
 الكلمة    

 January            
 February
 March
 April
 May
 June
 July
 August
 September
 October
 November
 December

 Eternity
 Winter
 Spring
 Summer
 Autumn

 L. R.

    نطق الكلمة                               المعني

جنیوري  )                 كانون ثاني(ینایر 
 فبروري  )                      شباط(فبرایر
 مارتش  )                      آذار(مارس
 أبریل  نیسان(أبریل
 مي  )                           أیار(مایو
 جون )                    حزیران(یونیو
 حوالي )                        تموز(یولیو
 أوغسست )                      آب(أغسطس
 سبتمبر )                     أیلول(سبتمبر
 أكتوبر تشرین األول            (أكتوبر
 نوفمبر )            تشرین الثاني(نوفمبر
 دیسمبر )            كانون أول(دیسمبر

                               إیترنتيأزلیة
                              ونتر شتاء
                              سبرنغ ربیع
                             سمرصیف
                            أوتمنخریف



 الكلمة   


 Score
 Century
 Dozen
 Couple
 Pair
 Once
 Twice
 Thrice
 Four times
 Five times
 Ten times
 Triple
 Four fold
 Five fold
 Double
 Triple

 L. R.

نطق الكلمة                   المعني

سكور)عشرون(عقد 
سنتريقرن

 دِزن)دزینة(أثنا عشر
 كبل)لألشخاص(زوج
 بیر)لألشیاء(زوج
وانسمرة واحدة
توایسمرتین
ثرایسثالث مرات
فور تایمزأربع مرات
فایف تایمزخمس مرات
تن تایمزعشر مرات
تربلثالثة أضعاف
فور فولدأربعة أضعاف
فایف فولدخمسة أضعاف
دبلمضاعف



 الكلمة

Fine weather
Bad weather

Cloudy
Stormy
Frosty
Foggy

Clear  weather
Calm weather

It is raining
It is Snowing

It is warm
It is cold

It thunders
Humidity 
Barometer

 L. R.

 نطق الكلمة                                    المعني

                                        وذر فاینطقس جمیل
طقس رديء                                       باد وذر
                                                كالوديغائم
                                            ستورميعاصف
                                              فروستيصقیع
ضباب                                             فوكس
طقس صحو                                       طقس صافي
 ھاديءطقس ھادئ                                       طقس
 رینینغتمطر                                              إت إز
 سنوینیغمثلج                                              إت إز
حار                                               إت إز وورم
بارد                                               إت إز كولد
 ثندرسرعد                                               إت
                                   ھیومیدیتيدرجة الرطوبة
مقیاس الضغط الجوي                           بارومتر



الكلمة

Down
Sunrise
Morning
In the morning
Early morning
Before noon
Noon
After noon
Sun set
Evening
In the evening
Late evening
At daytime
To day
All Day

 L. R.

نطق الكلمة                              المعني

فجر                                                داون
                                             شروق الشمس                                    سن رایز
الصباح                                           مورنینغ
في الصباح                                       إن ذا مورینیغ
صباح الباكر                                     إیرلي مورینغ
قبل الظھر                                        ببفور نون
الظھر                                            نون
بعد الظھر                                       أفتر نون

العصر                                           إبره       
غروب الشمس                                   سن سات       
المساء                                           إیفنینغ       
في المساء                                       إن ذا إیفنینغ       
المساء المتأخر                                  لت إیفنینغ        
في النھار                                        أت دي تایم        
الیوم                                             تو دي       
كل الیوم                                        أول دي       
       



         الكلمة

Night
At Night
To night

Mid night
All night
Tomorrow
Yesterday
Day after
Day before
Last night
Next night

Every day
Every night

In a day
In a week
Last week
Next week

 L. R.

نطق الكلمة                              المعني  

اللیل                                                        نایت   
في اللیل                                                    أت نایت      
اللیلة                                                        تو نایت                                
منتصف اللیل                                              مد نایت    
كل اللیلة                                                    أول نایت    
غذاً                                                          تومورو    
یستر دي)                                             البارحة(أمس     
بعد غذ                                                      دي أفتر     
قبل غذ                                                      دي بیفور    
اللیلة الماضیة                                              الست نایت    
اللیلة القادمة                                                نیكس نایت    

كل یوم                                                     إفري دي     
كل لیلة                                                      إفري نایت     
في یوم                                                      إن آي دي     
في أسبوع                                                   إن آي وك     
األسبوع الماضي                                           الست وك     
األسبوع القادم                                              نكس  وك     



          الكلمة

In a month
Last month
Next month

In a year
Last year
Next year

 L. R.

نطق الكلمة                              المعني  

في شھر                                              إن آي مانث
 الشھر الماضي                                      الست مانث
الشھر التالي                                         نكس مانث
في سنة                                               إن آي ییر
السنة الماضیة                                        الست ییر
السنة القادمة                                          نكس ییر



                                        الكلمة

An hour
A minute
A second
Moment
Half  hour
A quarter

Time
Time is over
Time  Table

It is Eight O’clock a. m.
It is Eight O’clock p. m.

 L. R.

لفظ الكلمة                              المعني

ساعة                                                   آن آور
دقیقة                                                    آي ةینیت
ثانیة                                                    آي سكند
                                                    مومنتلحظة
نصف ساعة                                           ھاف آور
ربع ساعة                                              كوارتر
وقت                                                    تایم
إنتھي الوقت                                           تایم إز أوفر
                                        تیبل تایمجدول المواعید

لما  .a. mأما التعبیر عن الوقت بالنسبة للصباح والمساء فیجري باستخدام الرمز         
:لما بعد الظھر أي مساًء فیقال  .p. m.قبل الظھر أي صباحاً والرمز 

الساعة الثامنة صباحاً                                إت إز إیت أوكلوك آي إم           
الساعة الثامنة مساًء                                  إت إز إیت أوكلوك بي إم                              




