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one o’ clock الساعة الواحدة 

two o’clock الساعة الثانية 

three o’clock الساعة الثالثة 

four o’clock الساعة الرابعة 

five o’clock  الخامسةالساعة 

six o’clock  السادسةالساعة 

seen o’clock  السابعةالساعة 

ight o’clock  الثامنةالساعة 

nine o’clock  التاسعةالساعة 

ten o’lock  العاشرةالساعة 

eleven o’clock عشرة حاديالساعة ال 

twelve o’clock  عشرة ثانيالالساعة 

a quarter past 
one 

 والربع الساعة الواحدة

twenty past 
one 

 الساعة الواحدة

half past one دقيقة وعشرون الساعة الواحدة 

twenty to one عشرون دقيقةإال الساعة الواحدة 

a quarter to 
one 

 إالربع الساعة الواحدة

five minutes 
past one 

 وخمس دقائق الساعة الواحدة

five minutes to 
one 

 إالخمس دقائق الساعة الواحدة

 كيف؟

Monday ثنينالا 

Tuesday الثالثاء 

Wednesday ربعاءألا 

Thursday الخميس 

Friday الجمعة 

Saturday السبت 

unday األحد 

January  كانون / يناير

 الثاني

February  شباط/ فبراير 

March ذارآ/ مارس 

April نيسان/ بريلإ 

May أَيار/ مايو 

June حزيران/ يونيو 

July تموز/ يوليو 

August آب/ أغسطس 

September أيلول/ سبتمبر 

October تشرين / اكتوبر

 األول

Nvember تشرين / نوفمبر

 الثاني

December كانون / ديسمبر

 األول

who?   ن؟م 

what?  ما؟/ماذا؟  

why? لماذا؟ 

when? متى؟ 

how many, how much كم؟ بكم؟ 

America مريكيأ 

Egyptian   صريم 

Saudi   عوديس 

British بريطاني 

Spanish سبانيإ 
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Adjectives and 

descriptions  

 

able قادر 

active نشيط 

alone وحيد 

angry غاضب 

bad سيء 

beautiful جميل 

big كبير 

bitter م ر 

boring م م ل 

bright المع 

brilliant متألق 

charming فاتن 

cheap رخيص 

cheerful  م به ج /

 َمر ح/ م بَته ج 

clean نظيف 

clear يصاف 

clever ذكي 

closed مغَلق 

cold بارد 

comfortable م ريح 

common عادي 
 

Adjectives and descriptions  

  

good جيد 

great عظيم 

happy فرحان 

hard (difficul صع ب (

healthy ص حِّي 

heavy ثقيل 

high عال 

ill مريض 

importan مهم 

kind لطيف 

large واسع 

late خرمتأ 

lazy َكسول 

little قليل 

long طويل 

loving محب 

low م نخف ض 

male   َذَكر 

married  َجم َتَزو 

marvelous م ده ش 

natural طبيعي 

new جديد 

nice جميل 

nosy  كثير

 الضجيج
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Colours  

white أبيض 

blue أزرق 

brown ب نِّي 

light فات ح 

colour لون 

dark غامق 

grey َرمادي 

yellow أصفر 

chestnut 

brown 
 كستنائي

black أسود 

pink َزهري 

red أحمر 

green أخضر 

violet بنفسجي 

orange 
 ب رت قالي

 

Note:  

 

For feminine colours 

please add the ة 

 

 

Adverbs  

  

already  اآلن/ َتوًا 

more أكثر 

here ه نا 

immediately  ًحاال 

there ه ناك 

long time وقت طويل 

unfortunately لألسف 

perhaps ر َبما 

rather  َبَدالً / على األصح

 م ن

however  َمهما/ غير أن 

almost تقريبا 

sometimes بعض األحيان 

recently مؤخَّرا 

often  (ما)غال با 

always/still دائ ما 

straight away  ًحاال 

very كثير 

too اأيض 

quickly ب س رعة 

really حقا 
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Numbers 

 ص فر ٠ 0

 إثنان ٢ 2

 أربعة ٤ 4

 ستة ٦ 6

 ثمانية ٨ 8

 عشرة ٠٠ 10

 إثنا عشر ٠٢ 12

 أربعة عشر ٠٤ 14

 ستة عشر ٠٦ 16

 ثمانية عشر ٠٨ 18

 ع شرون ٢٠ 20

 إثنان وعشرون ٢٢ 22

 أربعة وعشرون ٢٤ 24

 ستة وعشرون ٢٦ 26

 نية وعشرونثما ٢٨ 28

 ثالثون ٠٠ 30

 أربعون ٤٠ 40

 خمسون ٠٠ 50

 ستون ٦٠ 60

 سبعون ٠٠ 70

 ثمانون ٨٠ 80

 تسعون ٠٠ 90
 

 

 واحد ٠ 

 ثالثة ٠ 3

 خمسة ٠ 5

 سبعة ٠ 7

 تسعة ٠ 9

 أحَد عشر ٠٠ 11

 ثالثة عشر ٠٠ 13

 خمسة عشر ٠٠ 15

 سبعة عشر ٠٠ 17

 تسعة عشر ٠٠ 19

 نواحد و عشرو ٢٠ 21

 ثالثة وعشرون ٢٠ 23

 خمسة وعشرون ٢٠ 25

 سبعة وعشرون ٢٠ 27

 تسعة وعشرون ٢٠ 29

 واحد وثالثون ٠٠ 31

 إثنان وأربعون ٤٢ 42

 ثالثة وخمسون ٠٠ 53

 أربعة وستون ٦٤ 64

 وسبعون خمسة ٠٠ 75

 ستة وثمانون ٨٦ 86

 سبعة وت سعون ٠٠ 97
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Weather and environment  

weather طقس 

environment بيئة 

weather, 

atmosphere 

 (أجواء)جو 

climate  (ات-)ُمناخ 

season  (ُفصول)َفصل 

spring ربيع 

summer صيف 

autumn خريف 

wnter شتاء 

thermometer  ِمقياس

 الحرارة

heat حر، حرارة 

water  ُودة برد، ب 

hot   حار 

warm ساخِن 

warm داِفئ 

moderate  ُعَتِدلم 

cold باِرد 
 

 

temperature  درجة

 الحرارة

humidity رطوبة 

sun  (شُموس)شَمس 

cloud  (غيوم)غيمة 

rain َمطر 

ice, snow َثلج 

sunny  ُِمشم  

cloudy غائم 

rainy ُممِطر 

icy, snowy ُمثِلج 

sky  سماء

 (سماوات)

Earth; land  (أراض  )أرض 

moon  (أقمار)َقَمر 

water  (ِمياه)ماء 

air هواء 

earth  ُتراب

 (أتِربة)
 

holiday ُعطلة 

vacation إجازة 

travel َفر س 

tourism ِسياحة 

journy, 

trip 

 (ات-)ِرحلة 

visit ِزيارة 

country  ِبالد، )َبَلد

 (ُبلدان

beach  (البحر)شاطئ 

traveller ُمساِفر 

car  (ات-)سيارة 

taxi تاكسي 

train (ات-)ِقطار 

plane  (ات-)طاِئرة 

boat  (قواِرب)قاِرب 

ship  ( سُفُ )سفينة 

bus  أوتبيس \باص 

irport  (ات-)َمطار 

abroad الخاِرج 

youth 

hostel 

 بيت شباب

to reurn عاد ، يعود 

to travel سافر ، ُيساِفر 

to spend  قضى ، يقضي 
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region  ِمنَطَقة

 (مناِطق)

place  (أماِكن)مكان 

ity  (ُمُدن)مدينة 

village (ُقرى)ية  ق 

street  (شواِرع)شاِرع 

building  ِبناية\ 

 (ات-)ِعمارة 

building  (مبان  )مبنى 

town hall َمبنى البلدية 

school  َمدرسة

 (مداِرس)

hairdresser’s لون الحالقةصا 

hotel  (فناِدق)ُفنُدق 

restaurant  (مطاِعم)َمطَعم 

café  (قاه   )َمقهى 

shop   (ات-)َمَحل 

market  (أسواق)سُوق 

shopping 

centre 

( مراِكز)مركز

 تسوق

pharmay  (ات-)صيدلية 

bank  (ُبُنوك)بنك 

petrol 

station 

( ات-)محطة 

 بنزين

beach  (شواِطئ)شاطئ 

mosque  (مساجِد)َمسجِد 

club   (نواد )ناد 

church  َكِنيسة

 (كناِئس)

garde, park  حديقة

 ( حداِئق)

library, 

bookshop 
مكتبة 

 (مكاتب)

city centre مركز المدينة 

garag (ات-)جراج  

post office  ( مكاِتب)مكتب

 بريد

cinema سينما 

theatre  (مساِرح)مسرح 

hospital  ُمستشفى

 (مستشفيات)

bridge  (جسور)جِسر 

farm  مزرعة

 (مزاِرع)

mountain  (جِبال)َجبل 

river  (أنهار)َنهر 

north ِشمال 

west َغرب 

south ُجُنوب 

east شَرق 

to roam 

arond 

 تجو ل ، يتجو ل

to get lost ضاع ، يضيع 

to ask 

(about) 
سأل، يسأل 

 (عن)

EXTENDED 

 
 

path  (ُطُرق)طريق 

mosque  (جواِمع)جاِمع 

bank  (مصاِرف)مصَرف 

temple  (معاِبد)معَبد 

synagogue معبد يهودي 

congestion ِازِدحام 
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sugar سُكَّر 

salt ِملح 

pepper ِفلِفل 

salad سََلطة 

rice أُرز 

chicken دجَّاج 

alcohol ُكُحول 

apple ُتفَّاح 

bread ُخبز 

carrots جزر 

cheese جِبنة 

grapes ِعَنب 

juice َعِصير 

lemon ِليمون 

lemonade ليمونادة 

ilk َحليب 

oil َزيت 

olive َزيُتون 

onion َبصل 

orange ُبرُتقال 

potato بطاِطا 

vegetables ُخضروات 

water ماء 

coffee َقهوة 

tea شاي 

bananas موز 

dessert, 

sweet 

 َحلوى

pineapple أناناس 

fork  شوكة 

knife 

resaurant  َمطَعم 

café  َمقهى 

to reserve 
 َحَجَز، يحُجز 

Table for... 
 ..مائدة لِـ 

person 
 شَخص 

dish of the day 
 طبق اليوم

waiter 
 (ُنُدل) ناِدل

maitre d’ 
 ِمتر

food طعام 

food أْكل 

drink  (ات)مشروب 

drink شراب 

hungry جائع 

thirsty عطشان 

to eat أَكل ، يأكل 

to drink شَِرَب، يشَرب 

list, menu قائمة 

dish  َطبق 

meal َوجبة 

meat لحم 

fish سََمك 

kofta 
 كفتة

grilled 
 مشوي

fried 
 مقلي

pan-fried 
 ُمَحم ر
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Clothes and fashion 

gloves  َّازاتُقف 

sock  (جواِرب)َجوَرب 

hat ُقبَّعة 

belt حِزام 

blck   أسَود ، سوداء

 (سُود)

rd   أحَمر ، َحمراء

 (ُحمر)

yellow  أصفر ، َصفراء

 (ُصفر)

blue   أزَرق ، َزرقاء

 (ُزرق)

white  أبَيض ، َبيضاء

 (ِبيض)

green  أخَضر، َخضراء

 (ُخضر)

brown ُبن ي 

orange ُبرُتقالي 

violet َبَنفسَجي 

pink َوردي 

purple ُأرجُجواني 

to weaَلِبسَ، َيلَبس  

 (ُلبس)

clohing مالِبس 

clothes مالبس داخلية 

shirt َقميص 

 (ُقمصان)

buckle ِمشَبك 

sole; 

sandal 
 َنعل

sandal صناِدل 

waistcoat ُصديرية 

ring خاتم 
 

trousers  ِبنطال\ 

 بنطلون 

 (ات-)

comfortable 

“these trousers 

are comfortable” 

 ُمريح

comfortable “I 

feel comfortable 

i this trousers” 

 ُمرتاح

shoe  حِذاء

 (أحِذية)

size/measurement   ، ِقياس

 ِمقاس

jacket سُترة 

jacket جاكيتة 

suit بدلة 

handbag َحِقيبة َيد 

dress ُفستان 

skirt تن ورة 

blouse بلوزة 

wool ُصوف 

cotton ُقُطن 

leather جِلد 

coat ِمعَطف 

raincoat ِمعَطف َمَطري 

fashion موضة 

sleeve   ُكم 

collar ياقة 

pocket جيب 

label عالمة 

jeans جينز 

scarf ِوشاح 

sweater كنزة 

tie  ربطة

 الُعنق
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Sports and leisure 

hobby  (ات-)ِهواية 

free time وقت الَفراغ 

board game  ُلعبة

لوحي (ألعاب)

 ة

(theatre) 

pla 
 َمسَرحِي ة

art   (ُفنون)فن 

basketball ُكرة السَل ة 

book 
 (ُكُتب)ِكتاب 

broadcastin

g 
 إذاعة

chess شطرنج 

cinema سينما 

cycling  ُرُكوب الدراجة

 (ات)

dance َرقص 

dancing  َقصر 

disc  (أقراص)َقرص 

drawing َرسم 

driving ِسياقة 

dum  (ُطبول)َطبلة 

film  (م أفل)فيلم 

fishing َصيد السمك 

flute فلوت 

football ُكرة الَقَدم 

game  (ألعاب)َلَعب 

group, band  (ِفَرق)ِفرقة 

guitar جيتار 

horn, 

trumpet 
 بوق

music ُموسيقى 
 

musical 

instrument 
 آلة موسيقية

novel 
 (ات)ِرواية 

opera ُأوبرا 

photograph

y 
 تصوير

piano بيانو 

play  (ات)مسرحية 

player الِعب 

match  ُمباراة

 (ُمباريات)

poetry  (أشعار)ِشعر 

to be 

interested 

in 

 ِاهَتم  ، يهَتم  بِ 

radio راديو 

reading ِقراءة 

reading ِقراءة 

reading ُمطالَعة 

runnig جري 

singer   ُمَغن 

singng ِغناء 

skiing َتَزلُّج 

song  (أغان  )ُأغنية 

song ُأغنية 

sport ِرياضة 

sporty, 

sportsman 
 ِرياضي

story 
 (ِقَصص)ِقص ة 

watching 

films 
 ُمشاهدة األفالم

archery ِرماية 

camping َتخييم 
 



Mr Taoufiq Cherkaoui  

 

10 

 

work 

experience 
 خِبرة عملية

education 
 َتعليم

education 
 َترِبية

student  ُطال ب)طالب 

pupil  (تالميذ)تلميذ 

teacher ُمَعلِّم 

teacher ُمدرِّس 

teacher  (أساِتذة)أستاذ 

school  (مدارس)مدرسة 

primary 

school 
 مدرسة ِابتدائية

middle school مدرسة إعدادية 

secondary 

school 
 مدرسة ثانوية

college  (ات-)كلية 

university  (جامعات)جامعة 

class, 

classroom 
 (ُصفوف)صف 

class, 

classroom; 

term 

 (ُفُصول)َفصل 

lesson  (ُدُروس)درس 

pen  (أقالم)قلم 

pencil قلم رصاص 

rubber  (ات)َمحَّاية 

ruler  (مساطر)ِمسطرة 

bok  (بُكتُ )كتاب 

exercise bok  (ات-)ُكر اسة 

notebook  (دفاِتر)دفتر 

letter  (ُحُروف)حرف 

mathematics رياضيات 

literature أدب 

English 

language 
اللغة 

 األنجليزية

Arabic 

language 
 اللغة العربية

history تاريخ 

geography جغرافيا 

science ُعلوم 

biology حياء ِعلم ال 

chemistry ِعلم الكيمياء 

physics ِعلم الفيزياء 

to study ، َ(ِدراسة) َدَرس 

to teach  َدرَّس ، ُيَدرِّس 

to teach  َعلََّم ، ُيَعلِّم

 (َتعليم)
to learn  َتَعل م ، يتعل م 

to think  َفك ر، ُيَفكِّر 

to believe 

that... 
ِاعَتَقَد، َيعَتِقد 

 أن  
to elieve 

that... 
 َظن ، َيُظنُّ أن  

boarding 

school 
 مدرسة داخِِلية

physical 

education 
 تدريب بدني

head teacher  (ُنظ ار)ناِظر 

(university) 

diploma 
 (جامعية)شهادة 

the school 

management 
 إدارة المدرسة

registration تسجيل 

admissions 

office 
 مكتب الُقبول

timtable  (جداِول)جدول 

dictionary  (قواميس)قاموس 

period, lesson  (حَِصص)حِص ة 

ink حِبر 

scholarship  (ات-)منحة 

classroom ُحجرة الدراسة 

blackboard  (ات-)سب ورة 

school uniform ِزي مدرسي 

private/state 

school 
 \مدرسة خاصة 

 عام ة
psychology ِعلم النفس 

socology  االجتماعِعلم 

economics ِعلم  اإلقتصاد 
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work  (أعمال)َعمل 

work  (أشغال)شُغل 

profession  (ِمَهن)ِمهنة 

company  (ات-)شَِركة 

job  وظيفة 

worker  (ُعم ال)عاِمل 

employee; 

civil servant 

 ُمَوظَّف

colleague  (ُزمالء)زميل 

xperience  ِبرةخ 

expert  خبير

 (ُخبراء)

specialist ُمتخَصِّص 

doctor  طبيب 

artist فن ان 

journalist ُصُحفي 

engineer ُمَهنِدس 

businessman  ( ِرجال)رجل

 أعمال

trader  (ُتجَّار)تاجِر 

trade ِتجارة 

office  مكتب

 (مكاتب)

teacher ُمَدرِّس 

baker خب از 

confectoner حلواني 

butcher جز ار 

jeweller  (صاغة)صائغ 

barber حال ق 

florist بائع ُزُهور 

secretary سكرتير 

manager ُمِدير 

mechanic ميكانيكي 

unemployment بطالة 

unemployed ُمَتَبطِّل 

job seeker طاِلب َعمل 

retirement تقاُعد 

retired ُمتقاِعد 

salary  (رواِتب)راِتب 

working hours دوام 

to work َعِمَل ، َيعَمل 

to employ َوظََّف ، ُيَوظِّف 

to become أصَبَح، ُيصِبح 

ambitious َطموح 

ambition ُطُموح 

confidence ِثقة 

benefit, 

advantage 

فائدة 

 (فوائد)

gifted موهوب 

future ُمسَتقَبل 

organisation  (ات-)ُمَنظَّمة 

job vacancy وظيفة شاِغرة 

servant  (َخَدم)خاِدم 

pension رسوم تقاُعد 

car  مكتب اإلرشاد

 الِمَهني

part-time دوام ُجزئي 

full-time دوام كاِمل 

exploitation ِاسِتغالل 

responsible مسُؤول 

responsibility مسُؤولية 

to succee َنَجَح ، ينَجح 

to earn َكسََب ، يكِسب 

wages  (ُأُجور)ُأجرة 
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health ِصح ة 

healthy (in 

good health) 
 بِصحة جيدة

healthy (good 

for health) 
ِصح ي، جيد 

 للِصح ة

lifestyle نمط الحياة 

‘flu إنفلَونزا 

addicted ُمدِمن على 

afflicted with  ُِمصاب ب 

ambulance سيارة إسعاف 

balanced diet  نظام غذائي

 صحي

clinic ِعيادة 

cold ُزكام، َبرد 

cough سُعال 

cure ِشفاء 

decision (ات)قرار 

diarrhea إسهال 

diet رجيم 

exercise تمرين 

fever ُحم ى 

first aid ليةو  أسعافات إ 

habit  (ات)عادة 

habit عادة 

harmful   ضار 

headache ُصداع 

health ِصح ة 

ill  (مْرضى)َمريض 

illness  (أمراض)َمَرض 

medicine  (أدوية)دواء 

operation عَمِلية جِراحية 

pain  (آالم)أَلم 

painful ُمؤِلم 

protection ِوقاية 

smoking َتدخِين 

tablet  (أقراص)ُقرص 

to choose اختار، يختار 

to decide قر ر، ُيَقرِّر 

treatment ِعالج 

virus  (ات-)فيروس 

with a cold َمزكوم 

wound  (جِراح)ُجرح 

to suffer from  عانى، ُيعاني

 ِمن

to break َكسَر، َيكِسر 

to feel  ِشََعَر، َيشُعر ب 

to fall َوَقَع، َيَقع 

to cough سََعَل، َيسُعل 

to smoke َدخََّن، ُيَدخِّن 

cancer سََرطان 

allergy حس اِسية 

diabetes َمَرض السُكَّري 

chicken pox ُجَدري الماء 

measles َحْصبة 

mental illness َمَرض َنفسي 

stress الَتَوتُّر العَصبي 

sunburn سَفعة شَمس 

blood pressure َضغط الَدم 

to look after ،َيعَتني ِاعَتَننى 

to be curedof شَفى، َيشفي ِمن 

to give up  َنأقَلَع، ُيقِلع ع 
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