبتيوم

األحديوم

لعبالشوالشعورعنتعبر مرتقمفرحلحدوالت لعشدةمنالبالمشغوليكونعندمامرءالحالةعنتعبر سعيدلحدالت

 

  أنّا

األسبوع،  ا ه من السبت يوم في
الجامعي السكن في حفًال  سنقيم
تحضر أن أرجو ساكورا،  يا

 

 ساكورا
 

 

 

سأحضر  سأحضر، جميل،
؟ ل ك ألي القادم، السبت  يوم
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اللغة قواعد

 LESSON 12  

ITSU  NIHON  NI  KIMASHITA  KA

وصفحةانظراألفعال     

عإماالفعلفيهاينتهيالتيالصيغةهياألفعالمنصيغة أوبالمق
يمنفيالفعليكونالصيغة،هفي يأوالما التامالما
ة،في األصدقاءبينالدارالكالمفيالصيغةهتستخدمالمحاد
ال اعتاديعتادم

امنالدرسينفيدرستهاالتيصيغةتشكيلطريقةنفهيصيغةتشكيلطريقة والتاسعال
بـواستبدالبـاستبدالهوعليماكل

أيلولسبتمبر أيارمايو انييناير ال كانون

األولأكتوبر تشرين يرانيونيو ح شباطفبراير

انينوفمبر ال تشرين تمويوليو ذارمارس

األولكانونديسمبر أغس نيسانأبريل

إلالسمرجلساتفيمًعاالناسمنكبيرعدداستمتاعحالةعنتعبر هالالضجيعنتعبر الناسمنكبيرعددتجمعيحد

 

 ساكورا
 

 

رودريغو؟  يا اليابان إلى جئت  متى

 

 رودريغو
مارس   شهر في  ذارجئت

 

 ساكورا
في   الحياة على بالفعل اعتدت هل

 اليابان؟
 

 رودريغو
ما   حد إلى  نعم،
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اللغة قواعد

 LESSON 13  

SHÔSETSU  GA  SUKI  DESU 

 

بـمعجأويحأنمعناهاصفةهي
لشعورعنتعبرصفاتاستخدامعندبهالمفعولقابليماإلىيضافالالمساعدالحرفهو والكرالحم

ال المانغاتحأنّام

    

لالقياماقتراحيمكن،إلىالفعلمنصيغةفيبتحويل الفعلب
ال هم الكتمحلإلىجميًعاسن

هاللم ؟محلإلىمًعان الكت

صفحةانظرالصفات   

عتنتهيتيالتلنوعينإلىأساسيبشكلالصفاتتنقسم صفاتىتسمالتيوتل،صفاتىوتسمبالمق
الجديدصفات جديدكتام
،صفات البـمعجيح أحبهالالكتام

ألجميًالشيئًاتصف ليتألقأويت الكريمةواألحجاروالعيونالنجومم تنظيفهأوصقلهيتمأنبعدالشيءبريقتصف

 

 ساكورا
 

 

رودريغو؟  يا هوايت هي  ما

 

 رودريغو
 

 

القراءة 
خاصةً التاريخيةأح  الروايات

 

 ساكورا
 

 

 

في  جديدة مكتبة افتتحت ؟ ل ك أهو
شينجوكو

مًعا؟ كلنا ه ن ال  لم
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اللغة قواعد

 LESSON 14  

KOKO  NI  GOMI  O  SUTETE  MO  II  DESU  KA 

               

ل مالفعلمنصيغةقلاإلذن،ل
ال التفاحة؟هكلأنيمكنهلم

يأكلعلفالمنصيغة

     

السببيةالجملةخرفيويأتيألنمعنا
ال م

التدويرإلعادةقابلةقمامةأمورد،ألنهخركيفيعه

 

يحترشيءصوتتصف بشدةتشتعلناًراتصف
التحدياتلمواجهةالشديدالحماسأوالشديدةالغيرةعنتعبركما

 

 أنّا
 

 

هنا؟  القمامة ألقي أن يمكن هل ، أما

 

السكن مشرفة
 الجامعي

 

 

 

في  عيها الصفيح عل حسنًا،
فضل من خر، كي

مورد  ألنها

 

 أنّا
فهمت   ر،  حا
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اللغة قواعد

 LESSON 15  

NETE  IMASU 

     

إلىالفعلمنلحّوما،بعملالقيامإلىالدعوةعند
ال لم لبناهياهناسنن هنانن

       

افة رإلىالفعليتحولالفعل،منصيغةإلىب اللحظةهفييجرالفعلأنويعنيالمستمر،الحا
ال نوجبةيتناولوجبةسيتناوليتناولم ا

الصفحةانظرالصفات   

إلىالصفةنهايةفينحول،صفاتمنصفةلنفي
خرهافينضيف،صفاتمنصفةولنفي
جديًداجديدصفات لي
يرامماعلىلييرامماعلىصفات

 

يعحالةتصف النومبمستمتًعاينامصغيرطفلأور ويشخرعميقنومفييغشخًصاتصف

 

 ساكورا
شينجوكو   هي التالية ة  المح

ل نن بنا  هيا

 

 رودريغو
نائمون   الناس أولئ  ماذا؟

 

 أنّا
يرام؟   ما على سيكونون  هل

 

 ساكورا
تقلقوا    ال

استيقظوا قد هم  ها
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اللغة قواعد

 

LESSON 16  

KAIDAN  O  AGATTE,  MIGI  NI  ITTE  KUDASAI 

      

متتالبشكلتتمأفعالعدةذكريمكناألفعال،منصيغةباستخدام
ال م

ابقإلىيصعداليسارإلىيسير الخامال

ابقإلىيصعد اليسارإلىيسيرمالخامال

 

ىصوت السلميصعدشخخ رصوت الباعلىال

 

 بائع
بكم    مرحبًا

 أنّا
 

 

المانغا؟  بيع ركن أين ًرا،  ع

 

 بائع
 

 

 

اني  ال ابق ال  في
اليمين إلى وسير السلم اصعد

فضل  من

 

   

 

- 20 -

 
To download free audio lessons, visit NHK WORLD 

Created by NHK WORLD © ver. April 2015 - 2 - 

 
To download free audio lessons, visit NHK WORLD 

Created by NHK WORLD © ver. April 2015 - 2 - 



 
www.nhk.or.jp/lesson/arabic/ 

 - 21 - Created by NHK WORLD © ver. April 2015 

اللغة قواعد

 LESSON 17  

OSUSUME  WA  NAN  DESU  KA 

   

افة ايبدوبمعنى،سماعهأوليهعنظرةلقاءإبعدللشيءتخمينأواعتقادكعنالتعبيريمكنالصفة،بعدب ك
افةعند إلىتحول،صفاتمنصفةإلىإ

شيقًاشيقصفات يبدو
مشغولغيريبدومشغولغيرصفات

       

ايستخدم يفبشكلاقتراحرفعنداألسلوه مباشروغيرل
ال تناسبنيالالرعقصم

 

التامالهدوءأوالصمتحالةتصف فافحالةتصف طويلصفأوطابورفياألشياءأوالناساص

 

 أنّا
 

 

 

يعجبني  الكتا ا ه ، 
شيقًا يبدو أيًضا  ذل

بشرائه تنصحين كتا أ
ساكورا؟  يا

 

 ساكورا
ا؟   ه عن  ماذا

 

 أنّا
الرع   قص أح  ال
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اللغة قواعد

 LESSON 18  

MICHI  NI  MAYOTTE  SHIMAIMASHITA

 

الهاتفيةالمكالمةتبدأالكلمةبه

   

افة الفعل،منصيغةبعدإ
لقمتأنتعني أقصدبدونالفعلب الخ طريق عن ذلأو على سف وأن

ال يخم
أ سفأمروهوقصدبغيرأخ م

يكنلمرفًاواجهألنهأمرمنحيرةفيأومرتبإنسانحالةعنتعبر
معهيتعاملكيفيعرفوالمتوقًعا

حمقصدأومحددةوجهةبالشتىاتجاهاتفييسيرإنسانحالةتصف وا

 

 أنّا
 

 

 

 

ساكورا  يا  ألو،
فضل من  ساعديني
ريق ال للت  لقد

 

 ساكورا
ن؟   ا أنت  أين

 

 أنّا
بريد   مكت أمامي  يوجد

 

 ساكورا
مكانفهمت    ابقي

 

   

البريدمكتعالمة
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اللغة قواعد

 LESSON 19  

  YOKATTA 

صفحةانظرالصفات     

يمنفيصيغةاليابانيةاللغةفيللصفات الما
ف،صفاتوفيإلىخرهافيلحّو،صفاتفي أ

رخيًصارخيصفات كان
ناء جيًداكانجيداست
يرامماعلىكانيرامماعلىصفات

    

اركلمة أشخاخاطبةمعندتستخدمهااالعت
لمنقريبين واألصدقاءاألهلم

،استخدمتإذا
ارفسيبدو راالعت بًاأك منواحتراًماته

الدرسانظر

بالكاميراصورةالتقاطصوتتصف بالتصويراإلنسانقياموإنمابالكاميراالصورةالتقاطصوتفقليتصف
ذاتهحفي

 

 رودريغو
أنّا    يا

 

 أنّا
 أصدقائي  

 

 رودريغو
خيًرا    كان

علي قلقنا  لقد
 

 أنّا
 

 

سفة   أنا
وقفت رخيصة، كانت الكاميرا ألن

 أتفحصها
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اللغة قواعد

 LESSON 20  

NIHON  NO  UTA  O  UTATTA  KOTO  GA  ARIMASU  KA 

مناسبةانعقادبمعنىوردالتاسع،الدرسوفييوجديعنيأنعرفناالسابع،الدرسفي
اوفي افعلأنسبقبمعنىنستخدمالدرس،ه سابقةتجارعنللتعبيرك

    

مالفعلمنصيغةباستخدامبهالقياملناسبقعملأوسابقةتجربةعنالحدييمكننا
ال شينجوكوم إلى ذهبت أن لي سبق

الفعلصيغة همن ي

ارسيرعنالصادرالصوتتصف الق لقانصوتتحاكي الحديديةالسكةمعبرأوالم

 

 رودريغو
 

 

يابانية  أغنية غنيت أن ل سبق هل
أنّا؟  يا

 

 أنّا
غنيت   أن لي سبق  نعم،

 

 ساكورا
التي   األغاني نوعية هي ما

 تجيدينها؟
 

 أنّا
األنيميه   المتحركةأغاني  الرسوم
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اللغة قواعد

 LESSON 21  

IIE,  SOREHODODEMO 

وصفحةانظراألفعال    

بـتنتهيبحياألفعالفيهاتصرفالتيالصيغةهياألفعالمنصيغة
الدارمالكالفيالفعلنفيصيغةوهي
لة يأكلاليأكلأم

يستيقظاليستيقظ
ه هي ي ال

يستخدميستخدم ال
يأتييأتي ال

   

الدرجةلهلييعنياليعني
ععنتعبيرهو واالستحسانالمديحكلماتعلىللردتستخدمهالتوا

الناسمنكبيرعددوصيحاتجيتصف المرتفعةالنبرةذاتالنساءصيحاتتصف

 

 ساكورا
أنّامتمكنةأنت    يا

 

 أنّا
الدرجة   له لي  ال،

 

 رودريغو
الوقت   أدركنا لقد  انظروا،

 

 أنّا
 

 

للهول  يا
البا إغال موعد  سيفوتني
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اللغة قواعد

LESSON 22 

OSOKU  NARIMASHITA 

           

قعبتحويلأصبحخبريعادلماأوحالإلىالصفةتحويليمكن إلىاألخيرالم
المتأخر متأخًراوصلتم

افةشابههماأوحالإلىصفاتمنصفةتحويليمكن بعدهاب
المتمكن متمكنًام أصبحت

  

صفحةانظراألعداددقائقعشر،دقيقتان

 

مالفعلمنبصيغةيكونالنهيأسلو
ال الوعدم تخالف ال

 

 

الشديدالغضتصف بًاشخًصاتصف الوجهوعابغا بًاشخًصاتصف والتوبياللومكلماتيرددغا

 

 أنّا
 

 

سفة  أنا ، أما
متأخرة وصلت  لقد

 

السكن مشرفة
 الجامعي

10  

 

 

دقائق  عشر تأخرت لقد أنّا، يا
كاملة

الوعود تخالفي  ال

 

 أنّا
ر   أعت

حريصة  سأكون
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اللغة قواعد

 LESSON 23  

OKÂSAN  NI  SHIKARAREMASHITA 

      

يمنفيأفعالنفييمكن إلىبتحويلالما
الموعدفييصلالالموعدفييصل

ي النفيالما
الموعدفييصللمالموعدفيوصل

والصفحةنظرااألفعال     

كرلمجهول،لالمبنيتقابلصيغةفيالفعليكونعندما اقامالالشخن المساعدالحرفإليهمضافًاالفعلبه
يوبيوب

وبختني أمي

أميأنا قبل من وبخت

شابههاومابفرشاةوالتنظيفالحصوتتصف لأشياءوتلميعتنظيفعمليةتصف والنوافاألكوام

 

 ساكورا
موعد   قبل الوصول من تمكنت هل

؟إغال  البا
 

 أنّا
 

 

 

الموعد  فاتني بل ال،
وب ا، األمل قبل من خت

ال ب التنظيف نوبات عدد اد
افية إ  مرات

 

 ساكورا
صعبة   محنة كانت أنها بد  ال
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اللغة قواعد

 LESSON 24  

TSUKAWANAIDE  KUDASAI 

        

افة ريقةبه،القيامعدمطلأوشيء،عنالنهييمكنالفعل،منصيغةإلىب بةب مه
ال هالم فضلمنت

هالفعلمنصيغة ي

   

يلونأناسحالةتصف واالستياءالشكوكلماتترديدفيي اوعدماستياءحالةفيخفيبصوتيغمغمشخًصاتصف ر

 

 األستاذ
 

 

اليوم  درس نهاية إلى وصلنا ن ا
من نين اال يوم في امتحانًا سأجر

القادم  األسبوع

 

 أنّا
 

 

باستخدام  يسمح هل أستاذ، يا
 القاموس؟

 

 األستاذ
 

 

يمكن  ال ال،
فضلكم من تستخدمو  ال
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اللغة قواعد

 LESSON 25  

TSUKUE  NO  SHITA  NI  HAIRE 

وصفحةانظراألفعال     

وارأوقاتفياألفعالمناألمرصيغةتستخدمماعادة المرورإشاراتفيأوال
ال اهريهرم

   

اعتقديراتعنالمتكلميتحدعندماأنيبدويعنيالالتعبيرمندارأسلوهو و ل
مباشرةقبلالفعلمنصيغةاستخداميمكنال

ال اتأنيبدوم هدأتقداله

يهدأالفعلمنصيغة

   

وع المبتدأالمو

اصوتأوحالةتصف عاهت اق اتتكونعندمااأل ا طفيفةاالهت اتصف ابتةغيراألشياءأوبشدةالمبانياهت مكانهافيال

 

 األستاذ
 

 

 

ال  ل جميًعاإنه بالهدوء  تحلوا
المكات تحت جميعا  ادخلوا
هدأت قد ات اله أن  يبدو

 

 أنّا
 

 

عت  انف  لقد
حقًا، ل ال ال فيها ر تك اليابان إن

؟ ل ك  ألي

 

   

- 29 -

 
To download free audio lessons, visit NHK WORLD 

Created by NHK WORLD © ver. April 2015 - 2 - 

 
www.nhk.or.jp/lesson/arabic 

 - 3 - Created by NHK WORLD © ver. April 2015 



 
To download free audio lessons, visit NHK WORLD 

Created by NHK WORLD © ver. April 2015 - 30 - 

اللغة قواعد

 LESSON 26  

TSUGI  WA  GANBARÔ 

سببًاأوموقفًاتشرحعندمابـالجملةتختم
ةصيغةتستخدمأنيج،قبل لالفعلمنبسي وصيغةالمعجمصيغةم
ال علمم االمتحانفيجيدبشكلاإلجابةأست

ةصيغة عيستملالفعلمنبسي

     

ال صعم صعبًاكانإنه

وصفحةأنظراألفعال  

يجتهدالفعلمنالدعوةصيغةهي
هأومًعا،بشيءالقيامإلىالمخاطلدعوةونستخدمهاالمتكلمإرادةعنتعبرالدعوةصيغة بالشيءالقيامعلىح

 

يع شديًدابكاًءيبكير شديًدابكاًءيبكيطفل

 

 أنّا
مكتئبًا  تبدو رودريغو،  يا

 

 رودريغو
في  جيد بشكل اإلجابة ع أست لم

 االمتحان
 

 أنّا
 

 

أيًضا درجتيكانتأنا
ة  نق

القادمة المرة في نجتهد  دعنا
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اللغة قواعد

 LESSON 27  

DARE  GA  KEKKON  SURU  N  DESU  KA 

    

لالقيامإلىداربأسلوالمخاطتدعوأنالمعنىفسيكونالكالم،خرفيالصوتنبرةرفعمعالفعلمنصيغةاستخدمتإذا ب
الفعل
ال معي؟م فيلًما تشاهد ال لم

يشاهدالفعلمنصيغة
المهاألسلو

معي؟ فيلًما تشاهد ال لم
الدرسانظر

 

 
 

 

الكلنباح القمواء

 

 أنّا
؟   و سيت ال  من

 

 ساكورا
كا   و شي في  صديقة

 

  أنّا
 متى؟  

 

 ساكورا
 

 

 

من  العشرين القادمفي الشهر
أنّا؟ يا معي هبين ت ال  لم
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اللغة قواعد

 LESSON 28  

SHIZUOKA  E  YÔKOSO

    

لالمقصدعلىيدلمساعدحرفهو مرحبًاالترحيكلمةهي،إلىالجرحرفم
ال اليابانم إلى ب مرحبًا

الدرس  انظر

السبتشرحالتيالجملةخرفييضاف
ال فاتنةم صفاتفاتنةألنها من صفة هي

إلىتتحول،صفاتمنصفةمعاستخدامعند
ال بالحيويةيألنهم جيدةيتمتعتمتع نفسية أو صحية حالة في أو صفاتبالحيوية من صفة هي

    

ال يرأوخبيركينتام بالكاميراتالمعرفةغ

 

اإلسعافسيارةصفارةصوت الشرطةسيارةصفارةصوت

 

 ساكورا
 

 

كينتا  عمي ابن ا  ه

 

 كينتا
كا   و شي في ب  مرحبًا

 

 ساكورا
 

 

بالكاميرات  المعرفة ير غ  إنه
وذاك ا ه عن اسأليه ا،  ل

 

 أنّا
الصحبة   حسن من وأطل  تشرفنا

 

 كينتا
فاتنة   أنّا  إن
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اللغة قواعد

 LESSON 29  

CHIKAKU  DE  MIRU  TO,  ÔKII  DESU  NE 

  

شرطيةجملةأنهاإلىيشيرالفعل،بعدالمساعدالحرفيأتيعندما
صيغة أو المعجم صيغة في األفعال قبلوتأتي

ال م

ار األم تسق السحابة، تل تتراء عندما

الدرس انظر

 سببًاأوموقفًانشرحعندمايستخدمالمنالداراألسلوهو
ال اردارم األم تسق

ارمه األم تسق

 

ارتصف الشديدةاألم ارتصف يفةالخفيفةاألم الل

 

 أنّا
 

 

 

فوجي  جبل  إنه
قر عن نرا عندما كبير  إنه

القبعةانظر يشبه السحابة  شكل

 

 كينتا
السحابة،   تل تتراء تتساقعندما

ار  األم

:KASAGUMO   
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اللغة قواعد

 LESSON 30  

MÔ  SUKOSHI  SHASHIN  O  TORITAI  DESU 

   

أفعالباستبدال من فعل القيامبـفي في الرغبة عن التعبير يمكن الفعلب،  ل
ف أ بًا، مه الكالم بعدوليكون

ال صوًرا  م ألتق
ألتق    أن صوًراأريد

      

كر ق،مالفعلمنصيغةب شرطيةالجملةوتصبحين
دائًمايحدبأمرمتعلقةتكونمعينةأحوالفي،منبدالًاستخدامأيًضايمكن

الدرسانظر
ال تإذام ر،علىغ النوريءسيضفال

ر،علىتضغعندما  النورءييضال

الرعدصوتتصف وخفيفةصغيرةأشياءتدحرتصف

 

 ساكورا
 

 

ر  يم الجو بدأ ، انظر
مسرعين نعود بنا  هيا

 

 أنّا
 

 

 

فضل  من لحظة انتظر
التصوير في قليًال أستمر أن  أريد

 

 كينتا
فستصابين   ر، بالم ابتللت إذا

 بالبرد
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اللغة قواعد

أخضر أحمر  ر  أ  

 LESSON 31  

MÔ  HACHIJÛNI  SAI  DESU  YO 

الدرس  انظر

 

   

والصفاتاألسماءقبلأونضيفه،عننتحدالالشخأوللمخاطاالحترامهارإل
نستخدماألخرسماءاألجميعومعصينيأصلهاأسماءمعنستخدم

ال يفةم أسرة،و

واحدةدفعةفيكبيرةبكميةشيءشرعنالصادرالصوتتصف وشراهةبسرعةشيئًايشراشخًصتصف

 

 أنّا
والعافية   بالصحة تتمتعين إن

جدة  يا
 

 الجدة
 

 

بالفعل  عاًماعمر
شايًا اشربي تفضلي ن،  وا

 

 أنّا
 

 

جميل  أخضر لون واو،
أيًضا طيبة  والرائحة
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اللغة قواعد

 LESSON 32  

FUTON  NO  HÔ  GA  SUKI  DESU 

        

العند ما،صفةحيمنوبينالتفضيلأوللمقارنةالس
كرمتقول مالصفةت
ال ر،تحأيهمام السرير؟أمالفوتونأك

    

كرمتقولما،صفةحيمنوبينالتفضيلأوالمقارنةعند مالصفةت
ال اليابانمنأحّرتايلندم

أيًض تقوليمكن أن ا
ال اليابانم من أحّر تايلند

الرخوةاألشياءتصف ريةاألشياءتصف الخفيفةال

 

 ساكورا
 

 

تفضلين،  السرير؟الأيهما أم  فوتون

 

 أنّا
 

 

 

ر  أك الفوتون  أح
السرير من ر أك رخو الفوتون ا  ه

خير على تصبحين ن،  وا

 

 ساكورا
خير   على  تصبحين
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 LESSON 33  

ANNA-SAN  NI  AGEMASU 

         
   )(.

            . 

       
   ).( 

    " "       
       .

 

         

 (

 (

 
 

       
. 

 
 

    . 

 
 

    
    .

 
 

     
 . 
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اللغة قواعد

 LESSON 34  

YAWARAKAKUTE  OISHII  DESU 

   

اليمكن إليهاتضيفبأنكلمةمعنىعنالس
ال هوم ؟توروما

     

إلىتحويلصفات
ال طرم

افةصفات إ
ال والعافيةبالصحةيتمتعم

صفحةانظرالصفات       

ر،وأبصفتينشيءوصفأردتإذا األولىالصفةاستخدمأك
رتستخدمتكنإنأخرصفةتسبقصفةوكل صيغةفيصفتينمنأك
ال يم ول طر إنه

 

عامتصف اذاالخفيفال البسيالم عامتصف اذاالدسمال قيلالم ال

 

 كينتا
جاء   قد ها  التورو،

 

 أنّا
التورو؟   هو  ما

 

 كينتا
سم   ن ب في ال ء الج إنه

 التونة
 تفضلي

 

 أنّا
شاكرةً   كل  س

ي ول طر  إنه

TORO 
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االلغة قواعد

 LESSON 35  

KUREJITTO  KÂDO  WA  TSUKAEMASU  KA 

والدرسانظر 

وصفحةانظراألفعال      

خربالفعلالقيامعلىالقدرةهواألولمعنيانلهااألفعالمناإلمكانيةصيغة معينرفلفيبالفعلبالقياماإلذنهووا
ال يتحدأنيمكنيتحدم

يستخدمأنيمكنيستخدم

يةالشفرةقراءةصوتتصف ينةعندالصرافبجهاالخي المحالتخ هيانتهاءعندالميكروويففرنمنالصادرالصوتتصف ال

 

 كينتا
فضل   من  الحسا

 

ينة خ ف مو
 الدفع

الكلي    ينالحسا

 

 كينتا
ائتمان؟   اقة ب استخدام يمكن  هل

 

ف  المو
استخدامها   يمكن  نعم،
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اللغة قواعد

 LESSON 36  

BENKYÔ  SHINAKEREBA  NARIMASEN 

       

ءنستبدل،يفعلأنيجلنقول بـالفعلمنصيغةمنالج

 

الشتاء الخريف الصيف الربيع
 

   

 

وأقو أسرع رياًحا تصف سرعة ر أك رياح هبو تصف متواصل بشكل الرياح هبو حالة تصف

 

 كينتا
فراق    سأستوح

 

 أنّا
 

 

أيًضا   أنا
الجامعة في أدرس أن يج  ولكن

 

 كينتا
فيإ   طوكيو إلى أنا سأذه ذن،

الربيع لة  ع

صيغة

ه ي  

صيغة

ه ي هال ي أن يج  
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اللغة قواعد

 LESSON 37  

FUJISAN O MITARI, OSUSHI O TABETARI SHIMASHITA 

           

كرعندما الينن ةأوم منهاواحدكلبعدونضيفصيغةفيمتتالبشكلاألفعالنستخدماألفعال،منعددبينمنال
فعلأويفعلبالفعلالجملةنختمالنهاية،وفي
ال فوجيم جبل سوشيشاهدت أكلت

امنوأشياءسوشي،وأكلتفوجي،جبلشاهدت القبيله

   

بتةالجملةيختمالمنالداراألسلوهوكيفيعني يمنفيالم الما
ال االمتحان؟م كان كيف

رهاتشعرعندماحالتبهاتصفكلمة عفب شديدينو وتشعرتماًمامنهًكاتكونعندماحالتبهاتصفكلمة
طاقاتكلفقدتوكأن

 

السكن مشرفة
 الجامعي

الرحلة؟   كانت  كيف

 

  أنّا

وأكلت  فوجي، جبل شاهدت
القبيل ا ه من وأشياء  سوشي،

 ممتعةكانت

 

السكن مشرفة
 الجامعي

جيد   أمر ا  ه
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اللغة قواعد

 LESSON 38  
KASHIKOMARIMASHITA 

 

جيًدانعرفهمالأشخاأومقاًمامناأرفعأوسنًامناأكبرأشخاعنأومعالحديعنداالحترامتعبيراتنستخدم

     

يشاهد
اباستخداماالحترامإبداءيمكن ينأولئبهايقومأفعالذكرعنداألسلوه لهماحترامتبدأنتريدال

ر حا فهمت،
عأساليتستخدمبأناالحترامإبداءأيًضايمكن نفسعنالحديعندالتوا

يعالنكادعندمانستخدمها الحمىأواإلرهاشدةمنالوقوفنست الدوخةأوبالدواريشعرإنسانحالةتصف

 

السكن مشرفة
 الجامعي

فضل   من المواطنين مستشفى  إلى

 

سيارة سائق
 األجرة

أمرك   تحت ر،  حا

 

السكن مشرفة
 الجامعي

 

 

عند  در م ريق ال طول على سر
من اليسار إلى ة ال ال اإلشارة

 فضل

 

االحترامصيغة

عصيغة التوا
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اللغة قواعد

 LESSON 39  

KAZE  DA  TO  OMOIMASU 

    

   

،أورائأوأفكاركعنالحديعند كرأوالًتخمينات تقولمتعتقدمات
ّكر ةصيغةتستخدمأنوت لالفعلمنبسي قبلالمعجمصيغةم
ال ستأتيم ستأتيإنها أنها أعتقد

 

خفيفسعال شديدسعال

 

بي  ال
؟   ب  ماذا

 

 أنّا
سعال    عند

 

السكن مشرفة
 الجامعي

حرارتها   أن  درجةكما

 

بي  ال
 

 

 

حنجرت  أريني
برد لة ن أنها  أعتقد
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اللغة قواعد

 LESSON 40  

ATAMA  GA  ZUKIZUKI  SHIMASU 

      

الرأسفيشديدةبنبضاتشعورهيصاحبالالرأسألمأوالصداعتصفصوتيةمحاكاةكلمةهي
افة الرأسهوفاعلهفعلإلىتتحول،يفعلوب

وصفحةانظراألفعال   

األفعالتصريففيطريقتهالهامجموعةوكلمجموعاتالإلىاليابانيةاألفعالتنقسم

 

قعحركةفيهاتكونالتياألفعال هييسبقالالم
ال يكتم

 

قعحركةفيهاتكونالتياألفعال عذلحركةفيهاتكونالتياألفعالوبعهييسبقالالم هيالمق
ال يأكلم

يأتي،يفعل

 

الحمىبسبالقشعريرةأوباالرتجافالشعورحالةتصف يانبالالشخشعورحالةتصف ةأوغ الحمو

 

السكن مشرفة
 الجامعي

 

 

األر  ريد ل أحضرت قد  ها
ن؟ ا حالت  كيف

 

 أنّا
صداع    عند

 

السكن مشرفة
 الجامعي

لأهو   شيءك أ هناك كان إن
أخبريني  تريدينه،

 

 

   

المجموعة

المجموعة

المجموعة
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اللغة قواعد

 LESSON 41  

GAKUEN-SAI NI IKU KOTO GA DEKITE, TANOSHIKATTA DESU 

           

افةمالفعلمنالمعجمصيغةباستخداماإلمكانيةأوالقدرةعنالتعبيريمكن إليهاإ
ال أذهم أن يمكنني أنا
الدرسانظراإلمكانيةصيغةباستخدامالمعنىنفعنالتعبيريمكن
ال أذهم أن يمكنني أنا

  

ورفييكوناليابانفيللكتابةالتقليداألسلو رأسيةس
اليسارإلىاليمينمنويكت

افتهينبغيالاالحتراملفظهو إ
الرسالةإليهتوجهالالشخاسمذكربعد

األشياءمنفقالضروراألدنيالحدوبهومنظًمامرتبًامكانًاتصف ًالاالغتسالبعدالمنعالشعورتصف م

 

 أنّا
 

 

 

 

 

كينتا  ي  ع

بخير؟ أنت  هل

في أفضال على الوقتشكًرا ذل

إلى ها ال من بتمكني سعدت
الجامعة  مهرجان

طوكيو في القادمة المرة  لنلتق

   

عنوان
 إليهالمرسل

عنوان
المرسل
 واسمه

المرسلاسم
 إليه

 البريدرقم
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اللغة قواعد

 LESSON 42  

DORE  GA  ICHIBAN  OISHII  KANA 

    

ةبينالمقارنةعند ر،أوأشياءال بكلمةأفضلهاتصفأك
ال م

بينتو، وتشي ماكونو أح خرأنا نوع أ من ر أك المتنوعة، األطعمة ذات المعلبة الوجبة أ

     

اليمكن كرباستخدامالس بينهافيماالتفضيليرادالتياألشياءحسقبلمختلفةاستفهامأدواتب

أين

ماذا

متى

أ

 

جائًعاتكونعندماالمعدةقرقرةتصف الشديدبالجوعالشعورتصف

 

 أنّا
اقًا؟   م األطي أيها تر  يا

 

 البائعة
قبال   ب يحظى بينتو وتشي  ماكونو

 

 أنّا
وتشي   ماكونو خ س أنا  إذن،

 

 رودريغو
أيًضا    أنا

كل فضلوسندفع من حدة  على

 

   

صفة

بينتو وتشي  ماكونو
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اللغة قواعد

 LESSON 43  

DÔSHITE  DESHÔ  KA 

       

كدغيرشيءأوالمستقبلحولتوقعاتعنتتحدعندماالجملةنهايةفيتستخدم م
ال غًدام ًرا مم الجو يكون أن يتوقع

     

الرسمي،الحديوفيلماذايعني
منبدًاللماذايستخدم

 

ر لقالالصوتيالم الصحيحةاإلجابةعندي ر لقالالصوتيالم الخاطئةاإلجابةعندي

 

 األستاذ
 

 

ة  معج هيميجي قصر إن  يقال
لماذا؟  تر

 

 رودريغو
الحر   خالل حتى يحتر لم  ألنه

 

 أنّا
يا   موفق  رودريغودائًما

 

   

هيميجيقصر
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اللغةقواعد

 LESSON 44  

WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU 

        

كرالوالفعلأنبعدبمعنىالفعلإلىيضافمساعدحرفهو اللفظالالفعلهوقبلي من قري هو وبالتالي أوالً، يتم

صيغةمالعربي قبلونستخدم الفعل من

ال م

الشا نشر م اليابانية الحلو األخضرالمسحونأكل

     

ال م

 حلًوايكونربمامًرايكونربما

 

لمبشكليداكأوقدماكتنملعندماتستخدمها م ًالالتكهريسببهالاإلحساستصف  م  

 

 أنّا
الحالوة،   شديدة اليابانية الحلو

؟ ل ك  ألي
 

 األستاذ
 

 

نشر  م اليابانية، الحلو نتناول
األخضر المسحو  الشا
المسحو الشا يكون ربما

مًرا  األخضر

 

 أنّا
قدما   نملت لقد أستاذ،  يا

، ، 
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اللغة قواعد

 LESSON 45  

OTANJÔBI  OMEDETÔ

   

الشخ ميالد عيد مبروكهو يعني
هي الميالد بعيد للتهنئة بة المه ريقة وال

سعيد ميالد عيد

 

الجملة،المبتدأهوالشيءمتلقييكونعندما وع مو الفعلنستخدمأو
يالالشخإلىالمساعدالحرفويضاف للمتلقيالشيءذليع

ال ىهيم منهبالونًاتتلقىأوتع
يالالشخيكونعندما الجملةالمبتدأهوالشيءيع وع مو يالفعلنستخدم،أو يع

الدرسانظر
ال بالونًام يها يع هو

 

رعندماشعوركتصف تبكيتكادوعاطفيموقفمنبشدةتتأ رعندماشعوركتصف موقففيغالبًاخر،شخمعتعاطفًاقلبيتأ
رفجعليإيجابي عنغصبًادموًعات

 

 الجميع
سعيد   ميالد عيد أنّا،  يا

 

 كينتا
ة   بسي هدية  ه

 

 أنّا
يًال   ج  شكًرا

 

 ساكورا
يت؟   أع  ماذا

 

 أنّا
أفتح؟   أن يمكن  هل
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اللغة قواعد

 LESSON 46  

 KIKOKU SURU MAE NI, YUKI O MIRU KOTO GA DEKITE SHIAWASE DESU 

  

ال لم البودرةم

        

اللفظيعقبهعندماالمعجمصيغةفيالفعلويكونخرعمًاليسبقماعمًالإننقولعندمايستخدمأنقبل
ال م

عام،أتناولأنقبل يدغسلتال
اللفظيعقبهعندماصيغةفيالفعلويكونخرعمًاليعقماعمًالإننقولعندماأنبعدنستخدم

ال عام،م ال أتناول أن الصحونبعد أغسل

لوحبيباتتساقتصف الجوفيترقكانتلوكماوالخفيفةالصغيرةال لوتساقحالةتصف طويلةلمدةمتواصلبشكلال

 

 أنّا
؟   ل ا ه ، تر  يا

 

 كينتا
 

 

 

البودرة  ل ال إنه
ألي كالبودرة، وناعم دقيق فهو

؟ ل  ك

 

 أنّا
 

 

 

ية  ر من تمكنت أنني سعيدة أنا
الوطن إلى أعود أن قبل لو  ال
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اللغة قواعد

 LESSON 47  

NIHONGO-KYÔSHI  NI  NARU  NO  GA  YUME  DESU 

   

أصبحأوكانخبريعادلماأالتغييرعنينتماإلىيضافالالمساعدالحرفهو
ال يابانيةلغةمدرسيصبحم

         

ةصيغةإلىنضيف،مصدراسمإلىالفعللتحويل لالفعلمنبسي صيغةأوالمعجمصيغةم
ال حلميهويابانيةلغةمدرسأصبحأنم

الفعل من المعجم يكونصيغة أو يصبح
منبدًالاستخدامأيًضايمكن
ال م

كبيرجهدوبالبسالسةشيئًايقرأأويتحدشخحالةتصف يتحدأنينبغيالأمورعنيتحدأوتوقفباليتحدشخحالةتصف
هاعن

 

 األستاذ
أحالمكم   عن أخبروني النهاية، في

فضلكم  من

 

 رودريغو
 

 

اليابان  حول بجولة أقوم أن أريد أنا

 

 أنّا
لغةأنا   مدرسة أصبح أن حلمي

 يابانية
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اللغة قواعد

 LESSON 48  

IROIRO  OSEWA  NI  NARIMASHITA 

     

يحترسالفعلمنصيغةهي
بهاالعتناءأومنهاالحتراسيقصدالالشيءإلىالمساعدالحرفنضيف

ال السياراتم من احترس

 

الفموبفتحعالبصوتالضحتصف يًراالفمفتحبدونالخافتالضحتصف لوصفتستخدمماوعادةك
للنساءالرقيقةالضحكات

 

 كينتا
بصحت    اعتني

 

 ساكورا
اتصلي   تايلند، إلى تصلين عندما

 بي
 

 أنّا
أفضالكمانعم  على  شكًرا
تعتنيا أن أرجو ساكورا، ويا كينتا يا

 بنفسيكما

أفضال كل على شكًرا  

بنفساعتن  

اللقاءإلىوداًعا،  
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 MASU   TE TA 
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NAI       
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موقع يارة ل ندعوكم الصحيح، ق الن  لمعرفة
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موقع يارة ل ندعوكم الصحيح، ق الن  لمعرفة
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في مشاركة األجنبيةأستاذة للدراسات كاندا جامعة

توكوناغا األستاذة عن ة نب
من التسعينيات من يابانية لغة مدرسة بصفتها ومتنوعة واسعة نشاطات لها توكوناغا

ي الما برنامالقرن في األجان ال لل اليابانية اللغة بتدري تقوم ألفين، عام ومن
للدراسات كاندا جامعة في اليابانيتين قافة وال المواداألجنبيةاللغة وير ت في تنخرط كما

العمليةالتعليمية بدروسها عال بتقدير تحظى كما الودودة بشخصيتها وتعرف ، 

والمتنوعة الفريدة قافاتها و اليابان على ة ناف اليابانية اللغة تستخدموانمتنإن أن نرجو كما الدروس ه في معنا تستمتعوا أن ى
شخ لقاء فرصة لكم سنحت كلما والتواصل للتحاور معنا تتعلمونها التي سعيًدايابانيالتعبيرات حظًا لكم نتمنى

  
 

جامعة في وتخرجت يابانية وأم مصر أل طوكيو في ولدت
بكالوريوس على حصلت كما السياسية والعلوم االقتصاد كلية القاهرة

لندن جامعة من الموسيقى علم تدّرسفي اإلذاعي عملها جان إلى
كت عدة نشرت كما يابانية جامعات في العربي واألد العربية اللغة

واإلسالمية العربية الحضارة عن باليابانية

 
الجامعة من المدنية الهندسة في البكالوريوس درجة على حصلت

عاماألردنية علوموفي في الماجستير درجة على حصلت ،
طوكيو جامعة من األبنيةتاالستدامة مجال في ة كباح حاليا عمل

اقة لل الموفرة
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