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أبناء الخير

األجانب

= العداة

البغاة

األحباب

األعيان

الثوار

األخوات

األقارب

األجداد

أهل البلد

أهل الخيانة
أهل الخير

أهل الريف

األعمام

األحفاد

األغنياء

الخلفاء

السفلة

الرؤساء

السمار

الرعاة

الشحاذ

Ghalib Al-Hakkak

التجار

الخونة

الجماهير

الرجال

الجنود

الرعاع

الحرس

الرقباء

الحكام

الرواة

السالطيـن

العبيد

الشبان

العجزة

القتلة

العجائز

اإلخوان

األمهات

الجواسيس الرفاق

الشعراء

العصاة

القواد

أوالد الحرام

األدباء

األنصار

= الحراس الرهبان

الصاغة

العلماء

األئـمة

األصحاب

األوالد

األصدقاء

األولياء

الحكماء

الزبائن

الصيادلة

األطباء

اإلخوان

األعداء

الباعة

الخاصة

السحرة

البشر

الخطباء

السفراء

أهل الشر

أهل الغدر

األخوال
اإلخوة

األنذال

أهل المدن

أوالد الحالل األساتذة
األشراف
اآلباء
األبطال
األبناء

األتباع

األهل

الحلفاء
الخدم

العسكر

الشيوخ

القضاة

العظماء

= القادة

الصعاليك

العمال

الكشافة

الطغاة

الغزاة

السادة

الطالب

= الطلبة

السراق

الكتاب

العمالقة

الكهان

الفرسان

اللصوص

الفقهاء

المدراء

الفقراء

العامة

المرضى الندماء الورثة

A noter l'emploi très
fréquent en arabe de tels
 à laأحد pluriels associés à
place du singulier indéfini.

القراصنة الناس النقباء الوصاة

العساكر

الشركاء

الهواة

Classement par ordre
alphabétique - cf. sens tome I
(V 4.2) pages 189-191

القدماء الملوك النساء الوزراء

القسسة

األمراء

الجند

العباقرة

الفالسفة المرتزقة النحاة

الجماعات

= الكهنة

المتطوعة

النبالء النواب

أحد العلامء

رجال األعمال

رجال اإلسعاف

Un savant

أحد التجار

رجال الشرطة
رجال األمن

رجال المطافئ
رجال الجمارك

Un marchand

أحد األرشاف

Un notable

أحد األبطال

Un héros

أحد الحارضين

عبدة األصنام
قطاع الطرق

Quelqu’un
dans l’assistance

...

هواة الموسيقى
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الفعل الـاميض

passé, accompli, suffixé

الفعل الـمضارع

Ghalib Al-Hakkak

مفرد ذهبت
ذهبت
ذهبت
ذهب
ذهبت
جمع ذهبنا
مثنى
ذهبتـم ذهبتام
ذهبتـن ذهبتام
ذهبوا ذهبا
ذهبـن ذهبتا

présent, inaccompli, préfixé

أذهب
تذهب
تذهبيـن
يذهب
تذهب
نذهب
تذهبون
تذهبـن
يذهبون
يذهبـن

أكاد أفهم

سأعمل

Je travaillerai / Je vais travailler

Je comprends presque

Je travaillerai

J'ai failli mourir

Je vais y aller / Je m'en vais

كدت أموت

نحن ذاهبون  /ذاهبات

سأكون قد رحلت

(أنا) فاهم

لقد  /قد عملت

ما عملت

(أنا) متأسف

ً
كنت أعمل  /كنت
ذاهبا

ال أعمل

كنت قد عملت

لم أعمل

أكلت قبل قليل

لن أعمل

سوف أعمل
قد أعمل

)Je travaillerais (peut-être

تذهبان
يذهبان
تذهبان

Nous y allons / On s'en va

Je serai (déjà) parti loin

J'ai (déjà) travaillé

تذهبان

أنا ذاهب  /ذاهبة

Je n'ai pas travaillé

Je m'en allais / Je travaillais
J'avais travaillé

Je viens de manger

J'ai compris / Je comprends
Je suis désolé / Je vous prie de m'excuser

متشكر = شكراً

Je ne travaille pas

Je vous remercie / merci

Je n'ai pas travaillé

Je sais

Je ne travaillerai pas

J'habite ici / J'avais habité ici / J'habiterai ici

عارف

أنا ساكن هنا
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دقيقة ج دقائق  /ساعة ج ساعات  /يوم ج أيام  /أسبوع ج أسابيع  /شهر ج أشهر  /سنة ج سنين = عام ج أعوام
heure

minute

semaine

jour

an / année

mois

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

Ghalib Al-Hakkak

مدة

قبل أسبوع

deux heures

-

deux jours

بعد أسبوع

il y a une semaine

-

منذ أسبوع

dans une semaine

-

deux ans

أثناء األسبوع = خالل األسبوع
durant / pendant la semaine

depuis une semaine

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

moment / période / temps

long moment

courte période

longue période

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

un an / une année

deux semaines

deux mois

(عامان)

deux ans

trois ans

quatre ans

à ce moment-là

longtemps

عدة أعوام  /بضعة أعوام  /أعوام طويلة  /أعوام قليلة
plusieurs années

quelques années

de longues années

quelques années

في السابع من الشهر الماضي  /في السابع من الشهر الحالي  /في السابع من الشهر القادم
le sept du mois dernier

le sept de ce mois-ci

le sept du mois prochain

الشهر الماضي = الشهر الفائت = الشهر الفارط = الشهر المنصرم  /الشهر القادم = الشهر المقبل = الشهر اآلتي
le mois dernier

le mois prochain
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األتراك

األغالبة

اإلخوان

اإلغريق

األدارسة

األفارقة

Les Turcs

أهل السنة

Les Aghlabides

Les sunnites

التـرك

Les Turcs

التـركامن

البدو

العجم

الزنوج

Les Noirs

الرسيان

الكلدان

الهندوس

)Les non-arabes (or.

Les Chaldéens

Les Hindouistes

Les Arabes

Les Mazdéens

Les Hongrois

Les Marocains

Les Indiens

Les Peaux-Rouges

العرب

املجوس

Ghalib Al-Hakkak

)Les Grecs (anc.

Les bédouins

Les Turkmènes

Les Africains

Les Bèrbères

Les Tunisiens

Les Séljoukides

Les Gitans

Les hommes de lettres

Les Francs / Croisés

Les Bulgars

Les Kharjites

Les Cicassiens

Les Ghassanides

Les Mamlukes

Les Orthodoxes

Les Afghans

Les Umayyades

Les Druzes

Les chiites

Les Pharaons

Les Lakhmides

Les Jacobites

Les Russes

Les Slaves

Les Mongoles

Les Juifs

Les Byzantins

"Les "Salibites

Les Karmates

Les Romains

Les Soufis

Les Catholiques

Les Nestoriens

)Les Noirs (anc.

Les Italiens

Les Kurdes

Les Chrétiens

Les Idrissides

األدباء

األرثوذوكس
األرمن

اإلفرنج

األفغان

األعراب

الدروز

بنو أمية

األكراد

بنو العباس

الروم

البهائية

الرومان

Les Espagnols

)Les bédouins (anc.

البلغار

األقباط

Les Kurdes

Les Ismaélites

الخوارج

بنو حمدان

Les Arméniens

اإلسامعيلية

البـربر

الروس

Les Coptes

اإلسبان

التوانسة

األملان

Les ALlemands

األمريكان

Les Américains

Les Hamdanides
Les Abbassides
Les Bahaï

الزنج

التتار

Les Tatares

السالجقة

الغجر

الرشكس

املغاربة

الغساسنة
الفراعنة

الشيعة

الفرس

الصقالبة

القرامطة

الصوفية

املوارنة

الكاثوليك

الطليان

املناذرة
املغول

Les Perses

الصليبية

املامليك

الكرد

-----

الهنغار

Les Syriaques

Les Frères

---------

الهنود

الهنود الحمر

-----

اليعاقبة

---------

اليهود
-----

-----

النساطرة

-----

-----

النصارى

-----

-----

Les Maronites
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الفعل

اسم الفاعل

كتَب يكتُب

كا ِتب

ذهَ ب يذهَ ب

ذاهب

ل ِعب يل َعب

العب

د َرس يد ُرس

«دارس»

فتَح يفتَح

فاتح

ف ِهم يفهَم

فاهم

ع َرف يع ِرف
savoir
أ َكل يأ ُكل

عارف
آكل

رشب ي َ
رشب
ِ

«شارب»

ع ِلم يع َلم

عالـم

écrire
aller

jouer

étudier
ouvrir

comprendre

manger
boire

savoir

écrivant -> écrivain
allant -> qui s'en va
jouant —> joueur

اسم الـمفعول

اسم الفاعل اسم الـمفعول

الفعل

الـمصدر

املبني للمجهول

I

فعل يفعل

فا ِعل

َم ْفعول

variable

ُف ِع َل ُي ْف َعل

II

ف َّعل ُي َف ِّعل

ُم َف ِّعل

ُم َف َّعل

ال َت ُفعيل

ُف ِّع َل ُي َف َّعل

علم قدم كلم سلم قرر

inutile

III

فاعَل ُيفا ِعل

ُمفا ِعل

ُمفاعَل

الـمفاعَلة
ُ

مدروس

IV

أ ْف َعل ُي ْف ِعل

ُم ْف ِعل

ُم ْف َعل

اإل ْفعال

فو ِع َل ُيفاعَل
ُأ ْف ِع َل ُي ْف َعل

شارك حاول سافر طالب
أصبح أرجع أخرج أدخل

مفتوح

V

َت َف َّعل يت َف َّعل

ُم َت َف ِّعل

ُم َت َف َّعل

ال َت َف ُّعل

ُت ُف ِّع َل ُي َت َف َّعل

تكلم تعلم تقدم تندم

مفهوم

VI

َتفاعَل يتَفاعَل

ُمتَفا ِعل

ُمتَفاعَل

التَفاعُ ل

ُتفو ِع َل ُيتَفاعَل

تشارك تفاهم تعاون

معروف

VII

ا ْن َف َعل ي ْن َف ِعل

ُم ْن َف ِعل

ُم ْن َف َعل

اال ْن ِفعال

---

انكرس انقلب انفتح

مأكول

VIII

ا ْف َت َعل ي ْف َت ِعل

ُم ْف َت ِعل

ُم ْف َت َعل

اال ْف ِتعال

ُا ْف ُت ِعل ُي ْف َت َعل

انتقل انتقم انترص

IX

ا ْف َع َّل ي ْف َع ّل

ُم ْف َع ّل

---

اال ْف ِعالل

---

اسود احمر اصفر

َم ْكتوب

écrit -> destin / lettre

inutile

étudiant [qqch] —> qui étudie

étudié

ouvrant —> conquérant

ouvert

comprenant —> qui a compris

compris

connaissant —> qui sait

connu

mangeant —> qui a mangé

mangé —> aliment

buvant —> moustache

bu —> boisson

sachant —> savant

su / connu

مرشوب
معلوم

يس َت ْف ِعل ُم ْس َت ْف ِعل
ْ Xاس َت ْف َعل ْ

ُم ْس َت ْف َعل

االس ِت ْفعال ُا ْس ُت ْف ِعل ُي ْس َت ْف َعل
ْ
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Passé
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أنا
أنت
أنت
هو
هي
نحن
أنتم
أنتـن
هم
هن

Passé

أفهمه
ما فهمت  /ما فهمتُه
لـم ْ
أفهم  /لـم ْ
لـم تفهم  /مل تفه ْمه
ما فهمت  /ما فهمتَه
ما فهمت  /ما فهم ِته لـم تفهمي  /لـم تفهميه
يفهمه
ما فهم  /ما فه َمه
لـم يفهم  /مل ْ
لـم تفهم  /مل تفه ْمه
ما فهمت  /ما فه َمتْه
لـم نفهم  /مل نفه ْمه
ما فهمنا  /ما فهمناه
ما فهمتم  /ما فهمتموه لـم تفهموا  /لـم تفهموه
ما فهمتـن  /ما فهمتنَّه لـم تفهمن  /مل تفه ْمنَه
ما فهموا  /ما فهموه لـم يفهموا  /لـم يفهموه
ما فهمن  /ما فهمنَه لـم يفهمن  /مل يفه ْمنَه

Présent

بعض األمثلة

Futur

أفهم  /لن أفه َمه
أفهمه
ال ُ
لن َ
أفهم  /ال ُ
لن تفهم  /لن تفه َمه
تفهمه
ال تفهم  /ال ُ
ال تفهميـن  /ال تفهمينَه لن تفهمي  /لن تفهميه
لن يفهم  /لن يفه َمه
يفهمه
ال يفهم  /ال ُ
لن تفهم  /لن تفه َمه
تفهمه
ال تفهم  /ال ُ
لن نفهم  /لن نفه َمه
نفهمه
ال نفهم  /ال ُ
ال تفهمون  /ال تفهمو َنه لن تفهموا  /لن تفهموه
تفهمنَه
تفهمنَه لن تفهمن  /لن ْ
ال تفهمن  /ال ْ
ال يفهمون  /ال يفهمو َنه لن يفهموا  /لن يفهموه
يفهمنَه
يفهمنَه لن يفهمن  /لن ْ
ال يفهمن  /ال ْ

استعمل استقبل استخرج

النفي Négation
Négation du verbe être

لست
ُ
لست
َ
ِ
لست
ليْ َس
ل ْي َس ْت
لسنا
ْ
لستُ ْم
لستُـ َّن
ل ْيسوا
لس َن
ْ

Je ne suis pas
)Tu n'es pas (m
)Tu n'es pas (f
Il n'est pas
Elle n'est pas
Nous ne sommes pas
)Vous n'êtes pas (m
)Vous n'êtes pas (f
Ils ne sont pas
Elles ne sont pas

( )style soutenuلست أدري = ال أدري

ال أكلت وال رشبت

)(ni... ni...

 = personneال أحد  = rien /ال يشء
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األفعال الـمزيدة

الفعل املجرد

I
فعل
verbe au passé
يـفعل

Ghalib Al-Hakkak

verbe au présent

فاعل
مفعول

participe présent
participe passé

II
ف ّعل
يف ّعل

III
فاعل
يفاعل

IV
أفعل
ُيفعل

V
تف ّعل
يتف ّعل

VI
تفاعل
يتفاعل

VII
انفعل
ينفعل

VIII
افتعل
يفتعل

ُمف ِّعل
ُمف َّعل

ُمفا ِعل
ُمفا َعل

ُمف ِعل
ُمف َعل

ُمتف ِّعل
ُمتف َّعل

ُمتفا ِعل
ُمتفا َعل

ُمنف ِعل
inutile

اإلفعال

التف ّعل

التفاعل

االنفعال

 variableالتفعيل الـمفاعلة
nom verbal

X
استفعل
يستفعل

IX

ّ
افعل
ّ
يفعل

ُمفت ِعل
ُمفت َعل

ُمف َع ّل
inutile

ُمستف ِعل
ُمستف َعل

االفتعال

االفعالل

االستفعال
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أداة الرشط
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)Si (passé, impossible

لو

)Si (éventuel
)Si (hypothétique

إذا
إن

Qui, quiconque
Ce que
Quelque
Quoique
Où que
Où que
De quelque manière que
Chaque fois que

من
ما
أي
مهام
أينام
حيثام
كيفام
كلام

جملة الرشط

La condition
)(protase

فعل ماض

جواب الرشط

لـ

La réponse à la condition
)(apodose

فعل ماض

particule obligatoire
) لم ( sauf si la réponse à la condition commence par la particule de négation

فعل ماض

pas de particule

فعل ماض

0

(أو فعل مضارع مجزوم)
ما  /لن  /ليس
عالمة املستقبل (سـ  /سوف)
فعل أمر
جملة اسمية
إن وأخواتها
جملة استفهام
قد  /لقد  /كل  /بعض  /ربـام ...

(أو فعل مضارع مجزوم)
particule obligatoire

فـ

Quand
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َمكتب ج مكـا ِتب
متحف ج متاحف
مج ِلس ج مجالس
مجمع ج مجامع
مخبز ج مخابز
مخزن ج مخازن
مرجع ج مراجع
ِ
مركب ج مراكب
مسبح ج مسابح
مسجد ج مساجد
ِ
مرسح ج مسارح
مسكن ج مساكن
مصنع ج مصانع
مطعم ج مطاعم

مطلب ج مطالب
معبد ج معابد
معبـر ج معابر
مع ِرض ج معارض
معمل ج معامل
مقصد ج مقاصد
مقطع ج مقاطع
ملعب ج مالعب
منجم ج مناجم
من ِزل ج منازل
مو ِقف ج مواقف
مجزرة ج مجازر
محكمة ج محاكم

مدرسة ج مدارس
مذبحة ج مذابح
مزرعة ج مزارع
مصبغة ج مصابغ
مطبعة ج مطابع
معركة ج معارك
منطقة ج مناطق
مبنى ج مبانـي
مرىس ج مرايس
مرعى ج مراعي
مقهى ج مقاهي
ملهى ج مالهي

مشكلة ج مشاكل
ِمدفع ج مدافع
مطرقة ج مطارق
مصفاة ج مصافـي
مفصل ج مفاصل
فقري ج فقراء
نبيل ج نبالء
عظيم ج عظامء
زعيم ج زعامء
رشيف ج رشفاء
أميـن ج أمناء
وزير ج وزراء

حكيم ج حكامء
قديم ج قدماء
أميـر ج أمراء
وكيل ج وكالء
فقيه ج فقهاء
خليفة ج خلفاء
عالـم ج علامء
شاعر ج شعراء
عاقل ج عقالء
جاهل ج جهالء

قاتل ج قتلة
طالب ج طلبة
عاجز ج عجزة
جاهل ج جهلة

طالب ج طالب
حاكم ج حكام
عامل ج عامل

مفتاح ج مفاتيح
مصباح ج مصابيح
مسامر ج مسامري

سارق ج رساق
قارئ ج قراء
قايض ج قضاة
راعي ج رعاة

مثقال ج مثاقيل
منظار ج مناظري
منام ج منامات
مجال ج مجاالت
مطار ج مطارات
محطة ج محطات
قلب ج قلوب
بنك ج بنوك
صدر ج صدور
بطن ج بطون
ملك ج ملوك

فصل ج فصول
قرص ج قصور
رأس ج رؤوس
ملك ج ملوك
بنك ج بنوك
بيت ج بيوت
قلب ج قلوب
علم ج علوم
كبري ج كبار
صغري ج صغار
كريم ج كرام
ابن ج أبناء

)Manuel d’arabe en ligne - Les bases de l’arabe en 50 semaines - Tomes I, II et III / Conjugaison arabe (version 2

www.al-hakkak.fr

الفعل املجرد

II

III

V

IV
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I
نزَل ِ_
أص َب َح ُي ْص ِبح َت َك َّل َم َي َت َك َّلم
َف َّك َر ُي َف ِّكر سا َف َر ُيسا ِفر ْ
علم
ج َلس ـِ
تعلم
حاول
أخرج
َ
دخل ُ_
قدم
تندم
حارب
أنزل
خ َرج ُ_ شجع
تقدم
قاتل
أرسل
ق ِبل َ_
صور
تعجب
راجع
أدخل
ف ِهم َ_
نظم
تذكر
طالع
أراد يريد
ص ِعد ـَ جمع
تدخل
ناقش
أحب ّ
ّ
فتَح َ_
ذكر
يحب تـمنى يتمنى
شارك
ج َمع َ_ سمى يسمي نادى ينادي ألقى يلقي تعدى يتعدى
ك ُبـر ُ_ غنى يغني عانـى يعانـي أنشأ ينشئ تشكـى يتشكـى

األفعال الـمزيدة

VI

VII

VIII

IX

X

انشغل
انهزم
انكرس
انعدم
انقرض
انهدم

انتقد
انتقل
انترص
احرتم
انتقم
انتظر

احمر
ابيض
اصفر
اخرض
ازرق
اعوج

استقبل
استثمر
استبعد

تك اِ ْس َو َّد َي ْس َو ّد اِ ْس َت ْع َم َل َي ْس َت ْع ِمل
َتكا َت َب َيتَكا َتب اِ ْن َفت ََح َي ْن َف ِتح اِ ْش رَت ََك َي ْش رَ ِ

تراسل
تشارك
تـحارب
تناقش
تراجع
تواصل
تقابل

تالقى يتالقى

انحنى ينحني اشتـرى يشتـري
يحتج
احتج ّ
ّ
انحاز ينحاز

تعافـى يتعافـى انس ّد ينس ّد

استطاع يستطيع
ّ
ّ
يستغل
استغل
استـمـ ّر يستم ّر
استلقى يستلقي
استثنى يستثني

اشتاق يشتاق
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)(syntaxe préférable

Evénement
hypothétique

إن قلت يل من أنت قلت لك من أنا

Si tu me disais qui tu es, je te dirais qui je suis.

= إن قلت يل من أنت أقل لك من أنا
= إن تقل يل من أنت أقل لك من أنا
= إن تقل يل من أنت قلت لك من أنا

Ghalib Al-Hakkak

Si j’avais été riche, j’aurais ouvert une bibliothèque dans le village.

Evénement
impossible

لو كنت غن ًيا لفتحت مكتبة يف القرية
لو كنت غن ًيا ملا ترددت يف فتح مكتبة يف القرية
لو كنت غن ًيا مل أتردد يف فتح مكتبة يف القرية
لو مل أكن فق ًريا لفتحت مكتبة يف القرية
لوال فقري لفتحت مكتبة يف القرية

Evénement
éventuel

إذا جئت اليوم تغدينا م ًعا
إذا وصل القطار يف موعده فلن نتأخر
إذا احتجت إىل مساعدة فأخربين

Si j’avais été riche, je n’aurais pas hésité à ouvrir une...
idem
Si je n’avais pas été pauvre, j’aurais ouvert...
Si ce n’était ma pauvreté, j’aurais ouvert...
Si tu viens aujourd’hui, on déjeunera ensemble.
Si le train arrive à l’heure, nous ne serons pas en retard.
Si tu as besoin d’aide, dis-le-moi.
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اسم ج أسامء
برج ج أبراج
جد ج أجداد
ج ّو ج أجواء
حال ج أحوال
حبيب ج أحباب
حجارة ج أحجار
حفيد ج أحفاد
حكم ج أحكام
حمل ج أحامل
خال ج أخوال
خرب ج أخبار
زوج ج أزواج
سوق ج أسواق

شجرة ج أشجار
رشيف ج أرشاف
شكل ج أشكال
شوق ج أشواق
شوك ج أشواك
يشء ج أشياء
صاحب ج أصحاب
صوت ج أصوات
ضوء ج أضواء
طرف ج أطراف
طفل ج أطفال
عام ج أعوام
عضو ج أعضاء
عم ج أعامم

عمر ج أعامر
عمل ج أعامل
عون ج أعوان
فرد ج أفراد
فعل ج أفعال
فكرة ج أفكار
فيلم ج أفالم
قدر ج أقدار
قدم ج أقدام
قفل ج أقفال
قول ج أقوال
كتف ج أكتاف
لعبة ج ألعاب
مثل ج أمثال

ملك ج أمالك
ملك ج أمالك
ناحية ج أنحاء
نور ج أنوار
نور ج أنوار
ولد ج أوالد

جريـمة ج جرائـم
شتيمة ج شتائم
مصيبة ج مصائب
حاجة ج حوائج
رسالة ج رسائل
عجوز ج عجائز

طريفة ج طرائف

فرنيس ج فرنسيون
زنجي ج زنوج
يابانـي ج يابانيون
رسيانـي ج رسيان
عربـي ج عرب
ألـامنـي ج ألـامن
فاريس ج فرس
أمريكـي ج أمريكان قبطـي ج قبط  /أقباط
إسبانـي ج إسبان
كردي ج كرد  /أكراد
إغريقي ج إغريق
كلدانـي ج كلدان
إفريقي ج أفارقة
مغريب ج مغاربة
إنجليزي ج إنجليز
هندي ج هنود
بدوي ج بدو
هنغاري ج هنغار
بلغاري ج بلغار
يهودي ج يهود
تركـي ج ترك  /أتراك
رويس ج روس
روماين ج رومان

منذ أسبوع

depuis une semaine

dans une semaine

قبل أسبوع
il y a une semaine

-

بعد أسبوع

-

à ce moment-là

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

long moment moment / période / temps

deux minutes

courte période

أثناء األسبوع = خالل األسبوع

deux heures

longue période

durant / pendant la semaine

مدة

deux ans

Ghalib Al-Hakkak

minute

deux jours

semaine
jour

deux mois

تذهبان

يذهبان

تذهبان

تذهبان

منتصف الليل
Minuit

Ghalib Al-Hakkak

Je viens de manger

Ghalib Al-Hakkak

أكلت قبل قليل

العارشة مسا ًء
22h

J'avais travaillé

كنت قد عملت

4h55

6h05

4h

2h15

التاسعة صباحاً

الخامسة إال خمس دقائق

السادسة وخمس دقائق

الساعة الرابعة تـامماً

الساعة الثانية والربع

الساعة العارشة والنصف

1/10

1/9

1/8

1/7

1/6

1/5

1/4

1/3

1/2

10h30

L'heure

العشر

التسع

الثمن

السبع

السدس

الخمس

الربع

صف
ال ِن ْ
ُ
الث ْلث

األجزاء

Les divisions

9h

Je travaillais

/

J'y allais

ً
كنت أعمل  /كنت
ذاهبا

J'ai (déjà) travaillé

لقد  /قد عملت

)Je travaillerais (peut-être

قد أعمل

Je travaillerai

سوف أعمل

سأعمل

أذهب
تذهب
تذهبيـن
يذهب
تذهب
نذهب
تذهبون
تذهبـن
يذهبون
يذهبـن

Je travaillerai / Je vais travailler

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

الفعل الـاميض

passé, accompli, suffixé

الفعل الـمضارع

présent, inaccompli, préfixé
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Toujours
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دائـ ًام
Jamais
أبدا ً (أبدا)
Immédiatement
حاالً (حاال)
Autrefois
قديـ ً
ام (قديـام)
S'il vous plaît
رجا ًء (رجاء)
Parfois
أحياناً (أحيانا)
Naturellement
طبعاً (طبعا)
Officiellement
رسمياً (رسميا)
Actuellement
حالياً (حاليا)
Très
جدا ً (جدا)
Beaucoup
كثيـرا ً (كثريا)
Exactement
تـامماً (تـامما)
Rarement
نادرا ً (نادرا)
Quotidiennement
يومياً (يوميا)
Récemment
حديثاً (حديثا)
Peu, modestement
قلي ً
ال (قليال)
Longuement
طوي ً
ال (طويال)
Prochainement
قريباً (قريبا)
Loin
بعيدا ً (بعيدا)
Récemment
مؤخرا ً (مؤخرا)
(دائـام)

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

والية ج واليات Etat
والية أمريكية  /واليات أمريكية
أمة ج أمم Nation
أمة متحدة  /أمم متحدة
بلد ج بلدان Pays
بلد عربـي  /بلدان عربية
بقرة ج بقرات Vache
بقرة بيضاء  /بقرات بيضاء
طيـر ج طيور Oiseau
طيـر أسود  /طيور سوداء

غري العاقل

ذيك intelligent
رشيف honnête

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

العاقل

"accord du pluriel "non doué de raison

العاقل وغري العاقل

Ghalib Al-Hakkak

كانون الثاين  -شباط  -آذار  -نيسان  -أيار  -حزيران  -تـموز  -آب  -أيلول  -ترشين األول  -ترشين الثاين  -كانون األول
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يناير  -فبـراير  -مارس  -أبريل  -مايو  -يونيو  -يوليو  -أغسطس  -سبتمبـر  -أكتوبر  -نوفمبـر  -ديسمبـر
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Tome 1 - autonomie - page 175
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Tome 1 - autonomie - page 188

الربيع  -الصيف  -الخريف  -الشتاء
الفجر  -الصباح  -الضحى  -الظهر  -العرص  -املغرب  -العشاء  -الليل
يوم األحد  -يوم االثنيـن  -يوم الثالثاء  -يوم األربعاء  -يوم الخميس  -يوم الجمعة  -يوم السبت

(عامان)

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

mois
heure

deux semaines

an / année

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

الشهر الماضي = الشهر الفائت = الشهر الفارط = الشهر المنصرم  /الشهر القادم = الشهر المقبل = الشهر اآلتي
le mois dernier

بداية العام  /أول العام  /أوائل العام  /نهاية العام  /آخر العام  /أواخر العام  /رأس السنة  /السنة الميالدية  /السنة الهجرية

أكاد أفهم

Je comprends presque
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واحد  -اثنيـن  -ثالثة  -أربعة  -خمسة  -ستة  -سبعة  -ثـمانية  -تسعة  -عشرة
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Adverbes

أسامء االستفهام

من ؟

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

أين ؟

من أين ؟  /إىل أين ؟

كيف ؟
كم ؟

بكم ؟

متى ؟

ماذا ؟

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

بـ substantif +
برسعة
Vite
برصاحة
Franchement
بهدوء
Calmement
بوضوح
Clairement
بانتباه
Attentivement
بعناية
Soigneusement
ببطء
Lentement
بالضبط
Exactement
بالتأكيد
Certainement
بقليل
De peu
بكثيـر
De beaucoup
بشدة
Intensément
بقوة
Enérgiquement
باهتامم
Avec intérêt
بشكل عام
Généralement
بشكل متواصل Continuellement
بشكل مستمر Continuellement
بشكل واضح
Clairement
بصورة واضحة
لـم ؟
ما  ...؟  /لـامذا ؟ َ /
مم ؟ /
بـامذا ؟ َ /
بـم ؟ من ماذا ؟ َّ /
عىل ماذا ؟ عال َم ؟

هل ؟
أ ...؟

Clairement

( )adj / participe / substـــاً (بالتنوين)

Jamais

Toujours

Naturellement

أبداً
دائـ ًام
طبعاً
.........

etc.

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

ظروف الحال

www.al-hakkak.fr

J'ai failli mourir

كدت أموت

سأكون قد رحلت

Je serai (déjà) parti loin

ما عملت

Je n'ai pas travaillé

ال أعمل

Je ne travaille pas

لم أعمل

Je n'ai pas travaillé

لن أعمل

Je ne travaillerai pas

أنا ذاهب  /ذاهبة

Je vais y aller / Je m'en vais

نحن ذاهبون  /ذاهبات

(أنا) فاهم

Nous y allons / On s'en va

J'ai compris / Je comprends

(أنا) متأسف

Je suis désolé / Je vous prie de m'excuser

Je vous remercie / merci

متشكر = شكراً

Je sais

عارف

أنا ساكن هنا

J'habite ici

fin de l'année

fin de l'année

fin d'année

année de l'Hégire année de l'ère chrétienne le Jour de l'An

البداية  :الوالدة  -الطفولة  -الصبى  -الـمراهقة  -سن الرشد  -الفتوة والشباب
 الرجولة  -الكهولة  -الشيخوخة  -الـموت  :النهايةالثانية  -الدقيقة  -الساعة  -النهار والليل  -اليوم  -األسبوع  -الشهر  -الفصل  -السنة  /العام
الزمن  -الزمان  -العهد  -العصر  :قديم الزمان  -العصر الذهبي  -العهد الملكي
 -العقد  -القرن  -األلف عام

Ghalib Al-Hakkak

début d'année début de l'année début de l'année
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le mois prochain
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le sept de ce mois-ci
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le sept du mois dernier

le sept du mois prochain

Ghalib Al-Hakkak

trois ans

plusieurs années

de longues années

في السابع من الشهر الماضي  /في السابع من الشهر الحالي  /في السابع من الشهر القادم

Ghalib Al-Hakkak

un an / une année

deux ans

quatre ans

quelques années

quelques années

Ghalib Al-Hakkak

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

عدة أعوام  /بضعة أعوام  /أعوام طويلة  /أعوام قليلة
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هو رئيس الوزراء

هو رئيس وزراء

هي رئيسة الجمهورية

هي رئيسة جمهورية

هذا مفتاح الباب
هذا مفتاح باب البيت
هذا مفتاح باب بيت الـمدير
هذا مفتاح باب بيت مدير الرشكة
هذا مفتاح باب بيت مدير رشكة السيارات

الباب الكبري يف البيت الكبري

الباب الكبري للبيت الكبري /

(باب البيت الكبير الكبير) >-

باب الدار الكبيـرة أزرق

باب الدار الكبيـر أزرق

باب الدار أزرق

النادي  >-نادي ريال مدريد

العاصمة  >-عاصمة البالد

الرئيس  >-رئيس الجمهورية

الباب  >-باب الدار

الـمفتاح  >-مفتاح الباب

اإلضافة
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خذوا الحكمة من أفواه البسطاء

ما كل ما يعلم يقال

قول الحق لم يدع لي صديقاً

إن لـم يكن وفاق ففراق

أخوك من صدقك ال من ص ّدقك

كل غريب للغريب نسيب

رب بعيد أنفع من قريب

السكوت عالمة الرضا

شعيرنا وال قمح غيرنا

آفة الحديث الكذب

شاور لبيباً وال تعصه

أعدل الشهود التجارب

أعز من الولد ولد الولد

اللبيب باإلشارة يفهم

الحديث ذو شجون

يد واحدة ال تصفق

وقد أعذر من أنذر

الـمرء كثيـر بأخيه

من صارع الحق صرعه

الحق يعلو وال يعىل عليه

علم بال عمل كشجر بال ثـمر

مودة اآلباء قرابة في األبناء

من فعل ما شاء لقي ما ساء

من بكى من زمان بكى عليه

من أنفق ولم يحسب هلك ولم يدر

من أكل للسلطان زبيبة ردها تـمرة

النهر يشرب منه الكلب واألسد

www.al-hakkak.fr

في بحر الحب بغير قلوع

Ghalib Al-Hakkak

الحب سيبقى يا ولدي

وبرغم الجو الماطر واإلعصار

وبرغم الريح

وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار

وبرغم جميع سوابقه

فبرغم جميع حرائقه

بين الماء وبين النار

مقدورك أن تبقى مسجوناً

كتاب دموع

وتكون حياتك طول العمر

مقدورك أن تـمضي أبداً

أحزاناً تشبه أحزانك

لكني لم أقرأ أبداً

elles étudiaient

Ghalib Al-Hakkak

كنّ يدرسن

كانوا يدرسون

)vous étudiiez (f
ils étudiaient

كنتـنّ تدرسن

كنتم تدرسون

nous étudiions

elle étudiait

il étudiait

)tu étudiais (f.

)tu étudiais (m.

j'étudiais

elles étaient

)vous étudiiez (m

كنا ندرس

كانت تدرس

كان يدرس

كنت تدرسيـن

بصرت ونجمت كثيراً

كنت تدرس

فنجاناً يشبه فنجانك

لكني لم أقرأ أبداً

كانت  elle étaitكنّ

كان

ils étaient

il était

كانوا

كنت  tu étaisكنتـنّ

tu étais

كنتم

vous étiez
vous étiez

كنت

كنت

j'étais

كنّا

nous étions

كان يكون

Ghalib Al-Hakkak

اإلكسيـر  -أميـر البحر
بارود  -بردعة  -ترجمة
 تعريفة  -الجبـر  -جبة جربع  -جرة  -ديوان -السفري  -السكر  -السمت
 طلسم  -عود  -مس -مسكيـن  -موسم  -نارنج
 -ناعورة

Algèbre - Amiral - Baroud - Brides
- Divan - Douane - Elixir - Gerboise
 - Jarre - Jupe - Jupon - LuthMassage - Masser - Mesquin
 - Mousson - Noria - Orange Safari - Sucre - Talisman - TarifTruchement - Zénith

Mots d'origine arabe — Semaine 4

كلامت من أصل عريب

األرسطوقراطية  -أرشيف  -األسربين  -إستاد  -ألرتاس
 األلـمنيوم  -إمرباطور  -اإلنفلونزا  -أوبرا  -أوركسرتا األوكسيجني  -أوكسيد الكاربون  -بار  -باص جباصات  -البرتول  -الربجوازية  -برلـامن  -بروفة
 بروفيسور  -الربوليتاريا  -البنسلني  -البوتاسيوم -البوليس  -بيانو  -البريوقراطية  -التقنية  -التكنولوجيا
 التلفزيون ج تلفزيونات  -الجاز  -الدبلوماسية درهم ج دراهم  -الدكتاتورية  -دكتاتور  -دكتور -ديكور  -الديـمقراطية  -دينار ج دنانري  -الراديكالية
 الراديو  -السفسطة  -سكرتري  -سوبرماركت السوسيولوجيا  -سينام ج سينامت  -شفرة -الشوفينية  -الصهيونية  -الصوديوم  -طاولة  -طبلة
 الغاز  -الفاشية  -الفرو  -فروة  -الفلسفة  -فيلمج أفالم  -قنصل  -قنصلية  -القيثارة  -كاباريه -
الكاربون  -الكارتون  -كارتون ج كارتونات  -كمبيوتر
ج كمبيوترات  -اللربالية  -لويب  -الـامركسية -
مايسرتو  -الـمعكروين  -مغازة  -مفربك  -الـموسيقى
 الـموضة  -الـميكانيك  -النازية  -الرنفزة  -نوطة جنوطات  -الهرطقة  -الهلوسة  -الهيدروجني

Verbe être - imparfait

كلامت من أصل أجنبي

كنت أدرس

من مات فدا ًء للـمحبوب
بصرت ونجمت كثيراً

فالحب عليك هو الـمكتوب
يا ولدي قد مات شهيداً

قالت يا ولدي ال تحزن

تتأمل فنجاني المقلوب

جلست والخوف بعينيها

غناء عبد الحليم حافظ

ألحان محمد الموجي

شعر نزار قباني

قارئة الفنجان

www.al-hakkak.fr
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J'ai soif

Ghalib Al-Hakkak

C'est moi qui ai fait cela.

أنا الذي فعل هذا

Je fais réparer la voiture au garage

أصلح السيارة يف الكراج

Je me fais couper les cheveux

أغسل يدي
أقص شعري

Je me lave les mains

Décalages entre fr et ar

...

Il fait beau

Il fait chaud

Il fait froid

C'est couvert, nuageux

Il pleut

C'est ensoleillé

Il fait beau

Il fait chaud

Il fait froid

Je reste

Je sors

Je regrette

Je comprends

Il dort

J'ai sommeil

الفروق 2 -

الجو بارد
الجو حار
الجو جميل
الجو مشمس
الجو ممطر
الجو غائم
الدنيا باردة
الدنيا حارة
الدنيا حلوة
...

أنا جوعان
أنا عطشان
أنا نعسان
هو نائم
أنا فاهم
أنا متأسف
أنا طالع
أنا باقي

J'ai faim

Décalages entre arabe et français - 1

www.al-hakkak.fr
الفروق بني العربية والفرنسية
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الفروق 4 -

كلامت من أصل عريب

 -الـمناخ  -موصيل  -هزر

صفر  -غرفة  -غزالة  -مخزن

 -رصيف  -زرافة  -صفة -

الخرشفة  -دار الصناعة

إصطخرون  -تبغ

Almanach - Arsenal - Artichaud
- Carafe - Chiffre - Estragon
- Gazelle - Girafe - Hasard
 - Magasin - Magazine Mousseline - Récif - SofaTabac - Zéro

Mots d'origine arabe — Semaine 6

أميـر البحر  -البـرقوق
 تعريفة  -تـمر حنة -الحشاشيـن  -حشيش
رشبة  -طلق  -طاس  -عنرب
 عنق  -قائد  -القبة  -قراط -قطران  -قطن  -قنطار  -قهوة
الكحل  -مطرح  -مطرقة -
واحة

Abricot - Alcohl - Alcôve - Ambre
 - Amiral - Assassin - Café - Caïd Carat - Coton - Goudron - HachichMatelas - Matraque - Nuque - Oasis
- Quintal - Sorbet - Talc - Tasse
- Tamarin - Tarif -

Mots d'origine arabe — Semaine 5

كلامت من أصل عريب

Décalages entre fr et ar

Faire des études
يدرس
يقوم بـ  /يضع دراسة Faire une étude
Faire les devoirs
يكتب الواجبات
Faire la cuisine
يطبخ
Faire un voyage
يسافر
Faire le ménage
ينظف البيت
Faire des rangements
يرتب البيت
Faire des courses
يتسوق
Faire du sport
يـامرس الرياضة
يدرس املوسيقى Faire de la musique
يتظاهر بالغباء

Faire exprès

Faire le malheureux

Faire l'idiot, faire l'imbécile

يتظاهر بالحزن
يتعمد
ال يفعل شيئاً

Il ne fait rien.

الفروق 3 -

Décalages entre fr et ar

Une belle chose
يشء جميل
Rien
ال يشء
Je ne veux rien.
ال أريد شيئاً
Trois fois rien.
قليل جداً
هل هناك أحد ؟ ? Y a-t-il quelqu'un
Personne
ال أحد
ال أعرف أحدا ً Je ne connais personne.
Il n'y a aucun doute.
ال شك يف هذا
ربـام

! Sans doute

Ghalib Al-Hakkak
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Verbe être - imparfait

كان يكون

كنت هناك
سأكون هناك
كنت أعمل

ما كنت أدرس = مل أكن أدرس
ما كنت تدرس = مل تكن تدرس
ما كنت تدرسني = مل تكوين تدرسني
ما كان يدرس = مل يكن يدرس
ما كانت تدرس = مل تكن تدرس
ما كنا ندرس = مل نكن ندرس
ما كنتم تدرسون = مل تكونوا تدرسون
ما كنتـنّ تدرسن = مل تكن تدرسن
ما كانوا يدرسون = مل يكونوا يدرسون
ما كنّ يدرسن = مل يكن يدرسن

J'étais là-bas.
Je serai là-bas.
Je travaillais.

J'aurai travaillé.

J'avais travaillé.

كنت قد عملت  /كنت عملت
سأكون قد عملت
قد أكون هناك
Je serai peut-être là-bas.
Je veux être là-bas.

Je ne serai pas là-bas.

Peut-être que je serai là-bas.

أريد أن أكون هناك
ربـما أكون هناك
لن أكون هناك

Ghalib Al-Hakkak
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أحىل األقدار

بحياتك يا ولدي امرأة
سبحان المعبود

فمها مرسوم كالعنقود
ضحكتها أنغام وورود

والشعر الغجري المجنون
إنها امرأة يا ولدي

يسافر في كل الدنيا

يهواها القلب هي الدنيا
لكن سماءك ممطرة

وطريقك مسدود

فحبيبة قلبك نائـمة
في قصر مرصود

من يدخل حجرتها
من يطلب يدها

من يدنو من سور حديقتها

من حاول فك ظفائرها مفقود
ستفتش عنها في كل مكان
وستسأل عنها موج البحر

وتسأل فيروز الشطآن

وتجوب بحاراً وبحارا

وسيكبر حزنك حتى

وتفيض دموعك أنهارا
يصبح أشجارا

وسترجع يوماً مهزوماً
مكسور الوجدان

وستعرف بعد رحيل العمر

بأنك كنت تطارد خيط دخان

فحبيبة قلبك ليس لها أرض
يا ولدي

أو وطن أو عنوان

Ghalib Al-Hakkak
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إذا تم العقل نقص الكالم
اشتدي يا أزمة تنفرجي
اطلبوا العلم من المهد إىل اللحد
أضيق األمر أدناه من الفرج
الضرورات تبيح المحظورات
العلم يؤتـى وال يأتـي
الغنى غنى القلب ال غنى الـمال
الـمصائب ال تأتي فرادى
الناس أعداء ما جهلوا
لكل ذي حق حقه
الحاجة أم االختـراع
لسانك حصانك  ..إن صنته صانك
 ..وإن خنته خانك
الحرب خدعة
من شب عىل شيء شاب عليه
العصا لـمن عصى
إن من اليوم آخره
أول الشجرة النواة
آفة العلم النسيان
أول الحزم الـمشورة
الوقاية خيـر من العالج
وعد الحر دين
الجزع عند المصيبة مصيبة
شدة وتزول
ديني لنفسي ودين الناس للناس
طول البال يهدم الجبال
ال يضيع حق وراءه مطالب

Ghalib Al-Hakkak
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اإلضافة اللفظية
طويل الشعر
qui a les cheveux longs
طويل اليد
qui a le bras (la main) long
طويل اللسان
qui a la langue bien pendue
طويل األمد
de long terme
طويل العمر
qui vit longtemps
قصري الشعر
qui a les cheveux courts
قصري النظر
qui ne regarde (voit) pas loin
قصري اليد
)qui est démuni (main courte
قصري العمر qui meurt tôt / prématurément
قصري األمد
à court terme
يسء السمعة
de mauvaise réputation
يسء النوعية
de mauvaise qualité
طيب السمعة
de bonne réputation
طيب القلب
qui a bon cœur
عايل الـمستوى
de haut niveau
واضح الكالم
qui s'exprime clairement
واضح املعنى
dont le sens est évident
واضح التفاصيل
dont détails sont visibles
واضح األفكار
qui a les idées claires
عديم الضميـر
qui est sans scrupules
عديم الفائدة
qui est inutile
عديم املعنى
qui est dépourvu de sens
قريب األجل
qui est prochain
بعيد األجل
)qui est lointain (temps
بعيد النظر
qui regarde loin
بعيد األمد
à long terme
واسع الصدر
qui a l'esprit large
واسع املعرفة
qui a beaucoup de
connaissances

Ghalib Al-Hakkak

بعد أسبوع
a week ago

-

قبل أسبوع

منتصف الليل
Midnight

Ghalib Al-Hakkak

I have just eaten

Ghalib Al-Hakkak

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
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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

Ghalib Al-Hakkak
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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

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

بداية العام = أول العام = أوائل العام  /نهاية العام = آخر العام = أواخر العام  /رأس السنة  /السنة الميالدية  /السنة الهجرية

أكاد أفهم

I almost understand

كدت أموت

I almost died

I will already be far away

سأكون قد رحلت

ما عملت

I didn't work

ال أعمل

I don't work

لم أعمل

I didn't work

I will not work

I am going

لن أعمل

أنا ذاهب  /ذاهبة

We are going

نحن ذاهبون  /ذاهبات

(أنا) فاهم

I understand

(أنا) متأسف

I beg your pardon / Sorry

متشكر = شكراً

I thank you / Thanks

عارف

End of the year

christian year

I know

New Year

Hegira year

أنا ساكن هنا

Begining of the year

www.al-hakkak.fr

واحد  -اثنيـن  -ثالثة  -أربعة  -خمسة  -ستة  -سبعة  -ثـمانية  -تسعة  -عشرة

www.al-hakkak.fr

ظروف الحال

www.al-hakkak.fr

أسامء االستفهام

من ؟

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

أين ؟

من أين ؟  /إىل أين ؟

كيف ؟
كم ؟

بكم ؟

متى ؟

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

Adverbs

بـ Noun +
برسعة
Quickly
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

ماذا ؟

هل ؟
أ ...؟

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

( )adj / participle / nounـــاً (بالتنوين)

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

أبداً
دائـ ًام
طبعاً
.........

www.al-hakkak.fr

next month

I live here

Ghalib Al-Hakkak

the 7th of this month

Ghalib Al-Hakkak

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

www.al-hakkak.fr

كانون الثاين  -شباط  -آذار  -نيسان  -أيار  -حزيران  -تـموز  -آب  -أيلول  -ترشين األول  -ترشين الثاين  -كانون األول

Ghalib Al-Hakkak

the 7th of last month

the 7th of next month

www.al-hakkak.fr

في السابع من الشهر الماضي  /في السابع من الشهر الحالي  /في السابع من الشهر القادم

Ghalib Al-Hakkak

one year

many years

long years

Ghalib Al-Hakkak

two years

four years

several years

some years

Ghalib Al-Hakkak

عام  /عاميـن (عامان)  /ثالثة أعوام  /أربعة أعوام ...
three years

عدة أعوام  /بضعة أعوام  /أعوام طويلة  /أعوام قليلة

