
100 جملة انجليزية مترجمة

للمستوى األول:

أسعد الله أيامكم طالبنا األعزاء. نقدم لكم اليوم هذا الكتيب المميز، والذي يحوي مئة جملٍة
مترجمٍة مهمة وشائعة تنفعكم في حياتكم اليومية. كما أن هذه الجمل سهلة ويمكن تعلمها

بسهولة من قبل طالب المستوى األول.



Good morning.

صباح الخير.

Good evening.

مساء الخير.

Good afternoon.
تحية تطلق بعد الظهر ال يوجد لها موازي بالعربي

وهي مثل صباح ومساء الخير.

Good night.

ليلة سعيدة.



Have a good day.

أتمنى لك يوماً جميالً.

I'm fine, thanks.

أنا بخير، شكراً.

How are you?

كيف حالك؟

Where are you?

أين أنت؟



How do you do?

كيف حالك؟ (غير رسمية)

I'm from Egypt.

أنا من مصر.

Where did you come

from? من أين أنت؟

I go to (work / school / university)

every morning.
أنا أذهب إلى (العمل / المدرسة / الجامعة)

كل يوم.

 



How much does this thing

cost? كم يبلغ ثمن هذا الشيء؟

I need a taxi.

أريد سيارة أجرة.

It costs …. Pounds.

سعره .... قطعة نقدية.

I live in Cairo.

أنا أعيش في القاهرة.



I will wear a red dress.

سوف أرتدي فستاناً أحمر.

How old are you?

كم عمرك؟

Happy birthday.

عيد ميالد سعيد.

I am 20 years old.

عمري 20 سنة.



Congratulations!

تهاني!

I can drive a car.

يمكنني قيادة السيارة.

Let's go to the park.

لنذهب إلى المتنزه.

I went there on foot.

ذهبت إلى هناك مشياً.



I have missed my plane.

لقد فوتت طائرتي!

Take this medicine three

times a day.
خذ هذا الدواء ثالث مرات باليوم.

I got up late today!

استيقظت متأخراً اليوم!

We eat breakfast in the

morning.
نتناول اإلفطار في الصباح.



We eat lunch in the noon.

نتناول الغداء في الظهيرة.

We sleep in the night.

نحن ننام في الليل.

We eat dinner in the

evening.

نتناول العشاء في المساء.

I like coffee.

أنا أحب القهوة.



I will drink tea.

سأشرب الشاي.

I'm hungry, let's look for

a restaurant.

أنا جائعة، هيا نبحث عن مطعم.

 

I'm thirsty, would you please give me

a glass of water?

أنا عطش، هل بإمكانك إعطائي كأساً من

الماء رجاًء؟

I'm sleepy, let's go to bed.
go to أنا نعسان، لنخلد إلى النوم. (مصطلح

bed باإلنجليزية يعني تماماً الذهاب للنوم)



I'm tired.

أنا متعب.

Can we have dinner together?
هل باإلمكان أن نتناول العشاء

سوياً؟

I like you.

أنا معجب بك.

 Would you like to go out with

 me?
هل ترغب بالخروج معي؟



My son plays piano very well.

يعزف ابني جيداً على البيانو.

The weather is hot in

summer.
الجو حار في الصيف.

The weather is cold in

winter.
الجو بارد في الشتاء.

It's cool in fall.

الجو معتدل في الخريف.



It's warm in spring.

الجو دافئ في الربيع.

Dina went to Istanbul last year.

ذهبت دينا إلى إسطنبول السنة

الماضية.

I called you yesterday.

اتصلت بك البارحة.

Samer works abroad.

يعمل سامر في الخارج.



I will buy a new car 

tomorrow.

سوف أشتري سيارًة جديدة غداً.

Let's play chess together.

لنلعب الشطرنج سوياً.

We will have a big party next

Friday.

سنحظى بحفٍل كبيٍر الجمعة القادمة.

They have 2 sons and 3 daughters.

لديهما ابنان وثالث بنات. (إذا كان ابن واحد

او ابنة واحدة فنمسح s الجمع)



I have 2 brothers and 1 sister.

لدي أخان وأخت واحدة. (إذا كان أخ واحد او

أخت واحدة فنمسح s الجمع)

I like reading.

أنا أحب القراءة.

George has 3 siblings.

لدى جورج 3 أشقاء.

I love travelling!

أنا أعشق السفر!



We go to the beach in

summer.

نذهب إلى الشاطئ في الصيف.

I went fishing with my grandfather on

Tuesday.

ذهبت للصيد مع جدي يوم الثالثاء.

 I will visit my grandmother

on Sunday.

سأزور جدتي يوم األحد.

We are going to the zoo on Octobers

10th.
سنذهب إلى حديقة الحيوان في العاشر من

أكتوبر. 



My father was born in

1952.
 ُولَِد أبي عام 1952.

It is 11.20.
الساعة اآلن الحادية عشرة

وعشرون دقيقة.

What time is it?

كم الساعة؟

How are you doing?

كيف هي األمور معك؟



What's wrong?

ما الَخطْب؟

I have a sore throat.

حلقي ملتهب.

What's the matter?

ما المشكلة؟

He has dry cough.

لديه سعال جاف.



She has cold.

لديها نزلة برد.

I'm sorry to hear that.

آسف لسماع ذلك.

My baby has high temperature/fever.

حرارة طفلي مرتفعة (لديه حمى).

Sam wears blue jeans.

يرتدي سام جينزاً أزرق.



She wears a white blouse and a purple

skirt.

ترتدي بلوزًة بيضاء وتنورًة أرجوانية.

Fadi likes green apples.

يحب فادي التفاح األخضر.

أنا حقاً أحب عينيك!

Jana wore a nice yellow jumpsuit suit

last Saturday.

لبست جنا جمبسوت جميالً أصفر السبت

الماضي.

I really like your eyes.



How much is the scarf?

كم سعر الشال؟

Give me a call.

اتصل بي.

My mother is cooking

dinner now.
تطبخ أمي العشاء اآلن.

I have plans for

tomorrow.
لدي خطط للغد. 



My favorite team is

Liverpool.
فريقي المفضل ليفربول.

I'm very happy today.

أنا سعيد جداً اليوم.

My favorite color is

green.
لوني المفضل هو األخضر.

The weather is beautiful!

I am going on a walk.

الجو جميل! سوف أذهب ألتمشى.



My hobby is painting.

هوايتي الرسم.

Thank you for coming.

شكراً لقدومك.

This meal is delicious!

هذه الوجبة شهية!

Nice to meet you.

أسعدني لقاؤك.



See you later.

أراك الحقاً.

I bought you a present!

اشتريت لك هدية! 

Let's meet sometime.

لنلتقي في وقٍت ما.

You are welcome.

أهالً وسهالً. (أنت مرحب بك)



Take this.

خذ هذا. (غير رسمية).

We study at (school/university).

نحن ندرس في (المدرسة/الجامعة).

Please give me the book.

أعطني الكتاب من فضلك.

My uncle is an engineer.

عمي مهندس.



We live in a small

house.
نعيش في منزل صغير.

I love your tall hair.

أحب شعرك الطويل.

My aunt lives in a flat.
عمتي تسكن في شقة.

Put on your sweater.

ارتِد كنزتك الصوفية.


