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Introduction 

This book is derived from the book Khoshaba M. (2011) Chaldo-Syrio-Assyrian Language (2011) 

printed at Medius Corporation, San Jose, Ca, USA ISBN  978 978 -0-578-06331-7/ 9 

780578063317 . 

This book teaches spelling of the words linked to the pronunciation taking into consideration so 

many issues such as assimilation, tafxiim, elision, euphony, and silent letters. 

 As sound features voicing, tafxiim, length of the vowels are also discussed and analyzed. The 

morphs of the present, past, progress aspect and perfect aspects are explained in details, and 

the grammar inflexions, and derivations are fully discussed when popped out. 

Students can study sounds and forms linked to meaning so that the material is salient to master 

as knowledge for everyday life communication. 

The main goal is to introduce our learners to more than one language, a process that can help 

them learn on their own English, Arabic, and Assyrian for their future studies.  

I hope my little efforts will help readers as catalyst to succeed in achieving their future goals.  

The glossary arranged alphabetically in English will make readers find the Arabic or Assyrian 

equivalent very easily. This glossary is at the end . 

Matti Phillips Khoshaba Al-azi 
Associate professor  

ظَىه  قهطهقرِغ  د بَز      :    وَبه     
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Letters /     اَىرَىَا    الحروف  
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 الجهاز الصوتي

 

 

 

Gutturals 

deep in the mouth 

1.  uvular     q    gh   kh            ن     ج    ضـِق    غ     خ    

2.  Pharyngeal  ‘a  H          ف    س               ع  ح  

3.  laryngeal   ?   h                    ا   ،  ذ     ء      هـ  
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  The organs of speech     َذدٍَظا د ىرِنََعا د ذَظزَظَىا                             اعضاء جهاز الكالم                  
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Glossary 

 

‘a                          عف  

‘s                 د          ال 

a            ا    ا  

accumulate                 يتراكم     نَىٍو  ، َ  ضَىٍو  

ache             وجع    ، ألم   ظوَفَا  

activist          ناشط  ،  عضو فعال     ضَيهوَا  

admonish              ينهر  َظعسٍغ  

adobe      طابوق طيني طٍبِعٍا  

adolescent        يافع ، صبي  يبِوَا  

agriculture           زراعة    ، فالحة   قََطسرَِىا  ، زوٌرفَىا   ، اَضَورَِىا  

alertness       يقظة ، حذر ، إنذار    ذٍيصَورِىَا  

alien غريب    ،     بشر  من عالم آخر         اضٍغعَصَا    

alienation            في غربة  عرِضِوَصرَِىا ، نَوهبَصرَِىا  

allegiance     اخالص  ، والء ، واجب       رَطهىَا  

almond              لوز     يٍادَا   

also           ايضاَ   ارب  زٍا    ،    ذَظ    صَعا  

alveolar               اسنان لثوية بهط ضَضٍا ر غٍقىَا  

amazing           مدهش    ظَفجٍبََعا  

ambition        طموح  غَبِوَا  

ancient          عتيق  ، قديم   فَىهنَا  
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anger                   غضب  ضَوٌبَا  

ankle                 عرقوبفَونرَِبا  

approach         ِيتقّرب  نٍَوب  

are                   هم     هعَا ،   هطَص    ،   هطذرِع  

argument            جدال ، سجال  جرَِسدَا  

arm   َذراع  ا     وٍكيَا  ، دوَفع           

arm v.            يسلّح  ىيَضٍبع  

arrange           يرّتب ظَوهرِزٍا  

arrival            وصول  ظشصَىا    

article             مقال ، مقالة  ظطِراَا  

as he wishes            على هواه  بٍضاقرٌذ  

ash                      رماد    نٍشَظا  

ask                        يسال َبنٍو  

ask                    يقول   ،  قول  َبنٍو ،  َبنَوَىا  

aspect         مجال يرهطَا  

assessment               تخمين  سَيسَىا  

Assyrian                     اشوريون   ايرِوٍَصا  

Assyrian            آشوري  َايرِوََصا  

at that time                 آنذاك   ، حينذاك  ذصَتا   ، اصَتذَا         

attack            هجوم  ، هجمة   ةَقسَىا  

attention          إهتمام ،  تركيز     صرِنوَا  

attentive              مهتم ، مصغ ظِةٍهىَعا      
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authority               سلطة   يرِطشَعَا  

autumn               خريف    ىيهوٍها  

awakening             صحوة ، يصحو وَفيَىا  

awareness             إطالع  وَفيَىا  

b                         ب بـ  

bad            سيءسٍوَبا    

bake              يخبز  طقََصا    ، طَقٍذ  

bake             اخبز    طقه  

bald             اصلع  ضِرغا   ،  سرٌِضَا  

ball         كرة ترِدىَا  

bang          دوي   ذَوتَظَىا  

baptized         معّمد    ظرِفٍظدَا  

barbeque        يشوي  شَفرٍا  ، شَفرٍى  ،     دوه بٌوٍي عرِوَا  

bark             ينبح  عَبٍس  

barley                     شعير    َغفوٍا  

barren land  ارض بور  َا              ^يرٌق  

basket            سلة   غٍَطضَىا   ،   ضٌريَو  

be     ( he is )         هو ، يكون هطٍذ          

be quiet       إهدء    يطه  

beat to death             يضرب ضرباً مبرحاً  َزقزٍق  

beauty      جمال  يرِقوَا  

because           بسبب ظشط         
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bed              منام   يرهَىا  

bed              منام  يرهَىا  

bee             نحلة  َدَبيَىا  

before             قبل  ندَظ  

believe          يصّدق  ، يؤمن بـ ذَصظرِعٍا  

benefit        فائدة قصدَا  

beverage              شرب يىصىَا  

birth                ميالد   ، والدة  ظرَطدَا ، اهطَدَىا  

bite               يعض  عفَةَا   ، عفَةَىا  

bite              عضة  نوَشَىا  ، عَفغَىا  

bitter           مر  ، مرير   ظَصوَا  ،   ظَوهوَا  

bitterness                مرارة    ظَوهورَِىا  

blood            دم   دٍَظا  

blossom               يتورد ، يزهر  َقنٍس  ، ٍقنَسا  

blossom             ( ازهار)إنفتاح  ندَسَىا  

blow (wind)          يهب  زَظٍزـظ      

blue            أزرق  ظهَطا  ، زَوَنا  

body              جسد ، بدن قَجوَا  

boil         يغلي ، يسلق   ظَودٍس  ، ظَوىٍس   ،    يَطٍن  

boiled grain                    حنطة مسلوقة     سَصٍيا  

boogers          دمس ىيٍطىٍيا ، ضٍطِضٍا  

boy            ولد ،  ابن بٌورَِعا  ، صَطدَا  
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boy               ولد   صَطدَا  

brain               عقل      ذرٌعَا  

brave         شجاع  طبِهبَِا  

bread             خبز    طَسَظا  

break          يكسر يَظٍش  

break           يكسر   ىَبٍو ، ىبَِوَىا  

break  ( chop)          نَوشفٍق 

break by twisting            ٌٍيكسر باللوي نَوشف  

breath               َنَفس عََقَغا ،   بٍذَعا  

brick   طوب  طابوقنٍوظهدَا        ، قرميد ،  

brightness       بريق  طرٌجَا  

bring                اجلب  ظَصىه  

brought ( he brought)            جلب    ظرِصٍىاطٍذ  

build           يبني   بعََصا  

bull                ثور   ىرٌوَا  

burgle          برغل  ترِوترِو  

burnt        محروق ، مشتعل نهدَا  

bury  َيدفن ، يطمر ظٍو    ، شظَوَىا             ش  

but              ولكن    اهَعا  

buy        يشتري   زَبٍِع  

by                     بواسطة ،  بيد بصَد  

c                  ج  ت  
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calm down      يهدأ   ذَدٍا  

candies          حلويات  يٍوعهٍا  

candle     شمعة ،     قرِعدَا       يَظفَا  ، يَظَطَا       

car           سيارة َودصَىا  ، ارىظِربٌهط     ، غَصَوَا  

care            عناية   صَةهقرَِىا     

career             سيرة ذاتية  ظهزَطَىا  

cast iron             فوالذ    قرِطَد  

catch        يمسك ، يقبض  دَبٍن  

catch       يمسك ، يلزم  دَبٍن ، نَقٍا ، اَوٍا ، فَوٍا       

caught    قبض  ،  أمسك ، مسك  فوٍاطٍذ    ، فوصطٍذ  

cause something to shake                 يّهز  ، يحّرك  ظَيفٍي  

Chaldean كلداني             ضَطدََعَصَا      

Chaldean              كلدانيون  ضَطدََعٍا  

cheater           غشاش  ، خداع  عضِهَطا  

chewing gum        علك ، لبان  طرٌفىَا   

chicken               دجاج   ضىصَىا  

child                    طفل ، طفلة   شَطَصا ، شطهَىا  

Christian            مسيحي  ضٍوغىصََعا  ،    اضغرِوََصا   ، اغرِوصََصا  

churn    َعجن  ا ،  طَصيَىا        طصَي  

clean                  نظيف   دٍضَِصا  

clean               ينظف  ىَظرِزٍا    ،   ظىَظرِزٍا  

cloud            سحابة ، غيمة فعََعا   ، فصِبَا  
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code              شفرة  يَكوَا  

cold              برودة   نَوَىا  

come            يا   تعال  ، هذَص  

coming          إتيان ، مجيءاىصَىا  

commonplace       مالوف  ، معروف  فصَدَصَا   ، اهدهفَا  

community             رعية   ظَوفهَىا  

complain      يشكو  (      نَارٍط  ) نَربٍِط  

completely                 تماماً  ضَطَعاهىص  

conference           مؤتمر طرظَدَا        

confess        ( ذنب)   يعترف بـ ظَردٍا  به   

conflict            خالف  ضرِىَيَا  

consciousness               وعي  ٍذَيا  

consider           إعتبار  سيَبَِىا  

consideration           اعتبار   سيَبَِىا  

conspiracy         مؤامرة   طرِسَيَا  

cool   َيبرد   نٍي ، َظَنيَىا               ظ  

coordinate         ينّسق ظَوٍصز    َفظ       

copy                 نسخة   ةسسَىا    ،   عرِغَسا  

core         (  جوز) لب  نٍعَا  

corpse        محصول زوِرفَىا ، شفرِعَىا   ،   سَةدَا  ، سٍةدَا                

cost      يكلف         دَنٍو  

count    v.               إحسب   سيٍبِ       ، سَيبٍع  
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couple                   زوج وزوجة   زَرٌَتا  

cross                صليب  ةطهِبَا  

cross           عبور  فبَوَىا   ، بٍغفَىا  

crowd  ( people)        حشد من الناس ضٍعيَا  

crush             يسحق ، يهَشم  شَبٍس  

crush under feet      يدوس تحت قدميه   دَيدٍ ي  

culturally               ثقافياً    يرىََقاهىص  

cure               يعالج  دَوَظعَىا ، غَظغَظَىا  

curl          مكعكل   ضٍوَىَعا  

curse                لعنة   طصَشَىا  

cuss     ،   يسب ، سب ، يشتم ، شتم َغفَوَىا              غَفٍو  

cut           قطع قوَظَىا  

cut              يقطع   نَصٍة  

d                دد  

daily              يومي   صرَِظَعا  

damage             ضرر زَصَعا  

damaged          متضرر     عٍضِصَا    ،  ظٍسصَا     

dance    يرقص  نَدَىا           وَنٍد  ، و  

dance  ( group dance)         دبكة  سٍَتا  

darn          يرف   طَنٍش  

daughter               بنت بٌوََىا  

David              داود دَرهد  
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dear     (   ة)عزيز  (           ىَا)، شهظَعَا  (   ىَا )فَزهزَا  

death             موت  ، تنّيح  ظرٌَىا ، َظعصَسَىا  ، ىطَقَىا  

decision               قرار   قرِغنَعَا  

defense                   دفاع  غرٍىَوَا  

degradation           تدني ، دناءة  ضِرقرَِىا  

demand                         ٌيطلب شٍَطب  

demolish           يّهدم   ىَطٍس  

demolition               (  بالنسف) تخريب ظَسوَربَِىا   ،     ظَقنصَىا  

dental               أسناني    بهط ضضٍا   

dentist طبيب االسنان     درضىرِو د ضَضٍا                  

deny                     نفي  ، نكران  غَورِ   ، غوَرٌَىا  

departure            إنتقال  ، رحيل        َيعصَىا  

descend          ينزل   َعسٍى  

destitute             عوز   ، حاجة   غعهنرَِىا  

destruction                 خراب    ةشَظَىا  

detour             تحويلة ، إنعطاف  َيعصَىا  

did                  قام بـ ،  عمل    ، فعلفبٍدطٍذ  

did not       لم   يبك  َطا  بٌضِهطٍذ     مل  

die               يموت ، تموت ظَصٍى  ، ظصَىا  

discipline       تأديب ،  ضبط (tafxiim ) شطَظىَا    ىفطَظىَا      

dismantle          يفكك  يوََصا  

dispute          نزاع    ضرَِىَيا  
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disseminate               يعّمم   قٍَوغ    

distract             يلهي   ظَبٌٍطت  

distribute   ( they distribute)            يوزعون    ظقَطته  

distribute               يوّزع    قٍَطت  

divorce     يطلّق ، تطلّق يَبِنَا تَبِوَا       \يَبٍن   بَضِىَا  

Do not  ( prohibition)          ( ناهية) ال  تبك   طَا بٌضٍه  

do not  / does not         ال ابكي ، ال يبكي طٍا  بَضٍِع    ،    طٍا بَضِصَا    

door                باب   ىَوفَا  

downhill      نزول      عسَىىَا  

draw      (  نقود) يسحب  (        زرِزَا ) تَوٍي  

draw a picture         يلتقط صورة تَوٍي يٍضطَا  

dreadful  َمخيف  زٍدفََعا            ظ  

drink               شرب  يٍَىا       ، يىصَىا  

drop     ( من يد)يسقط     عَقٍط ،   عقَطىَا    

drops dripping                ماء يخر  دَطرِقٍا  

drunk       سكران ، شارب وَرََصا              ̤يٍىصَا  

dry                     يجف بَوٍز  

duration        مدة ، فترة   زِبَعا   ، ظٍىَسا  

duty         واجب  رَطهىَا  

duty           واجب  رَطهَىا  

e                   ىه   ، ص  

each                   كل واحد    ضطَسَّد  
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ear                 اُذن       اعََىا  

early              مبكراً   ، باكراً  جَطدٍا  

eat full             ياكل شبعاً   اَضِط ةبَفىٍذ  

echo   صدى  نَطَا       _بٌوَى     

education               ثقافة  ظَودرَِىا  

elite            منتخب  ظسهوَا  

elope/  make someone run        يهرب بمرأة   ،    يجعل شخص ما  يهرب       ظَفوٍن  

embarrass        يحرج   ،  يخجل   َظعسٍق  ،  َظعضٍِق  

empty             يفرغ  ، فارغ  ظَغقٍن  ، غقهَنا  

encourage         ِيشّجع طَِبب  

endure يتحّمل                شَفٍع   

engagement (ask a lady’s hand)      خطوبة  شَطبَعٍا  

enjoyment             متعة ، استمتاع  بٌِرغََظا  

entertain          يتسلى سَظٍط  

enthusiast    متحمس  ،    صاحب غيرة  نهَوىص          _ظَوص  

entirely        كلياً ضطَعَاهىص  

epiglottis               لسان المسمار   بَىو طٍيَعَا  

epiglottis    لسان المزمار  طٍيَعَا       _بَىو  

escape   ،  ينهزم ، يفر يوَدىَا       يَوٍد  

esophagus          مرئ  سٍوٌرَيا  

espouse        ( زوجة)زوج  بَوزَرتَا  

establishment               والدة ، تأسيس  يرىَقىَا  ، ظريىَقىَا ، اهطَدىَا  
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evening              مساء   ، رمش وَظَيا ، فَةٍوَىا  

event          حدث  سرِزدَََتا      

every one           كل واحد    ضطسََّّد  

everybody       كل إنسان ،كل واحد         ضطعَي  ، ضط اعَيَا  

everybody            كل واحد   ضطسَد  

everyone         كل واحد  ضطسَد   ،  ضطسدَا  

ewer  ( jar)      طٍعىَا 

examination                إمتحان   ، فحص   ةَسةصَىا  

excommunication              تحريم    سٍوَظا  

exhaustion                إنهاك   عٍذرَا  

exit              مخرج    قطَشَىا  

experience (     في الحياة) تجربة ، إختبار      عٍغصرِعَا    

explanation         توضيح  ، شرح   ذبِطىَا  د عرِذَوَا  

eye              عين   فصَعا  

eye brows   حواجب تبِهٍعا          _بٌصى  

f                  ٌف ق  

face             وجه صَطَظا   ، ةَطَظا  

face        وجه  قَىَا ، ةَطظَا    

face      وجه  صَطظَا ، ةَطظَا   

facing           مواجه  بَونربٌَط  

faith            ايمان    ذصَظعرَِىا  

fall             خريف   ىيهوٍصا  
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fall off        (  الثمر)نكث ، سقوط   عىَوَا  

familiar           مألوف ،  معروف  فصَدََصا   ، اهدهَفا  

family             عائلة    ضٍطقَى   ،  بٌصىرَِىا ، بٌصىَا   ،  َفاهَطا  

far                    بعيد    وٍسَنا  

fast          بسرعة  جَطدٍا  

fat               شحم   ىَوٌبَا  

favor                فضل  سٍطَظىص  

favor       فضل ن منّية  ظٍعىَا  

fear           خوف  زدرِفىَا  

fear        يخاف   من     زَدفٍذ     ظٍع  

fearful                  مخيف غَذبََعا  

feast  ( saint’s day )          عيد قديس معين   يٍذوَا  

feeble           واهن   َعسهَطا  

feel cold        َيبُرد  ، يشعر بالبرد نصَيَا ، اَنٍي  

feeling              شعور   وَفيَىا  

fence             سياج  يرِوَا  

fermentation            تعفن ، تخّمر  فَقعَىا   ، ىقَعَىا  

fertile         خصبة    يَظٍعىَا        

fickle              متقلب  نَطبٌ      ، نَطبََعا  

fig           تين    ىصعَا  

fight               يقاتل  ، يتعارك قَطٍي   ، قَطيَىا  

fill up          يشبع   غٍَبف  
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fingerprints   طبع أصابع    دَرٌغَا           _بَىو  

flea          برغوث    قرِوشصعَا   ،  قرِوىفصعَا  

flour           دقيق ، طحين   نَظَسا  

flower            وردة   رَودَا  

fog           ضباب سٍقرِىَا  

footprints    آثار اقدام    دَرغَا   _بَىو       

foreword           لألمام  َطنَدَظا           

forget         سى ينظَعيٍا              

forget           إنسى  ظعيه  

forgiveness        غفران  يرِنَعَا  

forum                  منتدى  ،   نادي  يَرىَقرَِىا  

forward                  الى األمام  َطنَدَظا  

frighten           يخيف َظزدٍفا  

from where               من اين   ، من حيث   ٍظع   اصَضا  

front        امام  ندَظ  

frost       جليد  ، صقيعظرِتدهطَا  ، تَدهطَا   

fruit     قصنَا  ، قٍاوَا  ،  هظٍي     فاكهة  ، ثمر 

fun          متعة      ظَبٌغَظىَا  

fur              فرو قرِوَىا  

g                          جت  

garden           حديقة ، رياض  َتعَىا  

gate          باب ، الباب الخارجي بٍطَا   ، ىَوفَا  
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gave( he gave)          اعطى ذبٍطٍذ    

Genocide order                فرمان  ، أمر بالقتل على اساس عرقي قَوظَع  

get angry        ٌيغضب  ضَوٍب  

get bored            يّمل   َغنٍد ، غنَدَىا  

get lost               تاه  ، تيه    ىطٍنطٍذ   ، ىطَنىَا  

get pale            ( لونه)يشحب َيفٍى  

girl                      بنت بٌوَىَا  

gist       مغزى الشيء  منٍعَا   د ظٍعده  

glisten             يلمع    بَطفٍغ  ، بَطبٍغ  

glistening             لمعان طرٌَجا  

gloves     قفاز  اهدَا       –بٌوَى  

gloves   قفاز  ، كفوف  اهدَا              _بٌوَى  

go                       إذهب ، يذهب غه  ،   اٍَزط  

go out           أُخرج  ، أُترك عقرِن  ، قطرٌش  

God   هللا      اَطَذَا  

God              هللا اهط   ، اَطَذَا  

going           ذهاب   ازَطَىا  

gold              ذهب دٍذِبَا  

goose          وز  رَزَا  ، رُزَا  

gorge         مضيق بين جبلين ، كلي   تَطَها  ،   عَذَطا  

Government employee          (    حكومي) موظف  ظَطرٌَسا  

gradually     تدريجياً          ذٍاده  ذٍاده    ، سدضٍَِا   سَدضٍَا  
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grandson         حفيد   عَبََِتا  

grass        عشب  ، خضار تٍططَا   

 grave                 قبر  نَبِوَا  

grey        رمادي   تَرعَا دنٍشظَا  

group              جماعة دَغىَا  

guard          يحرس  ٍبعشَوَا    

gum  َلثة   روَعَىا ،   طَتَظا دضٍَضا ، بٍغَوا دَضٍضا               د  

h                     هـذ  

hair           شعر  ضٌرَغا   

half          نصف    قَطتَا  

hand           يد  اهدَا  

happiness        فرح  سٍدصرِىَا  

happy are those          طوبى شربَِا ط  

harass        يضايق ، يزعج   َنيدٍو  

harvest bed ( floor)        ،   بيادر  بٍدوَىَا  

hasten          ُيسرع  ظَطٍصز  

Have mercy on us               إرحمنا ظوَسظ  فٍَطع  

headache           وجع الرأس    ظَوَفا دوصَيا  

heat             حرارة ، سخونة  سٍظَىا  

heating           تدفئة     َظعذَوَىا  

heavy              ثقيل   َصنرِوَا  

heel             كعب  ضَفَبا  
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hen / chicken            دجاج  ضىصَىا  

here           هنا  اََضِا  

here and there            هنا وهناك  اَضَِا ر ىَظَا  

hi t from above              رب من اعلى  على الشيء يضنَوٍق   ، نَوقَىا  

hid ( he hid something )               أخبأ   ظِرٍياطٍذ  

hide          يخبئ      ، يختبئ ، شَيٍا   ، ظشَيٍا  

hill         تل  ، هضبة  ىَطَا  ، وفرِظىَا  

hiss         فحيح االفعى بَطٍغ    ، بَطغَىا              

hit         يضرب   ظَسٍا  

hive           خلية   يَعَا  

hope       أمل غَبِوَا  

hot  / heat       سٍَظا          حار  ، حر 

house            بيت ، مزل  ، دار بٌصَىا  

human being              إنسان اعََيا  

humbleness         وضاعة   ضرِقرِىَا  

humidity       رطوبة  عٍظعَا  

hurry up                  اسرع   ظَطٍصز  

husband       زوج  تَبِوَا  

hypothesize   V.    افترض    سيٍبِ    ̤     سيَبِىَا              

I                                         ٍكسرة  ـــــ          

ice      جليد  تدهطَا  

ice             ( ماء مجمد) ثلج ىَطَتا  
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idea                    رأي وٍفَصَعا  

illness                 مرض  ضرِوذََعا  

image         صورة ، شكل  ةَطظَا  

imagine               ِتصور  سٍيب  

imagine        ِيتخيل ، يتصور   سيٍب  

immigration          هجرة  تَطرَِىا  

in deed           حقاً  ظٍجٍد  

in exchange  في مقابل   رِبٌط       بَون  

increase                       زيادة   زصَدَىا ، َظزصَدىَا  

inflame         ِيلتهب طَذٍب  

influential    متنفّذ  ، مؤثر    سبٌوَا ،  اهىطٍذ  ظَفٍبٌدَعرِا         _ظَو  

initiative          مبادرة بضِِهورِىَا ،    نٍظطٍذ  بسدَا بِضِهورىَا        

inland             يابسة ،  داخل اليابسة صٍَبيَىا  

insert          يولج   شَصٍة  

inside          داخل  ترٌ  ، برتٌ ، بتَرٍد  

insurgent                مخّرب سَورٌوَا  

intermediate               سطة متوظٍةفََصا ، ظٍةفصَىا  

interpret         يفّسر    َقيٍن   ، قرِيََنا  

interview          لقاء   سزصَىا ، ىَقنَىا  

introvert             منطوي     نعهزَا  

investigate           ( مساءلة) يحقق  ةَسةٍٍرٍصا     ، َبنرِو  ٍا  

invite           يدعو  ىيَصٍد   ، ضَِصٍد  
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issued             صادر قغهَنا  

itch                  (   جلد) حكة  سصَضىَا  ، سٍصرِضَا  

j                   جج  

jaw        فك          طَفظَا    ، قَضَا  

Jesus                  يشوع  هَّريِف       

Joseph            يوسف  صٌرغٍق          

jump            يقفز يَبٍو  

k                  كـ   ك ضـ  ض  

kick       رفسة (     ظَسٍا  قٍذعَا  )      قٍذعَا  

kidding                  مزح      ذَعرَتَِىا  

kiss         يقّبل   ، قبلة  َعيٍن  ، عَينَىا  

knife              سكين  يَقوَا ، غضهعىَا  

Kurdish          كردي       نرِودََصا    ، ضرِودََصا  

L                ل ط  

lantern           فانوس ، مشكاة يوََتا  

lap         حضن نَقطَا  ،   يٍقرٌطَا   

laryngeal حنجرة         َسعرِنَىا                   

larynx / laryngeal                حنجرة ،   حنجري  َسعرِنَىا  

lazy                   كسالن  ىَظبَط  

leaf             ورقة   شَوَقا  

learn              يتعلّم    صَطٍق   ،    طَصٍق  

learning              تعلّم    هطَقَىا  
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leave              يغادر ، يترك   يَبٍن  

leave            يترك       يبِرِن  

leaven              خميرة  سظهوَا  

lengthen                يطّول   ظَوَصسَىا  

lick                            يلسح َطضِس  

lick       يلسح   ، لسح         لطع ، يلطع طَشٍف  ، طشَفىَا    ، طَضٍس   ، طضَسىَا  

light    ِضوء ، ضياء   َصا           ,بٍذوَا ، قر  

light              ضياء ، ضوء   قرِوَصا  

like   َيريد ، يحب           ٍفا      ،    ظٍَسبٌ   ،   َبغَظا طٍذ             ب  

lion              اسد  اَوَصا  

lip            شفة    غٍقىَا  

lips             شفاه  غٍقرَىَا ، غٍقصَىَا  

listen                     استمع  ، اسمع  يظفه         ، يظَفىَا  

lit     ( المصباح) مشتعل         ظرِطٍذصَا  

little         قليل  سَدضٍَا ، نٍةَا  

little by little           رويداً  رويداً  نٍَةا  نٍةَا    ،  سدٍضَا سَدٍضَا  

load    ضَوىَا   ،  شٍفعَأ            حمل 

lodging         نزول  ، بقاء ، سكن ةطصىَا ، قصَيىَا  ، عسَىَا                    

look for يبحث            شَفٍا   

loot           ٌينهب   عٍَذب  

lose              يفقد ، يضّيع   ظَىطٍن  

love                        يحب     َبٍفا       ،    عقهَطا ٌبسرَِبا     ،     َظٍسبٌ  ، فيٍن طٍذ    ، سرٌِبَا  
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love          حب  سرِبٌَا  

lover   ٍحبيب ، عأشق ، عشيقة سَبٌهِبَا          ̤ن    ،    ظرِسٍبٌَا  فَي                       

low           واطئ  ، منخفض  ضِرَقا ، سىرَِصا  

lunch                    غداء ضٍَرىوَا         

m                     مـ  م  ظ   ـظ  

magazine              مجلة ظَتَِطَىا  

make               يصنع   ىَوٍة  ، شٍَوغ  

make something cold          ُيبِرد ظَنٍي  

make them fight each other   ( يتقاتلون) يجعلهم يتحاربون   ظَقطٍي  

male               ذكر دٍضِوَعََصا  ،   ارِوزَا  

man                 إنسان ، رجل اَعََيا  

man         رجل   تَبِوَا  

Mandean                مندائي   َظعدََصا  

marshes             مستنقعات ، اهوار ظَصٍيا  

Mary              ماريا    ظَوَصظ  

masculine         ذكر  دٍضِوَعَصَا  ،   ارِوزَا  

meanness          دناءة  ، لؤم  ضِرقِرىَ ا  

melt             يذوب  َقيٍو  

member             عضو  ، منتمي  َذدََظا  

mercy            رحمة  يََقَنىص  ،   وَسٍظا  

Messiah                   مسيح      ظيهَسا  

met                إلتقى  ، إلتقوا     ضقهيٍا  ، جظهفٍا  
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method         ( تدريس) طريقة  يبِهطَا  

milk         حليب خثرة سَطبَا  ، طرِبٌَا  

mine            لي ،   لغم  دهص  ، دهده    ،     َقنِرفىَا   ، ظهَعا   ، طرِتَِظا       ،   برِةَا  

ministry         وزارة  رَزهورِىَا ، يَوهورِىَا  د  

mixture              خليط  ، مزيج تبَطىَا ، ظزَجَا  

monastery                 دير دصوَا  

money                نقود  ، فلوس زرِزٍا   

monster               دابة  ، حيوان وحش دَذٌبَا  

mop  (n.)             قطعة قماش  قَغىَا    

Morality                اخالق  اهىهنرِع  

morning          صباح       نصدَظَىا  

mountain               جبل  شرِوَا  

move/ shake               يحّرك  ظَجرِج  

murmur يدمدم         شَوٍشظ                

muscle         عضلة   ظرِةَطىَا  

n                     نـ   ن عـ  ع  

nag            يلح  طَجٍطج  

nag            يلح      زرِن  

nasal cavity                       تجويف االنف  َنعَصا د عَسهوَا  

nasal cavity             تجويف االنف نَعصَا دعَسهوَا  

nature ( emotional bias)       نزعة  وَقنَا  

naughty                 وكح    يرِظََعا  
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need           حاجة   غَعنَىا  

neighbor                جاريبَِبَِا  

neighborhood         جيرة  يبَبِرِىَا          

nerve            عصب  عٍوبَِا  ،   تصَدَا ، صَىوَا  

nest            عش   ٍنَعا  

nose            أنف  َعسهوَا  

of                           الد  

oil           نفط    عٍكَشا  

old           عتيق ، عجوز  فىهنَا  ،   غَبَا       

one               ة   واحد ، واحدَسَّد     ، سدَا  

one          واحد ، وحدة   َسَّد   ،   سدَا  

one           واحد  ، واحدة َسَّد   ، سدَا  

one by one         واحد واحد  َسَّد    َسَّد  

only          فقط  اسدضِه    ، بَغ     

opening            فتح    قَىسَىا  

opposite       مقابل   بَونربَط  

organize    َينظم  ا               ظَوصَزى  

organize        ينظم      ظَوصرِزٍا  

origin           أصل اَةَطا  

orphan               يتيم   صَىرَِظا  

other        آخر اَسوٍاعَا  

outcome            نتائج  قطَشَىا  



118 
 

owner             صاحب  ظَوَا  

p                  ط ق  

pack   )           نفسه ) يهيء  نَوٍنز  

page       صفحة  قَىَا  

paint            يصبغ  َةِبََفا  

paint         يرسم صورة  َوٍيظ  يٍضَطا  

pair                 زوج  زرٌَتا  

palate              غار يَظرِسَىا  

palate       الغار  ، سقف الفم يَظرِسىَا  

parishioners  رعية كنيسة  معينة فهَىا   ،   ظَوفهَىا          ذَدَظٍا  د     

patent         براءة إختراع  بٌرِوَصَا  

path          ممر   ارِوَسا  

patronage          رعاية     صَةهقرَِىا  

pay    يسدد  ، يدفع   (         دصعَا ) قوفَا  

peace               سالم  يطََظا  

peace  َسالم       ،   سلم     ا           يصع  

peel            قشرة  نَطَقا  

peel           يقّشر   نَطٍق   ، نٍَطج  

perhaps                  ربما   بَطضٍد  

persuade                يقنع ظَودٍفا  

pharyngeal          حلق  بَطرِفىَا   

pharynx/ pharyngeal                    حلق ، حلقي بَطرٌفىَا  
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pick up        يجني  طَنٍش  

pick up  (fruit)             يقطف  نَشٍق  

pillage              ٌيسلب  غٍَطب  

pillar              عمود  ، ركيزة  ٍاغىرَِعا  

pinch        يقرص نورٌة  ، نَظٍضِـ  

pistol              مسدس  َدبعَجا  

place            مكان   ، منطقة   درَِضا  ، درِضَىا  

plane        طائرة ، طيارة شََصَوَا ، شَصَغىَا  

plaster              يلبخ ظٍَطج  

plaster           يلبخ  ظٍَطج  

plateau               هضبة         وفرِظَىا  

plough           ( االرض)يحرث  ضٍَوبِ   ،    قَطٍس  

point of view             نظرة ، وجهة نظر   سصَوَىا  

pointed              مدببسَوِرَقا  

pole             ركيزة ، عامود ٍاغىرَِعا  

pot             إناء  اََظَعا  

praise God          يسّبح   َىيبٍس  

preach          يوعظ   ، يكرز ظَضورٌزٍا  

prepare                ( نفسك)اعد  نَوٍنز  

President of the region        رئيس االقليم  دَذنَعَا  

price     ثمن  ، ذََنا          شهظَا      

pride          فخر   يرِذَوَا       
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pride                 فخر ، تباهي يرِبِذَوَا  

principal             ر ، مدير ناظوَبَا   ،   ظدبٌوَعَا  

 principle             مبدأ   اَوَضا  

principles          مبادئ  وٍيرَىَا    

probably         ربما  بَطضٍد  

profit           ربح   ضٍغَقا  

program            برنامج     سرِوزَا  

projects              مشاريع  ىَوظصََىا  

promise  َيوعد  ، يقسم     (      نَارٍط  ) ربٍط   ن  

prophet             نبي  عبَِها  

prostrate               سجود  غتَدَىا  

publish              نشر   قٍَوغ     ، غَصظَىا  

pull        يسحب  تورِي  

purification           تنقية ، تصفية      زَطَطَىا  

put  ( he put)   ٍوضع بِطٍذ          ظرِى     

q                         قن  

quiet         هادئ ذٍدصَا  

r                              رو  

race            عرق  يرٌَشا   ، شرِذَظا  

rain             مطر  ظٍشوَا  

raise           يزيد ، يرفع   ظَوٍظ  ، ظَوَظَىا  

raisin          زبيب   صٍَبيَىا  
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rancid               زنخ    يَظرَِسا   ، زٍعسََعا  

rancor        حقد  ، ضغينة ضهعىَا ، ضٍعىَا  

ray               اشعة    زهرَا  

reach         يصل  ظَشٍا       

read             إقرأ  نوه  

recognize        ( وجود ) يعترف بـ  ظَردٍا به  

regarding  َفيما يتعلق بـ  ، إزاء  ذغ             ب  

region           اقليم  اٍنطصَظا  

register            ِيسجل  َظضىٍربِ  ، ظَضٍىب     

religion          ديانة  ىٌردهَىا   ،  دهَعا  

remember     يتذكر ،   تذكر  (               ىضَِوىَا) دضَوىَا  

remember       ، ذكر   يتدَضٍِو  

remind         ذّكر      ظَدضو  

remote           نائية      وٍسنَا       

renegade                يرتد   نٍَطبٌ   ، َدااٍو ، َدفٍو  

renew  تجديد    ، ظسَدَىىَا            ظسَدَدىَا    

renovate           يجدد ، يرمم  ، يعَدل ظسَدٍى  

repentance            توبة بِرِىَا         ىصَ           

reprimand                  يوّبخ   َظعسٍغ  

resort              مصيف  زرٌزَع  

respect            يحترم    َصنٍو  

respectful      وقور ، محترم  شبِهبَِا  
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resume           سيرة ذاتية  ، مسيرة   ، مسار     ظهزَطَىا  

retire         يتقاعد  يَنٍط   يوصىَا  

return                 يعود ، عودة  دفَوَىا  

righteousness             طيبة ، عدالة    شَبَِىا  

rights       حقوق   زٍدنٍا  

rinse                    يفيع ،   ينظف بالماء  قَوقفٍا   ،    يَشٍق  

road              طريق    ارِوَسا  

roast          يشوي  يَصٍب  

rotten                 عفن   غقهغَا  ، سظهنَا  

rugged                   وعر  بٌرٌو  

run        يدير ، يركض  فورٌن    ،    وَسٍش  

run           يركض ، يهرب ،  يهرول   فورِن   ، فوَنَىا ، وَسٍش   ، وسَشَىا  

rust   ٍصدأ       تَوَاعج     

s            سـغ             ، س  

S          ص ، ص ة             

Sabia                صابئة   ، مندائية    ةٍبٌَصَا  

sabotage              تخريب  ظَسوَربَِىا  ،  سَوبَِىا  

satisfy             يرضي  ظَودٍفا  

saw         رأيُت سزسأطه ، سزهطه   ( I saw) 

say         يقول ،  قول اَظٍو ، اظَوىَا  

say Hi to                (  دز سالمي الى) سلم على    دوه يطََظا فَط  

scatter              بعثر   ، ابذر  َبزدٍن  
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scorch                    يشعوط   يَفبٍش  

scrape           يقشط   ضٍَطج  

scratch            يخدش   زَوزٍق  

seam   َطية   قَىا              ىف  

search       يبحث  شَفٍا  ،   بَةٍا  

seat          مقعد  ، مكان يرٌقَا            

sectarian         طائفي    شرِذظَعَصَا     

sectarian nature نزعة   طائفية              وَقنَا      شرِذظَعَصَا         

section            قطاع   ظَوذَشَا  

security council             مجلس االمن   ظَرىِبَا  دظيَصعَصرَِىا  

see              يرى   ، رؤية      سزٍا     ،     سزصَىا  

see           يرى ، يبصر   بٍدتَطَا   ، بٍسزَصَا  

seed   ( nut)         لب الجوز  نٍعَا دترٌزَا  

self          نفس عَكيَا  

sell           يبيع   َزٌبٍع  

seller                   بائع    َزٌبعََعا  

send             ارسل ، ابعث  يَدٍو ، ظيَدٍو  

sense            حس  وفَيىَا  

separate             ينفصل  قَوٍي  ، قَويَىا  

service                  خدمة   ٍسزَظىص  

set              طقم  دَغىَا  

set fire           يشعل نار ظَطذٍا  عرِوَا ، يَطٍذبِ  عرِوَا  
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seven         سبعة يَبِفَا  

sh              شي              ، شـ  

shake          يهز ، يتحرك ، يهتز يفَيىَا  

shake           إنفض  عقٌرغ    ، عقرٌة  

sharp                 حاد  سَوِرَقا  

she     هي            ذص  ، اَص  

shepherd          راعي وَفَصا   ،   يهَكَعا    

shepherd  شفان ، راعي َعَا  ، وَفصَا     ^يهب        

Shiite               شيعة    يهَفا  

shine         يشرق ، تشرق  زٍَوٍن  ،   زوَنىَا  

shirt             قميص   يرِنَىا  ،  ةرٌدوَا  

short             نقص  ، نقصان ضصظ  ، َعنٍة  

shortage         ندرة ، شح ، شحة  ضصظَصرِىَا  ،   عرِنةَا  

shower tub             حّمام سَصَقعَىا  

shrink             يتقلّص  ، يتجّعد ضَوظٍي  

shyness           خجل  عسَقَىا  ، عضَِقَىا  

silence              وت  صمت ، سكيَىنَىا  

sing              يغني ، غناء  زظرِو    ، زظَوَىا  

sitting      جلوس                ىصَبِىَا       

skirt            ( عادة قصيرة) تنورة شعرِوَا  ،   ىُعرِوَا  ، عَروَعىَا  

sleep (n.)            نوم ٍيعَىا  

sleeping                نائمة     نائم ،شٍطصَا  ،  شطهىَا  
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sleeve         ردن ، كم  بصدَطىَا    

slice                حززٍاَقا silver            فضة  غصَقا  

slim          نحيف  بَتهوَا  

slowly            ببطء عهَسا بعهَسا  

smash                 يهشم  ، يسحق  بٍَطج  

smoke         دخان  ىٍعَعَا  

smoked meat            لحم محمص  بٍغوَا   ظىرِعىهَعا  

sneeze                   يعطس         ىَقٍى  

snow           ثلج ىَطَتا  

snow         ثلج  ىَطتَا  

soar           تقيح   يرِسَعا  

sober             واع  ، على وعيه ، غير سكران غَبٌرٌوَا  

socially                 إجتماعياً    ضعريَصاهىص  

soft              ناعم    وَضهِضَا  

solve              يحل   يَوٍا  

some      قليل ، بعض  سَدضَِا  

son           ابن بٌورِعَا  

son in law               نسيب    سٍىعَا  

soul            روح  ورٌَسا  

sour /  acid                   حامض      سَظرٌةَا  

sow          يبذر ، ينثر  عىَوَا  

spark               صعق ، قدح   ندَسَىا  
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speech        كالم   ،   خطبة ذَظزَظىَا   ،   ةربِىَا    ،   ظَسضصىَا      ، ظَظطَا  

spend ( time)             يقضي وقت  ظَفبٍو  دَفعَا  

spill            سكب   بٌصَزىَا  

spill  ِيسكب دٍو  ،   ضَصق           بر         

spirit        روح ، نسمة الحياة  ورِسَا ،  عٍيظَا  

spray            يرش  وَصٍغ ، وَصغَىا     

spread         ينشر   قَوٍغ  

spring              ربيع    بصى عهغَعٍا  ،          بَذَو  

start          يبدأ  يَوٍا           

State               حكومة  دَرِطَىا  

stay              بقاء   قَصيَىا  

steep  cliff/ mountain    وَا          ^ضَب   انحدار جبلي  

steep rock   إنحدار جبلي وَا               ^ضَق  

stop       ضطه             قف 

stop doing (something)          توقف عن  بٌشَطىَا   

straighten                   يعّدل  ظَدٍوغ  

stranded             إنحصروا  ،   حصروا  فةصَعا  

strange                 غريب   عرِضِوَصَا ،  نَوهبَصَا  

stranger غريب                اَضِغعَصَا   

stretch          ( عضالت)مد ، إسترخاء قَيٍن ، قَيَنىَا  

strife                كفاح ، نضال (  غير مسلح ) جهاد  ضرٍىَيَا ،  

stronghold    معقل المخربين   (           د سَوَبٍا  )    نٍعَا  
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struggle              صراع   ضرِىََيا  

submission         خضوع ، خنوع  يطَظَىا  

succeed        نجاح   ،   فالح  ظَعىرِصٍا   ،   عَةهسرِىَا  

success        نجاح  ، موفقية  ظَعىصىَا  

suck              مص  ظصَةَا  

sugar cane   قصب السكر  َعا             ^عَا ، طهق^طهب   

summer                 صيف   نصَشا  

Sunni              سنة     غرِعٍَصا  

superiority                 عظمة  ، فوقية  ، رقيورِظوََظا  

supper                عشاء  اضَِطوَظَيا  

swallow                  يبلع  بٍَطف  

swap        دبور ،  زنبور دٍبٌرِوَا ، سَورٌوَا  

swear              قسم   ظرِظهَىا  

sweet         حلويات  سٍطصرِىَا  

sweetness        حالوة  ،  حال  سٍطصرِىَا  

swelling              تورم        زصَوَىا   ،    فربصرِعَصا  

swim              يسبح ،  سباحة  غٍَسا  ، غسصىَا  

swing               يّهز   يفرِي  ، يَفيَىا  

swing          يّهز     دَورِد   ، َيفٍي  

syllable              مقطع  غصَطبٌ    ، نَشفَىا ،   ظَتَويَىا  

Syriac  سرياني ، آسوري  رِوََصا        اَغ  

Syriacs                سريان َاغرِوصٍَصا  
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t                                تى  

tablet             لوحة     طرَِسا  

tailor                خياط   سصََشا  

take             خذ   ينرِط  

take communion          ِيتناول القربان نٍَوب  

take off              ينزع    يطََسا  

take shower         تحّمم  سصَقَىا  

teach               يعلّم ، يدّرس ، يدّرب  ظَطِرٍقا  

teach                 يعلّم ، يدّرس  ظَطٍق  

teacher            معلم  ، مدّرس ، مربي   َوبٌه ،  ظَطقََعا  

tears            دموع  دٍظٍفا    

tentative   admission          قبول مبدئي نبَطىَا اَوضصىَا  

tentatively         ًمبدئيا  اوضَاَهىص   

that           ٌتلك   ، ذلك    ار اص   ، ذَر    ،  \ذَص     

that time            تلك المّرة اص تَذَا    

then                 آنذاك    ذصَتا  

then              حينذاك   ، في  ذلك الوقت   ذصَتا  ،    اصَتا  

there         هناك  ىََظا      

thirst             عطش  ةٍذرَا  

thought                فكرة      سهَط  

thought (n.)                فكرة   ىَسظعىَا  

thunder            رعد تَوترٌٍظا  
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tie            يربط  َاغٍو  ، اغَوَىا  

time        وقت زَبِعَا  

tiresome            تعب  يَويصَىا ، جٍذرَا  

to                لكي ، ان   نَا ، شَطٍد  ،   نَد   ،  د  

to where            الى اين  ،  الى حيث   طاهَضا  

tomorrow          غداَ   ةَقوَا   ،    اٍىظَطص  

tooth       سن  ضَضَا  

torture              تعذيب    زرَِطزَا  

touch          يجس ، يلمس تَصيَىا  

touch             يلمس  دَنٍو ، دنَوَىا  

traffic light            ضوء المرور  يوََتا  

train       يدّرب    ظَطرِقٍا  

tranquility             وئام       ارصرِىَا  

tranquilize          يهدئ ظَذدٍا     

transfer      ينقل  ، ينتقل  يَعٍا     

transfer               نقل ، انتقال   َيعصَىا  

tread            يدوس دَي ، درِي  

tremble            يرتجف  بٍوتَطَا ،  بٍوتَدَا      

trickster                 حيال  ،  محتال قَعدَعَا  

true         حقيقة   ، صحيح  ظٍجٍد  

turf               حشيش  صرَِطا  

turn on ( light)      (راديو     \اضوية ) يشعل (    د بٍونَا،  قوَغ نَطَا   ) ظَطذصىَا     
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tweak             يبرم ، يوقع ، يلوي  بٌوَظَىا  

twinkle            طرفة عين شوَقىَا دفصعَا  

twist              يلوي  بٌوظَىا  

uncultivated land   غير محروثة          َا          ^يصب  

understanding          فهم ، إستيعاب   قَوظصىَا   tafxiim  

unfasten            يفك الحزام يوصَىا       ، يوََصا  

unfold        تفكيك  ، حل يوصىَا  

unjustly treated            مظلوم    شطهَظا  

untie                يفك ، ينزع   يَوٍا  

uphill             صعود  غَنىَا  

uplifting         رفع   ظَوَظىَا  

uproot             يجتث  يٍَطت  

uproot           إجتثاث ، قلع  يطَقَىا ، يطَتَىا  

urinate (she urinates)    ىٍاعَا  ، جصوَا      تتبول 

urine        بول ىهعٍا ،   جرٌوٍا   

uvular             لهاة ٍفنوَا ديَظرِسَىا  

uvular لهاة      ٍفنَوا ديَظرٍسَىا                   

valley                   وادي ، مضيق  وَترِطَا ، عَذطَا  

vandal  ( sabotage)              مخرب   سَورٌوَا   

vapor      بخار ذرٌتَا  

vegetables      خضراوات تٍطَطٍا  

velar                  طباق يَظرِسىَا فَظرِنىَا  
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velar طباق    يَظرِسىَا    فَظرِنىَا                

veto   حق النقض  ، فيتو  هىر   ،   ذبَطىَا  نَطَا دَونربٌط           ^هىرٌ ،      ب^ق  

village         قرية  ظَىَا  ، نوهىَا          

violate           يخرق القانون يَظٍش  َنعرَِعا  

vocal  cords اوتار صوتية        سَبِطٍا    دٍندََطَا       

vocal cords              أوتار صوتية سَرٍطا دندََطا  

vomit                    يتقيأ  ،  يستفرغ تَصَغا   ، تَصغَىا  

waiting                       انتظار    غبَوىَا ، غقَوىَا  

wake someone up             يوقظ  ظَوفٍي  

wake up ( you plural)            استيقضوا  وترِيرِع  

walk           يمشي  ، يتجّول سَدٍو    ،    سدَوَىا  

walk             يمشي وَسَيا  ، وٍسَيا  

want                   يريد          بٍَفا  

war                  حرب  يُوٍا  ،  نوَبَا ، قطَيَا  

warm   V.                يسخن    ، يدفئ   َظيِسع  

water       ماء  ظهَا  

water day             ( ماء)عيد الرشيش عِرغَودصط  

way        سبيل  يبِهطَا  

wealth           ثروة      دَرِطَىا  

wear                البس ، إرتدي   لطربِي  

wheat                     قمح     دِضَِطا  

when               متى  اهَظع  
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where        حيث اصضَا       

white                ابيض  سرَوَا  

wide        عريض   ورهسَا      

will          إرادة  غَبِوَا  

winter              شتاء ٍغىرَا  

wipe              يمسح ، يزيل  ظيََصا  

wolf         ذئب  دٍابَِا  

woman              إمرأة  َبضَِىا ، َبسَىا  

wonderful             رائع   َغعىََعا  

wondrous           رائع    ، عجيب   ظَفجبَعَا  

wood             خشب  نصغَا  

work   عمل   سََعا          قرِط  

year             سنة    يَعىَا  

yeast             خثرة ، خميرة  سظهوَا  

yesterday            أمس ، البارحة اٍىظَطص  

Yezidi                  ايزيدي  َدغعََصا  

yoghurt            لبن ، خثرة   َظغَىا  

youth            فترة الشباب   جبَعنرِىَا  

z                         ز  ز  

zeal           حماس سٍظَىا  

(  مذاق)حاد  ةَوِرَقا             hot (taste )ا  
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