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عبارة باللغة اإلنجليزية مترجمة للغة العربية 250سنقدم لكم في هذا الملف   

ها من أجل التواصل الجيد ظلة في اللغة اإلنجليزية يمكنم حفستجدون في هذا الملف عبارات شائعة ومتداو

 وفهمها أثناء حواراتكم مع المتحدثين باللغة اإلنجليزية 
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Hello مرحبا´ 
Welcome أهال وسهال 

Good morning. صباح الخير 
Good evening مساء الخير 
Last lesson we talk about  الدرس الماضي تحدثنا عنفي 
Very good جيد جدا 
Give me an example أعطيني مثال 
is there any question هل هناك أي سؤال 
be attention انتبهوا معي 
turn to page إلى الصفحة اقلب 
stop talking توقف عن الكالن 
can you hear me هل تسمعني 
listen to me  إستمع إلي 
in the back  في الخلف 
close the book أغلق الكتاب 
no gum العلك ممنوع 
keep silent إلتزموا الصمت 
Don`t sleep be with me ال تناك خلك معي 
who can answer من يستطيع اإلجابة 
who can read يقرأ من 
who can complete من يكمل 
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who can correct من يستطيع التصحيح 
repeat after me بعدي كرروا 
Look at here إنظر هنا 
what is the problem المشكلة ما 
Put down your pens ضع القلم 
clean the board please إسمح السبورة لو سمحت 
why were you absent 
yesterday لماذا كنت غائب األمس ؟ 
Be quiet please سمحت لو هدوء 
What is the date today كم التاريخ اليوم 
Have you done your 
homework 

 هل أكملتم الواجب
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give your friend a chance  أعطي لزميلك فرصة 
Good night  تصبح على خير 
Goodbye  السالمة مع 
See you later الحقا  كأرا 
Nice to meet you  بلقاءكسررت 
Honored to meet you  تشرفت بلقاءك 
Have a seat, please  تفضل بالجلوس 
Thank you اشكرا 
Thank you very much  شكرا جزيال 
Do not mention it  ال داعي للشمر 
Of course  بالطبع 
If you please سمحت لو 
Alright  حسنا 
Never mind  ال بأس 
Please اء رجا 
After you من بعدك 
I am sorry  أنا آسف 
Excuse me for a moment  أعذرني للحظة 
Sorry اعذرا 
What is your name? ؟ اسمك ما 
At your service خدمتك  في 
From here  من هنا 
Where are you going? ذاهب؟ أنت أين إلى 
I would like to meet you  أود مقابلتك 
It is a pleasure to know you.  أنا سعيد بمعرفتك 
Pleased to meet you  أنا مسرور بلقاءك 
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See you soon  أراك قريبا 
How is life  كيف تسير الحياة 
How are you feeling today?  كيف حالك اليوم 
I would like to meet you أود مقابلتك 
How is everything going? أمورك هي كيف 
What is new هل من جديد 
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It is a long time since I have seen 
you. 

 لم أراك مدة طويلة 

Allow me to introduce my friend  إسمح لي أن أعرفك بصديقي 
Take care.  إعتني بنفسك 
Say hello to your mother. بلغ لوالدتك تحياتي 
It makes me happy. يسعدني هذا 
Keep in touch.  لنبق على اتسصال 
Looking forward to seeing you 
again. 

 أتطلع لرؤتك مرة أخرى 

Feel at home.  إعتبر نفسك في منزلك 
See you tomorrow. اغدا أراك 
When shall we meet again?  متي نلتقي مرة أخرى 
How can I call you? كيف يمكنني اإلتصال بك 
May I have your number? رقمك؟ أعطيتني هال 
Would you like to come with 
me? 

 هل ترغب بمقابلتي 

Do you like going shopping with 
me? 

 أتود الذهاب للتسوق معي 

On foot. سيرا على األقدام 
Will you accompany me to… إلى أترافقني 
How are you حالك كيف 
How've you been كلحا ناك كيف 
How you doin حالك كيف 
How is it going? حالك كيف 
How are things حالك كيف 
Fine بخير 
I am very well, thank you أنا بخير ، شكرا لك 
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Fine and you  بخير وأنت 
A lot better ,thanks شكرا بكثير افضل 
what does this mean هذا؟ معنى ما 
what does that mean  ما معنى ذلك 
What do you mean?  ماذا تعني 
Where are you now أين أنت اآلن ؟ 
What works? تعمل؟ ماذا 
What is work?  ما العمل 
What next? بعد؟ ماذا 
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No thing  ال شيئ 
Let's go  دعنا لنذهب 
What's the problem المشكله ماهي 
Where to? اين الى 
Where from  من أين 
What else?  ماذا أيضا 
Good luck  حظ موفق 
Move  تحرك 
Shut up أصمت 
What is wrong? ما الخطب 
What happens here?  ما الذي حدث هنا 
What is going on here?  ما الذي يجري هنا 
Tell me about yourself  خدثني عن نفسك 
What do you say  ماذا تقول 
What are you talking about? تتحدث ماذا عن 
Are you crazy?  هل أنت مجنون 
Are you accept me friend for you?  هل تقبلني صديق لك ؟ 
Do not stop - No stop  ال تتوقف 
Are you stupid ?  هل أنت غبي 
No way  ال مفر 
No problem  ال مشكلة 
Let's dream  دعنا نحلم 
Let's go to sleep دعنا نذهب للنوم 
Please move  تحرك أرجوك 
What is your nationality  ما هي جنسيتك 
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Where do you live?  أين تعيش 
At length أخيرا 
At full speed  أقصى سرعة 
By the way بالمناسبة 
Take your time  خذ وقتك 
enjoy your time  إستمع بوقتك 
I see him now  أنا أراه اآلن 
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In my opinion  في رأيي 
With respect to...  مع احترامتي لك 
Later on  في ما بعد 
Get out of here  أخرج من هنا 
So and so. وكذا كذا 
As well. كذلك 
do you speak Arabic  هل تتكلم العربية 
Does anyone here speak Arabic  هل يوجد هنا أحد تحدث العربية 
I don't speak much English  ال أتحدث اإلنجليزية كثيرا 
I understand  أنا أفهم 
I don't understand  لم أفهم 
I did not understand what you 
have said. 

 لم أفهم ما قلت 

Please repeat that  فضلككرر من  
Could you speak more slowly, 
please? 

 تحدث ببطئ من فضلك 

please point to the phrase in the 
book 

 من فظلك أشر للكلة في الكتاب 

just a minute I'll see if I can Find 
it in this 
book 

 فقط دقيقة أنا سأجد هذا في الكتاب 

can you help me , please  من فضلك ساعدني 
Give it to me please  من فظلك أعطه لي 
bring it to me please من فضلك أحضره لي 
I'm hungry  أنا جائع 
I'm thirsty  أنا عطشان 
I'm tired  أنا متعب 
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I'm lost أنا تائه 
it's important هام امر انه 
it's urgent امر عاجل انه 
I'm not working today  أنا ال أعمل اليوم 
The program hasn't started yet  البرنامج لم يبدأ بعد 
You didn't send me a postcard كارت لي ترسل لم أنت 
What does this word mean  ماذا تعني هذه الكلمة 
Did you learn English at school  هل تعلمت اإلنجليزية في المدرسة 
I can hear you all right  على ما يرامأستطيع أن أسمعك 
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Are you waiting for someone ام اصخش رظتنت نتأ هل 
Have you filled in the form ةرامتاالس ألتم هل 
Shall we have lunch now ناآل ءالغذا ولانتنس هل 
hurry up بسرعه 
I don't know yet االن حتى اعرف ال 
I'm just passing through انه من رام انا 
Get well soon! لجاعلا ءاشفلا لك منىتأ 
Happy vacation! سعيدة إجازة لك أتمنى 
What was the weather like on 
holiday? 

 ؟لةطعلا يف سقطلا الح نآك كيف

Thanks for coming كئيجمل ااركش 
Thanks for your care. كمامتها لىع ااركش 
What is your phone number? ؟كفتاه قمر وه ما 
When I told him he just 
exploded 

 كلذب تهربخأ امندع ابضغ رجفنا

He lost control over his anger سهنف يف كمحتلا فقد 
I speak very little English. ةالقطب يةزيلجنلإا حدثتأ ال انأ 
Talk slowly please. سمحت لو مهلك على تكلم 
I want a glass of water. ءاملا من ااسأك أريد 
Do you two know each other ؟امكضعب ناتعرف هل 
Have you met امتلباتق هل 
You two have a lot in common ةكرتمش ةريثك ءايأش امكيدل نانثلاا امتنأ 
I've been wanting to meet you 
for 
sometime 

 وقت منذ لقائك في أرغب كنت

I've heard so much about you كنع ريثكلا عتمس 
I feel I know you already لعفلاب كفأعر يننأ رعأش 
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What's up  ما الجديد 
What's going on  ماذا يجري 
I don't have time to think جدا مشغول 
How is your family  كيف حالك عائلك 
How are you feeling ؟ تشعر كيف 
Have you heard the latest  هل سمعت آخر األخبار 
Are you listening to me  هل تنصت لي 
Look what we have here أنظر ماذا لدي هنا 
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I don't believe my eyes  أنا أصدق عيناي 
Do my eyes deceive me هل تخدعني عيناي 
How many times do I have to tell 
you 

 ذلك لك أقول أن يجب مرة كم

So you said قلت هكذا 
Stop harping on that subject  توقف عن الحديث في هذ الموضوع 
Must you belabor the point  هل يجب أن أكرر نفس النقطة 
May I have a word with you معك بكلمة لي هل 
What's your point  ما الذي تريد أن تصل إليه 
That's beside the point  هذا خارج الموضوع 
That has nothing to do with it  ال عالقة لذلك بالموضوع 
That has nothing to do with 
what I'm 
talking about 

 بما حدث هناال عالقة لذلك 

That's another story أخري قصة هذه 
That's a whole another story  هذه قصة أخرى تماما 
I don't believe my eyes  أنا أصدق عيناي 
None of your business  هذا ليس من شأنك 
Do you understand what I'm 
saying 

 هل تفهم ما أقول

I'll let you go now  سأتركك اآلن 
The door bell is ringing . I'll call 
you back 

 جرس الباب يرن سأتصل بك الحقا

We have spent a lot of money  صرفنا الكثير من المال 
I'm writting a letter  أنا أكتب خطابا 
I have nothing to declare ليس عندي ما أعلنه 
This is …  هذا هو 
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I see you  أنا أراك 
You see me  أنت تراني 
He sees her يراها هو 
She sees him تراه هي 
We see you  نحن نراكم 
You see us  أنتم ترونا 
They see us  هم أو هن يرونا 
The cars are theirs  السيارات ملككم 
The pens are ours  القلم ملكنا 
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The book is hers  الكتاب هنا 
The book is his  الكتاب ملكه 
The book is yours  الكتاب ملكك 
I left early  غادرت مبكرا 
She went home  هي ذهب للمنزل 
We said goodbye  نحن قلنا مع السالمة 
They talk English  هم يتكلمون اإلنجليزية 
She telephoned me  هي إتصلت بي 
I hit him  أنا ضربته 
Are you talking to me  هل أنت تتحدث إلي 
Why didn't she ask them to 
come 

 لمذا لم تطلب منهم الحضور 

I think he doesn't like me  أعتقد أنه ال يعجبني 
Don't ask me  ال تسأله 
Ask him هو اسأله 
We watched him for hours  نحن شاهدنها لمدة ساعات 
We saw her  نحن رأيناها 
They like us  هم يحبوننا 
That's my daughter  هذه إبنتي 
This is her office  هذا مكتبه 
That's his mother أمه هذه 
This is our house  هذا منزلك 
The cat wants its dinner عشاءها تريد القطة 
Put your hands in your pockets  ضع يدك في وجهك 
My hands are warm , but yours 
are cold 

 يدي دافئة لكن يدك باردة 
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This book is really good  هذا الكتاب فعال جيد 
What are those birds  ما ذلك الطيور 
That house is beautiful ليمج زلنملا كلذ 
These chips are cold ةرداب سطاطبلا ههذ 
what about this tie here انه طابلرا اذه عن اذام 
This is a nice color  هذا لون جميل 
That's cheap  ذلك رخيض 
I'm teaching myself Italian أعلم نفسي اإليطالية 
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This kettle switches itself off  هذه الغالية تغلق نفسها 
We've found ourselves a nice 
place here 

 وجدنا ألنفسنا مكان جيد هنا 

The children are behaving 
themselves today 

 األطفال يودون أن أفسحهم اليوم 

Have you understood  هل تفهم الدرس 
raise your hand يدك أرفع 
Excellent  ممتاز 
it's a gift  إنها هدية 
Must I pay on this هذا عن ادفع ان يجب هل 
how much كم؟ 
Where do I pay? أين أدفع ؟ 
Where are the luggage 
trolleys? 

 أين عربات الحقائب ؟

Where can I change foreign 
currency? 

 ؟األجنبية التمعلا ليوحت ننيكمي نيا

That's his mother هذه أمه 
Where can I get a taxi? أين أجد التاكسي ؟ 
Where can I hire a car?  أين يمكنني أن أجد السيارة 
Where is the hotel located?  أين يقع الفندث 
You will be late this evening  أنت سوف تتأخر هذا المساء 
What is the charge per mile?  كم الثمن لكل ميل 
what's the deposite  كم التأمين 
could you book me a hotel 
room please 

هل تستطيع أن تحجز غرفة لي في الفندق 

 من فضلك 
Do you have anything 
tomorrow? 

 ألديك أي ارتباط غدا
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The diner is on me tonight.  العشاء على حسابي الليلة 
Do you like to spend the night 
with me? 

 هل تود أن تقضي الليلة معي ؟ 

Do you have free time 
tomorrow morning? 

 هل لديك وقت فارغ غدا في الصباح 

I would like to visit you 
tomorrow. 

 أرغب في زيارتك غدا 

Thank you for the visit.  شكرا على الزيارة 
This is nice of you!  هذا لطف منك 
You are so generous! مركلا غاية يف أنت 
It seems good!  إنها تبدوا جيدة 
Have a nice meal!  صحة وعافية 
Have a nice evening! سعيدة أمسية لك أتمنى 
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