
 

 : عدادمن إ

هشام الطاهرياألستاذ   



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
Is a foreign language like english proficiency kind of  inteligence is not linguistic 

intelligence 



 

 

 تعبريات إجنليزية يف احلياة اليومية 
What happens here ? هنا ؟ ما الذي يحدث  

What is going on here ? ما الذي يجري هنا ؟ 
Tell me about yourself ?  حدثني عن نفسك ؟ 

What do you say ? ماذا تقول ؟ 
What are you talking about ? عن ماذا تتحذث ؟ 

Are you crazy ? هل أنت مجنون ؟ 
Do you accept me as a freind for 

you ? 
 هل تقبلني صديق لك ؟

Do not stop/ no stop  لا تتوقف 
Are you stupid ? هل أنت غبي ؟ 

No way لا مفر 
No probleme لا مشكلة 

Whit respect to … في ما يتعلق ب/ في ما يخص ب 
Later one لاحقا / في ما بعد 

 



 

 

Get out of here أخرج من هنا 

So and so كذا وكذا 

As well كذالك 

How do you get along with your 
son ? 

بنك ؟  كيف حالك مع إ

Never mind لا بأس / لا يهم / لا عليك منه 

Once more مرة أخرى 

Once a day مرة في اليوم 

My father is not here أبي ليس هنا 

Happy dreams or sweet dreams أحلام سعيدة 

I believe so أعتقد ذلك 

Lend me your car أعرني سيارتك 

Im looking for my book  أبحث عن كتابي 

 



 

  

 

I mean that you are comletely 
wrong 

 أقصد أنك مخطيء تماما

More than a week أكثر من أسبوع 

Will you dine with me ? أتتناول العشاء معي ؟ 

Where are you going now ? إلى أين تتذهب الأن ؟ 

Good bye إلى اللقاء 

So long الوداع 

I now it verry will أنا أعرفها جيدا 

really حقا 

You are wrong / you are mistaken أنت مخطئ 

I would like to … أود / أحب أن 

Where is your father ? أين أبوك ؟ 



 

 

Where have you been? أين كنت 
Leave me now إتركني الأن 

Take care إحذر 
Come in my friend ادخل يا صديقي 

Go to the station with him إذهب معه إلى المحطة 

Make haste  الأنأستعجل / مقولة قديمة لا تستخدم  

His name is Majed إسمه ماجد 

I long indeed to see you أتوق جذا لرأيتك 
Speak slowly تكلم ببطىء 

Keep calm إبق صامتا 
Good luck حظ سعيد 

Take your book خد كتابك 
Inc went to the station ذهب إلى المحطة 

I saw it with my own eyes رأيته بعيني 
Perhaps ربما 

Please tell me أخبرني أرجوك؟ 



 

 

He will come tomorrow سيأتي غدا 
Your voice is too low صوتك خافت جدا 
How is your business? كيف تسير أعمالك ؟ 

How is the family? كيف حال العائلة ؟ 
fIow is your health? كيف صحتك 

I say nothing لا أقول شيء 
I can’t say any thing لا أقدر أن أقول شيء 

Don’t come today لا تأتي اليوم 
Please don’t disturb yourself أرجوك لا تزعج نفسك 

Don't be afraid لا تخف 
Don’t go with my son بني  لا تذهب مع إ

Don’t touch this لا تلمس هذا 
Nothing لاشيء 

he won’t be long late لن يتأثر 
I have four لدي أربعة 
Goodnight ليلة سعيدة 

How beautiful it is? ما أجمله 
How happy I am?  كم أنا سعيد 
What is his name ? ما إسمه ؟ 



 

 

What a wander? يا للعجب 
What do you say? ماذا تقول ؟ 
What did you say? ماذا قلت ؟ 

What do you eat? ماذا تأكل ؟ 
Yes I know him أجل أعرفه 

Yes I know him very well نعم أعرفه جيدا 
Are you all right? هل أنت بخير ؟ 

Are you ok? هل أنت بخير ؟ 
Yes I did أجل فعلت 

Yes in the morning نعم في الصباح 
This is dangerous هذا خطر 

That is absurd هذا سخيف 

It is true هذا صحيح 
It’s untrue  هذا غير صحيح 

Have you seen Ahmed today? هل رأيت أحمد اليوم ؟ 
Have you heard anything new? هل سمعت شيأ جديدا ؟ 

Is there any news today? هل من خبر اليوم ؟ 
Is it official هل هذا رسمي ؟ 



 

 

lie is my friend هو صديقي 
tie is unlucky هو سيء الحظ 
Take it easy هون عليك 

Farewell وداعا 
Nice to meet you يسرني لقاءك 

It’s said يقال 
What a misfortune يا لسوء الحظ 

There is much water in the river هناك ماءكثير في النهر 
Do you remember me? هل تذكرني ؟ 

I hope you agree أنا أمل أن توافق 
I hope you go home with me أمل أن تذهب معي إلى البيت 
What is your favorite food? ماهو طعامك المفضل ؟ 

I like Yemeni food أعشق الأكلات اليمنية 
What is your favorite team يقك المفظل ؟  ماهو فر

Where do you spend most of your 
time 

 أين تقضي معظم وقتك ؟

What do you have with you? ماذا معك ؟ 
Where is the exit? أين المخرج ؟ 

Where is the bathroom? أين الحمام ؟ 



 

 

I want a single room please أريد غرفة بسرير واحد 
I will see what we have? سأرى ماذا لدينا 

Do you like it? هل تعجبك ؟ 
Nothing at all لاشيء أبدا 

I shall go right now سأذهب الأن 
finger print اصبع القدم 

moustach الشارب 
eyelash الرمش 
back الظهر 

eyebrow الحاجب 
waist الخصر 
knee الركبة 
chest الصدر 
neck الرقبة 
feet أقدام 
eyes عيون 

mouth فم 
nose أنف 

finger إصبع 



 

 

ear أدن 
face وجه 
hair شعر 
head رأس 
mole شامه 
body جسم 
nail ظفر 
Hand يد 

tongue لسان 
kidney كلية 

stomach معدة 
arm ذراع 

beard لحية 
skin جلد 
heart قلب 
teeth أسنان 
belly بطن 

pimple الشباب حب  
elbow كوع 



 

 

Thank you شكرا لك 
Thank you very much يلا  شكرا جز
You’re welcome عفوا 
It’s my pleasure بكل سرور 

Here you are تفضل 
I see فهمت 

I don't understand أنا لا أفهم 
Im sort ididn't catch you أسف, لم أفهم أن  

All right حسنا 
That’s all right كل شيء على ما يرام 

how far is it to the town? 
 

 كم تبعد المسافة إلى البلدة ؟

      how long?  كم وقتا ؟ 
Whom should I ask? من الذي يجب أن أسئله ؟ 

After you بعدك 
I’m lost أنا تائه 

Please speak English ية ؟  أرجوك تكلم بالإنجليز
Do you speak English? ية ؟  هل تتكلم بالإنجليز

Where is the nearest hotel? أين يقع أقرب فندق ؟ 



 

 

Where is the bathroom? أين الحمام ؟ 
Why? لماذا 
What? ماذا 
When? متى 
Look! انظر 
Wait! إنتظر 
Help! النجدة 
Fire يق  حر

Entrance دخول 
Exit خروج 

No admittance  = No Entrry ممنوع الدخول 
Emergency exit مخرج الطوارئ 

No smoking ممنوع التدخين 
Push ادفع 

Toilets الحمام 
Ladies سيدات 

Gentlemen رجال 
I أنا 

 



 

 

We نحن 
He هو 
She هي 
they هم 

my /mine لي 
our /ours لنا 

His له 
her /hers لها 

its له / لها 
their /thcirs لهم / لهن 

Good morning صباح الخير 
Hello مرحبا 

Hi أهلا 
How are you doing?  حالك ؟كيف  

How are you getting along? كيف الأحوال ؟ 
How is it going? كيف الحال ؟ 

What’s up? ما أخبارك ؟ 
It’s nice to meet you تشرفنا 

I’m glad to sec you again أنا سعيد برأيتك ثانية 



 

 

What’s new? ما أخبارك ؟ 
Long time no see يل  لم أرك منذ وقت طو

I am pleased to do so يسرني أن أفعل هذا 
Goodbye مع السلامة 

Good night تصبح على خير 
See you later إلى اللقاء في ما بعد 

take care of yourself إنتبه لنفسك 
I’m looking forward to seeing you 

again 
 أتطلع إلى رأيتك مرة أخرى

This is my business card هذه بطاقتي 
I would like to meet you in the 

lobby 
 أود مقابلتك في البهو

Will you be free tomorrow? هل ستكون حرا غذا ؟ 
Do you want to come with me? هل تود أن تذهب معي ؟ 
What are your plans for today? ما خططك اليوم ؟ 

Let me be your guide دعني أكون مرشدك 
Let’s go swimming فلنذهب للسباحة 

Would you care for something to 
eat? 

 هل تود تناول شيء ؟



 
 

 


