
a bit  قليل، قطعة صغية
A bit extraقليًل أكثر من العتاد
a block of flats  مموعة شقق سكنية متلصقة
A box of matches  علبة كبيت
A buoy
A cherry tree  شجرة الكرز
A consumerمستهلك
a few  بعض
a happy new yea  أتن لك عاما سعيدا
a hundred  مائة
A hunter- gatherصياد وجامع الطعام
A long time مدة طويلة
A party’s parliamentary body  اليئة البلانية لزب
A priori  مسلم به
A quarter past one p.m.الواحدة و الربع مساءا
A quarter past three p.m.الثالثة و الربع مساءا
A quarter past two p.m.الثانية و الربع مساءا
A quarter to four p.m.الرابعة إل الربع مساءا
A quarter to three p.m.الثالثة إل الربع مساءا
A quarter to two p.m.الثانية إل الربع مساءا
A yield
A.O.G. ( arrival of goods)  وصول البضاعة
Abandon 
Abdomenبطن
Ability to pay  قدرة السداد
Ablution  الوضوع
Ablution with sand  التيمم
Aboriginal   السكان الصليون
Aboveفوق
Abroadباتساع
Abstain 

Abuse
Abusive  تعسفي – مهي
Accelerated increment 
Acceleration  تعجيل
Access
Accessibleسهل الوصول إليها
Accidentحادث
Accommodate a request 
According toحسب، طبقا لـ
Account Numberرقم الساب
Accountantالحاسب
Accounting ratios  النسب الحاسبية
Accounts  حسابات
Accounts payable  حسابات الدفع
Accounts receivable  حسابات القبض
Accrue  يدر
Accrued 
Accruing inerest  فوائد مستحقة

كلمة4000 قاموس انجليزى عربى اكثر من 

الشمندورة/ العوامة 

حصيلة/ مصول 

يترك / يهجر 

( عن التصويت) يتنع 
إساءة- يسىء 

نو معجل / زيادة معجلة 

حصول – إفادة – إقراض - وصول

يسهل – يسوى طلب - يلب 

متجمع / متحصل / مستحق 



Accurate (adj.)دقيق
Acrossعب
Actتثيل
Act of God  قضاء وقدر
Action plan (agenda for action )  خطة عمل
Actorمثل
Actressمثلة
Actuallyف القيقة
Adaptيتكيف مع
Adaptable سهل التكيف او التاقلم
Adaptationتكيف
Adapterمول
Added value  القيمة الضافة
Additionجع
Addressعنوان
Address bookمفكرة عناوين
Adjudication  مناقصة
Adjust programme  تصحيح برنامج
Adjustment 
Adjustment bureau  مكتب التسوية
Administration 
Administrator  الدير
Admissionإقرار
Adoptيتبن
Adore  يعشق – يب
Advantage cardكارت ميز
Adverse 
Advertisement  إعلن
Affection
Affluent society  متمع الوفرة
Afraidخائف
Africaأفريقيا
Africanأفريقي
Afterبعد
Afternoonبعد الظهر
Ageعمر
Age analysis of accounts receivable  التحليل الزمن لساب القبض
Agency substitutes  وكالت تصيل الديون
Aggravation / recrudescence  تعوي
Aggregation  تميع
Agileرشيق
Agreeيوافق
Agreement اتفاق
Agricultural credit  ائتمان زراعي
Agricultural loan  القرض الزراعي
Agro- based قائم على الزراعة
Aid cutoff قطاع العونة
Aimهدف
Airmailبريد جوي
Airplaneطائرة
Airportمطار
Aisleمشي بي كراسي كنيسة

ضبط - تسوية – تعاديل 

( التخطيطية ) الدارة 

مناوئ – سالب - سئ

حنو-مبه- عطف



Aisle seatمقعد ف المشي
Alarmإنذار
Alarm clockمنبه
Alienation/ retention  تنيب
Aliveحي
Allجيع
All – time high / unprecedented قياسي
Allergyالتجاوب
Alligatorتساح
Almondsلوز
Alms  صدقة
Alphabetالبدية
Alsoأيضا
Altemat  متاوب
Alwaysدائما
Amateurهاو
Amazed مذهول ، مندهش
Amazing  مدهش
Ambitionsطموح
Ambulance عربة إسعاف
Americaأمريكا
Americanالميكي
Amongبي
Amountقيمة
Amusement parkملهي
Anaestheticمدر
Analyseيلل
Analytical reports  تقارير تليلية
Ancestors 
Anchorمرساة
Anchor
Anchor يرسو ويثبت ف نفس الكان
Angelملك
Angles  اللئكة
Ankleالكاحل
Announce يعلن
Annual  سنويا
Annual ring  حلقة سنوية
Annuityقسط سنوي
Anotherآخر
Answerجواب
Anti- cyclical measures تدبي تثبيت السعار
Antiquitiesآثار قدية
Antisepticمطهر
Antiseptic  تطهي – تعقيم
Antlerقرن الوعل
Anxious قلق
Ap- dating  استكمال
Apart fromفضل عن
Apartment غرفة ، شقة
Apartment buildingعمارة سكنية
Apartmentsشقق

أسلف/ جدود 

مرساة/ يرسو 



Appallingمفزع
Apparelموديلت
Appearance  مظهر
Appendicitisالتهاب الزائدة
Appetiteشهية
Appetizerالشهي
Appleتفاحة
Appliancesفرن كهربائي
Applicant  طالب الوظيفة
Application  طلب وظيفة
Apply يقدم طلب
Appointmentتعيي
Appointmentميعاد
Appointment bookمفكرة مواعيد
Apricotمشمش
April ابريل
Apronوزرة
Aquariumالتحف الائي
Arbitrary dismissal  الفصل التعسفي
Arbitration  التحكيم
Archعقد
Archerرامي السهام
Archeryالرماية
Area codeكود النطقة
Arithmetic mean  التوسط الساب
Armpitإبط
Armrestيد الكرسي
Armsأذرع
Arrangement  تسوية الديون
Arrears/ unpaid balances   متأخرات
Arriveيصل
Arrowسهم
Artفن
Art galleryمعرض رسومات
Arteryشريان
Artichokeالرشوف
Articleمشروع
Articles of agreement  لئحة تأسيسية
Artistفنان
As/ qua 
Ascetic  متقشف – زاهد
Asceticism  تقشف
Ashtrayمطفأة
Asiaقارة آسية
Asianآسيوي
Askيسأل
Asparagusالسبانخ
Asphyxiatedمتنق
Aspirinالسبين
Associationجعية – رابطة
Assortmentتصنيف
Astronautرائد الفضاء
Asymmetric غي متسق

علي سبيل الثال / بثابة



at all  مطلقا
at different times of the day ف أوقات متلفة من اليوم
At factor cost  بسعر التكلفة
at first  أول، ف بادئ المر
At last  أخيا ، ف النهاية
At maturity  عند الستحقاق
At par  السعر الصلي
At sight  للطلع
At sight  عند الطلع
At sight & up to  للطلع ولدة أقصاها
at the end of ف ناية
At the front of ف مقدمة أو بداية
At the grass roots level على مستوى القاعدة
At zero interest  بدون فوائد
Atheism  إلاد
Atheist  ملحد
athens  مدينة أثينا
Athlete (n)شخص رياضى
Athletic (adj.)رياضى
Athleticsألعاب القوى
Atlantic oceanالحيط الطلنطي
ATMالصراف الل
Atomic dust غبار ذري
Attached  ثبتت ف
Attackيهاجم
Attentionانتباه
Atticالعلَية
Auction  مزاد
Audienceقاعة القابلت
Auditing  الراجعة
Auditor  مراجع
Auditoriumقاعة الستماع
Augustأغسطس
Auntعمة
Australiaاستراليا
Australianأسترال
Author  مؤلف
Authorised capital  رأس الال السموح به
Authorityالسلطة
Autumnالريف
Available
Avenueجادة
Average of collection period  متوسط فترة التحصيل
Aviation الطيان
Avocadoالفوكاتة
Awarding committee  لنة تكيم
Awarenessوعي
B. C.قبل اليلد
Babyرضيع
baby (pl. babies)  طفل رضيع
Backظهر
back  خلفا، إل الوراء
Backbenchers  من يتلون القاعد اللفية ف البلان

متوفر- متاح–موجود



backgammon   لعبة الطاولة
Backpackحقيبة ظهر
backwards  إل اللف
Baconلم خنير مقدد
Bad-temperedذا مزاج غاضب
Bad debt loss index  معدل الديون العدومة
Badgeشارة
Badly managedذات أدارة سيئة
Badmintonتنس الريشة
Bagelخبز حلقي
Baggageحقائب سفر
Baggage claimتسلم القائب
Bagpipesمزمار القرب
Baguetteخبز فرنسي
Baitشص السنارة
Bakeryفرن
Balance التوازن
Balanceموازنة – رصيد
Balance of payments  ميزان الدفوعات
Balance sheet  الساب التامي
Balconyشرفة
Ballكرة
Ballerinaراقصة الباليه
Balletرقص الباليه
Balloonيالونة
Balloon loan 
Ballot box  صندوق القتراع
Banيطر – ينع
Bananaموز
Band فرقة موسيقية
Band-Aidبلستر
Banisterعمود الدرابزين
Banjoبانو
Bankبنك
Bank Accountالساب الصرف
Bank credit  الئتمان الصرف
Bank draft  حوالة مصرفية
Bank loan  قرض مصرف
BANK RATE  معدل الصم
Bank statementكشف حساب البنك
Bankruptcy  الفلس
Barبار
Barbecueيشوي على النار
Barberحلق
Bareعارية – بل أثاث
Bargain مساومة
Bark    
Barnالرن
Barracks ثكنات اليش
Barrelبرميل
Bartenderساقي
Barterيقايض – مقايضة

(اكب اقساطه اخرها )قرض مقسط 

( اللحاء)القشرة الارجية للشجرة 



Base 
Base rate  الد الدن
Baseballالبيسبول
Baseball capقبعة البيسبول
Baseball gloveقفاز البيسبول
Basic work data  بيانات العمل الساسية
Basketسلة
Basketballكرة السلة
Batالضارب
Batخفاش
Batch costing  تقدير تكاليف الدفعة الواحدة
Batch production  النتاج بالدفعات
Bathبانيو
Bathrobeبرنس حام
Bathroomمرحاض
Battery بطارية
Be awardedتنح
Be engagedمشغول بكالة أخرى
be going to  ينوى ، يوشك أن
Be injured 
Be stripped ofُيجرد من
Beach شاطئ
Beach ballكرة الشاطئ
Beach pailجردل
Bead note  مذكرة تهيدية
Beadsخرز
Beakمنقار
Beansفاصوليا
Bearدب
Beardلية
Beat the recordيطم الرقم القياسى
Beautifulجيل
because  لن
because of  بسبب
Bedسرير
Bed spreadمفرش سرير
Bed tableمائدة سرير
bedouin  بدوى ، أعراب
Bedroomحجرة النوم
Beeنلة
Beefلم البقر
Beerبية
Beetleخنفساء
Beetsشندر
Beforeقبل
Beggarمتسول
Behindوراء
believe (d) يصدق
Bellجرس
Bellboyخادم فندق
belong to (ed)يص
Belowتت

الساس  / القاعدة 

(ف حادثة)يصاب 



Beltحزام
Benchمقعد طويل
Benchmark  علقة السناد
Bendانناء
Beneath
Beneficiary  مستفيد
Benefitفائدة
Berberقبائل الببر
Beretبييه
Besideبانب
besides  علوة على ذلك، بالضافة إل ذلك، فوق ذلك
Betterأحسن
Betweenفيما بي
between 
Beverageمشروب
beyond  بعد، وراء
Bicycleدراجة هوائية
Bicycle helmetقبعة الدراجات
Bikingسباق دراجات
Bikiniبكين
Billفاتورة
Bill of exchange  كمبيالة
Billionبليون
Binderملد الكتب
Binocularsنظارة معظمة
Biologyعلم الحياء
Birdطي
Birdhouseبيت الطائر
birth  ميلد، مولد
Birthdateتاريخ ميلد
birthday يوم ميلد، عيد ميلد
Bitter
Blackأسود
Blackberriesعنب اسود
Blackboardسَبورة
Blanketبطانية
Blasphemy  الكفر
Bleedingمعقم
Blenderخلط
blind  أعمى، كفيف
Blindsستائر
Blockيسد الطريق
Blocks كتلة
Blondأشقر
Blood pressureضغط الدم
Bloodstreamمرى الدم
Blossomإزهار
Blouseقميص خارجي
Blow up ينفج
Blueأزرق
Blueberriesعنب بري
Board chairman  رئيس ملس الدارة

أسفل / تت 

(للمكان والزمان( )اثني أو شيئي)بي 

ذا طعم لذع/مر



Board of directors  ملس الدارة
Boarden
Boardersحدود
Boardingاقامة بالكل
Boatزورق
Boatمركب
Body buildingكمال الجسام
Boilيغلي
Boltمسمار
Bombقنبلة
Bond  سند
Bonds  سندات
Boneعظم
Bonesعظام
Bookكتاب
Bookيجز
Book bagحقيبة الكتب
Book value  القيمة الدفترية
Bookingحجز
Bookkeeper  كاتب السابات
Bookkeeping  إمساك الدفاتر
Bookshelvesأرفف الكتب
Bookstoreمتجر كتب
Boom & bust  انتعاش وكساد
Boom/ pick – up / rebund / recovery  انتعاش
Bootصندوق السيارة
Boot  حذاء برقبة
Bootsبوت
Border guardبوابة أمن
bore  يل، يدعو للملل
Borer  مثقاب
Boringمل
botany  علم النبات
Bottleزجاجة
Bottomأدن
Boughtجاهز
Bought up  متكر
Bouquetباقة أزهار
Bowيذعن
Bowlingالبولنيغ
Boxصندوق
Boxerاللكم
Boxingاللكمة
Boxing gloveقفاز اللكمة
Boxing ringحلبة اللكمة
Boyصب
Braceletسوار
Brainمخ
Brain power قوة العقل
Branchغصن
Branch banks  الصارف ذات الفروع
Branches  فروع الشجرة
Brassالنحاس الصفر

يوسع/ يتسع 



Brassiereصدرية للثديي
brave   شجاع، مقدام، جرئ
Breadخبز
Break استراحة
Break- down  انيار
Break-upانيار – تزئة
Break offيكسر
Break the recordيطم الرقم القياسي
Breakfastالفطور
Breathe in  يستنشق – يتنفس
Breathe out  يطرد الواء إل خارج السم
Breathingتنفس
Brickطوب
Bridgeجسر
bridge  كوبرى، جسر
Bridleلام
Briefcaseمفظة جلدية
bright  ساطع، وضاء، مشرق
bright  زاه، فاقع
Brilliantذكى جًدا – ألعى
Bring aboutُيحدث
Bring upيرب
Broad  عريض
Broccoliبروكللي
Brochure
Brokenمهشم
Broker  سسار
Brokerage  سسرة
Broochالبوش
Broomمقشة
Brothمرق
Brotherأخ
Brother-in-lawأخو الزوجة
Brownبن
Brunetteامرأة سراء
Brussels sproutsكرنب
Bubblesفقاقيع
bucket  دلو، جردل
Buckle
Budبرعم
Buffaloجاموس
Buffer fund 
Bugبق
Buildيبن
Buildingمبن
Building and Engineering البناء والندسة
Bulk  كمية اقتصادية
Bullثور
Bulletرصاصة
Bulletin boardلوحة حائط
bump into (ed) يصدم، يرتطم بـ
Bunكعكة ملة قليل

(للدعاية)كتيب – كراسة 

(حذاء أو حزام)إبزي 

رصيد وقائي - رصيد



Bunco إختلس
Bunsen burner  موقد بنين
Buried  مدفونة
Burns  الروق
Busأتوبيس
Bus stopمطة أتوبيس
Businessعمل
Business around the worldالعمل حول العال
Business cardبطاقة عمل
Business credit  الئتمان ف العمال
Business establishment  منشأة العمال
Business loans limits  حدود
Business risk  ماطر العمال
Businessmanرجل أعمال
Businesswomanسيدة أعمال
Butcherالزار
Butterزبدة
Butter knifeسكينة الزبد
Butterflyفراشة
Buttocksأرداف
Buttonزرار
Buttonزر – مفتاح لعمل الهاز
By- products  منتجات فرعية
by بانب، بقرب، عند
By elections  انتخابات فرعية
By the park  بوار النتزه
By virtue of  بقتضى – بوجب
Bylaws  لئحة
Bypassيتحاشى – يتجنب
C. &.F. (cost & freight)  التسليم بيناء الوصول
C.B.D. ( cash before delivery)  الدفع
C.I.A ( cash in advance)  الدفع مقدما
C.I.F.  cost. Insurance and freight)  التسليم بيناء الوصول
C.O.D.( cash on delivery  الدفع عند التوريد
C.W.O. ( cash with order)  الدفع عند الطلب
Cabbageملفوف
Cabinكوخ
Cabinetخزانة
Cable carسيارة معلقة
Cactusصبار
Cafeمقهي
Cageقفص
Cakeكعكة
Calcuated risk  ماطرة مسوبة
Calculatorآلة حاسبة
Calendarتقوي
caliph  خليفة السلمي
Callمكالة
Call at  يزور مكان
Call loan قرض تت الطلب
Camcorderآلة تصوير فيديو
Camelجل
Cameraآلة تصوير



Camouflageموه
camp  معسكر، ميم
Campaigh promises  وعود النتخابية
Camperمعسكر
Campfireنار الخيم
Campingالتخييم
can يستطيع ، يقدر
can be eaten 
Can openerفتاحة
Canadaكندا
Canadianكندي
canal  قناة، ترعة
Cancelيلغي
Candidate  مرشح
Candleشعة
Candlestickشعدان
Candyحلوى
Canoeقارب خفيف صغي
Cantaloupeالكانتالوب
Canvasخيش
Canyonواد ضيق
Capital  رأس الال
Capital employed  رأس الال الوظف
Capital inflow  دخول رأس الال
Cappuccinoقهوة إيطالية
Captureيأسر
Carسيارة
Car problemsمشاكل السيارة
Caravanقافلة
Card holderحامل الكارت
Careعناية
Carefulمترس
Careless مهمل
Carelessly بإهال
Caribbean Seaالبحر الكاريب
Carouselعرض خيالة
Carpenterالنجار
Carriageعربة خيل
Carriage عربة حنطور
Carriageعربة ترها اليول
Carrotجزر
Carryيمل
Carry onيستمر
Cartogram  خريطة بيانية
Carved out of منحوت ف – مقطوع من
Cash discount  الصم النقدي
Cash registerتسجيل نقدى
Cashewsكاشونت
Cashierأمي صندوق
Casinoنرد
Castleقلعة
Catهر

(من المكن أكله)يكن أن يؤكل 



Catalyst 
Cataract  شلل
Catchيسك
catch (caught) ،يلقف، يسك ب
catch a train  يلحق القطار
catch fire  يشتعل
catch fish  يصطاد سكا
Caterpillarيرقة الفراشة
Cathedralكاتدرائية
Cattleماشية
Cauliflowerقرنبيط
Caveكهف
cave  كهف، مغارة
Cavityفجوة
CD-ROMقرص مدمج
Ceilingسقف
Celebrationاحتفال
Celeryالكرفس
Cellخلية
cell  زنزانة
Cells  خليا
Cemeteryمقبة
Center مركز
center  مركز، وسط
Centerpiece / cushion  دعامة
central  مركزى، وسطى
central america  أمريكا الوسطى
Centuryقرن
certainly  بالتأكيد، دون شك
Chainسلسلة
Chair كرسي
Chalkboard eraserماسحة السبورة
Chamber of commerce  الغرفة التجارية
Champagneالشمبانيا
chance  فرصة مواتية
Chandelierشعدان
Changeفكة
change 
change (d)  يبدل ، يغي ، يتغي
Chapel
Chapter  سورة
Characteristicsصفات ميزة
charcoal  فحم نباتى، فحم الطب
Charge  يشجن
Charityعمل خيى
Charity
Charity  الحسان
Chart  رسم بيان
Cheapرخيص
Cheat يغش
Checkشيك
Check list  قائمة الراجعة

عامل مساعد - عامل حافز

(نقود ف عملة صغية)فكة 

جناح كنيسة/كنيسة صغية

بر – مؤسسة خيية- إحسان- ملة



Checkeredمتلف اللوان
Checkersلعبة الداما
Cheekوجنة
cheer  هتاف، صيحة فرح
Cheer  يهتف، يهلل
cheer (ed)  يهتف
Cheeseجب
Chefرئيس الطهاة
Chemical fertilizerساد كيماوى
chemistry  علم الكيمياء
Cheque bank  دفتر شيكات
Cherriesالكرز
Chessلعبة الشطرنج
Chestصدر
Chewing gumعلكة
Chickenدجاجة
Chief 
child  طفل
childhood  طفولة
Childrenأطفال
Chillyبارد
Chimneyمدخنة
Chinذقن
china  الصي
Chocolateشوكولته
Choirجاعة منشدين
Chokingخانق
Chopsكستليتة
Chopsticksعيدان أكل الصي
Chrisitian  مسيحي
christmas 
Churchالكنيسة
church (es) كنيسة
cigarette  سيجارة
Cigarettesسجائر
Circleدائرة
Circulateيدور
Circulating capital   رأس الال التداول
Circusسيك
cities  مدن
Cityمدينة
city  مدينة كبية
Civil defence الدفاع الدن
Clamحلزون صدف
clam  هادئ
Clapيصفق
Clawملب
clay  واضح
Cleanنظيف
Cleaning house  غرفة مقاصة
Cleanserمنظف
clearly  بوضوح

" قبيلة" رئيس 

)25/12(عيد ميلد السيح 



Clerkمساعد ف مل
Client عميل
Cliffمنحدر صخري –جرف صخرى
Climbيتسلق
Climberمتسلق البال
Clipboard لوح كتابة
Clockساعة كبية
Clock towerبرج الساعة
Closedمغلق
closed road  طريق مغلق
Clothespinمشبك
Cloudyغائم
Clownمهرج
Coalition          إئتلف
Coalition split  انقسام ف الئتلف
Coastساحل
Coatسترة
Coat rackشاعة
Cocktailكوكتيل
Cocoaكاكاو
Coconutجوزه الند
Coffeeقهوة
Coffee grinderمطحنة بن
Coffee potقدر القهوة
Coilملتف
Coinعملة معدنية
Coinsعملت
Coinsurance  التأمي الشترك
Colaكول
Coldبارد
Cold waterماء بارد
Coliseumمدرج روما القدي
Collarياقة
Colleagueزميل
Collect callمكالة مدفوعة الجر علي التلقي
Collection  تصيل
Cologneكولونيا
Colonistمستعمر
Colonyمستعمرة
Colourfulزاهى اللوان
Columnعمود
Combمشط
Combine
Comeيأت
come back  يعود، يرجع
come from 
come in  يدخل
come up  يرتفع
comma 
Commandmentsأوامر الوصايا العشر
Commentaryتعليق
Commercial discount الصم التجاري

يضم- يمع 

(بلده ، أصله ، مصدره)يأتى من 

(ف الكتابة)الفاصلة 



Commercial relations  العلقات التجارية
Commission  عمولة
Commit يرتكب
Committeeلنة
Committee chairman  رئيس لنة
Committee rapporteur  مقرر لنة
companion  رفيق، صاحب
Companyشركة
Compared withبالقارنة بـ
Compassبوصلة
Competitionمنافسة
Competitorsالتنافسون
Complaint  شكوي
Complicated
Complicated معقد
Composite value  قيمة حقيقية
Comptroller  مراجع حسابات
Computerالكمبيوتر
Computingاستعمال الكمبيوتر
Conceited مغرور
Concertحفلة موسيقية
Conciliation  الصالة
Conditional sales contract  عقد بيع شرطي
Conditionsأحوال
Conductorالوصل
Coneمروط
Confiscation  مصادرة
Congestion
Congregation  الشر
Congregational prayer  صلة الماعة
Coniferous دائمة الضرة –ل تفقد أوراقها ف الشتاء
Connected
Conquerيهزم
Consequentlyونتيجة لذلك
Constant
Constituency  دائرة انتخابية
Constituent assembly  جعية تأسيسية
Consultative body 
Consumer credit  ائتمان استهلكي
Consumer finance companies  شركات التمويل الستهلكي
Consumer lending institutions  مؤسسات التسليف
contain (ed) يتوى على
continue (d)  يستمر
Contractينكمش – يتقلص
Contractعقد
Contribute (to)
Contribution  إسهام
control (controlled) يضبط، يتحكم ف
Control by sampling  الرقابة بأخذ عينات
Convenientمناسب – يلئم
conversation  مادثة

صعب- معقد 

اكتظاظ/ ازدحام 

متصلة / مرتبطة 

ثابت- دائم 

ملس إستشاري ( هيئة  (

( ف ) يسهم 



Converted to Islam  اهدوا للسلم
Convertibleقابل للطى
Cookيطهو
Cook bookكتاب طهي
Cookieبسكويت
Cookie jarخزانة بسكويت
Coolerمبد
Copticقبطى
Coralالرجان
Core budget من صلب اليزانية
Corel reefsالشعب الرجانية
Corkscrewنازعة السدادة الفلينية
corm  حب القمح أو الذرة
Cornذرة
corn oil  زيت ذرة
Cornerركن
Corrupt مرتش، فاسد
Cosmeticsمكياج
Cost accounting  حساب التكاليف
Cost of capital  تكلفة رأس الال
Cost price  سعر التكلفة
Costumeزي
Cottageبيت صغي
Cottonقطن
Couchأريكة
cough  سعال ، كحة
Cough syrupدواء للكحة
could 
Counterمائدة
Countrysideالريف
Courageous شجاع
Courtyardفناء
Cousinابن عم أو خال
cousin 
Cowبقرة
Cowboyراعي البقر
Cowrie صفة – ودعة
Crabكابوريا
Crackتشرخ
Craftsالرف اليدوية
Craftsman  حرف
Crampsمغص
crash  صوت ارتطام عنيف، اصطدام
Crash 
Crash programme  برنامج عاجل أو مكثف
Crateقفص
Crawlيبو
Creamالقشدة
Created funds الموال الستحدثة
Creatureملوق
Creditإئتمان – البيع الجل
Credit cardبطاقة ائتمان

هل يكن - استطاع 

(العم، الال، العمة،الالة)ابن 

تصطدم ف حادثة/تنفجر



Credit insurance  تأمي الديونية
Credit reporting agencies  وكالت
Credit risk  ماطر الئتمان
Credit sales  البيعات الجلة
Creed  عقيدة
Creekجدول
Crewتديف
Crganisation chart  رسم بيان للتنظيم
Cricketلعبة الكريكت
Crime جرية
Criticalنقدى
Crocodiles of touristsصفوف من السياح
Croissantكعكة هللية
Crookedأعوج
Cropيصد
crop  مصول
Cross – section data  بيانات إحصائية
Cross country skiingالتزحلق عب الريف
Crosswalkمر الشاة
Crowdحشد
Crownتاج
cruel  قاس
Cruiseيطوف ف البحر
Crustقشرة البز
Cryيبكي
cry (cried)
Crystalبلور
Cucumberخيار
Cuffثنية البنطلون
Cuisineمطبخ
Culturalثقافية
Culture
Cuotff point قطاع التمويل
Cupفنجان
cup up يقطع إل أجزاء
Curb/ constraint / constriction/ bottleneck 
Curlyمعد
Currencyعملة
Current price  السعر الاري
Curtainsستائر
Curveمنحن
Cushionوسادة
Customعادة
Customعرف – عادة – تقليد
Custom 
Customerزبون
customer  زبون، عميل، مشتر
Customsرسوم جركية
Cutيرح
cut (3)
Cut offيقطع

يبكى - يصرخ 

ثقافة/ حضارة 

عقبة /عائق 

(تص متمع) عادة 

يقص - يرح - يقطع



cut off 
Cutting boardلوح تقطيع
Cyclical fluctuations التقلبات الدورية
Dailyيومي
Damسد
Damage
Danceرقص
Dangerخطر
Darkظلم
dark مظلم، معتم، داكن، قات، غامق اللون
darkness  ظلم، ظلمة
Dartsالرماح
Date back يرجع تاريه إل
Datesبلح
Daughterابنة
Dayيوم
De facto  بكم الواقع
dead  ميت
deaf  أصم، أطرش
Deaf 

dear 
Death rateمعدل الوفيات
Debitمدين
Debtدين
Decayed
Deceive – trick يدع
Decemberديسمب
decide (d) يقرر
Deciduous trees أشجار تسقط أوراقها ف الشتاء
Deckظهر السفينة
Declineيقلل – يتدهور
Decline/ drawdown  تدن
Decorationزخرف
Decoration  زينة
Decorativeتزيين
Decreaseيقلل
deep  عميق
Deerالظب
Deferred annuity قسط سنوي مؤجل
Definite right  حق معلوم
Delicate
Delicious لذيذ
Delighted  مسرور جدا، مبتهج
Deliver  يسلم
Demandالطلب
Demand deposits ودائع الطلب
Demonstrate  يوضح أو يبي
Demonstrationمسية ا مظاهرة
Demur
Denationalisation  إلغاء قرارات بالتأميم

(بعن يزيل أو يلع بالقطع)يقطع 

تلف/ ضرر 

اصم/ اطرش
(بالطابات)عزيزى، عزيزتى 

سيئة / متعفنة / متحللة 

سريع العطب/ رقيق 

معارضة - شك 



Dense 
Dentist طبيب أسنان
Deodorant مزيل رائحة العرق
depart  يرحل، مغادرة
Department  قسم
Department storeمتجر عام
Dependيعتمد او يتكل على
Depletion  نضوب
Deposit  مودع
Deposit – import  استياد بتحويل العملة
deposit ledger  دفتر المانات
Depressed area/ disaster area  منطقة منكوبة
Depressionمنخفض – إحباط
depth  عمق
Dermatitisمرض جلدى
Derogation  انتقاص
Descendants
Description  وصف
Desertصحراء
Designerمصمم
Designsتصميمات
Deskالكتب
Desk lampمصباح مكتب
Desperatelyبيأس
Dessertحلوى بعد الطعام
Destinationمكان الوصول
Destined hour  الساعة – يوم القيامة
Destitute  معدم
Detailsتفاصيل
Determined
Developينمو – يتطور
Devotedملص
Diabeticمصاب ببول سكري
Dialيدير قرص تليفون
Diameter قطر الدائرة
Diamondماسة
Diamondماس
Diaperحفاضة
diary (pl. diaries) مفكرة، مذكرة يومية
Diceالنرد
dictionary  قاموس، معجم
Differentمتلف
Difficulty standingصعوبة ف الوقوف
Digيفر
Dignified
Diningطعام
Dinnerالعشاء
Dinosaurالديناصور
Dip
Direct costs  التكاليف الباشرة
Directionاتاه

مزدحة جدٌا/ كثيفة 

منحدر من/ من سللة 

عاقدا العزم/ مصمم 

مترم- مبجل 

يضع ف سائل/يغمس



Direction  توجيه
Directives توجهات
Directorمرج
Directorمدير
Dirt roadأرضية الطريق
Dirtyقذر
Disabledملغي
Disadvantagesمساوئ
Disaster- prone area منطقة معرضة للكوارث
Disastrous
Discoالديسكو
Discountتفيض
Discount  خصم – تفيض
discuss (discussed) يناقش
discussion  مناقشة
Diseased heartقلب مريض
Disguised unemployment  بطالة مقنعة
Dishonest غي آمن، مضلل
Dishwasherغسالة الصحون
Diskقرص
Disk driveدافع القرص
Dismissيطرد
Disorderعلة – اضطراب
Disown  أنكر
Disrupt 

Disruptive 
Dissaving / diseconomy  تبذير
Dissident  منشق
Divergence / spread  تفاوت
Diversification  تنويع
divide into (d) ينقسم إل
Dividend  ربح السهم
Dividend  حصة ف الربح
Divine religions  الديان السماوية
Divingغطس
Diving boardلوح الغطس
Divisionقسمة
do – does (did - done) يعمل، يفعل
Doctorدكتور
Documentمستند
Documentوثيقة
Documents  سندات
Dogكلب
Dog racingسباق الكلب
Dolphinsالدلفي
Domeقبة
Domestic policies  سياسة داخلية
Don't touchمنوع اللمس
Don’t mind ل يانع
Donateيتبع
Doorباب
Door knobمقبض الباب

فاجع/ وخيم 

يتوقف- يتعطل
( مدمر) خطي 



Door knockerقارع الباب
Doormanبواب
Dormant dabt. دين راقد
Doubleمزدوج
Doubleمقدار مضاعف
Doubles competitionsمنافسات الزوجى
Downتت
down  إل أسفل
Down payment  مقدم الثمن
Downward adjustment  خفض – تفيض
Dozenدستة
Dragonتني
Dragonflyدبور
Dramaمسرحية
Dramatically بطريقة مثية
Drawbacks
Drawee  السحوب عليه
Drawer  الساحب
drawing   إل أعلى
Drawing account  حساب جاري
drawing board  لوحة رسم
Dressرداء
Dresserخزانة اللبس
Dressing
Drillمثقاب
Drillيفر بثقاب
Drill  يفر بثقاب
Drill bitsDrill bits
Drilling machine آلة الفر
Drinkشراب
Drinking straw   مصاصة
Drive mad ينن
Driverسائق
Driver's licenseرخصة القيادة
Drought الفاف
Drugsمدرات
Drugstoreصيدلية
Drumطبلة
Drummerطبال
dry (dried) يف، ينشف
Dry cleanersمغسلة
Duckبطة
Duly  بالطريق الرسي
Dumpيلقى ليتخلص من
Dust panجاروف
E-mailبريد إلكترون
E.O.M. ( end of month)  الدفع ف ناية الشهر
Eachكل
each  كل
each other  بعضهم بعضا، كل منهما الخر
Eagleنسر
Earأذن

عوائق/ نقائص 

غيار/ ضمادة 



Earacheأل ف الذن
Earlyمبكر
Earn a livingيكسب قوته
Earner

Earner
Earnings – revenues  إيرادات
Earringsحلق
Earthالرض
Earthquakeزلزال
Easelالامل
Eastالشرق
East  الشرق
Eatيأكل
Eat away
Ecmonic receovery ( revival )  انتعاض اقتصادي
Economic malaise  ضائقة اقتصادية
Economic rate of retum عائد اقتصادي
Economic slump   تدهور اقتصادي
Economistعال اقتصاد
Edgeحد
Educate
Efficient  كفء
Eggplantباذنان
Eggsبيض
egypt  مصر
egyptian  مصرى
Eightثانية
Eight8
Eight hundredثانائة
Eighteenثانية عشر
Eighteen18
Eighthالثامن
Eightyثانون
Eighty80
either 

either …. or … 
Elastcity of demendمرونة الطلب
Elbowمرفق
Elders  السنون
Election campaign  الملة النتخابية
Election theme  موضوع ف الدعاية النتخابية
Electorate  مموع الناخبي
electric  كهربائي
Electrical plugسدادة كهربائية
electricity  الكهرباء
electronic  إلكترون
Elephantالفيل
Elevatorمصعد
Elevenأحد عشر
Eleven 11
Embargo  حظر

مدر-  مربح
مدر-  مربح 

يتآكل/ يهلك / يبلى 

يدرب/ يرب / يعلم 

(بالملة النفية)أيضا، كذلك 
.. إما … أو 



embassy  سفارة
Emergencyطارئ
Emergency meeting  اجتماع طارئ
Employ
Employ  يعي – يوظف
Employee الوظف
Employee`  موظف
Employer  صاحب العمل
Employment  العمالة
Emptyفارغ
Encyclopediaدائرة معارف
Endogenization  تطويع
Energy طاقة
Engaged مطوبة
Engineمرك
engine  مرك
engineer  مهندس
engineering  هندسة
Englandإنكلترة
Englishإنكليزي
enjoy (ed) يستمتع بـ
Enormous  هائلة
enough  كاف، واف
Entertainmentتسلية
Entitled
Entranceمدخل
Envelopeظرف
envelope 
Environmentالبيئة
Equalityالساواة
Equalization  تعديل الجور
Equation  معادلة
Equipmentمعدات
Equipment 
Eraعصر – عهد
Eraserمحاة
Escrow account حساب ممد
especially  بوجه خاص، بصورة خاصة
Espressoاسبيسو
Essentialضرورى
Establish a recordيسجل رقم قياسى
etc. (etcetera) إل آخره
Europeأوروبا
europe  أوربا
Europeanأوروب
Evacuation  الخلء
even  حت
even if  حت لو
Eveningمساء
Event  حدث تاريي
Eventuallyف النهاية
eventually أخيا، ف ناية المر

يشغل/ يوظف 

باسم / تت عنوان

(غلف لرسالة)ظرف 

لوازم / معدات 



Eventually 
ever  دوما، دائما، ف كل وقت، ف أى وقت، ف وقت من  الوقات
every  كل
everybody  الميع، كل واحد، كل شخص
everyone  الميع، كل واحد، كل شخص
everything  كل شئ
everywhere ف كل مكان
Evidence  دللة – بينة
Evil  الشر
Ex- gratia  بدون مقابل
Ex officio  بكم النصب
exactly  تاما ، بالضبط
exam  امتحان
Excerptنبذة – مقتطفات من
Exchangeمبادلة
Exchangeيبادل
Exchangeيبادل – يتبادل
Exchangeتبادل – صرافة
exchange rate  سعر الصرف
Excise duty  ضريبة استهلك
Excitedمثار
excited  منفعل، فرحان
exciting  مثي
exclaim (ed) يصبح متعجبا
Excursions
Excuse meمعذرة
Executives  السئولون عن الدارة
Exerciseترين
Exhibition  معرض
Exitمرج
Exotic
Expandيتوسع – يتمدد
Expandيتوسع
Expedient  لزم
Expendibure          مصروفات
Expenditure / outlay  إنفاق
Expensiveغال
experiment  تربة
Expireينتهي – ينقض الجل
Expiry
Expiry Dateتاريخ اناء الصلحية
Explorerمستكشف
Explosionانفجار
Exportيصدر
Exposte  لحق
Express approval  موافقة صرية
Extension  تأجيل الستحقاق
Extension officer  مرشد زراعي
Extention 
extra  إضاف، زائد
Extrabudgetary  من خارج اليزانية

ف النهاية /  أخيا 

نزهات/ رحلت قصية 

طريف/ غريب 

"إنتهاء" إنقضاء – 

( زراعي) إرشاد 



Extract  يستخلص – ينتزع
Extractive industries  صناعات استخراجية
Extraordinary  غي عادي
Extremely جدا ، بافراط
Eye dropsقطرة للعي
Eyebrowحاجب العي
Eyelashesأهداب الفن
Eyelidجفن العي
Eyesعيون
F.O.B. ( free on board)  التسليم ظهر الباخرة
Fabricمادة
Faceوجه
face cream  كري الوجه
Face value  قيمة سية
Face value  قيمة صورية
Facilityتسهيل
Factoryمصنع
Faint
Faintedأغمي علية
Faithful  مؤمن
Faithfulness اليان
Faithless (disbeliever)  كافر
Fallالريف
Fallسقوط
fall (fell, fallen)
fall asleep  يغلبه النعاس، ينام
fall ill يصاب بالرض
fall in love  يقع ف حب
Familyعائلة
famous for  مشهور بـ، شهي بـ
Famous writers  كتاب مشهورين
Farبعيدا
Farmمزرعة
farm  مزرعة
farmer  مزارع، فلح
farming  الزراعة
Fascinatingساخر – خلب
Fastبسرعة
Fasting  الصيام
Fate  القدر
Fate and divine decree  القضاء والقدر
Fatherأب
Father-in-lawالمو
Faucetصنبور
favorite  مفضل
Fax machineماكينة الفاكس
fear  خوف
Feasibility study 
Feastعيد
feather  ريشة
Februaryفباير
February (feb.)فباير

يغمى عليه/ يفقد وعيه 

(للمطر والثلج)يتساقط 

دراسة الصلحية / دراسة الدوى 



February secondالثان من فباير
Feduciary  إصدار نقود بدون غطاء
Feedيطعم
feed (fed) يطعم، يغذى ، ترضع طفل
Feeding the needy  إطعام السكي
Fees 
Feetأرجل
Feluccaظهر السفينة
Feminist نسائيه
Fenceسور
Fencingمبارزة بالسيف
Fenderالة تصوير
Ferris wheelعجلة دوارة
Ferryالعب
ferry (pl. ferries) معدية
Fertileخصب
Fertile (adj.)خصب
Festivalمهرجان
festival  مهرجان، احتفال
Festivals
Feverحى
Fewقليل
few عدد قليل جدا
Fieldحقل
Fifteenخسة عشر
Fifteen 15
Fifthخامس
Fiftyخسون
Fifty50
Fifty percentخسون بالائة
Figsتي
Fileملف
Filmفيلم
Finزعنفة السمك
Finalistالشترك ف مباراة نائية
Financeالوارد الالية
Finance companies  شركات التمويل
Finance ministerوزير الالية
Financialمال
Financialمال
Financial markets  أسواق مالية
Financial package   خطة تويل
Financial risks  الخاطر الالية
Financial stress ضريبة مالية
Financialization of savings  توظيف الدخرات
Financing  التمويل
Findingsنتائج بثية
Fingersأصابع
Fireحريق
fire  حريق ، نار
fire engine  سيارة إطفاء الريق
Fire extinguisherطفاية حريق

رسم / اجر 

أعياد/ مهرجانات 



Fire fighterرجل مطافئ
Fire fighting equipment  أجهزة إطفاء الريق
Fire helmetقبعة مطافئ
Fire hoseخرطوم مطافئ
Fire placeمدفأة
Fire stationنقطة مطافئ
Fire truckسيارة مطافئ
Fireplace screenشاشة الدفأة
Fireworksألعاب نارية
Fireworks  ألعاب نارية
Firm price  سعر نائي
Firstأوًل
first  أول
First aid  السعافات الولية
Fiscal drag  عبء مال
Fiscal policy  السياسة الالية
Fishسك
fish 
fisherman  صياد سك
Fishingصيد السمك
fishing  صيد السمك
Fishing hookشص السنارة
Fishing poleالسنارة
Fiveخسة
Five5
Five hundredخسمائة
Five minutesخس دقائق
Fixed price
Flagعلم
Flag
Flagpoleسارية العلم
Flamingoفلمنجو
Flashlightالضوء الومضي
Flat rate  سعر موحد
flat tyre  إطار سيارة خال من الواء
Flight رحلة طيان
Flippersزعانف
Floatيعوم
Floating gardens حدائق طافية علي الاء
Flockسرب
Flood 

Flood (v)
Floorأرضية
Floppy diskالقرص الرن
Floristبائع الزهور
Flow chat  رسم بيان لسي العمل
Flow process chart  رسم بيان لركة العمليات
Flowerزهرة
Flower potأصيص زهور
Fluteفلوت
Flyيطي

سكة  - يصطاد سكا 

ثن موحد/ سعر ثابت 

راية/ علم 

يغمر بالاء/ يفيض 
يغمر بالاء/ يفيض 



fly (flew – flown)
fly (pl. flies)ذبابة
Foamرغوة – ُزبد
Fogضباب
Folderحافظة الوراق
Folk hero  بطل شعب
follow (ed)
following  التال، ما يلى
Fomous writers  كتاب مشهورين
Fondueفوندو
Foodطعام
food  طعام
Food from the air غذاء من الواء
Food processing  صناعات غذائية
fool  شخص أحق
foolish  أحق، أبله
Footالقدم
Footballكرة القدم المريكية
football  كرة قدم
football ground  ملعب كرة قدم
football match  معلب كرة قدم
football team  فريق كرة قدم
footbridge  كوبرى لعبور الشاة
footpath  مر
Footprintأثر القدم
for  لدة ، لساقة ، لـ ، لجل، ببلغ، ثنا لـ
Forearmساعد
Forefeiture  سقوط الق
Foreheadجبهة
foreign  أجنب
Foreign capital  رأس الال الجنب
Foreign currencyعملة أجنبية
Foreign exchango earner   مصدر للنقد الجنب
Foreign policy  سياسة خارجية
Forestغابة
Forgiveness  مغفرة
Forkشوكة
Formنوذج
Fortressحصن
Fortressحصن – قلعة
Fortunately من حسن الظ
Fortyأربعون
Forty40
forward إل المام
Fossil fuels وقود ناتج من الفريات
Foul
Foundationأساس
Founderمؤسس
Founders  مؤسسون
Fountainينبوع
Fourأربعة
Four4

يقود طائرة - يسافر جوا - يطي 

، يلى    ( طريقا)يتبع 

مالف لقانون لعبة/خطأ



Four hundredأربعمائة
Four meters long طوله أربعة أمتار
Four o'clock a.m.الرابعة صباحا
Four o'clock p.m.الرابعة مساءا
Fourteenأربعة عشر
Fourteen 14
Fourthرابع
Foxثعلب
Fractures  الكسور
Fragile
Frame إطار
franc  فرنك
Franceفرنسا
free  حر، طليق، خال من الشغل، غي مشغول
free  مان، دون مقابل
Free of charge
Free zone  منطقة حرة
Freedomحرية
Freedomحريه
freedom  حرية
Freer access فتح مال اوسع
Freezerالجّمد
Freightرافعة
Frenchفرنسي
French friesبطاطس ممرة
Frescoالتصوير الّصي
Freshطازج
Fridayالمعة
Friday المعة
Friendصديق
friend  صديق
Friendlyودود ، ودي
friendly  ودود، ميال للمساعدة
frightened  مرعوب، خائف جدا
Frightening  ميف، مرعب
Frogضفدع
from 
Frontجبي
Front deskالستقبال
Frontiers-bordersحدود الدولة
Fross value  قيمة إجالية
Frozenمتجمد
Fruitفاكهة
fruit  فاكهة
Fruit  الثمرة
fruit is expensive  الفاكهة غالية الثمن
Fruit saladسلطة فواكة
Frying-pan  مقلة
Full – employment عمالة كاملة
Funمرح
fun  متعة، تسلية
Function relations  العلقات الوظيفية

سريع النكسار/ هش 

بدون مقابل مادى - مانا

(للمكان والزمان)من 



Funds الموال
Funnel قمع
funny  مضحك
funny  غريب
Furفراء
Furnishedمؤثث
Furnishedمفروشة
furniture  أثاث
Fuseفتيل
future  مستقبل
Gallery معرض للفنون
Gameلعب
Gap. Default/ deficiency  عجز
Garageمراب
Garbage canصندوق القمامة
Gardenحديقة
Garden hoseخرطوم
Gardeningأعمال الديقة
Garlicثوم
Gas stationمطة بنين
Gasolineالغازولي
Gazeboجازيبو
Gazelleغزالة
Gearing 
General assembly  المعية العمومية
General elections  انتخابات عامة
General Federation of Trade Unions  التاد العام لنقابات العمال
General manager  مدير عام
Generation  جيل
Genes 

Genes (n)
Genetic engineeringهندسة وراثية
Gentlemanرجل نبيل
gentleman  سيد، رجل فاضل
Geological formationتشكيل جيولوجى
Geologyعلم اليولوجيا
Geothermal energy الطاقة الرارية ف باطن الرض
Germanألان
Germanyألانيا
Ges leak  تسرب الغاز
get (got) يضر، يصل على، يتسلم، ينال، يصبح، يصي
get bored  يسأم، يتعب
get into  يدخل
get lost  يتوه، يضل الطريق
get old   يكب ف السن
get on a train  يركب قطارا
get out  يرج
Get through يوصل بشخص آخر
get through  يترق
get to  يصل إل
get up   ينهض من الفراش ، يقوم
Giant  عملق

تديد نسبة الدين / توظيف الموال

(ف علم الوراثة)جينات 
(ف علم الوراثة)جينات 



Giftهبة
Giftsهدايا
Gingerزنبيل
Giraffeزرافة
Girlفتاة
Giveيعطي
Give backُيعيد
Give upيتخلى عن
glad  مسرور
Glassزجاج
Glassesنظارة
Globeالكرة الرضية
Glovesقفاز
Glueصمغ
Glueغراء
Glue gunمسدس الغراء
Goيذهب
go   يذهب ، يغادر الكان ، يذهب لـ
go away  يبتعد، يرحل
go back  يرجع، يعود
go down 
go for a walk  يذهب للنهة ماشيا
go on  يستمر، يواصل
go on  يدث
go out 
go outside  يرج
go up  يرتفع
Goatماعز
god  ال تعال
god bless  بارك ال فيك
God bless him and grant  صلى ال عليه وسلم
god willing  إن شاء ال
Gogglesمنظار الوقاية
Goldذهب
Gold backing  غطاء ذهب
Gold coin  عملة ذهبية
Golden ذهب
Golfلعبة الغولف
Golf ballكرة الولف
Golf cartحقيبة الولف
Golf clubsعصا الولف
Golf courseملعب الولف
Golf coursesملعب الولف
Golf teeركيزة كرة القدم
Gondolaجندول
Goodجيد
good   جيد، حسن، لطيف، سار
Good  الي
good afternoon  تية بعد الظهر
good at  كفء ف، ماهر ف
good evening  مساء الي
good for  مفيد لـ، صال لـ

، يغرق ( الشمس)تغيب 

(للضوء والنار)ينطفئ 



good heavens 
Good luck  حظا سعيدا ، وفقك ال
good morning  صباح الي
good night  تصبح على خي
goodbye  إل اللقاء
Goodnightمساء الي
Goodwill  شهرة الحل أو الشركة
Gooseوزه
Gorillaالغوريل
Gospel  النيل
govern (ed) يكم
Governmentحكومة
Government bond  السند الكومي
Graduallyتدرييا
Gradually تدريًيا
Gradually (adv.)تدريًيا
Grainحبة
Grand Tourرحلة تعليمية
Grandchildrenأحفاد
Grandfatherجد
Grandmotherجدة
Grapeعنب
Grapefruitجريب فروت
Grassعشب
Grass roots قاعدة شعبية
Grasshopperالراد
Grave impunity  النابة
Grayرمادي
great-aunt أخت الد أو  الدة
great  عظيم
Greenأخضر
Greenhouseصوبة
Greenhouseبيت زجاجي لتربية النباتات ونوها
greet (ed) يي، يرحب بـ
greeting  تية
Grillمشواة
Grinيبتسم
Grindيطحن
Groaned  تأوه
Grocery storeالبقال
Gross negligence  الهال السيم
Gross profit  ممل الربح
Ground information  معلومات علي الطبيعة
Groupجاعة
grow (grew, grown) يزرع، ينمو، يصبح، يصب
Guaranteeيضمن
Guardحارس
guard (ed) يرس
Guessيمن
guessing  تمي
guest  ضيف
guide 

(للتعجب)يا للسماء 

(شخص أو كتاب)مرشد، دليل 



Guide bookدليل سياحى
Guitarقيثارة
Gunمسدس
Gymnasticsلعب المباز
Habit 
Hairشعر
Hair conditionerمرطب للشعر
hair cream كري الشعر
Hair sprayمثبت للشعر
Hairbrushفرشاة شعر
Halfنصف
Half past one p.m.الواحدة و النصف مساءا
Half past three p.m.الثالثة و النصف مساءا
Half past two p.m.الثانية و النصف مساءا
Hallردهة
hall  صالة
Hamلم النير
Hamburgerهامبورجر
Hammerمطرقة
Hammer
Hammockالرجوحة الشبكية
Handيد
Hand overيسلم إل
Hand truckعربة يد
Handler
Hangيعلق
Hang upيقفل التليفون
Hangerتعليقة الثياب
Hanging gardens  حدائق ف قمم  البال
happily  بسعادة
Happyسعيد
happy  سعيد
Happy new yearعام سعيد
Harborميناء
Hardصلب
Hard boiled eggsبيض مسلوق
Hard diskالقرص الصلب
Hardcore sector قطاع مشكل
Hardwareآلت
Hardwareأجهزة الكمبيوتر العدنية
Harmonicaهارمونيكا
Harnessعدة
Harvestالصاد
has got = has  يلك، معه، عنده
Hatقبعة
Hatchفتحة
hate (d) يكره، يبغض
Hatred  كراهية
Haulجذب
Haveيلك
have  يلك، يتلك، يتناول طعام أو شراب
have got عندى، عندك، عندكم، عندهم، عنده، عندها

(تص فرد )عادة  

(شاكوش)مطرقة 

سايس اليوان/مدرب



have got = have  يلك، معه، عنده
have got to = must  يب أن، ينبغى أن
have to  يب أن
Hawkصقر
Hayقش
Heهو
He isهو يكون
He is  هو يكون
He was  هو كان
Headرأس
Head dressرداء الرأس
Headacheصداع
headache  صداع
Headlightsكشافات السيارة
Health clubنادى صحي
Hearيسمع
Hearings  جلسات استماع
Heartقلب
Heart-lung machineرئة صناعية
Heartbeat نبض القلب
Heavyثقيل
Heelالعقب
Helicopterالليكوبتر
Hellجحيم
Helloأهل
hello , hallo, hullo   آلو ، أهل
Helmetخوذة
Helpمساعدة
Hemحاشية
Hepatitisمرض كبدى
Herdقطيع
Hereهنا
Heritageتراث
hidden  مبأ
hide (hid, hidden) يفى، يبئ
Highمرتفع
High-valueغال القيمة
High heelsكعب عال
Highlightابرز – أهم
Highwayطريق سريع
Hikingالتنة علي القدام
Hillتل
hill  تل
Hipمفصل الوض
Hippopotamusفرس النهر
Hire يستاجر لفترة قصية
Hireيستأجر
Historyتاريخ
hit (3) يضرب، يبط على
Hockeyالوكي
Hoeمعزقة
Holdيعلق
Holdينتظر



hold onأنتظر
Hold tightيسك بإحكام
Holeحفرة
hole  فتحة، ثقب، حفرة
Holidayيوم عطلة
Holy Books  الكتب القدسة
Honeyعسل
Hood قلنسوة
Hookخّطاف
Horizontal expansion   توسع أفقي
Horseحصان
Horse racingسباق اليل
Horseback ridingركوب اليل
Hospitalمستشفى
Host
Hostالضيف
Host يستضيف
Hostess
Hotحار
Hot air balloonمنطاد
Hot dogهوت دوج
Hot money  أموال غي مشروعة
Hot springs  ينابيع مياه ساخنة
Hot waterماء ساخن
Hotelفندق
Hotel staffهيئة العاملي ف الفندق
Hourساعة
Hoursساعات
Houseمنل
House painterنقاش
Household sector قطاع استهلكي
housewife (housewives) ربة بيت
Howكيف
how  كيف
how deep  ما عمق
how far ما بعد
how fast  ما سرعة
how high ما ارتفاع
how long  ما طول ، ما الدة
How manyكم العدد
how many  كم عدد
how many times  كم عدد الرات
How muchبكم
how much  ما مقدار ، ما ثن
how much money  ما مقدار النقود
how often  كم مرة
how old  ما عمر
how tall 
how wide  ما عرض
however 
huge  ضخم
Huge amounts كميات هائلة

-الضيف

صاحبة الدعوى- الضيفه

( إل أعلى)ما طول 

(بأى وسيلة)مهما، كيفما 



Humbly  بشوع
Humour-Fum مرح
Hundredمائة
Hungryجائع
Huntingصيد
Hurryيستعجل
hurry , hurrah 
hurry up (hurried) يسرع
hurt (3) يؤل، يؤذى، يضر
Husbandزوج
Hydro-electricطاقة هيدروكهربية
Hydroponics الزراعة ف الاء أو الرمال
Hypocrisy  نفاق
Hypocrite منافق
I amأنا أكون
I am  أنا أكون
I was  أنا كنت
i’d rather أفضل
I’m all for itمؤيد
Iceثلج
Ice-skateالتزحلق علي الليد
Ice creamجيلت
Ice skatingتزحلق علي الليد
Ice waterماء مثلج
Icebergالبل الليدي
idea   فكرة ، رأى
Identical 
Idle balances أرصدة معطلة
Idle capacity  طاقة معطلة
Idolater  عبادة الوثان
Idolater  وثن
if  لو، إن، إذا
Ignoreيتجاهل
ill  مريض، عليل
Ill effectsآثار سيئة
Illegalغي قانون
Illegalغي قانوسن
Illiterate
Illuminate   يني – يزين بالضواء
imagine (d) يتخيل، يتصور
immediately ف الال، فورا
Immediately  ف الال
Implicit support  دعم ضمن
Importيستورد
Importantهام
Importsواردات
Impress  يترك انطباعا حسنا
Impressedمتأثر بـ
Impressedيترك انطباًعا حسًنا
Imprest account  عهدة
In- service training  التدريب أثناء الدمة
in 

( هتاف يدل على الستحسان أو البتهاج)هائل ، عظيم 

مطابق / ماثل 

ل تعرف القراءة والكتابة/ أمية

، ف خلل ، بـ  ( للمكان والزمان)ف 



In a hurry  استقبال
In a row  علي التوال
In boxوارد
in fact  ف القيقة، ف الواقع
In favour of
in front of  أمام
in full كامل، بالكامل
In particularعلى الخص
in the end  ف النهاية
In the heart ofف قلب – ف داخل
in the middle  ف الوسط ، ف النتصف
In the middle  ف النتصف
in the old day  ف الزمنة السابقة، ف العهود الاضية
In the pipeline 
in the way   ف الطريق
Inauguration of parliament  افتتاح البلان
Incentive  حافز
Incident  حدث
include (d) يشتمل على
Incomeدخل
Income bracket  شرية الدخل
Income statement  بيات الدخل
Incorporeal غي مادي
Increaseيزيد
Incredible  ل يصدق، مذهل
Independents  الستقلون
Index number  الرقم الدليلي
india  الند
indian  هندى
Indicate تشي إل
Indigestionعسر الضم
Individualفردي
Individual Sportsألعاب فردية
indonesia  إندونيسيا
Industrial management  الدارة الصناعية
Industrial relations  العلقات الصناعية
Industrial safety controller   مراقب أمن صناعي
Industrial safety precautions  احتياطات المن الصناعي
Infantالقاصر
Infectedملوث
Infected woundجرح ملوث
Infinityاللناية
Inflation  تضخم أسعار الغذية
Informationاستعلمات
Infrastructure  مقومات
Ingredientsمكونات الطعام
Inhabitantsالسكان
Inheritance
Injectionالقنة
Injuryأذى
Injury  إصابة عمل
Inmmanbulation of the Kaaba   الطواف

ف صال/ ف جانب 

قيد التنفيذ/ قيد التسليم 

تركة/ مياث 



Inorganicغي عضوى
Inputs  مستلزمات
Insecticideمبيد حشرى
Insects حشرات
inside بالداخل
Inside rips 
Insistيصر
Insolvency  العسار
Insomniaأرق
Inspectionفحص
Inspection  التفتيش
Installيركب
Installations security أمن النشآت
Instalment  قسط
Instead of  بدل من
Instructionsإرشادات – تعليمات
Instructionsتعليمات
Instrumentآلة – أداة
Instrumentsأدوات
Insurance policy  بوليصة تأمي
Intangible assets  أصول معنوية
Integrated project management  الدارة التكاملة للمشروع
Intenseشديد – عنيف
Intensiveمركز – مكثف
Interestاهتمام
Interest  فائدة
Interest  free loan قرض بدون فوائد
interested in  مهتم بـ
interesting  متع، مشوق
Interferenceتدخل
Interim / pro tem  مؤقت – مرحلي
international دول
International  سباق دول
International callمكالة دولية
International issues  قضايا دولية
International labour office  مكتب العمل الدول
International Labour Organisation  (ILO) منظمة العمل الدولية
Interpretation of the Quoran  تفسي القرآن
Interrupt
Intersectionتقاطع
Intestines أمعاء
into  ف الداخل ، إل الداخل
Introduceيقدم
Invadersغزاة
Invalid vote  صوت باطل
Invasion 
Invasive  عدوان
invent (ed) يترع
invention  اختراع
Investيستثمر
Investigate  يبحث عن – يتحري
Investment  استثمار

سرية / معلومات موثوق با

(أثناء الكلم)يقاطع 

هجوم - حلة - غارة - غزو 



Invisible exports صادرات غي منظورة
invitation  دعوة
invite (d) يدعو
Inward  الباطن
ireland  ايرلندا
Ironمكواة
irrigate (d) يروى، يسقى
irrigation  رى، سقى
Is locatedتقع
Islamic jurisprudence  الشريعة السلمية
Islandجزيرة
Isolate
Issue paper/ a write- up paper  دراسة تقرير
Issuing  تضخم
it could be  ربا تكون ، قد تكون
It is 

It is 
It looks like rain  يبدو أن السماء ستمطر
It might be  ربا يكون
It was 
it’s no good  ل جدوى
Italianاليطال
Italyإيطاليا
Itinerary بيان بواعيد الرحلة
Iunch hour ساعة للغذاء
Jacketمعطف
Jamمرب
jam  مرب الفاكهة
Januaryيناير
January (jan.)يناير
January firstالول من يناير
Japanاليابان
Japaneseاليابان
Jarصرير
Jawفك
Jeansجين
Jellyfishقنديل البحر
Jet skisدراجة بارية مائية
Jew ( Hebrew)  يهودي
Jewelحلي
jewel  جوهرة، حجر كري
jeweller  بائع الواهر
jewellery  جواهر، حلى
Jewelryحلي
Jewelry boxصندوق موهرات
Jewelry storeمتجر حلي
Jinn  الن
Job  وظيفة
Job analysis  تليل الوظيفة
Job opportunity  فرصة عمل
Job specification  وصف الهنة
Job study  دراسة الوظيفة

يفصل/ يعزل 

(لغي النسان)هو يكون ، هى تكون 
(لغي النسان)هو يكون، هى تكون 

(لغي النسان)هو كان، هى كانت 



Jogging رياضةالشي
join (ed) يصل، يربط ، ينضم إل، يلتحق بـ ، يشترك ف ، ينضم ، يتحد ، يوحد
Jointمفصل
Jointly & severally  بالتضامن والتكامل
Joke نكتة
Journal  دفتر يومية
Joy فرحة – سعادة
Juiceعصي
juice  عصي
Julyيوليو
Jumpيقفز
Jump ropeنط البل
Juneيونيو
June يونيو
Junt 
just ،حال، قبل لظات، منذ وقت قصي
Kaaba  الكعبة
Kangarooالكنغر
Kayakزورق جليدي
Keen
keep (kept) يتفظ بـ ، يافظ على، يلك، يقتن ، يرب ، يبقى، يلزم
keep calm  الزم الدوء
keep quiet  الزم الدوء
Keep track ofيتابع
keeper حارس
Ketchupصلصة طماطم
Keyمفتاح
key  مفتاح
Key ringميدالية مفاتيح
Key to history  مفتاح للتاريخ
Keyboardلوحة الفاتيح
Keyboardلوحة مفاتيح الكمبيوتر
Kharijites  الوارج
Kickرفسة
Kids  أطفال
Kind

Kindness
Kingملك
Kissقبلة
Kitchenمطبخ
Kiteطائرة ورقية
Kittenهرة صغية
Kiwiثرة الكيوي
Kneeالركبة
Knee  ركبة
Kneelركوع
Kneel  يركع
Kneel down  يركع
Knifeسكي
Knightالفارس
Knock  خطبة
Koalaدب الكوال

نزهة - جولة 

حريص/ شديد الهتمام 

صنف- نوع 
شفقة- رأفة - عطف 



L.E.جنيه
L.O.U. (I owe you)  سند بدين
Label
Label  ملصق بيان الحتوي
Label يلصق
Labelingيضع بطاقة بيان الحتوى
Labellingيضع بطاقة بيان الحتوى
Labour contract  عقد العمل
Labour court  مكمة عمالية
Labour dispute  نزاع عمال
Labour Party  حزب عمال
Labour productivity إنتاجية اليدي العاملة
Labour relations  علقات العمل
Labour supply  العروض من العمالة
Laceرباط الذاء
Ladderسلم
ladies and gentlemen  سيداتى وسادتى
Ladyسيدة
Lairكذاب
Lakeبية
Lambحل
Lampمصباح
Landmark  احد العال البارزة
Landscapeمنظر طبيعي
Landscapesمعال
Landslide انيار التربة
Laneحارة
Languageلغة
Language لغة
Lanternمشكاة
Lap  دورة واحدة ف سباق
Lapelطية صدر السترة
Largeواسع
Largerأوسع
Lasagnaلزانيا
Laser printerطابعة ليزر
Lashضربة – جلدة
Lash  جلدة أو ضربة بالسوط
Lastأخي
Last
Last fallالريف الاضي
Last forever  تستمر للبد
Last monthالشهر الاضي
Last springالربيع الاضي
Last summerالصيف الاضي
Last weekالسبوع الاضي
Last winterالشتاء الاضي
Last yearالعام الاضي
Lateمتأخر
Laterفيما بعد
Latifundia  مشاع
Latteكوب قهوة

- ..(صندوق - زجاجة )قطعة من الورق لعلومات عن متويات 

سابق - آخر- أخي 



Laughيضحك
Laugh يضحك
Launch ينل ال الاء او يطلق صاروخ الفضاء
Laundered money  أموال حرام
Laundering  كسب غي مشروع
Laundromatغسالة كهربائية
Laundryغسيل
Lawnنيل
Lay- off إناء الدمة
Lay down 
Lay off workers  يستغن عن عمال
Layoff فصل من العمل
Lazzy كسول ، كسلن
Leading
Lean  ييل – ينحن
Leare  إجازة بأذن
Learnيتعلم
Leatherجلد مدبوغ
Leather  جلد
Leave  إجازة بأذن
Leavesورق النبات
Leaves  أوراق الشجرة
Lecturerماضر
Leekكرات
Leftيسار
Legendأسطورة
Legislation  تشريع
Legislative body  هيئة تشريعية
Legislator ( law maker)  مشرع
Legsسيقان
Leisure facilities
Lemonليمون
Lemon  ليمونة
Lemonadeعصي ليمون ملى
Lemonade 

Lending 

Length

Length of visit
Lensيصور
Lentilsعدس
Leopardنر
Leopardالنمر
Lessee  مستأجر
Lessor  مؤجر
Let’s = let us
Letterخطاب
Letter of credit  خطاب اعتماد
Lettuceنبات الس
Leverage الفعالية الالية
Leverage  قوة مالية

(على السرير)تدد 

قيادى/   رئيسى/ بارز 

وسائل الترفيه/ تسهيلت 

(مشروب)ليمونادة 
( إقراض ) تسليف 

(للمكان وللزمان)طول 
مدة القامة - مدة الزيارة 

هيا - دعنا 



Levy  فريضة
Liberty حرية
Library مكتبة
Library  مكتبة
Libraty  مكتبة
Licenceرخصة
License plateاللوحة العدنية للسيارة
Lickيلعق
Lidغطاء
Lie يكذب
Lie (lay – lain)
Lie downيستلقي
Lie to  يكذب على
Life حياة
Life jacketسترة ناة
Lifeboatقارب النجاة
Liftيرفع
Lift (ed) يرفع
Light
Light bulbمصباح
Light switchمفتاح النور
Lighterولعة
Lighthouseمنارة
Lighthouse
Lightningبرق
Like يب ـ يرغب ف
Like this – that  بذه الطريقة
Limeليمون حضي
Limestone حجر جيى
Lineصف
Line management  الدارة التنفيذية
Line with straw
Linear responsibility chart  رسم بيان للمسئوليات
Linenكتان
Linerar production  إنتاج خطي
Link
Lionالسد
Lipsشفاة
Lipstickأحر الشفاه
Liquid ratio  نسبة السيولة
Liquorسائل
List
Listenينصت
Literature كتابات أدبية
Literature  الدب
Livestockمواشي
Lizardالسحلية
Llamaحيوان اللمة
Loan amortization/ payback/ refunding / repayinent  سداد قرض
Lobsterجراد البحر
Local  ملى

يضطجع - يستلقى 

يني - يضئ - يشعل 

فنار/ منارة 

يبطن بالقش/يشو

يصل/ يربط بي 

كشف - جدول - قائمة 



Local dishesأكلت ملية
Local governorate مافظت الحلية
Locateيعي موضع شيء
Lock  يقفل بالقفل أو بالفتاح
Lockerحزانة تقفل
Log onto the Internetيبدأ العمل ف النترنت
Logical منطقيا – بشكل معقول
Logistic capacity  طاقة استيعابية
Longطويل
Long- term planning  تطيط طويل الجر
Long  طويل
Long forيتوق إل
Lookنظر
Look  يبدو
Look after  يعن بـ ، يسهر على
Look at  ينظر إل
Look for  يبحث عن
Look forward to 

Look like
Look like يشبه
Look like 

Lord

Lorry 
Loseيسر
Lose (lost)
Loss خسارة
Loss of fitness  فقدان اللياقة للعمل
Lotionغسول
Loud عال ، مرتفع
Loud  عال، مرتفع، صاخب
Lounge chairكرسي ف استراحة
Loveحب
Loveيب ، يرغب كثيا ف
Lovely  جيل ، بديع ، جذاب
Lowقصي
Low  منخفض
Lower Egypt الوجه البحرى
Loyalty – faithfulness الخلص
Luck  حظ
Luckily  لسن الظ
Luckyمظوظ
Lucky  مظوظ
Luggageأمتعة
Lunchالغذاء
Lung  رئة
Lungsالرئتان
Luxury goodsسلع ترفيهية
Lynxحيوان الوشق
machineryاللت
Mad منون
Made from 

يتلهف على - يتطلع بشوق إل 
(يشبه)يبدو مشابا لـ 

يبدو من الحتمل أن - يبدو كأن 
(لقب شرف ف إنلترا يوضع قبل اسم بعض الشخاص)لورد 
عربة نقل - سيارة شحن - لورى 

ينهزم - يسر - يفقد 

(أكثر من شئ)مصنوع من 



Made of  مصنوع من
Made with  مصنوع بـ
Magazineملة
Magians (magi)  موس
Magnetحجر الغنطيس
Magnificent
Magnifying glassنظارة مكبة
Maidالادمة
Mailبريد
Mailboxصندوق البيد
Mailmanساعي البيد
Mainرئيسي، أساسي
Make (made) يصنع ، يعمل
Make a fire 
Make a journey  يقوم برحلة
Make a living  يكسب رزقه
Make sentences  كون جل
Makeupالكياج
Male-dominated society متمع يسيطر عليه الرجل
Malnutrition  سوء تغذية
Mamelukes  الماليك
Manرجل
Management analysis  تليل الدارة
Management appraisal  تقييم الدارة
Management by objectives  الدارة بالهداف
Management development  تطوير الدارة
Management rations  نسب الدارة
Management services  خدمات الدارة
Manager مدير
Manager  مدير
Managerial grid  شبكة الدارة
Mandolinماندولي
Mangoالانو
Maniaحب بنون – ولع
Manufactured byمصنعة بواسطة
Manufacturingتصنيع
Manure  يسمد – يضع ساد
Manyكثي
Mapخريطة
Marathonسباق طويل
Marbleرخام
Marchمارس
Marchالسية
Marchيطو خطوة عسكرية
March thirdالثالث من مارس
Marching bandفرقة موسيقية
Marginal accounts  السابات الدية
Marginal costing  حساب التكاليف الدية
Marinaمرسي
Markerالعلمة
Marketسوق
Market value  القيمة حسب السوق

عظيم/ رائع 

يوقد نارا - يشعل نارا 



Markingsعلمات
Marqueeسرادق
Marshمستنقع
Martial artsفنون القتال
Maskقناع
Mass productionإنتاج بالملة
Mass production  إنتاج الملة
Massive
Massiveهائل – ضخم
Massive  ضخم
Massive turnout  إقبال هائل
Mastالسارية
Master plan 
Match يوفق ، يد مثيل لـ ، يلئم
Matchesعود ثقاب
Material 
Mathematics علم الرياضيات
matrix management  الدارة الم
Mattressمراتب
Maximumالد القصى
Mayمايو
May  لعل ، ربا ، يكن ، يتمل ، قد
May مايو
May (can) أيكن ، يسمح بـ
May Day  عيد العمال
May I come in?  أيكنن الدخول؟ أتسمح ل بالدخول؟
Maybe  ربا ، لعل
Mayonnaiseمايونيز
Mayor
Meadowمرج
Meaning  معن
Meanwhile  ف نفس الوقت ، ف أثناء
Measure 
Medical facilitiesخدمات او امكانيات طبيه
Medical historyسجل طب
Medicineدواء
Medicine 
Mediumشيء متوسط
Meetingلقاء
Megaphoneبوق
Melonشام
Melt  يذوب
Member of parliament (MP) عضو برلان
Members  أفراد
Memoمذكرة
Memorable  تستحق التذكر
Memorandum of association  عقد التأسيس
Memorize يفظ عن ظهر قلب
Menuقائمة الطعام
Mercantile debt   الدين التجاري
Merchantتاجر

ضخم/ هائل 

( خطة رئيسية ) خطة شاملة 

قماش  - مادة 

الحافظ- العمدة 

يكيل - يقيس 

علج - دواء 



Mermaid 
Messageرسالة
Message  رسالة شفهية أو مكتوبة
Message  رسالة
Metalمعدن
Mexico  الكسيك
Microprocessorالهاز الشغل للكمبيوتر
Microwaveفرن ميكروويف
Midday 
Middleأوسط
Middle management  الدارة الوسطى
Midnightمنتصف الليل
Midwife
Might كان ربا
Might  كان ربا
Migrateيهاجر
Mile 
Milkلب
Millمطحنة
Millennium  اللفية
Milliliter 
Millionالليون
Minaret  مئذنة
Mine  ل ، ملكى ، خاص ب
Mineral  معدن
Mineral waterماء معدن
Minimumالد الدن
Ministerوزير
Minuteالدقيقة
Minute handعقرب الدقائق
Minutesدقائق
Miracle  معجزة
Mirrorمرآة
Miss the recordيفشل ف تسجيل الرقم القياسى
Miss the record  يفشل ف الصول على قياسى
Missesسيدة
Misterسيد
Modelعارضة
Modern 
Modular production  النتاج العياري
Moist  رطب
Moistened  رطب – مبلل
Molten  منصهرة
Moment  لظة
Monasteryدير
Monastery 
Mondayالثني
Monday التني
Monetary policy  السياسة النقدية
Monetization / minting  سك النقود
Moneyمال

(ملوقة خرافية)عروسة البحر - جنية البحر - حورية الاء 

الظهية - منتصف النهار 

مولدة-قابلة توليد 

(متر= 1906 ياردة = )1760 ميل 

(جزء من اللف من التر)ملليلتر 

عصرى - حديث 

مكان يسكنه الرهبان - دير 



Moneyالال
Money exchangeصرافة
Money orderأمر دفع
Money order  حوالة بريدية
Monitorالراقب
Monitor
Monkراهب
Monkeyقرد
Monopoly  احتكار
Monorailخط حديدي مفرد
Monotheism  التوحيد
Monthالشهر
Monument أثر
Monumentsآثار
Moonالقمر
Moratorium 
Mores  عادات وأعراف
Morningالصباح
Morocco  الملكة الغربية
Moscow  موسكو
Mosesالنب موسى
Moslem  مسلم
Mosqueالسجد
Mosque

Mosquito 

Most 
Most of  معظم
Motherأم
Mother-in-lawالماة
Motion study  دراسة الركة
Motorboatزورق مزود بحرك
Motorcycleالدراجة البخارية
Mountainجبل
Mountain lionأسد جبلي
Mountaineers متسلقو البال
Mouseفأر
Mouseفأر الكمبيوتر
Mouthفم
Moveترك
Move into 
Movie theaterسينما
Muleحار
Multiple activity chart  رسم بيان للنشطة التعددة
Multiple management  الدارة التعددة
Multiplicationضرب
Municipal elections  انتخابات بلدية
Muralجداري
Muscleعضلة
Musclesعضلت
Museumمتحف
Mushroomsعيش الغراب

(الونتر)الرقاب 

تأجيل دفع دين مستحق / تأجيل السداد

جامع - مسجد 
بعوضة - ناموسة 

أكثر الميع- الكثر عددا 

(مسكن جديد)ينتقل إل 



Musicianالوسيقي
Mustacheشارب
Mustardالردل
Mutter  يهمهم
my god 
Nailظفر
Nailمسمار قلووظ
Nail مسمار
Nail clippersمقلمة أظافر
Nail polishطلء أظافر
Napkinsفوطة سفرة
Narrator  راوي
Narrowضيق
National issues  قضايا قومية
Natureالطبيعة
Nature الطبيعة
Nature of the work  طبيعة العمل
Nearقريب
Neckرقبة
Necklaceعقد
Necktieربطة العنق
Nectarineالوخ
Needleإبرة
Negotiable  متداول
Neighborجار
Neighbours  جيان
Nestعش
Net margin ( profit)  الربح الصاف
Neurons  خليا عصبية
Newجديد
News standوكالة أنباء
Newspaperجريدة
Next fallالريف القادم
Next monthالشهر القادم
Next springالربيع القادم
Next summerالصيف القادم
Next to  ماور لـ
Next weekالسبوع القادم
Next winterالشتاء القادم
Next yearالعام القادم
Nightليلة
Nightclubملهى ليلي
Nineتسعة
Nine9
Nine hundredتسعمائة
Nineteenتسعة عشر
Nineteen19
Ninetyتسعون
Ninety90
Ninthالتاسع
No longer  ل يعد
No smokingمنوع التدخي
Noiseضوضاء

(للتعجب)يا إلى 



Noisy

Nomadic
Nomadic بدوي  – مب للتنقل والترحال
Nominal value  قيمة إسية
Non-renewable غي متجددة
Non-smokingمنوع التدخي
Noneل شيء
Noodlesالغفل
Noonمنتصف النهار
Normalالالة الطبيعية
Normal الالة الطبيعية
Normal (adj.)الالة الطبيعية
Northالشمال
North الشمال
Noseأنف
not at all  العفو
Notary  موثق
Noteعملة ورقية
Notebookمفكرة
Notes payable  أوراق الدفع
Noticeيلحظ
Notice of garnishment  إشعار حجز
Nourishment  تغذية
Novemberنوفمب
Nowالن
Nuclear reactions التفاعلت النووية
Numberرقم
Nurseالمرضة
Nutصامولة
Nut
Nutrients الواد الغذية للكائنات الية
Nutsبندق
Nylonالنايلون
Oarمداف
Oasisواحة
Observeيلحظ
Obvious  واضح
Occupational diseases  أمراض الهنة
Occupiedمنهمك
Octoberأكتوبر
Octopusالخطبوط
Oculistطبيب عيون
Odd غريب – شاذ
of course  بالتأكيد، دون شك
Officeمكتب
Office buildingمبن الشركة
Officialموظف
oft loan قرض ميسر
Oftenغالبا
Oilزيت
Oldعجوز
Olivesالزيتون

مزعج/كثي الضوضاء
مب لياة الترحل/ رحال 

بندق/ ثرة جوز 



Olympic Gamesاللعاب الوليمبية
Omeletعجة البيض
Onعلى
On- muslims  غي السلمي
On-siteف الوقع
On demand عند الطلب
On the left of  علي اليسار
On the right ofعلي اليمي
On time ف الوقت الحدد
Once upon a time  ذات مرة
Oncost  التكاليف الضافية
Oneواحد
One1
One billionمليار
One dayيوم ما
one day ذات يوم
One eighthثن
One fifteen a.m.الواحدة و الربع صباحا
One forty five a.m.الواحدة إل الربع صباحا
One hourساعة واحدة
One hundred100
One hundred and ond101
One hundred percentمائة بالائة
One hundred thousand100000
One million1000000
One minuteدقيقة واحدة
One monthشهر ما
One month agoمنذ شهر
One o'clock a.m.الواحدة صباحا
One o'clock p.m.الواحدة مساءا
One quarterربع
One thirdثلث
One thirty a.m.الواحدة و النصف صباحا
One thousand1000
One week agoمنذ أسبوع
One yearعام واحد
One year agoمنذ عام
One year oldعمر سنة
Onionالبصل
Openمفتوح
Open- door policy سياسات النفتاح
Open- ended support  دعم بل حدود – دعم مطلق
Open-heart surgeryعملية القلب الفتوح
Open account  حساب مفتوح
Open an accountيفتح حساب
Operaأوبرا
Opera glassesنظارة الوبرا
Operateيرى عملية جراحية
Operate
Operationعملية جراحية
Operatorالعامل
Opportunityفرصة
Opposition benches  مقاعد العارضة

يدير/ يشغل 



Opposition party  حزب معارض
Option  اختيار
Oracleكاهن
Orangeلون برتقال
Orange juiceعصي برتقال
Orchardبستان فاكهة
Orchestraالوركسترا
Order

Organ
Organic farmingالزراعة بالخصبات العضوية
Orientalist  مستشرق
Originalأصلي
Original
Originalأصلى
Originateيبتكر
Ornamentالفخرة
Ornaments زينات
Ostrichالنعامة
Out- turn/ earnings/ proceeds  حصيلة
Out boxصادر
Out of orderخارج الدمة
Outlet  منفذ
Outreach services
Outsideالارج
Outstanding
Outstanding غي مسدد
Outward  الظاهر
Ovalبيضوي
Ovenفرن
Over – employment عمالة مفرطة
Over – production  إفراط ف النتاج
Over consumption  إفراط ف الستهلك
Overall deficit  عجز كلي
Overdraft  سحب علي الكشوف
Overdraw  سحب أكثر من الرصيد
Overdue  فات ميعاد استحقاق
Overhead projectorعارض ضوئي
Overload costs التكاليف الثابتة
Owe  يدين
Owlبومة
Own up  يعترف – يصرح
Ownerمالك
Oxygenأكسجي
Oxygen-richغن بالكسجي
Oystersمارة
Pacific oceanالحيط الادي
Packageرزمة
Package علبة ملفوفة – طرد
Package tourرحلة سياحية جاعية
Paddleمداف
Padlockقفل

ترتيب / نظام 
(أرغن)آلة موسيقية 

النموذج الصلي/أصلي 

( خدمات مساعدة) خدمات الدعم 

رائعة متازة/ بارزة 



Paganism  العتقاد بتعدد اللة
Pailدلو
Paintطلء
Paint rollerآلة للدهان
Paintbrushفرشاة الدهن
Paintingsصور زيتية
Palaceقصر
Palace قصر
Paletteلوحة ألوان رسام
Palmيس براحة اليد
Palm treesنيل
Panمقلة
Pandaباندا
Pantomimeتثيل إيائي
Pantsبنطلون
Papayaباباي
Paperورق
Paper clipدبوس ورق
Papyrusورق البدى
Parachuteباراشوت
Paradise  النة
Parallelمتوازى
Parasailing البار
Parasolمظلة شس خفيفة
Pari passu  على قدم الساواة
Parkمنتزة
Park  حديقة عامة، منتزه
Parkaسترة فرائية
Parliament’s standing committee   اللجنة البلانية الدائمة
Parliamentarian  برلان
Parliamentary committee  لنة برلانية
Parliamentary debate  مناقشة برلانية
Parliamentary group  مموعة برلانية
Parliamentary heckling  هرج برلان
Parliamentary immunity  حضانة برلانية
Parliamentary session  دورة برلانية
Parliamentary sub- committee   لنة برلانية فرعية
Parrotببغاء
Parsleyالبقدونس
Partnerشريك
Party manifesto ( programme)  برنامج الزب
Party slates  قوائم الزب
Party spokesman  متحدث باسم الزب
Pass my kingdom  أورث ملكت
Passengerمسافر
Passportجواز سفر
Pastماضى
Pastaمكرونة
Pastryمعجنات
Pastureمرعى
Patience الصب
Patioفناء
Patriotism                     وطنيه



Patternمثال
Pavementرصيف
Pawقدم اليوان
Payback period 
Payments / disbursements مدفوعات
Payoff/ retum  مردود
Peaceسلم
Peachخوخ
Peacockالطاووس
Peakقمة البل
Peanutsفول سودان
Pearالكمثرى
Pearlsلؤلؤة
Peasالبازلء
Pedestrianعبور الشاة
Peelيقشر
Peelerمقشرة
Pelicanالبجع
Penقلم حب
Pen-name 
Pencilقلم رصاص
Pencil sharpenerمباة القلم
Penguinالبطريق
Penicillinالبنسيلي
Penury فقر مدقع
Peopleالناس
Pepperفلفل
Peppersفلفل رومي
Per capita income معدل الدخل الفردي
Per personللفرد الواحد
Percentageنسبة مئوية
Perchببغاء
Perform يقوم او يؤدي عمل
Performanceعرض مسرحي
Performance أداء مسرحي موسيقي
Perfumeعطر
Period of grace  فترة ساح
Perishing  فان – هالك
Permanent working capital رأس الال
Permature elections انتخابات
Perpendicularعمودي
Persimmonتصريح
Persistيتج
Personal inspection  التفتيش الذات
Personnel management  إدارة شئون الفراد
Perspective  منظور
Perspireيعرق
Pesticidesمبيد للفات
Petحيوان مدلل
Petalالبتلة
Ph D درجة الدكتوراه بالامعة
Pharmacyالصيدلية

فترة التحصيل /فترة السداد  

( لكاتب صحفي)اسم مستعار



Pheasant
Philosopher  فيلسوف
Phone boothكابينة تليفون
Photocopierآلة التصوير
Photographerالصدر الضوئي
Photosynthesis
Photosynthesis  البناء الضوئي
Physician

Physician

Physicist
Pianistعازف البيانو
Pianoبيانو
Pick upيصل على – يأخذ
Picnicنزهة
Picnic basketسلة الرحلت
Picnic tableطاولة الرحلت
Pieفطية
Pieceقطعة
Pierدعامة جسر
Piety  التقوى
Pigخنير
Pigeonحامة
Pilgrimage  الج
Pillحبة دواء
Pillars of Islam  أركان السلم
Pillowوسادة
Pillow caseكيس الخدة
Pilotطيار
Pilot’s licenseرخصة طيان
Pine conesالصنوبر
Pineappleالناناس
Ping-pongكرة الطاولة
Pinkوردي
Pious  تقي
Pipeغليون
Pitchملعب رياضى
Pitcherالقاذف
Pitcherإبريق
Pitchforkمذراة
Pizzaالبيتزا
Place matPlace mat
Plaidنسيج مربع النقش
Plain
Planeloadحولة الطائرة
Planet الكوكب
Plantنبتة
Plaqueبروش
Plasticبلستيك
Plateطبق
Platformمنصة
Playيلعب

طائر الّدَرَجة 

البناء الضوئى/ التمثيل 

(معال)طبيب 
(معال)طبيب باطن 

خبي  ف الفيزياء- عال

أرض منبسطة/سهل



Playgroundملعب
Playing cardsورق اللعب
Playwright  مؤلف مسرحي
Pleasant لطيف
Pleaseمن فضلك
Pliersكماشة
Plot
Plowمراث
Plumالبقوق
Pluralجع
Pluralistic  تعددي
Pocketجيب
Podiumمنصة عالية
Poetry  شعر
Point at  يشي إل
Point of interest
Poisonسم
Pokerلعبة البوكر
Policeالشرطة
Police stationنقطة شرطة
Polite  مؤدب
Political apathy  ل مبالة سياسية
Politics السياسة
Polka-dotنسيج مرم
Polling stations  مراكز القتراع
Poloلعبة البولو
Polyp
Polytheism  شرك
Polytheist  مشرك
Pondبركة
Pool tableطاولة البليارد
Poor turnout  إقبال ضعيف
Popcornالفشار
Populationالسكان
Porchمدخل مسقوف
Porkلم النير
Porterالمال
Poseمرتبك
Position مكان ، موضع
Post officeمكتب البيد
Postcardبطاقة بريدية
Potقدر
Potatoالبطاطس
Potato chipsبطاطس ممرة
Potteryآنية فخارية
Poundقفص حيوانات
Pourيصب
Poverty الفقر
Powderمسحوق
Power stripشريط الطاقه
Powerful  قوي
Prayer  الصلة

قسم من رقعة كبية من الرض/ قطعة أرض

مثي للهتمام/ مكان هام 

حيوان مرجان/ البولب 



Preciousنفيس – ثي
Pregnantحامل
Premium /a compte قسط
Prescriptionوصفة طبية
Presentمضارع
Preservationالحافظة على
Pressure gaugeعداد ضغط
Prestigious ذو اعتبار أو هيبة
Prevent ينع
Previous  سابق
Priceثن
Price- indexation  ربط السعار
Price differentials  فروق السعار
Price discrimination  التمييز السعري
Price rating تديد السعار
Priestكاهن
Printerطابعة
Printerالطابعة
Prior charges التكاليف السابقة
Privateخاص
Private roadطريق خاص
Privatisation  نقل من اللكية العامة للملكية الاصة
Probability  الحتمال
Probably  من الحتمل
Procedural session  جلسة إجراءات
Procedures إجراءات
Processing  تهيز
Processing industries 
Proclaim the rights of man  ينادى بقوق النسان
Producer  منتج
Productionإنتاج
Production control  ضبط النتاج
Production incentives  حوافز النتاج
Production management       إدارة النتاج
Production planning  تطيط النتاج
Productivity  النتاجية
Products  منتجات
profession  الهنة
Professionalمترف
Professional  مترف
Professional associations  النقابات الهنية
Professionalism
Professorالستاذ
Proficiencyكفاءة
Proficientكفء – ماهر
Profileالصورة الانبية
Profile  نبذة
Profit
Profitربح
Profit  ربح
Profit recipient  مستفيد من الرباح
Profit recipient  مسح عقاري

( التجهيز ) صناعات تويلية 

الطرق الهنية/الرفانية

فوائد/ أرباح



Profitableمربح
Prohibitedمنوع
Promoter رائد
Promotion  ترويج
Promotion of exports  تنمية الصادرات
Propellerالدافع
Properlyبشكل صحيح
Properly كما ينبغي، بدقة
Prophet  نب
Prophet’s tradition حديث نبوي
Proportion
Proportional representation  تثيل نسب
Prostrate  يسجد
Protection against firs  الوقاية ضد الريق
Protest Againstيتج علي
Prune
Psalms الزبور
Psychiatristطبيب نفسان
Publicعام
Public opinionراى عام
Public relations   العلقات العامة
Public transportالواصلت العامة
Puddingبودنج
Pullيذب
Pulleyبكرة
Pulseالنبض
Pumpمضخة
Pumpيضخ – مضخة
Pumpkinاليقطي
Punish  يعاقب
Puppetدمية متحركة
Puppyجرو
Purchaseيشتري
Pure  طاهر
Purpleبنفسجي
Purposeغرض
Purseكيس الفلوس
Pushيدفع
Push pinدبوس رسم
Put someone  throughيوصل الشخصي تليفونًيا
Puzzled  متار
Pyramidهرم
Quailيذبل
Qualifications الؤهلت
Quality control  ضبط الودة
Quantityكمية
Quantity discount  خصم الكمية
Quantum  كم – كمية
Quarterالربع
Queenملكة
Questionسؤال
Queue طابور

نسبة/ جزء / تناسب 

يشذب / يقلم



QuicheQuiche
Quick assets  الصول السريعة
Quick ratio معدل التداول السريع
Quietهدوء
quiet  هادئ
Quite تاما
Quizمسابقة – معلومات
Quoran  القرآن
R.O.G.( receipt of goods)  استلم البضاعة
Rabbitالرنب
Raccoonراكون
Raceعدو
Raceسباق
Racket مضرب
Racquetballمضرب التنس
Radiate
Radioالراديو
Radishفجل
Raftingتديف
Raider  الغي – الداهم
Raiding  مداهة – اغارة علي
Railroadالسكة الديدية
Rainمطر
Rain bootsحذاء مطر
Rain coatمعطف الطر
Rain forests                                                                      الغابات الستوائية الطية
Rainbowقوس قزح
Raiseيرفع
Raise money  يمع نقود
Raisinsزبيب
Rakeأداة لمع العشب
Rapidsسريع
Rapporteur  مقرر
Rashطفح جلدي
Raspberriesتوت العليق
Ratجرذ
Rateمعدل – قيمة
Rate معدل
Rate  سعر –معدل
Rate of return  معدل العائد
Rated/ quoted / tariffed  مسعر
Rationing  تسعي جبي
Rationing / rationalization  ترشيد
Rattleيشخش
Razorموس اللقة
Razor bladeقاطع
Reachيبسط
Readيقرأ
Rebate  تنيل
Receiptوصفة طهي
Receiveيتسلم
Recently  حديثا، منذ فترة قصية
Reception trafficمرور

تنتشر/ تشع



Receptionistعامل الستقبال
Recite  يتلو – يرتل
Reclamation  استصلح
Recommend
Rectangleمستطيل
Recycled material مادة معاد تصنيعها
Redأحر
Red- tape  الروتي
Red crossالصليب الحر
Reduce
Reefثنية الشراع
Reflectionانعكاس
Refrigeratorثلجة
Regionإقليم
Region
Regression  ارتداد – اندار
Regular meeting  اجتماع عادي
Reinsلام
Relatedمتصل بـ
Relaxيسترخى
Release
Release  يطلق سراح
Relicأثر مقدس
Religiousدين
Religious ceremonies  شعائر دينيا
Religious matters 
Religious observances  عبادات
Remains 
Remove يحو
Renegade مرتد
renew  يدد
Rentيستأجر
Rentيستأجر لفترة طويلة
Rental carسيارة مؤجرة
Reparations  تعلية السعر
Repeat elections  انتخابات العادة
Repent  يتوب
Repentance  توبة
Repentant  تائب
representation  تثيل
Representative
Representative  مثل
Reputationسعة
Require   يتطلب
Requirementsمتطلبات
Rescueينقذ
Rescue ( relief)  النقاذ
Rescuersرجال النقاذ
Research assistant معيد بكلية جامعية
Reservationحجز
Reserve يجز

يزكى/ يوصى 

يفض / يقلل 

منطقة- إقليم 

تندفع/ تنطلق 

المور الدينية/ الشئون

فضلت / بقايا 

مندوب / مثل 



Reserveأرض لماية النبات واليوان
Reserve  وديعة
Residual / excess/ spillover فائض
Resist يقاوم
Resistance  مقاومة
Resistantمقاوم
Resortيتردد على
Resort
Resource gap عدم كفاية الوارد
Rest hour (break)  وقت للراحة
Restaurantمطعم
Restrictions قيود
Resurrection  البعث
Retail  تارة التجزئة
Retail credit bureaus  مكاتب ائتمان التجزئة
Retrenchment 
Returiyield عائد
Return of capital عائد رأس الال
Reunited  ل الشمل
Review  مقالة نقدية
Reviewer  ناقد أدب
Revolving  متجدد
Rhinocerosوحيد القرن
Ribbonشريط
Riceالرز
Rideيركب
Rifleبندقية
Rightيي
Ringخات
Ripeيانع
Ripenتنضج
Rituals طقوس – شعائر
Riverنر
Roar  يصرخ، يزار
Robbery  السرقة
Robotإنسان آل
Rock climbingتسلق الصخور
Rocketصاروخ
Rodeoمصارعة التيان
Roller bladesحذاء التزحلق
Roller coasterالقطار الفعوان
Roller skatingقبقاب تزحلق
Rolling pinRolling pin
Rolling plan  مشروع متجدد
Rolling seaبر متموج
RolodexRolodex
Roofسقف
Room serviceخدمة الغرف
Roosterديك
Rootجذر
Roots  جذور الشجرة
Ropeحبل

منتجع/ مصيف 

( تفيض النفقات ) ضغط الصروفات 



Roseزهرة
Rot 

Rot (v)
Rotten فاسد
Roughخشن
Rough
Roundمستدير
Roundجولة – دورة
round  دائرى
Round  - the clock work 
Rowيدف
Row صف
Rowboatمركب تديف
Rowingالتجديف
Rowsصفوف
Royalty  رسم امتياز
Rubber glovesقفاز مطاط
Rubbish
Rudeأحق
Rugبطانية
Ruinsخراب
Ruinsأطلل
Ruins 
Rulerمسطرة
Ruling coalition  إئتلف حاكم
Ruling party  الزب الاكم
Runيعدو
Run- up  ارتفاع
Run out 
Run out ofيستنفذ
Running my own business إدارة عملي
Rural communityالجتمع الريفي
Russiaروسيا
Russianروسي
Rustصدأ
Rustيصدأ
Sabian  صابئ
Sabotage  التخريب
Saboteurs  الخربون
Sacred duty  واجب مقدس
Sacred month ( the Holy Month )  الشهر الرام
Saddleسرج
Safety “Seat” beltحزام المان
Safety glassesنظارة واقية
Safety pinدبوس مشبك
Sailشراع
Sailboatمركب شراعي
Sailingإبار
Sailorّبار
Salable  رائج
Saladسلطة

يتعفن/ يفسد 
يتعفن/ يفسد 

(غي أملس)خشن 

ساعة 24 عمل 

زبالة/ قمامة 

حطام / اطلل 

تنتهي / تنفذ 



Salad bowlطبق السلطة
Salary  مرتب
Saleأوكازيون
Sales مبيعات
Sales index  دليل البيعات
Sales management  إدارة البيعات
Salmonالسلمون
Saltملح
Sandرمل
Sand castleقلعة من الرمل
Sandalsصندل
Sandwichسندويش
Sanitary napkinsمناديل صحية
Satelliteقمر صنعي
Satisfaction 
Saturdayالسبت
Saturday  السبت
Sauceالصلصة
Saucerطبق الفنجان
Sausageسجق
Savings مدخرات
Sawمنشار
Saxophoneساكسفون
Scaffoldمنصة
Scaleميزان
Scallionsبصل أخضر
Scarceنادر
Scarecrowالفزعة
Scaredخائف
Scarfوشاح
Scholarباحث متص
Scholastics  فلسفة دينيون
Schoolمدرسة
Schools of law  الدارس الفقهية
Scientific management  الدارة العلمية
Scissorsمقص
Scratchيك
Screamصرخة
Screenشاشة الكمبيوتر
Screwقلووظ
Screwdriver مفك
Scrub brushفرشاة ثياب
Scuba diving 
Sculptorالنحات
Seaبر
Sea lionعجل البحر
Sea planeطائرة مائية
Seafoodطعام بري
Seagullالنورس
Sealعجل البحر
Seashellقوقعة
Seashoreشاطئ البحر

قناعة / رضاء 

السباحة تت الاء/الغوص



Seatمقعد
Seat beltحزام أمان
Seaweedالعشب البحري
Secondثان
Second-handمستعملة
Second handعقرب الثوان
Secretaryسكرتي
Secretary general  لمي العام
Sectionقطاع
Secured loans  القروض الضمونة
Securely  بطريقة آمنة
Security checkفحص أمن
Seedsبذرة
Selfish أنان
Sellيبيع
Semivariable costs   تكاليف شبة متغية
Septemberسبتمب
Seriesمسلسلت
Serious  جاد
Serious  جاد، جدي
Servants of God  عباد
Service providerمقدم أو مكتب خدمات
Set  يضبط
Set off يبدأ رحلة
Set upيؤسس – يقيم
Settle 

Settle (v)
Settlement  تصفية – تسوية
Sevebteeb17
Sevenسبعة
Seven7
Seven hundredسبعمائة
Seventeenسبعة عشر
Seventhسابع
Seventyسبعون
Seventy70
Seventy five percentخسة و سبعون بالائة
Severance pay  مكافأة ترك الدمة
Sewing machineماكينة خياطة
Shadeظل
Shadowظل
Shampooشامبو
Shareيشارك
Shareholder  مساهم – حامل السهم
Shares  أسهم
Sharkالقرش
Sharp  حاد
Sheهي
She isهي تكون
She is  هى تكون
She was  هى كانت
Sheepخروف

يستوطن/ يستقر 
يستوطن/ يستقر 



Sheetsملءات
Shelfرف
Shellصدفة البحر
Shift  وردية عمل
Shiite  شيعى
Shinقصبة الرجل
Shinyلمع
Shipسفينة كبية
Shipwreckسفينة غارقة
Shirtقميص
Shoe solesنعل الذاء
Shoelacesرباط الذاء
Shoesحذاء
Shopمتجر
Shoppingتسوق
Shopping bagحقيبة تسوق
Shoreشاطئ
Shortقصي
Short circuit  الاس الكهربائي
Shortsشورت
Shoulderكتف
Shoulders أكتاف
Shovelمرفة
Showerدش
Shows عروض
Shrimpجبي
Shutterمصراع النافذة
Sick leave  إجازة مرضية
Sideجنب
Sideجانب
Sigh يتنهد
Signإشارة
Signature identification  بطاقات التوقيع
Silhouetteغروب
Silkحرير
Silk wormدودة القز
Sillyساذج
Silt 

Silt (n)
Silverفضة
Silver فضي
Similar
Sinful  آث
Singيغن
Singleمنفرد
Singles tournamentدورة ألعاب فردية
Singular مفرد
Sinkحوض الطبخ
Sisterأخت
Sister-in-lawأخت الزوج
Sitيلس
Sitesمواقع تاريية

طمى/ غرين 
طمى/ غرين 

ماثل/ مشابه 



Situatedواقع – قائم
Siwansأهل سيوة
Siwiاللغة السيوية
Sixستة
Six6
Six hundredستمائة
Sixteenستة عشر
Sixteen 16
Sixthسادس
Sixtyستون
Sixty60
Skateتزحلق علي الليد
Skateboardلوح تزحلق
Skeletonهيكل عظمى
Skiأداة التزحلق
Ski bootsحذاء التزحلق
Ski liftمصعد التزحلق
Ski polesعصا التزحلق
Ski slopeمنحدرالتزحلق
Skiingالتزحلق
Skinجلد
skin cream  كري البشرة
Skirtجونلة
Skisالتزحلق علي الليد
Skull  ججمة
Skydivingالسباحة ف الفضاء
Skylightمنور
Skylineالفق
Sledعربة متزحلقة
Sleepينام
Sleeping bagحقيبة نوم
Sleeveكم
Sliceشرية
Slide ينلق
Slope
Slowبطيء
Slow down
Smallصغي
Smallerأصغر
Smash
Smellيشم
Smell رائحة
Smileابتسامة
Smokeيدخن
Smoothأملس
Smooth  أملس
Snailحلزون
Snakeأفعى
Snarled  زمر
Sneakersحذاء خفيف
Snorkellingالغطس بأنابيب التنفس 
Snowثلج

ييل / ينحدر 

يتمهل/ يبطئ 

يدفع بشدة/يكسر/يطم



Snowmobileعربة ثلج
Soapصابون
Soccerلعبة كرة القدم
Soccerكرة القدم
Soccer ballكرة القدم
Soccer fieldملعب الكرة
Social overhead capital  القومات اليكلية
Socksجورب قصي
Softناعم
Soft boiled eggsبيض نصف مسلوق
Softwareبرامج كمبيوتر
Softwareبرنامج كمبيوتر
Softwareبرامج الكمبيوتر
Solar cityمدينة الشمس
Solar power  طاقة شسية
Sold outبيعت
Soldierجندي
Soldiers جنود
Solid colorلون قات
Solo flightرحلة طيان فرديه
Solvent  موسر
Sombreroقبعة مكسيكية
Someبعض
Sonابن
Sore throatحلق ملتهب
Sorrow السف
SOSنداء استغاثة
Souffléسوفلية
Sounds  تبدو
Soupحساء
Soup bowlطبق الساء
Soup spoonملعقة الساء
Sour حامض ، فاسد
Southالنوب
South النوب
South Americaأمريكا النوبية
South Americanجنوب أمريكي
Souvenirتذكار
Sow

Sow (v)
Space shuttleمركبة فضاء
Space suitحلة فضاء
Spade  مراف
Spainأسبانيا
Spanishإسبان
Speakيتكلم
Speakerساعة
Speaker  رئيس البلان
Spear throwingلعبة رمى الرمح
Special deliveryخدمة خاصة
Specialist  اخصائى
Specialize in  يتخصص ف

يبذر/ يزرع 
يبذر/ يزرع 



Speculations  مضاربات
Speculative building  مبن للستغلل التجاري
Speedسرعة
Speedboatزورق باري سريع
Spice tourرحلة مليئة بالثارة والتعة
Spices
Spiderعنكبوت
Spillيصب
Spineنتوء
Spiritروح
Spiritual genius  الشراقات الروحية
Splinter group  مموعة منشقة
Split
Spongeإسفنجة
Spoonملعقة
Sports carسيارة رياضية
Spottedمنقط
Sprayيرش
Spray
Spreadينشر
Spread  ينشر – يبذر
Springالربيع
Spring  الربيع
Squareالربع
Squareميدان
Squashالقرع الصيفي
Squidحبار
Squirrelالسنجاب
Stackكومة
Stadiumإستاد
Staffهيئة الوظفي
Stageخشبه مسرح
Stagflation  ركود مقترن بالتضخم
Staggered  على مراحل
Stagnation / recession  ركود
Stained glassزجاج معشق
Stairsسلل
Stake  نصيب
Stampطابع
Stampطلبع بريدى
Stand someone يتحمل شخص
Stand upانض
Standard deviation  النراف القياسي
Standby tax  ضريبة إحتياطية
Staplerدباسة
Starنم
Starfishنم البحر
Starvationماعة
Statement of condition  بيان بالوضع الال
Stationمطة
Statistics  الحصائيات
Statueتثال

بارات- توابل

تنشطر / تنفصل 

رشاش/ رذاذ 



Statue تثال
Stayيبقي
Steakشرية لم
Steamبار
Stemساق
Stereoاستريو
Sterilizeيعقم
Sternدفة
Stethoscope ساعة الطبيب
Stewحام ساخن
Stirيرك
Stirrupركاب
Stock turnover  دوران البضاعة
Stomachمعدة
Stoneحجر
Stoolكرسي طويل
Stopقف
Stop watchساعة إيقاف
Storeمتجر
Stormعاصفة
Stormيندفع غاضًبا
Straightمستقيم
Straight aheadللمام
Straighten  يستقيم – يقوم
Strategy of triage  استراتيجية تديد الولويات
Strawberriesالفراولة
Streetشارع
Street signعلمة طريق
Street vendorبائع ف الشارع
Streetcarترام
Streetlightإنارة الطريق
Stretchيط
Strikeإضراب
Stringخيط
String beansفاصوليا
Stripedمقلم
Strippedمطط – مقلم
Strollerكرسي متحرك
Struggle
Studioمرسم
Studyيدرس
Stupid أحق، غب
Submarines  غواصات
Submerge يغمر تت الياه
Subsidy  الدعم
Subsistence  الكفاف
Subtractionطرح
Suburb ضاحية
Subwayمترو النفاق
Successor خليف – وريث
Suddenly  فجأة
Suedeسترة
Sugarسكر

نضال -  كفاح 



Suitبذلة
Suitable forمناسب لـ
Sultan  السلطان
Summerالصيف
Summer الصيف
Sunالشمس
Sun blockكري شس
Sun glassesنظارة شس
Sunbatherحام شسي
Sunburnحرق شسي
Sundayالحد
Sunday الحد
Sunflowerعّباد الشمس
Sunna  السنة
Sunni  سن
Sunsetالغروب
Super profits  أرباح خيالية
Supervisor  مشرف
Supply and demand  العرض والطلب
Support price  سعر مدعوم
Surf the netيدخل شبكة العلومات
Surgeonطبيب جراح
Surroundingsالبيئه الحيطه
Surtax  ضريبة إضافية
Survival  البقاء
Survival البقاء علي قيد الياة
Survivors 
Suspendersحالة البنطلون
Suspiciousمشكوك فيه
Swallowيبتلع
Swanبعة
Sweaterبلوفر
Sweetحلو
Swimmingسباحة
Swimming capقبعة السباحة
Swimming poolحام سباحة
Swimsuitثوب السباحة
Swingأرجوحة
Symbolرمز
Symphonyسيمفونية
Synergism  تضافر الهود
Syrupشراب
Systemنظام
T-shirtتى شيت
Tableطاولة
Table clothمفرش السفرة
Tacit consent  موافقة ضمنية
Tact
Tailذيل
Tailorالياط
Tailor-madeمصنوع بواصفات خاصة
Take- off – break through  انطلقة

(بعد الادثة)الناجون 

ذوق - لباقة 



Take over
Take placeيدث
Taken on 
Taken upشغلت وقتا طويل
Talking about people  التحدث عن الناس
Tallطويل
Talonsمالب
Tamponsصمام
Tanطوب
Tandemدراجة ذات مقعدين
Tangerineنارنج
Tangle تشويش – ارتباك
Tangle كتلة متشابكة غي منتظمة
Tankصهريج
Tapeشريط
Tape deckكاسيت
Tape dispenserحامل الورق اللصق
Targetالرمية
Taxضريبة
Tax dodger  متهرب من الضرائب
Tax evasion  ترب ضريب
Tax exemption  إعفاء ضريب
Taxiتاكسي
Teaشاي
Teacherالدرس
Team Sports / Gamesألعاب جاعية
Teapotإبريق الشاي
Tease contract  عقد الجارة
Teaspoonملعقة شاي
Technical termsمصطلحات فنية
Technique
Teddy bearالدبة تيدي
Teethأسنان
Telegramبرقية
Telephoneالتلفون
Telephone line خط تليفون ، سلك تليفون
Telescopeتليسكوب
Televisionالتلفزيون
Tellerالراوي
Temperate  معتدلة الرارة
Temperature درجة الرارة
Templeمعبد
Temporarilyمؤقًتا
Tenعشرة
Ten10
Ten minutesعشر دقائق
Ten minutes past one a.m.الواحدة و عشر دقائق صباحا
Ten minutes past one p.m.الواحدة و عشر دقائق مساءا
Ten minutes past two a.m.الثانية و عشر دقائق صباحا
Ten minutes past two p.m.الثانية و عشر دقائق مساءا
Tender  عطاء
Tennisتنس

يتول عمًل/ يقوم بهمة 

استقدم للعمل/ شغلت 

طريقة- أسلوب



Tennis ballكرة التنس
Tennis courtملعب التنس
Tentخيمة
Tenthعاشر
Term deposits  ودائع الجل
Term loan  قرض لجل
Term loans  قروض متوسطة الجل
terrifyingميف
Test tube  أنبوبة أختبار
Tewlve12
Thank youشكرا
the back row  الصف اللفى
The books of Abraham and Moses صحف إبراهيم وموسى
The Boot maker of Damascus صانع الحذية الدمشقي
The Boot maker of Damasucs صانع الحذية الدمشقي
The chain of hopeسلسلة المل
The day of judgement 
The deadالوتى
The food we eatالطعام الذى نأكله
The government’s policy statement بيان الكومة
The Holy House ( kaaba )  البيت الرام
the indian ocean   الحيط الندى
The Internet is for every oneالنترنت للجميع
The Last Day  اليوم الخر
The Mediterranean sea  البحر البيض التوسط
The national vote  العدد الكلي للصول
The needy   الحتاجون
the other day  منذ بضعة أيام
The poor due ( alms giving ) الزكاة
The press  الصحافة
The propagation of Islam  نشر السلم
The Prophet’s Birthday  الولد النبوي
The right path  الطريق الستقيم
the suez canal  قناة السويس
The true religion  الدين النيف
The unseen  الغيب
The wise chief  الرئيس الكيم
Theaterمسرح
Theatreالسرح
Theory of probabilities   نظرية الحتمالت
There is no questionل مال للشك
There may be ربا يوجد ، قد يوجد
There might be  قد يوجد ، يتمل وجود
Thermos bottleترموس
Theseهؤلء
They are  هم يكونوا
They are هن تكن
They are 
They are  هن تكن
They are 
They were  هم كانوا
They were  هن كن

( الساب) يوم الدينونة 

( لغي النسان)هم يكونوا، هن تكن 

(لغي النسان)هم يكونوا، هن تكن 



They were 
Thiefلص
Thighفخذ
Thinkيفكر
Thirdالثالث
Thirstyظامئ
Thirteenثلثة عشر
Thirteen 13
Thirtyثلثون
Thirty 30
Thirty oneواحد و ثلثون
Thirty twoأثني و ثلثون
This fallالريف الال
This monthالشهر الال
This springالربيع الال
This summerالصيف الال
This weekالسبوع الال
This winterالشتاء الال
This yearالعام الال
Thoughtfulعميق التفكي
Thousandألف
Threeثلثة
Three3
Three hundredثلثائة
Three o'clock a.m.الثالثة صباحا
Three o'clock p.m.الثالثة مساءا
Three thirty a.m.الثالثة و النصف صباحا
Three yearsثلثة أعوام
Throatحنجرة
Throatالبلعوم
Throwيقذف
Throw pillowوسادة جانبية
Thumbإبام اليد
Thumbtackدبوس رسم
Thunderstorm عاصفة رعدية
Thurday الميس
Thursdayالميس
Ticketتذكرة
Tieرابطة
Tieيربط
Tie يربط
Tigerنر
Tightsالرداء الحكم
Tileبلط
Tiltييل
Timeوقت
Time study  دراسة الوقت
Tinقصدير
Tipبقشيش
Tireإطار سيارة
Tissuesمناديل ورقية
To abstain from food and drink  يتنع عن الطعام والشراب
To adopt Islam  يعتنق السلم

(لغي النسان)هم كانوا، هن كن 



To be exempted from fasting  يعفي من الصوم
To be stuffedينط
To belie religicn  يكذب بالدين
To break one’s coverant  ينقص اليثاق
To call for prayer  ينادي للصلة
To change words from their context  يرف الكلم عن مواضعه
To debate an issue يناقش موضوع
To dissolve parliament  يل البلان
To fire a worker (dismiss) يفصل عامل
To give a month’s notice يعطي اخطار لدة شهر
To give notice  يعطي اخطار بترك العمل
To hospitalise  ينقل للمستشفى
To interfereيتدخل
To judge with equity يكم بالقسط
To modify
To process foodيصنع الطعام
To recite the creed  ينطق بالشهادة
To recruit workers  يند عمال
To renegade from one’s religion  يرتد عن دينه
To renew the contract  يدد العقد
To testify  يشهد
To vote a law  يصوت بالوافقة علي قانون
To vote down  يصوت ضد
To wash hands up to the elbow  غسل اليدين إل الرفقي
To worship  يعبد
Toastخبز ممص
Toastممصة
Toasterممصة كهربائية
Todayاليوم
Toenailظفر إصبع القدم
Toesإصبع القدم
Togetherمعا
Toiletمرحاض
Toilet paperورق تواليت
Tolerant  متسامح
Tomatoطماطم
Tomorrowغدا
Tomorrow afternoonغدا بعد الظهر
Tomorrow eveningغدا مساءا
Tomorrow morningغدا صباحا
Tongueلسان
Tongue اللسان
Tongue  لسان
Toolboxصندوق العدة
Toolsأدوات ميكانيكا
Toothacheوجع السن
Toothbrushفرشاة السنان
Toothpasteمعجون السنان
Topقمة
Top management  الدارة العليا
Top surgeonsمشاهي الراحي
Torah  التوارة
tort  تعددت

يعدل/ يور 



Torteتورتة
Tossيقذف بإهال
Totallyتاما
Tote bagحقيبة
Touchيلمس
Touchاللمس
Tour busأتوبيس سياحي
Tour guideمرشد سياحي
Tourism Todayالسياحه اليوم
Tourist attractionsالشياء الت تغرى السياح
Tourist informationاستعلمات سياحية
tow hundred  مائتان
Towelمنشفة
Towel rackحامل مناشف
Towerبرج
town hall  الجلس الحلى
Toy storeمتجر لعب
Toysلعب
Tractorجرار
Tradeتارة
Trade  الرفة
Trade balance  اليزان التجاري
Trade discount  خصم تاري
Trade routesخطوط تارية
Trade union committee اللجنة النقابية
Trade unions  نقابات العمال
Trading postsمراكز تارية
Tradition تقاليد
Trafficحركة الرور
Trailقافلة
Trainقطار
Transaction  تداول
Transaction  عملية – صفقة – معاملة
Transferينقل
Transferالنتقالت
Transferينتقل
Transfer  تويل
Transferable  قابل للتحويل
Translateيترجم
Transplantعملية زرع عضو
Transportينقل
Travel agentوكيل سياحى
Travel chart  رسم بيان للحركة
Travel costsتكاليف السفر
Travel insuranceالتأمي الاص بالسفر
Traveler's checkشيك سياحي
Trayصينية
Treasury  خزانة
Treeشجرة
Tremble  يرتعش، يرتف
Trend forecasting  التنبؤ بالتاه
Triangleالثلث
Tribeقبيلة



Tricks خدع، حيل
Tricycleالدراجة الثلثية
Trillionتريليون
Tripodثلثي القوائم
Tripod حامل لجراء التجارب
Tront money  مقدم أتعاب
Tropicalاستوائي
Trowelأدوات زراعية
Truckشاحنة
Trumpetالبوق
Trunk  جذع الشجرة
Tubaبوق
Tubes  أنابيب
Tuesdayالثلثاء
Tuesday الثلثاء
Tulipتيوليب
Tunaتونة
Turbines  تربينات
Turkeyديك رومي
Turnدوران
Turnipلفت
Turnout  القبال علي
Turtleالسلحفاة
Turtleneck sweaterسويتر برقبة
Tuskناب
Tutorمعلم بالجر
TV. setجهاز تليفزيون
Twelveاثنا عشر
Twentyعشرون
Twenty20
Twenty five percentخسة و عشرون بالائة
Twenty oneواحد و عشرون
Twenty one21
Twenty twoأثني و عشرون
Twoاثنان
Two2
Two fifteen a.m.الثانية و النصف صباحا
Two forty five a.m.الثالثة إل الربع صباحا
Two hoursساعتان
Two hundredمائتان
Two months agoمنذ شهرين
Two o'clock a.m.الثانية صباحا
Two o'clock p.m.الثانية مساءا
Two thirty a.m.الثانية و النصف صباحا
Two weeks agoمنذ أسبوعي
Two yearsعامان
Two years agoمنذ عامي
Two years oldعمر سنتي
Typewriterاللة الكاتبة
Ugliness  قبح – بشاعة
Umbrellaمظلة
Umbrella project  الشروع الم
Unbelievable  ل تصدق



Uncleالعم
Unclear power طاقة نووية او ذرية
Uncomfortableغي مريح
Underتت
Under managementقصور الدارة
Under the banner of Islam  تت لواء السلم
Underconsumption  تدن الستهلك
Underneath 
Understandيفهم
Undertake 
Underwearملبس داخلية
Unemployment  البطالة
Unemployment rates  معدلت البطالة
Unfairغي عادل
Unfamiliarغي مالوف
Unfortunatelyلسوء الظ
Unfortunately  لسوء الظ
Uniformزى
Uniform valueقيمة موحدة
Union

Unique
Unitedمتحد
Unityوحدة – اتاد
Universityجامعة
Unkind  قاس، غي كري
Unlicensed غي مرخص
Unsecured loans  قروض غي مضمونة
Unthinkable 
Unusual  غي معتاد
Upفوق
Uprightمعتدل
Upturn  تسن
Useيستعمل
Utilities facilities/ amenities  مرافق – منافع عامة
Vacant job  وظيفة خالية
Vacationعطلة
Vacationأجازة
Vacations
Vaccinationتلقيح
Vacuum cleanerمكنسة كهربائية
Valid vote  صوت صحيح
Valleyواد
Valuation  تديد القيمة
Valveصمام
Vanشاحنة
Variable costs تكاليف متغية
Variance / divergence   تباين
Variety تنوع
Vaseزهرية
VCRفيديو
Vegetablesخضراوات

تت / اسفل 

ينفذ – يتمم/ يتعهد بـ 

اتاد بلد-رابطه
ل مثيل له/ فريد 

ل يتصور- ل يطر ببال

الجازات / العطلت 



Vegetarianالنبات
Vegetarianشخص نباتى
Vehicle
Veinوريد
Velvetممل
Verse  ىية
Verse 
Vestثوب
Veterinarianطبيب بيطري
Veterinary طبيب بطرى
Viable  قابل للستمرار
Video cassetteشريط فيديو
Viewمنظر
Villageقرية
Vinegarخل
Violinالكمان
Visaتأشية
Visible exports  صادرات منظورة
Vitaminsفيتامينات
Vocational training  التدريب الهن
Volcanoبركان
Volleyballالكرة الطائرة
Volumeحجم – مقدار
Volume chart  رسم بيان للحجم
Volunteerمتطوع
Vrertical expansion  توسع رأسي
Wage per hour  أجر بالساعة
Wagonحافلة
Waistخصر
Waist  خصر
Waitينتظر
Waiterنادل
Walkingالشي
Wallحائط
Walletمفظة جيب
Walnutsجوز
Wanderيتجول
Wantيريد
Wardsعنابر الستشفى
Warmدافئ
Warning  النذار
Was made صنع
Washerالغسالة
Waste basketسلة مهملت
Waste energyيبدد طاقة
Waste matterفضلت
Watch ساعة
Watchdog committee  لنة رقابة
Watchtowers ابراج مراقبة
Waterالاء
Water bottleزجاجة ماء
Water coolerمبد مياه

مركبة / عربة 

نظم/ شعر 



Water glassكوب ماء
Water pipe burst  إنفجار ماسورة الياه
Waterfallشلل
Watering canرشاش مياه
Watermelonالبطيخ الحر
Watermelon  بطيخ
Waterwayالجرى الائي
Waveموجة
Wave  يلوح بيده
Weنن
We areنن نكون
We are  نن نكون
We were  نن كنا
Wealth ثروة
Wear  يرتدي
Wear away
Weatherالطقس
Weaveنسيج
Weddingزواج
Wedding حفل زفاف
Wednesdayالربعاء
Wednesday الربعاء
Weightوزن
Weightsأوزان
Welcomeمرحبا
Welderاللّحام
Westالغرب
West الغرب
Wetمبتل
Wet  مبتل
Wet suitبدلة الاء
Whalesحيتان
Wheatقمح
Wheelعجلة
Wheelbarrowعجلة اليد
Wheelchairمعاق
Wheelchair sportsرياضات العاقي
Whipيضرب بالسوط
Whip  السوط
Whipped creamكرية مفوقة
Whiskersشوارب
Whistleصفارة
Whiteأبيض
White wineنبيذ أبيض
Wholeكل
Wholesale  تارة الملة
Wideواسع
Wifeزوجة
Wild lifeالياة البية
Wildcat strike   إضراب غي مشروع
Wilty شديد الذكاء
Winيفوز
Windريح

يتآكل/ يبلى 



Wind farms  مصانع تدور بقوة الرياح
Wind surfingلوح البار
Windbreakerسترة قصية جلدية
Windfall  كسب مفاجئ
Windmillطاحونة هوائية
Windmills  طواحي الواء
Windowنافذة
Window boxصندوق شباك
Window paneلوح زجاجي ف نافذة
Windsurfingرياضة ركوب المواج
Windyعاصف
Wineخر
Wine glassكأس خر
Wineryالخمرة
Wingجناح
Winterالشتاء
Winter الشتاء
Wire fenceسور سلك
Wisdom  الكمة
Wise حكيم
Withdraw  يسحب
Withdrawal  استرداد
Without prejudice to 

Withstand 
Witnessشاهد
Wolfالذئب
Womanامرأة
Women in Historyنساء ف التاريخ
Woodخشب
Woolصوف
Word – processor  كمبيوتر صغي
Workعمل
Work conditions ظروف العمل
Work cycle  دورة العمل
Work evaluation  تقييم العمل
Work factorمعامل الشغل
Work his way up
Work licence  رخصة العمل
Work load  حل العمل
Work measurement  قياس العمل
Work permit  تصريح العمل
Work study  دراسة العمل
Workers gains  الكاسب العمالية
Workers rights  حقوق العمال
Workers social welfare  الرعاية الجتماعية للعمال
Workers’ remittances  تويلت العمال الهاجرين
Workforce 
Working capital   رأس الال العامل
Worksاعمال – عمليات – مصنع
World peaceالسلم العالى
World Wide Webنظام تزين للكمبيوتر

دون الساس بـ / دون الخلل بـ
يقاوم/ يصمد / يتمل

يرتفع شأنه/ يتقدم 

(ف شركة او مصنع)عدد العاملي 



Worldwide
Wormدودة
Worried  قلق
Worshipيعبد
Worshipحرفة
Wounds  الروح
Wrapلفة
Wrenchيلوي
Wrestlingمصارعة
Wristالرسغ
Writerالكاتب
x- axis  الحور الفقي
y- axis  الحور الرأسي
Yamبطاطا
Yardحديقة
Yearسنة
Yell  يصيح
Yellowأصفر
Yesterdayأمس
Yesterday afternoonأمس يعد الظهر
Yesterday eveningأمس مساءا
Yesterday morningأمس صباحا
You are  أنت تكون
You are  أنتم تكونوا
You were  أنت كنت
You were  أنتم كنتم
Your excellency سعادتك، فخامتك
Youthالشباب
Zebraحار وحشي
Zeroصفر
Zero deposit- import  استياد بدون تويل العملة
Zipperسوسته
Zooحديقة اليوان
Zucchiniكوسة

على مستوى العال/عالى



Act1يمثل
Agree1يوافق
Allow1يسمح
AmWasbeen0أكون

Answer1يجيب
AreWerebeen0يكونوا

AriseAroseArisen9يقوم ينتج ينشئ
Arrive2يصل
Ask1يسأل
BearBoreBorn9يلد
BearBoreBorne9يحمل يتحمل

BecomeBecameBecome6يصبح
BefallBefellBefallen9حدث له حصل له
BeginBeganBegun9يبدأ يبتدئ

Believe2يصدق
Belong to1يخص

BendBent8يلوى يثنى
BidBadeBidden9يأمر يقول
BindBound8يربط يقيد
BiteBitBitten9يعض

BleedBled8ينزف يدمى
BlowBlewBlown9يهب ينفخ

النليزية الفعال ف اللغة
الفعال الناقصة والساعدة 0

edالفعال القياسية يضاف عند تصريفها  1

فقط dالفعال القياسية يضاف عند تصريفها  2
عند تصريفها iإل  yالفعال القياسية ل تقلب  3

عند تصريفها iإل  yالفعال القياسية تقلب  4
الفعال القياسية يضعف الرف الخي عند تصريفها 5

الفعال الشاذة يكون التصريف الول مثل الثالث 6
الفعال الشاذة تكون التصريفات الثلثة متماثلة 7
الفعال الشاذة تكون التصريف الثان مثل الثالث 8

الفعال الشاذة تكون التصريفات الثلثة متلفة 9
افعال شاذة وقياسية ف نفس الوقت 10



BreakBrokeBroken9يكسر
BreedBred8يربى
BringBrought8يحضر بضم الياء
BuildBuilt8يبنى يشيد
BurnBurnt8يحرق يحترق
BuyBought8يشترى
Call1ينادى على يستدعى
CanCould0يستطيع

Carry4يحمل
Carry on4يستمر يواصل

CatchCaught8يمسك يقبض على يصطاد
Change2يغير يحول
Chase2يطارد
Clean1ينظف
Climb1يتسلق
ClingClung8يتعلق
Close2يقفل
ComeCameCome6يحضر

Compare2يقارن
Complete2يكمل
Control5يتحكم فى يضبط
Cook1يطبخ
Copy4ينسخ

Correct1يصحح
Cost7يكلف

Count1يعد
CreepCrept8يزحف
Cross1يعبر
Cry4يصيح يصرخ
Cut7يقطع

Dance2يرقص
DealDealt8يتعامل

Decide2يقرر
Die2يموت
DigGug8يحفر

Do DoesDidDone0يعمل يفعل
DrawDrewDrawn9يرسم  يجر يسحب



DreamDreamt8يحلم
Dream1يحلم
DrinkDrankDrunk9يشرب
DriveDroveDriven9يقود يسوق يجر
Drop5يسقط
DwellDwelt8يسكن
EatAteEaten9يأكل
End1ينهى ينتهى من

Enjoy3يستمتع
FallFellFallen9يقع يسقط

FeedFed8يطعم يغذى يرضع طفل
FellFelt8يشعر بـ

FightFought8يحارب
FindFound8يجد

Finish1ينهى ينتهى من
FleeFled8يهرب
FlingFlung8يرمى يقذف بقوة
FlyFlewFlown9يطير

Fold1يثنى يلف
Follow1يتبع
ForbidForbadeForbidden9يمنع

ForeteelForetold8يتنبأ بـ
ForgetForgotForgotten9ينسى
ForgiveForgaveForgiven9يسامح يعفو عن
FreezeFrozeFrozen9يتجمد

GetGot8يحصل على
GiveGaveGiven9يعطى
GoWentGone9يذهب

GrindGround8يطحن يسحق
GrowGrewGrown9يزرع ينمو يكبر يصبح يصير
Guard1يحرس
Guess1يخمن
HangHung8يعلق

Happen1يحدث
Hate2يكره

Have HasHad0يملك
Have Has toHad to0يجب أن



HearHeard8يسمع
HideHidHidden9يختبئ يخفى
Hit7يضرب بالقدم يركل

HoldHeld8يمسك
Hope2يأمل

Hurry (Up)4يسرع
Hurt7يؤلم

Imagine2يتخيل يتصور
Include2يشمل يحتوى على

Introduce2يقدم شخصا لخر
Invent1يخترع
Invite2يدعو

Irrigate2يروى الرض
IsWasbeen0يكون

Join1يربط
Jump1يقفز
KeepKept8يحفظ يصون يحتفظ بـ
Kick1يضرب بالقدم يركل
Kill1يقتل

KneelKnelt8يركع
KnowKnewKnown9يعرف يعلم
Laugh1يضحك

LayLaid8يضع
LeapLeapt8يقفز
LearnLearntيتعلم#
Learn1يتعلم
LeaveLeft8يترك يغادر
LendLent8يقرض يسلف
Lie2يكذب
LieLay (down)Lain (down)يرقد يضطجع يكذب#
Lift1يرفع

LightLit8يشعل يضئ
Like2يحب

Listen1ينصت
Live2يسكن يعيش
Lock1يغلق بالمفتاح
LoseLost8يفقد يضيع



Love2يحب
MakeMade8يصنع يعمل يجعل
Marry4يتزوج
MayMight0ربما لعل

MeanMeant8يعنى يقصد
Measure2يقيس

MeetMet8يقابل
Melt1يذوب

Mend1يصلح
Milk1يحلب
Mind1يعارض

Miss a goal1يخطئ اصابة الهدف
MistakeMistookMistaken9يخطئ

MisunderstandMisunderstood8يسئ الفهم
Mix1يخلط

Move2يتحرك
MustHad to0يجب أن
Need1يحتاج
Open1يفتح
Order1يأمر

OverthrowOverthrewOverthrown9يطيح بـ
Own1يمتلك
Paint1يطلى
Pass1يمر يمرر
PayPaid8يدفع

Phone2يتصل تليفونيا
Pick1يلتقط
Plan5يخطط ينوى يقصد
Play3يلعب

Point to1يشير الى
Post a letter1يرسل خطابا بالبريد

Pour1يصب يسكب
Prefer5يفضل

Prepare2يعد يجهز
Pretend1يدعى يتظاهر بـ

Pull1يشد يجر
Push1يدفع يذق



Put7يضع
Rain1تمطر

Reach1يصل الى
Read7يقرأ

Remember1يتذكر
Report1يقدر تقريرا عن
RideRodeRidden9يركب
RingRangrung9يدق يرن
RiseRoseRisen9يقوم ينهض يشرق
RunRanRun6يجرى
Save2يدخر يوفر ينقذ
SaySaid8يقول

Score a goal1يسجل هدفا
SeeSawSeen9يرى
SeekSought8يبحث عن
Seem1يبدو
SellSold8يبيع

SendSent8يرسل
Set7تغرب الشمس

Set of7يبدأ رحلة
SewSewedSewn9يحيك يخيط

ShakeShookShaken9يهز يهتز
ShineShone8يلمع تضئ تسطع الشمس

ShooseShoseShosen9يختار
ShootShot8يقذف يطلق النار على
ShouldHad to0يجب أن
Shout1يصيح يصرخ
ShowShowedShown9يرى يبين يعرض يظهر
ShrinkShrankShrunk9يتقلص ينكمش
SingSangSung9يغنى يغرد
SinkSankSunk9يغوص يغرق
SitSat (down)8يجلس

SlaySlewSlain9يذبح يقتل
SleepSlept8ينام
SlideSlid8ينزلق

Slow down1يبطئ
SmellSmelt8يشم



Smoke2يدخن
SowSowedSown9يبذر

SpeakSpokeSpoken9يتكلم
SpellSpelt8يتهجى

SpendSpent8ينفق مال يقضى وقتا يصرف
SpillSpilt8يريق يسكب يدلق
SpinSpun8يغزل
SpoilSpoilt8يفسد

SpringSprangSprung9يقفز
StandStood (up)8يقف
Start1يبدأ
Stay3يبقى يمكث
StealStoleStolen9يسرق
StickStuck8يلصق يلتصق
StingStung8يلدع يلسع
Stop5يتوقف

StrideStrodeStridden9يخطو خطوات واسعة
StrikeStuck8يخبط يضرب
Study4يذاكر
SwearSworeSworn9يقسم يحلف  يسب يشتم
SweepSwept8يكنس
SwellSwelledSwollen9يتورم ينتفخ
SwimSwamSwum9يسبح
SwingSwung8يتمايل يتأرجح يتذبذب
TakeTookToken9يأخذ يستغرق وقتا
Talk1يتحدث

Taste2يتذوق يذوق
TeachTaught8يعلم او يدرس بضم الياء
TearToreTorn9يمزق
TellTold8يخبر

Thank1يشكر
ThinkThought8يظن يعتقد يفكر
ThrowThrewThrown9يقذف يرمى

Tie2يربط
Touch1يلمس
Travel5يسافر
TreadTrodTrodden9يدوس



Try4يحاول
Turn1يدور يلف يتجه يصبح يتحول الى

UndergoUnderwentUndergone9يقاسى يعانى يمر بـ يختار
UnderstandUnderstood8يفهم
UndertakeUndertookUndertaken9يتعهد يتكفل يأخذ على نفسه

Use2يستعمل يستخدم
Use to2يعتاد ان
Visit1يزور
Wait1ينتظر
WakeWoke8يوقظ شخصا ما

Wake (Up)Woke (Up)8يستيقظ
Wash1يغسل
Watch1يشاهد
WearWoreWorn9يلبس يرتدى

WeaveWoveWoven9ينسج
WeepWept8يبكى
Weigh1يزن

Welcome2يرحب بـ
WillWould0سوف
WinWon8يكسب يفوز

WindWound8يلف يربط
Wink1يغمز بالعين

With standWith stood8يتحمل يقاوم
WithdrawWithdrewWithdrawn9ينسحب

Work1يعمل يشتغل
WringWrung8يعصر يضغط بشدة يجبر يغصب
WriteWroteWritten9يكتب



العال بي ايديك
الديانةاللغة العملة عدد السكان الساحةالعاصمةأسم الدولةم
السلمالبشتو و لغات اخرىالفغان647,50025,824,882كابولAfghanistanافغانستان1
اللبانيه واليونانيهليك28,7503,364,571تياناAlbaniaالبانيا2
السلمالعربيه والفرنسيه وبعض اللهجات الببريهالدينار2,381,74031,133,486الزائرAlgeriaالزائر3
الرومانيه الكاثولوكيهالفرنك الفرنسى و البستا السبانيه45065,939اندوراAndorraاندورا4
كوانزا481,35011,177,537لوانداAngolaانول5
النيليه و الكاثولوكيه الرومانيهالنليزيهالدولر شرق الكاريبSt. John44564,246سانت جونAntigua and Barbudaانتيجوا و باربودا6
السبانيه ، النليزيه ، الفرنسيه ، اللانيه ، اليطاليهبيسوBuenos Aires2,766,89036,737,664بيونوس ايرسArgentinaالرجنتي7
الرمينيهدرامYerevan29,8003,409,234يريفان Armeniaارمنيا8
النليزيهالدولر السترال7,686,85018,783,551كانباAustraliaاستراليا9

اللانيهالشلن ، اليورو83,8508,139,299فييناAustriaالنمسا10
مانات86,6007,908,224باكوAzerbaijanاذريبيجان11
النليزيهالدولر البهامىNassau13,940283,705ناسوBahamasجزر الباهاما12
السلمالدينار البحرين620629,090النامهBahrainالبحرين13
تاكا144,000127,117,967دكارBangladeshبنجلدش14
النيليهالنليزيهالدولر الباربادوسىBridgetown430259,191بريدج تاونBarbadosباربادوس15
الرثوذكسيهالبلروسيهالروبيه البلروسيهMinsk207,60010,401,784مينسكBelarusبيلروس16
الكاثولوكيه الرومانيهالفرنك البلجيكى ،اليورو30,51010,182,034بروكسلBelgiumبلجيكا17
الكاثولوكيه الرومانيهالدولر البليزىBelmopan22,960235,789بيلموبانBeliseبيلز18
الفرنسيه ،اللغات الفريقيهالفرنك112,6206,305,567بورتو نوفBeninبني19
نوجولترومThimphu47,0001,951,965تيمفيوBhutanبوتان20
بوليفيانوLapaz1,098,5807,982,850لبازBoliviaبوليفيا21
الصربيه، الكرواتيه، البوسنيهالدينار51,2333,482,495سراييفوBosnia and Herzegovinaالبوسنه والرسك22
النليزيه،سيتسوانابيولGaborone600,3701,464,167جابورونBotswanaبوتسوانا23
البتغاليهريال8,511,965171,853,126برازيلياBarazilالبازيل24
البتغاليهليفSofia110,9908,194,772صوفياBulgariaبلغاريا25
الفرنسيهالفرنك247,20011,575,898واجادوجوBurkina Fasoبوركينا فاسو26
27Burma)Myanmar(678,50048,081,302كيات
الفرنك البورندىBujuumbura278305,735,937بيويومبورا Burundiبوروندى28
ريل181,04011,626,520بينوم بينهCambodiaكمبوديا29
الفرنسيه ، النليزيهالفرنك47544015,456,092ياوندىCameroonالكاميون30
النليزيه والفرنسيهالدولر الكندى9,976,14031,006,347اوتاوا Canadaكندا31
الفرنسيه، السانو، العربيه و اخرىالفرنك الفرنسىBangui622,9803,444,951بنجواىCentral African Republicجهوريه افريقيا الوسطى32
الفرنك الفرنسىN,djamena12840007557436ند ياميناChadتشاد33
السبانيهبيسو75695014973843سانتياجوChiliتشيلي34
الصينيه ، ماندارين ، وبعض اللهجات الحليهيوان9,596,9601,246,871.95بكيChinaالصي35
السبانيهبيسو113891039309422سانتاف دى بوجوتا Colombiaكولومبيا36
اللهجه السواحيليهالفرنك الفرنسى2,170562,723مورونComorosكوموروس37
الفرنسيه، لينجال،كيكونوالفرنك الفرنسىBarazzaville3420002716814براسافCongoالكونو38
39Congo Democratic Republicزاير234541050481305كينشاسا
السبانيهكولون51,1003,674,490سان جوزيفCosta Ricaكوستاريكا40
41Cote d,I voreالفرنسيه وبعض اللغات الفريقيه الخرىالفرنك الفرنسى322,46015,818,068ابيديان والرسيه ياموسوكرو
الكرواتيهكونا56.544,676,865زغربCroatiaكرواتيا42
السبانيهبيسو110,86011,096,395هافاناCubaكوبا43
النيه القبصىCyprusLefkosia9,250654,064قبص44
التشيكيهكورونا7870310,280,513براغCzechالمهوريه التشيكيه45
الدناركيه، الفارسيه، واقليه تتحدث ال لانيهكريونا430945356845كوبنهاجنDenmarkالدنارك46
العربيه، الفرنسيه ، الصومالالفرنك اليبوتى22000447439جيبوتىDjiboutiجيبوتى47
النليزيه ، الفرنسيه الباتيوس الدولر الكاريبRoseau75064881روزيوDominicaدومينيكا48
السبانيه ، النليزيه بيسو487308129734سانتو دومينيكوDominican Republicجهوريه دومينيكا49
السبانيهسيوكرquito28356012562496كيتوEcuadorإكوادور50
العربيهالنيه الصرى100245067,273,906القاهرةEgyptمصر51
الكاثوليكيه الرومانيهالسبانيهكولون21040539079سان سلفادورEl Salvadorالسلفادور52
الكاثوليكيه الرومانيهالفرنك الفرنسيMalabo28,050مالبوEquatorial Guineaغينيا الستوائيه53
السلم ، السيحيه الرثوذوكسيهافار، بيلن، كونامابيي121,3203,984,723اسراEritreaارتريا54
كروونTallin45,2661,408,523تاليEstoniaإستونيا55
الرثوذوكسيه الثيوبيهبيي1,127,12759,680,383اديس ابابا Ethiopiaاثيوبيا56
الفيجيه ، الندوستانيه ، النليزيه الدولر الفيجيSuva18,270812,918سيوفاFijiجزر فيجى57
الفنلندية ، السويديه ، واخرىماركا ، اليوروHelsiniki337,0305,158,372هيلسينكىFinlandفنلندا58
الفرنسيه و بعض الجات الحليهالفرنك الفرنسى واليوروparis54703058978172باريسFranceفرنسا59
الفرنسيهالفرنك الفرنسىLibreville2676701225853ليبفGabonالابون60
السلمدالسىBanjul113001336320 البانولGambiaغامبيا61
لرىTbilisi677005066499تيبليسىGeorgeaجورجيا62
اللانيه الارك اللان واليوروBerlin35691082087361برليGermanyالانيا63
السيدىAccra23854018887626اكراGhanaغانا64
اليونانيهالدرخاAthens13194010707135اثيناGreeceاليونان65
البوتستانتيه ، الكاثوليكيه الرومانيه ، مايانالسبانيه وبعض اللغات النديهكويتزال10889012335580جواتيمال سيتGuatemalaجواتيمال66
الفرنك الغانConakry2458607538953كوناكرىGuineaغينيا67
البتغاليه كريولو، وبعض اللغات الفريقيهبيسو غينيا بيساوBissau361201234555بيساوGuinea - Bissauغينيا بيساو68
الدولر اليان214970705156جورج تاونGuyanaجهوريه جيانا69
كريول،الفرنسيهجوردى277506884264بورت اوبرنسHaitiجهوريه هايت70
ليمبياTegucigalpa1120905997327تيجيوسيجالباHondurasهندوراس71
فورينت9303010186372بودابستHungaryالجر72
اليسلنديهالكرونا اليسلنديهReykjavik103000272512ريكيافيكIcelandايسلندا73
الروبيه32875901000848550نيودلىIndiaالند74
الروبيه1919440216,108,345جاكرتاIndonesiaاندونسيا75
الفارسيه،الزاريه، الكرديستانيه، العربيه ريال164800065179752طهرانIranايران76
الدينار العراقى43707222427150بغدادIraqالعراق77
النليزيه ، اليرلنديهالنيه اليرلندي واليوروDublin702803632944دبلنIrelandايرلندا78
العبيه ، العربيه، النليزيهالشيكل207705749760تل ابيبIsraelاسرائيل79
اليطاليه ،مع بعض اللانيه والفرنسيه الليه اليطاليه واليورو30123056735130روماItalyايطاليا80
النليزيه ، الاميكيكيهالدولر الاميكىKingston109902652443كينجستونJamaicaجاميكا81
الشنتو ، البوذيه ، السيحيه ، اليابانيهالي اليابانTokyo377835126182077طوكيوJapanاليابان82
الدينار الردينAmman892134561147عمانJordanالردن83
تينجىAstana271730016824825استاناKazakhstanكزاخستان84
الشلن الكين58265028808658نيوبKenyaكينيا85
البوذيه، الكونفوشيوسيهالكوريهالونPyongyang12054021386109بيونج يانجKorea, Northكوريا الشماليه86
الكوريهالونSeoul9848046884800سولKorea ,southكوريا النوبيه87
العربيه ،النليزيهالدينار الكويت178201991115الكويتKuwaitالكويت88
السومBishkek1985004546055بيشكيكKyrgyzstanكياجيزستان89
الكيبVientiane2368005407453فيانتاينLoasلوس90
اللوثريه ، الكاثوليكيه، البابتيستالتفيانيهلتسRiga641002353874رياLatviaلتفيا91
النيه اللبنان104003562699بيوتLebanonلبنان 92
لوتىMasero303502128950ماسيوLesothoليزوتو93
الدولر اليبيىMonorovia1113702923725مونروفياLiberiaليبيا94
السلمالعربيه ، اليطاليه و النليزيهالدينار الليب17595404992838طرابلسLibyaليبيا95
ليتاسVilinus652003600158فلينيسLithuaniaليتوانيا96
اللوكسمبورجى، الفرنسيه، اللانيه،البتغاليه ، اليطاليه واخرى الفرنك اللوكسمبورجى واليورو2586429080لوكسمبورجLuxembourgلوكسمبورج97
الدينارskopie253332022604إسكوبmacedoniaمقدونيا98
99MadagascarانتنناريفوAntananrivo14873387الفرنسيه اللجاسيهالفرنك اللجاسى

كواشاLilongwe11848010000416ليلونوىMalawiمالوى100
الرينجيت33975021376066كوللبورMalaysiaماليزيا101
الفرنك الفرنسىBamako124000010429124باماكوMaliمال102
الليه Valleta320381603فاليتاMaltaمالطا103
السلماويوجيا10307002581738نواكيشوطMauritaniaموريتانيا104
الروبيه الوريشيوسيهPort louis18601182212بورت لويسMauritiousموريشيوس105
السبانيه ، النديه البيسو1972550100294036ميكسيكوسيتMexicoالكسيك106
الالدوفان ليم الالدوفانChisinau337004460838شيزيناوMolodovaمولودوفا107
الفرنك الفرنسي32149 1,95موناكوMonacoموناكو108
التورجيكUlan Bator15650002617369يولن باتورMangoliaمانغوليا109
العربيه، الفرنسيه وبعض اللهجات الببريه الدرهم44655029661636الرباطMoroccoالغرب110
ميتيكال80159019124335موبوتوMozambiqueموزمبيق111
السيحيهالدولر الناميبWindhoek8254181648270ويندهوكNamibiaناميبيا112
النليزيه ، النويران الدولر السترالyaren2110605يارينNauruنويريو113
الندوسيهالروبيه النيباليه Katamandu14080024302653 كاتاماندوNepalنيبال114
الولنديهجيلدر4152615807641امستردامThe Netherlandsهولندا115
النليزيه ، الاورىالدولر النيوزيلندىWellington2686803662265 ولينجتونNew Zealandنيوزيلنده116
السبانيه كوردوباManagua1294944717132ماناجيواNicaraguaنيكاراجوا117
الفرنك الفرنسىNiamey12670009962242نيامىNigerالنيجر118
النياراAbuja923770113828587ابيوجاNigeriaنيجييا119
الكروناOslo3242204438547اوسلوNorwayالنرويج120
الريال العمان2124602446645مسقطOmanعمان121
الروبيه الباكستانيه 803940138123359إسلمابادPakistanباكستان122
123Palstinianالعربيه، العبيه ، النليزيه ، الفرنسيه الشيكل السرائيلى ، الدينار الردن، الدولر المريكي22631555919غي مدده
بالبوا782002778526بنماسيتPanamaبنما124
النليزيه ، توب بيسي واخرىالكيناPort Moresby4616904705126بورت موريسبPapua New Guineaبابيو نيو غينيا125
جعرانAsuncion4067505434095اسنسيونParaguayباراجواى126
الرومانيه الكاثوليكيهنيوفيوسولLima128522026624582ليماPeroبيو127
الفليبينيه ، النليزيه ،واخرى بيسوManila30000079345812مانيلThe Philippinesالفليبي128
البولنديهزالوتىWarsaw31268338608929وارسوPolandبولندا129
البتغاليهإسكودو ،اليوروLisbon923919918040ليبسونPortugalالبتغال130
العربيه ، النليزيهالريال القطرى11439723542الدوحهQatarقطر131
ليو22334312بوخاريستRomaniaرومانيا132
الرثوذكسيه الرومانيه ، السلمالروسيه ، اخرىالروبيل17075200146393569موسكوRussiaروسيا133
الكينياروانديه ، الفرنسيه ، السواحيليه ، النليزيهالفرنك الروندى263408154933كيجالRwandaروندا134
الساموا ،النليزيه تالApia2860229979ابياSamoeجزر الساموا135
العربيه، النليزيه الريال السعودى196058221504613الرياضSaudi Arabiaالسعوديه136
الفرنك الفرنسى19619010051930دكارSenegalالسنغال137
الدينار اليغوزلف الديد 10235011206847بلجرادSerbia and Montenegroالصرب ومونتينيجرو138
النليزيه ، الفرنسيه واخرى روبيه سيشل 44579164فيكتورياSeychellesسيشل139
اليونFreetown717405296651فريتاونSierra leoneسياليون140
السلم ، السيحيه ، البوذيه ، الندوسيه الال، الصينيه ، النليزيهالدولر السينغافورى3531600سينغافورهSingaporeسينغافوره141
الكوروناBratislava488455396193برتيسلفاSlovakiaسيلوفاكيا142
السلوفانيه التولر السلوفانLjubljana202561970570ليوبلجاناSloveniaسلوفينيا143
النيليه ، الكاثوليكيه الرومانيه و اخرىالنليزيه ، السلمانيهالدولر السليمانHoniara28450455429هونياراSolomon islandsجزر سليمان 144
السلم الشلن الصومال6376607140643مقديشيوSomaliaالصومال145
السيحيه ، الندوسيه السلمالنليزيه ، بعض اللغات الفريقيه الراندCape town121991243426386كاب تاونSouth Africaجنوب افريقيا146
البيسيتاMadrid50475039167744مادريدSpainاسبانيا147
سينهال ،تاميل ، النليزيه الروبيه السريلنكيه6561019144875كولومبوSri lankaسريلنكا148
العربيه ، النليزيه ، وبعض اللهجات القبليهالنيه السودان250581034475690الرطومSudanالسودان149
الولنديه ، النليزيه ، السوريناميه سورينام جيلدرParambario163270431156بارامباريبوSurinameسورينام150
ليلنينMbabane17360985335مبابانSwazilandسوازيلند151
السويديهالكورونا4499678911296ستوكهلمSwedenالسويد152
اللانيه ، الفرنسيه، اليطاليه ، الرومانيه الفرنك السويسرىBern412907275467بينSwitzerlandسويسرا153
النيه السورى 18518017213871دمشقSyriaسوريا154
البوذيه ، التاويست ، البوتستانتيه ، الكاثوليكيه الصينيهالدولر التايوان الديدTaipei3598022135250تيباىTaiwanتايوان155
الطاجيكيهطاجيك روبلDushanbe1431006102854دوشانبTajikistanطاجيكستان156
السواحيليه ، النليزيه ، وبعض اللغات الحليهالشلن التانزان94509031270820دارالسلمTanzaniaتانزانيا157
التاهى ، الصينيه ، النليزيهالباهات51400060609046بانكوكThailandتايلند158
الفرنك الفرنسىLome567905081413لومىTogoتوجو159
الدولر الترينيدادى والتوباجوى51301102096بورت اوف سييTrinidad and Tobagoترينيداد وتوباجو160
العربيه ، الفرنسيه الدينار التونسى1636109513609تونسTunisiaتونس161
التركيهالليه التركيه 78058065599206انقرهTurkeyتركيا162
تركمنماناتAshgabat4881004366383اشجابانتTurkmenistanتركمنيستان163
الشلن الوغندى23604022804973كامبالUgandaاوغندة164
الوكرانيههيفنياKiev60370049811174كيفUkraniaاوكرانيا165
العربيه ، النليزيه الدرهم الماراتى828802344402ابو ظبUnited Arab Emiratesالمارات العربيه التحده166
167United Kingdomالسيحيه بكنائس متلفه ، الكاثوليكيه الرومانيه ، اليهوديه واخرتىالنليزيه ، السكتلنديه واخرى النيه الستيلين 24482059113439لندن

10%،الكاثوليكيه الرومانيه 20% ،الرثوذكسيه اللبانيه70%السلم

، و الفرنسيه والسبانيه(الرسيه)الكتالن 
، واخرى38%،البتستانتيه 47%الكاثولوكيه الرومانيه، بانتو( الرسيه)البتغاليه 

، البوتستانتيه 92%الكاثولوكيه الرومانيه 
94%الكاثولوكيه الرمينيه 

26%،الكاثولوكيه الرومانيه 26% النيليه 
85 %الكاثولوكيه الرومانيه 

2% الرثوذكسيه الرمينيه 5% ر6الرثوذكسيه الروسيه 87% السلم ، الرمينيه 7%، الروسيه 82% الذريبيجانيه التركيه 
،واخرى23% ،النيليه 29%البابتيست 

، النليزيه( الرسيه)العربيه 
،واخرى8% ، الندوسيه83%السلم ( الرسيه)البنغال 

32%، الفرنسيه57% الفليميه 
، السبانيه ، واخرى( الرسيه)النليزيه 

15 % ،السلم 15%، السيحيه70%الديانه الهليه 
25% ،الندوسيه75%البوذيه (الرسيه)دزونكا

85%الكاثوليكيه الرومانيه ولغات اخرى( الرسيه)السبانيه 
، و اخرى15%،الكاثوليكيه31%،الرثوذوكسيه 44% السلم 

50%، السيحيه 50%معتقدات اهليه 
90% الكاثوليكيه الرومانيه 

و اخرى15% ،السلم 85% الرثوذكسيه البتغاليه 
،واخرى 10%، السيحيه50%السلم 

5%،3، السلم 5%،4، السيحيه 5%،89البوذيه (الرسيه)البوميه (يانون)رانون (ميانار)بورما 
5%،البتستانتيه 62%الكاثوليكيه الرومانيه( الرسيه)كيوندى ، الفرنسيه

، و اخرى95%البوذيه ، الفرنسيه ، النليزيه( الرسيه)كهمر
16%،السلم 33%،السيحيه51%معتقدات اهليه 

10%،النيليه 16% ، الكنيسه التحدة 46%الكاثوليكيه الرومانيه
50%، البوتستانتيه24% معتقدات اهليه

و اخرى33% السيحيه 44% السلم لغة قبليه100 الفرنسيه ، العربيه،واكثر من 
و بعض التجمعات اليهوديه و السلميه11% ،البتستانتيه 89% الكاثوليكيه الرمانيه 

، بانب بعض الديان التقليديه با عناصر من الكنفوشيوسيه و البوذيه(الرسيه )اللاد 
95%الكاثوليكيه الرمانيه 

14% ، الكاثوليكيه الرمانيه 86%السلم 
، السلم 2%، مذهب حيويه الاده 50% السيحيه

، و اخرى10%، السلم20%، البوتستانتيه 50% الكاثوليكيه الرومانيه، النليزيه،ولجات اخرى(الرسيه)الفرنسيه (زائر)جهوريه الكونغو الديوقراطيه 
،95%الكاثوليكيه الرمانيه 

17%، السيحيه 16% ،السلم 60% معتقدات اهليه (كوديفوار)ساحل العاج 
و اخرى1% ،11،الرثوذكسيه 5%،76الكاثوليكيه

قبل حكم كاسترو85% الكاثوليكيه الرمانيه 
،الرومانيه، الرمينيه ،واخرى18% ،السلم78% الرثوذوكسيه اليونانيه (الرسيه)اليونانيه ، التركيه ( نيكوسيا)ليفكوسيا 

واخرى6% ،4البتستانتيه 2% ،39الكاثوليكيه الرومانيه 8% ،39اللاد 
و اخرى2% الكاثوليكيه الرومانيه ،البتستانتيه91% النيليه اللوثريه 

6% ،السيحيه 94% اللسلم 
15%،البوتستانتيه 77%الكاثوليكيه الرومانيه 

90%الكاثوليكيه الرومانيه 
95% الكاثوليكيه الرومانيه 

4%،السيحيه94% السلم 

، الفرنسيه، النليزيه، واخرى( الرسيه)السبانيه465,746   

19%، ال رثوذكسيه 78% اللوثريه ، الروسيه ، الفنلنديه ، ال نليزيه( الرسيه)الستونيه 
، النليزيه (الرسيه) المهريه 

واخرى8% ، السلم 38% ، الندوسيه 52% السيحيه 
2%،1،الرثوذوكسيه اليونانيه90% اللوثريه النيليه 

3%،1اليهوديه7%،1البوتستانتيه9%،6السلم81%الكاثوليكيه الرومانيه
واخرى20% البوتستانتيه 75% الكاثوليكيسه

(الرسيه)النليزيه 
واخرى3% ،6، الرثوذوكسيه الروسيه 65%الرثوذوكسيه اليوروجيه (الرسيه)اليوروجيه 

واخرى7 % ،1السلم 34% الكاثوليكيه الرومانيه 38% البوتستانتيه 
24%، السيحيه 33% السلم 38% معتقدات اهليه ، وبعض اللغات الحليه الخرى( الرسيه)النليزيه 

واخرى3% ،1،السلم 98% الرثوذكسيه 

8% ، السيحيه 7%، معتقدات اهليه 85% السلم ، وبعض اللغات الحليه( الرسيه)الفرنسيه 
5% ، السيحيه 30% ، السلم 65% التقليديه 

18%، الكاثوليكيه الرومانيه9% ، السلم 16% ، النيليه 18%الندوسيه ، بعض اللهجات الرمينيديانه(الرسيه)النليزيه 
16%،البوتستانتيه 80% الكاثوليكيه الرومانيه

، اقليه بروتستانتيه94% الكاثوليكيه الرومانيه ، النليزيه(الرسيه)السبانيه
واخرى5 % ،67الكاثوليكيه الرومانيهواخرى2 % ،98الجريه 

3% ،الكاثوليكيه الرومانيه والبوتستانتيه 96%الكنيسه اللوثريه النيليه 
،واخرى 4% ،2، السيحيه 3% ،11السلم 6% ،82الندوسيه ، البنغاليه، الكشمييه(الرسيه)النديه والنجليزيه 

واخرى 9% السيحيه 87% السلم لجه583 ، الولنديه ، النليزيه ،واكثر من (الرسيه)الباهاسا الندوسيانيه 
4%،( السنيه)، السلم ( 95% الشيعه)السلم

3%، السيحيه 97% السلم، الكرديه( الرسيه)العربيه 
3%، النيليه93% الكاثوليكيه الرومانيه

2%، السيحيه 14% ، السلم 82%اليهوديه 
98% الكاثوليكيه الرومانيه 

1% ،39واخرى 5%، الكاثوليكيه الرومانيه 9% ،55البوتستانتيه 

2%، اخرى 6% ، السيحيه 92% السلم، النليزيه ،(الرسيه) العربيه 
47%، السلم 44%الكاثوليكيه الرومانيه ( الرسيه)، الروسيه 40%الكازاكيه 

واخرى16% ، السلم 36%، الكاثوليكيه الرومانيه 40% البوتستانتيه واخرى( الحليه)، السواحيليه( الرسيه)النليزيه 

واخرى8% ،0، الكونفوشيوسيه 48% السيحيه 
، السيحيه ، الندوسيه85% السلم 

، و اخرى20% ، الرثوذكسيه الروسيه 75% السلم (الرسيه)الكياجيزيه 
15%، واخرى 85% البوذيه ، الفرنسيه ، النليزيه( الرسيه)اللو

40% ، السيحيه 60% السلم ، الفرنسيه ، النليزيه(الرسيه)العربيه 
، السلم واخرى80% السيحيه واخرى( الرسيه)النليزيه و السيسوته

20%السلم 10 % ، السيحيه 70% التقليديه ، وبعض اللهجات القبليه( الرسيه)النليزيه

، اللوثريه ، الروسيه الرثوذكسيه85% الكاثوليكيه ، البولنديه، الروسيه( الرسيه0)الليتوانيه
3% ، البوتستانتيه واليهوديه 97%الكاثوليكيه الرومانيه

30%، السلم 67% الرثوذكسيه الشرقيه واخرى3% ، التركيه 21%، اللبانيه 70% القدونيه 
7% السلم 41% ، السيحيه 52% التقليديه 226660  (ملجاش)مدغشقر 

20% ، السلم 75% السيحيه (الحليه)النليزيه ، التشيشيوا
(بوذيه وهندوسيه)السلم ، اقليه ، الصينيه ، النليزيه ( الرسيه)الاليزيه 
1%السيحيه 9% ،تقليديه 90% السلم واخرى 17 % ، البيول 50% الفرنسيه 

98% الكاثوليكيه الرومانيه ( الرسيه)الالطيه و النليزيه
، الفرنسيه( الرسيه)العربيه

6 % ،16، السلم 3% ،28، السيحيه 52% الندوسيه ، الفرنسيه ، النديه واخرى( الرسيه)النليزيه 
3% ، البوتستانتيه 97% الكاثوليكيه الرومانيه 
5%،1، اليهوديه 5% ،98الرثوذكسيه الشرقيه 

، 95% الكاثوليكيه الرومانيه ، النليزيه ، اليطاليه واخرى( الرسيه)الفرنسيه 
4% البوذيه ، السلم و الروسيه و التركيه و الصينيه 90% النغوليه 

2%،0، اليهوديه 1% ،1، السيحيه 7% ،98السلم 
10% ، السلم 30% ، السيحيه 60% التقليديه ، ولغات البانتو( الرسيه)البتغاليه 

(الرسيه)الغات الفريقيه ، اللانيه ، النليزيه 
واخرى24% ، الكاثوليكيه الرومانيه 58% البوتستانتيه 

واخرى ( الرسيه)النيباليه 
واخرى 3% السلم 25% البوتستانتيه 34% الكاثوليكيه الرومانيه 

1%، الندوسيه واخرى 18% ، اللاد 81% السيحيه 
5% ، البوتستانتيه 95 % الكاثوليكيه الرومانيه 

، واخرى20 % ، السيحيه 80% السلم ،الوسا ، العربيه ( الرسيه)الفرنسيه 
10% ، الهليه 40% ، السيحيه 50% السلم ، الوسا ، يورويبا ، واخرى( الرسيه)النليزيه 
واخرى3% ،8، البوتستانتيه والكاثوليكيه الرومانيه 88% النيليه اللوثريه،وكلها رسى( البومال و النينورسك)النروييه 

95%السلم ،النليزيه وبعض اللغات النديه( الرسيه)العربيه 
، الندوسيه ، السيحيه ، البوذيه 97% السلم واخرى( 8% الرسيه)، الوردو 8%،شتو12%، سينديهاى 48%بيوناب

8% ، السيحيه واخرى 17% ، اليهوديه 75 % السلم (ل يتم العتراف با بعد)فلسطي 
، 6% ، البوتستانتيه 93% والكاثوليكيه الرومانيه ، النليزيه ( الرسيه)السبانيه 

، الهليه55%السيحيه 
، 90% الكاثوليكيه الرومانيه ، العرانيه( الرسيه)السبانيه 

، الكويتشو، ايارا ، واخرى( الرسيه)السبانيه 
3%، اخرى 5% ، السلم 10% ، البوتستانتيه 84% الرومانيه الكاثوليكيه

، الرثوذكسيه الرومانيه ،البتستانتيه واخرى95% الرومانيه الكاثوليكيه
2%، اخرى 1%، البوتستانتيه 97% الرومانيه الكاثوليكيه

95%السلم 
6% البوتستانتيه 6% ، الرومانيه الكاثوليكيه70% الرثوذكسيه الرومانيه ، الجريه ، اللانيه( الرسيه)الرومانيه 237500   

،واخرى 1%السلم 18% ، البوتستانتيه 56% الرومانيه الكاثوليكيه
99%السيحيه 

100% السلم 
2% ، السيحيه 6% ، الهليه 92% السلم ، ولوف، سير، واخرى ( الرسيه)الفرنسيه 

واخرى4% ، الكاثوليكيه الرومانيه 19% ، السلم 65% الرثوذكسيه 5% ، اللبانيه 95% الصربيه الكرواتيه 
8% النيليه 90 % الكاثوليكيه الرومانيه 

20% ، الهليه 35% ، السيحيه 40% السلم ، ميندى ، تيمن واخرى( الرسيه)النليزيه 
647، 5

1% ،4الرثوذكسيه4 % ،8، البوتستانتيه7%،9، اللاد 3%،60الكاثوليكيه الرومانيه ، الجريه ( الرسيه)السلوفاكيه 
واخرى1% اللوثريه 1% السلم 8% ،70الكاثوليكيه الرومانيه 

، العربيه ، النليزيه ، اليطاليه(الرسيه)الصوماليه 

، 99% الكاثوليكيه الرومانيه واخرى 17% ، الكاتالن 74% السبانيه 
8% ، السيحيه 8% ، السلم 15% ، الندوسيه 69% البوذيه 

5% ، السيحيه 20% ، الهليه 70% السلم 
5%، واخرى 6% ،19السلم 4% ،27، الندوسيه 8% ،22، الكاثوليكيه الرمانيه 25% البوتستانتيه 

40%،الهليه 60% السيحيه ( الرسيه(النليزيه والسوازيه 
، واخرى5% ،1، الكاثوليكيه الرومانيه 94%النيليه اللوثريه

، واخرى40% ، البوتستانتيه 49% الكاثوليكيه الرومانيه
10% ، السيحيه 90% السلم ، الفرنسيه ، النليزيه( الرسيه)العربيه 

80% السلم 
33% ، السلم 40% السيحيه 

5% ،0، السيحيه 1 %،1، الندوسيه 4% ، السلم 4% ،94البوذيه 
10% ، السلم 20%، السيحيه 60% معتقدات اهليه ، ولجات اخرى( الرسيه)إيوى، مينا، كاب، الفرنسيه 

6%، السلم 14% ،السيحيه15% ، النيليه 25% ، الندوسيه 33% الكاثوليكيه الرومانيه ، النديه ، الفرنسيه ، السبانيه (الرسيه)النليزيه 
وقله يهوديه1% ، السيحيه 98% السلم 

98%السلم 
9% ، الرثوذكسيه الشرقيه 89% السلم 

16% ، السلم 66% السيحيه ، السواحيليه ، ليوجاندا واخرى( الرسيه)النليزيه 
واخرى2% ،3، اليهوديه 13% ، الكاثوليكيه الوكرانيه 76% الرثوذكسيه 

4%، اخرى 96% السلم 
(إنلترا)الملكه التحده 



النليزيه وبعض القليه السبانيه الدولر9629091272878000واشنطنUnited statesالوليات التحده المريكيه168
السبانيهبيسوMontviedo1762203308523مونتفيدوUruguayاورجواى169
Tashkent44740024102473تاشكنتUzbekistanاوزباكستان170
بيسالا ، النليزيه ، الفرنسيه فاتيوPort vila14760173000بورتفيلVanuatuفانيواتيو171
الرومانيه الكاثوليكيهالتينيه ، اليطاليه ، ولغات اخرىالليهVatican City )Holy See (860الفاتيكان172
السبانيه وبعض اللغات الحليه الخرىالبوليفارCaracas91205023203466كاراكاسVenzuelaفينويل173
البوذيه ، الرومانيه الكاثوليكيه، السلم ، واخرىالصينيه الدونجHanoi32956077311210هانوىVietnamفيتنام174
السلمالعربيهالريال52797016942230صنعاءRepublic of Yemanجهوريه اليمن175
النليزيه وبعض اللهجات الحليهكواشاLusaka7526109663535لوساكاZambiaزامبيا176
الدولر الزيبابوىHarare39058011163160هرارىZimbabweزيبابوى177

، واخرى2% ، اليهوديه 25% ، الكاثوليكيه الرومانيه 61% البوتستانتيه 
2%،اليهوديه 66%، الكاثوليكيه الرومانيه 2%البوتستانتيه 

، واخرى9% ، الرثوذكسيه الشرقيه 88% السلم ، واخرى14% ،2،الروسيه 74% ،3الوزبيك 
10%،السيحيه15%،النيليه15%،الكاثوليكيه الرومانيه37%بريسبيتيان

44،0
2% ، البوتستانتيه 96% الرومانيه الكاثوليكيه

، السلم ، الندوسيه ، واخرى75% السيحيه 
50% ، سينكريتك 24% ، مذهب حيويه الادة 25% السيحيه ، نيدبل، شونا( الرسيه)النليزيه 



مساحات اليابس والماء
اليابــس

آسيا
أفريقيا
أوربا

أمريكا الشمالية
أمريكا الجنوبية

استراليا
القارة القطبية الجنوبية

2مليون كم 44.5
2مليون كم 30.3
2مليون كم 10.5
2مليون كم 24.2
2مليون كم 17.8
2مليون كم 7.7
2مليون كم 12.5

)أنتاركتيكا)



المـــــاء
المحيط الهادى

المحيط الطلنطى
المحيط الهندى

المحيط القطبى الشمالى

2مليون كم 166.2
2مليون كم 86.5
2مليون كم 73.5
2مليون كم 14



أسماء العداد بعد المليون
الرقمعدد الصفار

المليون6
المليار9
البليون12
البليار15
التريليون18
التريليار21
الكريليون24
الكزيليار27
السنكليون30
السنكليار33
السيزيليون36
السيزيليار39
السيتليون42
السيتليار45
الويتليون48
الويتليار51
التيفليون54
التيفليار57
الديشليون60
الديشليار63



أوائل الشياء
معناهاالوائل
أول النهارالصبح
أول الليلالغسق
أول المطرالوسمي
أول النبتالبارض
أول اللبناللباء

أول العصيرالسلف
أول الفاكهةالباكورة
أول الولدالبكر

أول الجيشالطليعة
أول الشربالنهل
أول الشيءالوخت
أول النومالنعاس
أول المرالحافرة
أول الشبابالشرخ



الحتفالت باليوبيل

القطني1
الخشبي2
النحاسي3
الفضي4
اللؤلؤي5
الذهبي6
الماسي7

العيد)اليوبيل  (



عدد السنوات
سنة واحدة
سنوات 5
سنة 15
سنة 25
سنة 30
سنة 50
سنة 75



المثنى المتلزم 
الثنائيات
البيضان
الثرمان
الجوفان
الحمدان
الحمران
الخبثان

الخضران
الذلن

الزهران
الدائبان
القمران
النّيران

السمران
السودان
الصرمان
الصغران
الصفران
الصمعان
الطيبان
العذبان
العميان
الغزران



المّران
اليهمان
البحران
البردان
البلّيتان
الثقلن
الثقلن
الثاويان
الجديدان
الجّدان
الهرمان
الصرمان

الردفان الحرسان
العصران
الفتيان

الطريدان
الجيشان
الحجران
الحبيبان
النقدان

الحسنيان
الحرمان
المكتان
الخافقان



الخائنان
الداران
السعدان
الدمان
الرافدان
الفراتان

الزهراوان
الشيخان
العمران

الصحيحان
الضرتان
الطرفان
العشاءان
العشاءان
الصباحان
العصران
المسيان
الكرتان
الباكران
الغاران
الفرقدان
الكريمان
المرتان
المهلكان



النحسان
الناعيان
الهجرتان
الهاديان
الواعيان
البوان
الوالدان
الذانان
النفان
العراقان
البصرتان
المصران
الحسنان
السبطان
الريحانتان
الحيرتان
الرجبان
الصفران
الغدوان
الفرجان
القريتان
المروتان
المشرقان
المطران



الموصل
الذبيحان
اللبتان

الصمعان
المنذران
الناعقان
الحكمان
الشاتان
البردان
اللبنان

الصرفان
الطائيان
القبلتان
الشريفان
الرضيان
الرحلتان
الهرمان
السعدان



المثنى المتلزم 

الدهر والموت
البطن والفرج
المن والسلمة

العشب والشجر
الحمار والوتد الذي تشد به حبال الخيام وبيوت الشعر

الشمس والقمر
الشمس والقمر
الشمس والقمر
الشمس والقمر

الذئب والغراب
القلب واللسان

الذهب والزعفران
القلب الذكي والرأي العازم

الطعام والشراب
الريق والخمر

البحر والمطر

معناها)السم الذي تطلق عليه  (
أو السيف والسنان· أو اللبن والماء· الشحم والشباب

أو الزعفران والذهب· اللحم والخمر
أو البول والغائط· أو الرق والقلق· السهر والضجر

أو الماء والرمح· الماء والقمح
أو الحية والعقرب· التمر والماء

أوالسيل والحريق· الليل والسحاب



السيل والحريق

الغنى والعافية
المرض والفقر

البدو والحضر
الليل والنهار
الليل والنهار
الليل والنهار
الليل والنهار
الليل والنهار
الليل والنهار
الليل والنهار
الليل والنهار
القوة والشباب
الذهب والفضة
الذهب والفضة
الذهب والفضة

مكة والمدينة
مكة والمدينة

الشرق والغرب

أو الفقر والعري· أو الجوع والعري· الفقر والهرم

البحر البيض المتوسط)بحر العرب وبحر الروم  (

في القرآن)النس والجان  (
في الحديث)الكتاب والعترة  (

أو الصحة والثروة· النصر والشهادة



الجوع والعري
الدنيا والخرة

كوكب المشتري والزهرة
الكبد والطحال
دجلة والفرات
دجلة والفرات

سورتا البقرة وآل عمران
أبوبكر وعمر
أبوبكر وعمر

صحيح البخاري وصحيح مسلم
حجرا الرحى
اللسان والفرج

المغرب والعشاء
المغرب والعتمة
الصباح والمساء
الصبح والمساء
الصبح والمساء
الصبح والمساء
الصبح والمساء
البطن والفرج

نجمان قريبان من القطب الشمالي
الحج والجهاد

الشر والمر العظيم
الحرب والسيل



كوكبا زحل والمريخ
الشيب والكبر

الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة
العين والثر

السمع والبصر
الب والم
الب والم

الذان وإقامة الصلة
النف والفم

البصرة والكوفة
البصرة والكوفة

الحيرة والكوفة
رجب وشعبان
صفر ومحرم
الغداة والعشي
الفم والقبل

مكة والطائف
الصفا والمرة

المشرق والمغرب
المطر والريح

وقيل مكة والمدينة· الكوفة والبصرة 
ولدا علي بن أبي طالب رضي ال عنهم· الحسن والحسين 
ولدا علي بن أبي طالب رضي ال عنهم· الحسن والحسين 

في الحديث)الحسن والحسين  (



الموصل والجزيرة

حرتان في المدينة المنورة
العقل واللسان

المنذر بن امرؤ القيس والمنذر بن ماء السماء
كوكبان من الجوزاء

الصحابيان أبو موسى الشعري وعمرو بن العاص وكانا حكمين في النزاع بين علي ومعاوية
عرقان ينحدران من الرأس إلى الحاجبين ثم العينين

صلة الفجر وصلة العصر
اللبن السفل واللبن العلى جبلن قرب مكة المكرمة

الرصاص والنحاس

المسجد الحرام والمسجد القصى
المرتضي والرضي
المرتضي والرضي

رحلة الشتاء والصيف من القرآن الكريم
الكبر والصغر في مصر

يطلق على صحابيين أنصاريين هما سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وكان الول سيد الوس والثاني سيد الخزرج

وعبدال بن عبدالمطلب والد الرسول محمد صلى ال عليه وسلم· إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلم 

لنهما من قبيلة طيء)البحتري وأبو تمام  (



الخلفاء الراشدين
وفاتهولدتهاسم الخليفة

أبو بكر الصديق1
عمر بن الخطاب2
عثمان بن عفان3
علي بن أبي طالب4

13م573 م636هـ 
23م584 م647هـ 
35م577 م660هـ 
40م603 م666هـ 



الخلفاء الراشدين
مدة الخلفةنهايتهابداية خلفتهعمره بالسنوات

63
63
83
63

أشهر3 سنتان وهـ13هـ11
أشهر4 سنوات و 10هـ23هـ13
سنة 12هـ35هـ23
سنوات 5هـ40هـ35



ميلد ووفاة أئمة الفقه والحديث 
أئمة الفقه

أبو حنيفه
مالك

الشافعى
أحمد بن حنبل

أئمة الحديث
البخارى
مسلم

النسائى
أبى داود
الترمذى
ابن ماجه



ميلد ووفاة أئمة الفقه والحديث 
أئمة الفقه

أئمة الحديث

هـ150هـ80
هـ179هـ93
هـ204هـ150
هـ241هـ164

هـ256هـ199
هـ261هـ204
هـ313هـ215
هـ275هـ201
هـ279هـ209
هـ373هـ207



الترتيب الزمنى للنبياء وأعمارهم
ل دليل على الترتيب الزمني للنبياء المرسلين عليهم الصلة والسلم وأعمارهم

وإنما هو من أخبار أهل الكتاب ول مانع من الستئناس بأقوالهم

أسماء النبياء المرسلينالترتيب الزمنى
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

وحدثوا عن بنى اسرائيل ول حرج"عمل بقول رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم 
ل تصدقوا أهل الكتاب ول تكذبوهم"وقوله صلى ال عليه وآله وسلم 

عليه السلم)آدم  (
عليه السلم)إدريس  (
عليه السلم)نوح  (
عليه السلم)هود  (
عليه السلم)صالح  (
عليه السلم)ابراهيم  (
عليه السلم)لوط  (

عليه السلم)اسماعيل  (
عليه السلم)اسحاق  (
عليه السلم)يعقوب  (
عليه السلم)يوسف  (
عليه السلم)شعيب  (
عليه السلم)ايوب  (

عليه السلم)ذو الكفل  (
عليه السلم)موسى  (
عليه السلم)هارون  (
عليه السلم)داود  (

عليه السلم)سليمان  (



19
20
21
22
23
24
25

عليه السلم)الياس  (
عليه السلم)اليسع  (
عليه السلم)يونس  (
عليه السلم)زكريا  (
عليه السلم)يحيى  (
عليه السلم)عيسى  صلى ال عليه وآله)محمد )

)وسلم



الترتيب الزمنى للنبياء وأعمارهم
ل دليل على الترتيب الزمني للنبياء المرسلين عليهم الصلة والسلم وأعمارهم

وإنما هو من أخبار أهل الكتاب ول مانع من الستئناس بأقوالهم

مدة حياته تقريبا
-

83-

150
58
175
175

147
110
-
92
75
120
122
70
53

رواه الترمذى وقال حسن صحيح" وحدثوا عن بنى اسرائيل ول حرج"عمل بقول رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم 
الفترة الزمينة التى بعث فيهارواه البخارى" ل تصدقوا أهل الكتاب ول تكذبوهم"وقوله صلى ال عليه وآله وسلم 

تقريبا
950أو  1000

م.ق 2900 : 3900فاكثر 950
م.ق 2200 : 2500
م.ق 1900 : 2000
م.ق 1686 : 1861
م.ق 1686 : 1861

م.ق 1638 : 1201781أو  143
م.ق 1581 : 1781761أو  180

م.ق 1653 : 1800
م.ق 1500 : 1610

م.ق15 ، 16 ما بين القرنين 
م.ق15 ، 16 ما بين القرنين 
م.ق15 ، 16 ما بين القرنين 

م.ق 1316 : 1436
م.ق 1317 : 1439
م.ق 972 : 1042
م.ق 932 : 985



-
-
-

120
30
33
63

م.ق9 حوالى القرن 
م.ق9 حوالى القرن 
م.ق8 حوالى القرن 

م.ق 20 : 100
م.ق 30 : 1
م.ق 33 : 1

م 632 : 571



التقاويم الشمسية والقمرية
التقاويم القمرية

السنة الفارسيةالسنة اليهوديةالسنة الهجرية
اليرانيةالعبريةالعربية
فرودين ماهتشرىمحرم
اردبهشتمرحشوانصفر

خردادماهكسلربيع الول
تيرماهطاباتربيع الخر
مردادشباطجمادى الول
شهريورآذارجماى الخره

مهرماهنيسانرجب
ابانماهآيارشعبان
اذرماهسيوانرمضان
دى ماهتموزشوال

بهمن ماهآبذو القعدة
اسفندر ماهآيلولذو الحجة



التقاويم الشمسية
السنة القبطيةالسنة السريانيةالسنة الرومية

الميلدية
توتتشرين الوليناير
بابهتشرين الثانىفبراير
هاتوركانون الولمارس
كيهككانون الثانىإبريل
طوبهشباطمايو
أمشيرآذاريونيه
برمهاتنيسانيوليه

برمودةآيارأغسطس
بشنسحزيرانسبتمبر
بؤونهتموزأكتوبر
أبيبآبنوفمبر
مسرىآيلولديسمبر

)الشام  العراق)

أيام6 أو )5 نسئ  (



المجموعة الشمسية

المدة التى يستغرقهاالمدة التى يستغرقها
فىفى

دورانه حول نفسهدورانه حول الشمس

عطارد
الزهرة
الرض
المريخ

المشترى
زحل

أورانوس
نبتون
بلوتو

)اليوم))السنة)
يوم 59يوما أرضيا 88
يوم 43يوما أرضيا 225

دقيقة56 ساعة  23يوما 36525
دقيقة37 ساعة  24يوما أرضيا 68696
دقيقة50 ساعات  9سنة أرضية 1186
دقيقة40 ساعات 10سنة أرضية 2946
دقيقة14 ساعة  17سنة أرضية 84

ساعة 18سنة أرضية 1648
أيام 6سنة أرضية 2477



القطرالبعد عن الشمس

اللف ميلكممليون ميلمليون كم
383648783000

108267121047600
14969312756287930
227914167864200
778348314279687000
142788612000071500
287117835240029500
449727934860026800
5914367546403600



عدد القمار والتوابع

1
2
16
18
15
8
1



اللغات الرئيسية فى العالم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



اللغة
اللغة الصينية

اللغة النجليزية
اللغة الروسية
اللغة الهندية
اللغة السبانية
اللغة اللمانية
اللغة اليابانبة
اللغة البنغالية
اللغة العربية
اللغة الفرنسية
اللغة البرتغالية
اللغة اليطالية



25
11
8.3
6.25
6.25
3.75
3.75

3
2.7
2.7
2.5
2.1

)%)نسبة الذين يتكلمونها من جملة سكان العالم 



أسماء صغار الحيوانات
اسم الحيوان

الفرس
الحمار
البقرة
الماعز
الناقة
الشاة

الرنب
الثعلب
الخنزير
القرد
الضبع
السد
الفأر
الضب
الذئب
النعام

الحبارى
الكلب
الطيور
القمل
النسر

غزال/ ظبي 



الدب
الفيل



مهر
جحش
عجل

الخرنق

الخنوص
الغشة

الشبل
الدرص
الحسل

الرأل
النهار
جرو
فراخ
صيبان
هيثم

صغيره)اسم ولده  (

والنثى عناق· سخل · جدي 
قعود· حوار 

والنثى رخل· حمل 
شادن· طل · خشن 

هجرس· التتفل 

جرو· الفرغل 

الجرو· السمع 



ديسم
دغفل



أوزان ومقاييس
الياردة
القدم
القدم

البوصة
القدم

الياردة
الميل
الميل
الرطل
القنطار



ثلث ياردة
قدم 3

بوصه 12
سم 254
سم 3048
سم 9144
م 1609

ياردة 1760
كيلو جرام 0453
كيلو جرام 44928



ساعات الليل والنهار
الليلالساعة

الشفق1
الغسق2
العتمة3
السدفة4
الفحمه5
الزله6
الزلفه7
البهره8
السحر9
الفجر10
الصبح11
الصباح12



النهار
الشروق
البكور
الغدوة
الضحى
الهاجرة
الظهيرة
الرواح
العصر
القصر
الصيل
العشى
الغروب
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