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Grade1: 

 التحية 
English Arabic 

The greeting التحية 
morning  صباح 

evening  مساء 

peace upon you  السالم عليكم 

Peace be upon you  وعليكم السالم 

How are you? (Male)  ؟
َ
 كيف حالك

How are you? (Female)  كيف حالِك؟ 

Fine, alhamdulillah  بخير الحمد لل 

good bye  مع السالمة 

good morning  صباح الخير 

good evening  مساء الخير 

 

 ألوان 
English Arabic 
Colors ألوان 

green   أخض 

red  أحمر 

white  أبيض 

blue  أزرق 

yellow أصفر 

black  أسود 

 

 المشاعر 
English Arabic 
Feelings المشاعر 

horrified  خائف 

Shy  خجول 

Happy  سعيد 

sad  حزين 

smiley  مبتسم 

Worry  قلق 

reckless متهور 

Puzzled  محتار 

optimistic  متفائل 

 

 

 



ة   الحروف الطويلة والقصير
English Arabic 

Fatha  الفتحة 

Damma  الضمة 

Kasrah  الكرسة 

short vowel  ة  الحركات القصير

Long vowel  الحركات الطويلة/ المدود 

Tanween  التنوين 

 

 األرقام/ األعداد
English Arabic 

One واحد 

two اثنان 

three  ثالثة 

four  أربعة 

five  خمسة 

six  ستة 

Seven  سبعة 

Eight  ثمانية 

Nine  تسعة 

ten  ة  عرسر

Eleven  أحد عرسر 

twelve  اثنا عرسر 

Thirteen  ثالثة عرسر 

Fourteen  أربعة عرسر 

fifteen  خمسة عرسر 

Sixteen  ستة عرسر 

Seventeen  سبعة عرسر 

Eighteen  ثمانية عرسر 

Nineteen  تسعة عرسر 

twenty  ون  عرسر

 

 األشكال
English Arabic 

Circle  دائرة 

triangle  مثلث 

Square  مرب  ع 

rectangle  مستطيل 

shapes أشكال 

This is a triangle  هذا مثلث 

This is a circle  هذه دائرة 

This is a square هذا مرب  ع 

These are forms هذه أشكال 



 

 األرسة 
English Arabic 
Family  األرسة 

Father  أب 

Mother أم 

Brother أخ 

sister  أخت 

grandfather جد 

Grandmother جدة 

family  أرسة 

house بيت 

My uncle   خال 

My aunt   
 خالت 

My uncle   عم 

My aunt   
 عمت 

 

 أجزاء الجسم 
English Arabic 
the body  الجسم 

Leg  ِرْجل 

Ear  أذن 

Back  ظهر 

Nail  ظفر 

Mouth  فم 

Nose  أنف 

hand يد 

Eye   عير 

My senses   حواس 

I taste  أتذوق 

I smell  أشم 

I touch  ألمس 

I look  أنظر 

I hear  أسمع 

 

 الطعام 
English Arabic 

food طعام 

Water  ماء 

Carrots جزر 

honey  عسل 

banana موز 



Lemon  ليمون 

Resturant  مطعم 

kitchen  مطبخ 

Wheat قمح 

Gourd قرع 

Pass  تمر 

rice ُرز 

Labneh  لبنة 

Meat  لحم 

almonds لوز 

Lemon  ليمون 

In the restaurant  المطعم  
 
 ف

Meat  لحم 

spaghetti  معكرونة 

juice  عصير 

salt  ملح 

Water  ماء 

banana موز 

mango  مانجو 

Grape  عنب 

Beans  فاصولياء 

Strawberries  فراولة 

Falafel  فالفل 

Bean  فول 

 

 المهن والوظائف
English Arabic 

Jobs المهن 

doctor  طبيب 

Carpenter نجار 

Teacher  معلم 

Policeman   ط
 رسر

Clean Worker  عامل نظافة 

nurse  ممرضة 

Salesman  بائع 

Fisher man  صياد 

Weaver  نّساج 

 

 

 

 



 أيام األسبوع 
English Arabic 

Days of the week  أيام األسبوع 

Sunday األحد 

Monday   االثنير 

Tuesday  الثالثاء 

Wednesday  األربعاء 

Thursday  الخميس 

Friday  الجمعة 

Saturday السبت 

 

 الشهور وفصول السنة
English Arabic 
Months  الشهور 

January  يناير 

February  اير  فير

March  مارس 

April  إبريل 

May  مايو 

June  يونيو 

July  يوليو 

August  أغسطس 

September  سبتمير 

October  أكتوبر 

November  نوفمير 

December  ديسمير 

Four Seasons  الفصول األربعة 

summer  الصيف 

winter  الشتاء 

Spring  الربيع 

Autumn  الخريف 

 

 

 

 

 

 

 



Grade2: 

 جسم  
English Arabic 
my body   جسم 

Hair  شعر 

nose  أنف 

Ear  أذن 

fingernail  ظفر 

Tongue لسان 

teeth  أسنان 

head رأس 

Eye   عير 

Mouth  فم 

Foot قدم 

Face  وجه 

a leg  رجل 

Body  جسم 

hand يد 

arm ذراع 

take a shower  أتحمم 

Cleaning  أنظف 

 

 الحواس الخمس 
English Arabic 

My five senses  حواس  الخمس 

sense  حاسة 

senses حواس 

Tongue لسان 

hand يد 

he heard   سمع 

look   نظر 

tasting  
 
 تذوق

touch   لمس 

Sniff   شم 

Ear  أذن 

Mouth  فم 

Eye   عير 

My ears  أذناي 

I saw  
ُ
 رأيت

I heard  
ُ
 سمعت

I felt  
ُ
 شعرت

 

 



 الطعام الصّح  
English Arabic 

My healthy food   طعام  الصّح 

ate  َأكل 

a meal  وجبة 

Water  ماء 

Meat لحوم 

milk  حليب 

honey  عسل 

sugar  سكر 

fast meal  وجبة رسيعة 

My body is strong  جسم  قوي 

Body  جسم 

an exercise  تمرين 

milk  حليب 

food طعام 

 

 المالبس
English Arabic 

My clothes   مالبس 

Shirt  قميص 

trouser  بنطلون 

jacket  جاكيت 

Belt حزام 

Hat  قبعة 

sock  جورب 

glove قفاز 

Shoe  حذاء 

Body  جسم 

Coat  معطف 

scarf  وشاح 

dress  فستان 

Pants  بنطال 

skirt  تنورة 

My favorite clothes  مالبس  المفضلة 

 

 العائلة/ األرسة 
English Arabic 
Family  العائلة/ األرسة 

Me and my family   
 أنا وعائلت 

Love حب 

safety أمان 

path  درب 

Helps  يساعد 



Accompanies  يرافق 

Cat  قطة 

 

  
  أصدقائ 

English Arabic 
My friends   

 أصدقائ 

me and my friends   
 أنا وأصدقائ 

heart  قلب 

Sea  بحر 

City  مدينة 

Excited  متحمس 

singing  غناء 

Water Games  ألعاب مائية 

Electric Games  ألعاب كهربائية 

Games of chance  ألعاب الحظ 

My friends   أصحائر 

Love حب 

Have fun  نمرح 

Carry  أحمل 

Actions األفعال 

Go  يذهب 

Walk  يتمسر 

Stays   يبق 

 

  
ائ   جير

English Arabic 
Me and my neighbors   

ائ   أنا وجير

neighbor جار 

house دار 

suburb  ضاحية 

Similar متشابهان 

Different  مختلفان 

brothers  إخوان 

night  ليل 

day نهار 

Across the street عير الشارع 

Behind your house  لك  خلف مي  

In your suburb  الضاحية الخاصة بك  
 ف 

Opposite to you  عكسك 

Next door   الباب التال 

Neighborhood   الح 

neighbour's rights حقوق الجار 

good neighbor  جار جيد 

charity اإلحسان 



 

  
 مدرست 

English Arabic 
my school   

 مدرست 

friends  أصحاب 

The theater  المرسح 

I am having fun  أمرُح 

Add  ُأجمع 

subtract  أطرُح 

Ice cream  المثلجات 

the shopping التسوق 

The supervisor  فة  المرسر

Book  كتاب 

Study  درس 

Sun  شمس 

School  مدرسة 

Participate  أشارك 

 Go  أذهب 

Stage  مرسح 

Class  حصة 

sport  رياضة 

School  مدرسة 

Activity نشاط 

exercise  تمرين 

friends  أصدقاء 

collective   جماع 

Excited حماس 

 

  
 بيت 

English Arabic 
My home   

 بيت 

Small  صغير 

Large  كبير 

Bedrooms غرفة نوم 

living room  غرفة جلوس 

kitchen  مطبخ 

bathroom حمام 

Garden  حديقة 

get down أنزل 

Under  تحت 

This  هذا 

this is  هذه 

that  ذلك 

that ذاك 



rise of  صعود 

coming down  نزول 

 

 الساعة والتاري    خ 
English Arabic 

time  وقت 

Look انظر 

hour  ساعة 

a race سباق 

friends رفاق 

Space  فضاء 

Starting  انطالق 

Calendar  تقويم 

Race date  موعد السباق 

Per hour  الساعة  
 ف 

Go  انطلق 

Habit  عادة 

 

  غرفة الموسيق  
 ف 

English Arabic 
piano  بيانو 

drum  طبلة 

accordion  أكورديون 

Oud  عود 

triangle  مثلث 

Music   موسيق 

Violin كمان 

xylophone  إكسيليفون 

Tambourine  دف 

In the music room   غرفة الموسيق  
 
 ف

 

اوات   الفواكه والخض 
English Arabic 

fruits  الفواكه 

vegetables اوات  الخض 

Pumpkin   يقطير 

Lemon  ليمون 

kiwi  كيوي 

Strawberries  فراولة 

Vegetables خضار 

melon شمام 

pomegranate  رمان 

olive  زيتون 



corn  ذرة 

Option خيار 

garlic ثوم 

Figs   تير 

dates  تمر 

Orange  برتقال 

Grape  عنب 

watermelon  بطيخ 

raisin  زبيب 

lettuce  خس 

cherries كرز 

Zucchini  كوسا 

Tomatoes  طماطم 

 

  الحافلة 
 ف 

English Arabic 
On the bus  الحافلة  

 ف 

Driver  سائق 

he  هو 

she   ه 

they  هم 

Supervisor  فة  مرسر

horizontal line   
 خط أفق 

vertical line  خط عمودي 

coming down  نزول 

rise of  صعود 

instructions  تعليمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grade3: 

 االتجاهات والوجهات 
English Arabic 

north شمال 

South  جنوب 

east ق  رسر

West  غرب 

middle  وسط 

above  فوق 

Under  تحت 

Before أمام 

behind  خلف 

behind  وراء 

Next to  بجانب 

 

 المعلومات الشخصية 
English Arabic 

My name   اسم 

I am from  أنا من 

It's me  هذا أنا 

My age  عمري 

My favorite color is  المفضل هو  
 لوئ 

my classroom   
 صق 

my school   
 مدرست 

in class  الصف  
 ف 

my address   
 عنوائ 

my city   
 مدينت 

 

 وصف الصور
English Arabic 

in the background  خلفية الصورة  
 ف 

in the foreground  مة الصورة
ّ
 ف  مقد

in the middle  المنتصف  
 ف 

on the left عىل اليسار 

on the right   عىل اليمير 

picture  صورة 

A sea  بحر 

Boy  ولد 

girl بنت 

sky  سماء 

animal حيوان 

Tree  شجرة 

What can you see?  ماذا ترى؟ 



 

 الخرائط والطقس 
English Arabic 
seasons  فصول السنة 

Spring  الربيع 

summer  الصيف 

Autumn  الخريف 

winter  الشتاء 

fog  ضباب 

cloudy  غائم 

weather condition  حالة الطقس 

Moderate  معتدل 

rainy  ماطر 

Rainbow  قوس المطر 

clouds  غيم 

hot حار 

cool  بارد 

Sunny  مشمس 

humid  رطب 

windy  عاصف 

temperature  درجة الحرارة 

climate  مناخ 

 

 االجتماعات والمواعيد 
English Arabic 

Meetings and appointments  االجتماعات والمواعيد 

Meeting اجتماع 

an appointment  موعد 

Schedule جدول 

System نظام 

commitment ام  الي  

respect ام  احي 

Appreciation  تقدير 

listening استماع 

sharing  مشاركة 

Submit  تقديم 

register سجل  

time is gold  الوقت من ذهب 

 

 قبول ورفض الدعوة 
English Arabic 
Letter  رسالة 

Invitation  دعوة 



Acceptance  قبول 

Refusal  رفض 

The greeting  التحية 

Signature  التوقيع 

Acceptance phrases  عبارات القبول 

Accept the invitation  أقبل الدعوة 

it is my pleasure   رسوري من دواع  

I can  أستطيع 

I want  أرغب 

I could  أتمكن 

I agree  أوافق 

I am delighted to be in attendance الحضور  
 يسعدئ 

Phrases of rejection  عبارات الرفض 

I do not accept the invitation  ال أقبل الدعوة 

Sorry, busy  آسف، مشغول 

I apologize for the call  الدعوة أعتذر عن  

I can not  ال أستطيع 

I do not want  ال أرغب 

I can't  ال أتمكن 

I do not agree  ال أوافق 

formal letter  رسالة رسمية 

personal message  رسالة شخصية 

 

 قائمة الطعام
English Arabic 

hamburger  هامبورجر 

Sandwich  ة  شطير

spaghetti  معكرونة 

Pizza  ا  بيي  

a little more  جزء 

too much  ا
ً
 كثير جد

little more  
ا
 أكير قليل

I am hungry  أنا جائع 

French fries  بطاطس مقلية 

chicken  دجاج 

Meat  لحم 

Waiter نادل 

menu قائمة طعام 

Salad  سلطة 

Zucchini  كوسا 

juice  عصير 

fried   مقىل 

Minced meat لحم مفروم 

Nuts  مكرسات 

sauce  صلصة 



Slices ائح  رسر

Waiter نادل 

 

 اليوم المدرس  
English Arabic 

First day at school  المدرسة  
 
 أول يوم ف

Listen  أسمع 

Speak  أتكلم 

Read  أقرأ 

Class schedule  جدول الحصص 

break  احة  اسي 

canteen  مقصف 

lunch  غداء 

breakfast  إفطار 

Lesson الدرس 

Subjects المواد الدراسية 

Arabic  اللغة العربية 

English language  ية  اللغة اإلنجلير 

Sciences العلوم 

Physics  ياء  الفير 

mathematics  الرياضيات 

a foreign language  لغة أجنبية 

the art الفن 

my books   كتتر 

my classroom   
 صق 

my school   
 مدرست 

in class   
الصف ف   

school uniform   الزي المدرس 

School trip  رحلة المدرسة 

 

 اإلعالن 
English Arabic 

Advertise  يعلن 

Advertiser  المعلن 

advertising agency  وكالة إعالنية 

Advertising  اإلعالن 

Advertising message  الرسالة اإلعالنية 

Advertising media  اإلعالن وسائل نرسر  

Advertising channel  قناة إعالنية 

Advertising campaign  حملة إعالنية 

Print advertising  طباعة اإلعالن 

Advertising Budget  انية اإلعالن  مير 

digital advertising   اإلعالن الرقم 

 



 كتابة الرسالة 
English Arabic 

I give you the most beautiful words  أهديك أجمل الكلمات 

I find a difficult  أجد صعوبة 

thank you very much  لك جزيل الشكر 

Please Help  أرجو المساعدة 

Thanks a lot  ا ً  أشكرك كثير

Greetings  أقدم لك التحية 

the letter  الرسالة 

sender  المرسل 

The recipient's name  اسم المستلم 

recipient address  عنوان المستلم 

Topic  الموضوع 

salute  التحية 

letter text  نص الرسالة 

the introduction  المقدمة 

Conclusion  الخاتمة 

Who is the sender?  من المرسل؟ 

Who is the receiver?  من المرسل إليه؟ 

What is the subject of the letter?  ما موضوع الرسالة؟ 

What activities are included in the letter?  الرسالة؟  
 ما األنشطة الواردة ف 

I'm writing about activities I liked in the letter  الرسالة  
  ف 
 أكتُب عن أنشطة أعجبتت 

 

 الوقت ومواعيد العمل
English Arabic 
Morning  الصباح 

noon  ة  وقت الظهير

afternoon  بعد الظهر 

Evening  العشاء 

night  المساء 

midnight  منتصف الليل 

Sunrise وق  الرسر

sunset  الغروب 

Soon  قريًبا 

early  مبكًرا 

late  متأخًرا 

Later  ا
ً
 الحق

Now اآلن 

At what time?  أي وقت؟  
 ف 

what time is it?  كم الساعة؟ 

Today اليوم 

yesterday  أمس 

tomorrow  ا
ً
 غد

midnight  منتصف الليل 



 

 رسالة الشكر 
English Arabic 

I give you the most beautiful words  أهديك أجمل الكلمات 

thank you very much  لك جزيل الشكر 

Thanks a lot  ا ً  أشكرك كثير

Greetings  أقدم لك التحية 

Letter  رسالة 

Sender  المرسل 

Date التاري    خ 

Introduction to the letter  مقدمة الرسالة 

Subject  الموضوع 

Epilogue  الخاتمة 

Signature  التوقيع 

formal letter  رسالة رسمية 

personal message  رسالة شخصية 

 

Grade4: 

 الجدول المدرس  
English Arabic 

Class schedule   جدول مدرس 

Subjects  مواد دراسية 

Lesson الدرس 

Arabic  اللغة العربية 

English  ية  اللغة اإلنجلير 

Islamic Education  بية اإلسالمية  الي 

Sciences العلوم 

technology  التكنولوجيا 

Art الفن 

Physical training  تربية بدنية 

chemistry  الكيمياء 

history التاري    خ 

Geography  الجغرافيا 

Mathematics  الرياضيات 

Music   الموسيق 

Computer  الحاسوب 

Biology  أحياء 

 

 رسالة المدح والتهنئة
English Arabic 
Letter  رسالة 

Invitation  دعوة 



Acceptance  قبول 

Refusal  رفض 

The greeting  التحية 

Signature  التوقيع 

formal letter  رسالة رسمية 

personal message   شخصية رسالة  

Thanks  شكًرا 

Blessing  مبارك 

Appreciation  تقدير 

gratitude  امتنان 

a fan  معجب 

Express  ّ  أعير

Good reputation  سمعة طيبة 

pride الفخر 

interested  مهتم 

respect م  أحي 

Special   ممير 

I hope   أتمت 

deserve  تستحق 

success  نجاح 

example  قدوة 

I miss you  اشتقت إليك 

I miss you so much  ا ً  أفتقدك كثير

I wait for you to come back safely  أنتظر عودتك بالسالمة 

see you soon  أراك قريًبا 

 

  المطار 
 ف 

English Arabic 
Airport مطار 

Hotel  فندق 

Traveler  مسافر 

Luggage  أمتعة 

Reception استقبال 

passport  سفر جواز  

seat  مقعد 

Boarding pass  بطاقة صعود 

Beside  بجانب 

Gate  بوابة 

flight  رحلة جوية 

Arrival  وصول 

terminal Building  مبت  الركاب 

ticket  تذكرة 

Boarding gate  بوابة الصعود للطائرة 

departure  مغادرة 

elevator  مصعد 



take off إقالع 

landing  هبوط 

 

 اليوم  
 الروتير 

English Arabic 
daily routine   اليوم 

 الروتير 

wake up االسيتقاظ 

breakfast الفطور 

arranging clothes  ترتيب المالبس 

Dental Care العناية باألسنان 

the job  العمل 

go to work  الذهاب للعمل 

The school  المدرسة 

Homeworks  المدرسية الواجبات  

break  احة  اسي 

lunch hour  ساعة غداء 

reading  القراءة 

 

(In the hotel) الفندق  
 ف 

English Arabic 
book  يحجز 

reservation  حجز 

Overlooks  يطل 

What is the hotel name?  ما اسم الفندق؟ 

When is the reservation?  مت  الحجز؟ 

I imagine that I am in the hotel  الفندق  
  ف 
 أتخيل أئ 

If you please  لو سمحت 

Do you like sleeping in the hotel? Why?  الفندق؟ لماذا؟  
 هل تحب النوم ف 

hotel room  غرفة الفندق 

security guard  حارس أمن 

Hotel stay  الفندق  
 إقامة ف 

hotel servant  خادم الفندق 

room available   متوفرة غرفة  

guest  نزيل 

 

 االحتياجات والرغبات 
English Arabic 
Human اإلنسان 

food طعام 

desire  رغبة 

impact  يؤثر 

essential  وري  ض 

Survival  البقاء 



Need  احتياج 

Possess تمتلك 

Play  اللعب 

Work  العمل 

Study الدراسة 

Food الطعام 

Clothing  المالبس 

water  الماء 

Medicine  الدواء 

Money المال 

Travel السفر 

Internet  نت  االني 

I can  أستطيع 

I want  أرغب 

I could  أتمكن 

I can not  ال أستطيع 

I do not want  ال أرغب 

I can't  ال أتمكن 

 

 شخصية مشهورة 
English Arabic 
famous مشهور 

achievements اإلنجازات 

born  ولد 

died  مات 

education  التعليم 

contributed  ساهم 

popular  شائع 

title لقب 

Fame شهرة 

The next generations  األجيال القادمة 

influencer المؤثر 

Meeting  لقاء 

Enthusiastic  متحمس 

famous artist  فنان مشهور 

famous works  أعمال مشهورة 

Information sources  مصادر المعلومات 

Draw  الرسم 

mystery الغموض 

Arts  الفنون 

the culture  الثقافة 

sculpture  النحت 

 

 



 وسائل التواصل االجتماع  
English Arabic 
Society  المجتمع 

Be held  د
َ
ْعق
ُ
 ت

consult  شاَوَر
َ
 ت

Humans  البرسر 

obsessed  مهووس 

Adequate  وافية 

Waste  إهدار 

Noticeable  ملحوظ 

Contributed  ساهم 

Write down  يدّون 

Social media  وسائل التواصل 

Chat  دردشة 

comment  تعليق 

Instagram انستغرام 

LinkedIn  لينكد إن 

Facebook فيسبوك 

 

ة الجوية   النرسر
English Arabic 
Spring  الربيع 

summer  الصيف 

Autumn  الخريف 

winter  الشتاء 

fog  ضباب 

cloudy  غائم 

weather condition  حالة الطقس 

fruits ثمار 

Moderate  معتدل 

rainy  ماطر 

Describe the weather today?  ِصِف الطقس اليوم؟ 

How do students ascertain the weather?  كيف تأكد الطالب من الطقس؟ 

How the weather will be on the trip?  كيف سيكون الطقس يوم الرحلة؟ 

 

 العطلة الصيفية 
English Arabic 

Inflatable boat   قارب مطاط 

climb  تسلق 

Tired  متعب 

palace  قض 

Tells  يروي 

Bucket  دلو 

Stones  حجارة 



Roasting  الشواء 

Cycling  ركوب الدراجات 

Boating  ركوب القوارب 

Camping  تخييم 

Surfing  ركوب األمواج 

summer vacation  عطلة صيفية 

Holiday  عطلة 

the beach   الشاط 

swimming  سباحة 

A sea  بحر 

a picnic  نزهة 

cheerful  مرح 

Pleasure  متعة 

Tourist resort   منتجع سياح 

swimming pool  مسبح 

a trip  رحلة 

Activities  أنشطة 

 

Grade5: 

  
 اإلعالن المرئ 

English Arabic 
Planning  التخطيط 

Television تلفاز 

Attention  تنبيه 

shopping التسوق 

Advertisements  اإلعالنات 

Economy  االقتصاد 

Promotion وي    ج  الي 

Discounts  خصومات 

The whole عموم 

Stimulate   تحفير 

Planning  التخطيط 

 

 زمالء الصف
English Arabic 
School  مدرسة 

Friend   صديق 

Classmate   زميل الصف 

Class  فصل 

Class reunion لم الشمل  

Study seats  مقاعد الدراسة 

Future friends  أصدقاء المستقبل 

Teamwork العمل بروح الفريق  



Students   طالب 

Help  مساعدة 

 

 االجتماعات 
English Arabic 
Meeting   لقاء 

Date  تاري    خ 

Ideas  أفكار 

Mindstorms   عصف الذهن 

Discussions   مناقشات 

Presentations   العروض التقديمية 

Time   وقت 

Recommendation  توصية 

Output  مخرج 

Board of Directors  مجلس إدارة 

 

 المقابلة الشخصية 
English Arabic 

Interview  مقابلة 

Personality  شخصية 

Data  بيانات 

Informations  معلومات 

References  مراجع 

Qualifications  مؤهالت 

Experiences  ات  خير

Experiments  تجارب 

Knowledgeable  دراية 

Body language لغة الجسد 

Gestures  إيماءات 

 

 الهوايات
English Arabic 
Hobby  هواية 

sports  رياضة 

reading  قراءة 

passion  شغف 

Interest اهتمام 

collect  جمع 

origami   اورغام 

Writing  كتابة 

refine  صقل 

Development  تطوير 

 



 األحداث التاريخية 
English Arabic 

date تاري    خ 

Archaeology اآلثار 

Old  قديم 

events أحداث 

civilization  حضارة 

Evolution تطور 

foundation أساس 

principles مبادئ  

Establishing  تأسيس 

ancestors  أسالف 

date تاري    خ 

 

ات السابقة   الخير
English Arabic 

Previous experience  ات السابقة  الخير

Experiments  تجارب 

experiences  ات  خير

qualifications  مؤهالت 

Stocks of knowledge   
  مخزون معرف 

knowledge  معرفة 

veteran  م  مخض 

wise  حكيم 

Rationality  رشد 

 

نت   اإلني 
English Arabic 
Internet  نت  االني 

Communication  تواصل 

Contact اتصال 

near  قرب 

Access  وصول 

knowledge  معرفة 

archive  أرشفة 

Learn  تعلم 

entertainment  ترفيه 

a job  عمل 

 

 اإلعالن التجاري 
English Arabic 

Accessories  مستلزمات 

needs حاجات 



necessities  وريات  ض 

promotion تروي    ج 

repetition تكرار 

increase income  زيادة الدخل 

trade  تجارة 

Increase reach  زيادة الوصول 

Convince إقناع 

 

 مقابلة أحد المشاهير 
English Arabic 
Famous مشهور 

Achievements اإلنجازات 

Contributed  ساهم 

common  شائع 

title لقب 

Fame شهرة 

influencer المؤثر 

Meeting  لقاء 

Information sources  مصادر المعلومات 

Questions  أسئلة 

personal questions  أسئلة شخصية 

success reasons  أسباب النجاح 

example  قدوة 

 

Grade6: 

 مقابلة صحفية 
English Arabic 

Interview  مقابلة صحافية 

Questions  أسئلة 

research  بحث 

to equip   تجهير 

Truth  الحقيقة 

Preparation إعداد 

comfort راحة 

smooth  سالسه 

The media  وسائل اإلعالم 

TV  تلفزون 

Radio  رايديو 

recording  تسجيل 

 

 

 



 السياحة 
English Arabic 
tourism  سياحة 

touristic group   فوج سياح 

entertainment  ترفيه 

Recreation االستجمام 

Photography  تصوير 

souvenirs  تذكارات 

Guide  مرشد 

bus  حافلة 

culture  ثقافة 

cultural diversity   
 
 تنوع ثقاف

travel سفر 

Holiday  عطلة 

 

 تعليمات السالمة 
English Arabic 

Safety Instructions  تعليمات السالمة 

safety  سالمة 

security  أمن 

care الحرص 

caution حذر 

Danger  خطر 

Safety Means  وسائل السالمة 

Helmet  خوذة 

safety shoes  حذاء السالمة 

First aid   إسعاف أول 

evacuation  إخالء 

discipline  انضباط 

 

 الهوايات واأللعاب الرياضية
English Arabic 

Hobbies and sports  الهوايات واأللعاب الرياضية 

sports  رياضة 

football كرة القدم 

Basketball  كرة السلة 

Volleyball  كرة الطائرة 

jump قفز 

skiing لج  الي  

swimming  سباحة 

jogging  الركض 

reading  القراءة 

drawing  الرسم 

 



 مهنة المستقبل 
English Arabic 

future profession  مهنة المستقبل 

Technology  التقنية 

Development التطور 

modernity  الحداثة 

Programming  برمجة 

Internet  نت  االني 

communication  التواصل 

Connection االتصال 

ancient professions  المهن القديمة 

modern professions  المهن الحديثة 

future  مستقبل 

Update  تحديث 

 

 رحلة صيفية 
English Arabic 

summer trip  رحلة صيفية 

summer  صيف 

Sea  البحر 

swimming  سباحة 

game  لعب 

Photography  تصوير 

A vacation إجازة 

Sun  شمس 

sand  رمل 

ball كرة 

fruits  فواكه 

family  عائلة 

 

 بطاقة بريدية 
English Arabic 
Postcard  بطاقة بريدية 

Mail  بريد 

Postman  يد  ساع  الير

mail box  يد  صندوق الير

Tourist landmark  معالم سياحية 

capitals  عواصم 

World العالم 

famous cities  ة  مدن شهير

Wonders of the World  عجائب الدنيا  

tourism  سياحة 

Message  رسالة 

souvenir  تذكار 



 

 الّضاف اآلل  
English Arabic 

Automated teller machine   الّضاف اآلل 

Bank  بنك 

cash  نقود 

Money مال 

Card  بطاقة 

password  كلمة رس 

security  أمن 

Bank account   حساب بنك 

account number  الحساب رقم  

Credit card بطاقة االئتمان 

Currency  عملة 

 

 كتابة التقرير 
English Arabic 

Report writing  كتابة التقرير 

Counting  إحصاء 

a report  تقرير 

information  المعلومات 

data  البيانات 

Achievement إنجاز 

growth  نمو 

Progress تقدم 

writing rules  الكتابة قواعد  

grammar  النحو 

clarity  وضوح 

CC طبق األصل   نسخة  

BCC   مخفية  طبق األصل نسخة  

 

يات   قائمة المشي 
English Arabic 

Purchase List  يات  قائمة المشي 

shopping  تسوق 

vegetable خضار 

fruits  فواكه 

clothes  مالبس 

Electronics أجهزة كهربائية  

legumes  بقوليات 

Grocery  البقالة 

shoes  أحذية 

meat لحوم 



chickens  دجاج 

Cleaning materials  مواد تنظيف 

 

Grade7: 

 التحذير من الحوادث 
English Arabic 

Accident warning  التحذير من الحوادث 

Warning  إنذار 

Attention  تنبيه 

Cautious حذر 

accidant  حادث 

storms  عواصف 

Flood  فيضان 

fire  حريق 

First aid   إسعاف أول  

evacuation  إخالء 

protection  حماية 

prevention  وقاية 

 

  
 رسالة من صديق 

English Arabic 
Letter from my friend   

 رسالة من صديق 

believe me   
 صدف 

Communication  تواصل 

contentment  اطمئنان 

rapprochement  تقارب 

friendship  ود 

Letter  رسالة 

help  مساعدة 

respect ام  احي 

Happiness  سعادة 

Mail  بريد 

 

 قوانير  المدرسة 
English Arabic 

school rules  قوانير  المدرسة 

time الوقت 

queuing الطابور 

Sports  الرياضة 

Classes  الحصص الدراسية 

Headmaster  مدير المدرسة 

discipline  االنضباط 



Subjects المواد الدراسية  

Optional subjects  المواد االختيارية 

Administration اإلدارة 

Category  التصنيف 

 

 األحداث الجارية 
English Arabic 

Current events  األحداث الجارية 

news األخبار 

Events األحداث 

Updates  المستجدات 

general opinion الرأي العام 

Emergency  الطوارئ 

time management  إدارة الوقت 

global crisis  أزمة عالمية 

crisis  أزمة 

Interaction التفاعل  

trend   اتجاه األحداث 

 

 االكتشافات العلمية 
English Arabic 

Scientific discoveries  االكتشافات العلمية 

Sciences العلوم 

has evolved تطور 

Discovery  اكتشاف 

Scientists  العلماء 

Physics  ياء  الفير 

chemistry  الكيمياء 

Medicine الطب 

The space  الفضاء 

Technology  التقنية 

Astronomy  فلك 

Archaeology اآلثار 

 

نت   التسّوق عير االني 
English Arabic 

Online shopping  نت  التسّوق عير االني 

Internet  نت  االني 

Electronic market   
وئ    سوق إلكي 

goods  سلع 

discount code  كود خصم 

discounts  خصومات 

Shipping fee  رسوم الشحن 



stores  متاجر 

Specifications المواصفات 

rating  تقييم 

Payback period  ة داد في  االسي   

Warranty Certificate  شهادة ضمان 

 

 المجتمع من حولنا 
English Arabic 

The community around us  المجتمع من حولنا 

Society  المجتمع 

Social Responsibility  المسؤولية اإلجتماعية 

solidarity  تضامن 

groups  مجموعات 

accept the other  تقبل األخر 

Neighbour  ان  الجير

customs and traditions عادات وتقاليد 

Society's culture  ثقافة المجتمع 

helps  يساعد 

keep  يحافظ 

contribute  يساهم 

 

 مساعدة اآلخرين 
English Arabic 

Help others  مساعدة اآلخرين 

help  مساعدة 

support  مساندة 

backup  دعم 

humanity  إنسانية 

social responsibility  مسؤولية اجتماعية 

humanitarian duty   
 واجب إنسائ 

Contribution  مساهمة 

Community  مجتمع 

 

  
 حوار صحق 

English Arabic 
Interview  مقابلة صحافية 

Questions  أسئلة 

research  بحث 

to equip   تجهير 

Truth  الحقيقة 

Preparation إعداد 

comfort راحة 

smooth  سالسه 



The media  وسائل اإلعالم 

TV  تلفزون 

Radio  رايديو 

recording  تسجيل 

 

 األحداث الرياضية 
English Arabic 

An interview   
 حوار صحق 

Questions  أسئلة 

conversation  محادثة 

personal things  أمور شخصية 

daily habits  عادات يومية 

Biography  ة ذاتية  سير

Achievements إنجازات 

recording  تسجيل 

informations  معلومات 

special news  أخبار خاصة 

 

Grade8: 

 شخصيات تاريخية ومعاضة 
English Arabic 

Historical and contemporary figures  شخصيات تاريخية ومعاضة 

the past   
 الماض 

the present   الحاض 

Brief  نبذة 

Achievements إنجازات 

Biography  ة ذاتية  سير

documentary   
 وثائق 

Business أعمال 

professions  مهن 

Effect  تأثير 

experiences  ات  خير

 

 التخطيط للرحلة 
English Arabic 

Trip Planning  التخطيط للرحلة 

requirements  مسلزمات 

passport  جواز سفر 

luggage  حقيبة 

food  غذاء 

budget  انية  مير 

entertainment gadgets أدوات ترفيهية  



drinks  وبات  مرسر

Way  طريق 

Place المكان 

friends رفاق 

Time Management  تنظيم الوقت 

Extra clothes  مالبس إضافية 

 

 السفر والرحالت 
English Arabic 

Travel and excursions  والرحالت السفر  

passport  جواز سفر 

pass card  بطاقة عبور 

boat  سفينة 

airplane  طائرة 

a car  سيارة 

bus  حافلة 

important papers  أوراق مهمة 

Luggage  أمتعة 

Weight  وزن 

metal detectors  أجهزة الكشف عن المعادن 

take off إقالع 

drop  هبوط 

starting point  انطالق نقطة  

Travel and excursions  السفر والرحالت 

 

 القيادة المتهّورة
English Arabic 

reckless driving  القيادة المتهّورة 

Speed  رسعة 

Traffic lights إشارات المرور 

laws   القوانير 

Traffic light  إشارة ضوئية 

Ignore the laws   تجاهل القوانير 

a call  مكالمة 

phone  هاتف 

The Road  الطريق 

acceleration تسارع 

gas pedal  دواسة الوقود 

sliding انزالق 

Drift  انحراف 

 

 



 التلّوث 
English Arabic 

pollution  التلّوث 

Carbon Dioxide  أكسيد الكربون  
 ثائ 

plastic  البالستيك 

fire  حريق 

smoking دخان 

Car and factory exhaust  عوادم السيارات والمصانع 

Factory waste  مخلفات المصانع 

garbage  قمامة 

Consumption increase  زيادة االستهالك 

consumption rationalizing  ترشيد االستهالك 

Polluted air  الهواء الملوث 

the trees األشجار 

Atmosphere الغالف الجوي  

Global Warming االحتباس الحراري  

 

 الحياة الصحية 
English Arabic 

healthy life  الحياة الصحية 

doctor visit  زيارة الطبيب 

healthy food   األكل الصح 

mental rest  الراحة الذهنية 

Sports  الرياضة 

regular walking  المنتظم  
 المسر

vegetables  وات  خض 

fruits  فواكه 

Low fat  قليلة دهون  

waking up early  االستقاظ باكرا 

Insomnia  األرق 

quit smoking عن التدخير   االقتالع  

Passive smoking   السلتر   التدخير  

 

 التكنولوجيا
English Arabic 

technology  التكنولوجيا 

invention اع  اخي 

innovation ابتكار 

Technique  تقنية 

Development  تطوير 

Programming  برمجة 

phones الهواتف 

computers الحواسيب 



Satellites  األقمار الصناعية 

Internet  نت  االني 

apps  تطبيقات 

Programs  برامج 

 

 المشكالت المدرسية 
English Arabic 

school problems  المشكالت المدرسية 

Quarrel شجار 

bullying  تنمر 

educational guidance  بوي  اإلرشاد الي 

detention االحتجاز 

breaking the rules   مخالفة القوانير 

pressure tests  ضغط االختبارات 

scholastic neglect   إهمال الدراس 

side talk   الحديث الجانتر 

discipline  االنضباط 

underachievement  التحصيل  
 تدئ 

cheat  الغش 

Respect for colleagues  ام الزمالء  احي 

Teamwork   العمل الجماع 

school meals  الوجبات المدرسية 

school dropout   الترسب الدراس 

 

 مقابلة رسمية 
English Arabic 

formal interview  مقابلة رسمية 

Prepare  تحضير 

CV  ة ذاتية  سير

Questions  أسئلة 

experiences  ات  خير

Possibilities  إمكانيات 

a job  عمل 

profession  مهنة 

area مجال 

specialty  تخصص 

Capabilities قدرات 

Possibility  إمكانية 

Test اختبار 

 

 

 



ويجية   العروض الي 
English Arabic 

Promotions  ويجية  العروض الي 

marketing  تسويق 

products  منتجات 

goods  سلع 

discounts  خصومات 

Features  ات  ممير 

properties خواص 

need  احياج 

visual promotion   
 تروي    ج مرئ 

Audible promotion  تروي    ج مسموع 

digital promotion   تروي    ج رقم 

Purchase اء   رسر

Sale  بيع 

trade mark  العالمة التجارية 

 

م للوظيفة 
ّ
 التقد

English Arabic 
Apply for a job  م للوظيفة

ّ
 التقد

Curriculum Vitae  ة الذاتية  السير

Specialization  التخصص 

Terms and Conditions  وط واألحكام  الرسر

Job Requirements  متطلبات الوظيفة 

experiences  ات  خير

Certificates شهادات 

previous jobs  أعمال سابقة 

Personal data  البيانات الشخصية 

Recommendation letter  رسالة توصية 

cover letter  رسالة تغطية 

Test اختبار 

Evaluation  تقييم 

 

Grade9: 

 إنجازات القادة 
English Arabic 

Leader's Achievements  إنجازات القادة 

the leader القائدة 

Diplomatic  ة دبلوماسي  

state position  مكانة الدولة 

Power القوة 

improvement   تحسير 

development  تنمية 



Completion إنجاز 

prosperity  رخاء 

security  أمن 

justice  عدالة 

equality  مساواة 

 

  المتحف 
 ف 

English Arabic 
in the museum  المتحف  

 
 ف

Archaeology اآلثار 

Ancient Civilizations  الحضارات القديمة 

legacy  إرث 

customs and traditions عادات وتقاليد 

valuables  أشياء ثمينة 

date تاري    خ 

ancestors  اسالف 

Establishing  تأسيس 

foundations  أساسات 

guard  حراسة 

alarm system نظام إنذار 

 

  الجامعة 
 ف 

English Arabic 
in the University  الجامعة  

 ف 

Academic average  الدراس  المعدل  

Semester   الفصل الدراس 

Cumulative average   اكم  المعدل الي 

Lectures  ات  محاض 

midterm exam   
 اختبار نصق 

practical training   تدريب عمىل 

laboratory  مختير 

University Professor   أستاذ جامع 

classmates  زمالء دراسة 

Campus   الحرم الجامع 

Student Council  مجلس الطالب 

graduation party  حفل تخرج 

 

 ذكريات الطفولة 
English Arabic 

childhood memories  ذكريات الطفولة 

photo صور 

Children أطفال 

birthday  عيد ميالد 



bicycle  دراجة هوائية 

games  ألعاب 

motherhood  أمومة 

Healthy food   طعام صح 

neighborhood friends   أصدقاء الح 

Neighbour  ان  الجير

Family House  بيت العائلة 

 

 المستقبل 
English Arabic 

the future  المستقبل 

Age العمر 

Development التطور 

Artificial intelligence   الذكاء االصطناع 

smart management  اإلدارة الذكية 

electricity  الطاقة الكهربائية 

solar energy  الطاقة الشمسية 

Practical discoveries  اكتشافات عملية 

Industrial Risk  المخاطر الصناعية 

Expectations  توقعات 

changes  ات  تغير

scientific revolution  ثورة علمية 

 

  قضايا المجتمع
English Arabic 

Community issues  المجتمعقضايا   

societal behavior   السلوك المجتمع 

Family problems  المشاكل العائلية 

divorce  الطالق 

family bonding   ابط العائىل
 الي 

marriage  الزواج 

Awareness   الوع 

symbiosis  التكافل 

socially acceptable  مقبول مجتمعًيا 

socially unacceptable   مجتمعًيا مرفوض  

customs and traditions  العادات والتقاليد 

Rehabilitation  تأهيل 

communication  التواصل 

acceptance of the other  قبول األخر 

 

 استخدام الهاتف أثناء القيادة 
English Arabic 

Using the phone while driving  استخدام الهاتف أثناء القيادة 



growling  إهمار 

breaking the rules   مخالفة القوانير 

headphone  سماعة رأس 

Bluetooth headset  سماعة بلوتوث 

recklessness تهور 

Traffic violation  مخالفة مرورية 

accidant  حادث 

collision  تصادم 

victims  ضحايا 

injuries إصابات 

conversation  محادثة 

distracted  انتباه تشتت  

 

ة الذاتية   كتابة السير
English Arabic 

Biography  ة الذاتية  السير

book  كتاب 

composing  تأليف 

Achievements إنجازات 

a person's life  حياة شخص 

memories  ذكريات 

example  قدوة 

Tips  نصائح 

experiences  ات  خير

Experiment  تجربة 

Guidance  توجيه 

signing ceremony  حفل توقيع 

 

طة   تقرير الرسر
English Arabic 

police report police report 

police officers police officers 

accident scene accident scene 

Witnesses Witnesses 

violating laws violating laws 

recognition recognition 

Endorsement Endorsement 

Investigation Investigation 

circumstances circumstances 

response time response time 

victims victims 

Surveillance Cameras Surveillance Cameras 

 



 التطّوع
English Arabic 

volunteer  التطّوع 

humanitarian work   
 العمل اإلنسائ 

helps  يساعد 

constribte  يساهم 

Society  المجتمع 

Donates  ع  يتير

community work   العمل المجتمع 

Gathering experiences  ات  تحصيل خير

good well  حسن النية 

human feelings  المشاعر اإلنسانية 

Philanthropy  حب الخير 

 

 األرسة والمجتمع 
English Arabic 

family and society  األرسة والمجتمع 

Acceptance  قبول 

help  مساعدة 

Contribute  المساهمة 

Education  بية   الي 

The core of society  أساس المجتمع 

social responsibility مجتمعية   ةمسؤولي  

Values  قيم 

principles  مبادئ 

family bonding  ترابط أرسي 

community bonding   ترابط مجتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 General Topics for beginners –موضوعات عامة للتأسيس 

 األفعال 
Arabic English 
 open the book افتح الكتاب 

 close the book أغلق الكتاب 

 Look انظر

 Listen اسمع

 Stop قف 

 Writes يكتب 

 Reads يقرأ 

 Hears يسمع 

 Watch يشاهد

 Understood يفهم 

 does not speak ال يتكلم 

 I like أنا أحُب 

 I do not like أنا ال أحُب 

 يس
ُ
اعد  Help 

 Cares about يهتُم 

 
ُ
 Takes يأخذ

 Sitting يجلُس 

  
 Walking يمسر

 Wearing يلبُس 

 Scouring يجوُب 

 Sit أجلُس 

 Listen أستمعُ 

 Get out أخرُج 

  
 takes care يعتت 

 Feeds يطعم 

  
ّ
 Educates يرئر

 

 األرقام/ األعداد 
Arabic English 

األرقام / األعداد   Numbers 

 One واحد

 two اثنان

 three ثالثة 

 four أربعة 

 five خمسة 

 six ستة 

 Seven سبعة 

 Eight ثمانية 

 Nine تسعة 



ة   ten عرسر

 Eleven أحد عرسر 

 twelve اثنا عرسر 

 Thirteen ثالثة عرسر 

 Fourteen أربعة عرسر 

عرسر خمسة    fifteen 

 Sixteen ستة عرسر 

 Seventeen سبعة عرسر 

 Eighteen ثمانية عرسر 

 Nineteen تسعة عرسر 

ون   twenty عرسر

 

 الضمائر 
Arabic English 
 Pronouns الضمائر 

 I am أنا 

 
َ
 You are (male) أنت

 You are (female) أنِت 

 we نحن 

 he is هو 

 she ه  

 

 األلوان 
Arabic English 
 Colors األلوان

 white أبيض 

 black أسود 

 red أحمر 

 yellow أصفر

 blue أزرق 

 green أخض  

 

 االستفهام 
Arabic English 
 Interrogative االستفهام 

 ?who َمن؟ 

؟ ماذا   What? 

؟ لماذا   Why? 

؟ كيف   How? 

؟ كم  How many? 

بكم؟   - السعر  كم  How much? 

 What is that? (male) ما هذا؟ 



 What is this? (female) ما هذه؟ 

 ?What ما؟ 

 ?Do  you هل؟ 

؟   ?when مت 

 ?Where أين؟ 

 

 الجهات 
Arabic English 
 Sides الجهات

 In front of أمام

 behind خلف 

 right يمير  

 left يسار

 

 أدوات الربط 
Arabic English 

 And و

 Then ثم 

 Or أو

 But لكن 

 

 الجسم 
Arabic English 
 my foot قدم  

 my man رجىل  

 my hand يدي 

 my mouth فم  

 My hair شعري 

 hand يد

 nose أنف 

 Ear أذن 

 Eye عير  

 head رأس

 a leg رجل 

 Foot قدم

 Tongue لسان

 teeth أسنان 

 Hair شعر 

 fingernail ظفر 

 

 



 

ادف   الير
Arabic English 
ادف   Synonymy الي 

 House = House بيت = دار

 Friends = fellas أصدقاء = أصحاب 

 Happiness = rejoicing تسعد = تفرح 

  

  

 

 التضاد 
Arabic English 
 opposite التضاد 

 Long x short طويل × قصير 

 Liked x disliked يحب × ال يحب 

 Hot x cold ساخن × بارد 

 Day x night ليل × نهار

صغير   × كبير   Large x small 

ضيق   × واسع  Wide x Narrow 

فوق  ×  تحت  Under x up 

خارج  ×  داخل  Inside x outside 

 

 الفصول األربعة 
Arabic English 

 Four Seasons الفصول األربعة 

 summer الصيف 

 winter الشتاء 

 Spring الربيع 

 Autumn الخريف 

 

 األشكال
Arabic English 
 Shapes األشكال

 triangle مثلث 

 Circle دائرة 

 Square مرب  ع 

 Rectangle مستطيل 

  

 

 



 

 األرسة
Arabic English 
 Father أب 

 Mother أم

 Brother أخ

 sister أخت 

 grandfather جد

 Grandmother جدة

 uncle خال/ عم 

 aunt خالة/ عمة 

 

 أيام األسبوع 
Arabic English 
 Days of the week أيام األسبوع 

 Sunday األحد

 Monday االثنير  

 Tuesday الثالثاء 

 Wednesday األربعاء 

 Thursday الخميس 

 Friday الجمعة 

 Saturday السبت

 

 الشهور 
Arabic English 
 Months الشهور 

 January يناير 

اير   February فير

 March مارس 

 April إبريل 

 May مايو 

 June يونيو 

 July يوليو 

 August أغسطس 

 September سبتمير 

 October أكتوبر 

 November نوفمير 

 December ديسمير 

 

 



 

 

 أسماء اإلشارة 
Arabic English 

 Demonstrative Pronouns أسماء اإلشارة 

  This (male) هذا 

 This (female) هذه 

 

 

 حروف الجر 
Arabic English 
 Prepositions حروف الجر 

 to إل 

 From ِمن 

  
 at ف 

 On عىل 

 about عن 

 With بِـ 

 For لـِ 

 

تيب   الير
Arabic English 
تيب   Ranking الي 

 first األول

  
 Second الثائ 

 Third الثالث 

 Fourth الرابع

 Fifth الخامس 

 Sixth السادس

 Seventh السابع

 Eighth الثامن 

 ninth التاسع 

 tenth العارسر 

 Before قبل 

 After بعد 

 

 الحيوانات والطيور
Arabic English 
 the animals الحيوانات 



 the rabbit األرنب 

 the duck البطة 

 crocodile التمساح 

 the Fox الثعلب 

 Camel الجمل 

 Whale الحوت 

 the sheep الخروف 

 The bear الدب

 the wolf الذئب

 deer الريم )الغزال( 

 the giraffe الزرافة

 squirrel السنجاب 

 cub الشبل 

 chick الصوص 

 the Frog الضفدع 

 peacock الطاووس 

 sparrow العصفور

 the crow الغراب 

 the mouse الفأر 

 cat القط 

 dog الكلب 

 lama الالمة 

 goat الماعز

 Bee النحلة 

 hoopoe الهدهد

 Bat الوطواط

 dove اليمامة 

 

 الطعام 

English Arabic 

food طعام 

Water  ماء 

Carrots جزر 

honey  عسل 

banana موز 

Lemon  ليمون 

Resturant  مطعم 

kitchen  مطبخ 



Wheat قمح 

Gourd قرع 

Pass  تمر 

rice ُرز 

Labneh  لبنة 

Meat  لحم 

almonds لوز 

Lemon  ليمون 

In the restaurant  المطعم  
 
 ف

Meat  لحم 

spaghetti  معكرونة 

juice  عصير 

salt  ملح 

Water  ماء 

banana موز 

mango  مانجو 

Grape  عنب 

Beans  فاصولياء 

Strawberries  فراولة 

Falafel  فالفل 

Bean  فول 

 

 


