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  حركةلفظ بعض الحروف االنجلیزیھ المت
  

general words   كلمات عامة
The parts of the dayاقسام الیوم 
The days of the week  ایام االسبوع 

The months of the year اشھر السنھ
The seasons of the year  فصول ألسنھ

  The time  الزمن
Adverbs of time    ظروف زمنیة

Man and his life  االنسان وحیاتھ
Stages of life الحیاة مراحل

The family  العائلة
The relatives    االقارب

Engagement and marriageوالزواج الخطوبة
  The deat الموت

The parts of the human bodyأجزاء جسم اإلنسان  
The world    الكون–العالم 

  The natureالطبیعھ  
The four directions  الجھات االربع

Water sources  د المیاةموار
Kinds of waters  انواع المیاة

The weather conditions  االحوال الجویة
  The fire  النار
The metals المعادن
  Precious stones حجارة كریمة 
  Plant products  منتجات نباتیة
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 Agricultural productsمنتجات زراعیھ وخضروات
and vegetables

  The fruits   الفواكة
Flowers أزھار

Domestic animals  حیوانات الیفة
Wild animals حیوانات بریة

Domestic birds  طیور داجنة
Wild birds  طیور بریة

Insects and reptiles  حشرات وزواحف
  The colors  االلوان

The five senses  الحواس الخمس
  The qualitiesالصفات
  Religion  دین
  Virtues  لفضائ

  Vices  رذائل
  Defects and diseasesعاھات وامراض 

  Nursing تمریض 
  Men clothesمالبس الرجال 

  Women clothes مالبس النساء 
  Things used  اشیاء مستعملة

  Home and furniture البیت والمفروشات 
  Kitchen ware  ادوات المطبخ

  At schoolفى المدرسة 
  In the cityفى المدینة 

  In the villageفى القریة 
  Transportation   وسائل النقل

  Professions and crafts  وظائف وحرف 
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  Governments and departmentsحكومات وادارات 
 Money and commercial  النقودواصطالحات تجاریة

terms  
  Scientific termsمصطلحات علمیة 

  At the restaurantفى المطعم 
 Some common regular  عال القیاسیة الشائعةبعض االف

verbs  

  
  )))العربى والول مرة باالنجلیزىطریقة نطق الحروف ب(((

  
  النطق بالعربى         النطق انجلیزى                     الحرف

  
                        A a                                 eyآى     

         
                       B b                                bee     بى
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                      C c                                 see     سى
       

                      D d                                 dee     دى
       

                         E e                                 ee     اى
      

                         F f                                 ef     اف
      

                       G g                                jee     جى
       

                    H h                               eych     ایتش
        

                        I i                                   ay     آى
        

                       J j                                  jey     جى
        

                     K k                                 key     كى
         

                         L l                                  el      ال
        

                       M m                                em     ام
          
                        N n                                 en     ان
       
                        O o                                 ow     او
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                       P p                                 pee     بى
       

                    Q q                                kyuo     كیو
      

                        R r                                aar      ار
    

                        S s                                  es     اس
       

                       T t                                 tee     تى 
       

                      U u                                yoo      یو
     

                      V v                                vee      فى
       

               W w                           dabalyoo     دبلیو
      

                     X x                                eks     اكس
       

                     Y y                               way     واى
    

                       Z z                                zee      زد
    

  
  

  )))))المركبة طریقة لفظ بعض الحروف األنجلیزیة(((((
  

Ch تلفظ كحرفى كالتاء والشین معا تش مدرس Teacher  
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Shسفینة  ش تلفظ كحرف الشین Ship  
Ge – Gi  تلفظ كحرف الجیم المعطشھ " j"اسم  كما فى 

  كالجیم المصریة ج  جورج وغیر ذلك تلفظ
  Changeتغییر chanj  النطق 

Phتلفظ كحرف الفاء ف " f" تصویر Photo  
Ce-Ci-Cyكحرف السین س  تلفظ" c" وجة Face  

  Cinemaسینما Bicycle                  دراجة 
Th تلفظ كحرف الثاء واذا جاء بعدھما حرف "e "  

  الthe    ذ - سنةToothالذال ث  فتلفظ كحرف
Tionتلفظ كحرفى الشین والنون شن " shan"   

  Positionوظیفة 
Tianتلفظ كحرفى الشین والنون شن " shan"   

  Egyptianمصرى 
Sionن عمولة ج والنون جیمال  تلفظ كحرفىCommission  

Sionتلفظ كحرفى كالجیم المعطشة والنون جن " jhan" 
  Televisionتلفزیون 

Tureروف التاء والشین والراء تشر تلفظ كح"chur"  
  Stature قامة Nature طبیعة 

Sua تلفظ كحرف الجیم المعطشة ج "jha"  
  Usuallyعادة 

Cea ش  تلفظ كحرف الشین" sha"  محیطOcean  
Ciaتلفظ كحرف الشین ش " sha" اجتماعى Social  

Ughتلفظ كحرف الفاء لو اتتفى اخر الكلمة ف " f"   
  Laughیضحك 

Usua  تلفظ كحروف"uj " یوجوا عادةUsually  
Sى یلفظ كحرف الزz" " لو اتى بعدة حرف من الحروف

  Presidentرئیس ) a-e-i-o-u) (الصوتیة(المتحركة 
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Xىز یلفظ كحرف الz"" لو اتى فى اول الكلمة وجاء بعدة 
اما لو  a-e-i-o-u)) (الصوتیة(المتحركة  حرف من الحروف

عدة حرف اومجموعة حروف جاء فى اول الكلمة وجاء ب
ساكنھ فان جمیع حروف الكلمة تنطق كال على حدة كما لو 

  "XP"كانت حروف متباعدةمثل 
  
  

بعض  بعض االحرف الغیر منطوقة فى اللغة االنجلیزیة
  ھا حیث انة لیس ھناك قواعد ثابتةكل الحروف ولیست

  فى االنجلیزیة لغیر منطوقة للحروف ا
  

   R" WR"ى بعدة حرف اذا ات" W"ال ینطق حرف  
  Writeیكتب 

   N" KN"اذا اتى بعدة حرف " K"ال ینطق حرف 
  Knowیعرف 

   K" LK"اذا اتى بعدة حرف " L"ال ینطق حرف 
  Talkیتكلم 

   M" LM"اذا اتى بعدة حرف " L"ال ینطق حرف 
  Palmنخلة 

   T" PT"اذا اتى بعدة حرف " P"ال ینطق حرف 
  Promptیحث 

   S" ST"اتى قبلة حرف اذا " T"ال ینطق حرف 
  Castleقلعة 

  LIGHT-HIGH عالى –ضوء  "GH"ال ینطق حرفى 
 "A-T"اذا اتیا بین حرفى " UGH"ال ینطق حروف 

AUGHT ابنة DAUGHTER  
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  قواعد الجمع فى االنجلیزیة
  

عند الجمع وھو  فى نھایة الكلمھ" s"جمع یتم بزیادة حرف ال 
   الجمع الشائع مثل

  Cats قطط  Catقطھ 
  Cups كؤوس – فناجین  Cup كاس -فنجان 

  Hats برانیط  hatبرنیطھ 
  Girls بنات Girlبنت 

  
 فیتم جمعھا باضافھ o,x,ch,sh,s""الكلمھ  اما لو انتھت

"es "مثال  
  Dresses فساتین Dressفستان 

  Boxes صنادیق Box                 صندوق 
Busesأتوبیسات Bus                  أتوبیس 

Matches  مباریات Matchبارة م
 Potatoesبطاطا Potato   بطاطة 

  
   الجمعد عنes""تتحول الى is" "اما االسماء المنتیھة بـ 

Analysesتحلیالت Analysis تحلیل 
Oasesواحات Oasis واحة 

  
فیتم جمع الكلمھ " fe"او " f"االسماء المنتھیھ بـ  اما

  مثل" ves"باستبدالھم بـ 
  Thieves لصوص Thief   لص 

  Wives زوجات   Wifeزوجة 
  Knives سكاكین Knife  سكین 

   

Dactrah_21



  مسبوقھ بحرف صوتى" Y"امااالسماء المنتھیھ بحرف  
 ) a-e-i-o-u ( فیضاف لھا حرف"s "فقط عندالجمع مثل 

  Donkeys حمیر Donkey   حمار 
  Monkeys قرود    Monkeyقرد 

  Keys مفاتیح Key    مفتاح 
  Daysایام      Dayیوم 

  
    ساكن مسبوق بحرف" Y"اما لو كانت الكلمھ منھتیھ بحرف 

  عند الجمع مثل" ies"تقلب الى " Y"فان 
  Families عائالت    Familyعائلھ  

  Cities مدن    Cityمدینھ 
  
  

  ":s"ملحوظة ھامة فى نطق كلمات الجمع التى تضاف لھا 
   
  "f,k,p,t" اذا جاء بعد حروف "s"كم ھو" S"ینطق حرف   

Roofs سقوف Roofسقف 
Marksعالمات Mark عالمة 
Tripsرحالت Trip رحلة 

Cats  قطط Cat قط 
  
  مع باقى الحروف " Z"مثل حرف " S"ینطق حرف      

boysاألوالد boy   ولد  
Carsسیارت Car    سیارة 

 Toursجوالت Tour   جولة 
  

  " es" بـ عاذا أنتھت الكلمات الجم" iz"وتنطق 
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Boxesصنادیق    Box                 صندوق
  Busesأتوبیسات Bus                  أتوبیس 

  
  وھناك اسماء تشذ عن ھذة القواعد مثل

  Menرجال         Manرجل 
  Womenنساء     Woman  امراة 

  Feet اقدام          Footقدم 
  Teeth اسنان         Toothسن 
  Children اطفال      Childطفل 
 Teeth           أسنان Tooth  سنة 

   Mice            فئرانMouse فار 
  Lice                    قمل Louse     قملة 

  
  )الصوتیة(طریقة لفظ بعض الحروف االنجلیزیھ المتحركة 

  
  "A"حرف 

فى الكلمات المركبة من ثالث حروف " A"یلفظ حرف 
  مثل "ea "ھ العربیھلغالعادیھ فى ال كااللف

Bad          Bead       ردئ
Sad          Sead       حزین

Lad          Lead          فت
 Rat         Leat          جر
    Cat                   Ceat  قط

               Hat          Heat      برنیطھ
Fat                  Featسمین 
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او " LL"المكرر " L"حرف  قبل " A" ء حرف ال واذا جا
  Allكل  مثل" O"فانھ یلفظ كحرف " LD"او " LT"قبل 

Tall           Toll       طویل
Call           Coll        یدعو
Ball           Boll         كرة
Salt          Solt          ملح

Bald          Bold       اصلع
  

حرفین ساكنین و منتھیة بحرف  بین" A" حرف واذا وقع
"E " فان حرف"A " یلفظ كحرفey" " ونحذف"e "

  االخیرة
النطق                                                         

Name                                 neym  ماس
Came         ceym           ى               ات

  Leym                Lame                   اعرج
Fate feyt                                 قدر–مصیر 

Leyt                 Late                  متاخر
  Geyt                Gate                   بوابة 

   
فى " A" اذ ان حرف  "Have"وتشذ عن ھذة القاعدة كلمھ 

  "ھات" فى العربیھ كما فى كلمھ كلمھ یلفظ كااللفال ھذة
  

فانھ یلفظ كما لو كان " I"حرف  قبل" A"اذا جاء حرف 
   مثل ینطق لوحدةمنفصال

      Train       قطار             
  Air         ھواء
    Fair        جمیل
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  Hair        شعر 
   
  
  
  "E"حرف 

لمھ ولیس كال منتصفكالفتحة اذا وقع فى " E"یلفظ حرف 
  حرف صوتى اخر فى اخرھا شرط ان ال یكون ھناك 

  Bed         سریر
  Fed          اطعم
  Red         احمر

  Pen       قلم حبر
  Men         رجال

  
   فانھ یلفظ " A"او جاء بعدة حرف " EE"اما اذا كرر ھكذا 
   مثال" ee","ى "الیاءك   

See                                        یرى                  
  Seed            بذرة                  
  Tree                             شجرة                 
    Free                            حر                  

  Eat          Eet         یاكل     
  Meet       Meat                                        لحم       

تلفظان فیھا  و معًا" EA"ھناك بعض الكلمات التى تلتقى فیھا 
  الكسر ولكن اقرب الى الفتح منھ الى الكسر مثالو  بین الفتح

  Head         رأس
  Death       موت 

  Bread          خبز
  Deaf        اطرش
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  "I"حرف 

   مثال"i "لعربیھالكسرة فى اللغھ ا كما تلفظ" I"یلفظ حرف 
  Is                   یكون                        

  Itھو او ھى لغیر العاقل                       
  In                    فى                          

  Tin                  صفیح
  Pin                  دبوس
  Win                 یكسب
  Sit                  یجلس

  Fit                  یناسب                      
  

" i"ویشذ عن ھذةالقاعدة بعض الكلمات التى یلفظ فیھا حرف 
  المنفصلھ مثال" a"كحرف 

  Girl                 فتاة
  Bird             عصفور                      

  First                 اول
  

        " e"حرف  ین حرفین ساكنین یتبعھمب" i"اما اذا جاء حرف 
   مثال"ay" مفانھ ینطق مفخ

Line         Layn                   خط              
Fayn       Fine                  لجمی             
      Mayn         Mine               خاصتى     

       Ride     Rayd              یركب
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  "O"حرف 

كما لو كان " w"او " a"اذا جاء بعدة حرف " O"یلفظ حرف 
  منفصال وحدة مثل

Broad            Brod             عریض
  Board          Bord                 لوح 

    Low          Low                واطى
      Flow        Flow               یجرى

  
  

القاعدة بعض الكلمات اذ تلفظ فیھا حرفى ویشذ عن ھذة 
"ow " كحرف"aw","فى العربیھ مثل"او   

  Town           Tawn              مدینھ
  Brown          Brawn             اسمر
  Down          Dawn             تحت

Crown          Crawn                تاج
  
  
  "U"حرف 

 اول الكلمھ او اذا توسطھا بین فى" U"اذا وقع حرف ال 
  مثل "a "مفتوحا حرفین ساكنین كان لفظھ

Cut          Cat        قطع
Hut          Hat       كوخ
But           Bat        لكن

  Up          ap        فوق
Rub          Rab      یفرك
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  یھفانھ یلفظ كالضمھ فى العرب" LL"واذا جاء بعدة حرفى 
   مثلالثانى" L"وال تنطق حرف 

Full            Ful                 مألن
Pull            Pul       یسحب–یجر 

  
  
  
  

فانھ یلفظ كحرف " O"حرف " U"اذا وقع قبل حرف 
  فى اللغھ العربیھ مثل" أو","aw"العطف

          Out               خارج
  Stout               بدین

  Shout            یصرخ
  Loud              عالى

  
  
  "C"حرف 

كحرف السین فى العربیھ اذا اتى بعدة " C"یلفظ حرف 
او كاف " K"كحرف  عدا ذلك فانھ یلفظ" E.I.Y"ف وحر

  بالعربیة مثل
  Nice              لطیف
  Ice                 جلید
  Rice                 ارز

              Ulcerقرحة 
           Cinemaسینما    
  Mice              فئران                       

  مثل" K"او حرف 
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  Can                 یقدر
  Cat                  قطھ

  Call                یدعو
  Cup      كاس -فنجان                        

       Coinعملة معدنیة 
           Clothقماش                           

         Country    دولة                      
  

  "Q"حرف 
ویلفظ كحرف " U"اال متبوعا بحرف " Q"ال یكتب حرف 

  مثل" واو"یتبعھا " الكاف"
  Quantity              كمیة

  Quiet                ھادئ
  Queen                ملكھ

  Quick                سریع
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  general wordsعامة  كلمات

  
  Some بعض Down تحت And و –ثم 
  Quickly بسرعھ Downward لتحت Asمثل 

  No كال – ال Except ما عدا Atعلى 
  Not) بعد فعل( ال From من At onceحاال 
  Notyet بعدین For من اجل At firstاوال 

  Never مطلقا In فى At mostعلى االكثر 
  Now حاال – االن Into نحو – بداخل Afterبعد 

  Since منذ If اذا Already االن,من قبل
  Sometime احیانا Late متاخر Alongعلى طول 
  Perhaps ربما Near قرب Againثانیة 

  Of بخصوص – من Once againمرة ثانیة 
  Probably من المحتمل 
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  When عندما – متى Off بعید عن Aboveفوق 
  Where حیث – این On على Aboutحوالى 

  Very جدا Out خارجا Againstضد 
  Usually عادة Outside بالخارج Alsoایضا 

  Unless ما لم Over على – فوق Althoughمع ان 
  Much) لغیر المعدود( كثیرا Only فقط Amongبین 

  More اكثر To الى Away fromبعیدا عن 
  Here ھنا Up فوق Beforeقبل 

  There ھناك Upon على Because الن –بسبب 
  How كیف Till حتى Behind وراء –خلف 
  Often غالبا Until لغایھ Below اسفل –تحت 
   Through منبین – خالل Beside قرب –بجانب 

  Instead of – viceبدال من 
  Within فى – بداخل Beyondوراء 

  With مع Betweenبین 
  Without بدون Both على حد سواء –كیلتا 

  Soon عاجال –ریبا  قButولكن 
  Slow بطئ By بـ –بواسطة 

  
  The parts of th dayاقسام الیوم 

  
  Dawnفجر 
  Sunriseشروق 
  Morningصباح 

  Noonظھر 
  Mid dayنصف النھار 

  Afternoonبعد الظھر 
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  Sunsetغروب الشمس 
  Eveningمساء 
  Nightلیل 

  Midnightنصف النھار 
  

  The days of the weekایام االسبوع 
  

  Sundayاالحد 
  Mondayاالتنین 
  Tuesdayالثالثاء 
  Wednesdayاالربعاء 

  Thursdayالخمیس 
  Fridayالجمعھ 

  Saturdayالسبت 
  

  The months of the yearأشھر السنھ 
  

  Januaryینایر 
  Februaryفبرایر 

  Marchمارس 
  Aprilابریل 
  Mayمایو 
  Juneیونیو 
  Julyیولیو 
  Augustاغسطس 

  Septemberسبتمیر 
  Octoberاكتوبر 
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  Novemberنوفمبر 
  Decemberدیسمبر 

  
  The seasons of the yearفصول السنھ 

  
  Winter    الشتاء 
  Spring     الربیع
  Summer   الصیف

  Autumnالخریف 
  

  The timeالزمن 
  

  Second      ثانیة
  Minute     دقیقھ

  Hour      ساعھ
  Day         یوم

  Week     اسبوع
  Fortnight   ناسبوعا
  Month     ر شھ
  Year          سنھ

  Century      قرن 
  

  Adverbs of timeظروف زمنیة 
  

   Last week االسبوع الماضى Momentلحظھ 
  Every yearكل سنھ 

  Last month الشھر الماضى Whileبرھھ 
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  Sometime احیانا Per dayفى الیوم 
  Per monthفى الشھر   Last year السنھ الماضیھ 

  Next week االسبوع القادم Earlyباكرا 
   Lateمتاخر Per year فى السنھ 

  Daily یومى Next monthالشھر القادم 
 Next year السنھ القادمة Tomorrow بكرة –غدا 

   Todayالیوم Weeklyاسبوعى 
  Monthly شھرى  Every dayكل یوم 

 Every week كل اسبوع Yesterday البارحة –امس 
  The day before yesterdayاول امس Yearlyنوى س

  Every month كل شھر 
  

  Human and his lifeاالنسان وحیاتھ 
  

  Masculineالمذكر 
  Bachelor عانس Youth فتوة – شاب Babyرضیع 

   Young man رجل فتى Childطفل 
  Bride,groomعریس 

  Married man متزوج Man رجل Boyصبى 
  Widower ارمل Old man عجوز  رجلLad فتى -غالم 

   Single man اعزب Infant یافع –قاصر 
  Divorced manمطلق 

  
  
  

  Feminineمؤنث 
  Bride عروسة Lady سیدة Babyرضیعھ 
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  Married woman متزوجة Woman امراة Childطفلھ 
  Widow ارملھ Old woman امراة عجوز Girlبنت 

   Single woman عازبة Lassفتاه 
  Divorced womanمطلقھ 

  Spinster عانسة Young ladyشابھ 
  

  Stages of lifeمراحل الحیاة 
  

  Manhood رجولھ Birthمولد 
  Old age شیخوخة Childhoodطفولة 

  Death موت Infancyفتوة 
  Youthشباب 

  
  The familyالعائلة 

  
  Sister اخت Fatherاب 
  Sun ابن Fatherhoodابوة 

  Daughter ابنة Motherام 
  Husband زوج Motherhoodمھ امو

  Wife زوجة Brotherاخ 
  Brotherhoodاخوة 

  
  The relativesاالقارب 

  Grand son حفید Nephew ابن اخت Uncle خال –عم 
   Niece ابنھ اخ Aunt خالھ –عمھ 

  Grand daughterحفیدة 
  Step father زوج االم Niece ابنھ اخت Cousinابن عم 
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 Son in lawبنھ او االخت  زوج االCousinابن خال 
  Step motherزوجة االب 

 Daughter in law زوجة االبن او االخ Cousinابنة عمة 
  God fatherاالب بالتبنى 

   Grand father جد Cousinابنة خالة 
   Nephewابن اخ  God motherاالم بالتبنى 

  Grand motherجدة 
  

  Engagement and marriageالخطوبة والزواج 
  

  Engagementبة خطو
  Pregnancyحامل 

  Dowerمھر 
  Birthوالدة 

  Marriage   زفاف–زواج 
  Birth day میالد  عید

  Pregnant حمل 
  The Death الموت 

  Heir وریث Corpseجثة 
  Heiress وریثھ Funeralجنازة 

  Inheritance میراث Burrialدفن 
  Cemeteryمقبرة 

  Estate عزبة – عقار – ملك 
  Tombقبر 

  
  The parts of the human bodyجزاء جسم االنسان ا
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  Toenail ظفر اصبع القدم Hand الید Bodyالجسم 
  Moustache شنب Fingers االصابع Headالراس 

  Beard لحیة Finger اصبع Hairالشعر 
   Fore finger السبابة Foreheadالجبھة 

   Templesالصدغ Nippleحلمة الصدر 
  Thighفخذ  Middle fingerالوسطى 

   Ring finger البنصر Eye browالحاجب 
  Eye lidالجفن  Calfسمانھ الساق 

  Shin قصبة الساق Little finger الخنصر 
   Thumb االبھام Eye lashesالرموش 

  Genitalsاالعضاء التناسلیھ 
  Throat حنجرة Fist قبضة الید Eyeالعین 

  Jawوجة  فك الFinger nails اظافر Eye ballمقلةالعین 
  Palm راحة الید Chest الصدر Cheek الوجنة –الخد 

  Wrist معصم Breast الثدى Nose المنخار –االنف 
  Armpit ابط Stomach المعدة Nostrilsثقباالنف 

  Elbow كوع Heart القلب Earاالذن 
  Waist خصر – وسط Lungs الرئتان Mouthالفم 

  Navel السرة Back الظھر Lipالشفة 
  Hip ورك Knee الركبة Toothالسنة 
  Buttock ارداف Leg الساق Teethاالسنان 

  Toes اصابع القدم Foot القدم Tongueاللسان 
   Muscles العضالت Chinالذقن 

  Pupil البؤبؤ -نینى العین 
  Gum اللثة Blood الدم Neckالرقبة 

  Ankle كاحل Tears الدموع Shoulderالكتف 
  Heel كعب Instep مشط القدم Armالذراع 
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   Big toe اصبع القدم الكبیر Fore armالساعد 
  Sole اسفل القدم –نعل 

  
  The warld الكون –العالم 

  
  Sunrays شعاع الشمس Stars النجوم Earthاالرض 

  Newmoon ھالل Sunrise شروق الشمس Sunالشمس 
   Sunset غروب الشمس Moonالقمر 

  Moonlightنور القمر 
  

  The natureالطبیعھ 
  

  Wind ھواء Ocean محیط Mountainجبل 
  Storm زوبعھ Waves امواج Hillتلة 
  Tempest عاصفة Sand رمل Topقمة 

   Top of a mountainقمة الجبل 
  Rain مطر Rocksصخور 

  Clouds غیوم Island جزیرة Valleyوادى 
  Thunder رعد Desert صحراء Plainسھل 
  Lightning برق Stones حجارة Coastساحل 

  Snow ثلج Water ماء Shoreشاطئ 
  Ice جلید Dust غبار Seaبحر 

  
  
  

  The four dirctionsالجھات االربع 
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  Eastالشرق 
  Westالغرب 
  Northالشمال 
  Southالجنوب 

  
  Water sourcesموارد المیاة 

  
  Sea بحر Pool بركھ Sourceنبع 

  Gulf خلیج Well بیر Fountain نافورة –عین ماء 
  Lake بحیرة Riverنھر 

  
  Kinds of watersانواع المیاة 

  
   Filtered water ماء مصفى Fresh waterماء عذب 

  Cold waterماء بارد 
   Spring water ماء نبع Salt waterماء مالح 

  Lukewarm waterماء فاتر 
  Hot water ماء ساخن Mineral waterمیاه معدنیة 

  
  The weather conditionsالجویة  االحوال

  
   Weather is fineالطقس جمیل 

   Weather is foggyالطقس كثیر الضباب 
  Weather is calmالطقس ھادئ 
   Weather is hotالطقس حار 

   Weather is clear  صفىالطقس
  It rainsممطر 
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   Weather is coldالطقس بارد 
  Weather is rainyالطقس ماطر 

   Weather is cloudyالطقس غائم 
  Weather is stormyقس عاصف الط

  
  The fireالنار

  
  Fire brand جمرة Kerosene جاز Fuelوقود 
  Smoke دخان Petrol بترول Wood خشب -حطب 

  Ashes رماد Benzene بنزین Faggotحزمھ حطب 
   Gas غاز Fire sticksعیدان حطب 

  To light the fireیشعل النار 
   Spark شرارة Charcoalفحم حطب 

  To put out the fireالنار یطفئ 
  Flame لھب Coalفحم حجرى

  
  The metalsالمعادن 

  
  Asphalt اسفلت Gold ذھب Ironحدید 

  Gun powder بارود Quick silver زئبق Steelفوالذ 
  Salt ملح Lead رصاص Tin تنك –صفیح 

  Pitch زفت Platinum بالتین Copperنحاس 
  Tar قطران Slate لوح حجر Bronzeبرونز 

  Acid حامض Chalk طباشیر Solder قصدیر –ازیر 
  Alkaline قلوى Lime كلس – جیر Nickelنیكل 

  Cast سبیكھ Silver فضة Sulfurكبریت 
  Precious stoesحجارة كریمة 
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  Glass زجاج Emerald زمرد Diamondماس 
  Marble رخام Ruby یاقوت Pearlلؤلؤ 

  Crystal بلور Coralمرجان 
  

  Plant productsیة منتجات نبات
  

  Silk حریر Olive oil زیت زایتون Incenseبخور 
   Wool صوف Cloth قماش Gumصمغ 

 Canvas شراع -قماش الكانافا -الخیمة Camphorكافور 
  Sugar سكر Ropes حبال Waxشمع Honeyعسل 

  Opium افیون cotton قطن Oilزیت 
  
 Agricultural productsمنتجات زراعیھ وخضروات 

and vegetables  
  

   Cabbages ملفوف – كرمب Wheat حنطة –قمح 
   Cornذرة Beet سلق –بنجر 

  Beet root شمندر Cauliflowerقرنبیط 
   Cucumber قثاء –خیار   Maizeذرة صفرا 

    Barley شعیرThymeزعتر 
  Water melons بطیخ  Spinachسبانخ 

  Melons شمام Squash قرع Beansفول 
   Broad beans لوبیا - فاصولیا

  Celery كرفس Marrowsكوسا 
  Aniseed یانسون Egg fruits باذنجان Peasبازلة 
  Chamomile بابونج Garlic ثوم Chick peasحمص 

  Asparagus ھلیون Onions بصل Lentilsعدس 
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   Radish فجل Riceارز 
  Artichokes خرشوف - تین شوكى

  Gooseberry كزبرة Rocket جرجیر Seedsبذور 
  Thermos ترمس Mint نعناع Tomatoesبندورة 

  Parsley بقدونس Potatoes بطاطس –بطاطا 
  Lettuce خس Carrotsجزر 

  
  The fruityالفواكة 

  
  Peaches دراق – خوخ Grapes عنب Treeشجرة 

   Grape fruit لیمون ھندى Applesتفاح 
  Pears اجاص –كمثرى 

   Hazelnuts بندق Apricotsمشمش 
  Plums خوخ –قوق بر

  Quince سفرجل Lemon لیمون Almondلوز 
   Mandarin یوسف افندى Bananaموز 

  Sugar caneقصب السكر 
  Vine yard كرمة Mulberries توت Cherriesكرز 
  A vine عریشھ – كرمة Nuts جوز Chestnutsكستنا 

  Walnuts جوز Olives زیتون Coconutsجوز الھند 
  Peanut سودانى Oranges برتقال Corkفلین 

  Guava جوافھ Palm tree نخلة Dates تمر –بلح 
  Kernel لب Pomegranates رمان Figsتین 

  
  Flowersأزھار 

  
  Camellia كاملیا Lily زنبق Roseورد 
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   Narcissus نرجس Carnationقرنقل 
  Tulip خزامى –زنبق 

   Violet بنفسج Jasmineیاسمین 
  Cane عكاز -خرزانة 

  
  Domestic animalsات الیفة حیوان

  
  Pig خنزیرBuffalo جاموسة Donkeyحمار 

  Sow خنزیرة Bull ثور Assحمارة 
  Cat قطة Sheep غنم Horseحصان 

  Dog كلب Ram كبش – خروف Mareفرس 
  Hound كلب صید Ewe نعجة Muleبغل 

  Rabbit ارنب Lamb حمل Oxثور 
  Goat عنزة – معزة Cowبقرة 

  Camel جمل Calfعجل 
  

  Wild animalsحیوانات بریة 
  

  Rat جرذ Fox ثعلب Lionاسد 
  Mouse فار Monkey سعدان – قرد Lionessلبوة 

  Bat وطواط – خفاش Giraffe زرافة Tigerنمر 
  Chameleon حرباء Elephant فیل Tigressنمرة 

   Hate ارنب برى Wolfذئب 
  Lizard حلزون - سحلیة –برص 

  Snakeیة  حDeer غزال Leopardفھد 
  Dragon تنین Crocodile تمساح Hyenaضبع 

  Turtle سلحفاة Bearدب 
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  Domestic birdsطیور داجنة 
  Turkey حبش – دیك رومى Duck بطة Cockدیك 

  Pigeon حمامة Goose وزة Henدجاجة 
   Chicken فروج –كتكوت 

  Dove یمامة Peacockطاووس 
  Peahen طاووسة Drakeدیك بط 

  
  Wild birdsطیور بریة 

  
  Turtle قمرى Hoopoe ھدھد Eagleنسر 

   Partridge حجل Hawkصقر 
  Sparrow دورى –عصفور 

  Stork لقلق Parrot ببغاء Kiteحدأة 
   Quail سمان Vultureعقاب 

  Swallowسنونو -عصفور الجنھ
  Robin ابو الحن Lark قبرة Ostrichنعامة 

  Canary كنار Owlبومة 
  Nightingale عندلیب Swanبجعھ 

  Insects and reptilesحشرات وزواحف 
  Butter fly فراشة Ant نملة Silk wormدودة القز 

  Louse – lice قمل – قملة Cricket صرصار Beesنحل 
  Louse یفلىالقمل Scorpion عقرب Waspsدبابیر 

   Worm دودة Fly – flies ذباب –ذبابة 
   Spiderعنكبوت Crab louseقملة العانة 

  Snake bite لدغة الحیة Weevilسوس 
  Mosquito برغشة – ناموسة Locustجرادة 

  Serpent ثعبان Beetleخنفسة 
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  The coloursااللوان 

  
  Purple ارجوانى Violet بنفسجى Whiteابیض 

  Golden ذھبى Rosy وردى Blackاسود 
  Orange برتقالى Yellow اصفر Redاحمر 

  Fade color لون باھت Indigo نیلى Blueازرق 
  Fast color لون ثابت Gray رمادى Greenاخضر 

  Dark color لونغامق Pink قرمزى Brownبنى 
  

  The five sensesالحواس الخمس 
  

  Feelingاللمس 
  Sightالبصر 
  Tasteالتذوق 
  Smellالشم 
  Hearingالسمع 

  
  The qualitiesالصفات 

  
  Great كبیر Short قصیر Strongقوى 

  Small صغیر Fat سمین Weakضعیف 
  Wide عریض Thin نحیل Beautifulجمیل 

  Straight مستقیم Soft لین Uglyبشع -مشاكس-مزعج
  Clean نظیف Hard صلب Healthyبصحة جیدة 
  Dirty وسخ Smooth ناعم Sickمریض 

  Sweet حلو Rough – tough خشن Niceظریف 
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  Bitter مر Large واسع Kindلطیف 
  Sourحامض - ردئ-اسد فNarrow ضیق Tallطویل 

  
  Religionدین 

  
  Hymns تراتیل Lesser barium عید الفطر Godاهللا 
  Fast صیام Greater barium عیداالضحى Heavenنعیم 

  Feast  ولیمة- عید دینىPriest خورى – كاھن Hellجھنم 
   Archimandrite رأیس دیر كبیر Prophetنبى 

  Doomsdayیوم القیامة 
   Arch bishopن  مطراParadiseجنة 

   Angelمالك Donor المانح -الوھاب 
  Nymph حوریة Patriarchبطریرك 

  By God باهللا Cardinal كردینال Devilشیطان 
  God is great اهللا اكبر Pope بابا Prayerصالة 

   Monk راھب Churchكنیسة 
  No God except the Godال الھ اال اهللا 

  God willingاهللا  انشاء Convent دیر Mosqueجامع 
  Thanks God الحمد هللا Nun راھبة Christianمسیحى 

   Nunnery رھبانیة - دیر راھباتMoslemمسلم 
  Messengerرسول 

   Temple ھیكل Christmas-Xmasعید المیالد 
   Psalms مزامیر Easterعید الفصح Apostleحوارى 

  the Messenger of God رسول اهللا
  

  Vertuesفضائل 
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   Wise حكیم - عاقل Good habitsت حسنة عادا
   Truthfulصادق Optimist  متفائل 

   Honestامین Cheerful مبتھج  Sensitiveحساس 
   Modest معتدل – محتشم – خجول –متواضع 

  Merry رشیق – مرح –مسرور 
   Kind لطیف Faithful مؤمن –مخلص 

   Helpfulمساعد   Happyسعید 
  Considerateاعى  مر–مقدر   Braveشجاع 

  Respectful محترم Polite مھذب Obedientمطیع 
   Friendly ودود – صدوق Efficientفعال 

  Serious وقور – جاد –رزین 
  Loving محب Generous كریم Activeنشیط 

  Clever ماھر Diligentمجتھد 
  

  Vicesرذائل 
  

 Foolish تافة - سخیف– احمقBad habitsعادات سیئة 
   Liarكذاب   Pessimistمتشائم 
  Careless مھمل Senselessعدیم الشعور 

   Proud مغرور - متكبرDishonestغیر امین 
   Unfaithfulغیر مخلص   Unhappyتعیس 

  Inconsiderate عدیم التقدیر Unkindغیر لطیف 
   Rude قاسى Helplessعدیم المساعدة 

  Respectlessعدیم االحترام 
  Hateful مكروة Coward جبان Disobedientعاصى 

  Vice عیب Impolite قلیل االدب Inefficientمتراخى 
  Dull ممل Stingy بخیل Inactiveخامل 
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  Stupid غبي Lazyكسالن 
  

  Defects and diseasesعاھات وامراض 
  

  Fit نوبة Diarrhea اسھال Blindاعمى 
   Cold رشح – زكام  Cross eyedاحول 

   One eyedاعور   Cancerسرطان 
  Cataractاعتام عدسة العین   Feverحمى 

  Bruised كدمة Malaria مالریا One handedابتر 
  Epilepsy صرع Typhoid تیفوید Crippledمقعد 

  Swoon اغماء Pest طاعون Hunch backاحدب 
  Typhus تیفوس Measles حصبة Deafاطرش 

   Smallpox - variola جدرى Dumbاخرس 
   Dotardفان خر  Gangreneغرغرینة 
  Fistula ناسور  Choleraكولیرا 
   Leprosy برص Insaneمعتوة 

   Maniacمجنون  Hemorrhoidsبواسیر 
  Ruptureفتاق   Neuralgiaالم االعصاب 

  Dropsy استسقاء Insomnia ارق Idiotابلھ 
   Rheumatism روماتیزم Bald اصلع -اقرع 

  Canine madnessداء الكلب 
  Fracture كسر Colic مغص Sickمریض 

  Vomiting تقیؤ Scabies جرب Patientعلیل 
  Poisoning تسمم Boil دمل Weakضعیف 

   Anemia فقر دم Headacheوجع راس 
   Earacheوجع اذن  Convulsionتشنج 

   Toothacheوجع سن   Pain الم Ulcerقرحة 
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   Duodenal ulcerقرحةاثنى عشر 
  Agony سكرة الموت –نزاع 

  Stomachache وجع المعدة
  Wound جرح Peptic ulcerمعویة   قرحة

  Burn حرق Tuberculosis سل Incinerateرمد 
  Paralysis فالج - شلل Heartacheوجعقلب 

  Swelling تورم Coughسعال 
  Dizziness دوخة Constipationامساك 

  
  Nursingتمریض 

  
  Tonic مقوى Vaccine طعم Doctorطبیب 

   Vaccinationیم  تطعMedicمساعد طبیب 
   Nurse ممرض –ممرضة  Vitaminsفیتامینات 

  Plaster لزقة Treatmentعالج 
  Iodine یود Medicines ادویة Clinicعیادة 

  Alcohol سبیرتو Operation عملیة Hospitalمستشفى 
   Medical examinationفحص طبى 

   Thermometerمیزان حرارة  Gauze شاش Pillsحبوب 
  Bandage ضماد –رباط   Capsuleبرشام 

  Ointment مرھم Syrup شراب Stethoscopeسماعھ 
  Dressing تضمید Purge شربة Microscopeمجھر 

   Epsom salt شربة ملح انجلیزى Syringe ابرة –حقنة 
   Palliativeمسكن   Doseجرعھ 
  Recipe وصفة طبیة Castor oilزیت خروع 
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  Men clothesالرجال  مالبس
  

  Over coat معطف Drawer سروال داخلى Suitبدلة 
  Hat برنیطة Trousers بنطلون Shirtقمیص 

  Shawl شال Waist coat صدریة Collarیاقة 
   Neck tie رابطة عنق –كرفتھ 

  Boots حذاء بوت Bracesحماالت البنطلون 
  Shoes حذاء Coat سترة Sleevesاكمام 

   Pocket جیب Buttonsازرار 
  Slippersابوج ب -حفایة-شبشب

  Linen بطانة Button holesعراوى 
  

  Women clothesمالبس النساء 
  

   Apron مئزر - مریلة Skirt تنورة –جیبة 
   Brassiereسنتیان    Ear ringsحلق 

  Bracelets اساور Sashحزام 
  Fan مروحة Veil برقع Dressفستان 

  Ribbon شریط Shawl شال Frockعبائة 
   Neck lace عقد Claspsمشابك 

  Under wearمالبس داخلیة 
  

  Things usedاشیاء مستعملة 
  

   Parasol شمسیة حریمى Handkerchiefمندیل 
   Towel منشفة –فوطة    Spongeاسفجة 

  Brush فرشاة Spectacles  نظارات 
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   Watch ساعھ Stocking جورب –شراب 
   Silk stockingجورب حریر   Pinدبوس   

  Needle ابرة Gold watchساعھ ذھب 
   Cotton stockingجورب قطن 

  Thimble - كشتبان   Silver watchساعة فضة 
   Ring خاتم Worstedجورب صوف 

  Wardrobe خزانة –دوالب 
  Hair tonic دھان شعر Chain سلسلة Gartersرباط 

  Hair oil زیت شعر Key مفتاح Shoesحذاء 
   Gloves جواندى –كفوف 

  Comb مشط Looking glass مرایة –مرأة 
   Mirror مرأة Skin glovesكف جلد 

  Nail brushفرشة اظافر 
  Tooth paste معجون اسنان Purseمحفظة 
  Tooth brush فرشاة اسنان Bagكیس 

  Soap صابون Umbrellaشمسیة 
  

  Home and furnitureالبیت والمفروشات 
  

   Arm chair كرسى بمسند Homeمنزل 
  Drawers جواریر –شربات 

   Rocking chair كرسى ھزاز Houseبیت 
   Palaceقصر   Peg شماعة –مشبك 

  Closet خزانة –دوالب    Stoolكرسى صغیر 
  Bag شنطة Sofa اریكة – كنبة  Flat,Apartmentشقة 
  Trunkسفر   شنطةAsh tray طفایة السجایر Storyطابق 

  Safe خزنة حدید Bed سریر Liftمصعد 
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 Bed شرشف – مالیة Stair case سلم –مطلع الدرج 
sheet ثریا – نجفة Luster  شرفة –بلكون Balcony   

 Sitting roomغرفة جلوس  Portrait لوحة Pillowمخدة 
  Frame برواز Pillow caseكیس المخدة 

   Cushion وسادة – مسند Bed roomغرفة نوم 
   Bath roomغرفة حمام   Candleشمعة 
  Candle stick شمعدان Curtainsستائر 

   Carpet سجادة Dining roomغرفة طعام 
   Kitchenمطبخ  Lamp قندیل –لمبة 
   Atticتتخینھ  Wickفتیلة   Rugبساط 

   Washing basinمغسلة  Cageقفص  Matحصیرة 
  Basket سلة Blanket حرام –بطانیة 

  Broom مكنسة Quilt لحاف Bathing tubجرن حمام 
  Commode كومدینو Tapحنفیة 

  Towel فوطة – منشفة Shelfرف 
  Chest صندوق - قفص Chairكرسى 

  
  
  

  Kitchen wareادوات المطبخ 
  

  Spit سیخ  Coffee pot غالیة قھوة  Kitchenمطبخ 
   Tea cupفنجان شاى   Stoveموقد 

   Ovenفرن   Egg whisk  مخفقة بیض
  Colander مصفاة Coffee cupفنجان قھوة 

  Sieve منخل Tea spoonقة شاى  ملعSauce panطنجرة 
  Table spoonطعام   ملعقةCopperحلة 
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   Trayصینیة  Cork screwمفتاح قنانى 
  Tin openerعلب   مفتاحSugar basinسكریة 

  Coffee mill مطحنة قھوة Salt cellar مملحة Panمقالة 
  Mortar ھاون Saucer صحن صغیر Plateصحن 

   Glass كوب Soup plateحصحن شوربا 
   Dishطبق   Pestle مدق –اید الھاون 

  Pail سطل – جردل Cup board نملیة –خزانة مطبخ 
  Funnel قمع Napkin فوطة سفرة Spoonملعقة 

   Table cloth مالیة طاولة Forkشوكة 
   Knifeسكین   Nut crackerكسارة جوز 

  Grind stone مسن Basin طشت –حوض 
  Jug ابریق Pot قدر –براد 
  Bowl طاسة Tea potى براد شا

  
  At schoolفى المدرسة 

  
   Ink pot محبرة Kinder grandحدیقة اطفال 
   Schoolمدرسة    Scienceعلوم 

  Arithmetic حساب Blotting paperنشافة ورق 
   Elementary schoolمدرسة ابتدائیة 

  Drawing رسم Slateلوح حجر
   Preparatory schoolمدرسة اعدادیة 

  Hand writing خط ید Black boardسبورة 
 Chalk طباشیر Secondary schoolمدرسة ثانویة 

   Collageكلیة   Poemقصیدة 
  Poetry شعر Eraserمساحة السبورة 

  By heart محفوظات Bench مقعد Universityجامعھ 
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  Language لغة Desk درج Instituteمعھد 
  Explanation تفسیر Map خریطة Teacherمعلم 

  Recitation تسمیع Globe كرة ارضیة Professor استاذ
  Revision مراجعة Shelf   رفSupervisorناظر 
  Examination امتحان Paper   ورقةDirectorمدیر 

  Succeed ینجح Line سطر Principalرئیس 
  Fail یرسب یقصر – یفشل Margin ھامش Deanعمید 

   Write یكتب Inspectorمفتش 
  Term  جزء دراسى–فصل 

  Vacation عطلة Read یقرا Registrarمسجل 
  Marks عالمات Learn یتعلم Registerسجل 

  Reward مكافأة Lesson درس Copy bookدفتر 
  Punishment جزاء – عقاب Sentence جملة Penریشة 

  Wrong غلط Word كلمھ Fountain penقلم حبر 
  Right صحیح Letter حرف Pencilقلم رصاص 

  Bell جرس Grammar قواعد Rulerمسطرة 
  Study درس Reading قرأة Bookكتاب 

   Literature أدب Dictionaryقاموس 
   History تاریخ Rubberممحاة  Recessاستراحة 

   Inkحبر  Homeworkواجب منزلى 
  Geographyجغرافیا 

  
  In the cityالمدینة  فى

  
   Green shop دكان خضار Cityمدینة 

   Buildingعمارة  Restaurantمطعم 
  Laundry مصبغة Post officeمكتب البرید 
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  Libraryمكتبة  Streetشارع 
   Telegram officeمكتب التلغراف 

 Telephone office مكتب الھاتف Side walkرصیف 
  Confectioneryحلویات  محل

   Hospital مستشفى Bus stopموقف الباصات 
  Fisheryمحل بیع سمك 

  Butchery محل بیع لحوم Hotelق  فندStationمحطة 
 Bar حانة – خمارة Rail way stationمحطھ سكة حدید 

  Police stationمركز بولیس 
  Factory مصنع Theater ملھى Air portمطار 

   Cinema – pictures سینما Portمیناء 
   Pharmacy صیدلیة Marketسوق   Museumمتحف 

   Shopsدكاكین   Abattoir مسلخ –مجزر 
  High wayسریع   طریقClinicعیادة 

   Café مقھى groceryدكان بقالة 
  General wayطریق عام 

  
  

  In the villageفى القریة 
  

   Brook ساقیة Country sideالریف 
  Cattleرعاع -انعام-مواشى

  Pens حظائر Fountain عین – نبع Villageالقریة 
  Valley وادى Hill تلة Highwayطریق خارجى 

  Outturn محصول Mountain جبل Roadق طری
  Vine yards كروم Cart عربة حقل Laneزقاق 

  Orchard بستان فاكھة Plough محراث Cottageكوخ 
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  Grove غیط Field حقل Garden بستان –حدیقة 
  Plain سھل Treeشجرة 

  Fence سورسلك – سیاج Riverنھر 
  

  Transportationوسائل النقل 
  

   Tram car ترام - كھربائیة  عربة Donkeyحمار 
   Horseحصان  Omnibusباص 

  Bicycle دراجة Train قافلة -قطار 
  Motor cycle درجة الیة Plane طائرة Camelجمل 

  Helicopter طائرة عمودیة Ship باخرة Cartعربة كارو 
   Boat قارب Cart horsesعربة خیل 

   Carسیارة  Truckمقطورة صغیرة
  Pick upسیارة شحن صغیرة 

   Taxi تاكسى -سیارة اجرة 
  Truck - vehicleسیارة شحن كبیرة 

  
  

  Professions and craftsوظائف وحرف 
  

  Poet شاعر Weaver نساج Clerkكاتب 
   Bricklayer بناء Accountantمحاسب 

   Book keeperماسك دفاتر   Lawyerمحامى 
  Judge قاضى Tobacconistبائع دخان 

   Time keeperرئیس عمال 
   Furrierالفرائیة  خاص بالمالبس-فراء

   Watch manمراقب   Engineerمھندس 
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  Doctor طبیب Joinerنجار دقى                 
   Miller طحان Body guardحارس 

   Brokerسمسار  Dentistطبیب اسنان 
  Surgeon جراح Porter عتال –شیال 
   Cobbler اسكافى Watch makerساعاتى 

  Civil engineerى مھندس مدن
   Fisher بائع سمك Gun smithصانع اسلحة 

  .Electrical engمھندس كھرباء 
   Dyer صباغ Black smithحداد 

  .Mechanical engمھندس میكانیكا 
   Turner خراط Gold smithصایغ 

  Architectمھندس معمارى 
  Author مؤلف Upholsterer منجد Tin smithسنكرى 

   Lock smithانع اقفال  صJewelerجوھرجى 
  Interpreterترجمان 

  Translator مترجم Printer طباع Barberحالق 
   Sign writer خطاط Money changerصراف 

  Teacher معلم –مدرس 
  Aviator طیار جوى Clothier ترزى Grocerبقال 

   Draftsman رسام Green grocerخضرى 
  Bakerخباز   Pilotقائد الطائرة 

  Hostess مضیفة Photographer مصور 
   Actor ممثل Confectionerحلوانى 

  Librarianبائع كتب فى مكتبة 
   Dancer رقاصة Butcherجزار 

  Stationerبائع فى مكتبة صغیرة 
   Actress ممثلة Book binderمجلد كتب 
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  Veterinaryطبیب بیطرى 
   Musician موسیقى Coffee manقھوجى 

  Oculistطبیب عیون 
  Dentist طبیب اسنان Singer مغنى Carpenter نجار

  Aorist طبیب اذن Producer مخرج Driverسائق 
   Camera man مصور Shoe makerصانع احزیة 

   Tannerدباغ   Auditorمدقق حسابات 
  Charmer ساحر - حاوى Preacherواعظ 

  Writer كاتب Cutlerسكاكینى 
  Reporter مراسل صحفى Chemist كمیائى - صیدلى 

  Journalist صحفى Apothecaryعطار 
  Editor رئیس تحریر Spinnerغزال 

  
  Governments and departmentsحكومات وادارات 

  
   prince امیر Emperorامبراطور 
  Ministry of educationوزارة التربیة 
   sultanate سلطنة Empireامبراطوریة 
  Ministry of communicationوزارة المواصالت 
   sultan سلطان Kingملك 

  Ministry of defenseوزارة الدفاع 
   Law قانون Kingdomمملكة 

  Ministry of economicsوزارة االقتصاد 
   Decree مرسوم Monarchحاكم فردى 

  Ministry of suppliesوزارة التموین 
   Deputy نائب Monarchyحكم فردى 

  Ministry of justiceوزارة العدل 
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   Parliament برلمان Presidentوریة رئیس جمھ
  Ministry of social affairsوزارة الشئون االجتماعیة 

   Cabinetوزراء   مجلسRepublicجمھوریة 
  Public securityاالمن العام 

 Prime رئیس وزراء Democracyدیموقراطیة 
minister قوى البولیس Police force  

   High commissionerمندوب سامى 
   Ministry of interiorةالداخلیة وزار

   Protectorateمحمیة  Police stationمركز البولیس 
   Ministry of foreign affairsوزارة الخارجیة 

   Mandateأنتداب  Intelligence serviceقلم المخابرات 
   Ministry of healthوزارة الصحة 

   Colonyمستعمرة  Detectiveتحرى 
   Ministry of worksوزارة االشغال 

  Law courtمحكمة عدلیة 
   Emirateامارة 

   Ministry financeوزارة المالیة 
  Mayor عمدة,رئیس بلدیة

  
 Money and commercialالنقودواصطالحات تجاریة 

terms  
  

 Cashier امین صندوق – صراف Bank noteبنكوت 
  Rise priceارتفاع االسعار 

   Assistant مساعد Paper moneyعملة ورقیھ 
  Fall priceانخفاض االسعار 

  Balance الرصید Agent وكیل Coinعملة معدنیة 
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  Balance sheet المیزانیة Agency وكالھ Moneyنقود 
  Journal دفتر الیومیة Goods بضائع Cashنقدا 

   Invoice فاتورة Change صرافة –فكة 
  Waste journalیومیة الشطب 

   Bill of lading بولیصة شحن Poundجنیة 
   Penceبنس   Sampleعینة 

  Specimen مثال – نموزج Purchaseشراء 
  Installment قسط Sale بیع Piasterقرش 

   Whole sale بیع بالجملھ Dinarدینار 
  Freightرسوم الشحن 

   Retail بیع قطاعى Filsفلس 
  Customs dutiesرسوم جمركیة 

   Selling in cash البیع نقدا Dollarدوالر 
  Debitالمطلوب منھ 

 Selling in البیع تقسیط Commerce tradeتجارة 
credit المطلوب لھ Credit  

  Debts الدیون Partnership شراكة Billكمبیالة 
  Loan قرض Partner شریك Draftحوالة 

 Company شركة Bill at sightحوالةتدفع حال االطالع 
  Mortgageرھن 

  Auction مزاد Shareسھم   Bill exchangeحوالة تبادل 
 Share مساھم Endorsementتحویل الكمبیالھ او الشیك 

holder مقیم المزاد Auctioneer  یحولTo endorse   
  Demand طلب Paymentدفعة 

   Down payment دفعة اولى The interestالفائدة 
   Protestاجراء قانونى  Offerعرض 

  Order طلبیة Due paymentدفعھ مستحقة 
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  Insurance تامین Account حساب Bankruptcyتفلیسة 
   Indemnity التامین,تعویض الخسارة

  Commission عمولة Current accountحساب جارى 
   Saving account حساب توفیر Profitربح 

  Commissioner المفّوض ,قومسیونجى
  Broker سمسار Discount تخفیض – خصم Lossخسارة 
  Tax ضریبة Receipt وصل –  ایصالIncomeدخل 

  Income tax ضریبة دخلSum مبلغ Capitalرأسمال 
  Creditor دائن Total المجموع Books سجالت –دفاتر 

  Debtor مدین Price الثمن Officeمكتب 
  Customer زبون Value القیمة Clerkكاتب 

  Single tax ضریبةموحدة Sales taxضریبة مبیعات 
  
  
  
  
  
  

  Scientific termsمصطلحات علمیة 
  

  Astrology علمالنجوم Motion حركة Atomذرة 
   Rotation دوران Substanceجوھر المادة 

  Theology الالھوت –علم الدین 
  Sociology علم االجتماع Degree درجة Nucleiنواة 

   Pole قطب Materialمادة 
  Anemologyعلم الریح وظواھرھا 

  Botany النبات  علمZone منطقة Propertiesخواص 
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   Sphere globe الكرة السماویة Solidصلب 
  Economicsعلم االقتصاد 

   Hemisphere نصف الكرة Liquidسائل 
  Physicsعلم الفزیاء 

  Chemistryالكیمیاء   علمAtmosphere الجو Gasغاز 
   Equator خط االستواء Heatحرارة 

  Geometryعلم الھندسة 
  Algebraعلم الجبر  Axis محور Coolnessبرودة 

  Trigonometry علم المثلثات Orbit مدار Softلین 
   Comet نجم مذنب Hardصلب 

  Geographyعلم الجغرافیا 
  History علم التاریخ Moon قمر Brittleسریع االنكسار 

  Ethics علم االخالق Mars المریخ Artificialصناعى 
  Literature ادب Saturn زحل Naturalطبیعى 

  Science علم Venus الزھرة Evaporationر تبخی
  Art فن Mercury عطارد Distillationتقطیر 

  Planet كوكب سیار Jupiter المشترى Filtrationترشیح 
  Star نجم Geology علم طبقات االرض Freezingتجمد 

  Biology علماالحیاء Meltingذوبان 
  

  At the restaurantفى المطعم 
  

 Beef) بفتیك( شریحة لحمبقر Appetizersمقبالت 
steaks اجاص – الكمثرى Pears  

) بفتیك( شریحةلحم غنم Vegetables soupشوربة خضار 
Mutton steaks بطیخ Water melons  

   Lentils soupشوربة عدس 
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  Melons شمام Mashed potatoesمھروسة  بطاطس
   Sauce صلصة Chickens soupشوربة دجاج  

  Mushroom soupشوربة فطر    humidified مرطب   
  Lemonade لبمونادة Fried fish سمك مقلى 

   Asparagus soupشوربة ھلیون 
  Ale – beer جعھ -بیرة   Beef chopsلحم بقر مفروم 
   Mutton لحم غنم مفروم Boiled eggsبیض مسلوق 

  Mineral watersمیاه معدنیة   chopsقطع 
   Lettuce خس Fried eggsبیض مقلى 

  Ace creamبوظة 
  Beer بیرة Radish فجل Omeletعجة 

 Onions بصل Eggs and chipsبیض وبطاطس مقلیة 
   Garlic ثوم Peas stewبازلة  یخنة Coffeeقھوة 

  Black coffeeقھوة سادة 
   Pepper بھار Potatoes stewیخنة بطاطس 

  Turkish coffeeقھوة تركیة 
   Fruits فاكھھ Beans stewیخنھ فاصولیا 

  French coffeeقھوة فرنسیة 
   Apples تفاح Spinachسبانخ 

  American coffeeقھوة امریكیة 
  Tea شاى Grapes عنب Egg plantباذنجان 

   Figs تین Roast beef) رستو(لحم بقر مشوى 
  Tea with milkشاى بحلیب 

   Roast mutton) رستو(لحم غنم مشوى 
  Tea with leman شاى بلیمون Bananasموز 

  Pineapple أناناس Vealلحم عجل 
  Peaches خوخ – دراق Porkلحم خنزیر 
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 Some common regularبعض االفعال القیاسیة الشائعة 

verbs  
تصاغ االفعال من الحاضر الى الماضى فى اغلب االحیان 

  نھایة الكلمة الى" ed"بأضافة حرف 
  

  Abandonیترك 
  Finish ینھى Closeیقفل 

  Fold یطوى Collect یجمع Abolishیبطل 
  Follow یتبع Command یأمر Abbreviateیختصر 

  Fry یقلى Complain یشتكى Abuseیھین 
  Gain – win یربح Complete یكمل Acceptیقبل 

  Conduct – guide یرشد Accompanyیرافق 
  Accustomیعتاد  Gamble یقامر 

  Gather یجتمع - یجمع Confess یعترف 
   Consider یعتبر Acknowledgeیقر 

   Acquireینال   Hate یبغض -یكرة 
  Heat یسخن Consistیشتمل 

  Help یساعد Consult یشاورActیتصرف 
  Hire یستاجر Contain یحتوى Addیضیف 

  Hunt یصتاد Continue یتابع Admireیعجب 
  Inform یعلم Cook یطبخ Admitیقبل 
  Inherit یرث Copy ینسخ Affirmیؤكد 

  Insult یھین Correct یصلح Agreeق یواف
  Interfere یتدخل Count یعد Aidیساعد 

  Invent یخترع Cover یغطى Allowیسمح 
  Invite یدعو Cross یعبر Amuseیسلى 

Dactrah_21



  Jump یقفز Cry یصرخ Answerیجاوب 
  Kill یقتل Dance یرقص Appearیظھر 

  Kiss یبوس – یقبل Deceive یخدع Applyیطبق 
   Decide یقرر Appointیعین 

  Knockیضرب بعنف –یقرع 
  Laugh یضحك Delay یؤجل - یتاخر Approachیقترب 

  Lead یقود Deserve یستحق Arrangeیرتب 
  Leap یقفز Desire یتمنى – یرغب Arriveیصل 

  Learn یتعلم Die یموت Askیسال 
  Lie یكذب Digest یھضم Assistیساعد 

  Liftفع  یرDisappear یختفى Astonishیندھش 
  Live یعیش Discover یكتشف Attractیجذب 

  Look ینظر Dislike یكرة Backیتخلف 
  Marry یتزوج Distribute یوزع Bathیستحم 

  Mend یصلح Divide یقسم Believeیصدق 
  Miss یفقد Doubt یشك Belongیخص 
  Mix یمزج Dry ینشف Blameیلوم 
  Move یتحرك Dwell یسكن Blessیبارك 

  Notice یالحظ Dye یصبغ Boilیغلى 
  Obey یطیع Earn یكسب Borrowیستعیر 

  Occupy یشغل Emigrate یھاجر Bowینحنى 
  Offer یقدم عرضا Employ یوظف Breathیتنفس 

  Open یفتح Empty یفرغ Buryیدفن 
  Order یامر Encourage یشجع Callینادى 

  Play یلعب Enter یدخل Careیعتنى 
  Prefer یفضل Examine یفحص Carryیحمل 
  Prevent یمنع Excuse یعذر Changeیغیر 
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  Print یطبع Explain یشرح Cheatیغش 
  Promise یعد Fail یرسب - یقصر Claimیطالب 

  Pull یجر Fear یخاف Cleanینظف 
  Use یستعمل Sew یخیط Bushیدفع 

  Visit یزور Shout یصرخ Receiveیستلم 
  Wait ینتظر Sign یوقع Refuseیرفض 

  Walk یمشى Smell یشم Registerیسجل 
  Want یرید Smoke یدخن Remindیذكر 

  Wash یغسلStand یقف Renewیجدد 
  Watch یراقب Stay یبقى Repeatیكرر 

  Weigh یزن Stop یكف Replyیجاوب 
  Whisper یھمس Stir – move یحرك Resignیستقیل 

  Wish یرغب Store یخزن Respectیحترم 
  Work یشتغل Succeedح  ینجRestیرتاح 
  Wrap یلف Swallow یبلع Returnیعود 

  Don - to dress یلبس Talk یتكلم Revoltیثور 
  Taste یذوق Ringیدق 
  Threaten یھدد Riseینھض 

  Tie یربط Rubیفرك 
  Touch یلمس Saveیوفر 

  Trust یثق Scornیحتقر 
Try یجرب Serveیخدم 

   جمیع الناس والمسلیمناتمنى من اهللا ان ینفع ھذا الكتاب
  وأطلب من القراء الدعاء لوالدى ولى بالرحمة والمغفرة
   وال تنسى الدعاء لجمیع المسلیمن بالرحمة والمغفرة 

  أمین......أمین......أمین......امین......أمین
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  وحتى تنال الجزاء قوم بنشر ذلك الكتاب اللھم اغفر وارحم

  أمین....أمین....مینمن اعدة ھذا الكتاب وقامة بنشرة  أ
  

  والتنسى ذكر اهللا
  سبحانة اهللا وبحمده
  سبحانة اهللا العظیم 
  استعفرا اهللا العظیم

  
  

  "دكترة "احمد سعید/تعدیل ومراجعة   
Dactrah_21@yahoo.com



                       بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



جميع قواعد النطق اللغة

الانجليزية 2009


    
الفهرس     catalog,inbox



هذه مجموعة من الكلمات الانجليزية المهمة والشائعة وترجمتها باللغة العربية


لفظ بعض الحروف الانجليزيه المتحركة

كلمات عامة   general words


اقسام اليوم The parts of the day


ايام الاسبوع   The days of the week


اشهر السنه The months of the year


فصول ألسنه  The seasons of the year


الزمن  The time

ظروف زمنية    Adverbs of time


الانسان وحياته  Man and his life


مراحل الحياة Stages of life


العائلة  The family

الاقارب    The relatives


الخطوبة والزواجEngagement and marriage 

الموت The deat

أجزاء جسم الإنسان  The parts of the human body


العالم – الكون   The world


الطبيعه  The nature

الجهات الاربع  The four directions

موارد المياة  Water sources

انواع المياة  Kinds of waters

الاحوال الجوية  The weather conditions

النار  The fire

المعادن The metals

حجارة كريمة  Precious stones

منتجات نباتية  Plant products

منتجات زراعيه وخضرواتAgricultural products and vegetables

الفواكة   The fruits

أزهار Flowers

حيوانات اليفة  Domestic animals

حيوانات برية Wild animals

طيور داجنة  Domestic birds

طيور برية  Wild birds

حشرات وزواحف  Insects and reptiles

الالوان  The colors

الحواس الخمس  The five senses

الصفاتThe qualities  

دين  Religion

فضائل  Virtues

رذائل  Vices

عاهات وامراض Defects and diseases

تمريض  Nursing

ملابس الرجال Men clothes

ملابس النساء  Women clothes

اشياء مستعملة  Things used

البيت والمفروشات  Home and furniture

ادوات المطبخ  Kitchen ware

فى المدرسة At school

فى المدينة In the city

فى القرية In the village

وسائل النقل   Transportation

وظائف وحرف   Professions and crafts

حكومات وادارات Governments and departments

النقودواصطلاحات تجارية  Money and commercial terms

مصطلحات علمية Scientific terms

فى المطعم At the restaurant

بعض الافعال القياسية الشائعة  Some common regular verbs



(((طريقة نطق الحروف بالعربى ولاول مرة بالانجليزى)))

النطق بالعربى         النطق انجليزى                     الحرف


     آىA a                                 ey                               

     بىB b                                bee                              

     سىC c                                 see                             


     دىD d                                 dee                             


     اىE e                                 ee                               


     افF f                                 ef                               


     جىG g                                jee                              


     ايتشH h                               eych                          

     آىI i                                   ay                              

     جىJ j                                  jey                             

     كىK k                                 key                            

      الL l                                  el                               

     امM m                                em                               

     انN n                                 en                               

     اوO o                                 ow                              


     بىP p                                 pee                            

     كيوQ q                                kyuo                          

      ارR r                                aar                             


     اسS s                                  es                             

     تى T t                                 tee                            

      يوU u                                yoo                           


      فىV v                                vee                           

     دبليوW w                           dabalyoo                     


     اكسX x                                eks                          

     واىY y                               way                          


      زدZ z                                zee                           


(((((طريقة لفظ بعض الحروف الأنجليزية المركبة)))))

Ch تلفظ كحرفى كالتاء والشين معا تش مدرس Teacher

Sh تلفظ كحرف الشين ش سفينة Ship

Ge – Gi   تلفظ كحرف الجيم المعطشه "j" كما فى اسم جورج وغير ذلك تلفظ كالجيم المصرية ج 

 النطق  chanjتغيير Change

Ph تلفظ كحرف الفاء ف "f" تصوير Photo

Ce-Ci-Cy تلفظ كحرف السين س "c" وجة Face

                دراجة   Bicycleسينما Cinema

Th تلفظ كحرف الثاء واذا جاء بعدهما حرف "e" 

فتلفظ كحرف الذال ث Tooth سنة- ذ    the ال

Tion تلفظ كحرفى الشين والنون شن "shan" 

وظيفة Position

Tian تلفظ كحرفى الشين والنون شن "shan" 

مصرى Egyptian

Sion تلفظ كحرفى الجيم والنون جن عمولة Commission

Sion تلفظ كحرفى كالجيم المعطشة والنون جن "jhan" تلفزيون Television

Ture تلفظ كحروف التاء والشين والراء تشر"chur"


طبيعة  Nature قامة Stature

Sua تلفظ كحرف الجيم المعطشة ج "jha"


عادة Usually

Cea تلفظ كحرف الشين  ش "sha" محيط Ocean

Cia تلفظ كحرف الشين ش "sha" اجتماعى Social

Ugh تلفظ كحرف الفاء لو اتتفى اخر الكلمة ف "f" 

يضحك Laugh

Usua تلفظ كحروف "uj" يوجوا عادة Usually

S  يلفظ كحرف الزىz"" لو اتى بعدة حرف من الحروف المتحركة (الصوتية) (a-e-i-o-u) رئيس President

X  يلفظ كحرف الزىz"" لو اتى فى اول الكلمة وجاء بعدة حرف من الحروف المتحركة (الصوتية) ((a-e-i-o-u اما لو جاء فى اول الكلمة وجاء بعدة حرف اومجموعة حروف ساكنه فان جميع حروف الكلمة تنطق كلا على حدة كما لو كانت حروف متباعدةمثل "XP"

بعض الاحرف الغير منطوقة فى اللغة الانجليزية بعض الحروف وليست كلها حيث انة ليس هناك قواعد ثابتة  للحروف الغير منطوقة  فى الانجليزية

 لا ينطق حرف "W" اذا اتى بعدة حرف "R" WR 

يكتب Write

لا ينطق حرف "K" اذا اتى بعدة حرف "N" KN 

يعرف Know

لا ينطق حرف "L" اذا اتى بعدة حرف "K" LK 

يتكلم Talk

لا ينطق حرف "L" اذا اتى بعدة حرف "M" LM 

نخلة Palm

لا ينطق حرف "P" اذا اتى بعدة حرف "T" PT 

يحث Prompt

لا ينطق حرف "T" اذا اتى قبلة حرف "S" ST 

قلعة Castle

لا ينطق حرفى "GH" ضوء – عالى LIGHT-HIGH

لا ينطق حروف "UGH" اذا اتيا بين حرفى "A-T" AUGHT ابنة DAUGHTER

قواعد الجمع فى الانجليزية

 الجمع يتم بزيادة حرف "s" فى نهاية الكلمه عند الجمع وهو الجمع الشائع مثل 


قطه Cat  قطط Cats

فنجان - كاس Cup  فناجين – كؤوس Cups

برنيطه hat  برانيط Hats

بنت  Girl بنات Girls

اما لو انتهت الكلمه ""o,x,ch,sh,s فيتم جمعها باضافه "es" مثلا


فستان  Dress فساتين Dresses

                 صندوق Box صناديق Boxes

                 أتوبيس  Busأتوبيسات Buses


مبارة Match  مباريات Matches


بطاطة    Potatoبطاطا Potatoes 

اما الاسماء المنتيهة بـ " "isتتحول الى ""es عند الجمع


تحليل  Analysisتحليلات Analyses

واحة  Oasisواحات Oases

اما الاسماء المنتهيه بـ "f" او "fe" فيتم جمع الكلمه باستبدالهم بـ "ves" مثل

لص    Thief لصوص Thieves

زوجة Wife   زوجات Wives

سكين   Knife سكاكين Knives

 اماالاسماء المنتهيه بحرف "Y" مسبوقه بحرف صوتى

  (a-e-i-o-u) فيضاف لها حرف "s" فقط عندالجمع مثل حمار    Donkey حمير Donkeys

قرد Monkey    قرود Monkeys

مفتاح     Key مفاتيح Keys

يوم Day     ايام Days

 اما لو كانت الكلمه منهتيه بحرف"Y" مسبوق بحرف ساكن    فان "Y" تقلب الى "ies" عند الجمع مثل

 عائله Family    عائلات Families

مدينه City    مدن Cities

ملحوظة هامة فى نطق كلمات الجمع التى تضاف لها "s":

  ينطق حرف "S" كم هو"s" اذا جاء بعد حروف "f,k,p,t"


سقف   Roof سقوف Roofs

علامة   Markعلامات Marks

رحلة    Tripرحلات Trips

 قط   Cat  قطط Cats

     ينطق حرف "S" مثل حرف "Z" مع باقى الحروف 

 ولد    boyالأولاد boys

 سيارة    Carسيارت Cars

 جولة    Tourجولات Tours 

وتنطق "iz" اذا أنتهت الكلمات الجمع بـ "es" 

                 صندوقBox   صناديق Boxes

                 أتوبيس   Busأتوبيسات Buses

وهناك اسماء تشذ عن هذة القواعد مثل

رجل Man        رجال Men

امراة   Woman    نساء Women

قدم Foot          اقدام Feet

سن Tooth         اسنان Teeth

طفل Child      اطفال Children

  سنة Tooth        أسنان    Teeth 

فار  Mouse         فئران   Mice 

    قملة  Louse           قمل          Lice

طريقة لفظ بعض الحروف الانجليزيه المتحركة (الصوتية)


حرف "A"


يلفظ حرف "A" فى الكلمات المركبة من ثلاث حروف كالالف العاديه فى اللغه العربيه "ea" مثل

ردئ       Bad           Bead

حزين       Sad          Sead

فت          Lad          Lead

جر          Rat         Leat 

قط  Cat                   Ceat    

برنيطه      Hat          Heat               

سمين Fat                  Feat

واذا جاء حرف ال " A " قبل حرف "L" المكرر "LL" او قبل "LT" او "LD" فانه يلفظ كحرف "O" مثل كل All

طويل       Tall           Toll

يدعو        Call           Coll

كرة         Ball           Boll

ملح          Salt          Solt 

اصلع       Bald          Bold

واذا وقع حرف "A" بين حرفين ساكنين و منتهية بحرف "E" فان حرف "A" يلفظ كحرف ey"" ونحذف "e" الاخيرة


                                                         النطق

اسم  Name                                  neym

اتى                            Came         ceym

اعرج                   Leym                Lame

مصير – قدر                                  Fate feyt

متاخر                  Leyt                   Late


بوابة                    Geyt                  Gate

وتشذ عن هذة القاعدة كلمه "Have"  اذ ان حرف "A" فى هذة الكلمه يلفظ كالالف فى العربيه كما فى كلمه "هات"

اذا جاء حرف "A" قبل حرف "I" فانه يلفظ كما لو كان منفصلا ينطق لوحدة مثل

             قطار       Train



هواء         Air

جميل        Fair  


 شعر        Hair

حرف "E"

يلفظ حرف "E" كالفتحة اذا وقع فى منتصف الكلمه وليس فى اخرها شرط ان لا يكون هناك حرف صوتى اخر 

سرير         Bed

اطعم          Fed

احمر         Red

قلم حبر       Pen

رجال         Men

اما اذا كرر هكذا "EE" او جاء بعدة حرف "A" فانه يلفظ  

   كالياء "ى","ee"  مثلا

                  يرى                                        See 

                  بذرة            Seed

                 شجرة                             Tree

                  حر                            Free  

ياكل              Eat          Eet

                 لحم                              Meet       Meat

هناك بعض الكلمات التى تلتقى فيها "EA" معاً و تلفظان فيها بين الفتح و الكسر ولكن اقرب الى الفتح منه الى الكسر مثلا

رأس         Head

موت        Death

خبز          Bread

اطرش        Deaf

حرف "I"


يلفظ حرف "I" كما تلفظ الكسرة فى اللغه العربيه "i" مثلا

                        يكون                   Is

                      هو او هى لغير العاقل It

                         فى                     In

صفيح                  Tin

دبوس                  Pin

يكسب                 Win

يجلس                  Sit

                      يناسب                  Fit

ويشذ عن هذةالقاعدة بعض الكلمات التى يلفظ فيها حرف "i" كحرف "a" المنفصله مثلا

فتاة                 Girl

                      عصفور             Bird

اول                 First

اما اذا جاء حرف "i" بين حرفين ساكنين يتبعهم حرف "e"         فانه ينطق مفخم "ay" مثلا

              خط                   Line         Layn

             جميل                  Fayn         Fine


     خاصتى               Mayn         Mine    

يركب              Ride     Rayd       

حرف "O"


يلفظ حرف "O" اذا جاء بعدة حرف "a" او "w" كما لو كان منفصلا وحدة مثل

عريض             Broad            Brod

 لوح                 Board          Bord  

واطى                Low          Low    

يجرى               Flow        Flow    

ويشذ عن هذة القاعدة بعض الكلمات اذ تلفظ فيها حرفى "ow" كحرف "aw","او" فى العربيه مثل

مدينه              Town           Tawn

اسمر             Brown          Brawn

تحت             Down          Dawn

تاج                Crown          Crawn

حرف "U"


اذا وقع حرف ال "U" فى اول الكلمه او اذا توسطها بين حرفين ساكنين كان لفظه مفتوحا "a" مثل

قطع        Cut          Cat

كوخ       Hut          Hat

لكن        But           Bat

فوق        Up          ap  

يفرك      Rub          Rab

واذا جاء بعدة حرفى "LL" فانه يلفظ كالضمه فى العربيه

ولا تنطق حرف "L" الثانى مثل

ملأن                 Full            Ful

يجر – يسحب      Pull            Pul

اذا وقع قبل حرف "U" حرف "O" فانه يلفظ كحرف العطف"aw","أو" فى اللغه العربيه مثل

خارج               Out          

بدين               Stout

يصرخ            Shout

عالى              Loud

حرف "C"


يلفظ حرف "C" كحرف السين فى العربيه اذا اتى بعدة حروف "E.I.Y" عدا ذلك فانه يلفظ كحرف "K" او كاف بالعربية مثل

لطيف              Nice

جليد                 Ice

ارز                 Rice

قرحة Ulcer              


  سينما  Cinema           


                       فئران              Mice

او حرف "K" مثل

يقدر                 Can

قطه                  Cat

يدعو                Call

                       فنجان - كاس      Cup

عملة معدنية Coin       

                          قماش Cloth           

                         دولة Country          

حرف "Q"


لا يكتب حرف "Q" الا متبوعا بحرف "U" ويلفظ كحرف "الكاف" يتبعها "واو" مثل

كمية              Quantity

هادئ                Quiet

ملكه                Queen

سريع                Quick



كلمات عامة general words

ثم – و And تحت Down بعض Some

مثل As لتحت Downward بسرعه Quickly

على At ما عدا Except لا – كلا No

حالا At once من From لا (بعد فعل) Not

اولا At first من اجل For بعدين Notyet

على الاكثر At most فى In مطلقا Never

بعد After بداخل – نحو Into الان – حالا Now

من قبل,الان Already اذا If منذ Since

على طول Along متاخر Late احيانا Sometime

ثانية Again قرب Near ربما Perhaps

مرة ثانية Once again من – بخصوص Of

 من المحتمل Probably

فوق Above بعيد عن Off متى – عندما When

حوالى About على On اين – حيث Where

ضد Against خارجا Out جدا Very

ايضا Also بالخارج Outside عادة Usually

مع ان Although فوق – على Over ما لم Unless

بين Among فقط Only كثيرا (لغير المعدود) Much

بعيدا عن Away from الى To اكثر More

قبل Before فوق Up هنا Here

بسبب – لان Because على Upon هناك There

خلف – وراء Behind حتى Till كيف How

تحت – اسفل Below لغايه Until غالبا Often

بجانب – قرب Beside خلال – منبين Through 

بدلا من Instead of – vice

وراء Beyond بداخل – فى Within

بين Between مع With

كيلتا – على حد سواء Both بدون Without

ولكن But قريبا – عاجلا Soon

بواسطة – بـ By بطئ Slow

اقسام اليوم The parts of th day

فجر Dawn

شروق Sunrise

صباح Morning

ظهر Noon

نصف النهار Mid day

بعد الظهر Afternoon

غروب الشمس Sunset

مساء Evening

ليل Night

نصف النهار Midnight

ايام الاسبوع The days of the week

الاحد Sunday

الاتنين Monday

الثلاثاء Tuesday

الاربعاء Wednesday

الخميس Thursday

الجمعه Friday

السبت Saturday

أشهر السنه The months of the year

يناير January

فبراير February

مارس March

ابريل April

مايو May

يونيو June

يوليو July

اغسطس August

سبتمير September

اكتوبر October

نوفمبر November

ديسمبر December

فصول السنه The seasons of the year

الشتاء     Winter

الربيع     Spring

الصيف   Summer

الخريف Autumn

الزمن The time

ثانية      Second

دقيقه     Minute

ساعه      Hour

يوم         Day

اسبوع     Week

اسبوعان   Fortnight

شهر      Month

سنه          Year

 قرن      Century

ظروف زمنية Adverbs of time

لحظه Moment الاسبوع الماضى Last week 

كل سنه Every year

برهه While الشهر الماضى Last month

فى اليوم Per day احيانا Sometime

 السنه الماضيه Last year  فى الشهر Per month

باكرا Early الاسبوع القادم Next week

 فى السنه Per yearمتاخر Late 

الشهر القادم Next month يومى Daily

غدا – بكرة Tomorrow السنه القادمة Next year اسبوعى  Weeklyاليوم Today 

كل يوم Every day  شهرى Monthly

امس – البارحة Yesterday كل اسبوع Every week سنوى  Yearlyاول امس The day before yesterday

 كل شهر Every month

الانسان وحياته Human and his life

المذكر Masculine

رضيع Baby شاب – فتوة Youth عانس Bachelor

طفل Child رجل فتى Young man 

عريس Bride,groom

صبى Boy رجل Man متزوج Married man

غلام - فتى Lad رجل عجوز Old man ارمل Widower

قاصر – يافع Infant اعزب Single man 

مطلق Divorced man

مؤنث Feminine

رضيعه Baby سيدة Lady عروسة Bride

طفله Child امراة Woman متزوجة Married woman

بنت Girl امراة عجوز Old woman ارمله Widow

فتاه Lass عازبة Single woman 

مطلقه Divorced woman

شابه Young lady عانسة Spinster

مراحل الحياة Stages of life

مولد Birth رجوله Manhood

طفولة Childhood شيخوخة Old age

فتوة Infancy موت Death

شباب Youth

العائلة The family

اب Father اخت Sister

ابوة Fatherhood ابن Sun

ام Mother ابنة Daughter

امومه Motherhood زوج Husband

اخ Brother زوجة Wife

اخوة Brotherhood

الاقارب The relatives

عم – خال Uncle ابن اخت Nephew حفيد Grand son

عمه – خاله Aunt ابنه اخ Niece 

حفيدة Grand daughter

ابن عم Cousin ابنه اخت Niece زوج الام Step father

ابن خال Cousin زوج الابنه او الاخت Son in law زوجة الاب Step mother

ابنة عمة Cousin زوجة الابن او الاخ Daughter in law الاب بالتبنى God father

ابنة خالة Cousin جد Grand father 

الام بالتبنى God mother ابن اخ Nephew 

جدة Grand mother

الخطوبة والزواج Engagement and marriage

خطوبة Engagement

حامل Pregnancy

مهر Dower

ولادة Birth

زواج – زفاف  Marriage

عيد ميلاد  Birth day

حمل  Pregnant

الموت  The Death

جثة Corpse وريث Heir

جنازة Funeral وريثه Heiress

دفن Burrial ميراث Inheritance

مقبرة Cemetery

 ملك – عقار – عزبة Estate

قبر Tomb

اجزاء جسم الانسان The parts of the human body

الجسم Body اليد Hand ظفر اصبع القدم Toenail

الراس Head الاصابع Fingers شنب Moustache

الشعر Hair اصبع Finger لحية Beard

الجبهة Forehead السبابة Fore finger 

حلمة الصدر  Nippleالصدغ Temples 

الوسطى Middle finger فخذ Thigh

الحاجب Eye brow البنصر Ring finger 

سمانه الساق Calf الجفن Eye lid

 الخنصر Little finger قصبة الساق Shin

الرموش Eye lashes الابهام Thumb 

الاعضاء التناسليه Genitals

العين Eye قبضة اليد Fist حنجرة Throat

مقلةالعين Eye ball اظافر Finger nails فك الوجة Jaw

الخد – الوجنة Cheek الصدر Chest راحة اليد Palm

الانف – المنخار Nose الثدى Breast معصم Wrist

ثقبالانف Nostrils المعدة Stomach ابط Armpit

الاذن Ear القلب Heart كوع Elbow

الفم Mouth الرئتان Lungs وسط – خصر Waist

الشفة Lip الظهر Back السرة Navel

السنة Tooth الركبة Knee ورك Hip

الاسنان Teeth الساق Leg ارداف Buttock

اللسان Tongue القدم Foot اصابع القدم Toes

الذقن Chin العضلات Muscles 

نينى العين - البؤبؤ Pupil

الرقبة Neck الدم Blood اللثة Gum

الكتف Shoulder الدموع Tears كاحل Ankle

الذراع Arm مشط القدم Instep كعب Heel

الساعد Fore arm اصبع القدم الكبير Big toe 

نعل – اسفل القدم Sole

العالم – الكون The warld

الارض Earth النجوم Stars شعاع الشمس Sunrays

الشمس Sun شروق الشمس Sunrise هلال Newmoon

القمر Moon غروب الشمس Sunset 

نور القمر Moonlight

الطبيعه The nature

جبل Mountain محيط Ocean هواء Wind

تلة Hill امواج Waves زوبعه Storm

قمة Top رمل Sand عاصفة Tempest

قمة الجبل Top of a mountain 

صخور Rocks مطر Rain

وادى Valley جزيرة Island غيوم Clouds

سهل Plain صحراء Desert رعد Thunder

ساحل Coast حجارة Stones برق Lightning

شاطئ Shore ماء Water ثلج Snow

بحر Sea غبار Dust جليد Ice

الجهات الاربع The four dirctions

الشرق East

الغرب West

الشمال North

الجنوب South

موارد المياة Water sources

نبع Source بركه Pool بحر Sea

عين ماء – نافورة Fountain بير Well خليج Gulf

نهر River بحيرة Lake

انواع المياة Kinds of waters

ماء عذب Fresh water ماء مصفى Filtered water 

ماء بارد Cold water

ماء مالح Salt water ماء نبع Spring water 

ماء فاتر Lukewarm water

مياه معدنية Mineral water ماء ساخن Hot water

الاحوال الجوية The weather conditions

الطقس جميل Weather is fine 

الطقس كثير الضباب Weather is foggy 

الطقس هادئ Weather is calm

الطقس حار Weather is hot 

الطقس صفى Weather is clear 

ممطر It rains

الطقس بارد Weather is cold 

الطقس ماطر Weather is rainy

الطقس غائم Weather is cloudy 

الطقس عاصف Weather is stormy

النارThe fire

وقود Fuel جاز Kerosene جمرة Fire brand

حطب - خشب Wood بترول Petrol دخان Smoke

حزمه حطب Faggot بنزين Benzene رماد Ashes

عيدان حطب Fire sticks غاز Gas 

يشعل النار To light the fire

فحم حطب Charcoal شرارة Spark 

يطفئ النار To put out the fire

فحم حجرىCoal لهب Flame

المعادن The metals

حديد Iron ذهب Gold اسفلت Asphalt

فولاذ Steel زئبق Quick silver بارود Gun powder

صفيح – تنك Tin رصاص Lead ملح Salt

نحاس Copper بلاتين Platinum زفت Pitch

برونز Bronze لوح حجر Slate قطران Tar

ازير – قصدير Solder طباشير Chalk حامض Acid

نيكل Nickel جير – كلس Lime قلوى Alkaline

كبريت Sulfur فضة Silver سبيكه Cast

حجارة كريمة Precious stoes

ماس Diamond زمرد Emerald زجاج Glass

لؤلؤ Pearl ياقوت Ruby رخام Marble

مرجان Coral بلور Crystal

منتجات نباتية Plant products

بخور Incense زيت زايتون Olive oil حرير Silk

صمغ Gum قماش Cloth صوف Wool 


كافور Camphor الخيمة-قماش الكانافا - شراع Canvas عسل  Honeyشمع Wax حبال Ropes سكر Sugar

زيت Oil قطن cotton افيون Opium

منتجات زراعيه وخضروات Agricultural products and vegetables

قمح – حنطة Wheat كرمب – ملفوف Cabbages 

بنجر – سلق  Beet ذرةCorn  


قرنبيط Cauliflower شمندر Beet root

ذرة صفرا Maize  خيار – قثاء Cucumber 

زعتر  Thymeشعير Barley  


سبانخ Spinach  بطيخ Water melons

فول  Beans قرع  Squash شمام Melons

فاصوليا - لوبيا Broad beans 

كوسا Marrows كرفس Celery

بازلة Peas باذنجان Egg fruits يانسون Aniseed

حمص Chick peas ثوم Garlic بابونج Chamomile

عدس Lentils بصل Onions هليون Asparagus

ارز Rice فجل Radish 

تين شوكى- خرشوف Artichokes

بذور Seeds جرجير Rocket كزبرة Gooseberry

بندورة Tomatoes نعناع Mint ترمس Thermos

بطاطا – بطاطس Potatoes بقدونس Parsley

جزر Carrots خس Lettuce

الفواكة The fruity

شجرة Tree عنب Grapes خوخ – دراق Peaches

تفاح Apples ليمون هندى Grape fruit 

كمثرى – اجاص Pears

مشمش Apricots بندق Hazelnuts 

برقوق – خوخ Plums

لوز Almond ليمون Lemon سفرجل Quince

موز Banana يوسف افندى Mandarin 

قصب السكر Sugar cane

كرز Cherries توت Mulberries كرمة Vine yard

كستنا Chestnuts جوز Nuts كرمة – عريشه A vine

جوز الهند Coconuts زيتون Olives جوز Walnuts

فلين Cork برتقال Oranges سودانى Peanut

بلح – تمر Dates نخلة Palm tree جوافه Guava

تين Figs رمان Pomegranates لب Kernel

أزهار Flowers

ورد Rose زنبق Lily كامليا Camellia

قرنقل Carnation نرجس Narcissus 

زنبق – خزامى Tulip

ياسمين Jasmine بنفسج Violet 

خرزانة - عكاز Cane

حيوانات اليفة Domestic animals

حمار Donkey جاموسة Buffalo خنزيرPig

حمارة Ass ثور Bull خنزيرة Sow

حصان Horse غنم Sheep قطة Cat

فرس Mare خروف – كبش Ram كلب Dog

بغل Mule نعجة Ewe كلب صيد Hound

ثور Ox حمل Lamb ارنب Rabbit

بقرة Cow معزة – عنزة Goat

عجل Calf جمل Camel

حيوانات برية Wild animals

اسد Lion ثعلب Fox جرذ Rat

لبوة Lioness قرد – سعدان Monkey فار Mouse

نمر Tiger زرافة Giraffe خفاش – وطواط Bat

نمرة Tigress فيل Elephant حرباء Chameleon

ذئب Wolf ارنب برى Hate 

برص – سحلية - حلزون Lizard

فهد Leopard غزال Deer حية Snake

ضبع Hyena تمساح Crocodile تنين Dragon

دب Bear سلحفاة Turtle

طيور داجنة Domestic birds

ديك Cock بطة Duck ديك رومى – حبش Turkey

دجاجة Hen وزة Goose حمامة Pigeon

كتكوت – فروج Chicken 

طاووس Peacock يمامة Dove

ديك بط Drake طاووسة Peahen

طيور برية Wild birds

نسر Eagle هدهد Hoopoe قمرى Turtle

صقر Hawk حجل Partridge 

عصفور – دورى Sparrow

حدأة Kite ببغاء Parrot لقلق Stork

عقاب Vulture سمان Quail 

عصفور الجنه-سنونو Swallow

نعامة Ostrich قبرة Lark ابو الحن Robin

بومة Owl كنار Canary

بجعه Swan عندليب Nightingale

حشرات وزواحف Insects and reptiles

دودة القز Silk worm نملة Ant فراشة Butter fly

نحل Bees صرصار Cricket قملة – قمل Louse – lice

دبابير Wasps عقرب Scorpion يفلىالقمل Louse

ذبابة – ذباب Fly – flies دودة Worm 

قملة العانة  Crab louseعنكبوت Spider 

سوس Weevil لدغة الحية Snake bite

جرادة Locust ناموسة – برغشة Mosquito

خنفسة Beetle ثعبان Serpent

الالوان The colours

ابيض White بنفسجى Violet ارجوانى Purple

اسود Black وردى Rosy ذهبى Golden

احمر Red اصفر Yellow برتقالى Orange

ازرق Blue نيلى Indigo لون باهت Fade color

اخضر Green رمادى Gray لون ثابت Fast color

بنى Brown قرمزى Pink لونغامق Dark color

الحواس الخمس The five senses

اللمس Feeling

البصر Sight

التذوق Taste

الشم Smell

السمع Hearing

الصفات The qualities

قوى Strong قصير Short كبير Great

ضعيف Weak سمين Fat صغير Small

جميل Beautiful نحيل Thin عريض Wide

مزعج-مشاكس-بشع Ugly لين Soft مستقيم Straight

بصحة جيدة Healthy صلب Hard نظيف Clean

مريض Sick ناعم Smooth وسخ Dirty

ظريف Nice خشن Rough – tough حلو Sweet

لطيف Kind واسع Large مر Bitter

طويل Tall ضيق Narrow فاسد-ردئ-حامض Sour

دين Religion

الله God عيد الفطر Lesser barium تراتيل Hymns

نعيم Heaven عيدالاضحى Greater barium صيام Fast

جهنم Hell كاهن – خورى Priest عيد دينى- وليمة Feast

نبى Prophet رأيس دير كبير Archimandrite 

يوم القيامة Doomsday

جنة Paradise مطران Arch bishop 

الوهاب - المانح Donorملاك Angel 

بطريرك Patriarch حورية Nymph

شيطان Devil كردينال Cardinal بالله By God

صلاة Prayer بابا Pope الله اكبر God is great

كنيسة Church راهب Monk 

لا اله الا الله No God except the God

جامع Mosque دير Convent انشاء الله God willing

مسيحى Christian راهبة Nun الحمد لله Thanks God

مسلم Moslem دير راهبات- رهبانية Nunnery 

رسول Messenger

عيد الميلاد Christmas-Xmas هيكل Temple 

حوارى Apostleعيد الفصح Easter مزامير Psalms 

رسول الله the Messenger of God

فضائل Vertues

عادات حسنة Good habits عاقل - حكيم Wise 

متفائل   Optimistصادق Truthful 

حساس Sensitive  مبتهج  Cheerfulامين Honest 

متواضع – خجول – محتشم – معتدل Modest 

مسرور – مرح – رشيق Merry

مخلص – مؤمن Faithful لطيف Kind 

سعيد Happy  مساعد Helpful 

شجاع Brave  مقدر – مراعى Considerate

مطيع Obedient مهذب Polite محترم Respectful

فعال Efficient صدوق – ودود Friendly 

رزين – جاد – وقور Serious

نشيط Active كريم Generous محب Loving

مجتهد Diligent ماهر Clever

رذائل Vices

عادات سيئة Bad habits احمق– سخيف- تافة Foolish متشائم Pessimist  كذاب Liar 

عديم الشعور Senseless مهمل Careless

غير امين Dishonest متكبر- مغرور Proud 

تعيس Unhappy  غير مخلص Unfaithful 

غير لطيف Unkind عديم التقدير Inconsiderate

عديم المساعدة Helpless قاسى Rude 

عديم الاحترام Respectless

عاصى Disobedient جبان Coward مكروة Hateful

متراخى Inefficient قليل الادب Impolite عيب Vice

خامل Inactive بخيل Stingy ممل Dull

كسلان Lazy غبي Stupid

عاهات وامراض Defects and diseases

اعمى Blind اسهال Diarrhea نوبة Fit

احول Cross eyed  زكام – رشح Cold 

سرطان Cancer  اعور One eyed 

حمى Fever  اعتام عدسة العين Cataract

ابتر One handed ملاريا Malaria كدمة Bruised

مقعد Crippled تيفويد Typhoid صرع Epilepsy

احدب Hunch back طاعون Pest اغماء Swoon

اطرش Deaf حصبة Measles تيفوس Typhus

اخرس Dumb جدرى Smallpox - variola 

غرغرينة Gangrene  خرفان Dotard 

كوليرا Cholera  ناسور Fistula

معتوة Insane برص Leprosy 

بواسير Hemorrhoids مجنون Maniac 

الم الاعصاب Neuralgia  فتاق Rupture

ابله Idiot ارق Insomnia استسقاء Dropsy

اقرع - اصلع Bald روماتيزم Rheumatism 

داء الكلب Canine madness

مريض Sick مغص Colic كسر Fracture

عليل Patient جرب Scabies تقيؤ Vomiting

ضعيف Weak دمل Boil تسمم Poisoning

وجع راس Headache فقر دم Anemia 

تشنج Convulsion وجع اذن Earache 

قرحة Ulcer الم Pain  وجع سن Toothache 

قرحةاثنى عشر Duodenal ulcer 

نزاع – سكرة الموت Agony

وجع المعدة Stomachache

 قرحة معوية Peptic ulcer جرح Wound

رمد Incinerate سل Tuberculosis حرق Burn

وجعقلب Heartache شلل - فالج Paralysis

سعال Cough تورم Swelling

امساك Constipation دوخة Dizziness

تمريض Nursing

طبيب Doctor طعم Vaccine مقوى Tonic

مساعد طبيب Medic تطعيم Vaccination 

فيتامينات Vitamins ممرضة – ممرض Nurse 

علاج Treatment لزقة Plaster

عيادة Clinic ادوية Medicines يود Iodine

مستشفى Hospital عملية Operation سبيرتو Alcohol

فحص طبى Medical examination 

حبوب Pills شاش Gauze ميزان حرارة Thermometer 

برشام Capsule  رباط – ضماد Bandage

سماعه Stethoscope شراب Syrup مرهم Ointment

مجهر Microscope شربة Purge تضميد Dressing

حقنة – ابرة Syringe شربة ملح انجليزى Epsom salt 

جرعه Dose  مسكن Palliative 

زيت خروع Castor oil وصفة طبية Recipe

ملابس الرجال Men clothes

بدلة Suit سروال داخلى Drawer معطف Over coat

قميص Shirt بنطلون Trousers برنيطة Hat

ياقة Collar صدرية Waist coat شال Shawl

كرفته – رابطة عنق Neck tie 

حمالات البنطلون Braces حذاء بوت Boots

اكمام Sleeves سترة Coat حذاء Shoes

ازرار Buttons جيب Pocket 

شبشب-حفاية- بابوج Slippers

عراوى Button holes بطانة Linen

ملابس النساء Women clothes

جيبة – تنورة Skirt مريلة - مئزر Apron 

حلق Ear rings   سنتيان Brassiere 

حزام Sash اساور Bracelets

فستان Dress برقع Veil مروحة Fan

عبائة Frock شال Shawl شريط Ribbon

مشابك Clasps عقد Neck lace 

ملابس داخلية Under wear

اشياء مستعملة Things used

منديل Handkerchief شمسية حريمى Parasol 

اسفجة Sponge   فوطة – منشفة Towel 

نظارات   Spectacles فرشاة Brush

شراب – جورب Stocking ساعه Watch 

  دبوس Pin  جورب حرير Silk stocking 

ساعه ذهب Gold watch ابرة Needle

جورب قطن Cotton stocking 

ساعة فضة Silver watch   كشتبان - Thimble

جورب صوف Worsted خاتم Ring 

دولاب – خزانة Wardrobe

رباط Garters سلسلة Chain دهان شعر Hair tonic

حذاء Shoes مفتاح Key زيت شعر Hair oil

كفوف – جواندى Gloves 

مرأة – مراية Looking glass مشط Comb

كف جلد Skin gloves مرأة Mirror 

فرشة اظافر Nail brush

محفظة Purse معجون اسنان Tooth paste

كيس Bag فرشاة اسنان Tooth brush

شمسية Umbrella صابون Soap

البيت والمفروشات Home and furniture

منزل Home كرسى بمسند Arm chair 

شربات – جوارير Drawers

بيت House كرسى هزاز Rocking chair 

مشبك – شماعة Peg   قصر Palace 

كرسى صغير Stool   دولاب – خزانة Closet

شقة Flat,Apartment  كنبة – اريكة Sofa شنطة Bag

طابق Story طفاية السجاير Ash tray شنطة سفر Trunk

مصعد Lift سرير Bed خزنة حديد Safe

مطلع الدرج – سلم Stair case ملاية – شرشف Bed sheet نجفة – ثريا Luster بلكون – شرفة Balcony 

مخدة Pillow لوحة Portrait غرفة جلوس Sitting room كيس المخدة Pillow case برواز Frame

غرفة نوم Bed room مسند – وسادة Cushion 

شمعة Candle  غرفة حمام Bath room 

ستائر  Curtains شمعدان Candle stick

غرفة طعام Dining room سجادة Carpet 

لمبة – قنديل Lamp مطبخ Kitchen 

بساط Rug  فتيلة Wick تتخينه Attic 

حصيرة Mat قفص Cage مغسلة Washing basin 

بطانية – حرام Blanket سلة Basket

جرن حمام Bathing tub لحاف Quilt مكنسة Broom

حنفية Tap كومدينو Commode

رف Shelf منشفة – فوطة Towel

كرسى Chair قفص - صندوق Chest

ادوات المطبخ Kitchen ware

مطبخ Kitchen  غلاية قهوة Coffee pot  سيخ Spit

موقد Stove  فنجان شاى Tea cup 

مخفقة بيض   Egg whisk  فرن Oven 

فنجان قهوة Coffee cup مصفاة Colander

طنجرة Sauce pan ملعقة شاى Tea spoon منخل Sieve

حلة Copper ملعقة طعام Table spoon

مفتاح قنانى Cork screw صينية Tray 

سكرية Sugar basin مفتاح علب Tin opener

مقلاة Pan مملحة Salt cellar مطحنة قهوة Coffee mill

صحن Plate صحن صغير Saucer هاون Mortar

حصحن شوربا Soup plate كوب Glass 

ايد الهاون – مدق Pestle  طبق Dish 

خزانة مطبخ – نملية Cup board جردل – سطل Pail

ملعقة Spoon فوطة سفرة Napkin قمع Funnel

شوكة Fork ملاية طاولة Table cloth 

كسارة جوز Nut cracker  سكين Knife 

حوض – طشت Basin مسن Grind stone

براد – قدر Pot ابريق Jug

براد شاى Tea pot طاسة Bowl

فى المدرسة At school

حديقة اطفال Kinder grand محبرة Ink pot 

علوم Science   مدرسة School 

نشافة ورق Blotting paper حساب Arithmetic

مدرسة ابتدائية Elementary school 

لوح حجرSlate رسم Drawing

مدرسة اعدادية Preparatory school 

سبورة Black board خط يد Hand writing

مدرسة ثانوية Secondary school طباشير Chalk قصيدة Poem  كلية Collage 

مساحة السبورة Eraser شعر Poetry

جامعه University مقعد Bench محفوظات By heart

معهد Institute درج Desk لغة Language

معلم Teacher خريطة Map تفسير Explanation

استاذ Professor كرة ارضية Globe تسميع Recitation

ناظر Supervisor رف   Shelf مراجعة Revision

مدير Director ورقة   Paper امتحان Examination

رئيس Principal سطر Line ينجح Succeed

عميد Dean هامش Margin يفشل – يرسب يقصر Fail

مفتش Inspector يكتب Write 

فصل – جزء دراسى Term

مسجل Registrar يقرا Read عطلة Vacation

سجل Register يتعلم Learn علامات Marks

دفتر Copy book درس Lesson مكافأة Reward

ريشة Pen جملة Sentence عقاب – جزاء Punishment

قلم حبر Fountain pen كلمه Word غلط Wrong

قلم رصاص Pencil حرف Letter صحيح Right

مسطرة Ruler قواعد Grammar جرس Bell

كتاب Book قرأة Reading درس Study

قاموس Dictionary أدب Literature 

استراحة Recess ممحاة Rubber تاريخ History 

واجب منزلى Homework حبر Ink 

جغرافيا Geography

فى المدينة In the city

مدينة City دكان خضار Green shop 

مطعم Restaurant عمارة Building 

مكتب البريد Post office مصبغة Laundry

شارع Street مكتبة Library

مكتب التلغراف Telegram office 

رصيف Side walk مكتب الهاتف Telephone office محل حلويات Confectionery

موقف الباصات Bus stop مستشفى Hospital 

محل بيع سمك Fishery

محطة Station فندق Hotel محل بيع لحوم Butchery

محطه سكة حديد Rail way station خمارة – حانة Bar مركز بوليس Police station

مطار Air port ملهى Theater مصنع Factory

ميناء Port سينما Cinema – pictures 

متحف Museum  سوق Market صيدلية Pharmacy 

مجزر – مسلخ Abattoir  دكاكين Shops 

عيادة Clinic طريق سريع High way

دكان بقالة grocery مقهى Café 

طريق عام General way

فى القرية In the village

الريف Country side ساقية Brook 

مواشى-انعام-رعاع Cattle

القرية Village نبع – عين Fountain حظائر Pens

طريق خارجى Highway تلة Hill وادى Valley

طريق Road جبل Mountain محصول Outturn

زقاق Lane عربة حقل Cart كروم Vine yards

كوخ Cottage محراث Plough بستان فاكهة Orchard

حديقة – بستان Garden حقل Field غيط Grove

شجرة Tree سهل Plain

نهر River سياج – سورسلك Fence

وسائل النقل Transportation

حمار Donkey عربة كهربائية - ترام Tram car 

باص Omnibus حصان Horse 

قطار - قافلة Train دراجة Bicycle

جمل Camel طائرة Plane درجة الية Motor cycle

عربة كارو Cart باخرة Ship طائرة عمودية Helicopter

عربة خيل Cart horses قارب Boat 

مقطورة صغيرةTruck سيارة Car 

سيارة شحن صغيرة Pick up

سيارة اجرة - تاكسى Taxi 

سيارة شحن كبيرة Truck - vehicle

وظائف وحرف Professions and crafts

كاتب Clerk نساج Weaver شاعر Poet

محاسب Accountant بناء Bricklayer 

محامى Lawyer  ماسك دفاتر Book keeper 

بائع دخان Tobacconist قاضى Judge

رئيس عمال Time keeper 

فراء-خاص بالملابس الفرائية Furrier 

مهندس Engineer  مراقب Watch man 

                نجار دقى Joiner طبيب Doctor

حارس Body guard طحان Miller 

طبيب اسنان Dentist سمسار Broker 

شيال – عتال Porter جراح Surgeon

ساعاتى Watch maker اسكافى Cobbler 

مهندس مدنى Civil engineer

صانع اسلحة Gun smith بائع سمك Fisher 

مهندس كهرباء Electrical eng.


حداد Black smith صباغ Dyer 

مهندس ميكانيكا Mechanical eng.


صايغ Gold smith خراط Turner 

مهندس معمارى Architect

سنكرى Tin smith منجد Upholsterer مؤلف Author

جوهرجى Jeweler صانع اقفال Lock smith 

ترجمان Interpreter

حلاق Barber طباع Printer مترجم Translator

صراف Money changer خطاط Sign writer 

مدرس – معلم Teacher

بقال Grocer ترزى Clothier طيار جوى Aviator

خضرى Green grocer رسام Draftsman 

قائد الطائرة Pilot  خباز Baker

 مصور Photographer مضيفة Hostess

حلوانى Confectioner ممثل Actor 

بائع كتب فى مكتبة Librarian

جزار Butcher رقاصة Dancer 

بائع فى مكتبة صغيرة Stationer

مجلد كتب Book binder ممثلة Actress 

طبيب بيطرى Veterinary

قهوجى Coffee man موسيقى Musician 

طبيب عيون Oculist

نجار Carpenter مغنى Singer طبيب اسنان Dentist

سائق Driver مخرج Producer طبيب اذن Aorist

صانع احزية Shoe maker مصور Camera man 

مدقق حسابات Auditor  دباغ Tanner 

واعظ Preacher حاوى - ساحر Charmer

سكاكينى Cutler كاتب Writer

صيدلى - كميائى Chemist مراسل صحفى Reporter

عطار Apothecary صحفى Journalist

غزال Spinner رئيس تحرير Editor

حكومات وادارات Governments and departments

امبراطور Emperor امير prince 

وزارة التربية Ministry of education

امبراطورية Empire سلطنة sultanate 

وزارة المواصلات Ministry of communication

ملك King سلطان sultan 

وزارة الدفاع Ministry of defense

مملكة Kingdom قانون Law 

وزارة الاقتصاد Ministry of economics

حاكم فردى Monarch مرسوم Decree 

وزارة التموين Ministry of supplies

حكم فردى Monarchy نائب Deputy 

وزارة العدل Ministry of justice

رئيس جمهورية President برلمان Parliament 

وزارة الشئون الاجتماعية Ministry of social affairs

جمهورية Republic مجلس وزراء Cabinet 

الامن العام Public security

ديموقراطية Democracy رئيس وزراء Prime minister قوى البوليس Police force

مندوب سامى High commissioner 

وزارةالداخلية Ministry of interior 

مركز البوليس Police station محمية Protectorate 

وزارة الخارجية Ministry of foreign affairs 

قلم المخابرات Intelligence service أنتداب Mandate 

وزارة الصحة Ministry of health 

تحرى Detective مستعمرة Colony 

وزارة الاشغال Ministry of works 

محكمة عدلية Law court

امارة Emirate 

وزارة المالية Ministry finance 

رئيس بلدية,عمدة Mayor

النقودواصطلاحات تجارية Money and commercial terms

بنكوت Bank note صراف – امين صندوق Cashier ارتفاع الاسعار Rise price

عملة ورقيه Paper money مساعد Assistant 

انخفاض الاسعار Fall price

عملة معدنية Coin وكيل Agent الرصيد Balance

نقود Money وكاله Agency الميزانية Balance sheet

نقدا Cash بضائع Goods دفتر اليومية Journal

فكة – صرافة Change فاتورة Invoice 

يومية الشطب Waste journal

جنية Pound بوليصة شحن Bill of lading 

عينة Sample  بنس Pence 

شراء Purchase نموزج – مثال Specimen

قرش Piaster بيع Sale قسط Installment

دينار Dinar بيع بالجمله Whole sale 

رسوم الشحن Freight

فلس Fils بيع قطاعى Retail 

رسوم جمركية Customs duties

دولار Dollar البيع نقدا Selling in cash 

المطلوب منه Debit

تجارة Commerce trade البيع تقسيط Selling in credit المطلوب له Credit

كمبيالة Bill شراكة Partnership الديون Debts

حوالة Draft شريك Partner قرض Loan

حوالةتدفع حال الاطلاع Bill at sight شركة Company رهن Mortgage

حوالة تبادل Bill exchange  سهم Share مزاد Auction

تحويل الكمبياله او الشيك Endorsement مساهم Share holder مقيم المزاد Auctioneer يحول To endorse 

دفعة Payment طلب Demand

الفائدة The interest دفعة اولى Down payment 

عرض Offer اجراء قانونى Protest 

دفعه مستحقة Due payment طلبية Order

تفليسة Bankruptcy حساب Account تامين Insurance

تعويض الخسارة,التامين Indemnity 

حساب جارى Current account عمولة Commission

ربح Profit حساب توفير Saving account 

قومسيونجى, المفوّض Commissioner

خسارة Loss خصم – تخفيض Discount سمسار Broker

دخل Income ايصال – وصل Receipt ضريبة Tax

رأسمال Capital مبلغ Sum ضريبة دخلIncome tax

دفاتر – سجلات Books المجموع Total دائن Creditor

مكتب Office الثمن Price مدين Debtor

كاتب Clerk القيمة Value زبون Customer

ضريبة مبيعات Sales tax ضريبةموحدة Single tax

مصطلحات علمية Scientific terms

ذرة Atom حركة Motion علمالنجوم Astrology

جوهر المادة Substance دوران Rotation 

علم الدين – اللاهوت Theology

نواة Nuclei درجة Degree علم الاجتماع Sociology

مادة Material قطب Pole 

علم الريح وظواهرها Anemology

خواص Properties منطقة Zone علم النبات Botany

صلب Solid الكرة السماوية Sphere globe 

علم الاقتصاد Economics

سائل Liquid نصف الكرة Hemisphere 

علم الفزياء Physics

غاز Gas الجو Atmosphere علم الكيمياء Chemistry

حرارة Heat خط الاستواء Equator 

علم الهندسة Geometry

برودة Coolness محور Axis علم الجبر Algebra

لين Soft مدار Orbit علم المثلثات Trigonometry

صلب Hard نجم مذنب Comet 

علم الجغرافيا Geography

سريع الانكسار Brittle قمر Moon علم التاريخ History

صناعى Artificial المريخ Mars علم الاخلاق Ethics

طبيعى Natural زحل Saturn ادب Literature

تبخير Evaporation الزهرة Venus علم Science

تقطير Distillation عطارد Mercury فن Art

ترشيح Filtration المشترى Jupiter كوكب سيار Planet

تجمد Freezing علم طبقات الارض Geology نجم Star

ذوبان Melting علمالاحياء Biology

فى المطعم At the restaurant

مقبلات Appetizers شريحة لحمبقر (بفتيك) Beef steaks الكمثرى – اجاص Pears

شوربة خضار Vegetables soup شريحةلحم غنم (بفتيك) Mutton steaks بطيخ Water melons

شوربة عدس Lentils soup 

بطاطس مهروسة Mashed potatoes شمام Melons

 شوربة دجاج Chickens soup صلصة Sauce 

   مرطب humidified   شوربة فطر Mushroom soup

 سمك مقلى Fried fish لبمونادة Lemonade

شوربة هليون Asparagus soup 

لحم بقر مفروم Beef chops  بيرة - جعه Ale – beer

بيض مسلوق Boiled eggs لحم غنم مفروم Mutton 

 قطع chops  مياه معدنية Mineral waters

بيض مقلى Fried eggs خس Lettuce 

بوظة Ace cream

عجة Omelet فجل Radish بيرة Beer

بيض وبطاطس مقلية Eggs and chips بصل Onions قهوة Coffee  يخنة بازلة Peas stew ثوم Garlic 

قهوة سادة Black coffee

يخنة بطاطس Potatoes stew بهار Pepper 

قهوة تركية Turkish coffee

يخنه فاصوليا Beans stew فاكهه Fruits 

قهوة فرنسية French coffee

سبانخ Spinach تفاح Apples 

قهوة امريكية American coffee

باذنجان Egg plant عنب Grapes شاى Tea

لحم بقر مشوى (رستو) Roast beef تين Figs 

شاى بحليب Tea with milk

لحم غنم مشوى (رستو) Roast mutton 

موز Bananas شاى بليمون Tea with leman

لحم عجل Veal أناناس Pineapple

لحم خنزير Pork دراق – خوخ Peaches

بعض الافعال القياسية الشائعة Some common regular verbs

تصاغ الافعال من الحاضر الى الماضى فى اغلب الاحيان بأضافة حرف "ed" الى نهاية الكلمة

يترك Abandon

يقفل Close ينهى Finish

يبطل Abolish يجمع Collect يطوى Fold

يختصر Abbreviate يأمر Command يتبع Follow

يهين Abuse يشتكى Complain يقلى Fry

يقبل Accept يكمل Complete يربح Gain – win

يرافق Accompany يرشد Conduct – guide

 يقامر Gamble يعتاد Accustom

 يعترف Confess يجمع - يجتمع Gather

يقر Acknowledge يعتبر Consider 

يكرة - يبغض Hate  ينال Acquire 

يشتمل Consist يسخن Heat

يتصرف Act يشاورConsult يساعد Help

يضيف Add يحتوى Contain يستاجر Hire

يعجب Admire يتابع Continue يصتاد Hunt

يقبل Admit يطبخ Cook يعلم Inform

يؤكد Affirm ينسخ Copy يرث Inherit

يوافق Agree يصلح Correct يهين Insult

يساعد Aid يعد Count يتدخل Interfere

يسمح Allow يغطى Cover يخترع Invent

يسلى Amuse يعبر Cross يدعو Invite

يجاوب Answer يصرخ Cry يقفز Jump

يظهر Appear يرقص Dance يقتل Kill

يطبق Apply يخدع Deceive يقبل – يبوس Kiss

يعين Appoint يقرر Decide 

يقرع –يضرب بعنف Knock

يقترب Approach يتاخر - يؤجل Delay يضحك Laugh

يرتب Arrange يستحق Deserve يقود Lead

يصل Arrive يرغب – يتمنى Desire يقفز Leap

يسال Ask يموت Die يتعلم Learn

يساعد Assist يهضم Digest يكذب Lie

يندهش Astonish يختفى Disappear يرفع Lift

يجذب Attract يكتشف Discover يعيش Live

يتخلف Back يكرة Dislike ينظر Look

يستحم Bath يوزع Distribute يتزوج Marry

يصدق Believe يقسم Divide يصلح Mend

يخص Belong يشك Doubt يفقد Miss

يلوم Blame ينشف Dry يمزج Mix

يبارك Bless يسكن Dwell يتحرك Move

يغلى Boil يصبغ Dye يلاحظ Notice

يستعير Borrow يكسب Earn يطيع Obey

ينحنى Bow يهاجر Emigrate يشغل Occupy

يتنفس Breath يوظف Employ يقدم عرضا Offer

يدفن Bury يفرغ Empty يفتح Open

ينادى Call يشجع Encourage يامر Order

يعتنى Care يدخل Enter يلعب Play

يحمل Carry يفحص Examine يفضل Prefer

يغير Change يعذر Excuse يمنع Prevent

يغش Cheat يشرح Explain يطبع Print

يطالب Claim يقصر - يرسب Fail يعد Promise

ينظف Clean يخاف Fear يجر Pull

يدفع Bush يخيط Sew يستعمل Use

يستلم Receive يصرخ Shout يزور Visit

يرفض Refuse يوقع Sign ينتظر Wait

يسجل Register يشم Smell يمشى Walk

يذكر Remind يدخن Smoke يريد Want

يجدد Renew يقف Stand يغسلWash

يكرر Repeat يبقى Stay يراقب Watch

يجاوب Reply يكف Stop يزن Weigh

يستقيل Resign يحرك Stir – move يهمس Whisper

يحترم Respect يخزن Store يرغب Wish

يرتاح Rest ينجح Succeed يشتغل Work

يعود Return يبلع Swallow يلف Wrap

يثور Revolt يتكلم Talk يلبس Don - to dress

يدق Ring يذوق Taste

ينهض Rise يهدد Threaten

يفرك Rub يربط Tie

يوفر Save يلمس Touch

يحتقر Scorn يثق Trust

يخدم Serve يجرب Try

اتمنى من الله ان ينفع هذا الكتاب جميع الناس والمسليمن


وأطلب من القراء الدعاء لوالدى ولى بالرحمة والمغفرة


 ولا تنسى الدعاء لجميع المسليمن بالرحمة والمغفرة 


أمين......امين......أمين......أمين......أمين


وحتى تنال الجزاء قوم بنشر ذلك الكتاب اللهم اغفر وارحم


من اعدة هذا الكتاب وقامة بنشرة  أمين....أمين....أمين


ولاتنسى ذكر الله


سبحانة الله وبحمده


سبحانة الله العظيم 


استعفرا الله العظيم


   تعديل ومراجعة/احمد سعيد "دكترة"

Dactrah_21@yahoo.com

