
 

  

 R.B.T (Dictionary for Non-Arabs) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• R.B.T - is an online Benchmark Test for Reading levels based on the international standards for Reading. 

• R.B.T - is the only measurable assessment to standing the students at the right levels and measure their progress in reading. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Lesson -  الدرس Vocabulary and Expressions – المفردات والتراكيب 

 الحروف الهجائية 

Arabic Alphabet 

 

 ال ، ي ا ، أ ، آ ، إ ، ء ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، ل ، م ، ن ، هـ ، و ، 

 

 الهجائية مواضع الحروف 

The Format of Arabic Alphabet  

 ـز  -ز  ،ـر  -ر  ،ـذ  -ذ  ،ـد  -د  ،ـخ  -ـخـ  -خـ  ،ـح  -ــحـ  -حـ  ،ــج  -ـجـ  -جـ   ،ـث  -ـثـ  -ثـ  ،ــت  -ــتـ  -تـ  ،ــب  - ــبــ  -بـ  ،ئ  -ــأ  -أ  –ــا  -ا 

 ــف -ــفـ  -فـ  ،ــغ  -غـ ـ ـغـ  ،ـع  -ـعـ  -عـ  ،ـظـ  -ـظـ  -ظ  ،ـط  -ـطـ  -ط  ،ـض  - ـضـ  -ضـ  ،ـص  -ـصـ  -صـ  ،ـش  -ـشـ  -شـ  ،ـس  -ـسـ  -سـ 

 ــيء  -ــي  -ــيــ  -يـ  ،ؤ  –ــو  -و  ،ه  –ــه  -ــهـ  -هــ  ،ــن  -نــ ، ــنــ  ،ــم  -ــمــ  -مــ  ،ــل  -لــ  –ل  ،ــك  -ــكـ  -كـ  ،ــق  -ــقـ  -قـ 

 

 الحركات القصيرة

The Short Vowels 

 َم ، َن ، َهـ ، َو ، يَ  اَ ، َأَ ، َء ، َب ، َت ، َث ، َج ، َح ، َخ ، َد ، َذ ، َر ، َز ، َس ، َش ، َص ، َض ، َط ، َظ ، َع ، َغ ، َف ، َق ، َك ، َل ، 

 ُد ، ُذ ، ُر ، ُز ، ُس ، ُش ، ُص ، ُض ، ُط ، ُظ ، ُع ، ُغ،ُف ،ُق ، ُك ، ُل ، ُم ، ُن ، ُهـ ، ُو ، يُ اُ ، ُأَ ، ُء، ُب ، ُت ، ُث ، ُج ، ُح، ُخ ، 

 ِم ، ِن ، ِهـ ، ِو ، يِ اِ ، إِ ، ِء ، ِب ، ِت ، ِث ، ِج ، ِح ، ِخ ، ِد ، ِذ ، رِ ، زِ ، ِس ، ِش ، ِص ، ِض ، ِط ، ِظ ، ِع ، ِغ ، ِف ، ِق ، ِك ، ِل ، 

 الحركات الطويلة 

The Long Vowels 

 َزا, ُزو, زِي  - َرا, ُرو, رِي - َذا, ُذو, ِذي - َدا, ُدو, ِدي - َخا, ُخو, ِخي - َحا, ُحو, ِحي - َجا, ُجو, ِجي - ثَا, ثُو, ثِي  - تَا, تُو, تِي  - بَا, بُو, بِي  - آ, أُو, إِي

 َفا, ُفو, فِي  - َغا, ُغو, ِغي - َعا, ُعو, ِعي - َظا, ُظو, ِظي - َطا, ُطو, ِطي - َضا, ُضو, ِضي -  َصا, ُصو, ِصي - َشا, ُشو, ِشي - َسا, ُسو, ِسي

 يَا, ُيو, يِي  -  َوا, ُوو, ِوي - َها, ُهو, ِهي -  نَا, نُو, نِي  -  َما, ُمو, ِمي - اَل, ُلو, لِي - كَا, كُو, ِكي - َقا, ُقو, قِي

 التنوين والشدة والسكون

Tanween, Shadda` and Sokoun 

 

 ــ  ـــــ     ــّــــــ    ـــٍ ـــــ    ــٌــــــ      ـًــــ 

مرحبا – مساء الخير –صباح الخير  -مع السالمة   -بخير الحمد لله   –كيف حالِك  –كيف حالَك  Greeting –التحية   

 Colors –األلوان 
 

 أسود   -أصفر  –أزرق  –أبيض  –أحمر  –أخضر  -ألوان 



 

  

 

 

 

Lesson -  الدرس Vocabulary and Expressions – المفردات والتراكيب 

أسمعُ  –أنظُر  –ألمُس  –أشُم  –أتذوُق   -اغلق الكتاب  –افتح الكتاب   –استمع   –قف   –اجلس   –ال أحُب  –أحُب  Common Verbs  -األفعال الشائعة   

 The Feelings  -المشاعر 
 

 َقلق –خجول  –خائف  –حزين  –سعيد 

 عشرة –تسعة  –ثمانية  –سبعة   –ستة  –خمسة  –أربعة  –ثالثة  –اثنان  –واحد  –صفر  The Numbers  -األرقام 

 أشكال  –مستطيل  –مربع  –مثلث  –دائرة  Shapes  -األشكال 

 بنت  – ولد  –  جدة –جد  –ابن   –أم  –أخت  –أخ  -أب   العائلة 

 التاء المفتوحة والمربوطة 

Open and Close Ta` 

 

 

ة  –ـــة  -ـــــت  -ت   

 

ِذراع  –أسنان  –لسان  – عين  –يد  –أنف  –فم  –ظفر  –ظهر  –أذن  –رجل  ِ-الجسم    The body parts –أجزاء الجسم   

 الخضروات والفاكهة 

Vegetables and Fruits  

 
 

 ليمون –برتقال  –تفاح  –أناناس  –مشمش  –خوخ  –موز  –عنب  –بطيخ  –فلفل  –بصل   –بطاطا  –خيار  –جزر 

 

 الوظائف والمهن  

  Jobs and professions 

 

 

 

 عامل –نجار  –خباز  –شرطي   –محامي   -صيدلي  -مدير   –طبيب  –مهندس  –معلم 

 Days of the Week –أيام األسبوع 
 

 

 السبت –الجمعة  –الخميس  –األربعاء  –الثالثاء  –اإلثنين  –األحد 

 المواد الدراسية  

Subjects 

 

 اللغة الفرنسية  –اللغة اإلنجليزية  –الدراما  –الرسم  –الموسيقى  –التربية الرياضية   –العلوم  –الرياضيات   –اللغة العربية 



 

  

 

 

 

 

 

Lesson -  الدرس Vocabulary and Expressions – المفردات والتراكيب 

 الفصول األربعة والشهور 

Four Seasons and Months 

كتوبر –أغسطس  –يوليو  –يونية  –مايو  –إبريل  –مارس   –فبراير  –يناير  –الخريف  – الربيع  –الشتاء  –الصيف  أ  

فصل   – شهر  –ديسمبر  –نوفمبر   

 حاسة اللمس -حاسة التذوق  -حاسة الشم  -حاسة السمع  -حاسة البصر  - The Five senses الحواس الخمسة

مالبس  –قفاز  –جورب  –حذاء  – قبعة –حزام  –  ِمعطف – نطالبِ  –قميص  Cloths –المالبس   

كُل  –أركُب  – ألمُس  –أتذوُق  –أشاهُد  –أسمع ُ –أشُم  –ألبُس  Common Verbs  -األفعال الشائعة  كتُب  – أتحدُث  –أفهُم  –أنظُر  –أشرُب  –آ  اقرأُ  -أ

 تلك – ذلك  –هؤالء  – هذه  –هذا  Demonstrative Pronouns -أسماء اإلشارة

كتاب  – دفتر  –مبراة  –قلم  –ممحاة  –طاولة  –مقعد  –مكتبة  –مختبر  –طابور  –مقصف  –طالب –فصل  –َمدرسة  School -المدرسة   

حمام   –مطبخ  –أطفال  –شباك   –باب  –تلفاز  –زائر  –غرفة الجلوس  –غرفة النوم  –سرير  –مصباح  –بيت  –غرفة   House –البيت   

دراجة نارية  –دراجة  –طائرة  –حافلة  –قارب  –سفينة  –قطار  –سيارة  Transportation  –وسائل المواصالت   

 هم –نحن  –هي  –هو  –أنِت  –أنَت  –أنا  The pronouns –الضمائر 

 الالم  –الباء  –إلى   –عن  –على  – ِمن  –في  Prepositions  -حروف الجر 

 خبز –سالطة  –ماء   –عصير  –أرز  –ِحساء  –لحم  –دجاج  Food -الطعام 

 لماذا  –ماذا  –أين  –متى  –مَن  –كيف  –هل  –بكم  –كم  Interrogatives   –أدوات االستفهام 

 مصرف  -مكتب  –مركز شرطة  –متجر   –مطعم  –شارع  –مركز تسوق  –مستشفى  –حديقة  –ملعب  –مدرسة  –بيت  Places -األماكن 



 

  

 

 

 

 

Lesson -  الدرس Vocabulary and Expressions – المفردات والتراكيب 

بعيد عن  –قريب من  –دوران  –عكس  –حول –يسار  –يمين  –غرب  –شرق  –جنوب  –شمال  –اتجاه  –خريطة  Maps and Roads –الخرائط والطرق   

 مخالفة  -شرطي  – مرور  –نظام  –توقف  –خلفك  – أمامك  –استعد  –عبور  –خطر  –صفراء  –خضراء  –حمراء  –إشارة  Traffic signals –إشارات المرور 

لكن –بل  –أم  –أو  –حتى  –ثم  -فـ  –و  Conjunctions -العطف   

 الحروف الشمسية والقمرية 

Sun and Moon letters 

 } ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ن، ل {  الحروف الشمسية = 

 } أ، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، ك، م، هـ، و، ي {  الحروف القمرية = 

 ضعيف ×قريب ،  قوي ×قصير ، بعيد×صغير  ، طويل ×كبير   ....       يرى =مرتفع ، ينظر  =مذهل  ، عالي  =رائع   Contrast and tandem -التضاد والترادف 

يزرع  –يكسر  –يقفز  –يلعب  – يمشي  –يشرح  –ينتظر  –يأخذ  –يهتم  –يساعد  Common Verbs  -األفعال الشائعة   

الصراع -الحل  –المشكلة  –الخاتمة  –األحداث  –الشخصية الرئيسة  –المكان  –الزمان  The elements of the story -القصةعناصر   

 األمر والنهي

Commands and prohibitions 

كتب  اتصل –اطفئ  –تحرك  –مارس  –أجب  –اشرح  –انطلق  – انتظر  –انظر  –شاهد  –افهم  –استمع  –اقرأ  –ا  

ال تتصل –ال تطفئ  –ال تتحرك  –ال تمارس  – ال تشرح  –ال تنطلق   –ال تنتظر  –ال تنظر  –ال تشاهد  –ال تقرأ  –ال تكتب   

 األفعال مع الضمائر 

Classifies verbs with the pronouns 

كتب ُ   نستمع –يستمع  –تستمع  –استمُع  –نقرأ  –يقرأ  –تقرأ  –اقرأُ  –نكتب  –يكتب  –تكتب  –أ

 نشاهد  -يشاهد  –تشاهد  –أشاهُد  –نحب  –يحب  –تحب  –أحُب  –نفهم  –يفهم  –تفهم  –أفهُم 

كبر القطار!   -ما أجمل المدرسة!   Exclamation style  -أسلوب التعجب   ما أنظف المكان!  -ما أصغر القلم!   -ما أوسع الشارع!   -ما أ

 مع –مهما   –قبل  –بعد  –عندما   –بينما  –أو  – لكن  -و   Connection words –أدوات الربط 



 

  

 

 

 

 

 

 

Lesson -  الدرس Vocabulary and Expressions – المفردات والتراكيب 

أخرجُ  –  أغسلُ  – أمشُط  – ألبُس  - استيقُظ  –عمل  –غداء  – فطور  –مساء  –صباح  The  daily routine –الروتين اليومي   

 تقرير –أخبار  –أمطار  –رياح  –ثلوج  –بارد  –حار  –المناخ  –الطقس  Weather forecast  -النشرة الجوية 

هادئ  -مريح  –وجبة   –نظيف  –خروج  –دخول  –متأخر  –حجز  –غرفة  Hotel booking  -حجز فندق   

 زميلة  –زميل  –صديقة   –صديق  – بنت  –ولد  –امرأة  –رجل  Masculine and feminine -المذكر والمؤنث 

 ال تقرأ –تكتب ال  –ال تشارك  –ال تلعب  –ال تتحدث  –ال تتكلم  Style forbidding  -أسلوب النهي 

كبر من البيت  Superlative   -أسلوب التفضيل  كبر من مايكل  –األخضر أجمل من األحمر  –المدرسة أ الحصاناألسد أسرع من  –جاك أ  

ضيق  -واسع  –نحيف  –لذيذ  – مذهل  – ُمضر  –مفيد   –صعب  –سهل  –ممتع  –ممل  –رائع  –جميل  Adjectives  -الصفات   

البحرين   –قطر  –الصين  –ألمانيا  –مصر  –الهند  – السعودية –استراليا  – ُعمان –بريطانيا  – الكويت –أمريكا  –اإلمارات  Countries  -بلدان ال  

 سري -سريع  –دردشة   – صورة  –صوت  –محادثة  –تواصل  –واتساب  –تويتر  –انستجرام  –الفيس بوك  Social media  -وسائل التواصل االجتماعي 

 رفض وقبول الدعوات

Accept and refuse invitations 

 من دواعي سروري قبول دعوتك  –هذا مذهل  –إنها فرصة سعيدة ألراك  –أشكرك سأكون في الموعد 

 لألسف  –مرة ثانية  –مشغول  –ال أستطيع  –أعتذر عن الحضور 

 أسفل - أعلى  –بعد –قبل  –فوق  –تحت  –الجنوب الغربي  –الجنوب الشرقي  –الشمال الغربي  –الشمال الشرقي  The directions –االتجاهات 

ريقيا  Continents  -القارات  يا  -أف  تراليا  -آس  ة  -أُوروبا  -أس  مالِيَّ  أمريكا الـَجنوبِيَّة  -أمريكا الشَّ



 

  

 

 

 

 

 

Lesson -  الدرس Vocabulary and Expressions – المفردات والتراكيب 

أريد –دهون  –خضروات   – مشوي  –لوسمحت  –كثير  –قليل  –من فضلك  –خبز  –حساء  –شراب  –طبق  Menu -قائمة الطعام   

 

 Quantities and measures  -الكميات والمقاييس 

رين  -ُزجاَجة )....(  َتة) -َحوالـي مائة  -َحوالـي ِعش  ٌض ِمن  -كيلو )من(  -جّرة/ برطمان )من(   -( 12َدس   َقليل / بَع 

َعة  - ُعلبة )ِمن(  -َقليل )من(  -كَثير )من(  -ليتر )من(  ب ع )ِمن(  -)ِمن(  -ِقط  دوق   -َشريـحة )ِمن(  -ُر ُعل َبة معدنية، ُصن 

ف  - َسنتيميتر –َسنتيليتر  -)ِمن(  ط / تَـماًما -كاٍف / ِكفايَة  -ُمز َدَوج/ِضع  ب   بالضَّ

ف  -غرام/ِجرام  Time -الوقت  ل  -كيلومتر  -نِص  نـى  -َحّد أق صى  -ِمتر  -أَق  ك َثر  -َحّد أد  ك َثر )َقليالً(  -أ َية    -َفَقط  -َعديد ِمن  -أ كَمِّ

ب ع  َس بِالَقليل  -ُر عة  -َعَدد َلي  ع/ بِض  ض  -بِض  ن -كَثير جّداً / الَعديد ِجّداً  -ثُل ث  -بَع  َوز   

ريكي  -َجزائري  Nationalities  -الجنسيات  ساوي  -أم  دي  -َدنـِماركي  -كور سيكي  -صينـي  -كََنِدي  -بريطانـي  -بَل جيكي  -نَـم  ِمصري    -هوَلن 

لندي  -ِعراقي   -ِهندي  -يونانـي  -أل مانـي  -َفرنسي  -أوروبـي  -إنـجليزي  ُدني  -إيطالـي  -أير  نانـي  -أُر  رِبـي  -ليبـي  -ُلب  َمغ 

طي -باكستانـي  - كي  -تونسي  -سوري  -سويسري  -أسبانـي  -إسكتلندي  -َسعودي  -روسي  -نـي ِفلَس   ويلزي -تُر 

 المناطق / الجبال / البحار

Regions / mountains / seas 

بـي  لَسي  -الـَخليج الَعَر رالـَميِّت  -ِجبال األلب  -ال ُمحيط األط  الَقناة اإلنـجليزية  -َشر ق  -الَبح   

رالـُمَتَوسط  دي  -الَبح  ـِهن  ر األحـمر   -َشـمال  -ال ُمحيط ال  َطَقة  -الَبح  راء سيناء  -ِمن  َغر ب  -َجنوب  -َصح   

 

 Social norms  -األعراف االجتماعية 

َيب األمانـي واً / ال ُشك َر َعلى واِجب  -أط  ُضوا َوقتاً طيباً!  -َعف  ِض / اق  ر َمس -َوداعاً/ مع السالمة  -اق  َصباَح   -اَء الـَخي 

لَُتكُم  -الـَخير  لَة َجيَِّدة  -طابَت  َلي  ماً / مساًء جيِّداً  -أتَـَمنَّى َلَك/ لكم رِح  د التَّحدُّث في الـهاتِف(  -أتَـَمنَّى َلَك يَو  َمر َحباً )ِعن 

ر  ذِ  - َمر َحباً  -النَّج دة!  -َمر حباً؛ َصباَح الـَخي  راً؟ َمع  َتميُحَك ُعذ  َرًة؟أس   



 

  

 

Lesson -  الدرس Vocabulary and Expressions – المفردات والتراكيب 

ركوب   –مغمور  –مشهور  –الموسيقى  –غرفة الرسم  –الرسم  –القراءة  –السباحة  –يقرأ  –يلعب  –يمارس  Sports -الرياضة 

الكتابة –تسلق الجبال  –السفر  –سباق السيارات  –الدراجة الجري   

 محبة –لقاء  –تجمع  –العائلة  –سرور  –فرح  –اجازة  –المرح  Summer holiday –عطلة الصيف 

مساعدة  –دفع  –رفض   –قبول  –عملة  –أموال  –إيداع  –سحب  –نقود  A.T.M –الصراف اآللي   

اِدَسة  -لِقاء؛ َمكاُن الِّلقاء  -إنَُّه ِمن َدواعي ُسروري / بِكُلِّ ُسرور  Social Events –األحداث االجتماعية  اعِة السَّ أ كيد   -ال، ُشك راً َلَك  -أل َتقي بِكُم  في تـَماِم السَّ بالتَّ

ـمّي( / َمن َفضلِك  –َرجاًء )َطلَب  ر  َرس  ـمّي / َغي  َعة  -أراَك َقريباً  -الِحقاً أراَك  -َرس  ِم الـجم   آسف  -أراَك َغداً / في يَو 

 مراسلة –تخفيض  –عرض  –تنشيط االقتصاد  –دعم  –ذهول  –مناظر  –دعوة  –سياحة  Tourist attractions -الجذب السياحي 

تمتلك –احتياج  –البقاء  – ضروري  –يؤثر  –رغبة  –طعام  –اإلنسان  Needs and wishes –االحتياجات والرغبات   

انخفاض  -ارتفاع  –فرنك  –ريال  –جنيه استرليني  –جنيه  –دوالر  –دينار  –درهم  Currencies  –العمالت   

 -التلفاز مشاهدة  –طبخ  –الهوايات  الرياضية   –جمع الطوابع –التصوير  –الرسم  –هواية   –الكتابة  –المراسلة  Hobbies -الهوايات 

كره _ –أحب  –أين..؟ مع َمن؟   ماذا تفضل  -القراءة .لِماذا   كل يوم   -األسبوعية  في العطلة -في المساء -في الصباح أ

 فروسية  -رأي  –يؤلف  –ينقد  –صديق  –يصل  –يقضي  -هوايتي   –أمارس  –ألعب  -أقرأ –

 المنطقة المحلية والعطالت والسفر

Local area, holidays and travel 

ُمسرِعة    -هنا  –ُمزَدِحم  –الضوء أحمر  – ُعُبور الُمشاة   -إشارة مرور   –شاحنة  –أعمى  –الَرُجل  –الَشارع -صف 

فرعي   –رئيس  -سفر   –طريق  –بطيء  -كيف أذهب إلى ؟ -ِصف لي –اتجاه  -أين   –الُشرطي  –يساعد  –يَعُبر 

 نفق  –سرعة زائدة  –مخالفة  –قوانين  –التزام  -لوحات إرشادية  -االنتظار  ممنوع –انتظار  –موقف   -رصيف  

 طريق عام    -جسر  –أنفاق 
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كتشف  –عالم –َطبيب  –العب كرة   –أسطورة   -باحث  –أديب  –شاعر  –مشهور Social figures -الشخصيات االجتماعية    –ينتفع   -اخترع  –استخرج  –ا

أستاذ جامعي   –باِحث  – معروف   -مؤلفات  –بحث  –عالمية  –نوبل  –جائزة  –تجارب  -مهم  –ضار –خير –مفيد 

 متعجرف –ذكي 

منتجات   –شركةدعاية  –تشوق عبر االنترنت  –تسوق مباشر –يطلب  –يتحدث  –يتصل    –يتسوق  –يشتري  Online Shopping –التسوق عبر اإلنترنت 

يدفع ببطاقة االئتمان  –صور عالمية  –كتب –مجوهرات  –ساعات  –مالبس  –أدواتمنزلية  –أدوات رياضية  –صحية 

يوفر  –يهتمبشراء  –يفضل  –األموال  –داماس للمجوهرات  –متجر المالبس –أسبوعيا  –يوميا  –بشراء –يحجز  –

 تا طويال وق –حديثا   –قديما  –يشعر بالسعادة  –يوفر المال  –الوقت 

 مكانة  –تطوير  –إذاعة  –أخبار   –يتكرر  –غريب  –تاريخ  –ربط  –تغيير  –حدث  historical event -حدث تاريخي 

 الخسائر  –التكاليف –التنافس  –خطة  – رةالمشروعات الصغي –فرص العمل  –البطالة  –التنمية االقتصادية  Small business –األعمال التجارية الصغيرة 

 الفعل الماضي مع الضمائر 

The Past verb with the pronouns 

مع الضمائر أنا ، هو ، هي ، نحنمثال :   

نا نحن شرب – ت  شرب  هي – َب شرهو   ُت شربأنا   

 الفعل المضارع مع الضمائر

The present verb with pronouns 

هو ، هي ، نحنمثال : مع الضمائر أنا ،   

شرُب ننحن  – شرُب تهي  – ُب شريشرُب  هو أأنا   

مع أنه  –دائماً   –خاصة  – على الرغم من  –بالتأكيد  –كما تريد  –الأحتاج  –إنه من دواعي سروري  Famous phrases  -عبارات مشهورة   
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قرار  –تسجيل  –مناقشة  –استماع  –تعليمات   –اتفاق  –مالحظات  –تأخير  –وقت   –موعد  Attend a meeting - حضور اجتماع  

 أسافر  -أحب   –إعالن   –سفاري  –البحر  –الخليج  –الصحراء  –برج  –أثر  –الفندق  –بطاقة دعوة  –رحلة  Planning for the trip - التخطيط للرحلة

كره  –أحب  Special interests - االهتمامات الخاصة هواية –معظم الوقت  –الكتابة  –القراءة  –الرياضة  –تشويقاً  -اعتني بـ  –دائماً  –أحياناً  –ما  نوعاً  –أ  

عنوان بريد  –نتائج  –شَبكة عنكبوتية  –بَحث  –منتدى -موقع  –رسائل إلكترونية  – بريد إلكتروني  –فيس بوك  Technology - التكنولوجيا

  - االتصاالت  –معُلوَمات  –ِملف  –شاشة  -فأرة   –لوحة مفاتيح  -لغة  –تطبيق  –جيد  –ضار  -متصفح   -إلكتروني 

 شغف  –ممتع  -ة رؤي –جديد  –جيل  –مستقبل  –حديث   تعليم –ُمحرك بحث 

 

 

 Food recipe - وصفة الطعام

طعام الشرق األوسط   -قائمة الطعام ، الطعام اإلنجليزي– المائدة الخالية  –سلطة  –كباب دجاج -سمك   -مائدة 

البطاطا  -البصل  -الخيار  -الطماطم -اللحوم  –الدجاج  -األسماك  -الطعام اللبناني  -الطعام الصيني  -الطعام الهندي

ماذا تفضلين ِمن ....؟  –أريد أن  -خادم   –االفطار –العشاء –الغداء  –يتناول  –الجزر -البقدونس   -الثوم  -الخس  -

بارد   –مشروبات  – العديد من  –مشهور  –شعبي  –هادئ  –طازج  –محاسب  –حساب  –ثمن  –فاتورة  –لذيذ 

 يأكل  –الدهون   - أطباق شرقية –أطباق عربية  –حلويات  –ساخن 

كه  –خضروات  –يتناول  –غير صحي  –صحي  فيتامينات  –يحتوي على  –مشروبات غازية  –أسماك  –لحوم  –فوا

ثؤثر –الصحة  –الرياضة  –قائمة طعام  –وجبات سريعة  –برنامج غذائي  –العسل  –ينفع  –معادن يضر  –  
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هوايات  –وسائل التواصل  –مجال  –بيانات  –معلومات  –خبرة  –مؤهل  –حاصل على  –نفسي  –سيرة  C.V –السير الذاتية   

 الجميع –متميز  –إعجاب  –فعاليات  –كوراث  –حدث  –خبر  –وثائق  –تقرير  –النشرة  News report - التقرير اإلخباري

وكيل النيابة  –قاضي  –محكمة  –سالح  –خائن  –شاهد  –متهم  –سجن  –سابقة  –مجرم  –سرقة  –قتل  The crime - الجريمة  

 افتتاح -جديدة رياضات  –ألعاب القوى  –ميدالية  –مختلف  –تجمع  –نادي رياضي  –كأس العالم  –فعاليات  Sporting events - األحداث الرياضية

 نظافة  –زراعة  –توزيع  –جمعيات  –أعمال الخير  – دون مقابل  –انتاج  –دعم   –مساعدة  –خير  –متطوع  Volunteer - التطوع

سرعة -تغيرات  –غير مسبوق  –إنجاز  –متفوق  –اللقاح  –الذكاء اإلصطناعي  –التكنولوجيا  –العمل  –الطاقة  The future - المستقبل  

م / َطوَّر  Common Verbs - األفعال الشائعة َتَرب ِمن  -َعيَّن  -َظَهر  -َقدَّ َتح َسن / واَفق َعلى  -اق  بَط  - اس  َقَدر  - َخَبز  -تََجنَّب  -َر  

َتَقد/ َظنَّ  -بََدأ  -َضَرب  َتلَف  -نََفخ  -اع  َتَعار/ اس  نََصح  -راَفق / َصاَحب  -َقِبل  -َحَسب  - َحَرق  -كََسر  -اس   

 الحياة اليومية ، األكل والشرب

Daily life, eating and drinking 

كرة  –زيارة  –يوم الجمعة   –الساعة الخامسة  –أذهب إلى  –أستيقظ  الشعور  –التلفاز  –النوم  –تناول الفطور –مذا

األصدقاء -سعيدا  –زينا ح –بالخجل   

 اللغة المستخدمة في الحوار والرسائل 

Language used in dialogue and messages 

وان  َطَقٍة ما  -الُعن  ز الـهاتِفي لِِمن  م أو الرَّم  ـمّي(  -الرَّق  ـمّي / َرس  ر َرس  م  - اتَِّصل بـي )َغي  ُلب الرَّق  بَريد إِلِك ترونـي  -أُط   

الع  طِّ ًفا َعلى ما َسَبق  -لِِعنايَة / لاِل  ر الـهاتِف بِـَمن تُريد   - بِاإلضاَفة إلى / َعط  َتِمع    -َسأعوُد حاالً  -سوَف أوّصُلَك عب  أنا أس 

ال  -رِساَلة  - َظة  -هاتِف َجّوال / نَقَّ ُز  ال -كَرِّر  َذلَِك َرجاًء الرَّجاء التَّك رار /  -َعَلى الـَخط  / يََتَحدَّث  - َعَلى الـَخط   -َلـح  رَّم 

ـَخّط  -ُمرسل ِمن  ِقَبل  -السّماعة )هاتف(   -الَبريدي  َمة  -ية رِساَلة نَصِّ  -هاتِف  -ان َتِظر  َعَلى ال  تـي    -نَغ  و  الَبريد الصَّ

ر َصحيح -انتِظر    م َغي  الرَّق   



 

  

 

 

 

 

 

Lesson -  الدرس Vocabulary and Expressions – المفردات والتراكيب 

ثقافة  –رسالة  –اندماج  –حقوق نشر  –تأليف  –رائدة  –مقدمة  –وسيلة  –نشر  –مكتبات  –تقدم  –حضارة  Cultural life  -الحياة الثقافية   

 كلمات أخري تتكرر كثيراً 

Other high-frequency words 

ل  م )َعَدد(  -إاِلّ  -الـَجميع  -النِّهايَة  -كَما / ِمث  ة  -َعلى َسبيِل الـِمثال / َمَثاًل   -َرق  َسيَِّدة/   -َسيِّد   -آنَسة  -معرفة  -أهـّميَّ

ِم الـهاتِف(   -َعَدد  -َحرم )أي ضاً َمدام(  ُل َرق   َعَدد )ِمث 

كل  –أشرب  –أشعر بالبروده  –مشمس  –غائم  –ممطر  –بارد  –الخريف  – الربيع  –الشتاء  –الصيف  The weather  - الطقس عصير   –آ

الطقس  –البس مالبسا ثقيلة  –احذر  –البحر  –مالبس معتدلة  –مالبس ثقيلة  –مشروبات ساخنة  –بارد 

أنصحك  –في بلدي الطقس  –مناسب   

دام / بالسّيارة؟ إلى هذا الـَحد َهل َستَ  Asking for directions  - السؤال عن االتجاهات راً َعلى األق  َهب َسي  َتِمّر  -ذ  َهب ُمباَشَرًة إلى  -َعَبر  -اس  ارِع الرَّئيسي/  -اذ  الشَّ

ِكُنني الذَّهاب إلى؟  -التِّجاري  َف ُيـم  ريق األَوَّل َعلى الَيسار/ا -إنـها َقريَبة جّداً  -ِمتر  100يََقع َعلى بُعد  -كَي  لَيمين ُخذ الطَّ

 ان َعِطف يـَميناً  -ان َعِطف  يَساراً  -

  –شباك  –طاولة  –كرسي  – صف   –فصل  –معلمة  –معلم  –مدرسة   كتاب , دفتر , حقيبة قلم,مسطرة ,ممحاة The school  - المدرسة

كتب  الحديقة  –الملعب  –غرفة الرسم  –غرفة اللغة العربية  –مبراة   –صورة  –سلة  –باب    –شاهد  –استمع  –ا

 عندي سؤال – أريد مساعدة  –فكر  –استخدم  –احترم 

عالمات الترقيم  ) الفاصلة ، النقطة ، الفاصلة المنقوطة(  -  بينما  –كذلك  –أيضا  -الذي  –لكن  – و  –لوال  Links between words  - الروابط بين الكلمات  

َضل  Other useful expressions  - تعابير مفيدة أخرى ٍو أف  ا َسعيداً  -َعلى نَـح  ياء  -َحظًّ يء / هِذه األش  َك هذا الشَّ األمر َعلى ما يرام  -إَِلي   
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 كلمات أخري تتكرر كثيراً 

Other high-frequency words 

ُع  -الزََّمن )ُمناَسَبة / َحَدث(  -َشيء  -ذلِك   -َشيءٌ ما  -َشخ ٌص ما   -رّد / إجابة  -سبب  -ُمتعة  ع )نَو  النَّو 

يء(  لوب/ سلوك(  -استعمال / فائدة   -الشَّ ريَقة )أُس  العمل / العمل الـجادّ  -بِدون  - َمَع  -الطَّ  

َف تََتَهجَّى ذلِك؟  Other useful expressions  - تعابير مفيدة أخرى رِف  -كَي  َهم  -ال أُمانِع  -ال أع   اهتمام/ َمنفعة/ َمصلحة  -لدى/ عندي  -َلـم  أف 

 أوقات اليوم 

Time of the day 

اَعِة الواحَدة َصباحاً  اَعة الواِحدة َمساًء  -في تَـماِم السَّ اَعة التَّاِسَعة َمساءً  -السَّ السَّ  

راً  اَعة الواِحدة ُظه  اَعة الثَّانَِية  -السَّ اعة  -في تَـماِم السَّ في َحوالي السَّ  

 اللباس 

Dress 

ِذيَة  -ِحزام  اَلة َصدر  -سروال   -زوج من األح  َرة عاِديَّة   -ِسوار  -َحـمَّ يير الـَمالبِس  -ست  َجر  -َمالبِس  -ُغر َفة تَغ  َمت 

ِع ال َمالبِس  - َطف  -لَِبي  تان   -ُقطن  -ِمع  ن(  ُفس  نوع ِمن الُقط  نـي )َمص  أَنيق  -الـموَضة  -َحلَق األُُذن  -ُقماش ُقط 

َبع الـموَضة  /  از ُقفَّ  -ُغر َفة الِقياس  -يَت 

 التعامل مع المشاكل 

Dealing with problems 

وان  ن  -َمك سور  -تعطل السيارة  -فاتوَرة ِحساب  -ُعن  م َصحيح  -َشك وى  -َلو   َزبون -َرق 

بائِن  َمة الزَّ َمة تَو صيل   -َضَرر  -ِخد  وان الَبريد اإللكترونـي  -ِخد  ِتماَرة  -ُعن   َضمان -اس 

قود  َفَظة َخطأ  َخطأ /  -َمف  داد  ِمـح  ع أو السَّ ف  ية  إيصال  -َخلَل  َطريَقة الدَّ دال  -ُيَصلِّح  -تَـخ فيض   -كَمِّ ِتب  اس 

َمة  -)ُجزء(  م  -ِخد  تيالء َعلى  -َحج  م بَِشك وى  -َسرَِقة / اس  ل/  -تََقدَّ لَح  -َدَفع  - تََباَدل  -نََقل  -َوصَّ َدل  -أَص  َتب  اس 

م هاتِف  - ُت االِن ِتظار  -َعِمل   -َرق  َفَظة  -َوق  ر َصحيح  -ِمـح   َرقم َغي 
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 أوقات اليوم 

Time of the day 

ِس َدقائِق  الَِثة َوَخـم  اَعة اآلن الثَّ ِس َدقائِق  -لسَّ الَِثة إالّ َخـم  ف  -الثَّ العاِشَرة َوالنِّص   

َّ َعَشر َدقائِق  -الرَّابَِعة َوَعَشر َدقائِق  ب عاً  -الرَّابَِعة إال َّ ُر اِدَسة إال ب ع  -السَّ الَسابَِعة َوالُر  

 والجسدية أفعال عن الخصائص الشخصية 

Verbs about personal and physical characteristics 

َعج  فال -جاَدل  -خاَصم  -أز  َتنـى باأِلط  َئة  -اع  تنـى بـِ /  -كان في حاَلٍة ِمزاِجّية َجيَِّدة / َسيِّ َتمَّ بِـ  -اع  َتفل  -اه    -اح 

َترم  -بدا )غاضًبا / سعيًدا(  -َطلَّق  -َدر دش، ثَر ثر  َتبر / قاسى  -أضرَّ - -فَصل، َقّسم  -اح  َعج، ضايِق، الم    -اخ  أَز 

م / ناَص  -شابَه/مُماثَل  -  َشكَر -دعَّ

ف  -غرام/ِجرام  Quantities and measures  -الكميات والمقاييس  ل  -كيلومتر  -نِص  نـى  -َحّد أق صى  -ِمتر  -أَق  ك َثر  -َحّد أد  ك َثر )َقليالً(  -أ   -َفَقط  -َعديد ِمن  -أ

َية  ب ع  -كَمِّ َس بِالَقليل  -ُر عة  -َعَدد َلي  ع/ بِض  ض  -بِض   .َوز ن –كَثير جّداً / الَعديد ِجّداً  -ثُل ث  -بَع 

 اللباس 

Dress 

َة  -َحقيَبة يَد  َرة   -ُمالئَِمة َلَك   -تُناِسُبَك /  -ُقبعَّ َجر الّصائِغ /محّل    -بنطلون / بِنطال جينز  -ُست  َمت 

َهرات ) صناعة  -الجواهرجي  نوع ِمَن الـِجل د  -َجواِهر  -ِحر َفة(  -ُمـَجو  نوع ِمَن  -ِجل د / َمص   -الِكتاّن(  -ِكّتان )َمص 

ـَمر َشفايِف  ع، َعالَمة تـِجارِية  -أح  ط )َمقاس(  -ُصن  م  -ِقالَدة  -ُمَتَوسِّ َسراويل، َسراويل  -َقديـم الّطراز  -ثَوب النَّو 

ر  -داِخلِية  م/ المنامة -ِعط   لِباس نَو 


