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Religion and the Universe  
  Ablution  الوضوء

 Altar  المذبح

 Apostate  مرتد عن دین

 Archangel  مالك

 Ascetic  الزاھد

 Caliphate  خالفة إسالمیة، الخالفة

 Beads  مسبحة

 Cremation  إحراق جثث الموتى

 Deluge  یغمر، یغرق ،مطر غامر، طوفان

 Doomsday  یوم الحساب

 Festival  جانمھر يعید ،عید

 Funeral  جنازة

 Pile  كومة حطب إلحراق جثة: المحرقة

 Apostle  رسول، رائدي ، حوار ، إصالح أخالقى عظیم

 Ascension  صعود المسیح إلى السماء

 Atheist  منكر وجود اهللا ، الملحد

 Bier  نعش ، تابوت

 Burial  قبر ، دفن

 Caliph  خلیفة المسلمین ، خلیفة

 Cemetery  مقبرة

 Coffin  یضع في تابوت ، تابوت

 Creator  المبدع ، الخالق
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 Creed  يقانون اإلیمان المسیح ، عقیدة

 Crescent   الشكليھالل، ھالل ، شعار الدولة ، العثمانیة

 Crusade   ، الحملة الصلیبیةالصلیبیة

 Day of Judgment  مصیبة یمكن اعتبارھا عقابا إلھیا ، حكم إلھي ، حكم

 Devil  انشیط

 Eclipse  یكسف ، "الشمس " كسوف 

 Exodus  سفر للخارج ، ھجرة جماعة ، خروج

 Fast  صوم ، سریع ، بسرعة

 Migration  ھجرة

 Graveyard   ،مقبرة

 Hell  الجحیم

 Heretic  زندیق

 Idol  وثن ، المعبود

 Infidel  الكافر

 Inspiration  إلھام ، نفخ روح

 Jew  یھودي

 Oracle  كاھن

 Pilgrim  حاج

 Prophet  نبي

 Purgatory  حاجز بین الجنة والنار ، المطھر

 Recitation   ، تالوة إقاءتسمیع

 Revelation   ، وحي ، إظھار ، إفشاءإلھام

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


com.yahoo@ye.hamdy 

 ٣

 Sacrificial  قرباني

 Saint  قّدیس

 Sect  شیعة ، طائفة

 Sermon  عظة

 Rosary  سبحة ، سلسلة صلوات

 Unitarian  الموحد
 Verse  ِشعر

 Worship  عبادة ، یعبد
 Heaven ( Paradise)  حنة

 Hereafter  اآلخرة ، فیما بعد
 Houri  حوریة

 Hymn  ترتیلة

 Inferno  الجحیم ، جھنم
 Initiation  استھالل

 Observe fast  یدرك ، یطیع
 Penance  الكفارة
 Pilgrimage  حج

 Pulpit  ، المبشرون ، الوعاظ" في كنیسة" منبر الوعظ 
 Recite  یتلو ، یلقي
 Resurrection  بعث ، إحیاء

 Sage  حكیم ، عاقل

 Spiritual  الروحانیات
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 Spiritualism  الروحانیة

 Theist  موحد ، مؤمن بوجود اهللا

 Tradition  تقلید

 Unity  وحدة

 Vow  نذر ، ینذر

  
Everyday Political  

 Aristocracy  جماعة النبالء ، الطبقة العالیة
 Autocracy  ومة الفرد المطلقةحك

 Capitalists   ، الغني ، ثريالرأسمالي
 Comment  ، مالحظةانتقاد

 Conservatives  واق، حذر
 Progress   ، یرتقيیتقدم ، جولة رسمیة

 Contradiction   ، تكذیب ، تناقضانكار
 Cultural  ثقافي
 Demands  الطلب

 Disciplinary  إنضباطي ، تأدیبي ، صارم
 Elections  اختیار ، انتخاب

 Extremists  المتطرف ، تطرفي
 Differences  اختالف ، تمییز ، فارق

 Illiteracy  أمیة
 Interview  مقابلة حدیث صحفي
 Law  قانون ، یقاضي

 Leader  زعیم فرد
 Ministry  منصب ، مبنى الوزارة
 Moderates  متوسط الجودة ، معتدل
 Non-violence  وةأذى ، عنف ، شدة ، قس
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 Political reforms  سیاسي
 Progressive  تقدمي

 Audience  حریة الكالم أمام جماعة ، استماع
 Census  إحصاء رسمي للسكان

 Commentator  المعلِّق
 compliments  مدح

 Constitutional  بنیوي ، صحي
 Constitutional  إصالح ، یتحسن

reforms 
 Country resources  ثروة ، موارد

 Elector  المقترع ، المنتخب
 Industrial  صناعي

development 
 Latest news  متأخرًا ، سابق

 Lawlessness  بال قانون
 Loyalty  إخالص ، وفاء ، والء

 Majority  األغلبیة
 Military matters  قضایا عسكریة

 Minority  القاصر ، من لم یبلغ سن الرشد ، موضوع ثانوي
 Nationalist  يالقوم

 Observant  شدید اإلنتباه ، سریع المالحظة
 Precautionary  وقائي

 Proceedings  إكمال ، إجراء ،
 Property  خاصة ، ملك

 Reactionaries  رجعي
 Religious  تقي ، دیني ، ورع

 Republic  جمھوریة
 Revolution  ثورة ، دوران حول المحور ، دورة

 To sue  لتمسیغازل ، یتوسل ، ی
 Propaganda  دعایة

 Refuge  مأمن ملجأ
 Restrictions  تقیید ، حصر
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 Safety  أمان ، سالمة
 Suffering  متألم ، مریض

 Voluntarily  إختیارًا ، عن رضى
 Warrant  كفالة ، رخصة

  
  

Everyday Educational Vocabulary 
 Admonish   ، یعاتبیلوم ، یذكر بـ

 Approval  لم تعجب ، موافقةاستحسان ، إن 
 Capable  قابل لـ ، قادر على ، مؤھل لـ ، بارع ، كفء

 Chastise  یؤدب ، یضرب  ، یعاقب
 Uproar  اضراب، اھتیاج ، ضجیج

 Classification  تصنیف ، طبقة
 Coeval  شخص معاصر ، مماثل تاریخًا ،

 Competition  تنافس
 Concentration  تركز ، تركیز ، شیئ مركز

تدریب ، تھذیب ، ضبط النفس ، قصاص، قواعد 
  لضبط السلوك

Discipline 

استعمال ، الوضعة ، انكباب ، تطبیق ، طلب ، 
  عالج موضعي

Application 

 To audit  بیان نھائي على نتیجة ھذا التدقیق، یدقق،
أسلوب في الكتابة، دور في مسرحیة، شخص 

  غریب األطوار، یصور
Character 

 Chastisement  تأدیب ، ضرب ، عقاب
 Child welfare  رفاھیة طفل

 Education  تربیة
 Commendation  إطراء ، إیداع، مدیح

 Comrade  رفیق ، رفیق الحزب ، رفیق السالح
 Courtesy  إذن ، انحناء احترام، مجاملة ، واسطة

 A decent reply  جواب محترم
 Dull  ح، مملبطيء ، بلید ، غبي كسول ، غیر واض
 Defiance  تحد ، استخفاف بالمعارضة

 Dufferبائع متجول یبیع سلعًا رخیصة، شيء تافھ ، أخرق 
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  ، الغبي
 Expulsion  إخراج ، ترحیل، طرد

 Failure  إخفاق، عجز ،
 Frank statement  صریح مفید

 to get plucked  یقطف، یسلب ، یحرك بقوة
 Lax  مض، ، رخو ، غامسھل ، مصاب بإسھال

 Indolent  غیر مؤلم
 Medium of  تعلیم متوسط

instruction 
 Obedience  امتثال ، طاعة
 Obstinate nature  عنید الطبع

 Promotion  ترقیة ترویج، تشجیع، إنشاء، تأسیس
 A painstaking  اجتھاد

 Regularity  انتظام ، تناسق
 Scholarship  منحة دراسیة، منحة تعلیمیة

 Playmate  للعب ، زمیل اللعبرفیق ا
 Rivalry  تنافس ، منافسة

 To supersede  یبطل ، یحل محل، یخلف ، ینسخ
 To supervise  یراقب ، یشرف على ، یناظر

 Unseemly  غیر الئق ، غیر مالئم
 Tuition  أجرة التعلیم

 Tutor  الموجھ، معلم خصوصي،
 
 

Everyday Kitchen Vocabulary 
 Acid  حاد، حامض،
 Root  جذر، لب

 Barely  بالجھد، بالكاد
 Tea  شاھي
 Biscuit  بسكویت
 Black pepper  فلفل أسود
 Beef  لحم بقرة
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 Boiled rice  أرز مغلي
 Braise  طھي
 Bread  خبز
 Broom  مكنسة

 Burning coal  محرق فحم
 Caddy  علبة شاي صغیرة ، علبة صغیرة

 Camphor  كافور
 Castor oil  زیت قندس

 Cheese  جبن
 Clove  فص من الثوم، كبش قرنفل

 Coal  فحم
 Coconut oil  زیت جوز الھند

 Coffee  قھوة
 Coriander  كزبرة
 Croquette  كفتة

 Crumb  فتات، كسرة من الخبز
 Cumin  كمون
 Dough  عجینة
 Fenugreek  حلبة
 Flame  لھب
 Flummery  حلوى
 Fuel  وقود

 Ghee  نوع من الزبدة
 Grate  املة وقود ، المقضبح

 Bowl  زبدیة ، سلطانیة
 Bran  نخالة
 Breakfast  فطور
 Broth  مرق
 Butter  زبدة
 Cake  كیك
 Cardamom  ھیل
 Caviare  كافیار
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 Cayenne  كایین
 Clout  سلطة، مندیل
 Cob  لبن، كوز ذرة

 Cream  قشطة
 Cruet  إبریق زجاجي

 Cup  الكأس
 Dinner  عشاء
 Dish  طبق

 Dry ginger  زنجبیل مجفف
 Fireplace  مستوقد
 Flour  دقیق
 Fork  شوكة
 Garlic  ثوم
 Gram  حمص

 Gravy  صلصة مرق اللحم
 Hearth  مدفأة

 Kernel  النواة ، بزرة الفاكھة، لب، حبة القمح
 Ketchup  كاتشاب
 Knife  سكین
 Ladle  كبشة

 Linseed  بزر الكتان
 Maize  ذرة
 Macaroon  حلوى

 Match  بریتك
 Measure  مقیاس
 Milk  حلیب
 Morsel  لقمة
 Mustard  خردل
 Oil  زیت
 Omelette  عجة
 Opium  أفیون

 Pasty (patty)  فطیرة باللحم
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 Platter  طبق كبیر
 Porridge  ھریسة
 Potato  بطاطس
 Gum  علكة
 Jam  مربى
 Jelly  ھالم

 Kerosene  الكیروسین
 Kickshaws  طعام شھي
 Lid  غطاء
 Marrow  نخاع
 Meal  وجبة
 Mint  نعناع
 Musk  مسك

 Mutton  خروف ، لحم الضأن
 Olive oil  زیت الزیتون

 Onion  بصل
 Oven  فرن
 Pickle  مخلل

 Pork  لحم خنزیر
 Pot  قدر
 Pottage  حساء
 Rice  أرز
 Sago  نشاء
 Salad  سطلة
 Salt-cellar  قبو ملح
 Sauce  صلصلة

 Scale  كفة المیزان
 Serviette  مندیل مائدة

 Snuff  یشم ، یستنشق ،
 Spice  توابل
 Spoon  ملعقة

 Stew  حساء ، یطبخ ، یطھو
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 Sugar  سكر
 Supper  العشاء

 Syrup  عصیر ، شراب
 Tray  الصینیة
 Veal  لحم العجل
 Venison  لحم غزال

 Vinegar  خل ، مرارة ، نكد ، حیویة
 Basin  حوض
 Weight  الوزن

 Saffron  عفرانالز
 Salt  ملح
 Sandal  صندل

 Scented  ذو رائحة ما
 Spaghetti  مكرونة
 Sieve  منخل
 Spark  شرارة

 Stewed meat  لحم مطبوخ
 Sugar pot  علبة سكر

 Sweetmeat  حلوى ، مربى
 Tea  شاھي

 Tea-pot  علبة شاھي
 Tongs  ملقط
 Turmeric  كركم

 Veal pies  فطائر لحم العجل
 Vegetable  تخضروا

 Wax  شمع معدني
 Wheat  حنطة ، قمح

 Wood  خشب
 

Household Articles 
 Bed  سریر
 Bolster  مخدة
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 Bottle  زجاجة
 Bucket  سطل
 Candle  شمعة

 Cane  قصب ، خیزران ، عصا ، عكاز
 Chair  كرسي
 Clock  ساعة
 Comb  مشط
 Couch  أریكة
 Cradle  المھد
 Cupboard  دوالب
 Cushion  وسادة
 Ewer  أبریق
 Frame  إطار

 Goblet  طاس ، قدح ، كأس
 Crate  قفص
 Handkerchief  مندیل
 Hanger  حمالة
 Hook  خطاف
 Iron  حدید
 Mirror  مرآة

 Powder  مسحوق
 Purse  ثروة، كیس الدراھم ، مال ، موارد

 Quilt  لحاف ، مضربة
 Blanket  بطانیة
 Brush  فرشاة
 Carpet  سجادة
 Chimney  ةمدخن
 Club  نادي

 Cosmetic  شكلي ، تجمیلي
 Cover  غطاء ، ضمان

 Cream  قشطة ، مرھم ، دھن
 Diary  مفكرة
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 Fan  مروحة
 Fringe  حافة، إطار ، جناح ، مجموعة

 Gramophone  حاكي
 Grater  مباشرة
 Ink-pot  علبة حبر
 Lamp  مصباح
 Needle  إبرة
 Perfume  عطر
 Pillow  وسادة

 Pin  وس ، مسماردب
 Quern  مجروشة ، مطحنة یدویة

 Radio  رادیو
 Razor  المحالق
 Ring  خاتم

 Rouge  أحمر ، یحمر
 Screen  شاشة
 Soap  صابون
 Sponge  إسفنج
 Syringe  محقنة
 Thread  خیط

 Tooth brush  فرشاة أسنان
 Tooth powder  بودرة أسنان

 Tub  حمام ، حوض استحمام
 Umbrella  مظلى
 Vase  زھریة
 Wick  فتیلة
 Refrigerator  ثالجة

 Rosary  سبحة ، صلوات
 Scent  یشم ، یستشعر

 Scissors  مقص
 Shampoo  شامبو
 Sofa  أریكة
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 Stick  عصا، عود
 Table  منضدة ، قائمة ، مائدة

 Tap  حنفیة
 Telephone  ھاتف
 Television  تلفاز
 Towel  منشفة

 Twig  ضة ، زيغصین ، یدرك ، یلمح ، مو
 Twist  لفة ، طیة ، التواء
 Watch  ساعة ، مراقبة

  
Man and His Condition 

 Adult  بالغ
 Bachelor  أعزب

 Boyhood  الصبا ، الصبیان ، زمن الصبا
 Creditor  دائن ، صاحب الدین

 Customer  زبون
 Debtor  المدین ، المدیون

 Erratic  شاذ ، شارد ، شخص غریب األطوار ، ضال
 Bald  أصلع ، أقرع

 Blind  ىأعم
 Bride  العروس

 Cripple  أعرج ، یشل
 Deaf  أصم
 Dumb  أبكم
 Female  أنثى
 Foreigner  أجنبي

 Hunch back  انحناء الظھر
 Lame  أعرج ، ضعیف ، كسیح

 Master  سید ، رئیس
 Neighbour  جار
 Old  مسن
 Orphan  الیتیم
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 Pupil  طالب
 Slave  خادم
 Traveler  فرمسا

 Widow  أرملة
 Young  صغیر
 Groom  عریس
 Infant  رضیع
 Male  ذكر

 Middle aged  منتصف العمر
 Partner  شریك ، رفیق ، زمیل ،

 Purblind  ضعیف النظر
 Squint  حول

 Stutter  تمتمة ، تعتعة ، تلعثم
 Virgin  عذراء

 Youth  الشباب ، فتى
  

Human Body  
 Abdomen  بطن ، جوف

 Anus  اإلست ، الشرج
 Armpit  إبط

 Backbone  العمود الفقري
 Beauty  جمال
 Belly  بطن
 Blood  دم
 Body  جسم

 Bosom  صدر ، حضن
 Brain  دماغ
 Breasts  أثداء
 Buttock  ردفان
 Ankle  كاحل
 Arm  ذراع
 Back  ظھر
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 Beard  لحیة
 Belch  تدفق

 Bile  الصفراء
 Bladder  مثانة

 Blood circulation  مدوران الد
 Bone  عظام
 Bowels  أمعاء
 Breath  تنفس

 Calf  بطن ساق ،  عجل
 Cheek  خد
 Chin  ذقن
 Complexion  بشرة
 Corpse  جثة

 Cue  ضفیرة
 Disease  مرض

 Ear-drum  طبلة األذن
 Elbow  الكوع ، المرفق

 Eye  عین
 Eye-lashes  ھدب العین
 Eye-lids  جفن العین
 Face  وجھ
 Finger  أصبع

 Glands  الغدد الدھنیة
 Hair  شعر
 Head  رأس
 Heart  قلب
 Hip  ورك
 Index finger  السبابة
 Jaw  بك
 Kidneys  كلیة

 Large intestine  األمعاء الغلیظة
 Limb  طرف
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 Little finger  الخنصر
 Chest  صدر

 Clavicle  الناحرة ، ترقوه
 constitution   ، دستوربنیة الجسم
 Digestion  ضمھ

 Ear  أذن
 Ear-wax  شمعة األذن
 Excrement  براز ، غائط
 Eye-brow  حاجب العین
 Eye-sight  لمحة بصر
 Eye-socket  تجویف العین

 Fat  دھون
 Fist  جمع الكف ، قبضة

 Foot  قدم
 Grinder(molar)  ضرس
 Gum  لثة
 Hand  ید

 Health  صحة
 Heel  كعب
 Hunger  جوع
 Joint  مفصل
 Knee  ركبة
 Knuckle  مفصل
 Leg  ساق
 Lip  شفة
 Liver  كبد

 Lobe  شحمة األذن ، فص ، فلقة
 Lungs  رئات

 Menses  الحیض ، الطمث
 Molar  ضرس
 Moustache  شارب
 Muscles  عضالت
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 Nape  قفا العنق
 Neck  رقبة
 Nose  أنف

 Organs of body  عضو الجسم
 Palm  كف
 Phlegm  البلغم

 Pupil  ین ، تلمیذبؤبؤ الع
 Ribs  أضالع
 Semen  مني
 Shoulder  كتف

 Skeleton  ھیكل عظمي
 Skull  جمجمة
 Sneeze  عطاس

 Spittle  لعاب ، ریق ، بصاق ، رضاب
 Stool  غائط
 Teat  حملة
 Testicle  خصیة
 Thirst  عطش

 Lock  خصلة شعر
 Marrow  نخاع

 Middle-finger  الوسطى
 Mole  خال
 Mouth  فم

 Nails  ظفارأ
 Navel  السرة

 Nerves  عصب ، وتر
 Nostrils  المنخر ، ثقب األنف

 Palate  حاسة الذوق ، سقف الحنك
 Pancreas  بنكریاس
 Penis  قضیب
 Plait  ضفیرة
 Pulse  نبض
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 Respiration  تنفس
 Saliva  لعاب
 Side  طرف

 Skin  جلد ، بشرة
 Snot  مخاط

 Sperm  المني ، العنبر
 Spleen  طحال

 Stomach  بطن ، معدة
 Tear  دمعة
 Thigh  فخذ

 Throat  حنجرة ، حلق
 Thumb  اإلبھاب
 Tongue  لسان
 Tooth  سن
 Urine  بول
 Vagina  مھبل
 Voice  صوت
 Womb  رحم
 Wrist  رسغ

 Toes  إصبع القدم
 Tonsil  اللوزة

 Veins  عرق ، ورید
 Waist  خصر
 Wrinkles  تجاعید

  
Relatives  

 Father  أب
 Mother  أم
 Brother  أخ
 Sister  أخت

 Younger-brother  األخ األصغر
 Cousin  ابن عم
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 Son  ابن
 Foster brother  األخ بالرضاعة

 Uncle  عم
 Nephew  ابن أخ ، ابن أخت

 Grand-father  الجد
 Grand-son  الحفید
 Husband  زوج

 Step father  زوج األم
 Step mother  زوجة األب

 Step brother  زوج األمبن ا
 Step sister  بنت زوج األم
 Elder brother  األخ األكبر
 The only son  االبن الوحید

 Daughter  بنت
 Foster-sister  األخت بالرضاعة

 Aunt  عمة ، خالة
 Niece  ابنة األخ ، ابنة األخت

 Grand-mother  الجدة
 Grand-daughter  الحفیدة
 Wife  زوجة
 Fiancé  خطیب
 Fiancée  مخطوبة

  
Diseases 

Abscess خراج 
Asthma ربو 
Blister قرح 

Bronchitis التھاب شعبي 
Catarrh زكام 

Cold برودة 
Constipation إمساك 

Deafness طرش 
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Diabetes مرض السكر ، داء البول السكري 
Dumbness أبكم ، أخرس 
Dyspepsia سوء ھضم 

Feel the pulse اس بالنبضاحس 
Fever حمى 

Freckles نمش 
Gastric trouble المشكلة المعویة 

Goiter تضخم الغدة الدرقیة 
Insomnia أرق 
Itching حك 

Lameness ضعف 
Leprosy مرض جذام 
Anaemia فقر الدم 
Baldness صلع 
Bleeding نزف 
Cataract ماء عین 
Cholera الكولیرا 

Colic مغص 
Cough لسعا 

Diagnosis تحلیل ، تشخیص 
Diarrhea إسھال 

Dysentery زحار 
Eczema  مرض جلدي(أكزیما( 
Epilepsy صرع 
Fistula ناسور 
Gleet ینساب ، یفرز 

Gonorrhea سیالن 
Headache صداع 

Indigestion عسر ھضم 
Inflammation التھاب 

Jaundice یرقان 
Laxative مسھل 
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Lumbago بي في أسفل الظھرألم عص 
Measles حصبة  

Palpitation خفقان القلب بسرعة وقوة 
Plague طاعون 

Plethora وفرة دم 
Polio شلل األطفال 

Rheumatism روماتیزم 
Small pox الجدري 
Sore throat التھاب الحنجرة 
Sun stroke ضربة شمس 

Tonsils لوزتا الحلق 
Malaria مالریا 

Pain ألم 
Paralysis شلل 
Pimple بثرة 

Pneumonia ذات رئة 
Prescription  دواء موصوف من قبل الطبیب(وصفة( 

Pus قیح 
Sciatica العصب الوركي 
Sprain التواء 

Syphilis الزھري 
Toothache وجع السن 

Tuberculosis السل 
Vomit قیئ 

 
Fruits and Vegetables 

Acorn بلوط 
Apple تفاح 
Arum اللوف 
Beans فاصولیا ، فول ، لوبیاء 

Cabbage ملفوف 
Cashewnut لوزة 
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Almond لوز 
Apricot مشمش 
Banana موز 

Beet root جذر بنجر 
Carrot جزر 

Cauliflower قرنبیط 
Cucumber خیار 

Dates تمر 
Fig تین 

Gourd قرعة 
Greens خضر 
Kernel لب 
Lemon لیمون 
Mango منجا 

Mulberry توت 
Orange برتقال 

Pea بازالء 
Pear كمثرى 

Pistachio فستق 
Pomegranate الرمان 

Radish فجل 
Rind قشرة 
Skin جلد ، قشرة 
Stone نواة ، حجر 
Vine كرمة 

Watermelon بطیخ 
Cocoanut جوزة الھند 

Earth nut(ground 
nut) 

 البندق األرضي

Ginger زنجبیل 
Grapes عنب 
Guava الجوافة 
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Melon بطیخ ، شمام 
Onion بصل 
Peach خوخ 
Pine صنوبر 

Potato بطاطس 
Pumpkin یقطینة 
Quince السفرجل 
Raisin زبیب 

Raspberry توت العلیق 
Spinach سبانخ  
Tomato طماطم 
Turnip لفت 
Walnut جوزة 
Wild fig التینة البریة 

 
Clothes, Dresses, Ornaments 

Anklet الكاحلي ، خلخال 
Armlet سوار 
Bodice صدریة 
Bow قوس ، حلقة 

Breeches سروال ، بنطلون 
Brooch دبوس للزینة 

Button-hole فتحة زر 
Chain سلسلة ، قید 
Clip طوق ، مقطع ، قصاصة 

Collar یاقة 
Ear ring خرص 

Embroidered مطرز 
Fez طربوش 

Frock عباءة 
Garters أربطة ، رباط للجورب 
Gloves قفاز 
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Hat قبعة 
Knickers كلسون 
Muffler خمار ، قناع 
Napkin مندیل 
Neck-tie ربطة العنق 
Over coat معطف 

Patch رقعة 
Petticoat تنورة داخلیة 
Pocket جیب 
Apron مئزر ، غطاء 

Bangles أساور 
Bead خرزة 

Bracelets أساور 
Brocade  مطرزقماش 
Calico قماش خام ، منقط باأللوان 

Chemise قمیص داخلي للنساء 
Coat سترة ، معطف 

Cushion وسادة 
Embroidery تطریز ، زخرفة 

Fur فرو 
Garland إكلیل 
Girdle حزام ، زناد 
Gown رداء 
Jacket جاكیت 
Lace رباط الحذاء ، تخریم ، یجلد 

Muslin  یج قطني رقیقنس: شاش ، الموصلین 
Necklace عقد ، قالدة 
Nose ing حلقة أنف 
Pantaloon بنطلون 

Pattons باتن 
Pillow-case كیس المخدة 

Quilt لحاف ، مضربة 
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Ring خاتم 
Shawl شال 
Shoe حذاء 
Skirt تنورة 
Socks جوارب 

Stockings جورب 
Trousers سروال 
Turban عمامة 

Veil برقع ، حجاب 
Ribbon شریط 
Scarf وشاح 
Shirt قمیص 
Silk حریر 

Sleeve كم 
Stay مشد 

Sweater بلوز 
Towel منشفة 
Tulle نسیج حریري 

Uniform زي رسمي 
Velvet قطیفة ، مخمل 

 
 
 

Young Ones 
Bear دب 
Boar خنزیر 
Cat قطة 

Cow بقرة 
Dog كلب 
Duck بطة 
Eagle نسر 

Elephant فیل 
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Fox ثعلب 
Frog ضفدعة 
Goat ماعز 

Goose أوزة 
Cub شبل ، صغیر الحوت 

Kitten ھریرة 
Calf عجل 

Puppy جرو 
Duckling بطة صغیرة 

Eaglet فرخ العقاب 
Tadpole فرخ الضفدع 

Kid طفل 
Gosling فرخ األوز 

Hare أرنب بري 
Hen دجاجة 

Horse حصان 
Lion أسد 

Sheep خروف 
Tiger نمر 
Wolf ذئب 

Leveret صغیر األرنب 
Chicken دجاج 

 
Time 

January كانون الثاني/ینایر 
February شباط/فبرایر 
March آذار/مارس 
April نیسان/أبریل 
June حزیران/یونیو 
July تموز/یولیو 

August  آب/ أغسطس 
September  أیلول/ سبتمبر 
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October  تشرین األول/ أكتوبر 
November تشرین الثاني/ فمبر نو 
December  كانون الثاني/ دیسمبر 

Winter شتاء 
Summer صیف 
Spring ربیع 

Autumn خریف 
Rains أمطار 

Season فصل ، موسم 
Good morning صباح الخیر 
Good afternoon مساء الخیر 
Good evening مساء الخیر 

Good bye مع السالمة 
good night لیلة سعیدة 

Second ثانیة 
Minute دقیقة 
Hour ساعة 
Day یوم 

Morning صباح 
Afternoon بعد الظھر 
Evening مساء 

Night لیلة 
Today الیوم 

Mid night منتصف اللیل 
To night الللیلة 

Yesterday أمس 
Tomorrow غدًا 

Week أسبوع 
Month شھر 

Fortnight  أربعة عشر یوما/ أسبوعان 
Year سنة 

Half year نصف السنة 
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Century قرن 
Moment لحظة ، فترة 
Dawn فجر 

Day break اإلستراحة النھاریة 
Sunrise شروق الشمس 
Sunset غروب الشمس 

Day after 
tomorrow 

 بعد غد

Last night لیلة أمس 
Day before 
yesterday 

 أول أمس

Instant حاليلحظة ، فوري ، جار ، الشھر ال 
Proximo الشھر التالي 
Ultimo الشھر الماضي 
Present الزمن الحاضر ، حالي 

Past ماضي 
Future مستقبل 
Period فترة ، العصر ، عھد 
a.m. صباحًا 
p.m. مساءًا 

Saturday السبت 
Sunday األحد 
Monday اإلثنین 
Tuesday الثالثاء 

Wednesday األربعاء 
Thursday الخمیس 

Friday الجمعة 
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  إنتهى
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