بعد أسبوع
a week ago

-

قبل أسبوع

منتصف الليل
Midnight
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I have just eaten
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أكلت قبل قليل

I had worked

العارشة مسا ًء
10 p.m.

4.55

6.05

4.00

2.15

كنت قد عملت

الخامسة إال خمس دقائق

السادسة وخمس دقائق

الساعة الرابعة تـامماً

الساعة الثانية والربع

الساعة العارشة والنصف

1/10

1/9

1/8

10.30

Hour

العشر

التسع

الثمن

السبع

1/7

1/6

1/5

1/4

1/3

1/2

التاسعة صباحاً

تذهبان

يذهبان

تذهبان

تذهبان

السدس

الخمس

الربع

صف
ال ِن ْ
ُ
الث ْلث

األجزاء

Divisions

9 a.m.

I was working

كنت أعمل

I have (already) worked

لقد  /قد عملت

I may work

قد أعمل

I will work

سوف أعمل

سأعمل

أذهب
تذهب
تذهبيـن
يذهب
تذهب
نذهب
تذهبون
تذهبـن
يذهبون
يذهبـن

I will work / I am going to work

ذهبت
ذهبت
ذهبت
ذهب
ذهبت
ذهبنا
ذهبتـم ذهبتام
ذهبتـن ذهبتام
ذهبوا ذهبا
ذهبـن ذهبتا

Past tense

الفعل الـاميض

Present tense

الفعل الـمضارع

www.al-hakkak.fr

www.al-hakkak.fr

Ghalib Al-Hakkak

دائـ ًام
Never
أبدا ً (أبدا)
At once
حاالً (حاال)
ام (قديـام) In the old days
قديـ ً
Please
رجا ًء (رجاء)
Sometimes
أحياناً (أحيانا)
Naturally
طبعاً (طبعا)
Officially
رسمياً (رسميا)
Currently
حالياً (حاليا)
Very
جدا ً (جدا)
A lot
كثيـرا ً (كثريا)
Exactly
تـامماً (تـامما)
Rarely
نادرا ً (نادرا)
Daily
يومياً (يوميا)
Recently
حديثاً (حديثا)
A little, modestly
قلي ً
ال (قليال)
long
طوي ً
ال (طويال)
shortly
قريباً (قريبا)
Far
بعيدا ً (بعيدا)
Recently
مؤخرا ً (مؤخرا)
(دائـام)

Always

Adverbs

العاقل وغري العاقل
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والية ج واليات State
والية أمريكية  /واليات أمريكية
أمة ج أمم Nation
أمة متحدة  /أمم متحدة
بلد ج بلدان Country
بلد عربـي  /بلدان عربية
بقرة ج بقرات Cow
بقرة بيضاء  /بقرات بيضاء
طيـر ج طيور Bird
طيـر أسود  /طيور سوداء

غري العاقل

ذيك intelligent
رشيف honnest

امرأة ج نساء
امرأة ذكية  /نساء ذكيات
رجل ج رجال
رجل رشيف  /رجال رشفاء

العاقل

األمم املتحدة  /اإلمارات املتحدة
 /الواليات املتحدة  /الدول الصناعية
 /السنني املاضية  /الساعات القادمة /
االمتحانات النهائية  /االنتخابات الرئاسية
 /األعامل الفنية  /األرقام القياسية  /املدن
الفرنسية  /البلدان العربية ...

Agreement of plural
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الربيع  -الصيف  -الخريف  -الشتاء
Spring
الفجر  -الصباح  -الضحى  -الظهر  -العرص  -املغرب  -العشاء  -الليل
Dawn
األحد  -يوم االثنني  -يوم الثالثاء  -يوم األربعاء  -يوم الخميس  -يوم الجمعة  -يوم السبت
يوم
Sunday
يناير  -فرباير  -مارس  -أبريل  -مايو  -يونيو  -يوليو  -أغسطس  -سبتمرب  -أكتوبر  -نوفمرب  -ديسمرب

January

a week ago

within a week

longtime

moment / span

منذ أسبوع

-

then / at that moment

 /مدة طويلة  /مدة قصيـرة  /فتـرة طويلة  /زمن طويل  /عندئ ٍذ = عندذلك = عندها = وقتها = إذذاك
long moment

two minutes

short span

أثناء األسبوع = خالل األسبوع

two hours

long span

during the week

مدة

two years

Ghalib Al-Hakkak

minute

two days

week
day

two months

(عامان)

دقيقتيـن (دقيقتان)  /ساعتيـن (ساعتان)  /يوميـن (يومان)  /أسبوعيـن (أسبوعان)  /شهرين (شهران)  /سنتيـن (سنتان) = عاميـن

month
hour

two weeks

year

www.al-hakkak.fr
دقيقة ج دقائق  /ساعة ج ساعات  /يوم ج أيام  /أسبوع ج أسابيع  /شهر ج أشهر  /سنة ج سنين = عام ج أعوام
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two years

one year

four years

three years

several years

many years

some years

long years

في السابع من الشهر الماضي  /في السابع من الشهر الحالي  /في السابع من الشهر القادم
the 7th of last month

the 7th of next month

the 7th of this month

الشهر الماضي = الشهر الفائت = الشهر الفارط = الشهر المنصرم  /الشهر القادم = الشهر المقبل = الشهر اآلتي
next month

last month

بداية العام = أول العام = أوائل العام  /نهاية العام = آخر العام = أواخر العام  /رأس السنة  /السنة الميالدية  /السنة الهجرية
End of the year

Begining of the year

christian year

New Year
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عام  /عاميـن (عامان)  /ثالثة أعوام  /أربعة أعوام ...

عدة أعوام  /بضعة أعوام  /أعوام طويلة  /أعوام قليلة

Hegira year
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I live here

أنا ساكن هنا

I know

عارف

I thank you / Thanks

متشكر = شكراً

(أنا) متأسف

I beg your pardon / Sorry

I understand

(أنا) فاهم

We are going

I am going

نحن ذاهبون  /ذاهبات

أنا ذاهب  /ذاهبة

I will not work

لن أعمل

I didn't work

لم أعمل

I don't work

ال أعمل

I didn't work

ما عملت

I will already be far away

سأكون قد رحلت

I almost died

كدت أموت

أكاد أفهم

I almost understand
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واحد  -اثنيـن  -ثالثة  -أربعة  -خمسة  -ستة  -سبعة  -ثـمانية  -تسعة  -عشرة
أحد عرش  /إحدى عرشة  -اثنا عرش  /اثنتا عرشة  -ثالثة عرش  /ثالث عرشة  - ... -تسعة عرش  /تسع عرشة
األول  -الثانـي  -الثالث  -الرابع  -الخامس  -السادس  -السابع  -الثامن  -التاسع  -العارش
الحادي عرش  -الثاين عرش  -الثالث عرش  -الرابع عرش  - ... -التاسع عرش
األوىل  -الثانية  -الثالثة  -الرابعة  -الخامسة  -السادسة  -السابعة  -الثامنة  -التاسعة  -العارشة
الحادية عرشة  -الثانية عرشة  -الثالثة عرشة  -الرابعة عرشة  - ... -التاسعة عرشة

Ghalib Al-Hakkak

أبداً
دائـ ًام
طبعاً
.........

Quickly

( )adj / participle / nounـــاً (بالتنوين)

برسعة
برصاحة
Frankly
بهدوء
Calmly
بوضوح
Clearly
بانتباه
Closely
بعناية
Carefully
ببطء
Slowly
بالضبط
Exactly
بالتأكيد
Certainly
بقليل
A little
بكثيـر
Greatly
بشدة
Deeply
بقوة
Energetically
باهتامم
With interest
بشكل عام
Usually
بشكل متواصل Continually
بشكل مستمر Continually
بشكل واضح
Clearly

بـ Noun +
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لـم ؟
ما  ...؟  /لـامذا ؟ َ /
مم ؟ /
بـامذا ؟ َ /
بـم ؟ من ماذا ؟ َّ /
عىل ماذا ؟ عال َم ؟

ماذا ؟

إىل متى ؟  /إال َم ؟  /منذ متى ؟ /
حتى متى ؟  /حتا َم ؟

متى ؟

بكم ؟

كيف ؟
كم ؟

من أين ؟  /إىل أين ؟

أين ؟

لـمن ؟  /مع من ؟
م ّمن (من من) ؟  /إىل من ؟
ع ّمن (عن من) ؟

من ؟

هل ؟
أ ...؟

أسامء االستفهام

Adverbs

ظروف الحال
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January

محرم  -صفر  -ربيع األول  -ربيع الثاين  -جامدى األوىل  -جامدى الثانية  -رجب  -شعبان  -رمضان  -شوال  -ذو القعدة  -ذو الحجة

الوالدة  -الطفولة  -الصبى  -الـمراهقة  -سن الرشد  -الفتوة والشباب  -الرجولة
Birth
 -الكهولة  -الشيخوخة  -الـموت Death
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كانون الثاين  -شباط  -آذار  -نيسان  -أيار  -حزيران  -تـموز  -آب  -أيلول  -ترشين األول  -ترشين الثاين  -كانون األول

