
1000
كلمة وعبارة بسيطة

لألطفال



أب Father

أم Mother

ابن Son

ابنة Daughter

أخ Brother

أخت Sister

(شقيق (غير محدد الجنس Sibling

جد Grandfather

جدة Grandmother

حفيد Grand son

FAMILY العائلة:



حفيدة Grand daughter

عم – خال Uncle

عمة – خالة Aunt

ابن أو بنت العم أو الخال أو

العمة أو الخالة
Cousin

ابن األخ أو األخت Nephew

بنت األخ أو األخت Niece

الحماة (أم الزوج - أبو

(الزوجة
Mother-in-law

الحمو (أبو الزوج - أبو

(الزوجة
Father-in-law

الصهر Son-in-law



الكنة Daughter-in-law

ابن الحمو (أخو الزوجة أو

(زوج أخت الزوجة
Brother-in-law

بنت الحمو (أخت الزوجة أو

(زوجة أخ الزوج
Sister-in-law

ابن زوج األم أو زوجة األب Step brother

ابنة زوج األم أو زوجة األب Step sister

زوجة األب Step mother

زوج األم Step father

الخطيب Fiancé

الخطيبة Fiancée



العريس Groom

العروس Bride



(منزل (المنزل معنوياً Home

(منزل (مستقل House

شقة Flat

أرض – طابق Floor

قبو Cellar

سقف Sailing

سطح Roof

جدار Wall

باب Door

نافذة Window

THE HOUSE المنزل:



مصعد Elevator

درج Stairs

غرفة Room

مدخل Entrance

كوريدور Corridor

الحمام Bathroom

حوض االستحمام Bathtub

مغسلة – مجلى Sink

صنبور ماء ساخن Hot water tap

صنبور ماء بارد Cold water tap



مرحاض Toilet

الدوش Shower

خرطوم المياه (في

(المرحاض
Toilet water hose

غرفة الجلوس - المعيشة Living room

غرفة النوم Bed room

الصالون Salon

غرفة الضيوف Guest room

غرفة األطفال Kids room

المطبخ Kitchen

رفوف Shelves



صنبور Water tap

غسالة الصحون Dish washer

غسالة المالبس Washing machine

منشفة – بشكير Towel

صحن Dish – Plate

قدر Pot

حلة الضغط Pressure cooker

فرن Oven

مدفأة Stove

(الغاز (الطباخ Cook



كأس Glass

كوب Cup

ملعقة طعام Spoon

ملعقة شاي Tea spoon

غالية Kittle

ابريق Pot



صوفا Sofa

كنبة Armchair

سجادة Carpet

بساط Rug

طاولة منتصف Coffee table

طاولة Table

كرسي Chair

تلفاز Television

مذياع/راديو Radio

حاسوب/كمبيوتر Computer

FURNITURE مفروشات



هاتف أرضي Landline phone

هاتف خليوي Mobile phone

سرير Bed

خزانة Closet – wardrobe

مخدة Pillow

غطاء Cover

ستائر Curtains

ميكروويف Microwave

لوحة Painting

كومدينا Commodino



مرآة Mirror

فرشة Mattress

غطاء الطاولة Table cover

كمبيوتر محمول Laptop



مدرس Teacher

تلميذ People – Student

مدير Principal

مقعد Desk

قلم رصاص Pencil

قلم حبر Pen

ممحاة Eraser – Rubber

مبراة Pencil sharpener

مسطرة Ruler

فرجار Calipers

SCHOOL مدرسة:



منقلة Protractor

دفتر Notebook

كتاب Book

أقالم تلوين
Coloring pens – coloring

pencils

مقلمة Pens case

حقيبة School case

لوح Board – Copy board

صف Class

درس – حصة Lesson

أصدقاء Friends



باحة Playground

لغة إنجليزية English

لغة فرنسية French

لغة عربية Arabic

رياضيات Maths

علوم عامة Science

فيزياء Physics

كيمياء Chemistry

علم األحياء Biology

جغرافيا Geography



تاريخ History

الموسيقى Music

درس الفن Art

درس رياضة Sports

كتابة Writing

قراءة Reading

رسم Drawing

وظيفة Homework

مكتب Office

عالمات - درجات Grades



امتحان Exam

مذاكرة Test

مراجعة Review



مرحبا Hello

صباح الخير Good morning

مساء الخير (من بعد الظهر

(حتى الغروب
Good afternoon

مساء الخير Good evening

ليلًة سعيدة Good night

كيف حالك؟ ?How are you

.أنا بخير، شكراً .I am fine, thanks

.شكراً لك Thank you

.شكراً Thanks

.أهالً وسهالً You are welcome

POLITENESS تهذيب:



هذا جيد. (ال يهم أو ما من

(مشكلة
(That’s Okay (OK

آسف Sorry

رجاًء Please

.أتمنى لك يوماً جميالً Have a nice day

الوداع Good bye



البحر The Sea

الشاطئ The Beach

الجبل The Mountain

الغابة The Forest

األدغال The Jungle

التخييم Camping

رحلة Picnic – Trip

خيمة Tent

كوخ Cottage – Cabin

شاليه Chalet

 OUTSIDE في الخارج:



مسبح Swimming pool

حديقة الحيوان Zoo

المتحف Museum

المتنزه Park

أرجوحة Swing

مدينة المالهي Amusement park

تزلج Skating

تزلج على الجليد Ice skiing

ركوب األمواج Surfing

سباحة Swimming



ركض Running

صحراء Desert

رمال Sand

تراب Soil

أحجار Stones

صخور Rocks

مقعد حديقة Bench

مقعد Seat

نهر River

ينبوع Spring



غدير Stream

هواء منعش Fresh air

الساحل The Coast

الريف Countryside

القرية The Village

قيادة Driving

مشي Walking

أغراض التخييم Camping tools



يأكل Eat

يشرب Drink

يتنفس Breathe

ينام Sleep

يستيقظ Wake

يأخذ Take

يعطي Give

يحصل Get

يحصل – يمتلك Have

يشتري Buy

VERBS أفعال:



يبيع Sell

يمشي Walk

يركض Run

يبحر Sail

يكتب Write

يقرأ Read

يرسم Draw

يدهن – يلون ويرسم

باأللوان المائية والزيتية
Paint

يلون Color

يلعب Play



يعزف Play music

يفعل Do

يعتذر Apologize

يشكر Thank

يعجب بـ Like

يحب Love

ال يعجب بـ Dislike

يكره Hate

يفهم Understand

يقف – يتحمل Stand



يجلس Sit

يبطئ Slow

يتحرك Move

يدير Turn

يعمل Work

يبدأ Begin

يبدأ Start

ينهي Finish

يهتم Care

يجد Find



يخسر – يفشل – يضيع –

يفقد
Lose

يتحكم Control

يتحدث Speak

يتكلم Talk

يقول Say

يخبر Tell

يموت Die

يعيش Live

ينقل Transport

يحول Transform



يساعد Help

يستعمل Use

يربح Win

يصنع Make

يحدث Happen

يعد Count

يرتفع – يشرق Rise

يأتي Come

يذهب Go

يعيد – يعود Return



يحصل على Gain

يشم – تبدو رائحته Smell

يتذوق Taste

يرى See

يسمع Hear

يلمس Touch

يشعر – يحس Feel

يحمل Carry

يمسك Hold

يتعامل – يسلم                        Handle



يسحب فوق سطح (عن

(الطاولة مثال
Grab

يسحب Pull

يدفع Push

يرمي Throw

يلتقط Catch

يعلم – يعرف Know

يطير Fly

يجدف Row

يغني Sing

يمثل – ينشط – يتصرف Act



يتمرن – يتدرب Practice

يتمرن رياضياً Exercise

يفحص Test

يختبر – يمتحن Examine

يلبس – يرتدي Wear

يسافر Travel

يصل Arrive

يزحف Crawl

يشير – يسجل Sign

يقدم طلبا Apply



يخرب – ينزع Spoil

ينجح Succeed

يدفع نقوداً Pay

يستحق Deserve

يستحق – يجني Earn

يعير Lend

يستعير Borrow

يكسر Break

يصلح Fix

ينصح Advise



يبتسم Smile

يبكي Cry

يصرخ Shout

يصرخ Yell

يصرخ بفزع Scream

يضحك Laugh

يسعل Cough

يعطس Sneeze

يتثاءب Yawn

يتصل – ينادي – يدعو Call



يسمي Name

يتبع Follow

يصل Reach

يخطو Step

يفضل Favor

يفضل Prefer

يخدم Serve

يصارع – يقاتل – يتقاتل Fight

يلفظ Pronounce

يهجئ Spell



يتخيل Imagine

يحلم Dream

يقع Fell

يمأل Fill

يفرغ Empty

يوقف مؤقتاً Pause

يحفز Motivate

يحيط Surround

ينجو Survive

يمر – يمرر Pass



يقطع Cut

يرضع – يمِرض Nurse

يطعم – يغذي Feed

يساعد – يعاون Assist



كلب Dog

جرو Puppy

قطة Cat

قطيطة Kitten

أسد Lion

لبوة Lioness

شبل Lion cub

حمار Donkey

حصان Horse

مهر Pony

ANIMALS حيوانات:



فرس Mare

خروف Sheep

صغير الخروف Lamb

ماعز Goat

دجاجة Chicken

ديك Rooster

صوص Chick

بطة Duck

بجعة Swan

وزة Goose



عصفور Bird

حمامة Pigeon – Dove

سنونو Swallow

الشحرور Blackbird

الطائر المحاكي Mockingbird

ديك رومي Turkey

سمان Ghee

نعامة Ostrich

اللقلق Stork

مالك الحزين Heron



فالمينغو Flamingo

فيل Elephant

زرافة Giraffe

وحيد القرن Rhino

حمار وحشي Zebra

فرس النهر Hippopotamus

نمر Tiger

فهد Jaguar – Leopard

ضبع Hyena

ذئب Wolf



ثعلب Fox

ابن عرس Weasel

غزال Deer

وعل Ibex

المها Oryx

الجمل Camel

الالما Lama

سعدان Monkey

غوريال Gorilla

تمساح Crocodile



أفعى Snake

أفعى سامة Viper – Python

كوبرا Cobra

أناكوندا Anaconda

عقرب Scorpion

عنكبوت سام – رتيالء Tarantula

عظاءة - سحلية Lizard

حرباء Chameleon

سمكة Fish

حوت Whale



نجم البحر Starfish

األخطبوط Octopus

الحبار Squid

القرش Shark

قرش المطرقة Hammer shark

السلمون Salmon

حصان البحر Seahorse

المرجان Coral

الفقمة Seal

الدب Bear



البطريق Penguin

الدب القطبي Polar Bear

النسر Eagle

الصقر Falcon

الفأر Mouse

الجرذ Rat

الضب Lizard

القنفذ Urchin

الخلد Mole

آكل النمل Anteater



الكنغر Kangaroo

دب الباندا Panda

الكواال Koala

الكسالن Sloth

السنجاب Squirrel

الظربان Skunk

الراكون Raccoon

عصفور الدوري Sparrow

المدرع Armadillo

القبرة Lark



غراب Crow

بومة Owl

ديناصور Dinosaur

تمساح ضخم جدا Alligator



شجرة Tree

شجيرة Shrub, Bush

غصن Branch

ورقة Leaf

الساق Stalk

الجذر Root

طحالب Algae

أعشاب بحرية Seaweed

أشنيات Lichens

سرخس Ferns

PLANTS نباتات:



لوتس Lotus

زهرة Flower

وردة Rose

توليب Tulip

سوسن، زنبق Lily

نرجس Narcissus

ياسمين Jasmine

نخلة Palm

البنفسج Violet

سرو Cypress



حور Poplar

صنوبر Pine

بلوط Oak

صبار Cactus

اقحوان Daisy

شقائق النعمان Anemone

عباد الشمس Sunflower



الشمس The Sun

نجمة Star

كوكب Planet

كويكب Asteroid

القمر The Moon

عطارد Mercury

الزهرة Venus

األرض Earth

المريخ Mars

المشتري Jupiter

OUR GALAXY مجرتنا:



زحل Saturn

أورانوس Uranus

نبتون Neptune

الكوكب القزم: بلوتو The Dwarf Planet: Pluto

مذنب Comet

المجموعة الشمسية The Solar System

الكون The Universe



مطعم Restaurant

مطعم أكالت سريعة Fast food

مطعم عالواقف Snack

وجبة Meal

فطور Breakfast

وجبة بين الفطور والغداء Brunch

غداء Lunch

عشاء Dinner

وجبة سريعة – تصبيرة A snack

بيض Eggs

FOOD طعام:



بيض مخفوق Scrambled eggs

بيض مقلي Fried eggs

بيض مسلوق Boiled eggs

بطاطا مقلية French fries

خبز Bread

لبن زبادي Yogurt

حليب Milk

زبدة Butter

جبنة Cheese

مربى Jam



توست/خبز محمص Toast

أرز Rice

حساء Soup

حساء الخضار Vegetables soup

حساء العدس Lentil soup

حساء الدجاج Chicken soup

معكرونة Pasta

الزانيا Lasagna

مشاوي Barbeque

صلصة Sauce



ميونيز Mayonnaise

كتشب Ketchup

صلصة الصويا Soy sauce

سوشي Sushi

تونة Tuna

سمك Fish

دجاج Chicken

لحم Meat

شرائح اللحم Steaks

لحم الخروف Lamb



لحم العجل Veal

لحم الخنزير Pork

لحم الجمل Camel

كرات اللحم Meatballs

سلطة Salad

كباب Kebab

همبرغر Hamburger

شاورما Shawarma

بيتزا Pizza

فطيرة Pie



كاتو Cake

تورتة Tart

معجنات Pastry

حلويات Dessert

حلوى Candy

علكة Gum

مصاصة Lollipop

شوكوال Chocolate

شوكوال بيضاء White Chocolate

(جوز (مكسرات Walnuts



فستق Nuts

بوظة Ice cream

بسكويت Biscuits

بطاطا شيبس Chips

حبوب اإلفطار Corn Flakes – Cereals

فشار Popcorn

سندويتش Sandwich

سجق Sausage

نقانق Hot dog

شعيرية Noodles



كريم شانتيه Whipped cream

دبب الجيليه Jelly bears

برغل Groats, Bulgur

بشاميل Béchamel

كسترد Custard

عسل Honey

كراميل Caramel

كرواسان Croissant

دونات Donuts

توفي Toffee candy



جيليه - هالم Jelly

بولونيز (صلصة الطماطم

(واللحم المفروم
Bolognese

حساء الفطر Mushroom soup

ديك رومي مشوي Roasted turkey

لحم مشوي Roasted beef

سمن Ghee, Margarine



بندورة Tomato

خيار Cucumber

بطاطا Potato

خس Lettuce

ملفوف Cabbage

قرنبيط Cauliflower

بروكولي Broccoli

باذنجان Aubergine

كوسى Zucchini

فول Bean

VEGETABLES AND GRAINS

خضروات وحبوب:



فاصولياء Beans

بازالء Peas

فلفل Pepper

قظن Cotton

ينسون Anise

قنب Hemp

ذرة Corn

هليون Asparagus

كرفس Celery

بقدونس Parsley



كزبرة Coriander

زنجبيل Ginger

بطاطا حلوة Sweet potato

فطر Mushroom

بصل Onion

ثوم Garlic

بصل أخضر Green onion

ثوم أخضر Green garlic

عدس Lentil

حمص Chickpeas



قمح Wheat

شعير Barley

شوفان Oats

جرجير Rocca

لفت Kale

شمندر Beet

سبانخ Spinach

زيتون Olive

جزر Carrot

يقطين Pumpkin



نعناع Mint

بقلة/ِرجلة Portulaca

فجل Radish

قرع Squash

خردل Mustard

(أعشاب مختلفة (زهورات Herbs

كمون Cumin

قرفة Cinnamon

كركم Curcuma

هيل Cardamom



جوزة الطيب Nutmeg

أرضي شوكي Artichoke

(جالبينو (فلفل حار جداً Jalapeno

فليفلة حمراء Red pepper

فليفلة برتقالية Orange pepper

فليفلة خضراء Green pepper

فليفلة صفراء Yellow pepper

شطة Hot pepper



تفاح Apple

برتقال Orange

موز Banana

ليمون Lemon

بوملي Pomelo

غريفون Grapefruit

جوافة Guava

أناناس Pineapple

كيوي Kiwi

عنب Grapes

FRUITS فواكه:



كرز Cherry

فريز – فراولة Strawberry

دراق Peach

خوخ Plum

كرز أخضر Green cherries

لوز Almond

كوال Cola

نارنج Naranj/Sour orange

توت العليق Raspberry

توت أسود Blackberry

FRUITS فواكه:



إجاص Pears

أفوكادو Avocado

أكدينيا Loquat

ببايا Papaya

بطيخ أحمر Watermelon

شمام Melon

بندق Hazelnut

تمر Dates

تمر هندي Tamarind

فاكهة التنين Dragon fruit



تين Figs

تين شوكي Prickly pear

رمان Pomegranate

رامبوتان Rambutan

زعرور Hawthorn

سفرجل Quince

فاكهة الخبز Breadfruit

قشطة Cream fruit

كاجو Cashew

مشمش Apricot



مانجو Mango

كاكا Kaka

مندرين Mandarin

يوسفي Tangerine

فاكهة النجمة Star fruit

مكاديميا Macadamia

كستناء Chestnut



ماء Water

لبن Buttermilk

شاي Tea

قهوة Coffee

نيسكافيه Nescafe

كابوتشينو Cappuccino

التيه Latte

عصير تفاح Apple juice

عصير برتقال Orange juice

عصير برتقال وجزر Orange and carrot juice

DRINKS مشروبات:



عصير ليمون – ليمونادة Lemonade

عصير ليمون ونعناع Polo – Lemon mint juice

عصير غريفون Grapefruit juice

عصير رمان Pomegranate juice

كوكتيل Cocktail

كوكتيل حليب وموز Banana and milk cocktail

ميلك شيك شوكوال Chocolate Milkshake

ميلك شيك فراولة Strawberry Milkshake

ميلك شيك فانيليا Vanilla Milkshake

ميلك شيك موز Banana Milkshake



عصير المانجو Mango juice

كوال Cola

مشروب غازي Soda

قهوة تركية Turkish Coffee

قهوة بيضاء White Coffee

شوكوال ساخن Hot chocolate

كاكاو Cacao

التيه مثلج Ice Latte

قهوة مثلجة Ice Coffee

شاي مثلج Ice Tea



مشروب غازي خفيف

السعرات الحرارية
Diet Soda

مشروب الطاقة Energy drink

عصير أناناس Pineapple juice

شاي أخضر Green tea

شاي ايرل غري Earl grey tea

بابونج Chamomile

(زهورات (شاي األعشاب Herb tea

موكا Mocha



فستان Dress

تنورة Skirt

طقم Suit

بيجاما Pajamas

مالبس سباحة Swimming suit

مالبس المدرسة School suit

مالبس داخلية Underwear

قميص Shirt

كنزة قطنية T-Shirt

بلوزة Blouse

CLOTHES مالبس:



شورت Shorts

بنطال Pants

جينز Jeans

حذاء Shoes

معطف Coat

كنزة صوفية Sweater

جاكيت Jacket

زر Button

سحاب Zipper



سيارة Car

سيارة أجرة Taxi

سفينة Ship

قطار Train

مركب Boat

قطار األنفاق Subway

باص Bus

VEHICLES مركبات:



(لعبة (عروسة Doll

كرة Ball

ألعاب كمبيوتر Video games

شطرنج Chess

دبدوب Teddy Bear

لعبة Toy

طائرة ورقية Kite

خشخيشة لألطفال Rattle

دمية Puppet

أحجية الصور المقطوعة Jigsaw puzzle

TOYS AND GAMES

ألعاب:



مكعب روبيك Rubik’s cube

الحصان الهزاز Rocking horse

َدَحل Marbles

بالون Balloon


