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Introduction

This book helps students think deeply about the various meanings of words or phrases

in context. Focusing on the forms of the language phrases, expressions, collocations, and idioms

in usage actually leads to short term learning. Repeating this practice over and over will

gradually build up schemata on how an Arabic word or words behave in carrying various

meanings in different contexts.

I hope that this type of presenting meaning related to the form(s) and usage in

context(s) may help the ambitious learners achieve their highly sophisticated Arabic levels to a

native like proficiency.
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No consistency on the format due to the goals. The pages may sometimes contain the

day, the month, and the year to show the time of the material of the page(s) been done.

Various meanings of “ocean”

Ocean

Circumference

Atmosphere

محیط 
Surroundings

Milieu

Environment

Terms

مالبسات الحدث 
ر محاط بالمخاط

الحیطة والحذر )علیك (
Iraqiتتخذ التحوطات الالزمة 

محفوف بالمخاطر 
.......یحف بـ 
احاط بـ 

Translate

.الیابسة تحیط بھا میاه المحیطاتاألرض.1
القطر ھو الخط المستقیم المار من المركز والواصل بین نقطتین على المحیط .2
.الرطوبةھذا المحیط الدافئ والمليء بأحبال .3
.المحیطة بھواألمورال تعرف مالبسات الحدث .4
.معلمةوأمطبیب أبنشأت في محیط عائلي ثقافي من .5
.العائليطھبمحیمولودیتطبع ال.6
.احاط نفسھ بعلوم كثیرة .7
.أحاطت المیاه بالمبنى إحاطة السوار  بالمعصم .8
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Various meanings of “faculty”

Corporation

Organization

Staff

ھیئة  

Faculty

Board

commission

committee

Terms

السلك الدبلوماسي 
آلجئین لالمفوضیة العلیا ل

Translate

ھیئة االمم المتحدة.1
ھیئة االركان العامة.2
ھیئة االذاعة البریطانیة.3
الھیئة التدریسیة في الجامعة.4
ھیئة االنسانیات\كلیة االداب .5
الھیئة العلیا للشؤون االداریة .6
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Various meanings of (space)

Room (seat………vacant place)

Space

Field (walks of life)

مجال 
Skies

Time

Chance

Expression

إفسح لھ المجال لیتكلم
یعمل في مجاالت شتى

ال تعطیھ المجال
....وي الـ إخترقت الطائرات المجال الج

)یشغل حیزاً واسعاً (حیز      
یدخل حیز التطبیق                          

Translate

)أدراج  \ُدرج (الثالجة ؟درج ھل ھناك مجال الضع اللحم في .1
ھل لدیك مجال لكي اجلس واتحدث الیك؟.2
.اط في المجال الثقافيشال یوجد اي ن.3
رقت الطائرات االسرائیلیة المجال الجوي السوري ؟ھل اخت.4
للركوب معكم في السیارة؟ ھل ھناك مجال .5
الوضع االمني یشغل حیزاً كبیراً من االھتمام لدى االوساط العسكریة .6
.لم یدخل القانون حیز التطبیق لحد اآلن.7
.ال مجال للتفاوض مع العدو.8
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Various meanings of “honor v. ”

)یقلد ه اللقب (،  یتقلد   منصب \یقلد 

وطة شجاعة ن...وسام ....یتقلد     شارة  \یقلد    

)تصرفاتھ .....كالمھ (یقلده في  ...

یقلّد

)ھزل ، مزح (غرض المزح یقلده  ل

السلعة مقلدة \)السلعة(تقلید البضاعة 

تقلیدیة \تقالید 

Expression

عادات وتقالید
االعراف والتقالید 

المناسبة تقلید قدیم متوارث 
تقلید لآلصلالسلعة غیر اصلیة بل ھي

یتسنم  مقالید الحكم 
الغربي \في التقلید الشرقي 

Translate
.تقلد مناصب عدة في الحكومة.1
.قلده وزیر الدفاع نوط الشجاعة .2
.صرفاتھاالبن یقلد والده في ت.3
.تقمص شخصیة المجرم فقلّدھا .4
ال تحاول تقلیده في الكالم.5
.ھذه اسلحة تقلیدیة.6
.دة ولیست اصیلة ھذه االسطوانات مقلَّ .7
.تقلید السلع ممنوعة.8
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Adjectives related to religion

religiousمتدین

)متِق (piousتقي

abstinentمتزھد

fanaticمتزمت
Religious

Adjectives         محافظconservative

صفات دینیة
/fundamentalistاصولي  traditionalist

extremistمتطرف  / radical

salafistسلفي  (old traditions)

jihadistجھادي

bigotمتعصب 

rigidمتشدد / radical / strict

Wahabiوھابي  ( accuse others of blasphemy)

seductiveتكفیري  / accuse others of being infidel

Shiiteشیعي 

Zeidiزیدي ( Yemeni sect as type of Shiite)

Alawiعلوي ( Ali’s followers in Syria and Turkey)

Sunniسني  X Shiite

Sufiصوفي 

It is very necessary to find these words used in certain texts from your reading articles. To widen the
scope, please browse your internet and google these terms for a class discussion.
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Concept of ( allow / permit)

(لـ (سماح\سمح \یسمح  + )بـ )

+لـ (إجازة  \أجاز  \یُجیز   ان )

Allow conceptبـ إباحة \أباح \ح  یبی

.......بـ .....یأذن  لـ      سماح\سمح \یسمح 

+الفرصة (إتاحة  \أتاح   \یُتیح   ان +لـ   )

تسنح الفرصة لـ 
Items

)الفرص المتاحة (متاح .....
.....)امر غیر مباح بھ (مباح 

)افالم إباحیة(إباحي 
)االعراض \قتل النفس \المحرمات (یستبیح 

بدون إذن 
......سماحة الشیخ 
........سماحة السید 

Translate

(لن یسمح لك القانون القیام بذلك.1 )ان تقوم بذلك.
.بحسب القوانین المحلیة)تفعل ذلك أن (ال یجیز لك فعل ذلك .2
.بھاال یجوز لك ان تخالف قوانین البلد وتستھتر .3
؟)أن تقوم بذلك (من أباح لك القیام بذلك ؟ .4
(لم تتح لي فرصة القیام بذلك .5 )أن أقوم بذلك .
لم تسنح لي فرصة التحدث مع السفیر اثناء ذھابي الى مبنى السفارة  في سان فرنسیسكو.6
.ن لھ بالدخول الى المدینة لم یأذ.7
.ھذا البلد یتمیز بالتسامح الدیني .8
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Various meanings of (praise)

praiseعلى                      

to)شيء(ال  bend ( something)
kneel

أثنى

giveعن  up

Expressions

....)في خبایا (في ثنایا \بین ثنایا 
بال ثنیة \ثنیة الرداء 

یشید بـ \أشاد بـ 
الكالم فیھ إطراء 

Translate

.أثنى الرئیس على عمل الوزیر .1
.لن تثنیھ المشاكل عن القیام بواجباتھ الیومیة.2
.یدك إثناء إجراء العملیة ال تثنِ .3
.مھ ووضعھ في حقیبة السفر اثنى وطوى ھند.4
.لم اسمع منھ عنك إالّ الثناء والمدیح .5

complimentثناء \یثني  v. \ speak higly of
praiseحدْ م\یمدح 

speakح یمد\یمتدح  well of
hailإشادة \یشید 

glorifyتمجید \یمّجد   God
extolتسبیح \یسبّح  God
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Various meanings of (sponsor)

sponsorكفیل لمھاجر

take)اعمالھ(بـ أتكفل  full responsibility for
Concept

of
Bail

كفالة\یكفل \كفل 
jaiLكفالة سجن bond

beكفیل\وكالة لمحامي  client to

Items

كفاالت \كفالة 
تكالیف \)تكلفة (كلفة

یستاھل 
Iraqi)ما یستاھل (ال یستاھل   dialect

لـ \ضمانات كفیلة  بـ  
یضمن 

Translate

ودائرة الھجرة تبحث عن كفالء اناك قائمة من المھاجرین ینوون المجيء إلى كالیفورنیھ.1
.كل أعمالھبھذا محسوب على ذمتي وأنا أتكفل .2
.خرج من السجن بكفالة عالیة.3
.یكفلھ في المحاكمةالمتھم یحتاج إلى محام.4
.إنجاح العملیة لیست ھناك ضمانات كفیلة ب.5
تقبلك ؟  من یضمن لك حیاتك ومس.6
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Various meanings of (spend )

consumeیصرف  البنزین  fuel

spend)صرف (نفقات  on / expenditure

toیصرف الشیك  cash a check

change....الى ..ف العملة من یصرصرف   currency
exchanging currencies

layیصرف العمال  من off workers

water)نظام البزل (صرف المیاه  drainage
المجاري 

creditحد الصرف limit

Items
صرافین \صرافون \صراف 
)بنك  ، بنوك (مصارف \مصرف 

)الجیب (مصرف \مصاریف
صرف العملة

سعر الصرف 
میاه الصرف الصحي 

startedإنصرفوا للعمل 
stoppedإنصرفوا من العمل 

)للبیت (إنصراف للراحة  

Translate

.فسیارتي لم تعد اقتصادیةمحرك سیارتي قدیم ویصرف وقوداً كثیراً .1
.دوالر في شراء فواكھ طازجة100اصرف أكثر من .2
.أرید أن اصرف الشیك واحتاج إلى توقیع صاحبھ.3
.دائمدینار عراقي وھذا في تغیر 200یصرف الدوالر في مقابل .4
.أصبح صرف العموالت امراً مستحیالً في العراق.5
.اد االقتصادي في البالدعامل بسبب الكس100صرفت الشركة اكثر من .6
؟ما ھو الحد األعلى للصرف في ماكنة الصرف اآللي.7
.مجاري المیاه اآلسنة(ھناك انسدادان في اقنیة الصرف الصحي  .8 (
.إلى الحقول المزروعة)المبازل (نظام الري في العراق تنقصھ اقنیة صرف المیاه .9

.راب طلب المدیر من عمالھ االنصراف للعمل والكف عن االض.10
.الفعلھذا أجد صعوبة في تصریف .11
.تم تكلیف وزیر الدفاع بتصریف مھام الرئیس.12
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Concept of ( inflicted)
یصیب 

ینتاب 

ینال من 

)خسائر(یكبّد   

یلحق   بـ

Inflict /struck
Hit withیفتك    بـ

fall upon

بـ.....یحل 

measureق    بـحدِ یُ  IV

یحیط    بـ 

یحف بـ 
Items

یصیبھ المرض 
یصاب بـ المرض 

تحدق بھم االھوال من كل مكان 
Sheفيحّدقت  stared at him (measure II)
أدراج الریاح )أتعابھ \جھوده (ذھبت 

Translate

.أصیب بنوبة قلبیة أدت إلى وفاتھ .1
.نال منھ المرض وتوفى.3
.اھتماماُ من قبل الحكومة فباتت مھملة ومتخلفة عمرانیاً صرة في البالزبیرمدینة لم تنل .4
.الحرب  ألحقت بالشعب األذى وفتكت بھ.4
.أنھكتھم الحرب وحل بھم الفقر والمرض.5
.یحدق بھم من الشرقوالخطر بدأ.6
وضعنا ال یطاق ومحفوف بالمخاطر .8
.نوبة من الغضبإنتابتھ .9

.ة خسائر فادحة على ایدي الثوارلیبیلتكبدت القوات ا.10
Note: mesure II (yhad diq) فيیحّدق  = stare at
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Concept of ( purgation)

(Sanitation)Sanitize

Clean ( ablution)
Concept of
purgationPurgation

Circumciseیطھر

Cleansing (eradicate)
Items

الطھارة 
immaculateالطاھرة 

صلكنیسة الطاھرة في المو

Translate

.القرآن الكریم كتاب منّزل وال یمّسھ إالَ المطھرون.1
ablution.یقوم المؤمن بتطھیر جسده قبل الصالة وذلك بالوضوء.2
).المطھرات(علیك أن تطّھر الغرفة باستخدام المعقمات .3
.ینبغي تطھیر الذات قبل الجسد لمقابلة الخالق في صالتك.4
.طفالاالطھور)ختان االطفال(یقومون بعملیات رسمیاً نص مجازوھناك أشخا.5
تمارس بعض الحكومات الشوفینیة سیاسة التطھیر العرقي في كثیر من البلدان العربیة واالسالمیة .6
.قام الجیش بتطھیر المدینة من فلول المتمردین الفارین الیھا من مناطق القتال.7
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Concept of (evidence )

Guide

Evidence

Indicatorدلیل 

Proof

Smoking gun evidence

Directory items

دلیل دامغ 
دلیل قاطع 
دالئل ثابتة 

براھین قاطعة 
برھان ثابت 

إثباتات قاطعة 
قرینة\قرائن 

Translate

.حركة الحافالت في اللیل دلیل على االستقرار في البالد.1
.ھناك دلیل الھواتف تستطیع أن تشتریھ.2
..على األمن في المنطقةخروج المواطنین لیالً إلى الحانات اللیلیة دلیل .3
نجاح الخطة دلیل على سالمة التخطیط.4
.على الجاني)قاطع(إن اآلثار التي تركت في موقع الجریمة دلیل دامغ .5
.ھناك أدالء ساعدوا المتسللین للدخول إلى الحدود.6
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Concept of ( monument)

NaSb / NuSb ُنــَصب \صب نــ

setةنصب الخیم a tent

putأساس للبنایة \ب  قاعدة نـــَصب                                            نص

appointرئیس الجمھوریة )تنصیب (نصب 

cheatingنصب واحتیال  / slandering

to.....ھنصب كمین على طریق ambush someone
Nasaba, yansubu, nasb

declareنصب لھ العداء  hostility against

toناصبھ العداء   show hostility to

statueنــُصب                                   نـُصب الجندي المجھول  / monument

monumentmemorialنــُصب تذكاري    

intendنــُصب  عینیھ       األمروضع  greatly to, look forward to
nusb

Translate

.بنصب الخیام في مواقعھم الدفاعیةقام الجنود .1
.قام الرئیس بنصب حجر األساس للمستشفى المزمع إقامتھ في الحي.2
.رئیساً للجامعة.........تم تنصیب .3
.یقوم بعض الباعة بأعمال النصب واالحتیال في بیع بضاعتھم القدیمة النافذة المفعول للمواطنین.4
.یت الوزیر إال أن المحاولة باءت بالفشل قامت زمرة من المسلحین بنصب كمین قرب ب.5
.قام الوزیر الزائر بزیارة نـُصب الجندي المجھول في بغداد.6
.أقیم نصب تذكاري للكاتب الراحل في إحدى حدائق المدینة.7
.دخل الجامعة ووضع نصب عینیھ أن یصبح أستاذا فیھا.8



Arabic Lexical Meaning in Focus

14

Concept of ( count)
various measures and various meanings

ع  د و \ع و د  \ع د  

Pronounce
Ya’audدُ ــــُـیـَع.1 du calculate
Yuیـُعــِّد ُ    .2 ‘aiddu prepare
goیعود.3ع د                                 backya’aoodu

ya’aiduیَعـــِـد .4 promise
ya’adooیعدو  .5 run / sprint

return....الى ...یـُعید      .6

beیعتاد   على .7 accustomed to

beد  بـ یعتّ .8 proud of
offendیعتدي   على     .9 / assault / attack

Translate

.عدد الحافالت المارة في الشارعقام بــِعــَد.1
.لنفسھ الطعاماعد.2
.عاد من الرحلة تعباً .3
.وعد نفسھ بأنھ لن یتنازل عن أمره إلى اآلخرین.4
.ممتازا ویعدو كالغزالكان عداَء .5
أعاد الكتاب إلى المكتبة.6
أن ینام مبكراً )معتاد  \یعتاد (اعتاد .7
.یعتد أھل القبیلة باسم قبیلتھم.8
Do)ال ناھیة (.على حقوق اآلخرینال تعتد.9 not + v.

subject)ال نافیة (المدیر ال یعتدي على حقوق الموظفین .10 + does not + v.
is).عـُد َ من ابرز المصورین في القناة العربیة\یـُعــَّد ُ .11 considered)

أعدّ 
یعد

إعداد 

Prepare

اعد
یعدو
عدو

Run
Sprint

وعد
یعد 
وعد

Promise

عاد
یعود
عودة

Return

عدّ 
یعدّ 

عـَد 
Calculate

Enumerate
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Concept of ( meet /see )
Various measures for various meanings

measureلقاه ، یلقاه ، لقاء   في  1 = meet

measureلقى ّ ، یلـقـّي  ، تلقي    2 dialect( pick up things of a good
quality) pronounced /g/

measureیالقي ، مالقاة  القى ، 3 = come across/ not planned

Root  ألقى ، یلقي ، إلقاءmeasure 4 = throw
ي                 لق

measureتلّقى ، یتلقى ، تلقّى   5 = receive

=تالقى ، یتالقى ، تالقي  meet at a pointmeasure 6

measureالتقى ، یلتقي ، التقاء    8 = meet with

Collocation

giveألقى كلمة .1 a speech
dieلقي حتفھ\لقي مصرعھ .2 =
dieالقى مصیره .3 =

Proverb

Iraqi.ى  ال عجاج تتلق)كى تتل(ناس تاكل دجاج وناس .4 dialect

Translate

.اعدات حكومیة ن مستلقى المواطنو.1
.ألقى اإلرھابیون قنابل على الجنود اآلمنین.2
.التقى الرئیس بوزرائھ .3
.أثناء سیري على رصیف شارع  مكتظ بالماّرة لقیت قالدة .4
(القى زوجتھ في السوق.5 )القاھا في الطریق إلى البیت.
.واألفكار قد ال تتالقى عندھما.الخطان ال یتالقیان .6
.الكازینوالتقى بصدیقھ في .7
.ھناك نقطة التقاء بین الجانبین.8
.راكباً مصیرھم20لقي .9

.راكباً لقوا حتفھم10.20
.شخصاً مصرعھم أثناء الھزة األرضیة20لقي .11
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Concept of ( respond)
Various measures for various meanings

answerیرد    على    / respond / retaliate

reiterateیردد  ال  / repeat
root

rd  یرتد     عنrenegade \ revolt against
رد

frequentlyالى یرتاد go( visit) to

oftenلىعیتردد      goes (visit) to

are)الشعارات \االخبار (تتردد  repeated / reiterated

hesitateلـ \یتردد   في    to

Expression

لكل فعل رد فعل 
..........جاء رد الفعل سریعاً  إذ 

ردوود االفعال 
....انعكاسات الحدث في االوساط الـ 

Translate

.كتبت لھ رسالة ولكنھ لم یرد.1
اتھمت الیمن إیران قیامھا بمساعدة الحوثیین إال أن األخیرة لم ترد على ھذا االتھام   .2
.ة بقصف المواقع في صنعاء إال أن نیران الثوار لم ترد علیھاقامت المدفعی.3
.إلى الكھرباء إال انھ ال توجد أذنا صاغیة  لمطالبھ المتكررةالمواطن العراق یردد كل یوم انھ یحتاج .4
.كان یرتاد المقھى كل مساء.5
.كان الجاني  یتردد إلى موقع الجریمة في كل یوم .6
.رار حازم تجاه تدخالت  إیران في شؤونھ الداخلیةالعراق  ال یتردد في اتخاذ ق.7
.الشعارات نفس المتظاھرون یرددون .8
.من قبل المتظاھرینالشعاراتفس نترددت .9

.ظاھرین أمام القنصلیة الفرنسیة في بغدادتم تردید الشعارات من قبل المت.10
.سرائیلییناالمعترددت االخبار حول قیام الرئیس الفلسطیني بإستئناف المفاوضات.11
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Various meanings of ( inadequate )

Inadequate / insufficient
Unable/ incapable

immatureر         قاص
Under age

Bleach
Negligent

limitedعلى     to
Idiomatic language

Moo qaaSir = is capable موو قاصرIraqi dialect
Maa QaSarit = you did well ما قصرتIraqi dialect

inertiaقصور ذاتي   =

Note: the verb is: (Qas sar ) =قّصر ، یقّصر  ، تقصیر  
He did not do enough ر في عملھ   قصّ 
He shortens رتھ الى یومین         قّصر زیا

Translate

.یبدو انھ قاصر في عملھ.1
.قاصر وغیر قادر على إنجاز المھمة الموكلة إلیھإنّھُ .2
.قاصر وال یجوز استغاللھھذا الطفل .3
.ال تستعمل القاصر بكمیات كبیرة في غسل المالبس.4
.تثبت انھ قاصر ولم یقم بعملھ على اكمل وجھ.5
.على ذوي الدخول المحدودةیقتصرر الجدید القرا.6
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Concept of (publicize)
Root ر ّو ج                   

رّوج ، یرّوج ، ترویج                                        publicize , make propaganda
راج ، یروج ، رواج           be common, travels ( as news)

االشاعات                                                                  

البضاعة                                                                   

بین الخبررّوج         

االكاذیب

بیع المخدرات 
Items

الموضة الرائجة 
ئع النوع الشا

شیوع البضاعة التركیة في العراق 
الموضة الرائجة 

Translate

.قامت المنظمة بترویج االكاذیب حول الحدث.1
.ال ترّوج لنا ھذه االشاعات المغرضة.2
.تقوم وسائل االعالم  العربیة بالترویج لھذه البضاعة االجنبیة .3
.رّوج االعداء لھذه االكاذیب الزائفة.4
.نوت المدرسة بترویج سلع ممنوعة للطالب وامام بنایة المدرسةقام المتعھد في حا.5

.استعمال القات في الیمن اصبح رائجاً بین النساء 
adjectiveرائج  :
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Concept of ( similarity)

Suchمثل as ……

Semiشبھ , like …..

,Resemlingـشبیھ    ب (his) double n.

Simile Concept كأنھAs if

______________________

Similarمثیل  , equal

Resemblantمشابھ 

Corrspondentمطابق  لل to

Theنفس  ال same , the very

Theعین same, the very

Replicaنسخة طبق األصل of , second copy of

Identicalمتطابق  to

Equalمماثل لـ  to , is like

Inعلى غرار  the manner of , similar to

Try to bring sentences of your own, or sentences taken from texts to cover these
meanings

Do not mix شبیھ   double, resemblance with شبة   Shibba = sham metal ( not gold)
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Concept of (conflict)
شجار
عراك

إشتباك باالیدي 
مشاداة كالمیة 

سجاالت \سجال 
خالفات 

Bickeringخصومات
Disagreementsسوء تفاھم

سوء فھمعراك 
تبادل شتائم 

نزاعات 
Item / Expression

dissonanceنشاز
/disharmonyعدم إنسجام   conflict

disagreementعدم توافق في الرؤى in…
contradictionsتضارب في االفكار والمعتقدات  

)أسعار سلع(مضاربة   .......underbidding
notجدال عقیم   productive dialog

غیر متفق علیھا 
مثیرة للجدل 

مصدر خالف 

Translate

حدثت مشادة كالمیة بینھما ما حدا باحدھم ان یطعن االخر بالسكین وحضرت الشرطة إلجراء التحقیق.1
.ر الى تبادل الشتائمتطوّ بسیط بعدھا حدث بینھم سوء تفاھم .2
.بین الحوثیین وقبائل اخرى سنیةاعات قبلیة ومذھبیة في الیمنھناك نز.3
الكوريحدث شجار واشتباكات باالیدي في البرلمان.4
لالنتخابات النیابیة اتترشحانتھت السجاالت بین شخصیتین سیاسیتین .5
بین دول الخلیج وایرانالخصومات الحدودیة مزمنة .6
في 140حدثت خالفات جوھریة بین الجانب الكوردي والحكومة االتحادیة في بغداد حول كیفیة تطبیق المادة .7

كركوك نینوى والمناطق المتنازع علیھا في 

Do nt mix نزاع   dispute, conflict with نعرة  \نزعة   inclination, tendency
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Various words for various ages

رضیع   ،  رّضع  ،                         وقت الرضاعة .1
....طفال    فترة الطفولة                عند طفولتي طفل ، أ.2
plural)صغار في السن(......صغیر    ، صغار        صغر                 في صغري .3 human being
یافع   ،  یافعین                                 عندما كنت یافعاً .4
عندما كنا صبیان )صبیان (صبي ، صبیة  .5
مراھقین               فترة المراھقة \مراھق  ، مراھقون .6
في الكبر \كبیر ، كبار ،   كبر                               عند الكبر  .7
بالغین                          عند البلوغ   \بالغ ، بالغون .8
رشد راشد ، راشدون ،         .9

في سن الشیخوخة \شیخ  ، شیوخ                                   شیخوخة  .10
في الكھولة \كاھل  ، كھلة                                    كھولة       .12
مسنین                   \مسن  ، مسنون .13

دخلت الى اللغة العربیة )سریانیة كلمة(أوالد        \ولد  

premature:خّدج   born baby(ies)
بعض االطفال یولدون خدج اي مبكرین 

pregnancyحوامل  \المرأة حامل \فترة الحمل  : pregnant(s)
Carriersسفن كبیرة تحمل الطائرات =حامالت  \حاملة 

ناقالت  النفط \ناقلة 
ناقالت الجنود \ناقلة 

childishاعمال صبیانیة  \عمل صبیاني   behavior
underتحت السن القانوني  age

prenatalطفل مشوه الخلقة بالوالدة  deformation

scarندب \ندبة  , mark
beautyحبیة \خال \شامة  spot

fetusاجنة\جنین 

hunchback)مقوس الظھر (حدبة \احدب  
Iraqiبصیر\مكفوف  dialect\ كریم العین \أعمى \فاقد البصرblind

deafابكم ، أخرس  \اصم ، أطرش   , dumb
,paralyzedأعرج \مشلول  lame

orphan(s)أیتام  \یتیم 
Do not mix بالغ    adult with بلیغ   eloquent, good speaker
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Concept of ( reserve)

غرفة \مقعد \بطاقة \تذكرة 

سلحة أكداس أ\ممنوعات \مال 

متمردین \متسللین \حجز                                      أشخاص 

)في حجر صحي (صحي 

passiveة   ُحجــِزوا  في الحافل voice

areبمیاه الفیضانات )حوصروا (حجزوا  (have been) stranded by
Expressions

حوصروا بسبب الفیضانات
.......جنحت السفینة في الساحل المقابل لـ میناء 

الفیضانات تقطعت بھم السبل بسبب انغمار المنطقة بمیاه 
حجزوا في الحافلة التي غطتھا میاه الفیضانات 

Translate into English

.في  نفس الفندق نسأحجز  لي ولك غرفتی.1
.حجزت الحكومة كمیات ھائلة من الماریوانا في نقطة تفتیش حدودیة مع المكسیك .2
.لى میناء العقبة حجزت الشرطة جمیع الركاب الذین أقلتھم الطائرة من اریتریا إ.3
.قامت السلطات باحتجاز المرضى المصابین باالیدز في الحجر الصحي المخصص لھم.4
.احتجز الركاب في حافلتھم بسبب االنھیار الثلجي والظروف الجویة القاسیة في المنطقة .5
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Various meanings of ( conscience)

بذمتك 

على ذمتي 

على ذمة الجریمة ذمة                            

أھل الذمة 

ذمة الخلود 

Items

بذمتك ھل ما  قلتھ عني صحیح 
المرء یعمل بوجدانھ

توجد دیون بذمتھ 
عوائل 3توجد بذمتھ 

ھل لدیك ضمیر ایھا المرائي 
إذا مات ضمیر االنسان تحوّل الى وحش ال یرحم 

والوجدان \الضمیر \الذمة  

Translate

ھناك دیون بذمتك .1
.متكمتروك األمر لذ.2
.سجن على ذمة الجریمة التي اقترفھا.3
.وأھل الكتابأأھل الذمة ھم المسیحیون والیھود والصابئة .4
في ذمة الخلود )....الشاعر(.انتقل إلى ذمة الخلود .5
السجن على ذمة التحقیق الىنقل ی.6

Do not mix with the thamma (v.)

ذّم   ، یذّم   ،  ذ َ م 
ذمیم 

.قال لھ كلمات بذیئة .أي اھانھ .لكالم ھ باذمّ 
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Various meanings of ( container) :

Container

Encompassing

حاضنة 
Diaper (children)

Tanker

mines dispenser

items

یحضن الكتاب بین طیاتھ افكاراً جمیلة عن كیفیة تطبیق الدیمقراطیة في العراق
في معرضھا السنوي الذي سیستمر اسبوعینمن كافة الدول العربیة واالجنبیة تحتضن بغداد الزوار

.الطفل جالس في حضن امِھ 

Translate

سل النفط من العراق الى االردن في حاضنات خاصةیر.1
وعة لھذا الغرضمامة في حاضنات جدیدة مصنتوضع الق.2
مدینة بغداد تحتضن ملیوني شخص.3
حاضنات االطفال متوفرة في االسواق العراقیة حالیاً .4
تركیا تنقل النفط بحاضنات نفط تأتي من شمال العراق.5
.توجد حاضنة لبعثرة األلغام في الطائرة.6
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Concept of ( reap)

pickیلتقط  up

harvestیحصد
یجني 

/getیحصل على obtain

offendیظلم =یعتدي على   =یجني على  

,haveیقتني  buy and have ( jewelery, expensive car )

,earnیكسب  gain

own)یملك (یمتلك 

collectingجمع ی

harvestیحصد 

picking)الثمار (یقطف 

saying

"واني لصاحبھا رؤوساً قد اینعت وحان قطافھا ارى "
"ما یزرعھ االنسان یحصده "
"تحصد ما تزرع "

Items
موسم الحصاد

موسم قطاف الثمر 
سماعة \القطة 

Translate

ھذا موسم جني الثمار .1
.لم یجن أي شيء من عملھ ھذا .2
proverbش  وعلى نفسھا جنت براقــ.3
.ألقي القبض على احد الجناة في المقھى .4
باثمان عالیة في مكاتبھم صرفھا لغرضالكثیر من العمالت الصعبة یجمع الصراف .5



Arabic Lexical Meaning in Focus

26

Concept of ( ignore)
یھمل  

یتغاضى عنــ ــھ النظر\)ـھ +عن (یغض   النظر  

لم یلق استجابة من قبل ــھم 
Ignoring
Concept لم یلق اھتماما من جانب  ــھم

لم تلق أذنا صاغیة 

لم یعر اھتماماً بـ 

لم یكترث بـ 

دونما  رد فعل یذكر 

یتجاھل االمر 

idiomatic
"یمھل وال یھمل :وهللا سبحانھ وتعالى "

Translate

ال تھمل وضعك الصحي بل إذھب الى الطبیب وعالج نفسك.1
تغض الحكومة النظر عن المتسولین في الشوارع العامة .2
اصدرت الحكومة اوامر لكن لم تلق إجابة من قبل المواطنین.3
جانب المواطنینصرفت الحكومة االموال في ھذا المشروع إال انھ لم یلق اھتماماً من .4
كال التحذیرات التي یطلقھا الرأي العام الدولي ال تلقى اذناً صاغیة من لدن القذافي .5
لم یعر الجباة  اھتماماً الى الوضع االقتصادي للمواطن.6
ال یكترث الى التھدیدات الخارجیة ویصر على قراراتھ.7
ترك االمر ھكذا دونما رد فعل یذكر من الشارع .8
المركزیةن مسألة الحذر الجوي الذي فرضتھ الحكومةیتجاھل المواطنو.9
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Various meanings of “limit”

Border

Limit

حد 
Level

Extent / this much

To end/ stop

Extent

Dialect ( Haddak = you cannot do that , you Dare do That? )

!تسویھا (تقدر تعملھا )حدك اش(حدك  " " (Use the right intonation (falling tune)
toالى حد ما  an extent =

Translate

.تتغیر الحالةعندما تصل الحدود األردنیة العراقیة .1
.وصلت اإلساءة إلى الحد الذي ال یطاق.2
.ھامن االرتفاع  في مناسیب میاھاألنھار وصلت إلى حد عال.3
.االدمان والتدخین في البلدان النامیةال یمكن الحد من ظاھرة .4
.أمستردام تشبھ إلى حد كبیر مدینة البندقیة.5
.مقبول الى حد ما .6

compare
حٍد عاٍل   

الحد  العالي  
قدر كافٍ 

القدر الكافي 
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Adjectives to describe wars

Worldالعالمیة War

Civilاألھلیة war

Coldالباردة war

Warاالستنزافیة of attrition

Aggressiveالعدائیة \العدوانیة war

Heinousالشنیعة

Destructiveالمدّمرة
الحرب 

Ferociousضاریة\الضروس war

Fierceالمستعرة war

Bloodyالدامیة  war

Illالمشئومة  fated

Unfairغیر العادلة \الظالمة  war

Uglyالمخزیة  \المشینة \الشائنة war

Psychologicalالنفسیة  war

Guerrillaحرب  العصابات  war

Unpredictableال یحمد عقباھا 

,Voracious)وحشیة \شرسة (شرھةال savage

Fierceالشعواء  / voracious

,Violentالطاحنة fierce, grinding

Note: the translation differs and depends on the degree of the war and the voice of the
speaker or the writer or which party issues it.
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Concept of (mobilize )

Tactical

Mobilize

Rally around

Concept of
Fill/ canfill/ fill out / fill up with

تعبئة 

Pack __up

Term

ة بـ قناني معبّا
)الرصاص(مسّدس معبّأ باإلطالقات 

)التعبئة والتحمیل والتفریغ(قسم التعبئة والتوزیع 
)أي معبّاً على شكل سنم (حمل جملون 

النقل )أعباء (ال یتحّمل عبء 
Translate

.مرینات تعبویة في المیدانقام الجیش بت.1
.من المھمات الصعبة ھي تعبئة الجماھیر لصد المؤامرات الدولیة.2
شحونة ومنعھا من التلفتعبئة المواد المطریقة لینقص ھذا المصنع.3
.لشربایحتاج الخزان إلى تعبئتھ بالماء النقي ألغراض .4

Do not mix it up with = ء عب = burden
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Concept of ( available)
Available = for human being

فاضي ال\فاض

عندي مجال
Available

لدي وقت 

عندي متسع من الوقت

Available = for things you may say : موجود \متوفر    

to mean available. موجودfor person ( human being) is
ھل احمد موجود لدیكم ؟

Translate

Rude.ض لكال یوجد وقت فا.1 style
عندي مجال محدود من الوقت .2
لدي وقت كاف للقیام بذلك.3
لدي متسع من الوقت ألقوم بالمھمة .4

To accept, you may start with:

.......تدلل 
.......على الرحب والسعة 

......اھالً وسھالً 
......صار 

........تفضل 
..........اي نعم 

To refuse:

........انا آسف 
.....یقة الحق

........على الرحب والسعة ولكن 
............تدري وهللا أنا جداً مشغول و 

Do not confuse فائض  = surplus with فاض = leisure/ free
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Concept of ( overshadow )

overshadowedلىأرخت بظاللھا ع

coveredعلى ھولأسدل بسد

Concept
Control/domain خیّم   علىhave the domain over

overshadow

..…enshroudedاكتنف  بـ  with…..

ھیمن على 

Expression

overعلى  .......اسدل  /onlet hang….. down

scoutالمخیم الكشفي camping

Translate

.موضوع االحتباس الحراري أرخى بظاللھ على مناقشات القمة.1
.د حول االحتباس الحراري خیم على محادثات المجتمعینالنقاش الحا.2
.الموضوع اكتنفھ بعض الغموض.3
.أسدل اللیل بخیمتھ على األرض .4
.أسدل القمر بخیوطھ على المنطقة .5
.المسالة الفلسطینیة ھیمنت على المباحثات.6
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Concept of (disturbance)

Psychoالنفسیة disorder

Riotsالسیاسیة 

Stomachالمعدیة االضطرابات  upset

Turbulence)الھوائیة(الجویة 

Terms

Theاالضطرابات االخیرة  last \ late / recent turmoils
اعمال الشغب 
نفالت االمني الفوضى واال

Translate
یعاني المصاب من االضطرابات النفسیة.1
یعاني البلد من االضطراب السیاسي .2
ومعویةة یعاني من اضطرابات معدی.3
ومرت الطائرة باضطرابات  كتل ھوائیة في طریقھا إلى سان فرانسیسك.4
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Concept of (supersede)

یفوق على 

)ال نوم (یفوق من 

Concept of
)یزید عن(یفوق ال  ... Supersede

یفوق ما یتوقعھ المرء  

Expression

.......إنھضوا واستفیقوا ایھا الـ 

عمل فائق

Translate

.صف اللیل ربما ألنھ جائع تفاق الطفل من نومھ في منـ.1
.سیفوق على مواطنھ اإلفریقي في الركض الطویل .2
.اعتقد أن عددھم یفوق العشرین.3
.ما حدث یفوق ما یتوقعھ المرء .4

Compare

تفوق \یفوق
فواق\یفوق  
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Concept of ( lay off)
فصل     یفصل     فصل     من 

طرد     یطرد     طرد     من 

Lay off
Conceptأعـفي    یعفى     إعفاء   من منصبھ 

سرح      یسرح      تسریح       من

انتھت    مھام    إعمالھ

أُقـیل   من   منصبھ 

)تنحي من(نحي  من   منصبھ  

عمال ....صرف  

passive....أُخٍرَج  من  voice
ukhrija , yukhraju = was kicked out , will be kicked out

Term

منظمة العفو الدولیة 
....العفو العام الصادر بحق 

Translate

.تم فصل مئة عامل من المعمل .1
طرد مئة عامل من وظائفھم .2
.عامل من المعمل100تم إعفاء .3
عامل من المعمل20تم تسریح .4
.انتھت مدة خدمتھ االلزامیة فتسرح من الجیش.5
لقد انتھت مھام منصب الملحق العسكري في أنقرة.6
.لقد اقیل من منصبھ العام المنصرم .7
رئاسة الحكومة تمت تنحیتھ من.8
.أثناء اإلنذاردروسھمیتم صرف الطلبة من .9

.سیخرج من وظیفتھ بسبب إھمالھ في اداء واجبھ على النحو الصحیح.10
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Various meanings of (snatch)

rescueأشخاص من الغـرق 7
recoverجثث 3

salvageإنتشل                                   حطام السفینة
pickpocketینتشل                                   المال من جیبي 

snatchمن یدي إنتشال                              

Term

النش
نشالي الجیوب 
ضارب العب 

Translate

.انتشلت فرق اإلنقاذ شخصاً واحداً ولم تنجح في إنقاذ بقیة الغرقى.1
.جثث من قاع البحر4انتشل فریق إنقاذ السواحل .2
.شال الصندوق األسود من حطام الطائرة المنكوبةتمكنت فرق اإلنقاذ من انت.3
.محفظتي من جیبي ومن دون أن أحس بھ)النشال (انتشل .4
.بینما نسیر، انتشلت صدیقتي الرسالة من یدي ومزقتھا لكي ال اعرف محتویاتھا.5
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Concept of ( nonchalant )

غیر مكترث بـ

غیر مھتم بـ 

Nonchalant  غیر مبالٍ (ال یبالي بـ(

الالمباالة 

غیر عابئ بـ 

Term

ال أبالي 
ال یدیر باالً 

Iraqiبال دایرما dialect
غیر مھتم 

Translate

بما یتسبب من اضرار ق سیارتھ  في جو شتائي غیر عابئیسو.1
بدروسھ ففشلكان غیر مھتم.2
بما یجري من حولھالصعاب فھو غیر مبالٍ رغم كل .3
ھناك نوع من الالمباالة من جانبھ وھذا یؤدي الى فتور في العالقة الودیة بینھما.4
.فالغایة تبرر الوسیلة.ال تبالي الحكومة تجاه ما تنفقھ على الحروب من مال وافراد.5
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Concept of ( subdue)

foilیحبط    

subdueیخضع

suppressیقمع

concept جماح یكبحcurb
subdue
by forceیرضخbreak (people) down

extinguishیخمد / put down

abortیجھض 

deعلى إنقالب \ینقلب  coup

toppleإطاحة بـ  \یطیح  بـ   off

crackdownام یتخذ إجراءات صارمة لفرض النظ

crushیسحق 

idiomatic

كبح  جماح  
قھر العدو 

تقھقر العدو أمام 
)عسكري (إنقالب

Translate

.في جنوب العراق1991قام صدام بقمع االنتفاضة الشعبانیة التي حدثت عام .1
.بعض الحكام العرب یحكمون شعوبھم بقبضة من حدید ویستخدمون سیاسة الحدید والنار ضد المعارضة .2
.یر الحكم في العراققوات االمن حریصة على االمن وبامكانھا إجھاض اي محاولة دنیئة لتغی.3
.سیطر  النمیري  على السودان وذلك بانقالب عسكري قام بھ وطالب باستقالل السودان.4
.االجراءات الصارمة لقمع االنتفاضة وفرض القانون ......اتخذت الحكومة الـ .5
).مقراتھم(ھم ذلك بشن غارات كثیفة على مقاروبكبح جماح الثوار .........الـ قامت الحكومة .6
.احبط الجیش محاولة انقالب ضد الدولة العراقیة .7
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Concept of ( destiny)

قـََدر ، قْدر  ، قِْدر 
Qidr, Qadr, Qadar

Read and translate .

qadar.ھذا قضاء وقدر .1
qadar.ھذا قدري وساقبل بھ.ماذا افعل .2 + ee
qadru.على المرء ان یحترم قدره .3 + h
qidr.تحتاج الى قدر لتطبخ التمن.4
qadr.ئل من االستیرادات غیر المسؤولةال یمكن ان یقبل ھذا القدر الھا.5

Holy night in Islam :

"لیلة القدر خیر من الف لیلة "

Stdunets can dedect further meanings from listening or reading more material.

Comapre :

.ھذا قدري وما تریدني ان افعل:قدر
.كل یاخذ قدر نصیبھ:نصیب 

.كان طالعھ سیئاً إذ أصابتھ قذیفة فمات في الحال:طالع 
.ال ندري مصیر الركاب لحد اآلن :مصیر 
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Concept of ( assume )

تتبوأ 

تعتلي

ترتقي
مناصب رفیعة 
تتولى                                              مقالید الحكم 

سّدة الحكم تتقلــّد                                 

تأخذ 

تصل   الى 

تشغل 

تتسنّم 

Term
)المنصب \سلطة (تولّي  الـ    .....

المنصب شغل 
إشغال العدو  بـ 

بـ إرتقاء
Translate

.المرأة العربیة اعتلت مناصب رفیعة في الدولة.1
.تولت بنظیر بوتو  مقالید الحكم بعد مقتل والدھا .2
.قیة أن تتقلد مناصب رفیعة في الحكومةیمكن للمرأة العرا.3
.یمكن أن ترتقي الدولة إلى مقام الدول المتقدمة .4
.شغل مناصب عدیدة في الدولة إال انھ استقال بسبب االوضاع المتردیة للبلد.5
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Concept of (overcome)
,overcomeالصعوبات    \العقبات  surmount

pass)محن(الـ محنة \الموانع \االمتحانات   

overpassسیارة  ال

penetrateیجتاز                                    الدفاعات  

breakالدرع  through / pierce into

goالممر المائي  through

breakالجمود  the stalemate

Expression

التتجاوز الحدود الحمراء 
ال تتجاوز عن حدودك 

تقف عند حّدك وال تتجاوز 

ا المرء في ھذ العصر ھجابھیالعقبات التي من الصعب اجتیاز .1
سیجتاز االمتحان االخیر لو ركز كثیراً في قرائتھ لالسئلة .2
مامك أعلیك ان ال تجتاز السیارات التي تسیر .3
ة وانتھكت سماَءھااجتازت الطائرات االجواء العراقی.4
منضب دبابات یجتاز الدرع النھ فیھ یورانیوم صاروخ ضد ال.5
عب ان تجتاز السفن ھذا الممر المائي الضیق ومیاھھ الضحلة صلمن ا.6
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Concept of (vanishing)
)من امام االعین (عن االنظار یتوارى   

یتالشى 
Disappearance

Concept یختفي

یزول تدریجیا 

Expression

ال زال احدھم متواریاً عن االنظار 
الفارق یتالشى

تتالشى الفجوة 
توارى عن االنظار منذ ذلك الوقت 

Translate

عدیدةوتوارى من امام االعین خالل ثوانمر القطار بسرعة فائقة .1
.ال زال الرجل االول في تنظیم القاعدة متواریاً عن االنظار.2
.ھناك فجوة بین مستوى الطلبة والمنھج ویتالشى على مدار الزمن الن مستواھم یتحسن.3
.ھناك ظاھرة البطالة بارزة جداً إالَ انھا تختفي بمرور الزمن ومع تحسن االقتصاد.4
.یجیاً بیننا إالَ انھ سیزول ویتوارى تدرھناك خالف .5
.ھناك تباین في االراء إالَ انھا مرحلة ویتالشى ھذا التباین اثناء الصلح والجلوس على طاولة المفاوضات.6
.ال زال احد المجرمین متواریاً عن االنظار .7
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Concept of ( go down)
سقط 

ھبط 

Fall down
Concept نزل

انخفض

ھوى 

تدنى 

كبت \كبا 

Term

)نزیل (نزالء الفندق 
ھبوط الطائرة 
تدني االسعار 
الطائرة \كبوة الحصان 

إنخفاض درجة الحرارة 
سقوط االمطار 

paratroops)مظلیین (إنزال جوي 
degraded...)مستوى المعاشي \خلقي (إنحطاط 

Translate

تسقط االمطار بكثرة في المناطق الجبلیة .1
.ھبطت االسعار بعد تحسن الوضع السیاسي في ألبالد.2
.نزلت قوة مظلّیة بالقرب من سواحل الصومال لتعقب القراصنة ھناك.3
ادى الصلح بین اسرأئیل والعرب الى انخفاض في اسعار النفط اآلتي من الخلیج.4
ر في الشھر الماضي إال انھ استعاد عافیتھ بعد ذلك ھوى سعر الدوال.5
.تدنت نوعیة السلع اآلستھالكیة بعد احداث الشغب التي جرت في مصر.6
.كبت طائرة مدنیة في المطار بسبب عطل حدث في محركیھا.7



Arabic Lexical Meaning in Focus

43

Concept of ( stop doing )
refrainیعزف عن  from

gaveیتوقف عن  up
Stop doing something

refrainل عن عدِ یَ  from / stopped doing

abstainعن \یمتنع من 

refrainیعكف عن from

refrainیحجم عن    from

Expression

...)الطنبور \الكمان \العود (یعزف على   اآللة الموسیقیة  
)عمل (یعزف عن القیام بـ    .....

َعِدَل  ، یَعِدل  ، عدول  

Translate

.ج المبكریعزف الشباب عن الزوا.1
علیك التوقف عن التدخین.2
وافق اوالً  وبعدھا عدل عن ذلك.3
بعض الناخبین یمتنعون عن اإلدالء باصواتھم .4
صار یعكف عن شراء الجرائد.5
بعض ألناس یحجمون عن تقدیم المعلومات .6
.یحجم عن إفشاء السر .7
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Concept of (returning)

measureیرّجع IV or II ( mainly Iraqi)

regainیسترجع  

)یعاد passive()یُعید (

Concept
Of  یستوفي\یوفيpay

Paying off

payیسّدد

retrieveیستّرد  / take back / restore

,resumeیستأنف  return doing ……

Term

تسدید البندقیة\سدد البندقیة 
تسدید الدیون\سدد الدیون 
إیفاء الدیون 
إعادة االراضي\إعادة السلعة 

االراضي \ما فقده \إستعادة العافیة 
إسترداد  الـ
معاودة الـ 

إستئناف الـ 

Translate

.سیرجع الكتاب الى صاحبھ  غداً .1
.سیعاد النظر في القرارات المتخذة تجاه ھذه المعاھدة.2
.تحاول ایران استرجاع مجدھا االمبراطوري السابق في التاریخ.3
.الكتاب الى المكتبة)بنفسھ (سیعید.4
.خالل مّدة محّددةسیوفي الدیون المترتبة علیھ في العام الماضي.5
.سیسدد الدیون المترتبة من االیجارات الشھریة للعام الماضي.6
.تحاول سوریا استرداد الجوالن ولكن من دون جدوى.7
.یحتاج المریض الى نقاھة لیسترد صحتھ.8
.وروبا ستستغرق عّدة أیاممعاودة الرحالت الى ا.9

.یقبل في الوظیفة من یستوفي الشروط المطلوبة.10
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Concept of (disruption)
(العالقة(یفّرط بـ    )الصداقة)

Measure IV or II
یمّزق 

)العزیمة(یثبط 

)الثقة (یزعزع  

Concept of یحدث ال شقاق  بین
Disrupt

یحدث شرخاً في 

)الحماس (یقوض  

)االمل (یخیب  

…و …بین )العالقة الحمیمة (یفتر 
Term
ماء فاتر 

فتور العالقة 
منشقین \منشقون 

شق الصف الوطني 
زحزحة \زعزعة 

Translate

.علیك أن ال تفرط بھذه الصداقة.1
.سیاسة فرق تسد مزقت المجتمع إلى فئات وفصائل متضاربة.2
.الفشل قد یثبط عزیمة الفرد .3
.الفشل یزعزع الثقة .4
فتنة تؤدي إلى شقاق ونزاع بین شرائح  المجتمع ال.5
.الھجوم على اسطول الحریة احدث شرخاً في العالقة بین تركیا وإسرائیل.6
.الفشل المستمر قد یقوض الحماس في داخل الفرد.7
.الفوضى في العراق خیبت آمال المجتمع .8
.لى اسطول الحریةھناك نوع من الفتور في العالقات بین إسرائیل وتركیا بسبب الھجوم ع.9
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Concept of ( respect )

charismaكرزما 

,controlسیطرة  domain

respectاحترام

educationة ھیبة                                                     ثقاف

characterشخصیة 

authorityصالحیات 

domainنفوذ  / influence

hegemonyھیمنة  

Expression

فقد  ھیبتھ \خسر 
Translate

الشیخ في القبیلة لھ الھیبة .1
.المشایخ في الخلیج ھم أھل الجاه والھیبة.2
لیس لھذه الحكومة الھیبة .3
تنقصھ الھیبة لكي ینال االحترام.4
رجل لھ علم وثقافة وھیبة.5
لھ شخصیة وھیبة .6
لرئیس الحكومة  صالحیات تخولھ القیام بمسؤولیات كبیرة .7
.تحاول إیران أن یكون لھا النفوذ في المنطقة.8
.تحاول إیران خلق جیش قوي للھیمنة على الخلیج.9
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Concept of ( triviality )
disgustingسمج\سماجة 

)ترمى في المزبلة(زبالة  

ترمى  في   ال  قمامة 

عبارة عن     نفایات

خردة )ھاي (ھذه 

)سكرابات(كراب  كلھا  س

Concept of
Triviality باللیع\بالوعة ال   )في(ترمى بـ

تتفاھاعبارة عن

ھراء یعتبر \تعتبر 

)زي الزفت (مثل ال  زفت  

)ال معنى لھا (ھي  سخافة  

عبارة عن  قشور 

ھذه   خزعبالت 

كلھا  ترھاد 

كلھا   ھاونطة 

معنى )مالھ (مالھا 

بال معنى
كالم فارغ بال معنى 

وساخات 

نجاسات \نجاسة 
ھراء في ھراء

Students can get the meaning from listening to conversations done by natives. You need
to be very close to that person to use some of them to avoid misunderstanding.
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Concept of ( approach)
/systemنھج approach

منحى
وتیرة
أسلوب
نحو

Concept ofهاتجا
direction/ way/مستوى
level / approach     درجة

طریقة 
درب 

وسیلة 
نظام
سبیل
حذو
ھدي

نموذج

Term / Expression

السبل الكفیلة ھذه 
ما ھو السبیل الى تحقیق ذلك

اتخذ ھذا المنحى 
toنحذو حذوه  follow his steps

aكقدوة لنا نتخذه role model
الھدي بـ  
takeیقتدي بـ  as a role model

النھج     ....والسیر بـ  

Translate

.من الصعب أن یأخذ ھذا النظام النھج األخالقي القویم.1
.العالیة على السلعةینبغي على االقتصاد الحر أن ال یتخذ منحى ملتویاً في فرض التعریفة الكمر كی.2
.یسیر االقتصاد على نفس الوتیرة السابقة فھو بطيء جداً ویستغرق وقتا أطول للتعافي.3
.في الكالمأسلوبھال یعجبني .4
.نھار االقتصاد إذا استمر على ھذا النحوسی.5
.یتكلم بدرجة دنیا من المستوى األخالقي في الكالم.6
.یبدو على درجة كبیرة من الرقي .7
أعداد أجھزة الطرد إلنتاج الیورانیوم ستقع إیران في مستنقع الحرب إذا استمرت على درب زیادة .8

.المخصب
ن الشعب االمریكي عقارات من قبل الطبقات المتوسطة ماستخدمت البنوك وسائل متعددة لتحفیز شراء ال.9

في ظل ھذا االنحسار االمر الذي جعل مالكیھا یفقدونھا بسھولة ألنھم غیر قادرین على دفع الرھن 
.االقتصادي
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Various meanings of ( falsify)

Ballot tampering

Counterfeit

Concept of
Perjury falsify

Falsifyویرتز

Distort

Tamper

idiom
falsifiedشھادة زور  testimony

saying

ل اموالغسی
إختالس 

إبتزاز 
تالعب بـ 

Translate

اكز االنتخابیة قامت الحكومة بتزویر االنتخابات في المر.1
یقوم بعض المواطنین بتزویر العملة وطباعتھا .2
)جواز سفرك (ال تقوم  بتزویر الباسبورت .3
قام بتزویر شھادتھ في المحكمة .4
.في األسواق مقلدة ومزورة )سي   دي (معظم األقراص اللیزریة .5
.قام بتزویر التوقیع على الشیك.6
زور إلى المحكمة )ة شھاد(شھد تحت تأثیر الشرطة بإفادة .7
.ألقت الشرطة القبض على البائع بسبب تالعبھ باالسعار .8
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Concept of ( exempt )
Exempt

Forgive / exonerate

Condoneعفو 
عفي 

Give amnesty

Suspend / lay off

Expression

Forgiveاغفر لنا خطایانا  us our trespasses
Forgivingیوم الغفران  day

Youعفا هللا عما سلف are not held accountable for ….
Iraqiاللي فات مات dialect

Taxesمعفو عن دفع  الضرائب break ( exempt)
/Taxes)التعریفة(مستثنى عن دفع الضرائب  tarrif exemption

Translate into Arabic:

1. You need to forgive him when he makes mistakes.
2. The government cannot condone such act.
3. The Iraqi Government announced amnesty for the rebellions in Basra.
4. The tobacco company will lay off 100 workers.
5. Recruiters are exempted from paying annual taxes.



Arabic Lexical Meaning in Focus

51

Concept of ( misleading)
مضلل

)مخادع (خادع

زائف \مزیف 

concept of تمویھي \ممّوه  \وھمي
misleading

(رصاصة (خلّب   ذخیرة )فشك )

كاذب 

خیالي 

غیر واقعي 

سراب    

)شبة (مسبك 

مزّو َر 

Expression

صنع الخیال من\خیالي 
بعید عن الواقع 

ال یمت بصلة الى الواقع 
صعب المنال 

Translate

.یانا مضللة لما ھو واقعسیاسة الدولة أح.1
.أسلوب خادع تستخدمھ الحكومة إلقناع الناس العادیین بالقرار.2
ھذا شیك زائف .3
.ھذا مدفع تمویھي .4
.كالم كاذب ال صحة لھ .5
.خیالي .شيء من ضرب الخیال .6
.صعب المنال \بعید عن الواقع \امر غیر واقعي .7
.كل ھذا مجرد سراب .8
.انھ شبة .الذھب غیر خالص ألنھ مسبك .9

.الوثیقة مزّورة .10
بعض الناس بعیدین كل البعد عن الحقیقة ویعیشون االوھام الزائفة .11
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concept of ( about)
عن

حول 

About إزاء

بشان 

تجاه 

بصدد 

نحو 

فیما یخص 

بما یتعلق االمر ب 

ابحث عنھ.1
عنھ صفح .2
ماذا یدور حولك ؟.3
.ذلكبصدد جار الكالم .4
؟المرأةما دور الحكومة إزاء حقوق .5
.القرىال تھتم الدولة بشان التعلیم في .6
ما رأیك فیما یخص انسحاب القوات من العراق؟.7
.نحو تحریر المرأة العربیة من التقالید البالیةسائرللبلداالتجاه العام.8
في العراق فانا قلق جداً وأخشى وقوع صدامات جدیدة بین الفصائل المتعددة بما یتعلق األمر بشأن األمن.9

.المتربعة على سدة الحكم
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Concept of (support)
إسناد\ساند \یساند 

تأیید \أید  \یؤید 

مناصرة \ناصر \یناصر 

مؤازرة \یؤازر  \آزر 
Support
Concept

معاونة \یعاون \عاون 

تمویل \یمّول \مّول 

عضد\یعاضد \عاضد 

قدم الوالء \یقدم الوالء 

مواالة \یوالي  \والى 

دعم\یدعم \دعم 

Expression

یقدم الوالء لـ 
مؤیدین\مؤیدون 
مناوئین \مناوئون 
یوالیھ الرأي ....موالین   \موالون 

.مساندة من طرفكمإلىمنظمتنا تحتاج .1
.بحملة تأیید للقرار الذي اتخذه مؤخراً بشأن الضرائب.......قام مؤیدو الرئیس.2
.من یناصره في اتخاذ القراركان لھ .3
.على الحكومة مؤازرة الشعب في نضالھ ضد الرق والعبودیة .4
.نجح في االنتخابات األخیرة بمعاونة مناصریھ في الحزب الحاكم.5
.ھذه الحركات تمولھا الحكومات العربیة المصدرة للنفط .6
.لم یعاضده احد في مشروعھ األخیر.7
.ومناھضي القرار الصادر من الدولةحدثت اشتباكات باألیدي بین مؤیدي .8
.ال أوالیھ في أفكاره.9

.ه في مكافحة اإلرھابءَ قدم لھ الشعب وال.10
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Concept of ( abide by )
یتقید بـ 

...)التزاماتھ (یفي بـ 

ـ  یراعي  ال

)األوامر ، التعلیمات (یطیع   .....

....یعمل وفق 
Concept of

Obeying یتّبع الـ

)یعمل حسب (یعمل بموجب  

یعمل طبقاً ل

یتمسك ب

یلتزم ب 

یحترم ال 

یقدم الوالء 

یقدم الطاعة 

Expression

معاً وطاعة َ یا سیدتي س
ملتِزم 

conservativeمحافظ   / governorate
مؤّید

مناوئ
متمّسك  

Translate

لتي اصدرتھا ھیئة االمم المتحدة بشأن االنسحاب بالقرارات ا.....ال تلتزم حكومة الـ .1
إتھم العراق ایران بعدم التزامھا باالتفاق االخیر حول محاربة ومنع المتسللین من الدخول الى العراق.2
على الحكومات االلتزام بالمعاھدة والعمل بموجبھا.4
لفدرالیة عل غرار حكومة اقلیم كوردستاندعت محافظات الجنوبیة في العراق العمل طبقاً للدستور وتطبیق ا.5
ندع الجوھر جانباً ونتمسك بالقشور .6
على قوات التحالف مراعاة الجانب االنساني وارسال المعونات الى االماكن الفقیرة الواقعة تحت وطأة المدفعیة .7

.والقصف الجوي العشوائي 
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Concept of ( teaching)
مغشوش \غش                  غشاش 

حیال \حتیال                محتال  ا

نصـّاب نصب                
Cheating
Concept

مفتري فتراء           ا

كذاب \كذب                  كاذب  

نفاق                 منافق 

خداع               مخادع 

مضلَّل xتضلیل             مضلــِل 

ُمرائي ریاء 

Expression

من غّشنا لیس مّنا 
استغالل ھفوات القوانین

فضائل \فضیلة 
رذائل \رذیلة 

Translate

.یحاول بعض الناس االحتیال على القوانین .1
.ھذا شخص نصـّاب.2
)ناصبھ العداء (نصب لھ العداء .3
.إفترائي عمل (ھذا یعتبر افتراء .4 (
شخص كاذب.5
رجل منافق .6
عمخادرجل .7
.ھذه اراء مضللة .8
ھذا ریاء ونفاق .9
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Concept of (exceeding)
تجاوز  الی

goتخطى الی behind ……

Concept of
exceedingیعبر ال

الیفوقیتجاوز

یزید   عن  ال

یربو  على 

من أكثر

Expression

بشرط  أالّ  تتخطى الخطوط الحمراء
على االّ تجتاز الحدود 

على شرط أالّ تتجاوز المعقول 

Translate

.المساعدات اإلنسانیة تجاوزت بلیون دوالر .1
علیك أن ال تتخطى الخطوط الحمراء .2
ة األخطاء عبرت كل الحدود المقبول.3
عدد المتقدمین للوظیفة فاق العدد المطلوب .4
.بدأ العدد یزداد تدریجیاً .5
.بدأ العدد یربو على الخمسین حافلة .6
.ازداد العدد فوصل إلى أكثر من خمسین رجالً .7
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Concept of (avoiding )
,avoidتجنب  dodge

shunتفادي 

avertدرء 
Avoid

Concept
overstepتجاوز 

wardتحاشي  off, avoid

stayابتعاد  away

setتدارك  right, avoid

ruleاستبعاد    out
Expression

استبعد الشر 
Iraqiإتركھ\خلیك منو  dialect

Iraqiالباب اللي تجي منو الریح ، سدو واستریح  dialect
stategy)تقیة (إّتقى ، إتقاء   \یتقي  to avoid problem

proverbإتقِّ شّر من أحسنت إلیھ 
( beware of whom you have helped)

Translate

ن تتجنبھ وال تتصادم معھأمن األولى .1
.للمشاكل التي قد تتمخض عن ذلكیبدو انھ ال یثیر المشكلة تفادیاً .2
.ورودهقبلالخطر یحاول درء .3
علیك أن تتجاوز ھذه األمور لكي ال تقع في مشاكل معھم.4
.كان یتحاشى مقابلتھ.5
.االبتعاد عنھ أسلَم.6
.تحاول الحكومة استبعاد مشاركة السلفیین في االنتخابات القادمة.7
.اإللمام باألخطاء یساعدنا على تداركھا.8
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Concept of ( masked / tied )
معصوب األعین

األرجل \مقید األیدي 

Concept of
Binding ملثم الوجھ

)یرتدي  القناع \یلبس (مقنّع 

مكتوف األیدي 

Expression

.........ال نقف مكتوفي االیدي تجاه الـ 
بطالة مقنّعة 

تمویھ 
غطاء الرأس

لفاحة 
غطرة \یشماغ 

)عكال(عقال 
الكوفیة 
وشاح الرأس \وشاح 

)البركة(\النقاب \الحجاب 
خوذة 

وقایة رأسیة 
غطاء جوي 

Translate

.عثر على جثة كان صاحبھا معصوب األعین.1
.رأینا صورة سجناء مقیدي األیادي.2
.دخل علیھ ثالثة ملثمین أطلقوا علیھ النار فاردوه قتیالً .3
.ویصعب معالجتھاھناك بطالة مقنعة .4
.ال یقف الجیش مكتوف األیدي تجاه ما یحصل من قتل بالمتفجرات.5
.ناء التدریب المیداني الجندي الكیمیاوي یرتدي القناع أث.6
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Concept of ( dead body )
جثامین \جثمان   

جثث \جثة 

Dead body
Carcassأشالء

رفات 

جنازة 

Expression

dialectیقتلون الشخص ویروحون ورا جنازتو   
تحولت الجثث الى أشالء متطایرة 

تبادل رفات االسرى 
ورنبش القب

Translate

.نقلت جثامینھم إلى المقبرة الملكیة.1
.عثرت الشرطة على جثة متروكة على قارعة الطریق.2
.التفجیرئق بعد عثر على أشالء السا.3
.نقل رفات الشاعر إلى الوطن ت.4
.الفقیدحیث یدفن ساحة الجندي المجھول إلىالجنازة نقل مراسیمتم .5
في مقبرة العائلة تم تشییع جثمان الفقید في موكب جنائزي ال سابقة لھ   ونقل الى مثواه االخیر .6
إتفق الطرفان على تبادل جثامین االسرى لدى الجانبین .7
جثة ھامدة على االرض تركھ .8
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Concept of ( compete)
منافس\مواطن \نظیر \یتبارى    مع     خصم

معیتنافس
Compete

معیتخاصم 

الند للندمع یتسابق

Expression

بال منافس \بدون منافس 
بالتزكیة 

مبایعة \بایعھ الشعب 

Translate

.القادمةالرئاسیة االنتخاباتمرشح من الحزب الجمھوري في ال.....نافسوی.1
.لیس في مصلحتھءالتخاصم مع الفر قا.2
.الثالثالنوویة في ھذه المنطقة من العالمالطاقة لیس من السھل التسابق للحصول على .3
.لیس بمقدوره أن یباري نده السعودي في ھذه المباراة.4
.في السباق االخیر .....منافسھ \نظیره \فاز على مواطنھ .5

measure III یباري ،  ینافس ،  یخاصم ، یسابق  
measure VI افس ، یتخاصم ، یتسابق  نیتبارى ، یت ( followed by a preposition)

سینافس مواطنھ في الحلبة .6
سیتنافس مع مواطنھ على اللقب .7
سیتنافسان معاً على البطولة .8
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Concept of ( remove)
Driftیجرف 

Removeیزیل 

/Terminate)جسدیة \تصفیة عرقیة (یصفي  kill

/Amputateیستاصل  remove

Concept یبیدAnnihilate / kill
Of removal

Mop)یمسح  من وجھ األرض (یمسح  / anoint
Efface

)من ال ....یجتث  (یجتث     ......Uproot

Cleanینظف 

)قدم ،  ید ، اطراف (یبتر   ...Amputate

Purgateیطھر 

Combیمشط  ( army term)

Cleanseیغسل  / wash

Expungeیمحي  , erase

Efface)معالم (یطمس 

Item
جرافات\جرافة 

Translate

.یساعد الماء في إزالة التلوث الكیماوي عند الغسل .1
.قامت الحكومة بتصفیة المعارض جسدیاً في كمین نصبتھ لھ.2
.لعمل  ویحاول األطباء عدم استئصالھا بقدر اإلمكانتوقفت كلیتھ عن ا.3
.استخدام دي دي تي أدى إلى إبادة أنواع من الحشرات المفیدة أیضا .4
.السیاسات الشوفینیة في بعض البلدان تؤدي إلى مسح  بعض القومیات من الوجود.5
.سیاسة بریمر ركزت على اجتثاث حزب البعث العربي االشتراكي في العراق.6
.یك تنظیف أسنانك للتخلص من بقایا األكل في الفمعل.7
.كانت إصابتھ خطرة وأوصى األطباء بترھا .8
.الجریمةتحاول العصابة محو آثار .9

.تحاول العصابات المتزمتة طمس معالم االثار في العراق .10
.أدت السیول الى جرف التربة والطمى والطین والصخور ونقلھا الى داخل المدینة .11
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Concept of ( veil)
Coverیخفي  / hide

Protect......من ......یغطي   from

Blackؤیة انعدام الر out, invisibility

Hajb
Stopحجب إصدار الجریدة ...عن ....حجب   / ban / block

Hideالشعب )أعین(لحقیقة عن حجب ا reality from

Voteعن حجب الثقة of no confidence to

Protectبـ \من )جسده \عرضھ \نفسھ (یستر   (by)
(from )

Term

veil=حجاب 
Screens=حجابات \ب حجا ( military term)

من وراء الكوالیس  
خلف االبواب المغلقة

في الخفاء 
سترة 
ستار 

Idiomatic image

الشمس بالغربال تحجبال

Translate

.تقوم الحكومة بحجب المعلومات واألخبار عن المواطنین حفاظاً على األمن الداخلي.1
.ن من أشعة الشمس القویة فتحافظ علیھا من التلفتحجب النظارات العی.2
.أدت الغیوم الكثیفة إلى إرباك الطیار وحجب الرؤیة ما أدى إلى سقوط الطائرة .3
.قررت الحكومة إغالق الصحیفة  وحجبھا عن اإلصدار.4
.ألمور متعلقة بسیاسة الدولةتحاول الحكومة حجب الحقیقة عن الشعب .5
.ن حجب الثقة عن الحكومة المتشكلة حدیثاً لعدم شرعیتھاالبرلماقرر أعضاء.6
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Various meanings of ( shackle)

على قید الحیاة )باق (

دون قید او شرط 

)قید شعرة(قید أنملة 
قید 

یقید اسمھ في 

قید التطویر\قید البحث\قید الدراسة \قید التنفیذ 

....)شطب اسمھ من (.....ترقین قیده من\رقن \رقن ی

Shackleقیود \قید  (s), restriction(s)

Expression

كسر القیود  عن 
التقید بالقوانین 
Iraqiالكلبجات (القیود واالغالل  dialect(

Translate

).باق على قید الحیاة(.ال زال الكاتب على قید الحیاة.1
.تم إصدار عفو عام للھاربین دون قید أو شرط.2
.ال اھتم قید أنملة بما وجھھ من تھدید تجاھي .3
)قید الدراسة(المشروع ال زال قید التنفیذ .4
.ي شطب من السجالت ا.بعد وفاتھ رقن قیده من السجالت.5
inال زال المنھج قید التطویر .6 process
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Various meaning of (spend time)

spend)وقتھ ، عطلتھ ، ایامھ ، عمره ، حیاتھ(یقضي 
Various meaning یقضي بین الناس بالعدل والمساواةjudge justly and

equally
of  إحالتھ على التقاعد بقرار  یقضيa decision that demands

Qadha  یقاضیھ  بـ  االعدامsentence (him) to death
(أجلھ (قضى نحبھ ى                                قض diedفي )أمره ) in

6منھم قضو في  الحادث 6 of them died in accident
itیقتضي  العمل بموجب ذلك requires to do accordingly

inبناء لمقتضیات المصلحة العامة  accordance with
,eradicateیقضى على  االمیة  exterminate

Divineقضاء وقدر  action , God work
goیقضي حاجتھ  to restroom

do)جملة من أعمالھ (یقضي حاجاتھ  some chores

Expression

مجرد قضاء وقت 
Iraqi"القاض راض والمفتي أشعلیھ " dialect

Translate

.یسافر الى باریس لیقضي عطلتھ السنویة ھناك.1
.الحاكم العادل ھو الذي یقضي بالعدل بین الناس .2
.اصدرت المحكمة قرار یقضي بإعادتھ الى بلده خالل ایام .3
.لدولیة  بالسجن المؤبد قاضتھ المحكمة ا.4
.قضى نحبھ بحادث طائرة .5
.من الركاب بالحادث3سقطت طائرة وقضى .6
.ضي العمل بموجبة بحلول الشھر القادمت مدیریة المرور قرارا جدیداً یقاصدر.7
.نقل من وظیفتھ الى وظیفة اخرى بناَء لمقتضیات المصلحة العامة.8
صرفت مبالغ طائلة للقضاء على االمیة .9

بر وفاة زوجتھ قضاء وقدر ا اعت.10
.ذھب الى التوالیت لیقضي حاجتھ وسیرجع.11
.ذھب الى السوق لیقضي بعض حاجاتھ البیتیة .12

Note: Do not use this verb to mean to “spend money”. Change your verb into (Yusrif)
Do.ال تصرف المال سدًى  not spend your money in vain
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Adjective with (relationship)
وثیقة 

وطیدة

متوترة 

عالقات                                                 متشنجة

Bilateralثنائیة

Unilateralأحادیة 

Mutualمتبادلة 

دبلوماسیة \اجتماعیة 

فاترة 

ودیة 

متینة 

سطحیة 

ثابتة \مستقرة 

Fragileھشة 

باردة

شاذة

حمیمة

Not)تتزحزح\ال تتزعزع (متزنة\ثابتة  shaky

Grade=وثیقة درجات  Transcript n.

Students need to follow up these adjectives when they listen to or read news or
articles.
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Concept of ( discharge)
...من .....أطلق سراح 

....)الشركة \المعمل \الوظیفة \العمل (تسریح عمال من  

تسریح من الخدمة العسكریة 

(من ......إقالة  )الوظیفة .....

Concept of
Discharge  المنصب ....من ......تنحیة

منصبھ .....من ......إقصاء 

)النظام (اإلطاحة بــ   

(تخلیھ عن  )منصبھ ......

)منصب ........(من .......إعفاء 

Expression

ینحو منحى 
یحذو حذو 

یطالبون برحیل الـ 
یرّحل المھاجرین غیر الشرعیین الى 

Translate

طالبت الجماھیر المحتشدة في ساحة التحریر تنحي الرئیس المصري كمطلب رئیسي من مطالیبھم .1
ن في ساحة التحریر من وزیر الدخلیة التنحي من منصبھ وبناء على طلب الجماھیر اقیل الوزیر موطالب المعتص.2

.من منصبھ وعین بدیالً عنھ 
التنازل عن منصبھ رغم عدم فوزه في االنتخابات االخیرةرفض رئیس ساحل العاج .3
رغبة الجماھیر عند ومة جدیدة نزوال قام الرئیس التونسي السابق  باعفاء عدد من وزرائھ من اجل تشكیل حك.4

.المعتصمة في العاصمة
قانونیاً ومساءلتھ اقصاء الرئیس من منصبھ بتطالب الجماھیر الیمنیة .6
تحول العراق الى فوضى بعد االطاحة بالدكتاتور صدام  حسین.7
و اقل بعدھا یتسرح الشاب لیعود الى تین افي البلدان العربیة الخدمة العسكریة إلزامیة ومدتھا تتفاوت بین سن.8

.حیاتھ المدنیة 



Arabic Lexical Meaning in Focus

67

Concept of (announce)
Announceحول )كالم (تصریح  …. Something about

Customs)جمركي (ي تصریح كمرك clearance
Concept of

Announcement
Securityتصریح   أمني  clearance

Supplyذّمة براءة  clearance

Advertisementإعالن 

Statementبیان 

/Pollsاستفتاء  questionnaires

/Ultimatumتحذیر رسمي  warning

Censusإحصاء سكاني 

Statisticsإحصائیات 

Charterمیثاق 

Communiquéبالغ 

Bondوثاق 

Expression

وما على الرسول إالَ البالغ 
الفیصل)ھي (صنادیق االقتراع ھو 

العبرة لمن إعتبر 
لقد اعذر من أنذر

وحتى إشعار آخر 

Try to find out these words in the news and articles that you listen to or read
this week.
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Concept of (recognize)
)ني ، صوتي (یمیّز  ....

.......و .......یمیّز  بین 

Concept of
recognizeاالستئناف(ة التمییز محكم(

التمییز الدیني 

العرقي\التمییز العنصري 

)الرشد (التمییز سن 

منطقة تمییز للطاقة النظیفة .....إنشاء 

admitیعترف بـ  / confess / recognize/
acknowledge

Expression

االعتراف بالخطأ فضیلة 
واعجمي إالّ بالتقوى ال فرق بین عربي 

�ϊ ϳϣΟϠϟ�ϥρϭϟϭ�Ϳ�ϥϳΩϟ
رأس الحكمة مخافة هللا 

Translate

عندما تحدثت معھ في التلفون لم یمیزني من صوتي.1
نمیز بین ھذا وذاك)اآل(علینأ ان ال .2
ستحول القضیة الى محكمة التمییز واالستئناف.3
یني النھ مھلكاالستبعاد عن التمییز الد.4
یعاني البعض من  التمییز العرقي في جنوب افریقیا .5
)التمییز(الرشد یدخل الشاب الى الحانة إال بعد سنال .6
والتثبیت )ذ(ز یؤخذ الشباب الى الكنائس للعماد في سن التمیی.7
بعض االقتصادیین یؤمنون بایجاد مناطق تمییز للطاقة النظیفة .8
.عربیة االعتراف بوجودھا اسرائیل تطالب الدول ال.9
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Concept of (healing)
.......من .......یتعافى  ال 

......یتشافى (یتشفى  .......من )
Concept of

healing یشفى من الـ
)جرح (التئام ال 

)الوضع ال (إستعدال  للــ......

Healingالشفاء 

Convalescenceالنقاھة 

Healرأب الصدع  the rift

Quinchیلھ یشفي غل ( his / her ) thirst
For revenge

Takeیتشفى بـ  revenge

Expression

تعافت صحتھ 
فى االقتصاد یتعا

الشفاء العاجل 
ماء شفا 

إمتحان شفوي 

Idiom

بالعافیة 
بالھناء والشفاء

Iraqiات سالم dialect
Translate

من بعد العملیة التي اجراھا بدأت صحتھ تتعافى.1
.ال یستطیع استئناف العمل إالّ بعد ان یتشفى من مرضھ.2
م الجرح  بسبب التلوث تقرحت الجروح وال یلتئ.3
.لم یستعدل وضعھ الصحي بعد ویتطلب نقاھة طویلة االجل.4
.عز وجل الشفاء العاجل نطلب لك من الباري .5
یحاول الرئیس تقدیم تنازالت الى الفرقاء بغیة رأب الصدع بین جمیع ھذه الفئات المتناحرة .6
.بعد ان دحرھم في المعركة بدأ یتشفى بھم ویرسلھم الى معسكرات التدریب إنتقاماً منھم.7
.بدأ یضربھ ضرباً مبرحاً ویشفي غلیلھ .8



Arabic Lexical Meaning in Focus

70

Concept of ( purification)
تصفیة النفط الخام 

تصفیة المیاه

Concept of
Purificationیة العرقیة التصف

التصفیة الجسدیة صفاء 

itتصفیة حسابات  is revenge

)القلب (صفاء النیة 

صفاء األجواء 

صفاء الذھن 

Expression

dialectصافیة دافیة     

dialectصفاء النیة \صفء القلب 

To learn these subtle meaning of these expressions, students need to bring examples
and examine them with the teacher who is a native speaker.

continues
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Concept of (refine )

To purify

To refine

تصفیة
To liquidate

To Cleanse

To revenge

Translate

.الشوائبمنوتصفیتھالماءبمعالجةالتحلیةمعملیقوم.1

.الخامالنفطمنالعراقحاجةبتصفیةالدورةمصفاةتقوم.2

.وتصفیتھمالرھابیینبمتابعةطیاربدونالطائراتتقوم.3

.دارفوردفيعرقیةوتصفیةإبادةبحمالتالمسلحةالعناصربعضقامت.4

بینھاقدیمةحساباتبتصفیةالمسلحةالمیلیشاتتقوم.5
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Various Meaning of (assess)

Assess the price of

Evaluate

یثّمن
Appreciate

یقّدر

Give something a price

Expression

ال یقّدر بثمن
التالعب بمقّدرات الشعب
المساس بمقدرات الشعب 

Translate

.البیتاوالقطعةثمنبتقدیرالداللیقوم.1

.علیھالمشیدةوالدارالقطعةقیمةالداللیثمن.2

.نحن بدورنا نثمنھ ألھمیتھ في بناء عالقات وثیقة مع الطالب و.رائععملك.3

.ذلكاثمنواناالعملعلىشكراً .4

.محلیاً المنتجة البضاعة)ار تضع اسع(تسعر الحكومة.5
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Various Meanings of (send )

Send

Emit

Resurrect
یبعث  

Renaissance

Revive

Start anew

Noun : mission, protocol mission بعثة              

Scholarship

Agent : envoy مبعوث 

Translate

.بعثت لھ رسالة خطیة .1
.یبعث إحتراق النفظ  غازات سامة في الجو.2
تبعث روح االنسان من جدید بعد الموت .3
.تنبعث القیم واالخالق من المجتمع نفسھ .4
.تنبعث أالمة من جدید.5
.تنبعث عملیة بناء المجتمع  من جدید.6
بعثة الشرف .7
.الشخصي \مبعوث االمم المتحدة الرسمي .8
.أرسل في بعثة للدراسة في جامعة امریكیة لمدة اربع سنوات .9
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Various meanings of (believe)
(یصّدق  )ال .... ....

یعتقد   بـ 

Believe یثق بـ

یؤمن بـ 

یظن بـ 

Expression

إّن  بعض الظن إثم 
ال یلدغ المؤمن من الجحر مرتین 

المؤمنین \المؤمنون 
الملحدین\الملحدون 

الكفرة \الكفار \الكافر 
الھراطقة \الھرطقي \الھرطقة 

Translate

.ال أصدقھ في كالمھ.1
.ال اعتقد بان الحیاة كلھا شاقة .2
.ال اظن انك على صواب .3
.ال یؤمن بھذه النظریة .4
.ن ال اثق بما یصرح بھ اآل.5
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Various meanings of (balance )

Balance

Bogus (without balance)

Score in election / competition
رصید

Popularity (social evaluation)

Asset اصول\اصل

Expression

....المنّحى (المخلوع  تجمید اصول وارصدة الرئیس  (
)ذھب (بدون رصید =ف على المكشو
عجز مالي 

عجز المیزانیة 

Balanceتوازن 
Balancedمتوازن 

Composureإّتزان 
Composedمتّزن  ( adj.)

Translate

.لھ رصید عال في البنك یبلغ الملیون دوالر .1
.اصدر شیكات بدون رصید .2
.2مقابل 4كان رصیده في المباراة .3
.االنتخابات الحالیة التي جرت الشھر الفائتلم یسجل اي رصید في.4
.المغنیة الجدیدة لیس لدیھا رصید شعبي في الوسط الشبابي .5
رؤساء الحكومات العربیة یضعون ارصدتھم في البنوك الغربیة حفاظاً علیھا .6
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Various meanings of ( prominence)

Baraza , yabruz. Biruz، بروز برز ، یبرز

Occur / rise (suddenly) / manifested

Appear (suddenly)

Be prominent / become important (known)

Protrude / be bulge
یبرز

Highlight/ emphasize

Show …../ display

Be distinguished / surpassed

Expression

بارز للعیان
شخصیة بارزة  

Translate

.العیان(بعد عودة الالجئین برزت مشكلة السكن الى الوجود .1 (
.فخفت كثیراً مسعوروفجأة برز أمامي كلب.2
).مرتفعات ویذرنج(ایة بعد إصدارھا قصة في مجال الرو)إیمیل برونتي (برزت الروائیة .3
.مكانك تلمسھاإتبرز الصورة مجسمة في اللوحة وب.4
.لدى الرجل اسنان بارزة وتحتاج الى تقویم .5
.علیك ان تبرز ھذه النقطة الى الجمھور.6
headlines.االخبارابرزوالیكم.7
.أبرز الھویة رجاًء .8
.رف في كرة القدم وھو طالب في مرحلة االعدادیة برز في مجال التربیة الریاضیة كالعب محت.9

.فیھتعتبر مدینة البصرة من ابرز المدن الرئیسیة في العراق النھا المیناء ألوحید .10
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Various meanings in various measures

Translate

ة اثناء تطبیق القوانین على االرض مّ جمشاكل تبرز .1
.علیك إبراز اھمیة الطاقة النظیفة وتأثیرھا االیجابي على الكائنات الحیة.2
یحب المبارزة بالسیوف .3
علیك إبراز الھویة اثناء الدخول الى البنایة.4
.االبتعاد عن براز الطیور.5

Measure 1

برز
رزیب

(.n)بروز 

appear

Measure 2

زبرّ 
زیبرّ 

(.n)إبراز 

Highlight
Emphasize

Measure 3

زا رب
یبارز

(.n)مبارزة 

Challenge

Measure 4

أبرز
یبرز

إبراز 

Display
Present

Measure 5

زیتبرّ 
تبّرز

)براز (تبرز 

Defecate
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Concept of ( guilt)
wrongإثم  doing

Guiltذنب

Faultخطأ 

Violationخرق 

do wrong إنتھاكViolation

Troubleإخالل   بـ 

Goتجاوز  على    too far, overdo

Crossتخطي the red lines, go over limits

Breakingمخالفة law

Felony)جنح (جنحة 

Crimeجریمة 

Expression

تعاونوا على البر واالحسان
وال تعاونوا على الشر والعدوان 

Translate

.ال تقترف ھذا االثم جحافاً علیھ .إن بعض الظن إثم .1
.بالذنب یشعر.2
.یرتكب خطأ .3
.یقوم بخرق القوانین.4
.ال تنتھك القوانین الدولیة .5
.عدم االخالل باالمنعلیك .6
.قام بتجاوزات انعكست علیھ سلبیاً .7
.الّ تتخطى الخطوط الحمراء أعلیك .8
.یعتبر التجاوز مخالفة قانونیة یحاسب علیھا .9

.إقترف ھذه الجنحة وسیحاكم علیھا.10
.عبھارتكب جریمة بحق ش.11
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Concept of ( hang )
Hang something on

Comment on
علق 

Provisional as something pending

Hang as to kill

Hang as to mean ( in the Balance)

Got hang up as a jury ( be caught or stuck with something)

Stranded

Hooked to

Expression

planktonعوالق \عالق 
hangerعالّقات \قة عالّ 

hangerشّماعات \شّماعة 
commentتعلیقات \تعالیق\تعلیق 

Translate

.المالبسنةق مالبسھا على الشماعة في خزاعلالمرأة االنیقة عادة ت.1
.یع بالتعلیق على التقریر المقدم في أالخبارذقام الم.2
.قام االتحاد العام الدباء ألعرب بتعلیق عضویة اتحاد االدباء العراقیین العرب من ھذا االتحاد بحجج واھیة.3
.المشنقة قام المجرم باعمال جنائیة فاتخذت المحكمة حكمھا االخیر بتعلیقھ على.4
.بع الحادثة نقل الى المستشفى وال زالت حالتھ الصحیة عالقة بین الموت والحیاة.5
.أثناء سیره في الغابة تعلقت بھ اآلشواك من كل جانب.6
.حاولت المروحیات انقاذ العالقین في منازلھم .7
علق بھا ثم تزوجھا  اثناء دراستھ في فرنسا .8
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Concept of (death)
مات 

توفي

لقي مصرعھ

لقي حتفھ 

Concept of أصابتھ المنیة
Die

غادر الحیاة 

وافتھ المنیة 

الرفیق االعلى \رحاب هللا \إنتقل الى رحمة هللا  

إنتقل الى جوار ربھ 

لفظ أنفاسھ االخیرة 

فارق الحیاة 

Expression

من راقب الناس مات ھّماً 
في ذمة الخلود 

)جماعیة(مقابر \مقبرة 
قبور \قبر 

أضرحة \ضریح 
مدافن \مدفنة 

Translation

هللا یبعدنا من شر الموت .1
توفى رحمھ هللا .2
.......رحمھ هللا فارق الحیاة في .3
علیھ الرحمة .4
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Concept of (bury)
دفن ی

Pejorativeقبر  ی meaning v.

Pejorativeطمر ی meaning v.

وارى الثرى في المقبرة  الملكیة ی
Concept of

Bury

نقل الى مثواه االخیر ی

یشیع جثمانھ وینقل الى مثواه االخیر 

.....تشیع جنازتھ الى 

مراسیم الدفن سـ   تقام 

Past participles as adjectives :
Negativeالمقبور  meaning = ( unliked one)
المتوفي
المیت 
الفقید 

الراحل 
المرحوم

رحمھ هللا ......فالن 
علیة الرحمة 

.زوجة وثالثة اطفال ......خلّف الفقید وراءه
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Concept of (celebrate )
إحیاء إحتفال بمناسبة 

....في )الزفاف (إقامة مراسیم الزواج 

یؤبن \التأبینإقامة مراسیم 

....إحیاء الذكرى 

Concept of
Celebrate االحتفال بـ

االحتفاء بـ 

إقامة مراسیم التأبین 

إقامة االحتفاالت 

إقامة صالة الجنازة على روح الفقید 

)راقصة (إحیاء حفلة موسیقیة 

إقامة حفلة بمناسبة 

Items
منابر \منبر  

منّصات\منّصة  
)خشبة المسارح\خشبة مسرح (مسارح   \مسرح 
)دولیة (محافل  \)دولي (محفل  

Translate حافل بـ

اقیمت مراسیم التابین للفقید في قاعة الكنیسة .1
2001تقوم الجماھیر الشعبیة باحیاء ذكرى التحریر عام .2
ة للموسیقى الشعبیة قامت الفرقة السمفونیة باحیاء امسی.3
اقیمت صالة الجنازة على روح المرحوم في كنیسة الطاھرة .4
حضرت مراسیم الدفن شخصیات عالمیة ودولیة .5
قامت اللجنة باالحتفاء بذكرى یوم الشھید  في صالة النادي.6
تم إقامة حفلة التخرج للطالب الجدد.7
النادي حضرتھ عوائل المنتسبین احیت الفرقة إحتفاالً عائلیاً على حدائق.8
.نوقشت المسألة في المحافل الدولیة ولم تأت بثمار تذكر .9

.صعد على المنبر وتحدث بجرأة عن ھذه المسالة.10
كان ھذا العام حافالً باالحداث المریرة واالزمات.11
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Various Meaning of ( sort out )

countیفرز االصوات  the votes

sort........عن ........یفرز  out
یفرز 

produceالھورمونات \یفرز  االنزیمات 

(یفرز حالة من  manifest)الـتذمر  ......

selectingفرز االسماء     names, tally

Expression

إفرازات للغدة الدرقیة قد تكون سامة 
یفرز السموم  

Translate

خشیة التزویر اآلليبإعادة فرز االصوات یدویاً طالب المرشح الدیمقراطي.1
علینا فرز المالبس الوسخة من النظیفة.2
حمضیة لغرض ھضم بعض مواد عسیرة الھضم كالسلیلوز تفرز المعدة بعض السوائل ال.3
.لدى الشباب العاطل البطالة تفرز حالة من التذمر.4
.علیك فرز اسماء الغائبین.5
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Concept of (according to )
حسب 
وفقاً لـ \وفق 

على بناءً 
بأالعتماد على 

إستنادا  الى 
According to بالرجوع الى

عطفاً على 
عمالً بـ 
بموجب 

طبقاً لـ 

Translate

negative start
لیس 

.،   بل  )فقط (فحسب ............لن \ال \لم  .أیضاً ................

.لیس طبیباً فحسب ، بل شاعر لھ دواوینھ ایضاً .1
.لم یكن طبیباً فقط ، بل شاعراً لھ دواوینھ .2
.ارس الثانویة  ایضاً ال یدرس في الجامعة  فحسب ، بل یدّرس في احدى المد.3
.ال یقتصر عملھ على مساعدة الفقراء فحسب ، بل یقوم ببناء دور سكنیة لھم ایضاً .4
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Concept of (release)
یطلق سراح 

یفرج عن 

release سبیل )أخلي (یخلى

set free عن )أعفي (یعفى

.....من ....بـ       )أخرج (یخرج 

تعلن براءتھ 

Expression

بعد الحرج فرج 
االنسان بریئ إال ان تثبت إدانتھ 

الدعوة الى إخالء سبیل االسرى والمدنیین العّزل
الصبر مفتاح الفرج 

.یفلت الشيء من ید صاحبھ \ن األمني الفلتا

Translate:

.إعتقلتھ الشرطة ومن ثم أُطلق سراحھ.1
.رطة وبعدھا بثالثة ایام اخرج بكفالة شجزتھ التحإ.2
.القانونیة)مدة الحكم (افرج عن المتھم بعد إنقضاء مدة محكومیتھ  .3
.أخلى سبیل االسرى بعد الھدنة .4
.اصدرت لجنة العفو الدولیة  مرسوماً بالعفو عن مساجین الحرب .5
.براءتھ المحكمة عاد الى البیت بعد ان اعلنت .6
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Concept of (fight )
محاربة \یحارب 

مقارعة \یقارع 

مكافحة \یكافح 

fight مناھضة \یناھض

مقاومة \یقاوم 

مصارعة \یصارع 

مقاتلة \یقاتل  

Translate

یحارب الشعب من اجل الحیاة الحرة الكریمة .1
والمرض الالجئون في مخیماتھم  یقارعون  الجوع .2
تعمل الحكومة جاھدة من اجل مكافحة االمیة .3
ھناك حركات قومیة مناھضة للسامیة.4
یقوم الشعب بمقاومة كافة اشكال الظلم واالستغالل  العنصري في المنطقة.5
على الشعب العراقي مقارعة االرھاب المرسل الیھ من الخارج.6
دود الباكستانیةحوقصف اوكاره على الیقوم جیش الحلفاء بمقاتلة االرھاب .7
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Concept of (seize )
seize

confiscate

bust

discipline (n.) ضبط 

hold

control

do precisely

law enforcement ( expression )

Translate

.ضبطت الشرطة على مخدرات مھربة الى داخل الحدود.1
عثرت الشرطة على اكداس من االسلحة فضبطتھا وارسلتھا الى مقرھأ العام في العاصمة.2
ضبطت الشرطة اربعة اشخاص وبحوزتھم مواد ناسفة .3
من شعار الكشافة ھو االنضباط واالخالق .4
.إضبط ھذا البرغي في محلھ.5
.لشرطة ضبط المعابر الحدودیة بین سوریا ومدینة تلعفرتحاول ا.6
.من االولویات ھو ضبط مواعید ساعات العمل لعمال المعمل.7
.علیك ضبط حركات الكلمات الغراض القواعد.8
التي تصدر من القیادة یحتاج العمل العسكري الى ضبط وربط والعمل بموجب القواعد .9
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Concept of (profit)
revenuesعائد\عوائد 

incomesدخل \دخوالت  

/interestفائدة \فوائد   use

/profitsربح \ارباح   dividends
profits

bonusعالوة 

materialisticمالیة \منفعة نقدیة  benefits

personalوظیفي \شخصي نفع  benefits

surplusفائض مالي 

reserveإحتیاط 

costغالء معیشة  of living (COLA)

saying

فوق الحمل عالوة 
الربا حرام 

Translate

.الخدمیةة النفطیة في تغطیة نفقات مشاریعھیعتمد العراق على عوائد:1
.تختلف دخوالت اآلسر حسب وظائف افرادھا.2
.تضاف فوائد سنویة على حساب التوفیر .3
.توزع ارباح الشركة على  الشركاء وحسب االسھم المشاركة.4
.على عالوات سنویةیحصل العمال الدائمیین.5
.لیست ھناك منفعة نقدیة من ھذا العمل الخدمي.6
.ال یوجد في ھذه الترقیة اي نفع مادي یذكر.7
.كان ھناك فائض مالي في المیزانیة الفدرالیة في والیة كلینتون.8
.ھناك احتیاط مالي لمساعدة منكوبي الحرب.9

Compare

Yastafeed and Yufeed
.یستفید المرء من عملھ لتوفیر قوتھ الیومي.1
.في كسب قوتھ الیومي العمل یفید صاحبھ.2
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Various meaning of (incapable)

impotency

disability
عجز 

incapability

deficit

inability

Translate

.اي انھ یعاني من عجز جنسي .عاجز جنسیاً .1
یعاني من امراض عقلیة او نفسیة ھ ي انا.عاجز عقلیاً .2
.عاجز عن إنجاز المشروع .3
المیزانیة في عجز مالي .5
.أدخل الى دار العجزة  بعد ان وھن جسده.6
ز عن إداء المھمة عج.7
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Various meaning of (throw)

خطبة \كلمة  

اللوم على 

قنابل \قنبلة 
یلقي  \ألقى 

الزیت على النار 

امة القم\الزبالة 

نظرة   على 

بظاللھ على 

Expression

نظرة خلسة 
نظرة متشائمة 

Translate

مستقبل العراقالقى الرئیس خطبة تاریخیة بشأن.1
.القت الحكومة اللوم على البرلمان في عدم البت بشان التقاعد.2
.القت المقاتالت قنابل على اوكار المخربین.3
ال تلق الزیت على النار .4
لزبالة في الشارعال تلق أ.5
سنلقي نظرة سریعة على الوضع االمني في العراق.6
القت الزمرة الخائنة  بظاللھا على الشعب البریئ .7
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Concept of (watch)
proctor

watch

watch over

surveillance

یراقب 
monitorمراقبة 

guard

observe

supervise

censor

Expression

من راقب الناس مات ھماً 
الرقابة على الصحافة 

الجمارك \الكمارك 

Translate

.اعة االمتحاناتیقوم المراقب بمراقبة الممتحنین في ق.1
.العمال في مواقع العمل)فورمان(یراقب رئیس العمال .2
.لجنة مراقبة دولیة ستشرف على مسار العملیة السیاسیة .3
.السوداني في الجنوبشھناك قمر اصطناعي لمراقبة تحركات الجی.4
.والسیاسة العامة الیرانھناك مرشد االمة في ایران یشرف على االمور الجوھریة المتعلقة بالدین.5
.بمراقبة تحركات السفن الداخلة والخارجة یقوم حرس  خفر السواحل .6
.ار لالشراف على حركة سیر الطائراتھناك برج المراقبة في المط.7
.الفنانین العاملین في السینما و المسرحلجنة االشراف الفني تراقب عمل.8
.نصوص الكتابیة التي تنشر في الصحافة والدوریات  المحلیة تقوم لجنة المراقبة  بقراءة ال.9
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Concept of (dignity)
فخفخة 

تباھي 

كبریاء 

تبّجح \تكبر 

)تعجرف (عجرفة 

غطرسة 

high thinkingغي
of one’s status

)عناد (تعنت 

استبداد 

عظمة

تسامي \ة سامیروح 

عزة نفس 

انفة 

)التعالي (تعاٍل  

Iraqi saying

ابن نشمي 
اخو خیتة 

صاحب نخوة وشھامة 
العراقي ینتخي

نفسھ یعتد ب
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Concept of (affiliation)
تابع لـ 

عائد لـ 

خاضع لـ 

Affiliate to

منتمي لـ 

منتسب لـ 

submissiveرا ضخ  لـ  to ( negative)

submissiveخنوع لـ   to ( negative )

Expression

افراد ومنتسبي الشرطة 
كل المالك 

منتمین الى الحزب 
موالون\مؤیدون 

معارضون\ن ئومناو
)طغاة(الطاغیة \الرضوخ للمستبد 

Translate

.لحلف الناتو بقصف المواقع المحصنة التي ترابط مصراتھ في لیبیاقامت الطائرات التابعة .1
ر من المجلس لصالح الثوار كما ذكر البیان االخیف عائدة لعائلة الرئیس  اللیبي وستضاموال اللقد جمدت اال.2

.الوطني الثوري في لیبیا 
.كل السفن المارة من قناة السویس خاضعة للتفتیش عند الدخول والخروج من الممر المائي .3
.لبعث االشتراكي في العراق یمنع منح الوظائف الحساسة للعناصر السابقة المنتمیة لحزب ا.4
والذین شاركوا في انقاذ المواطنین في احداث ین  الى دوائر االطفاء القى كلمة  الى كافة الموظفین المنتسب.6

.سبتمبر
.ألقوانین الدولیة وترضخ إلرادة شعوبھا رعى على الحكومات الدكتاتوریة ان ت.7
.قسریة تفرض علیھاألوامرع على االحزاب ان تطالب بحقوقھا وترفض الخنو.8
Followع تابَ  up یتبع ،Continue یّتبع ،Abide by, adher to
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Concept of (cussing)
ب یسّ 

یشتم 

یستخدم الفاظ نابیة 
concept

of cussing
یستخدم كلمات غیر الئقة 

لعن ی

)ف یجدّ (یقذف 

...)البذاءة في (ئ بذالسلوب الیستخدم ا

backbiteیطعن بـ  

Expression

اسلوب الطعن والقذف والشتیمة 
عمل ناب ٍ 

كلمات بذیئة 
القدح باالصدقاء 

Translate

ابتعد عن الناس الذین یسبون ویشتمون االخرین ویستخدمون االلفاظ النابیة في وصف االخرین .1
ئةكانت تصرفاتھ فیر الئقة حیث یقذف ویجّدف ویستخدم االسالیب البذی.2
"احبوا أعداَءكم ، صلوا من اجلھم "قال المسیح علیھ السالم .3 .اي بعبارة اخرى ال تلعنوھم .....
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Concept of (snitch)
بـ یوشي

على یفتري 

concept of
snitch

على ینافق 

measureیفسد   IV

dialect ( snitch on ….) measure II

یخبر عن

یبلغ  عن 

Expression

النمیمة او التكلم عن شخص من الظھر
النّمام من یتحدث وراء الظھر 

الفّساد ھو الذي یفّسد على اصدقائھ وینقل اخبارھم 
Translate

ھذه ذمیمة ووقاحة شائنة ونقص في المھنیة.یوشي بعض الموظفین  بالعاملین معھم لدى المسؤولین .1
ھو مفتري ویفقد مصداقیتھ بین الكل ویعطي عنھم معلومات خاطئة لشخص الذي یفتري على اصدقائھ ا.2
من الموظفین الذین یعملون معھم في دوائرھمري ویعمل على تشویھ سمعة اصحابھ ھناك من یفت.3
.ھناك من یقول شيء ویفعل آخر وھذا نفاق مشین.4
ین  وذلك بنقدھا واالخذ علیھا بمأخذ غیر واقعیة وزائفة غایة بعض الناس ھو افساد عمل االخر.5
ھناك من المخبرین الذین یخونون ضمائرھم وال ینقلون االخبار على حقیقتھا فینافقون.6
.علیك االبالغ عن المجرمین واماكن وجودھم .7
.یھ سمعتك ینافقون ویفترون ویعملون على تشواستبعد معاشرة المنافقین وسیئي الصیت النھم .8
Fasالفّساد.9 saad في اللغة العامیة ھو الذي ینقل االخبار عن اصدقائھ الى المسؤولین.
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Concept of (trim )
)الشوارب (یشذب 

)sign، معاھدةtweakشارب(یبرم 

یزین )لحیتھ \ذقنھ \شعره (یحلق 

)االظافر (یقلم 

Concept of للنساء (إزالة الشعر(

arrangeالشعر (یصفف(

)الحواجب (یحفف

)الشعر (یقص  ....

)الشارب(یخفف الشعر ویخفف الشوارب 

)ھ وجھ(یجّمل 

یكحل 

Proverb Pan Arab dialects

"عماھاراد یكحلھا "
یبرم معاھدة 
)شوارب (یبرم الشارب 

Translate

الفة لتنمو من جدیدحیث تقص بعض االغصان التتشذب االشجار في نھایة موسم الخریف.1
اثناء التحدث مع االخرین ھناك بعض الناس من یبرم شواربھ بین الفینة والفینة.2
ابرم العراق معاھدة مع الوالیات المتحدة .3
فتطول حالقة )زیان(كثیرا ما یترك الشباب لحاھم بدون .4
ر وتحفیف الحواجب مصففات الشعر عادة یعرضون اعالناتھم عن طرق وفنون ازالة الشع.5
بعض الفتیات یقومون بالذھاب الى صاالت التجمیل لغرض تقلیم اظافرھن وتنظیف اقدامھن .6
اذھب الى صالة الحالقة لقص شعري وتصفیفھ ھناك .7
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The concept of (organize)
الى سفرة 

بمناسبة حفلة ینظم               

leadضد حملة  a campaign

االوراق 

controlحركة المرور

السیر 

cutالشعر  hair

الكراسي 

درجة الحرارة 

الحزب

ِشعر

دقات القلب                   
Explanations

organizer=منظم   as a person , or a device as an adjuster or a valve or tap
شرطي مرور =منظم السیر 

barber=الشعر )مصفف(منظم , hair dresser
الغاز )اسطوانة ()انبوبة (جوزة تنظیم نسبة الغاز التي تخرج من ماسورة  =منظم الغاز 

organization=منظمة 
Note :

overhaulیصحح   \یرتب \ینظم =یوظب  =

screwتوظیب البراغي v.\الماكنةfix\ االطاراتalignment
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The concept of ( arrange )

)المنام (الفراش 

)غرفة استقبال الضیوف (الغرفة 

fixاالمور  / arrange
یرتب 

reachصفقة مع  to a deal with

Khizanaالخزانة  = closet

)المالبس (الھندام 

organizeاالوراق \الكتب 

In Arabic we use two words to reinforce the first one and try to match it to what
follows:

.علیك ان تنظم وترتب حیاتك المستقبلیة 

Compare

Khaz=خزان zaan ( tank such a water tank )

Khizaana=خزانة         ( closet )

khizaanaخزانة الدولة    \خزینة       t il dawla= budgetkhazeena

(الماء (صھاریج  \صھریج  ,cistern)نفط ال) tank

cabinetكابینات \كابینة ـ ال
chaletشالیھات\شالیھ 
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Concept of ( comprise)
compriseیتألف من  of

includeیضم 

consistsیتكون من  of
Concept of

comprise

isعبارة عن 

formیتشكل من  of

isبمثابتة 

is)مجرد (ھو  mere / only

compriseینطوي على 

hasفیھ\لھ / consist of

isیّعد  

Expression

بضمنھ 
العشائر المنضّمة تحت لواء الصحوة
ضیف مالسفیر بمثابة رئیس دولتھ في البلد ال

القرار بمثابتة قانون ملزم بھ 
.تعد مدینة البصرة من اھم المدن العراقیة بسبب موقعھا

Try to form your own sentences. Discuss it with the classmates and the native
speaker who is your teacher.
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Concept of (reform)
Rehabilitateتأھیل المعاقین

Qualificationللـ دورات تأھیلیة 

Correctionإصالح االحداث  juvenile\تأھیل الجانحین

Reformإصالح االوضاع  /fix

Reclamationإستصالح االراضي 

Healدرء الصدع       the rift

Tend....)المعاقین \العجزة (بـ  االعتناء 

reform على ......تأھیل.....Rehabilitate/ qualify

fix something البنایة یرممRepair, rejuvenate

Renewد  العقدیجدت

Treatالمیاه معالجة 

Refineتكریر النفط 

Correctاالخطاء \تصویب \تصحیح \تنقیح  \ edit

Recoverالصحة \تعافي االقتصاد 

Usingتقویم االسنان  braces to straighten

Castتجبیر الكسور 

Healالمریض شفاء 

Recycleتدویر البالستیك 

Amendتعدیل القانون

,Overhaulتوظیب كھربائیات السیارة  fix

,Repair)الكومبوتر \السیارة (تصلیح  fix
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Concept of ( scoff at )

Showعیب على ی negative

Belittleیستصغر   

Scoffیستھزئ  بـ  at

Laughعلىم  یتھكّ  at, is satiric about

concept of بـیستھترDisdain, abuse by recklessly….
mock at

Laugh)لىع(من یضحك  at , mock at

Despiseلـ ...یحتقر  ….for

Abuseالى یسیئ  ….., harm

Derideیمزح

Reprimand.....یؤنب 

Rebuke......یوبخ 

Lookبـ    )ني (یعّیر down at …….

Putیستھین بـ     down

Smearُیشین 

Poetry

"تعّیرني بالشیب وھو وقار"

saying

ال یعّیب الناس إالّ المعیوب 

Item

یتنّمر على 
یتسلطن على 
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Concept of (explain )
Explainیشرح 

Dissectیشّرح measure II

Interpret...)االشعار \االیات (یفسر 

Illustrateیضفي ایضاحات الى \یوضح 

concept of explain یضع النقاط على الحروف

Describe)االشیاء (یوصف 

Shedیسلط الضوء على  light on

)شرحھ \الكالم (في یسھب  ...

Goدخل في تفاصیل دقیقة ی into details

Enlightenالحقیقةینّور 

removeاالبھام \یزیل اللبس  the ambiguity

......ارض الواقع(الى حقیقة ......یترجم  (translate

decipher)الشفرة (یحلل   the code (creptics)

solveیحل الطلسم the ambiguity

discoverاللغز  یحل the riddle

enligthtenینّور الفكرة the idea

factالحقیقة )تنجلي (تتبّین  will unveil

case....یتجلى االمر في  will be clear

Try to use hese terms in your speech.
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Concept of (disloyalty)
)perfidyغدر (یغدر بـ

)treasonخیانة (یخون
concept of
disloyalty

)loyaltyإخال ص  (ال یخلص

)stabطعنة  (یطعن بـ 
criticize a court verdict

)مؤامرة \تآمر (یتآمر على 
conspiracy"

)مساومة(......ضد .....معیساوم 

bargain
get)ط تفری(ط بـیفرّ  rid of

)تواطؤ (....ضد ...یتواطأ مع 
collude

تجاه\یمارس الخدعة والریاء ضد 
deceive

یخادع 
deceive

یلف حول القانون   

circumvene the law
Saying

ال تفرط في االكل 
ط باصدقائك المقربین ال تفرّ 

ال مساومة على الوطن 
Iraqiر ال تلف وتدو dialect

خیانة زوجیة 
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Various meaning of ( to stab )
,appealبـ    القرار  refute

stabبـ   السكین 
یطعن 

backbiteمن الخلف 

attackبـ  الشخص  (him), thrust, talk against

Term

نّمام
نمیمة 

طعن بالقرار 
Translate

.سلفاً ألنّھُ صدریمكن ان یطعن بالقرار .1

طعن صدیقھ بالسكین .2

یطعن صاحبھ من الخلف فھو غدار  .3

backbiteالنمام ھو صاحب النمیمة اي الذي یطعن بصدیقھ اثناء غیابھ .4

ال تطعن بھ وھوغائب .5

:الحظ 

seniors)اي مسن (السن في الرجل طاعن  (old in age )
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Concept of (agree )
accordإتفاق  / agreement

agreementإتفاقیة  / treaty

treatyمعاھدة 

accordوفاق  / agreement

Concept of (agreement) تآلفcoalition\ أُلفةintimacy

bondوثاق 

allianceتحالف 

groupingجماعات\جماعة  \تجمع 

unionإتحاد    / federation

unisonوحدة 

contractعقد *

idiomatic
marriage)زواج (قران عقد certification

Term

زفاف 
حفلة خطوبة 
فیة حكومة إئتال

قوات التحالف 
الوحدة العربیة 

Translate

معاھدة جنیف .1
إتفاقیة  الجزائر .2
الوفاق الوطني .4
قوات التحالف  .5

تألف االحزاب .11
.....على )بین الطلبة (إتفاق شخصي .12

 عقود    \عقدdecade(s)
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Concept of “introvert”
ینزوي 

ینطوي 

concept of
introvert ینكفئ

یتقوقع 

ینغلق 

fossilizeیتحجر 

)قنوط (نط یتقـ

Term

منطوي على نفسھ \االنطوائیة 
االنكفاء الى الذات 

منكفئ على نفسھ
مرض التوحد 

Translate

.یتجنب االختالطبدأ التي حلت بالعائلة ، إنزوى لنفسھ و)المصائب(بعد المصیبة .1
.ى انفسھم وال یحبذون اللعب مع االخرینعلینطوون (autism)التوحد مرض ین یعانون من االطفال الذ.2
.بعد الصدمة انكفأ على نفسھ وال یخرج كثیراً من جاره.3
.یؤدي التزمت الزائد الى تقوقع المرء في افكاره ویخشى التغییر.4
.الطرف االخرع رأي أحیاناً الى االنغالق وعدم سماالثقة الزائدة بالنفس تؤدي.5
.الطلبة الذین یكررون االخطاء تتأصل فیھم وھذا ما یؤدي الى التحجر في رفض الجدید.6
.اكتسبھا من محیطھ والوالدین بعدان تتكون شخصیة الطفل یتقمط باالفكار التي .7
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The concept of (scoring)
)رقم قیاسي (ل سجّ 

.....على \في )تفوق  \فوز \تقدم (احرز   

)المبارأة ....الحرب (كسب  

النجاح....بـ ......تكلل 
concept of

scoring نجح  في

)الخطة ...المشروع ..المھمة (أنجز   ....

).نجاحاً  باھراً \فوزاً (حقق  ...

تتوج بـ \توج بـ  

)نقاط  الفوز \فوز \نجاح \رقم قیاسي (قید   ......

)....عددا من \...نقطة الفوز (رصد   .
Term

التطبیق \البرنامج قید البحث
قید التنفیذ 

على وشك التنفیذ

compare:
یحقق الفوز .1
یحقق في صحة القول .2
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concept of ( sequence of
contemporariness) سلفpredecessor

successorخلف 

seasonedمخضرم  _____

,contemporaryمعاصر  modern, current

formerسابق

contemporariness قادم \الحقnext, future

ancestorsاجداد 

,grandsonsاحفاد  future generations

idioms

unprecedented)دون سابقة (ال سابقة 

unprecedentedغیر مسبوق 

,unprecedentedال مثیل لـ  unique

Saying

"خیر سلفخیر خلف ل"
خلیفة 

Translate
.السلفیون ھم اولئك الذین یریدون ارجاع الدین الى ما كان علیھ في الماضي رغم فارق الزمن.1
إذا ما مات  او حدث لھ شيء  ال قّدر هللا ؟ )فالن (من سیخلف .2
.والمناھج الجدیدةانھ استاذ مخضرم لقد دّرس المناھج القدیمة.3
.وآخرین )یلیا ابو ماضيا(یاب وسار قباني والزت لشعراء عرب معاصرین كنأقر.4
نجح الرئیس االمریكي السابق كلینتون في ادارة اقتصاد البلد  حیث لم تكن المیزانیة في عجز مالي  بل .5

.العكس كان ھناك الفائض في المیزانیة االتحادیة
.ال سابقة لھأ في ألتاریخ"مھجنةال"سیارة الطاقة النظیفة .6

Do not confuse  سوابق with مسبوق  \سابقة  or سّباقة سباّق  \ get scoop
عملیات سطو للمصارف في العام الماضي 4ظھر للمجرم سوابق حیث كان قد اتھم بـ 
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Concept of (attribute to)
..الى ...عزى یُ 

ینسب الى 

attribute to
لـ \یعود الى 

یوعز الى 

یرجع الى 

......الى ......یعزون 

....الى .......ُیرِجح 

یشیر الى \ینّوه الى 
Compare

ُیعزى سبب تحّطم الطائرة  الى الظروف الجویة السیئة :ُیعزى .1
.في داره الكائنة في الحي الجمھوريوالده على وفاة المعّزون عّزیھسی:ي  یـُعزّ .2

Translate

.)االنتقالیة(یعزى سبب االضطرابات الى الفساد االداري في الحكومة المؤقتة .1
.لیا ابي الماضيیى شاعر مھاجر اتنسب القصیدة ال.2
.الى الرسام بیكاسو الفنیة تعود ھذه التحفة .3
.الى االھمال في اداء الواجب یعودالفشل .4
.ترجع القطعة الفنیة الى العھد البابلي.5
.وجھات نظر المؤتمرینفيأرجح رئیس المؤتمر أسباب نتائج المؤتمرالمتواضعة الى التباین .6

.......الصادرة في .....على الرسالة رقم عطفاً 
In reference to letter number xxxxx ……..dated …….
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Concept of ( prevent )
banیمنع  

stopیوقف 

concept of
stop

/endیحد من  limit

prevent)دونللحیلولة (یحول دون 

,preventیحرم  bereave from

refrain.....یحجم عن 
یّرد \یصد   

Term

الوقوف على حقیقة االمر 
الحیلولة دون وقوع الحادث 

االحجام عن قول الحقیقة
بـالتدابیر الكفیلة 

لة دونللحیلو
Iraqiكل مانع خیر  dialect

Translate

.تحاول الحكومات االوروبیة منع تدفق المھاجرین غیر الشرعیین من سواحل الدول االفریقیة الى بلدانھا.1
.اجرین الیھاتتخذ الحكومة االیطالیة تدابیر امنیة الیقاف تدفق االالف من المھ.2
.من ظاھرة البطالة في قطاعاتھأ الصناعیةبالحدالحكومة التدابیر الكفیلة ت إتخذ.3
.اتخذت الحكومة التحوطات للحیلولة دون تسلل المھاجرین الشرعیین الى بلدانھا.4
.ھناك تقالید بالیة في المجتمعات الشرقیة تحرم فیھأ المراة من ممارسة حقوقھا المشروعة.5
الرئیس في ساحل العاج یحجم عن التنحي والتخلي عن منصبھ  رغم خسارتھ في االنتخابات االخیرة .6

Concept of ( manner )
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طارئ

فوري 

على الفور 

في الحال 

ارتجالي 
manner

متعّمدكیفیة 
عشوائي 

بدون تحضیر 
متزامن

آني 
في نفس الوقت 

بدون سابق إنذار 

غیر مدروس 

غیر موجھ 

غیر مدروس 

)ال على التعیین (عشوائي 

مؤقت 

دائم

إعتباطي 

مبعثر 
بالصدفة 

عن غیر قصد 
بصورة شكلیة 
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Concept of ( ordinary or not )
عادي 

غیر عادي 

سوي 

وي                        غیر س

فوق العادة 
Degrees of (status)

)متمّیز (سوبر 
ordinary Vs
abnormalدون المستوى

فائق 

راق

منحرف 

عدواني 

عدائي

سبوقغیر م

ذھنشارد ال

متمیع\مائع 

شكلي 

منّظم 

مثیر للجدل

إستفزازي 

سّباقة \سّباق 
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Adjectives to mean ( huge )
ھائل 

طائل 

)قصر(فخم

عمالق 
concept of huge

)كتاب \جسم (ضخم 

عال 

)فندق ()راقي ال(راق  

)أموال(طائلة  \طائل 

Expression

ناطحة السحاب كأنھ
شاھق

فندق راق 
الملك جاللة \فخامة 

Translate

.اموال طائلة.1
.كتلة ھائلة من الثلج إنھارت فشكلت انھیاراً ثلجیاً ھائالً .2
.قصر فخم.3
.كتاب ضخم.7
.عمالقاً من عمالقة االدب العربي)المتنبي  (یعتبر الشاعر .8
.بنایة عالیة .9

.البنایة عبارة عن ناطحة سحاب قائمة على المحیط .10
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Adverbial (bisora )
علنیة

سریة 
بصورة 

طبیعیة 

عشوائیة 

ة دائم

مؤقتة 

ة مقتضب

ةمبھم

اعتباطیة 

وحشیة \ھمجیة 

فعلیة \مطلقة \تامة 

شكلیة 
Inمنظمة   an organized way
Onمنتظمة  regular basis

Item

م إنسحاب منظّ 
(رمزي (إنسحاب شكلي  )اسمي )
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Adverbial ( bishakil )
واضح 

متقطع

منقطع النظیر 

ملفت للنظر 
بشكل 

مثیر لالعجاب 

غیر مسبوق 

ال مثیل لھ 

منطقي 

سلس 

مقنع 

مخیف \مریب 

متفائل 

متشائم 

Item

ال یقبل الشك 
ال یقبل الجدل 

ال یختلف علیھ إثنان 
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Concept of ( characterized with )
یتمتع بـ 
یتحلى بـ 

یتسم  بـ 

یتصف بـ 

)متمّیز بـ (یتمیز بـ 

ینعت بـ 
Characterized with

یوصف بـ 

یسمى 

یدعى 

بـینادى

بـ یلّقب

yu’arafُیعَرف بـ  bi

Expression

hasیتمتع العراق بموارد وامكانات اقتصادیة ھائلة 
hasیتمتع الرئیس بصالحیات رئاسیة ال تقبل الفیتو 

illegalزواج متعة  ( for fun)
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Concept of (not doing according)
)االنظمة (ال یتقید بـ    ...

)الوعد ( یفي  بـ  ال .....

)الوعود المبرمة (ینكث  .....

)القوانین(ال یلتزم بـ   ...

)التعلیمات ( یراعي  ال ...

Concept of توجیھات  (ال یسیر وفق( ...
not doing

)االمور الجاریة حولھ (ال یكترث بـ  ....

)فقرات الدستور (ال یعمل بموجب  ...

)ارشادات المدیر (ال یطبق  ....

)القوانین القضائیة  (لـ متثل ال ی

)المحكمة الدولیة (ال یمتثل امام  ...

....)قرارات ھیئة (یضرب عرض الحائط كل 

...االمتثال لـ \....مراعاة \االلتزام بـ  (یرفض 

)التقالید \االعراف  (ال  یعیر اھمیة لـ  ....

)تحفظاً عن \إھتماما لـ (ال یبدي  .....

)الشروط (.....ال یعمل وفق  ...

(ال یحترم  ....القانون الدولي .... (

ال یعمل بنصوص القوانین الساریة 

یتعارض مع\ال ینسجم مع 

ال یحفل بـ 
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Concept of (meet the need …..)
)النداء \...الحاجة (یلبي  ....

)الغرض (یفي بـ  ........

.....تفي حاجة الــ  

......مطالب .....توفر   لـ  
Meet

the needs
)الحلول \الشروط  (تقبل بـ  ....

تستجیب  لـ 

..........لـ   .......تقدم 

)معضلة ....مشكلة (تعالج   ....

)الصعاب \المشاكل (تذلل  ...

)ظاھرة البطالة (تحد من  ......

)مشكلة (تقدم الحلول للـ  ....

)االزمة (دة الـ  تخفف من ح .....

Poetic lines

.اذا ألشعب یوماً اراد الحیاة فال بد ان یستجیب القدر 
.وال بد للیل ان ینجلي وال بد للقید ان ینكسر
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Concept of ( intend to, determine ….)

)بناء .....القیام بـ  (على یصمم  ....

یقرر 

بـ یتعھد 

)قیام بـ للنفسھ (عد    ی ......

Concept
“intend to” نیات |نیة \نوى \ینوي

.....إلى یسعى 

یحاول 

یبغي 

...)یرغب في (......لدیھ الرغبة في ان 

......یزمع 

.........النیة في )عزم (یعزم 

.....بقصد ان 

یأمل في 
Translate

).تواجده (الجیش االمریكي مصمم على مالحقة االرھاب في كل اماكن وجوده .1
.قرر نائب الرئیس في الیمن اللحاق بالمتمردین .2
.ه في جسدال زال الدم یسیرلقد وعد نفسھ ان ال یغادر البالد طالما ھو على قید الحیاة و.3
.عقد العزم على محاربة االرھاب في كل مكان.4
.تعھد على نفسھ مواصلة القتال ضد التمرد الى آخر قطرة من دمھ.5
.وعد الرئیس السوري نفسھ ان ال یسكب دماً سوریا على ارضھا.6
.استقطاب االصوات نحوه للفوز باالنتخابات القادمةیبغي من ذلك .7
.ي الحصول على شھادة عالیة نمت لدیھ الرغبة ف.7
.وكان یزمع من عملھ ذاك تسنمھ لمناصب عالیة في الدولة.8
.مواصلة دراستھ علىوقد عزم النیة .9

.كان یدرس لیل نھار  بقصد الحصول على درجات عالیة .10
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Various meaning of ( deny )
التصریح \النبأ \الخبر 

الشائعات \االدعاءات 
ینفي 

المزاعم 

exileالناس  الى 

ما قالھ 

Expression

جاءت االجابة بالنفي 
كانت االجابة بالنفي 

Translate

منظمة حوادث إعتداء وقعت في مخیم اشرف على اعضاء فيمن ان تكون ھناك نفت الحكومة العراقیة .1
.العراقیةدیالىمحافظة مجاھدي خلق االیرانیة في 

.نفت سوریا االدعاءات القائلة بوجود ثورة ضد النظام القائم فیھا.2
.نفت السفارة المزاعم حول قیام بعض من دبلوماسییھا بالتجسس.3
.ونفیھ الى جھة غیر معلن عنھالتظاھرات برحیل الرئیستطالب ا.4
الثوار ومطالبھم المشروعة في اقصاء القذافي عن ما قالھ قبل یومین بشأن )موسى كوسا (نفى الوزیر.5

.بین النظام والثواروالبدء باجراء المفاوضات الحكم  ودعا الى ایقاف الحرب المستعرة 
اقیة كافة القوى العرالى  إنشاء حكومة في المنفى وناشدت2000المعارضة العراقیة  في لندن  عام دعت.6

.االخرى الى االلتفاف حولھا من اجل اسقاط نظام الحكم القائم 
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Concept of ( claim )

نّ أب

یزعم                          انّ 

الـ 

High frequency usage

Always)مزاعم  plural in ths meaning)

على 

الـ 
یعزم 

Dialect......االقرباء  الى  / colloquial

)ذھاب الى (الـ  .....

إقامة مأدبة یزمع 

High frequency usage

قامتھا إالمزمع الحفلة  \الندوة \دبة المأ+إقامة 
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Concept of (personate)
ینتحل 

یتقمص 
Concept of

personate”" یستنسخ

شخصیة یمثل 

شخصیة  لھ .....یتخذ من  

Expression

نسخ \نسخة 
ینسخ  اعداد من المقالة 

منتحل شخصیة 
االنتحال جنحة 

الممثل یتقمص الشخصیة التي یمثلھا 

Translate

اتھم  ألشاب بانتحال شخصیة رجل التحقیقات.1
.في العائلةالمولود الجدیدفي شخصیةيالیزیدیة یتقمص المتوففي العقیدة.2
زداد لالغراض االنسانیة تاعضاء الجسم ستنساخ بدأت عملیة ا.3
ثل دور االب في تقدیم النصائح الى ابنائھیمأصبح الممثل .4
...یتخذ المرء لنفسھ القدوة وتكون عادة شخصیة متأثر بھا كان یكون والده او استاذه الخ .5
واحد لكل االقسام copierلدینا في البنایة جھاز استنساخ  .6
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Various meanings of ( maintain)

المباني \االبنیة \البنایة 

االمة من الضیاع 
یصون 

الجسم من  االمراض

حریة الفرد 

الكرامة  

الوطن 

Saying

الوقایة خیر من العالج:كما یقال 
العقل السلیم في الجسم السلیم 

إتق ِ شّر من احسنت الیھ 
صون كرامة األمة 

Translate

.اجھزة االستشعار تصون البنایة من اندالع الحریق.1
.اللغة تصون االمة من الضیاع.2
.راثیمالمناعة الطبیعیة تصون الجسم من الج.3
.الدستور یصون حریة الفرد من االستالب.4
.على المرء ان یصون كرامتھ.5
.االجھزة الحیویة  لصیائة الشعب من االرھابیعتبر الجیش والشرطة واالمن .6
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Concept of (protect)
یصون 

یحمي 

یقي
Concept of

“protect”

یحرص على 

یحافظ على 

یدافع عن 

Expression

صیانة األّمة من الدسائس 
والمؤامرات التي تحاك ضدھا 

Translate

.تحتاج الطائرات الى صیانة دائمة.1
.سم من الجراثیمكریات الدم البیض تحمي الج.2
.الخوذة  تقي الجندي من تأثیر الرصاص.3
.یحرص الطالب على إنھاء الواجب في وقتھ المحدد.4
.الخضروات من التلفعلى الثالجة تحافظ .5
.یدافع عن الوطن الجیش .6
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Concept of (making sure)

....انھم ....انھا ......یتأكد من انھ 

......یحرص على 
تقدیم واجبھ البیتي في الوقت المحدد

سالمة الوطن یحرص على    

إتقان عملھ 

في القطاع معھ إرضاء العاملین 

Expression

الحرص على الواجب أمانة وطنیة 
.صنُھ ، یصونك .عملك شرفك 

Translate

.عد المحددیحرص الطالب على تقدیم واجبھ في المو.1
یحرص على سالمة الوطن.2
یحرص على إتقان عملھ .3
یحرص على إرضاء العاملین معھ في القطاع .4
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Concept of ( murk )

الوطنيالصفصفوة

مزاجالـعكـر
تعكیر\یعكر

الماءصفو

المؤتمرجو

صفاء األمة 

Idiom

!تولكن ھیھاالماء العكر یحاول ان یصطاد في 
Iraqi)برتقالي(مزاج راق  dialect

Translate

العراقفياالمنياالستقرارصفوةاالنتحاریةالعمالواالعنفاعمالتعكر.1
غیرھادونالسلبیةالجوانبعلىبالتركیزاالخرینمزاجتعكرال.2
.فیھاتصبالـياالنھارمیاهتعكراالمطارمیاه.3

بعض أالسئلة تعكر جو المناقشات في المؤتمر ..4
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Concept of (endeavor)
دأب  

كدّ 

دــِ ھجَ 

endeavor  في سبیل (جاھد( ...

عمل     على 

)نضال(ل ناضل  من اج

)مكافحة(كافح من اجل

سعى  الى

تعب

ءشقا
Item

كلل وملل
تعب وشقاء 

تعاسة
یأس وشقاء 

Proverb

یا من تعب یا من شقا  یا من على الحاضر لقى 
دأب یعمل من اجل اجتیاز االمتحان 

عمل دؤوب 
Translate

.یاكل كد عملھ .1
.یجھد نفسھ لیحصل على شھادة الدكتوراه .2
.الذود عنھواستشھد  فيالوطنجاھد في سبیل .3
.یعمل بجد من اجل قضیتھ .4
.یناضل  الثوار في بلدانھم من اجل الدیمقراطیة .5
.القضاء على المخّدراتیكافح من اجل .6
.سعى الى تحقیق االمن واالستقرار في المنطقة .7
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Concept of (blaming)

یضع اللوم على 

)یلقي بـ الالئمة على (یلقي اللوم على
لوم
بـ الالئمة على يینحالئمة 

....یوجھ بـ اللوم على 

Saying

ال ترم الناس بالحجارة وبیتك من زجاج 

الشخص لئیم وفیھ لؤم 

Poetry

من ناقص تيوإذا اتتك مذم"
"فھي الشھادة لي بأني كامل 

محمد عبدالرحیم .شكراً د

Translate

.تلقى الحكومة الفلسطسنیة باللوم على الحكومة االسرائیلیة بشأن تعثر عملیة السالم بین الطرفین.1
.ال تضع كل اللوم على االسائذة وتبرئ ساحتك.2
.ت المدعومة من الخارجأنحى الرئیس التونسي بالالئمة على بعض العصابا.3
.ال توجھ كل اللوم الى طرف وتترك اآلخر بدون الئمة أو انتقاد.4
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Various meanings of (base )
Rule (rules)

Qaeda
قاعدة 
قواعد 

Base (s)

Base (triangle)

Foundation

Basement/ bottom/ underneath

Term

لكل قاعدة شواذ 
خالف ، تعرف 
یخالف القاعدة

یسیر عكس التیار 

Translate

.قواعد اللغة العربیة لیست سھلة كما نتصور.1
بدأت القاعدة في العراق تنھار وتتراجع .2
.ركیة ھناك قواعد امریكیة على اراضي ت.3
.نالمثلث لھ قاعدة وضلعا.4
.علیك ان تبني موضوعك على قاعدة واضحة وثابتة.5
.من االسمنتیوضع التمثال على قاعدة .6
.في قاعدة البیت)القبو(یقع السرداب .7
.تقع القریة في قاعدة الجبل.8



Arabic Lexical Meaning in Focus

130

Concept of ( failure )
عجز عن 

فشل في 

Failure concept في اخفق

خاب  أملھ في 

خاب ظنھ في 

لم یفلح في

Expression

الصبر مفتاح الفرج 
ضاق صدره 

نفذ صبره
ھذه خیبة امل غیر مشّجعة

Translate

.اثبت عجزه في إنجاز المھمة الموكلة الیھ.1
.فشل في ادارة الشركة فعزل من وظیفتھ.2
.اخفقت الشركة في كسب االرباح.3
.أالمتحاناملھ بعد فشلھ فيخاب .4
.درات والممنوعاتفیھا عندما رآھا تتعاطى المخخاب ظنھ.5
.حاول ان یحصل على شھأدة عالیة ولكنھ لم یفلح .6



Arabic Lexical Meaning in Focus

131

Concept of (succeed)
نجح 

افلح 

Concept سجل تقدماً  في
of ( succeed)

بنجاح .......انجز 

السباق \المباراة .....في ....فاز 

......سجل فوزاً 

على)بارزاَ (أظھر تفوقاً 

....)نتائج (حقق الفوز

انتصر \حقق نصراً مبیناً 

حاز على
تغلّب على 

Expression

من صبر ظفر 
من جّد وجد 

اوفاز بالملذات من كان جسور
حاز على المرتبة االولى

حاز على جائزة نوبل 
االھداف المرجوة 

االھداف الرامیة
الجھود تثمر\أثمرت

Translate

.نجح في خطتھ.1
.افلح في تنفیذ خطتھ.2
.سجل تقدماً في الشوط الثاني من العمل .3
.انجز اعماالَ تجاریة بنجاح وبثبات.4
.فاز في مبارتھ مع االرجنتین.5
.سجل الفریق فوزاً ساحقاً خالل مباراتھ االخیرة.6
.بفارق كبیر)مواطنھ(تغلَب على منافسھ .7
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Concept of (besiege)
.....یحاصر  

.....یطوق 

Cordone بـ .......یحیط

......حول .....یلتف  

......حول )أمنیاً (حزاماً  \یضع نطاقا 

...أحاط 

Expression

Iraqiدار ما دایر      dialect
حوالي البیت 

Translate

.للنظامالمحاطة بالدبابات الحكومیة التابعة ......في مدینة ةقوات الثورة محاصر.1
.قامت الشرطة بتطویق مكان الحادث وجمعت من الموقع آثار تركھا المجرم في موقع الحدث.2
.)سمنتي (یحیط بالبنایة سیاج كونكریتي مسلح .3
قامت القوات والجماھیر المحتشدة  بااللتفاف حول مقر الرئیس والطغمة الحاكمة من اجل التظاھر .4

.تنحیتھم من مواقعھم السیادیةل
.الشرطة نطاقاً أمنیاً  حول موقع الحدثوضعت.5
.ة التحریر من اجل قمع المتظاھرینحساباحاط الجیش .6
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Various meanings of (confession)

Be recognized

Admit
یعترف 

Confess

Acknowledge

Saying

االعتراف بالخطایا
اعترافات باالصدقاء

فعل الشيء علىالندم 
نادم على فعلتھ 

انتزاع إعترافات 

Translate

المور التي ستساعد على حل الخالف العربي االسرائیلي على مر یعتبر االعتراف بدولة اسرائیل من ا.1
.ألزمن

لتجمع الحاكم في الحكومة الم یتم حل حزب عدم اعترافھا بالحكومة الجدیدة ماتعلن االحزاب الجدیدة .2
.السابقة

.لمتھم االعتراف بما اقترفھ من عمل عنیف تجاه الضحیة امام المحكمة ارفض .3
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Various meanings of (solve)
Solve (measure II)

Dissolve (measure (II)

ل ح
Analyze (measure 1 doubled consonant)

Decompose (measure V )

dissolve (measure VII )

Expression

واستلقى على ظھره في االریكةھندامھمنل تحل
)خلقیاً (منحل أخالقیاً 

Translate

.ھناك تدخل دولي لحل مشكلة دارفورد دولیاً .1
.تطالب االنتفاضة في تونس بحل حزب التجمع .2
.ھناك تحلیالت مختلفة لما یجري في السودان من تطورات سیاسیة قد تؤدي الى انفصال الجنوب.3
.د ھویة صاحبھا بسبب تحللھارع بغداد یصعب  تحدیوجدت جثة على احد شوا.4
.إنحل المجلس البلدي وأنتخب مجلساً جدیداً .5
.الوزارات المنحلّة في العراق ھي الدفاع واالعالم.6
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Various meanings of (disperse)

Stop

Divide

یفّرق 
Distinguish

Segregate

saying / verse

ما یجمعھ هللا ال یفّرقھ إنسان 
سیاسة فّرق تسد 

"وال تفرقوا جمیعاً إعتصموا بحبل هللا "
في الشتات 

التشتت الحاصل 

Translate

.المواطنینتدخلت الشرطة واستخدمت الھراوات والغاز المسیل للدموع لتفریق.1
ال تزال تمارس لفرض الھیمنة االستعماریة على الشعوب "فّرق تسد "السیاسة البریطانیة القدیمة  .2

.الفقیرة المسالمة
الدستور ألعراقي ال یفّرق بین الطوائف الدینیة والعرقیة والقومیة فاالفراد متساوون في الحقوق .3

.طبیقوھذا كلھ حبر على الورق اثناء الت.والواجبات 
.كان من الصعب في ظروف كتلك ان تفرق بین عدو وصدیق.4
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Various meanings of (drop)

shotالسمتیة \المروحیة \الطائرة \الھلیكوبتر  down

dropالقدح على االرض 

اسقط 
Measure IV

stopالحسابات all schemes

dropالشكایة \الدعوة   a law case

ط  ، یسقط  ، إسقاط اسق

Expression

یسدد الحسابات 
دون حساب 
)على نفقتھ الخاصة(على حسابي 
إسقاط الحكم 

مباریات التسقیط
Miscarriageإسقاط الجنین 

Abortionإجھاض
Translate

.اسقطت مقاومة الطائرات طائرة معادیة .1
.انكسراسقطت الخادمة القدح على االرض ف.2
.اسقطت الثورة كل الحسابات التي وضعھا العدو ضدھا.3
.ة والقضاءة القضیة دعوتھا من مدیریة الشرطاسقطت صاحب.4

قارن
.سقط الصحن من یدھا فانكسر.1
ھل ھي متعمدة؟ متقصدة ؟ .الخادمة الصحن فانكسر اسقطت.2
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Concept of (dismantle)
السالح      

الجھاز \الماكنة 
یفكك 

الخیمة

العأئلة   

المجتمع   

Expression

عائلة مفككة 
تفكیك المجتمع 

Iraqiدرنفیس(المفك  dialect(
Iraqiفك الیاخة    dialect

)العائلة (یفتت 
تفكیك البنیة التحتیة لإلرھاب 

Translate

.وتجمیعھ یقوم الجندي بالتدریب على تفكیك السالح .1
.الماكنة )Iraqiبتفسیخ(یقوم المیكانیكي بتفكیك .2
.یقوم الالجئون بتفكیك الخیم ونقلھا الى مكان آخر.3
.یؤدي الطالق الى تفكیك العائلة وتشرذمھا.4
.تفكیك المجتمع العراقيأالجنبیة تحاول الدسائس.5
.تفكیك البنیة التحتیة لإلرھاب مھّمة وطنیة.6

قارن

,untieیفك  unfasten, dismantle (v.) =
splitیفكك into pieces (v.) =
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Concept of (eat)
Haveیتناول  (eat) / take ( eat)

)الدواء  (یاخذ   .....Take ( eat ) medicine

Eatیأكل 

Eat/ take یلتھمSwallow

Swallowیبتلع 

Consumeیستھلك 

Expression

مراعاة المستھلكین 
دھر وشرب لاكل علیھ ا

Broachمتعددة الھیتناول الموضوع من جوانب / tackle
Iraqiوككبل الری(قبل الفطور  dialect(

Translate

.بدأ یتناول الفطور بعد ان إستحم وارتاح .1
.یتناول الفطور عادة بعد االستحمام واالرتیاح .2
.استحمَّ  قبل ان یتناول الفطور.3
.استحمَّ قبل تناول الفطور.4
.المریض ان یأخذ الدواء یومیاً ولثالث مرات وبعد االكلیجب على.5
.....اء على المریض اخذ الدو.6
.غكل دون المضانھ شره ویلتھم األ.7
.االقراص المسكنة دون مضغھا ععلیك ابتال.8
.كل اسبوعتستھلك العائلة الواحدة نصف كیس من القمح .9

.الخباز)عند (من لدن )االرغفة (تشتري الصمون .10
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Concept of (account)
Math

Account
حساب 

Revenge

Penalty / punishment

Calculations / estimation

Idiom

حق وحساب )لكل شىء (ھذا  
(Obligations)

Expression

یتلقى  حساباً عسیراً 
یغلق حسابھ في البنك 

تي على نفق\على حسابي 

Translate

.ضعیف في الحساب والریاضیات.1
.حساب التوفیر\وضعت رصیدي في الحساب الجاري .2
.قتل بناًء على امر الرئیس لتصفیة حسابات قدیمة بینھما.3
.من یخالف القانون الدولي لھ حساب عسیر.4
.للمتآمریناستطاعت الدولة ان تحبط كل الدسائس والحسابات.5
.ابات ضمن الخطة المرسومةیجب ان تدخل كل الحس.6
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Concept of (rancor)
Grudgeغینة ضَ 

Rancorقد حِ 

RancorكراھیةHatred ضد..

للــResentmentت ـْ قمِ 

Angerبضَ غَ یولد الـ  / dire

Displeasureإستیاء

Resentmentإمتعاض 

Revoltر ذمُّ تَ 

Dislike....من ....ر  ونف

Disgustتقزز من 

Expression

تتنافر االقطاب المتشابھة 
ولّد الغبن االستیاء 

المولدات \المولّدة \یولّد الكھرباء 

Translate

.تحمل اي ضغینة تجاه خصمك)ان ال (أالّ یجب .1
.یمة بین الطرفیندھناك احقاد ق.2
.ویزید من الكراھیة تجاه الحاكمتالضغط یولد الكب.3
.قد تولد نوعاً من عدم الرضى ال تنظر بمقت وضغینة إزاء المنافسة التي .4
.التعسف حتماً سیولد االستیاء من االجراءات الجائرة التي تتخذ بحق االفراد.5
.التدخل في شؤون الشعوب الفقیرةھناك امتعاض لسیاسات .6
.حروب االستنزاف المتتالیة  أدت الى تذمر الجیش والشعب من النظام القائم آنذاك في العراق.7
.استخدام العنف تجاه التظاھرات ما یؤدي عادة الى نفور الشعب من اآلسلوب المتبع في معالجة القضایا العامة.8

.التخلص من سیئاتھاالتي یطالب الناس العادیین بھا و
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Various words for ( fatal )
ممیت 

قاتل 

Deadly/ fatal
متلف 

ر مدمّ 

مبید 

مھلك 

فتاك 

Expression

سالح فتاك 
یؤدي الى الھالك والدمار 

یؤدي الى الھالك 
اسلحة الدمار الشامل 

مبیدات للحشرات
لمحاصیل الزراعیة تلف ا

الفتك ب

Translate

.رحمھ هللا كان صندیداً شجاعاً .على االرض وفارق الحیاة في الحال اسقطتھ جاءتھ طلقة طائشة ممیتة .1
.الشظیة قاتلة ضمن قطر معین من تأثیر اللغم او قذیفة الھاون.2
.متلفة للخالیا الدماغیة كالتي في الرصاص بعض السموم .3
.كان ھجوماُ عنیفاً مدّمراً .4
.لذلك الحذر من استعمال المبیدات داخل البیوت.بعض السموم مبیدة للحشرات واالنسان على حد سواء.5
.انتشر الطاعون الذي كان مھلكاً لألطفال في المنطقة.6
.واستحكاماتھ اعات العدو تستخدم بعض الوحدات الھجومیة اسلحة فتاكة ضد دف.7
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Concept of (looking down to)

إستخفاف 

إستھانة بـ

التھكم بـ

االستھجان

Underestimation عدم التقدیر

عدم االحترام 

التقلیل من شأن 

التالعب بمقدرات الـ 

یسخر  من 

اآلخرین ...الى ینظر  بنظرة  دونیة 

نفسھ...ینظر بنظرة فوقیة الى

یزدري من 
Item

سخریة القدر
افالم ھزلیة 

یخلط بین الجد والھزل 
مھزلة 
ازدراء

Translate

.نوعاً من عدم التقدیر للوفد الضیف وكان ھذا عمالً مشیناً من جانب المضیف ىابد.1
.یبدي النظام شیئاً من عدم االحترام للقوانین الدولیة وااللتزام بوقف إطالق النار .2
مراعاتھا سیقلل من شأن  المنظمات الدولیة وستصبح بمرور الزمن غیر معدم االلتزام بالقوانین الدولیة وعد.3

.قادرة على تنفیذ المھام الموكلة الیھا
.نظرة دونیة الى العاملین في ألوظائف الصغرى في الدائرةینظر المسؤولون انمن المؤسف .4
نصبھ كمدیر وال یعطي اھتماماً الى ما یطرحھ االخرون من الموظفین من نظرة فوقیة الى مالمدیر ینظر .5

.مقترحات وجیھة
.لقد اعرب المؤتمرون عن سخریتھم من مسألة إنتزاع السلطة في لیبیا عن طریق المفاوضات .6
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Concept of (provoke)
Provokeز یستف

Instigateیثیر حفیظة الـ 

Provoke یحرك مشاعرMove

Moveیثیر مشاعر  …

Move)مشاعر (یؤجج  (emotions)

Stir......یثیر الحزازات بین  conflicts

Move....یحّرك المشاعر لدى  … to

Inflameیلھب مشاعر  the emotions

Playیتالعب بـ  مشاعر  الـ  on feelings

Inciteتـألیب \لب أ\یؤلب  

Urgeحث \حث \یحث 

Translate

فیھا السفن الحربیةتقوم ایران باعمال استفزازیة في میاه الخلیج وذلك باجراء مناورات واسعة تستخدم.1
.فردت االخیرة بالمثلطرد دبلوماسیین في السفارة االمریكیة في موسكو  اثار حفیظة البیت االبیض.2
.مشاعرالبھا )لیثیر(عر یصف الطبیعة الساحرة في قصیدتھ لیحرك  االش.3
مناوئة خطب الجمعة في ألبلدان االسالمیة حماسیة وتؤجج مشاعر المصلین الذین یخرجون بشعارات.4

.لحكوماتھم بعد صالة الجمعة
.نقاشات من ھذا النوع قد تثیر الحزازات الدینیة والعرقیة بینھم فلذلك ینبغي استبعادھا.5
.الصورة الشعریة تحرك المشاعر لدى القارئ الذي یحاول استدراك المعاني العمیقة في القصیدة.6
.ظم المسیرات الجماھیریة مطالبة بحقوقھابعض الخطب تلھب مشاعر الجماھیر فتخرج الى الشوارع وتن.7
.للبحث عن مقترف الجریمةالروائي بمشاعر القارئ ویستفزه ھنا یتالعب.8
.تقوم االوساط المناوئة بالدس لتألیب المواطنین ضد فكرة تطبیق الدیمقراطیة.9

.لى ضبط النفس وعدم القیام باعمال عنف كرد فعل لما حصلعالقى كلمة حث فیھا المواطنین .10
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Concept of (patience)
أالنا ة

الصبر

Patience

النفس ضبط

نون وفاء بالفتحة-)طول النفس (س الطویل فَ النَ 
nafas

ي  تروّ 

رباطة جأش 

تریث 

الھدوء والسكینة 

,Tranquilityالطمأنینة والسكینة  peace of mind

Expression

دعو النداء الى التریث وضبط النفس ی
یدعو الموقف الى التروي قبل اتخذ القرارات الحاسمة 

یتطلب من الشعب الھدوء والسكینة 

Translate

.االناة والصبرمزیداً من یتطلب االمر .1
."صبر ایوب"نحتاج الى .2
.حث الملك عبدهللا االردنین على ضبط النفس.3
.المناقشات الى النفس الطویل لتأتي باكلھاتحتاج .4
.)مرادك(ریده  ما تعلیك التروي والتریث للوصول الى .5
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Concept of ( precaution )
في الحسبانیضع

االعتبارعینیاخذ ب
Precautions

التحوطات الالزمة تخذ تُ 

بـكل االجراءات الكفیلةتخذت

بـالكفیلة  لسبل تتخذ كل ا

االحترازیة االسالیب تخذ ت

كل االحتماالت المتوقعة .....یدرس

Expression

محاذیر 
مخاوف 
تھدیدات 

مصدر قلق 

Translate

.المنطقةبتحیطالتي المتوقعة یضع المرء في الحسبان كل االحتماالت.1
.نطقةباالعتبار كل االحتماالت التي قد تحصل عشوائیاً في المعلیك ان تأخذ .2
.اخذت الحكومة كل التحوطات من اجل إنقاذ البنوك من ازمتھا.3
.اتخذت الحكومة الفدرالیة كل االجراءات الكفیلة النجاح الخطة .4
.اتخذت كل االجراءات االحترازیة الالزمة لتوطید االمن في المدینة.5
.المدمرةاالخیرة اتالفیضانن عدم انتشار وباء الكولیرا بعد تتخذ كل الوسائل االحترازیة للحد م.6
.حدوث اعما ل عنف في المنطقةمنعتقوم اللجنة بدراسة كل االحتماالت المتوقعة ل.7
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Concept of ( occur )
في العراق 

حرب \معركة 

مروري \إنفجار حادث 

)مؤسفة (كارثة 

فریسة تقع\یقع 

وقعت \وقع 
ضحیة 

وقوع

إنفجار \دوي 

.....نصبھ كمین  \في فخ 

في  حیرة من امره 

)أسیر الـ   (......في االسر بید  ....

)المتظاھرین (قتلى في صفوف الثوار 

في مصیبة 

Term
واقع

معركة \واقعة 
ع قْ وَ 

Continues
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Translate

.بصرة في جنوب العراقتقع ال.1
.وعلى إثرھا إنسحب الفرس نحو طھرانطاحنة بین العرب والفرس غربي البصرة )حرب (وقعت معركة  .2
.في العاصمة بغداد)حادث مروري(وقع حادث إنفجار .3
.وقعت كارثة مؤسفة ادت الى وفاة امراة وولدیھا عندما شب حریق مبنى سكنیاً ھذا الصباح.4
.أشخاص4إنفجار وراح ضحیتھ )وقع  حادث(حدث .5
.بالقرب من محطة بنزین قرب منطقة مكتظة بالمارةسمع دوي إنفجار وقع.6
.مفرق المؤدي الى مدینة الرماديالناقلة عسكریة في كمین نصب بالقرب من توقع.7
طائرتھ على ارض مكشوفة بحط خیراً أوفي حیرة من امرهمرتبكا ووقع الطیار، بدانفذ الوقود عندما .8

.على االرض بسالموھبطت الطائرة 
.واثناء المعركة وقع في االسر بید القوات العراقیة ولم یعرف مصیره لحد اآلن.9
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Concept of ( effect)
تأثیر 

وطأة

قعْ وَ 
concept of

“effect” ردود فعل (رد فعل(

عواقب  

تداعیات

إنعكاسات 

نتائج 

محصلّة

حاصل ة  حصیل

Term

محاصیل \محصول 
غالل \غلّة 

مكاسب 
)األنفال (غنائم\غنیمة 

استغالل 
احتكار 

Translate

.راري على اقتصادیات البلدان النامیةحتأثیر االحتباس ال.1
.قاسیةكانت وطأة الحرب العراقیة على كاھل المجتمع العربي.2
.ما ھو وقع التكنولوجیا على الحیاة الیومیة للفرد المثقف.3
.اجات الجاریة في تونسجل الحكومي من االحتماذا كان رد الفع.4
.لألحداث التونسیةوخیمة ھناك عواقب .5
.كانت تداعیات الحرب العراقیة االیرانیة في المنطقة وكیف اثرت سلباً على التیار القومي العربيماذا .6
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Concept of (verb to be)
ھو

zero

یعتبر 

عبارة عن 

concept یقع
verb to be

یكمن في \تكمن في

)تحت لواء (تنضوي 

یوجد

كان یوجد 

ال یوجد 

.....بانھ ...یعّرف الـ 

جردم

لیس إالّ 

)في (یتمثل بـ 

ُیَعد  
Translate

.بب في عدم تقدم الشعوب العربیة ھو التخلف الفكريالس.1
.الطالب مجتھد.2
.تعتبر بغداد عاصمة العراق.3
.غازات سامة تتطایر في الجوعبارة عن التلوث .4
.تقع مدینة البصرة في العراق.5
.الحقیقة تكمن في ان االقتصاد التونسي غیر متوازن والتوزیع غیر عادل.6
.لمنظمة عّدة فروعتنضوي تحت ا.7
.تعد المدارس الفنیة في دھوك االولى من نوعھا في العراق بأسره.8
.توجد جامعات ومعاھد عراقیة عریقة في بغداد.9

.ال توجد مقاھي وكازینوھات في معظم المدن العراقیة.10
.تعرف العائلة بانھا المدرسة االولى لالجیال.11
.لیس إالً م البشرياللغة مجرد وسیلة للتفاھ.12
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Concept of (neutrality)

Neutralالحیادیة\الحیاد 
-Nonعدم االنحیاز aligned

neutrality   العدالةFairness, justice
Equalityالمساواة / equity

,Integrityالنزاھة   neutral
Beingإنصاف  fair

Beingالى  \االنحیاز لـ   bias to
FavoritismالمحسوبیةFavoritism

Nepotismالمنسوبیة 
Inequityالالمساواة 

Unfairnessغـبن 
Injusticeإجحاف 

Inequity)تمییز(مظلومیة 
Inequityظلم 

Injusticeجور 
Tyrannyطغیان 

Despotismاستبداد 
Persecutionاضطھاد 

Dictatorshipدكتاتوریة 
Oppressionتعّسف 

Inclinationالنزوع الى  toward

Term
منحاز   الى 

غیر منحاز   الى 
)في(محاید  
)في(نزیھ  

)في (منصف 
محتكر 

مّیال 
متعاطف مع 
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Concept of ( restrooms)
مراحیض 

restroom مرافقIraqi dialect Restroom

حّمام 

توالیت 

خالء 

Slangادبخانة 

Item

كافة مرافق الحیاة 
في الخالء 
الوضوء 
نجاسة 
الغائط \الغوط 
البول 
بلوعة \باللیع 
بانیو

مقعد المرحاض
to ask to go to restroom:

Iraqi.أنا محصور.1
.اروح تكرم للمرافق .2
Euphemism.)ابول (اروح اشخ.3
.یة لي برا اروح شو.4
.واجي ارید اطفر ماي .5
.)عتوالیت(ارید امر على التوالیت .6
.رایح للخال.7
Iraqi.بس دقیقة رایح لالدبخانة واجیك .8 dialect



Arabic Lexical Meaning in Focus

152

Concept of (shoot)
Throw

Shoot

یرمي 
Get rid of waste

Aiming at

Idiom

رب رمیة من غیر راِم 

It comes as fluke ( accidently hit the target)

Poetry

كل یوم الرمایةأعلمھ
فلما اشتد ساعده رماني 

Translate

.ریدالكائن في دائرة البنرمي الرسائل في صندوق البرید.1
.عدم رمیاً بالرصاصأُ .2
.یذھب الجنود الى ساحة الرمي للتدریب السنوي.3
.نرمي الزبالة في مكان القاذورات وحاویات القمامة .4
.ھذا المشروع العمالقمن )المنشودة من وراء (داف الرامیةھال نعرف اال.5
Iraqi.إرِم  مفرد \إرم ِ صلي .6 dialect
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Concept of ( apology)
آسف للـ 

.....اعتذر لك  على 

sorry forما اقصد شيء

.....لم اقصد بذلك ان 

....بل كنت ....لم اكن اقصد  ذلك 

.....ان )اقصد (اعني بل كنت .....ذلكلم اعنٍ 

.......ارجو المعذرة عما جرى 

اللتباس الحاصل  آسف لھذا ا

اعـتذر لما حصل من سوء فھم

(لم یكن بخاطري  )اإلساءة الى  ..... ....
Term

)الفعل (على )شخص(طلب المعذرة  من  

طلب المعذرة فضیلة  

Translate

.المدیر قادم الیكم في ھذا المساء نارید ان اخبركم با.آسف للمقاطعة .1
.احد الموظفین وارجو ان تتقبلوا مني ھذا االعتذاراعتذر لك على ما حدث من سوء تصرف من جانب.2
.________________ال اقصد ذلك وانما كنت اقصد ان .3
.__________لى ان لم اكن اقصد انھ خائن وانما كنت اشیر ا.4
._________________لم اعن ھذا التفسیر الذي قدمتھ وإنما كنت اعني ان .5
.____________ارجو المعذرة لما صدر من خطأ تجاه شخصكم الكریم ولم یكن یعني ذلك وانما كان .6
.___________________وكنا اعني في كالمي ان .آسف لاللتباس الحاصل في تفسیر ما قلتھ امس .7
._________________________اعتذر من كل قلبي لما حصل امس من سوء فھم حول .8
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Concept of ( troubles)
شغب  اعمال 

عنف  اعمال 
)ات(عتصام  اال

)ات(یقومون بـ                                  تظاھرة  
إضطرابات\إضطراب 

)ات (ضراب  اال
أعمال تخریبیة 

)ات (إحتجاج  
)االنتخابات (مقاطعة 

طعام ضراب عن  الاال
)االمن \النظام (إخالل 

)مسلح (عصیان 
إنتفاضة 
إنقالب 
ثورة 
تمّرد

ِرّدة على 

Item

قصاص \یقاص بـ 
معاقبة 

مشاغب \مشاغبة  

Translate

صمة اللیبیة طرابلس ما ادى الى حرق محلین احدثت اعمال شغب في الع.1
.یع المشروبات الكحولیةلبیع االطارات وحانوت لب

.على االنظمة العربیة الكف عن القیام بعملیات العنف ضد المدنیین.2
قامت االحزاب المعارضة باعمال اعتصام في ساحة التحریر للمطالبة بحریة .3

.التعبیر وتطبیق الدیمقراطیة
.ھناك اضطرابات حدثت في العاصمة السوریة دمشق ادت الى مقتل اثنین.4

.ركمن رجال الد
.قامت مفارز مسلحة باعمال تخریب وقصف قذائف الھاون على منازل.5

المواطنین
من شروط التظاھر عدم االخالل باالمن وعدم الحاق االذى بالمواطنین او .6

.الَمس بحقوق اآلخرین
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Concept of (decreasing)
)المصادر \ت العضال(تقلص ت

ینكمش 

ضیاءه\لمعانھ |نجمھ ل أفی

)الموارد(نكمشت

)الماء(یشح \ینقص  
Something

قلیلadjیقل                    

ضئیلadj)سمعتھ(تضاءل ت

منخفض adjینخفض        

ینحسر 

یضمحل 

یخف 

یضحل 

واھنadjیوھن                              

)البریق (یخبو 
Translate

.لصفراالىوصلحتىتدریجیاً یتقلصالعدداصبح.1

.لبدأ نجمھ یأف.2
.وتنبسطتنكمشالعضلةبدأت.3

.االخیرةألسنواتفيتقلالدوالرقیمةبدأ.4

.شیئاً فشیئاً یتضاءلاالنتاجبدا.5

.النصفالىاالجمالياالنتاجسینخفض.6

.الزواربعددالكراسيعددسیتحدد.7

.الصیففيتدریجیاً الماء)سیشح(منسوبسینقص.8

.منابعھافيالمیاهستنحسر.9

.على االنتاج تضمحل اثناء العمل تحت درجات حرارة عالیة قدرة العامل .10
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Concept of (utilizing)
ظف یوّ 

یسّخر 

یستخدم

یستغل
Employ

یستفید من 

یفّعل  كل االمكانات 

یستثمر 

یحتكر 

Term

)ال یدفع لك عمل(covreeسخرة
القانون تفعیل

توّجھ نحو 
نزوع الى 

Translate

.لدولة توظیف كل الطاقات من اجل مواكبة التطورتحاول ا.1
.سخرت الحكومة كل االجھزة االقمعیة من اجل اخماد الثورة في لیبیا.2
.أسيء استخدام الجیش في قمع التظاھرات.3
.یستغل االنتھازیون غیاب الحكومة  فیعبثوا بالمحالت ویسرقونھا.4
.ة الحاصلة على الرواتبیستفید بعض الموظفین من الزیادات  االخیر.5
.على الشعب ان یفعل كل االنشطة واالمكانات االقتصادیة من اجل تحسین االقتصاد.6
.لتحقیق نجاحات اخرى في المستقبلیستثمر الفوز.7
.الكف عن سیاسة الجدار العازل واالنفتاح نحو االقتصاد الحر المنفتح على العالم.8

Do not mix Yaskhar = mock at یسخر من   with measure 2 yaskhir = harness یسّخر 
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Concept of (solve/ dissolve )

إعتصامات \إعتصام  

)مشكالت(مشاكل  \مشكلة 

نزاعات \یفض  الـ                                    نزاع 
فض

خالفات \خالف 

إضرابات \إضراب 

رات ھمظا\مظاھرة 

إحتجاجات \إحتجاج 

Term

....)صام الخ\النزاع \الخالف (إنھاء 
تفریق 

)الدعوى \المشكلة \المسالة \القضیة (حل 
.....و ...النزاع  بین \حسم الخالف 

اراض ٍ متنازع علیھا

Translate

.أعلنت الحكومة حظر التجوال وحذرت المعتصمین من مغبة خرق  منع التجوال ھذا الصباح.1
.اعلنت الھدنة لفض احتدام القتال وتجاوز المشكلة.2
.ادت الھدنة الى فض النزاع بینھما.3
.الخالف بینھما)لفض (النھاء تدخلت الشرطة.4
.حثت االطراف الى تدارك الخطر وفض االضراب بالطرق السلمیة.5
.اخذت التدابیر الالزمة الستبعاد العنف وفض المظاھرات سلمیاً .6
سلمیاً دون إراقة لجأت الحكومة الى نشر القوات المسلحة  في كل الطرقات الرئیسیة وفض االحتجاجات .7

.الدماء
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Concept of (decipher/ decrypt)

riddleلغز 
codeشفرة 

knotفك الـ                               عقدة / complexity
engagementاشتباك as skirmish

mysteryلبس الحاصل
openشباك  (the window)
dismantleجھاز \ disassemble

untieباط ر the bond
untieوثاق 
ropeحبل 

unscrewبرغي   
talismanطلسم  / mysterious words

puzzleحزورة  
enigmaاحجیة 

paswordرقم السري
entryرقم السري للدخول pass word

idiom
stop nagging/ leave ( him) alone

فك الیاخة منھ

Translate

.لیس من السھل فك اللغز .1
.تحاول المؤسسة فك الشفرة للحصول على المعلومات .2
.ینبغي فك العقدة في القصة.3
االشتباك الحاصل بین المتمردین والحكومة  على الجھات المسؤولة فك .4

.بغیة حقن الدماء وتفادي زھق االرواح البریئة
.فك الجھاز وتركیبھ ثانیةمن الصعب .5
.ة باالعتماد على الحروف وإعادة ترتیبھاعلیك فك الحزور.6
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Concept of (condemnation)

إدانة \یدین \أدان 

شجب \یشجب \شجب 
denounce
condemn إستنكار \یستنكر \استنكر

إنتقاداً الذعاً ......إنتقد 

......عن عدم رضاه تجاه.....اعرب 

Expression

أُدین  بتھمة قتل مع سبق االصرار 
الحكومة ضداإدانة عملیات العنف التي تمارسھ

Translate

.یطالب المواطنون من المجتمع الدولي إدانة النظام اللیبي إلستخدامھ العنف في قمع التظاھرات.1
.شجبت وزیرة الخارجیة االمریكیة اعمال القھر التعسفي الذي یستخدمھ نظام معمر القذافي ضد المواطنین.2
.في لیبیابحق المتظاھرین التي یمارسھا النظامتبدي الجامعة العربیة استنكارھا لوسائل القمع الوحشیة.3
.ؤونھا الدولیة إنتقد الشعب الجزائري القوى االستعماریة في التدخل في ش.4
اعرب الرئیس االمریكي عن عدم رضاه تجاه الخطوات التي اتخذتھا الحكومة المصریة حیال حل القضیة سلمیاً .5

.واستبعاد العنف القسري في فض التظاھرات الشعبیة في ساحة التحریر
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Concept of (prevail )

)إنفالت \فوضى \استقرار (تعم \یعم   ...

prevail طمأنینة \رخاء \امن  \وضع (الـ  تستتب \یستتب( ....

....)فوضى  \طمأنینة \رخاء \امن \إستقرار (الـ  د تسو|یسود   یعم

.ساد االستقرار عموم البالد.1
.استتب الوضع االمني لصالح القوى الوطنیة.2
.یعّم السالم واالستقرار المناطق المتنازع علیھا .3
.ني كل دوائر الدولة ولم یعد باالمكان السیطرة علیھاعم االنفالت االم.4

APB...إلى .....على إلقاء القبض

overالقاعدة یعمم                      generalize

publicize على .....القانون  الى....to be effective by all

...على ......القرار \الة سالر\الكتاب 
to send it to all offices of the government

to.....بالعمائم  Islamize…… through mullas’ gears …

circulateالى كافة الدوائر الرسمیة …. to all official offices

Expression

على العموم 
عموماً 

بشكل عام 
على \تم تعمیم الخبر الى 

عممت الشرطة اسم السیارة ولوحتھا وسائقھا الى كافة نقاط التفتیش إللقاء القبض علیھا 
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Concept of (forgiveness and tolerance)

(یعفي  من )ـھم \ـھا \ـھ +

)ـھم \ـھا \ـھ (یغفر لـ   
Forgiving concept

)ـھم \ـھا \ـھ (یسامح  

على )ـھم \ـھا \ـھ (ال یحاسب 

(ساحة  ئ یبر )ـھم \ـھا \ـھ +

invocation

استغفر هللا 
نطلب المغفرة 

الغفران یأتي بالتوبة 
تبرئة 

Translate

.سلف)عّما (عفى هللا عن ما .1
.یطلب الناس المغفرة لذنبوھم في صالتھم.2
.هللا یسامحك یا رجل على ما قلتھ.3
.)یقترفوه(ال تحاسب االخرین على ما لم یفعلوه .4
.الجریمة )ارتكاب (ت ساحتھ من اقتراف بعد ان برأاحھاطلق سر.5
.خرج تبرئة من المحكمة العلیا.6
.لم تقدم دالئل دامغة تثبت إدانتھ بالجریمة.7
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Concept of (courtesy and be good to)
Courtesyمجاملة   \یجامل

Goیجاري with

Flirtیغازل

Keepیتماشى \یماشي  up with

Getیسایس along with

concept of یرضيSatisfy
working to be good to

Getیسایر   along with

Respectیود لھم الخاطر 

Reciprocateاالحترامیبادلھم  respect

Reconcileیھادن  / satisfy / make a truce with

Shareیشاطرھم الحزن  their sadness

Console)ـھم \ـھا \ـھ (یؤاسي   / pay condolence

Reconcileیصالح

Getُیماشي  \یتماشى  مع  along with

Saying

لود قضیة لالخالف ال یفسد 
الحكومة تھادن الثوار 

تدعو االحزاب الى المصالحة الوطنیة 
الجلوس على طاولة المفاوضات

أتكیتات \أتكیت 
لتوصل الى حل وسط ا

فضھا بالتي ھي أحسن 
Translate

.علینا ان نجامل االخرین بغیة احترام أرأئھم في العلن.1
.علیك ان تجاري زمیلك في المدرسة بعیداً عن االنانیة.2
".لدین حساناً وبالوا"ارضاء الوالدین توصیة من توصیات هللا.3
.نحتاج في الوقت الحالي التسایس مع الناس لغرض توفیر لقمة العیش .4
.علینا قبول اآلخر .5
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Various meanings of (blight)

Blight

Malady

Plightآفة

Lesion

Harm/ damage

Epidemics

Plant disease

Evil ( generic problem)

Stalemate
Expression

لم النسیان آفة الع
العنف\النفط ......آفة العصر 

Translate

.الجراد آفة مدمرة للحقول الزراعیة في كثیر من البلدان.1
.بعض المدن في العراء الى آفة مدمرة للبیئةيتحول رمي االكیاس البالستیكیة ف.2
.الشرائح االخرىتعاطي المخدرات آفة اجتماعیة برزت في الطبقات الغنیة ومن ثم انتشرت  الى.3
.العصر في المجتمعات النامیةالفساد آفة بات .4
.آفة العلم النسیان.5
.زراعة الخشخاش في افغانستان بات آفة اقلیمیة تؤثر على اقتصادیات كثیر من البلدان المجاورة.6
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Adjectives related to (Energy)
تنضب 
متجددة
كامنة

مخزونة
متسربة
متقطعة
)نافذة(طاقة                                نافدة   
كھربائیة

كھروضوئیة
كھرومغناطیسیة
كھروھیدرولیكیة

عضویة  
ذریة

نوویة 
شمسیة  

mustahمستھلكة     la ka ( passive ) been consumed
Term

ھدر 
مضیعة  للـ \ضیاع 

ذھب سدى ً 
Iraqiحرامات )یروح (راح  dialect

Translate

.ناضبة یقال بان النفط مادة.1
.خیة ضد الدبابات تحتوي على یورانیوم منضبالقذائف الصارو.2
.الطاقة المتجددة اقل كلفة واقل خطورة لحیاة االنسان.3
.في مادة السكر طاقة كامنة مخزونة یمكن ان تولد سعرات حراریة عالیة.4
).قاطع الدورة (ك تسرب كھربائي قد یولد الى اشتعال الفیوزاھن.5
.وبیة من البالدھناك زخات مطر متقطعة في المناطق الجن.6
.نفذت الطاقة في البطاریة وتوقف العمل.7
التي یستخرج منھا الطاقة العضویة یمكن ان تعني النفط ایضاً بسبب وجود المتحجرات في التربة .8

.)مازوت (البترول
.الطاقة الشمسیة غیر مكلفة.9

.ھدر كبیر للطاقة الكھربائیة في بلدانناھناك .10
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Concept of ( rarity)
ندرة 

قلّة 

Rarity"میاه (شح    \"شحة(

إنعدام 

عدم وفرة 

عدم وجود 

فقدان

غیاب 

ضئآلة 

Term
إنعدام الثقة \فقدان الثقة 

فقدان السوائل
المفقودین 

غیاب \غائب 
من النوادر 

شحیح المعلومات \معلومات شحیحة 

Translate

.)سوق الصیاغة(ندرة الماس تؤدي الى ارتفاع قیمتھ في سوق المجوھرات .1
.قلة المیاه تؤدي الى جفاف وتعاني المنطقة من القحط المدقع.2
.لى شحة المیاه في االھوار بحیث اصبحت مھددةادى افي منابعھا بناء السدود على المیاه العراقیة .3
.انعدام االوكسجین یؤدي الى االختناق.4
.عدم وفرة مادة االسمنت حال دون انشاء المباني الشاھقة الغراض السكن في المدن العراقیة .5
.غیاب الدیمقراطیة في المجتمعات العربیة امر متوارث ومن الصعب تغییره .6
.دة الى الفشل في االمتحانات العامةفقدان الثقة ما تؤدي عا.7
.تؤدي الى اإلخفاق قد ضئآلة المعلومات .8
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Concept of ( flexibility)
مرونة

لیونة

Flexibility                                                      سیولة

نعومة

رخاوة

ال حزم

میوعة

)لدائن (لدانة  

Idiom

منذ نعومة اظفاره 
سیولة نقدیة 

سیول 
رخویات

المیوعة لدى الشباب
Translate

یلزم بالمدیر ان یتصف بالمرونة مع الحزم في اتخاذ القرارات وتطبیقھا.1
وظفین الذین استغلوھا لمصالحھم الشخصیة فتورط معھم في مشاكل جانبیة ابرز لیونة في تعاملھ مع الم.2

.ال صلة لھا بالعمل واخیراً تذمروا عندما اراد توظیبھم 
یعاني البلد من نقص في السیولة النقدیة لدى التجار الكبار .3
احب الشعر منذ نعومة اظفاره .4
ھناك مراھم تزید من نعومة البشرة .5
في تعاملھ مع العمال الذین باتوا یتھربون من ساعات العمل اً زائدتراخیاً يابد.6
ؤدي الى فقدان الطاعة وعدم االلتزام بالقوانین المرونة التي قد تفي تعاملھ مع االخرین یبدي نوعاً من .7
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Concept of ( firmness)
Decisivenessحزم

Restirctionتقید

Roughnessخشونة

Grossnesssفظاظة

Toughصلف.adj\صالفة 
firmness

Ttiffnessصالبة / robust

Inflexibilityعدم اللین

Severenessقساوة

Violenceعنف

/Coercionعـنوة  coerciveness

Forcibleارغام\غصب 

Firmnessشّدة

Reservationتحفظ  

Rigidnessصرامة 
Expression

علىھناك تحفظات  
ت  علىعندي بعض التحفظا

قرارات صارمة 
قسري  

عن إكراه 
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Cocept of (fulfil )
إلتزامات 
الوعود
الشروط

العھد یفي بـ                     
احتیاجاتأوفى بـ                    
مطالب الشعب ایفاء بـ                   

المھمة الموكلة الیھ 

Term

اوفیاء  للـ
مخلصون   للـ 

Translate

.نزیھةحرةانتخابات تحقیق واخیراً اوفى بالتزاماتھ تجاه .1

.أوفى بوعده ودفع الدین المترتب علیھ.2

.علیك ان تفي بالشروط  الخاصة بالمواطنة.3

.نفسھ تجاه وطنھقطعھ على وفى بالعھد الذي .4

.ء باحتیاجات المواطنینعلى الحكومة االیفا.5

.البرلمان لم یف بتلبیة بمطالب الشعب التي وافق علیھا من قبل.6

.اوفت بالمھمة التي اوكلھا القانون .7

.لم ینكث بوعده بل نفذه على اكمل وجھ.8

.لم یخالف بوعده بل جاء مسرعاً للمساعدة.9
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Concept of (disaster)
Disasterكارثة

Crisisأزمة

Scourgeبالء 

Wrechednessشقاء

Tragedyتراجیدیا \مأساة 
disaster

catastrophe ویالت \ویلAfflictions

Miseryتعاسة \بؤس 

/Perishingھالك  death

Misfortuneفاجعة \فجیعة 

Tribulationبالوي \ة بلو

Wrathنقمة 

/Crisisمحنة  hardship/ suffering

Sufferingمعاناة 

Disasterمصیبة / calamity

Catastrophyنائبة 

Afflictionنكبة  

Setbackإنتكاسة \نكسة 

Expression

شر البلیة ما یضحك 
في السراء والضراء 
في االفراح واالتراح 
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The various meaning of ( blemish)

Stigma

Private part(s) of the body
Euphemism

Frailtyعورة 

Indecent (indecency)

Infirmity (ies)

Weakness

Blemish

Defect
Term

provocativeمالبس مثیرة clothes
decorumحشمة 
wearingسفور  western clothes ( women)
ھندام \مالبس \كسوة \ثیاب \رداء 

Translate

.ت الجسد مالبس الحشمة تكسو عورا.1
defects.من العوراتفاالنسان ال یخلو .2
.فالمراة السافرة في مجتمعاتنا تحارب وباشكال متعددة.مرأة بالسفور ال تشجع الالتقالید.3
.یرى السلفیون في السفور عورة إجتماعیة فیحاربونھ.4
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Various usage of ( plant)

الفتنة

اتاالنقسام

التفرقة 
زرع 

الضغینة 

االلغام

)االشجار.....القطن \......الحنطة \البذور (

.....)القلب \الكلیة (اعضاء الجسم 

Idiom

Driveأسفین  بین )دق (دك a wedge between
الدس بین 

Divide"سیاسة فَرق تسد " and Conquer
Expression

تحصد ما تزرع 
Iraqi"ھو بالحصاد ومنجلھ مكسور" proverb

تحرث االرض لكي ال تصبح بوراً 
ارض بور 

قفر \صحراء \بیداء  
مقفرة\صحراویة \جرداء \قاحلة  

Translate

.الى زرع الفتنة بین ابناء الشعب الواحد تسعى بعض التنظیمات المتطرفة .1
.ادى الخالف على صیغة البیان الى االنقسام بین الفئات المشاركة في المؤتمر.2
.سیاسة التفرقة العنصریة ما زالت تمارس في بعض االحیاء النائیة في جنوب افریقیا.3
العشوائي ما یؤدي الى زرع الضغینة في نفوس اقرباء الضحایا لالنتقام كلما سیاسة القصف او الرمي  .4

.تسنح لھم الفرصة على ذلك
.تقوم الوحدات من الھندسة العسكریة بزرع االلغام بخرائط منظمة.5
.تزرع البذرة في بدایة فصل الربیع وتصبح شتلة في موسم الربیع التالي.6
.او الكلیة او تبدیل أي عضو آخر تالف في الجسمبعض المرضى بحاجة الى زرع القلب .7
.أسفین التفرقة  بین االكراد والسنة والشیعة في العراق )دق (تحاول الدول المغرضة دك.8
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Concept of ( being expert)
خبرة )لدیھ (لھ \خبیر 

باع طویلة )لھ (لدیھ 

Concept of
“being experienced” لدیھ مھارات(ماھر(

savvyضلیع 

متمكن 

قادر على 

...بمقدوره ان 

ذو مراس \متمّرس 

محّنك 

الحنكة )لھ (لدیھ 

مخضرم 

strongاالرادة \قوي الشكیمة  will

)في الكالم (بلیغ 
Item

ضالع
لدیھ درایة في \ضلیع

proverb"ابو السبع صنائع والبخت ضائع "
Translate

.المنطقةشخص خبیر ب.1
.في مجال العمل في الشرق االوسط)انھ طویل الباع (لدیھ باع طویلة.2
.شخص لدیھ مھارات متعددة وكفوء .3
.بالشؤون االقتصادیةولدیھ درایة في شخص ضلیع.4
.ھذا االستاذ متمكن في مادتھ ویجید تدریسھا.5
.هللا سبحانھ تعالى قادر على فعل كل شيء.6
.ادى معظم المشاكل من حولھ إذا كان حذراً وعلى علم بوقوعھااالنسان بمقدوره ان یتف.7
.الرئیس شخص متمّرس سیاسیاً وعمل في مجاالت سیاسیة واداریة في والیات متعددة .8
.شخص سیاسي محنك ولھ باع طویلة في السیاسات الخارجیة.9

.لدیھ من الحنكة ما سیجعلھ یقضي على منافسیھ باقل وقت ممكن .10
.حدیثاً ویدرسھا س المناھج قدیماً استاذ مخضرم درّ .11
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The concept ( break out )

الحرب 

النیران 

قالحرائ

الثورة \تندلع                                الثورات 

االنتفاضة تنشب 

شرارة     

االمراض \ض المر

الفساد 
یتفشى 
تتفشى 

وبئة األ\الوباء 

اآلفات \اآلفة 

الدعارة 

الممنوعات 

الكحول

الدخانتعاطي                

المخّدرات 

الجنس 
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Various meanings of (province )

District / province

Boycottمقاطعة 

Interruption

Item

/ُمحاَفظات     \ُمحاَفظة   districtGovernorate(s)
muHaafatha /muHafathaat

conservativeُمحافِظة  n.
muHafitha (n.)

:maintainingُمحافِظة   على  verbal noun /adj.
muHafithata ‘ala

)الماء \الكھرباء \اآلخبار (إنقطاع 
ُمنَقِطع  
ع  متقطِّ

Surprisinglyمنقطع النظیر بشكل
\Sectionَمْقَطع   part

Translate

.ي اسبانیاھناك اضطرابات في مقاطعة الباسك ف.1
.قرر الحزب مقاطعة االنتخابات البرلمانیة .2
.یجب عدم مقاطعة المتكلمین في الندوة .3
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Concept of “ play around”

Turnمراوغة \یراوغ   away from

Transcendتمادي \یتمادى   limits

Circumventتحایل على \یتحایل على  
Concept of

Dodge

Goحول )على(االلتفاف \حول  )على(ف تیل around it

Procrastinateتلكأ في\یتلكأ في

,Colludeتواطؤ  \یتواطأ  secret cooperation

)مقّدرات ، مشاعر (یتالعب  بـ  ...

Expression

قطع دابر الغش 
یتسكع في الطرقات

متسكعین\متسكعون 

Poetry

یعطیك من طرف اللسان حالوة 
ویروغ كما یروغ الثعلب 

Translate

.مباشرةوال یجیب على السؤال یراوغ في كالمھ .1
حاولت االحزاب الداخلیة في العراق إقناع صدام للعدول عن قراره غزو الكویت إال انھ تمادى في غیھ .2

)=غي  ( temptation وغزا البالد عن غیر حق.
.ائب المترتبة علیھمالنفوس التحایل على القانون والتھرب من دفع الضرضعاف یحاول بعض .3
.ھناك من المحامین من ھم قادرین على االلتفاف على القانون وتحقیق مآربھم  عن غیر حق.4
.)الوظیفیة(یتلكأ الكسالى في اداء عملھم الیومي او انجاز مھامھم االداریة .5
.ستانفي افغانھناك تواطؤ واضح بین بعض العناصر في الحكومة الباكستانیة مع مقاتلي طالبان .6
.ممنوع التسكع في ھذه المنطقة .7
.یتالعب الباعة باسعار السلع  وكثیراً ما تتدخل الحكومة لمراقبة ھؤالء والحد من ھذه الظاھرة.8
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Concept of (center)
centerمركز

sourceمصدر

springینبوع 

fociبؤرة 
center

pointنقطة 

reservoirمستودع 

pondبركة 

heartقلب 

oasisواحة 

Translate

.م فیما یخص الحضارات القدیمةالتعتبر مدینة بغداد مركز انظار الع.1
.اصبحت ایران مصدر خطر یھدد البلدان العربیة المجاورة.2
.تمد العالم بھ اثناء االزماتدائمة نفطتعتبر البلدان الخلیجیة ینابیع.3
.ناقالت البترول الدولیةدولیة یقوم منھا القراصنة بشن الھجمات علىبؤرة الى الصومالتحول .4
.تعتبر تونس نقطة انطالق للثورات العربیة المعاصرة.5
.بات االنترنت مستودعاً ال ینضب  للمعلومات الدولیة.6
.بركة من الخیرات التي ال تنضبالى الخلیج تحول .7
.تعتبر مصر قلب العالم العربي.8
.صوب من كل الزوار)یاتي إلیھا (ھا یئمبات المغرب واحة جمیلة .9
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Concept of ( reason)
as)وازع  deterrent)reason

reasonمانع  (for not doing)

motiveحوافز \حافز

reasonسبب      
Motive concept

motiveدوافع \دافع , drive

necessity)دواعي ()داع (داعي 

stimulusمحفز 

,motiveبواعث \باعث  incentive , reason

Term

)التحفیز (حزمة  
ال یعرف دافع الجریمة 

تنزل ضیفاً في منزلناالفرح والسرور ان)بواعث (لھي من دواعي 
البالد  يقدم حزمة  تحفیزات لحل االزمة المصرفیة الحاصلة ف

Translate

.ھناك وازع خفي بشأن كتابة ھذا المقال .1
.ال یعرف الحافز في ارتكابھ لھذه الجریمة.2
.یامھ بھذه العملیة لیس ھناك أي دافع من ق.3
!ما ھو الداعي الى كل ھذه الفوضى .4
.یعتـبر المال من المحفزات الخارجیة التي تحفز الناس للعمل.5
؟مقال  في الصحف العراقیةما الوازع من عدم نشرال.6
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Concept of ( court)
Appellateاالستئناف court

Courtالتمییز de Cassation

Summaryالجزاء Tribunal

Criminalتمحكمة                                               الجنایا court

Correctionalالجنح Court, citation, violation

Courtاالحوال الشخصیة of Personal Statute

Contraventionalالمخالفات Tribunal

Juvenileاالحداث Court

Assizeعلیا ( High) Court

Theالعدل الدولیة  International Court of Justice

Warجرائم الحرب      Crime Tribunal

Term

جید السمعة 
خال من أي جنحة او جنایة 

تصریح أمني 
سیرة ذاتیة 
براءة الذمة 

براءة االختراع 
االمتثال أمام الحاكم 

إتھام الشخص جزافاً 

These terms are realted to court . Try to use them when needed.
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Concept of (current)

air)ھوائي (ھواء  current

religiousدیني  flow/ surge/ rise

liberalلیبرالي  thinking/ ideology
تیار 

Islamicإسالمي  movement

waterمائي  wave ( current)/ surf

politicalسیاسي  surge ( group)

Current (adj.)

)جار (تیار حالي 
الحساب الجاري
الشھر الجاري 

االحداث الجاریة 

Translate

.مي في مصر یبسط نفوذه على المرافق الحیویة في البالدبدأ التیار االسال.1
.رغم قوة التیار اللیبرالي في الدول االوروبیة إال انھ ال یستطیع السیطرة واالستحواذ على الحكم.2
.السباحة في عكس التیار المائي صعبة وتتطلب مھارات كبیرة وقدرة بدنیة عالیة.3
.ائي یمّر خالل الباب أُغلق الشباك النھ یوجد تیار ھو.4
بات في االونة االخیرة تیار سیاسي معتدل یظھر على سطح االحداث لكن یصعب علیھ االستیالء على الحكم .5

.وإدارة دّفة الحكم
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The concept of ( counterpart)
واطنم

قرین
غریم 
نظیر 
خصم

counterpartمنافس
concept ي .....ألـ    (مباٍر(

ند
سابقتم

)ي ......الـ (متحٍد   

Item

wifeقرینات \قرینة  n.
evidenceقرائن  \قرینة  n.

equalمعاملة الند للند   treatment
Translate

.نھ الروسي في الحلبة غداً سیلتقي المالكم االیراني مع مواط.1
.الشاب محبوب بین اقرانھ.2
.سیلتقي فریق القدم االردني غریمھ المصري زمالك  في دوري اآلسقاط االسیوي لھذا العام في ألقاھرة.3
.في دمشق......مع نظیره السوري ....إلتقى وزیر الخارجیة العراقي .4
.ل للرجالسیالقي ألمالكم خصمھ للفوز على بطولة الوزن الثقی.5
.سیباري فریق كرة القدم العراقي منافسھ في الدوحة .6
.المحلیة في مناظرة قبل اجراء االنتخاباته ندمع سیلتقي .7
.تجمع كل المتسابقین في العاب الساحة والمیدان في ملعب الشعب في بغداد.8
.فاز على متحدیھ بضربة قاضیة.9
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various meanng of (dissiminate)

الجنود

الخبر 

االعالنات

الدعایات ینشر                   

االشاعات\الشائعات 

)عامیة (المالبس 

االمراض 

Item

دعایات وشائعات مغرضة  ضد
معدیة\امراض ساریة 

امراض غیر ساریة 
إعالنات تجاریة

Translate

.امر جورج بوش بنشر القوات االمریكیة في العراق.1
.سینشر ھذا الخبر في البیانات المحلیة الحقاً .2
.نشر االعالنات سیكلف كثیراً .3
.ال تقم بنشر الدعایات ضد الحكومة.4
.ائعات المغرضة بحق الرئیسیمنع نشر الش.5
.بعد غسل المالبس یتم نشرھا على الحبل.6
.نقل ونشر االمراض بین االطفال)في (علىالحشرات تساعد .7
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Concept of (break out)

)نشب  \ینشب  be) set, inflamed

be)تفشي \یتفشى  ) spread , broken out
break out
concept

(be)إنتشر \ینتشر  deployed , spread

(be)إنتقل \ینتقل   transformed / travelled

Expression

إفشاء االسرار
تفشي االمراض 
إنتقال االمراض 

نشوب الحرب 
اندالع النیران 
نشبت الحرائق

Translate

.نشبت النیران في المبنى .1
.تفشى الكلولیرا في المناطق المنكوبة بالزلزال.2
.إنتشرت الوحدات المقاتلة حول المدینة.3
.تنتقل االمراض الى االنسان بواسطة الحشرات.4
.تنتقل الحرارة بالتماس .5
.ینتقل االنسان من مكان الى آخر بوسائل النقل العامة والخاصة .6
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Concept of ( hint)
إشارات  \اشارة   

تلمیحات \تلمیح 

مالمح \ملمح 

ofConcept
allusion عالمات \عالمة

دالالت \داللة 

بوادر \بادرة 

ایحاءات \ایحاء 

قرائن \قرینة 

Term

براھین \برھان 
إثباتات \إثبات 
شواھد \شاھد 

Translate

.ھناك اشارات السلكیة تبث للتشویش وال نعرف مصدرھا .1
.نقوم بارسال اشارات مورس التي تلتقط على االثیر من قبل قواتنا .2
.اجھزة االستقبال ال تلتقط االشارات السلكیة المنبثة من قبل المخابرات .3
.للدولةجود عناصر مندسة في صفوف االستخبارات المركزیة الى و....في خطابھ المح الرئیس .4
.السالم  في الشرق االوسط )بوادر (لیست ھناك مالمح .5
.عندما تصل الى عالمة المرور ، علیك الوقوف الى حین مجيء دورك للتحرك .6
.ال توجد أي داللة من دالالت التفاؤل في حل القضیة المزمنة بین االكراد وتركیا.7
.ھناك أي بادرة فعلیة من بوادر السالم من اجل فض التظاھرات في سوریا بالطرق السلمیةلیست.8
توحي الدالئل الى وجود حركة متمردة في العالم العربي ـثور ضد الظلم والطغیان واالستبداد المسلط على .9

.رقاب الشعوب
.قرائن توحي الى وجود بقایا یورانیوم في المنطقة ھناك .10
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Concept of (depot)
عینة

مستودعات \مستودع

مخازن \مخزن

أكداس كد س
Concept of

Depot
مخابئ \مخبأ  

اكوام \كومة 

مشاجب \مشجب  

نفط )ماء (خزانات  \خزان 

نفط )ماء (صھاریج \صھریج 

)ماء \نفط (حاضنات \حاضنة 

)ماء \نفط (حاویات \حاویة 
Translate

.تسحب االسلحة الى الوحدة من العینة.1
.تودع لالسلحة الثقیلة والذخیرة الحیةحدث انفجار في مس.2
.في مخازن صغیرة نحفظ المؤن .3
.عثرت الشرطة على اكداس من االسلحة.4
.ضربت الطائرات مخابئ القاعدة في جبل طورا بورا في افغانستان.5
.عثرت قوات االمن على كومة من أالسلحة.6
.ضع سالحك في المشجب بعد التدریب.7
.سلحة في اوكار المتمردینعثرت الشرطة على اكداس من اال.8

Do not confuse : عینة   a’eena = Ordinance with عّینة   a’ayinna = sample
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Concept of (barrier)
Hurdleموانع\مانع 

,Filibusterعوائق\عائق  barrier

Barrierحواجز \حاجز  / obstacle
Concept of

Hurdle عراقیل\عرقلةImpediment

Aحجر عثرة stumbling stone

Anythingعقبات\عقبة  stands In the way of

Obstacleحائل  , barrier

,Dividerفاصل  partition

Hurdleعارض  , obstacle

Idiom

Insurmountableعقبة كأداء  في  obstacle
سلك عثرة 
حجر عثرة 

كسر الحاجز النفسي 
وقف حائالً دون تحقیق الھدف

ھل من مانع في ذلك ؟  
Translate

.ھناك سباق الموانع في المساء.1
.سیجابھ الجیش موانع ارضیة.2
.تشكل االمیة عائقاً في طریق التطور.3
.إعاقة التصدیق على مشروع القراریحاول البرلمان.4
.علینا بناء حاجز ترابي الیقاف انسیاب المیاه الى المدینة.5
.ھناك عراقیل في طریق مفاوضات السالم بین فلسطین واسرائیل.6
.االمیة تقف عائقاً امام التطور والتقدم التكنولوجي والعلمي .7
منیدة بشأن المساواة بین الرجل والمرأةبعض التقالید تقف حائالً دون تطبیق بعض القرارات الجد.8

.الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة
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Concept of (cramp and strokes)

تشنجات \تشنج  

وعكات \وعكة  

مرض عضال 

نوبة قلبیة 
اصیب بـ 

ذبحة قلبیة 

جلطة 

عجز كلیة \عجز قلب 

سكتة قلبیة

Term

pass-byعملیة  قسطرة  surgery
تجرى عملیة جراحیة 

)الدودیة(الزائدة  
االثني عشري 

طحال 
رئة 
كبد 

كلیة 
التھاب المفاصل 

Translate

.اصیب بتشنج عضلي بقدمھ.1
.اصیب بتشنج معدي.2
.اصیب بوعكة صحیة ادخل بسببھأ للمستشفى.3
.توفى بمرض عضال مفاجئ .4
.عانى من نوبة قلبیة.5
.توفیت بسبب ذبحة صدریة.6
.)الدماغیة(اصیب بالجلطة .7
.كان یعاني من عجز في القلب.8
.لكلیةیحتاج الى نقاھة  بعد غسیل ا.9
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Concept of (corruption)
blackmailإبتزاز 

embezzelingإختالس

Concept of
Corruptionغسیل اموالmoney laundry

theftسرقة 

corruptionفساد

bribesرشاوى\رشوة 

useالمنصب   من االثراء  his position to be rich

Translate

.لمال من اجل انتخابھقام بعملیة ابتزاز المواطنین با.1
.قام بعملیة اختالس اموال الدولة.2
.قام بعملیة غسیل اموال الدولة .3
.قام بسرقة اموال الدولة.4
.متھم بالفساد االداري والمالي.5
.یقبل رشاوى من المواطنین.6
.منصبھ  من اتھم الرئیس المصري باإلثراء .7
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Concept of ( impose)
ضرائب \ضریبة 

)التجول (منع التجوال 

)على (یفرض                                   نفسھ 

)منع التجول (حظر التجوال 

حظر جوي 

)على (عقوبات  

فرضیة 

Terminology

)مناورات(فرضیات عسكریة 
ھذه فرضیة ولیست نظریة 

Translate

.ائع والسلع االستھالكیةستقلص الحكومة الضرائب بشكل عام على البض.1
.ستزید الحكومة االتحادیة في فرض وجمع  ضرائب على االثریاء بدالً من الفقراء.2
.فرضت الحكومة منع التجوال لیال.3
.حلف الناتو یفرض الحظر الجوي على لیبیا .4
.ستفرض االمم المتحدة العقوبات االقتصادیة على الحكومات التي تستخدم العنف ضد شعوبھا .5
.فرض الفرضیة ثم حاول اثباتھا باالدلة قم ب.6
.في خططھ الھجومیةیقوم الجیش االیراني بفرضیات عسكریة .7
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Concept of (shirk)
وظیفي 

مھني

ب                                         ضریبي تھرّ 

من المسؤولیة 

)الحقیقة(واجھة الواقع من م

متعّمد 

Expression

رغماً عنك 
أشئنا ام ابینا \أشئت ام ابیت 
شئت ام ابیت 
آجالً ام عاجالً 

Iraqiغزباً عنك  dialect
عمل قسري 

عن طریق اإلكراه 

Translate

.التھرب من ساعات العمل الوظیفیةبیقوم  بعض الموظفین .1
في بعض االوساط الطبیة واللجوء الى الوسائل التجاریة في ممارسة المھنة في ھناك تھرب مھني .2

.العیادات الخاصة بھم 
.عض المسؤولین متھمین بالتھرب الضریبي ومماطلة دفعھا الى الحكومة ب.3
.لیة والتي تؤدي الى فوضى اقتصادیة في البالدھناك نوع من التھرب من المسؤو.4
.عدم حضوره الى المؤتمر معناه التھرب من مواجھة الواقع .5
.ھناك تھرب متعمد في عدم الحضور للمؤتمر .6
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The various meanings of (transmit)

,Spreadingاالفكار  dissimination
Spreadingالسموم posion

Dissemninationاالنباء \االخبار  

Transmissionاذاعي\تلفزیوني 
بث 

Emitالغازات  /extrusion

Air(ed)على الھواء 

Layingااللغام    mines from a dispenser

broadcastLiveي      ح
Dividingروح التفرقة  spirit

Growingاالنشقاق  في صفوف  dissention among

Spreadingطائفیة)نزعات (نزعة  sectarian thinking

(القومي (الوعي  Raising)وطني ال) consciousness

Translate

.تبث السموم في تركیبة المجتمع العراقي باتت الدعایة.1
.ستبث االذاعة ھذا الخبر بعد قلیل.2
.یبدأ البث التلفزیوني للبرنامج الساعة الخامسة مساءً .3
.احتراق الفحم یبث غازات سامة خانقة .4
.الیة لوثت میاه البحار والمحیطاتي یبث شعاع بنسب عوالمفاعل النو.5
.ھذا البث حي من قناة الجزیرة .6
.بعض االفكار الشوفینیة تبث روح التفرقة واالنشقاق بین ابناء الشعب الواحد.7
.ھذه الكتب تبث نزعات قبلیة وطائفیة في صفوف ابناء الشعب الواحد.8
الحیاة والعادات االجتماعیة واالخالقیة الكتب االدبیة االصیلة ھي التي تبث روح الوعي والتقدم في مجال.9

.رفیعة المستوى
.عناصر منشقة من االحزاب الرئیسیة إنضمت الى الثوار .10



Arabic Lexical Meaning in Focus

191

Concept of (dedication)
Beیحرص على    keen on

یكّرس نفسھ لـ 

بتجرد ألجل یعمل 

یعكف على  

concept of من اجل (ینذر نفسھ لـ(
dedication

)بـ (یفدي نفسھ من اجل ...

یضحي من اجل

یناضل من اجل 

ن اجل میعمل بنكران ذات 

لصعاب من اجل یتحمل ا

الغالي والرخیص من اجل بذلی

یعاني ویتحمل من اجل 

ذود عن ی

Term

نذیر سوء 
نذر نفسھ 

مبكر إنذار 
درجة االنذار

ولقد أُعذر من أنذر
والعبرة لمن اعتبر 

These expressions and words are culturally loaded with meaning. Watch their usage
when you are reading or listening and try to find sentences as excerpts to discuss
their meaning in the contexts.
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Concept of negation as (un__)
un

unprejudicedغیر متحیز   
unbindingغیر ملزم 

unequalغیر متكافئ 
unmanned,uninhabitedغیر مأھول 

unfitغیر صالح  
unrefundableغیر قابل للرد 
unmovedغیر متأثر بـ  by
unbalancedغیر متوازن 
unimportantغیر مھم \غیر ذي بال 
unwillingغیر راغب 
unofficalغیر رسمي

,unbecomingغیر الئق     improper, unbeseeming

in
indifferentغیر مكترث  \غیر مبال 

indirectغیر مباشر غیر
informalغیر رسمي \غیر شكلي 
incapableغیر قادر 

/insufficientكاف غیر inadequate
ineffectiveغیر فّعال 
inadmissibleغیر جائز 
impossibleغیر وارد 

il-
illegalغیر شرعي 
illogicغیر منطقي  

illجانس  غیر مت sorted

Ir-
irresponsible...عن غیر مسؤول  for
irrationalغیر عقالني  

Non -
personaغیر مرغوب فیھ  non grata

nonغیر مقنع  convincing
nonغیر دستوري   constitutional

Dis
disconnectedغیر مترابط  
disorganizedغیر منظم  

disloyalغیر مخلص  
dishonestغیر امین

displeasedغیر مسرور 
-less

uselessغیر مفید     
fruitlessغیر مثمر 

a_
abnormalغیر سوي  
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Translate

.غیر مقصود بھا شيء ضدكھذه الكلمة.1
.لقد قلتھا عن غیر قصد.2
.المركبة الفضائیة غیر مأھولة .3
.المركبة غیر المأھولة حطت على المریخ .4
.انھ غیر معني بالكلمات ولكنھ معني باالفكار .5
.ى ھذه الكلمة غیر محدد في النص لذلك یحتاج الى توضیحمعن.6
.كانت التجارة غیر مربحة .7
.االنتفاضات االخیرة كان غیر مرخص بھا من قبل الحكومة السوریة .8
.ابراھیم اخ صدام غیر الشقیق اعدم بعده بعد فترة وجیزة.9

.ما تقوم بھ قوات القذافي من اعمال غیر مبررة .10
.متحدة من معونات الى العالمین العربي واالفریقي غیر محدودة ما تقدمھ الوالیات ال.11
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The concept of ( disclose)
Divulgeیفشي  االسرار  the secrets

Disclose...عن ....فصح ی
concept of

disclose
Disclose)عن (......كشف ی

Divulgeیبوح   بـ  , disclose

/Speakیجاھر  بـ     say in pulic

Unveilالسریھتك  the secrets of somebody

idiomatic
Disgraceیھتك اعراض الناس

یھتك عرضھ  

Unveilیفضح  the secrets of somebody
Unveil a scandal

Discloseیكشف مكنون الـ the …………
Unveilیمیط اللثام عن 

Term
فضائح \فضیحة 
overtسافر 
شائن

فاضح  

Translate

.فبدأت الماساة .بعدما رافق عالقتھم بعض سوء التفاھم ، بدأ كل یفشي اسرار اآلخر .1
.ات المصریة والول مرة عن عالقتھ السریة مع االستخبار....افصح .2
.عن حقیقة امره عندما اعترف بذلك....كشف .3
.أباح بالسر الى زوجتھ التي فضحتھ وطلقتھ.4
.بدأ ینتقد النظام دون خوف وجھارا امام التلفزة .5
وقعتبدأ الجیش یقصف االحیاء السكنیة ثم دخلھا واخذ رجالھا اسرى وبدأ بھتك اعراض سكانھا حیث .6

.في وضح النھاراعمال قمع واغتصاب النساء 
.أیضاً وقد تكون جنسیة)Watergateوتركیت (الفضائح قد تكون سیاسیة كفضیحة.7
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Adjectives related to woman

بنت باكر 
عذراء  \بنت بكر   

مرأة \إمرأة 
مخطوبة 
متزوجة 

عاقر
حامل 

منفصلة 
متزوجة 

)عانسة (عانس 
)سنكل (عزباء  
مطلقة 
ضّرة 

عشیقة 
خلیلة 
ھي                               حبیبة 

صدیقة 
ربة بیت 

عاجزة عن العمل 
مربیة 

)ة(عجوز 
سلیطة اللسان 

سلیطة 
شمطاء 

احرة س
ثرثارة 

فاتنة في جمالھا 
قبیحة 

sheوجةغن expresses a lot of body language
حلوة 

cuteحبابة 
)غسل العار  honor killing)

Expression

,untrueن الصحة معاٍر  false
لـ إظھار الوجھ الناصع

لـ ظھار الوجھ القبیحإ
repairتلمیع الصورة أمام   the image to ……
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Concept of (scare)
یھلع

measureیخّوف \خیف یُ  IV / Iraqi measure II
یرعب 
یرَوع 
یفزع 
یجفل 

من ھیبتی
“scare’ یرھب
conceptیخّرعcolloquial

یرجف

allegoric usage

ان من أخشى 
I am afraid that_______________ .

Term
)ال +ان (أالّ  خشیة 
مخافة 
خشوع 
خوف 

Translate

.ذھلت انف...أخافني مشھد القصف الدموي .1
أرعبني القصف الجوي وقذائف الھاون .2
كان مشھد الموتى مرعباً .3
جامیع المسلحة ترھب المواطنین لیالً بالمجيء الى احیائھم ان الم.4
.اھابني امر الذھاب الى منطقة الحرام على الحدود .5
Iraqiخرعتني(أخفتني و.6 dialect( ًلیال.
.خوف لبدا یرتجف من ا.7
.الحضور الى االماكن المقدسة تتطلب الخشیة والخنوع ومخافة هللا .8
.من ان حرباً اھلیة ستنشب في الیمن اخشى .9

.لم تبلغ الوالیات المتحدة باكستان عن عملیة االقتحام خشیة أالّ تطلع االخیرة  بن الدن بھا.10
.ُیخیفني ھذا المشھد .11
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concept of ( steal)
سرقة 
سطو 
نشل 

stealing concept نھب
سلب 

تجرید من المال 
انتزاع المال منھ 

)رب فلوس ض(
slangطفش

لملمة المال 
dialectلطش 

Expressions

passiveع منھ السالح نزَ یُ 
نتزع منھ الحقوق ت
نتزع منھ االعترافاتت
نتزع منھ محفظتھ ت

Translate

.قام بعملیة سرقة غیر قانونیة .1
.جال بالسطو على بنك إال انھم فشلواقام ثالثة ر.2
.علیك االنتباه من عملیات نشل تحدث اثناء السیر في االمكن المزدحمة.3
.قام المواطنون بنھب وسرقة المتلكات الخاضعة للدولة اثناء االنتفاضة .4
.یقومون بسلب االموال من االفراد وبطرق غیر مشروعة .5
.لمواطنین من اموالھم ومن ثم اخالء سبیلھم قام بعض المسلحین بتجرید ا.6
.موال الناس بطرق قانونیة ملتویة اتقوم بعض الدوائر بانتزاع .7
.ھذه المقاوالت ھي صفقات جیدة لضرب االموال .8
.االموال من خزینة الدولةفطلشالناس فترة مناسبة لبعض لھذه ا.9

ممتلكات المواطنینن الذین ھجروا بیوتھم الى بلدان اخرى في یقوم بعض الناس بلملمة ما یمكن جمعھ من .10
.اوقات االزمات التي مر بھا العراق

.فھي مجرد وسیلة لجمع ولطش المال من المواطنینالمترتبة بعض المعامالت تتطلب دفع الرسوم القانونیة.11
اق وأستقر الكثیر منھم في قرى سھل نینوى الى العرمن أورشلیم أثناء السبي البابلي نقل اآلآلف من الیھود .12

.الواقعة اآلن في اقلیم كوردستان)معلثایا(وودیان جبال نوھدرا 
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Concept of (tenacity)
tenacityتشبث 

تعّنت stubbornessعناد 

tenacity concept اصرارinsistence

constantإلحاح  insidtence

adherenceتمسك بـ 

closeمالزمة \تالزم  connection to

Term
syndromeمتالزمة 

handملزمة out

doesلجوج   something repeatedly
and insists to a point it nags

إلحاح \یلح 
inclinesینزع الى   to

Translate

.یحاول بعض الناس التشبث بالقشور وترك الجوھر .1
.احیاناً المسألة ھي مسألة عناد وعدم تنازل ال غیر .2
.ا على التخلص من الحاكم یحركة الثوریة في لیبتصر ال.3
.یبدو ھناك الحاح من دول الخلیج  بعدم دعم فكرة ابقاء القوات االمریكیة بشكل دائم في العراق.4
.قعاارض الوعلىبعض االحزاب العقائدیة تعاني من مشكلة التمسك بالمبادئ وعدم االكتراث بما یجري .5
.متالزمان حیث یستفحل الواحد بتوافر االخرالفوضى والفساد امران.6
.یعتمد اآلستاذ على الملزمة التي یوزعھا الى الطلبة ال غیر .7
ل ھذه الظروف العصیبة التي یمر بھا ال مفر منھا في ظ)ظاھرة (استخدام القات في الیمن بات متالزمة .8

.البلد
Introducing)إّن (.شخص لجوج ومتعبإّنُھ .9 somebody with
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Concept of ( inclination)
رغبة 

نیة
طلب 

Concept of      میل الى
“ inclination” عزم

حاجة میل
)من الكالم (قصد

ضالة 
نزوات whim(s)نزوة 
instinctغریزة 
فِطرة

توّجھ  الى
نزوع الى 

االنفتاح نحو 

Idiom

یشفي غلیلھ 
یجد  فیھا ضالتھ

رغماً عنھ 
Iraqi)عنھ (غزباً علیھ  dialect

بالفطرة 
نزعة                                   

Translate

.deliberateكانت لدیھ نیة مبیتة .1
.لي طلب اقدمھ الى المدیر .2
.الى كتب وقرطاسیةةنحن بحاجة ماس.3
.ھناك رغبة قویة لدى المستأجرین في استمالك دورھم.4
.تجنب المشاكلكان قصدي من ذلك.5
.عندما دخلت الجامعة وجدت فیھا ضالتي.6
.التحق بالجامعة ویرید ان یحصل على شھادة عالیة یشفي بھا غلیلھ .7
إقامة عالقات اجتماعیة نزوة غریزیة بقدر ما ھي رغبة حقیقیة لبناء عالقات ال تعتبر مسالة .8

.بطبعھفاالنسان حیوان اجتماعي .انسانیة مع االخرین
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Concept of (pay)

أتاوة 
)مبلغ یقدم لالقطاعي مالك االرض(خاوة 
ضریبة عثمانیة )كودة (كوتة 

)نظام جمع مال للدولة االسالمیة(جزیة  
)امالك (ضرائب  \ضریبة  ....

compensationدیني \محلي (دیة   for an accidental death(
فدیة فع                           د

)ارتشاء (رشوة 
غرامة 
bribeبرطیل  (dialect)
tipبقشیش ( dialect)
فواتیر \فاتورة 
وصوالت \وصل 

بدل سكن وطعام 
Iraqiبدل الخدمة العسكریة  dialect

رسوم المعامالت \رسم 
اقساط شھریة 
mortagageرھن عقاري  payment

دیون\دین 
الثمن غالیاً 

ما یترتب علیھ من خسارة 
Translation

.او المسؤولین یمكن ان تشتري قطعة االرض من دون اتاوات تدفع للداللین .1
.خاوة لصاحب االرض عند الحصادالفآلح ینبغي ان یعطي .2
.كانت تجمع الجزیة وتوضع في خزینة رأس مال الدولة االسالمیة .3
.بعض الحاجات تعفى عن دفع رسوم الضرائب .4
عندما یقتل انسان عن طریق الخطأ یمكن دفع الدیة التي یتفق علیھا مع اھل الضحیة للمصالحة أو .5

.الفصل بینھما 
.واطنیین المدنیین العزل وطالبت بالفدیة في مقابل االفراج عنھخطفت مجموعة مسلحة احد الم.6
.تفشت ظاھرة الرشوة في صفوف االداریین من موظفي الدولة .7
.تقترفھا اثناء السیاقة في الطرقات العامة والرئیسیةتدفع غرامة تساوي المخالفة المروریة التي .8
.طنین  بالبراطیلعادة ما تتعامل مع الموا)الكمارك(شرطة الجمارك .9

.یترك رواد المطاعم البقشیش نقداً على ألطاولة للنادل .10
.نستلم فواتیر الماء والكھرباء شھریاً .11
.تدفع وصوالت الماء والكھرباء في نھایة كل شھر.12
.للطالب الحق في استالم بدائل السكن والطعام اثناء تواجدھم في الحرم الجامعي.13
.لخدمة العسكریة لبعض الموالید من المواطنینكانت تدفع بدائل افي العراق .14
.تدفع رسم الطابع لكل رسالة ترسلھا.15
.تجمع رسومات الطابو اثناء تسجیل رقم القطعة باسم المالك .16
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Concept of (surprise)

.adjمنذھل   یذھل       

Concept of  یدھش                           مندھشadj.

“surprise”جفل                             منجفل      یadj.

یغافل

ھیباغت

Idiom

على حین غّرة اخذه 
اخذه بغتة 
takeاً  مباغاً یشن ھجوم\یباغت   … by surprise

اخذه على غفلة 
من حیث ال یدري 

Translate

.كیف یحصل عامة الناس على مسدسات كاتمة الصوت .سماعھأي اندھشت ل.اذھلني الخبر.1
.أي انني اندھشت لسماعھا .ادھشتني االخبار .2
.انكفأ وظل یالزم فراشھ منذ ذلك الیومعندما سمع خبر وفاة والده .3
.اجفلني دوي االنفجار في تلك اللیلة.4
.قتحمتھاستطاعت المجموعة ان تأخذ المخفر الحكومي لیالً على حین غرة فا.5
.یجب االستعداد والتھیؤ ضد أي ھجوم مباغت لكي ال نباغت لیالً .6
.أخذه غفلَة بلكمة قویة طرحتھ أرضاَ .7
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Concept of (leave)
)ه(وراء ماالً 

وبنات واحفاد )بنون (نبنی

(اجتماعي \اقتصادي \نفسي (أثر یخلّف على )جید \سيء )

(سیئاً (انطباعاً  )طیباً )

تركة 
یترك وراءه

وصیة 

resultدماراً  in

reproduceاجیال 

Expression

خلفة
....وكریمتھ ....ونجلھ .......قرینتھ توفي مخلّفاً وراءه

.نقل الموروثات الى االجیال القادمة
.الى االجیال القادمةheritageنقل التراث

)إرث ، ورثة (ورث ، یرث ،  
legacy:إرث 

hereditary:وراثة 

Tanslate

.امواال طائلةتوفى وخلف وراءه.1
.بنین وبنتین3خلف الفقید وراءه .2
.ھذه الحادثة خلفت وراءھا اثراً نفسیاً على ابناء الحي وبدأوا متذمرین.3
.الجیشطیبة المعاملة ستخلف وراءھا انطباعاً جیداً عن .4
.مات وخلف وراءة تركة ملیئة بالتناقضات والمشاكل .5
".في االتحاد قوة"یة أال وھي ان عند مماتھ ترك وصیة ألبنائھ یوصیھم بوص.6
.الحرب ستخلف اجیاالً غیر قادرة على إعادة نفسھا الى وضعھا الطبیعي.7
.توفى ولكن ما شاء هللا ترك وراءة خلفة كبیرة .8
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Various ( sounds ) produced by the body

Snoreیشخر  
Burpیتجشأ  
Yawnیتثاوب 
Sneezeیعطس 

Concept of یصاب بالفواق (یفوق(Hiccup
“sounds” یلھثPant

Shortیضیق تنفسھ  breath
Hissingأزیز 

Hummingطنین 
Iraqi(Coughیقح   (یسعل  

Moan)أنین(یئن 
Sob)البكاء (نشیج 

بّح  صوتھ  
)نحنحة(حشرج 

Whistlingصفیر
Thunderھدیر  roar
Pigeon’sھدیل coo

Iraqi Expression

cold)قحة(نشلة وكحة  and coughing
inhalingشھیق وزفیر   and exhaling

whoopingسعال دیكي  cough
Translate

.لھاالذي تعودت علیھ فبات عادیاً تعاني زوجتھ من شخیره.1
."بالعافیة"بعد االكل یتجشأ المرء ونقول لھ .2
.یتثاوب المرء النھ یشعر بالنعاس والكسل .3
)Iraqiبالنشلة   .…البرد \الرشح (یعطس المریض المصاب بالزكام .4
.كان یئن المریض في سریره عند زیارتي لھ.5
.سمعت نشیج البكاء من بعید .6

Do not confuse Fawaaq فواق  = hiccup with Faaqa فاقة  = poverty
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Concept of ( verbs related to sounds)

Onomatopoeiac words

Snoringشخیر)القرد (شخر 
Brayھدیر )الجمل \القرد (ھدر 

Buzzingازیز)الصرصار (أ ز    

Brayنھیق )الحمار (نھق   ( donkey)

Purr)میاء(مواءماءت  القطة 

Tickingة كتكتیتك         عقرب ألساعة \تك 

Croakنقیققت  الضفدعة              ن

Neighصھیل  صھل   الحصان                 
Onomatopoeic

Words زئیر)االسد (زأرRoar

Thunderھدیر )رعد لا(ھدر  roar

Cooھدیل )الحمام(ھدل 

Roarزمجرة )الریح \االسد (زمجر 

Hissingفحیح)الحیة\الثعبان(فحت \فح 

Barkنباح )الكلب(نبح  

Waterالماء خریر  )الماء (خر  sound

Dewقطرات الندى          

Mistشذرات الماء    

Rainلمطرازخات  showers

/Submissivenessطأطأة الرأس                                   head bending

Waterشالالت  falls
Lakesدم الشالالت  of blood

Screechصریر االطارات 

Expression

.....اخیراً ولیس آخراً  ,
الكالب تنبح والقافلة تسیر 
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Concept of ( sounds and verbs)
Onomatopaic words

Hallucinationھلوسة 

Hysteria)ھستیریا (ة ھستیرینوبة 

Deliriumھذیان 

Epilepsyنوبة  صرع 

Chatterثرثرة 

Stutteringتلعثم  ( confusion)

Stammeringتأتأة 

Lispingلثغة 

Accentلكنة     

Expression

لم یعبّر عن رأیھ بشكل واضح أو سلس  أو باالحرى كانت فكرتھ غیر مكتملة او متبلورة بعد في 
.بدأ وكانھ یتلعثم في كلماتھ .ذھنھ 

has.لم تتبلور بعد not yet taken a final shape. ( not crytalized yet)
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Concept of “group ”

Groupشرذمة 

Cliqueزمرة 

عصابات \عصابة 

شلة 

group طغمة
of people

Scumحثاالت \حثالة 

Entourageحاشیة 

بطانة 

Dignitariesوجھاء 

مجامیع \مجموعة 

عناصر \عنصر 

Bandفریق \فرقة  / team

Teamمفرزة  of 2-5

Sampleّعینة 

Remnantsفلول 
Groupجماعة 

Translate

......الشعب یعاني من الزمرة الحاكمة في .1
.ھناك عصابات تھرب االطفال دون السن القانوني الى الدول االخرى .2
.خبرة في تقیم االموریوصف االعالم المتمردین بشلة من المراھقین الذین تنقصھم ال.3
.....یرید الشعب ان یتخلص من الطغمة الحاكمة في .4
.یشكلون حثالة المجتمع العربي.5
.دخل الملك وحاشیة الى صالة االستقبال .6
.التقى الجیش بوجھاء البلد لغرض التعرف على احتیاجاتھم المحلیة.7
.برى من جانب المتمردینالتخلص من الرئیس وبطانتھ من القادة العسكریین یتطلب تضحیة ك.8
عناصر القاعدة بالدخول الى لیبیا بغرض التخریب واستالم الحكم بالتسلط على ابناء تقوم مجامیع من .9

.الثورة الحقیقیین
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Concept of ( shinning)
المع 

ساطع 

متْآللئ 

داكن

قاتم

Concept of shinningبھیج

كثیف 

خفیف 

كئیب 

غامق 

متألق 

)لھ بریق (براق 

Expression near to collocations

الشمس مشرقة      إشراقة ، شروق ،   وضوح  الشمس 
ضوء القمر  ، ضیاء القمر ....القمر الطالع 

Translate

.الجوھرة تتْالْال .1
.الشمس تشرق.2
.القمر یطلع .3
.النجمة تسطع في اللیل .4
.القمر یضيء في اللیل .5
.معادن تلمعال.6
.اللون اسود داكن.7
.والصبح بھیج .8
.واللیل الدامس كئیب .9

.االحمر قاتم .10
.اللبن كثیف .11
.والشاي خفیف .12
.اللون احمر غامق .13
.بریق العملة النقدیة المعدنیة.14
.تالق النجوم .15
.ضیاء القمر .16
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Descriptive adjectives of somebody

)الثیاب (رث  

غائر العینین
مرتب 

منظم 

)االناقة(أناقة الـ یتصف بـ انیق شخص       

)شیك (

حلو 

جمیل 

كشخة 

مھندم 

قوي البنیة 

(ة(رشیق  )القامة )

بدین X)ة(نحیل 

القامة )ھة (اره ف

وسیم 

بشوش الوجھ 

الشعر مرسل

اصلع 

مسترسل الشعر 

الشعر جّعد م

رب مبرم الشا

ینعریض الكتف

الخاصرة )ة (رفیع 

مسترسل ي خواطره 

Try to use these adjectives to describe someone you know.
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Adjcetives before nouns

السمعة 

الصیت 

سيء                                           الطالع 

البخت \الحظ 

الطبع 

المعاملة 

المزاج 

Try to describe someone and use these words as adjectives ……

الخاطر

المذاق 

طیب 
النكھة \الطعم 

القلب 

العشرة \المعشر  

الكالم \الحدیث 

الخلق 

Saying

الكلمة الطیبة صدقة 

Try to use these in a speech about going to a restaurant …..
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Fruit adjectives

Fresh)ة (طازج 

Juicy)ة(ریان 

)ة(غیر ناضج ()ة(فج   (

Ripe)ة(ناضج  / mature

)ة(مجفف 

)ة(معلّب  
تفاح 

)ة(تفاحة                       حلو  

Freshتازة 

)ة(جدید 

)ة(یانع 

Budبرعم 

)ة(لذیذ

)ة(مجّمد 

)ة(مضروب 

)ة(تالف

)ة(غض 

Dialect)ة(مز   not sweet but more sour

Usage

مربى المشمش
مربى الخوخ 
مربى التین 

Translate

.ال والرمان ریان البرتق.1
.الفاكھة طازجة.2
.التفاحة حلوة .3
.الغصن یانع .4
.التفاح ال زال فجاً .5
.الثمر ناضج .6
.ناضج)الشمام (البطیخ .7
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Concept of (raid)
(مخابئ \بیوت (یداھم       الـ       )مداھمة )

(اسوار \البنایة \مبنى (یقتحم       الـ   )اقتحام )

(دفاعات الـ  ـعدو (یخترق      )إختراق )

(اجھزة \اراضي (یتغلغل     في    )تغلغل  ...)
Concept of

“raiding” زحف (على یزحف(
(حدود (وراء  الـ  \یتسلل      في    )تسلل ....)

(بالد ، أراضي الـ    (یغزو       الـ   )غزو )

)إحتالل (یحتل      الـ      

(السلطة   اآلراضي  ....الحكم (یستولي على     )إستیالء )

)إغارة (یغیر على   

)غارة (یشن غارة على                                              

)صولة (وتجولصول ت

)ھجوم (یھجم على                                                   

)مھاجمة (یھاجم الـ                                                     
توّغل (...یتوغل في 

(السلطة (یستحوذ على   ( )إستحواذ...
Translate

.داھمت الشرطة مخابئ المتمردین وضبطت فیھا اكداس من االسلحة الثقیلة غیر المتوقعة .1
.إقتحمت الجماھیر الغاضبة مبنى المحافظة واعتصمت فیھ مطالبةَ بحقوقھا في تغییر الدستور القائم.2
ان فیھا إال ان طاقمھا خرج كریة فعطلتھا وبعدھا اشتعلت النیراخترقت قذیفة آر بي جي مصفحة عس.3

.بسالم
تغلغلت القوات العراقیة البریة داخل االراضي االیرانیة ودخلت في معارك طاحنة مع القوات 1982عام .4

.سنوات 10االیرانیة والحرس الثوري االیراني واستمرت ھذه الحرب اكثر من 
.دفاعات مقرات الجیش وشنوا علیھأ ھجوماً  بقاذفات الھاون تسلل بعض المسلحین الى داخل .5
.قامت طائرات بدون طیار بغارة على مخابئ طالبان في مناطق وعرة الجبال.6
قامت زوارق بحریة بمھاجمة القراصنة الذین إختطفوا سفینة محملة بالنفط وإستطاع بعض من الضفادع .7

.ل یذكرالبشریة الدخول الیھا والقبض علیھم دونما قتا
قامت قوة منظمة بالصول على مقرات ودفاعات العدو في عمق اراضیھا وبعد ان استولت علیھا إنسحبت .8

.وكان االنسحاب منظماً 
.ات عدیدة على مدینة بغداد لمرّ االجنبیة زحفت الجیوش.9

.كانت القوة تصول وتجول في مقرات ودفاعات العدو وأراضیھ.10
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Concept of ( violation)
)االعراف ، اعراض (ینتھك  .....

)االعراف \القوانین (یخرق 

...)حقوق \ممتلكات \مقدرات (على    یتجاوز 
Concept of

“Violation” مخالفة \خطأ \جریمة (یرتكب(

)جنایة \جنحة \خطأ \جریمة (یقترف 

)استقاللیة \استقرار\كرامة \امن (بـ  یمس 
)مساس ، مس (

Translate

.ولیةتنتھك ھذه الحرب كل القوانین واالعراف الد.1
.خرقت ھذه الحرب كل القوانین واالعراف الدولیة.2
.إرتكب صدام خطأً فادحا ً شنیعاً عندما غزا الكویت.3
(حیات االجواء وقصفت المبنى المرصود لھوإخترقت المر.4 (المنشود . )الھدف)
لة اراض تملكھا الدولة فتعتبر تجاوزاً على ممتلكات الدوبعض الناس یبنون وبشكل غیر شرعي على .5

.وقامت البلدیة في اآلونة االخیرة بھدم ھذه البنایات بالجرافات اآللیة
.إقترف صدام جریمة نكراء عندما غزا الكویت.6
بقاء القوات أو عدم بقائھا لیست من صالحیات الرئیس البت فیھا النھا تمس وبشكل مباشر امن .7

طة للبت فیھا وتقدیمھا الى مكتب واستقرار البالد ، فلذلك تعرض الى قیادات االمن والجیش والشر
.الرئیس للموافقة علیھا
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Concept of ( self defensive body tools)

)حوافر (حافر  
)أظافر(أظفر  

self defensive tool  مخالب(مخلب(
of the body أقدام \قدم

كفوف \كف 
قبضة ید 

)أنیاب (ناب 
إبر \إبرة 
)التمساح ()القرش (فكوك \فك 

مناقیر \منقار 
خراطیم \خرطوم 

Expression

حوافر الخیل 
القط –مخلب 

یركل الكرة 
یزرق االبرة 
كریات البیض

verbs related
حفرة \یحفر  
قرص \یقرص 
خدوش\خدش \یخدش 
دوسة \یدوس 
ركلة \یركل 
صفعة \یصفع 
إفتراس \یفترس 
عضة \یعض 
ة لسع\یلسع 
لدغة \یلدغ 

Translate

.تدافع القطة عن نفسھا بالمخالب .1
.الضحیة عن نفسھتفحص االظافر في الطب العدلي لمعرفة ما إذا دافع.2
.الكلب یعض .3
الحیة تلدغ .4
النحلة تلسع \الزنبور .5
االظفر یخدش .6
الذئب یفترس فریستھ من الخلف .7
.رفس الحصان صاحبھ بحوافره .8
.لدغت العقرب النائم لیالً في العراء .9



Arabic Lexical Meaning in Focus

214

Concept of (cancelling)
ألغى

)مسح (شطب 

)العمل بـ قانون (أبطل 
Concept of
cancel عقده (أنھى(

حداً لـ وضع

)االمر (حسم 

Idiom

العبوة إبطال مفعول 
إزالة فتیل الحرب 
الناسخ والمنسوخ 

القائمة غیر قابلة للشطب او الحك 
)الفیصل الفاصل (الفیصل  

حسم االمر 
Translate

.الرحالتpassiveأُلغیت.1
.الرحالت activeتلغى.2
.رحلتھالرئیسactiveألغى.3
.الخطوط رحلتھاactiveالغت.4
.لعراقدیون اpassiveتشطب.5
.الیایان دیونھا على العراقactiveشطبت.6
.دیون الیابان مع العراقpassiveشطبت.7
.یصبح غیر سار المفعول منذ الشھر القادمسومفعول القانون passiveأبطل.8
.تم إبطال مفعول العبوة من قبل فرقة معالجة المفرقعات.9

.البرلمان مفعول القانونactiveأبطل.10
.ة اعمالھا وقامـت بتصفیة اموالھا وممتلكاتھاأنھت الشرك.11
.إنتھت أعمال الشركة وقامت بتصفیة الدیون وباعت أموالھا وممتلكاتھا بسبب االفالس.12
.وضعـت الحكومة حداً لظاھرة االتّجار باالطفال.13
.الدالحرب لم یحسم امرھا بمقتل نجل القذافي بل استمرت الھجمات على الثوار في اماكن عدیدة من الب.14
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Various uses of ( fall)
سیطرة 

االستعمار \الظلم \التعسف \االقطاع yokeنیر 

نفوذ \سیطرة \سطوة 

تأثیر           

وطأة 

ثقل   یقع    تحت                             
ضمن 

صالحیة  \مسؤولیة في                     
على

ضغوطات \ضغط 

ورطة 
ه 

Expression

ال تقع في ورطة 
وقع في مستنقع 

وطأة قدم 
وقع في حیص بیص

وقع في مازق 
وقع تحت وابل من النیران

Collocations

.....في شك من أمره                    على امل ان 
ن                 على احر من الجمر   تحت طائلة الدیو

)العھد(امره                على الوعد على عجلة من
تحت وابل من النیرانعلى اھبة االستعداد

Translate

.وھو تأثیر الكحول passiveضبط.1
.ھذا العمل یقع ضمن مسؤولیة المدیر.2
.وقع في ورطة ال یخرج منھا .3
.الشعب واقع تحت سطوة الجالدین من الحكام .4
.ینبغي الخالص من نیر العبودیة .5
.نفوذ ایران وبدأ الضغط یقع على اعناق الدول الخلیجیةعَ توسّ .6
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Various usage of (excuse)

)حجج(حجة    

)أعذار (عذر  

ذرائع\ذریعة   
ھناك                     

تبریرات\تبریر 

مبّررات\ر مبرّ 

)مقبول \مشروع \معقول(سبب  

Expression

لیست ھناك مبررات كافیة 
الحجج واھیة 

تبریرات زائفة 
ھناك مبّررات للـ 

الغایة تبرر الوسیلة 
ذرائع ال صحة لھا
عاریة عن الصحة 

proverb
إذا عرف السبب ، بطل العجب 

Iraqiالغائب حجتو معو  dialect
الغائب عذره معھ 

Translate

تم احتالل العراق بحجة امتالكھ لآلسلحة النوویة.1
ھناك اكثر من عذر بشأن التدخل في الشان االفریقي .2
ھناك تبریرات قانونیة للقیام بھذا العمل.3
ھذا العمل بدون مبرر .4
إلنشاء المشروع النووي االیرانيھل ھناك من سبب معقول .5
.استخدم ضرب االكراد بالكیمیاوي كذریعة إنسانیة واستوجب بموجبھا التدخل دولیاً للحد من تكرارھا.6

Do not mix حجة   pretext with احجیة  puzzle = حزورة   
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Concept of( drive forcibly)
Throw

Push
َزج \یزج \زّج 

Implicate

Cram

Intrique

involve

inculpate
Term

ھذا دس 
عمل مدسوس 

یّدس باالفكار في اذھان الـ 
م اشیاء ال معنى لھا یقح

informبـ  يوش....و \دس على صدیق  against
صنعوا منھ بعبعاً  یُخیف اآلخرین  من حولھ 

یقحم نفسھ في مشاكل جانبیة 
نیھیورط نفسھ فیما ال یع

Translate

.زج بجیشھ في حرب ال تحمد عقباھا.1
.یزج نفسھ في المعمعة.2
.ال تزج بنفسك في ھذه الورطة .3
.مشكلة كان في غنى عنھا زج بنفسھ في.4
.ال تزج بالمعلومات مّرة واحدة بل قدمھا الى الصف على شكل مراحل متسلسلة.5
.ومة داخل ادمغة الطلبة میحاول الدس وزج االفكار المس.6
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Concept of ( raise)
الى .....یرفع  من  

concept of  الى .......ینھض  بـ.....
uplifting

.....الى  ..........ُیرقي  بــ 

.........الى .....یَرتقي بـ  

...اعلى ....الى ......یطّور  الـ 

افضل .....الى .....یحّسن الـ 

Items
نھضة علمیة 

الراقي  \راٍق   
Compare :

رة =االساتذة یطّورون المنھج      ر    واالساتذة یتبعون االسالیب المطوِّ المنھج مطوَّ
ر     والتطور یحصل على مر الزمن منھج =المنھج یتّطور                  متطوَّ

measureالوزارة تحسّن خدماتھا  II
measure.ات تتحّسن الخدم V

Translate

.یحاول الرفع بالمستوى الثقافي للبالد الى مستوى الدول الراقیة .1
.یرفع من المستوى الثقافي الى مستوى ارقى مما ھو علیھ .2
.ینھض باالمة الى مستوى راق من الحیاة في الحریة والدیمقراطیة.4
.مطلوبسیرقى بالبالد الى مستوى.5
.الراقیة المتطورة االخرى الدولسیرتقي بالبالد الى مصاف.6
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Concept of ( give up )
....الى )نفسھ (سلّم  

)منصب ،  تدخین (......تخلّى عن  .....

)السلطات (الى إستسلم   ......

concept شيء (تنازل   عن(
gave up

.....)شخص ، حكومة (تنازل الى 

منھ)سالحھ (نزع 

)اعتالئھ منصب الـ  ....ظیفة الو...الرئاسة (تنّحى عن   ...

Expression

.......الى .......حلّقت الطائرة  من 
...مطار (الطائرة في )نزلت (ھبطت  (

ھبوط اضطراري 
عطل فني 

على ارتفاعات منخفضة .......حلقت 
مختطفون سلموا انفسھم للـ ال

سلّم المختطفون انفسھم للـ 
سلّمنا أمرنا بید هللا 

Translate

.تخلّى عن منصبھ ورحل الى نجد .1
.سلّم نفسھ الى السلطات بعد ان نزل من الطائرة.2
.وسلّم سالحھ الشخصي للشرطةطاحنة ، استسلم وبعد حرب.3
.یجب على احد االطراف ان یقدم التنازالت للطرف اآلخر .4
.دعت الحكومة الثوار الى نزع السالح والجلوس على الطاولة للمفاوضات.5
.رفض الرئیس السابق التنحي عن منصبھ رغم عدم فوزه في االنتخابات .6
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Concept of ( mute)
ساكت 

)سكوتي (ساكن ال یتحرك 

لم ، ال ، لن  ینبس ببنت شفة 

....لم ، ال ،  لن یتحدث بكلمة 
concept of

mute لم ، ال ، لن  یتفوه بكلمة

لم ، ال ، لن  ینطق بـ   

)صامت  (صمت 

قلیل لكالم 

ابكم

)كتوم (كتم     

بطل عن الكالم 

Expressions

بیب باالشارة یفھم الل
خیر الكالم ما قل ودل 

إذا كان الكالم من فضة ، فالسكوت من ذھب 
كتوم 

كاتم الصوت  
الھدوء والسكینة   

)یفقھ ال (صم ٌ ، بكٌم ، عمي ٌ ال یفھم 

Translate

.عندما سالتھ لم یجب بأي كلمة .1
(ال تتكلم .أسكت .2 .)ال.

.صفعھ ، اما االخر فلم ینبس ببنت شفة .3
.وقت ال یتحدث طوال الكان صامتاً .4
.شخص كتوم وال تستطیع ان تأخذ منھ اي سر.5
.قلیل الكالم ولكنھ مؤثر في كلماتھ عندما یتحدث.6
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Concept of (lapse )

مرور الوقت
lapseإنقضاء الوقت 
مضي الوقت 

مّر الوقت                یمر 
إنقضى الوقت          ینقضي
مضي الوقت          یمضي

ینصرمانصرام الزمن   

collapseتھّدم البنایة
تھّدم الجسر 

تھّدم البنیة التحتیة 
تھّدم االفكار 

تھّدم مرافق الحیاة
ھدم اآلخرین  

crashة تحطّم الطائر
تحطم السفینة 
تحطم اآلمال 

تحطم االحالم 
تحطم الطموحات 

االمنیات \تحطم اآلفاق 

fallإنھیار الدولة  down
إنھیار االقتصاد
إنھیار عصبي 

إنھیار ثلجي 
إنھیار داخلي 

إنزالق ارضي 
إنزالق التربة 
إنزالق الفقرة 
إنزالق القدم 

cartilageإنزالق غضروفي  

)البنك\الشركة(إفالس مالي 
)اخالقي(إنحطاط االخالق 

إنحطاط المستوى المعاشي  
تدني االسعار وھبوطھا

ھدوء الریاح 
إنخفاض جوي 
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Concept of ( simplify)

تسھیل 

ھا +تبسیط 
concept of
simplify تھوین

)تطبیقھا \ھا تقدیم(تیسیر  ....

الصعوبات تذلیل 

حدتھا\تخفیف من صعوبتھا 

لیل من تشعباتھا التق

تشذیب جوانبھا   

رویداً رویداً \معالجتھا شیئاً فشیئاً 

Saying / verse / item

ر  ر وال تعسِّ یسِّ
التقلیل من خطورتھا الغایة ھو التقلیل من شأنھا بل ت الغایة لیس

ن علیك یا رجل  takeھوِّ it easy
المناطق الساخنة لعنف الحاصل في مجریات االحداث الیومیة في تھوین حدة ا

التخفیف من حدة التوتر الناجم جراء االحداث االخیرة في تونس ومصر ولیبیا 
availableاالستفادة من الكتب المتیسرة في االسواق 

Translate

.اجمل ما في شعره بساطة وحالوة التعبیر.1
.یعابھاعلى االستاذ تبسیط المادة وتسھیلھا لكي یستطیع الطالب است.2
.على االدارة تبسیط االمور وتذلیل الصعوبات التي یجابھھا االساتذة .3
.ھذه المادة میّسرة وفي متناول االیدي .4
.في عمل مشترك واحدیتیسر من قدرات وكفاءات لالساتذة وتنسیق ذلك)من ما (ادة مما االستف.5
.لى مراحل رویداً رویداً الجتھا عیصعب حلھا في آن واحد بل یمكن تذلیلھا ومع.6
.الغرض من وضع ھذا الكتاب ھو تیسیر فھم معاني المفردات  في سیاق الجمل والتركیز علیھا.7
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Concept of (cast )
ینبذ 

یرفض
Concept of ال یقبل

Refuse یدحض
یفند 
ینتقد 

یعارض 

Items

منبوذ 
اً نابذ 

اً رافض
اً ناقد

اً منتقد 
اً داحض
اً مدحض
اً معارض

)اً معادی(معاٍد  

Trtanslate

.فكرة التقسیم نابذاً كرة اعتراض على ألقرار قدم مذ.1
.رئیس الوزراء منتقداً رفض الفكرة .2
.ما قرره البرلمانمعارضاً استنكر العمل .3
.المزاعم التي تنفي نجاحھا في العالم العربي داحضاً أید فكرة  الدیمقراطیة في المغرب.4
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Concept of (resort to)
مالجئ \ملجأ 

مخابئ \مخبأ 
كار او\وكر 

actionsPlaces/ مالذات\مالذ
as nouns مغادرة

...الى ....ن نزوح م
ھجرة 
مھجر 
وصول 

فرار 

أكداس 
أكوام 
تراكمات \تراكم 

یلجأ الى 
resort toینزح الى

یختبئ في وكر 
یلوذ بالفرار

یھرب
....الى ...یفر من 

......الى .....ینزح من 
تغادر 
تصل 

یھم بالفرار 
)یكّوم \االكوام (یكّدس    .....
)التلج یتراكم(یتراكم   

Expressions

المالذ اآلمن 
ھارب من وجھ العدالة 

Do not confuse مالذات  = refuge with ملّذات  = pleasure (s).
Translate

.النزاعات المتأزمة لعلینا الجوء الى الوسائل العلمیة والمفاوضات لح.1
.رضة اقصفت بالمدفعیة اوكار المع.2
.ن بسبب الفیضانات نزح اآلآلف من المشردی.3
.الفیضانات اسفرت عن تشرد اآلآلف من العوائل المنكوبة .4
.فر اآلآلف من المواطنین من اماكن الحرب الى اماكن آمنة حفاظاً على ارواحھم.5
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Concept of (charge)
,honeالھمم  urge, encourage

chargeشحن                                           البطاریة 

magnitizeالمغناطیسي 

shipالحمولة \السلعة  the item

raiseمعنوي the morale

Item

re-chargeإعادة شحن 

longشاحنة  vehicle

chargerجھاز شحن  

conflictشد وشحن وتنافر بین أعضاء البرلمان 
تعبئة وشحن 

Translate

.الھمم للذود عن الوطن)شحذ (االناشید الوطنیة تؤدي الى شحن .1
.لشحنالبطاریة تحتاج الى إعادة ا.2
.شحنت الحمولة الى میناء السویس ویتم إستالم الحمولة  ھناك.3
.دوالرا 25دوالرات الشحن لیكن السعر االجمالي 5دوالرا تضاف الیھ  20ثمن الكتاب .4
.وشحن بین أعضاء البرلمان الكویتيشد ضمني  بوجود حالةھناك إعتراف.5
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Concept of (unique)
فذ 

فرید 
ال یضاھیھ احد

Concept of ال یستغنى عنھ
“uniqueness” ال مثیل لھ

ال بدیل لھ \بدون بدیل 
طفرة  

بدون منافس 
بالتزكیة 
بالمبایعة 

Expression

فاز بالتزكیة                    
أنتخب بالمبایعة 

یعتبر طفرة 

Translate

.رجل فذ في الكرم والسخاء والشھامة العربیة .1
.رجل مھم ال یستغنى عنھ.2
.كادر ال بدیل لھ .3
.وبدون منافس فاز الرئیس بالتزكیة.4
.خالصھ  وتفانیھ والذود عن الوطنعلى اقام الشعب بمبایعة الرئیس بناًء .5
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Concept of ( had better)
.......ان من االفضل 

.......جدر من اال
......ان من األولى 

.....من المرّجح ان 

.....باألحرى
Concept of" قرآن كریم "أولى لك فأولى
“’d better” ان من المستساغ....

یستحسن ان 
یفّضل ان 

خیر من 

....یرجح ان 
.....ان(ال بد من  (

....د من ان إذ ال ب

Expressions

من المستحیل
ال محال 

Iraqiشيء منتھین منھ  dialect
شر ال بد منھ 

ال یحدث إالّ بقدرة قادر 

Translate

.غرض تنقیحھا في الصحف بقبل نشرھامن االفضل ان تراجع المادة.1
.إعادة النظر في طبعھاتحتاج الى تنقیح وادةھذه الم.2
اذا استمرت االمور تسسیر في ھذا المسار من جدید من المرجح ان تعود الحكومة المركزیة لتحكم البالد .3

.المنحرف 
.یستحسن االتصال بصاحب القضیة بدالً من مكالمة الوكیل.4
.واخیراً ال بد من المصالحة للجلوس على طاولة المفاوضات والتحدث لكسر ھذه الجمود بین الطرفین.5
وادذ حریص على عملھ أي انھ یعمل لیل نھار من اجل تذلیل الصعاب لدى الطلبة وذلك بتألیف ماالستا.6

.تساعدھم على فھم المواد المقدمة الیھم داخل الصفوف 
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Concept of (take off)
)، الشجرة الطائرة ، السن (تقلع  

)المالبس ، السن ، المفصل (تخلع 

)الھندام ، الحذاء ، الغطاء ، الحربة  (تنزع 

concept of النقاب ، الرأس ، عن وجھھ (یكشف(
“take off”

)اللیل (ینجلي 

)تنكشف الحقائق (تظھر 

)الباطل (یزھق 

(على بّینة من تكون )االمر ، الحقیقة ....

من جذورھا )، الشجرة اإلرھاب(تجتث  

idiom

.ھذه الحیلةلم تنطل ِ علیھ 
تنجلي الحقیقة 

revealیمیط اللثام عن

Expression

جاء الحق وزھق الباطل إّن الباطل كان زھوقا 
اق إجتثات االحزاب االشتراكیة في العرسیاسة

إنزعوا الحراب
Translate

.تقلع الطائرة من نیویورك في الساعة السابعة صباحاً متجھة الى باریس.1
.إنزعوا الحراب من بنادقكم.2
.متى ستنكشف الحقائق ونكون على بّینة من امر السجناء.4
.عث  العربي االشتراكي مستمرة وتسیر على قدم وساق سیاسة إجتثات حزب الب.5
.في بعض التقالید تنزع القبعة إحتراماً لقدوم الضیف .7
.كشف الوزیر النقاب عن مؤامرة كانت تحاك ضد الرئیس .8
.رار المكتومة في الحكومة السابقةاللثام عن بعض االسبمرور الزمن سیمیط.9
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concept of (descend)
)فندق ، منزل ، شقة (في 

....)صدیقھ ، صدیقتھ (لدى 

)الساللم ، الدرج ، الشجرة ، المنبر (من 

)السیارة ، الطائرة ، البرج العالي (من 

درجتھ \المنصب \ن العرش ع
various meanings

of “ descend”  الى .......االسعار  من \السعر.......
تنزل                                             \ینزل 

درجة الحرارة \الضغوط \الضغط 

االرقام \االعداد \العدد 

المطر ، االمطار 

items

نزلة صدریة 

تنزیالت 

العدد تنازلي 

)paratroopsظلیون م\مظلیین (إنزال جوي  

)نزیل (الفندق  )ل زُ نُ (نزالء 
Translate

.ال یتنازل الرئیس عن رئاسة الجمھوریة.1
.ال ینزل من عرشھ.2
.نزلت االسعار في اآلونة االخیرة .3
.صعب النزول من السلم الطویل .4
.5الى 10العدد من ینزل.5
.تنزل االمطار بشكل متقطع في فصل الربیع في شمال العراق.7
.في اللیل تنزل درجات الحرارة في مدینة بغداد الى أدنى حد ممكن .8

continues
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Various meaning in different measures (descend)

Measure VI measure IV measure III measure II mesure I
dialect

تنازل َینُزل                        ینّزل                        ُینازل                ُینٍزل                       یَ 
َنَزل                         نّزل                         نازل                 أَنَزَل                       َتنازل 

ُمنازلة                إنزال                       َتناُزل   )إنزال (نزول                    

go downcede to drop down challenge take down

Expression

صاعد نازل 
الصعود والنزول 

االشتباكات تتصاعد 
ھل من منازل 
demotionتنزیل رتبة 

تنزیالت 
تنازالت 

Translate

.ل وتنزل تدریجیاً تضاءبدأت شھرتھ ت.1
.بدأت االسعار بالنزول تدریجیاً .2
Iraqi)ةالبرد(یا اخي ما تنّزل الستارة .3 dialect
.بعد الترشیح تبدأ المنازلة بین المرشحین .4
.القوات االمریكیة بإنزال جوي في المناطق الجبلیة الوعرة لغرض التدریب على القتال الجبلي الصعبقامت .5
عن السلمیة أو باالسالیب)ـھُم (عن حكم البالد ومن الصعب إزاحتھ وحاشیتھ وقبائلھال یتنازل الرئیس ونجلھ.6

.االنتخابات طریق 
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Various meanings of (qualify)

qualify

rehabilitate
یؤھل 

correction ( juvenile)

(be ) eligible
Expression

التأھیل المھني

mannedمأھول  / has people in it

no)متروك (غیر مأھول one is in it, empty of people

مؤھالت \مؤھل  

ھو أھل لھا 

Translate

.رات تأھیلیة للمدرسین المتفوقینفتحت دو.1
.باالحیاء(لم یبرھن لحد اآلن بان كوكب المریخ مأھول بالبشر .2 (
.أول مركبة فضائیة كانت غیر مأھولة باالنسان.3
.االستاذ رجل شھم ومثقف فھو أھل لھذه المنصب .4
.رجل ذكي  ولكن تنقصھ المؤھالت االداریة .5
.یرسل المعاقون الى مراكز التاھیل لغرض تاھیلھم وإعادتھم الى مجال العمل الوظیفي .6
.ھناك دورة تأھیل للمكفوفین الذین یرغبون  االنخراط  في النشاطات الثقافیة والندوات.7
.المدرسة بحاجة ماسة الى مؤھلین من ذوي الكفاءات والخبرات الطویلة في عملیة التدریس.8
.یقبل من تنطبق علیھ الشروط والمؤھالت والمواصفات المطلوبة .9
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Concept of “ aggravate”
usually measure IV

یؤلم 

یزعج 

ظیغی

قلبي )في (یحز  
concept of

“aggravate” یجعلني أُعاني من األرق (یؤرق(

یقلق 

یّھم

یؤذي

)االعصاب (ُیثیر 

Expression

allegoryیمّوت \یقتل 
ُیحرق االعصاب 

تفاقم
..........ني ھو ظغیما یُ 
............قلقني ھو ما یُ 

Translate

.ما یقلقھ ھو إحتمال عدم إعادة ترشیحھ للرئاسة.1
.ما یھمھ في كل المعادلة ھو ما یقبضھ من مال في نھایة األمر.2
causes)ال استطیع النوم (ُیتعبني \العمل یؤرقني .3 ftique
.طلب إحالتھ الى التقاعدلذلك الفشل  في االنتخابات أثار غضبھ ف.4
.ھّمھ وغّمھ ھو الحصول على المال.5
.تفاقمت االوضاع وتأزمت الى الحد الذي تدخل فیھ الجانب االوروبي لفض النزاع الداخلي.6
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Concept of (partake)
یشارك 

في یشترك 

concept of یساھم
“partake”

)بینھم......یتقاسم (یقاسم 

یشاطر 

Expression

دفع االشتراكات 
عدد المشاركین في المؤتمر 

عدد االسھم المشاركة في 
شركة مساھمة محدودة 

لمشترك القاسم ا
شاطر 

Ttranslate

.شارك المؤتمرون في مناقشة مسألة التصحر .1
.یشترك العدیدمن الشعراء في ھذا المنتدى .2
.یساھم الجمیع في إنجاح ھذا المنتدى .3
.دیدة بشأن تقسیم حصص المیاهمعاھدة جم الدول التي تقاسم میاه نھر النیل تبر.4
.شاطرني الراي بشان توزیع المقاعد.5
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Various meanings of ( set up)
establish)عالقات(عالقة 

set)خیم (خیمة  up

hold)مآدب (مأدبة   a banquet

throwأقام                                              حفلة  a party
یقیم 

build)بنایة(مستشفى   up
إقامة

conduct)ندوات (ندوة    a debate

run)دورات (دورة   a course

beبلد \في  فندق  guest of a hotel
reside in

Term

تحت االقامة الجبریة 
under hous rest

Item / expression

المھندس المقیم \الطبیب 
مقیمین في 

إقامة دائمة 
قامة فيحق اإل

Translate

.حفلة في المعھدامتق.1
.أقیمت مأدبة بمناسبة الترقیة.2
.اقامت عالقات جیدة مع المسؤولین.3
.غابةسیقام المخیم في ال.4
.المعھد سیقیم دورات وندوات دوریة متتالیة .5
.سافر الى باریس وأقام ھناك ألكثر من سنتین.6
.حجز في بیتھ تحت اإلقامة الجبریة.7
.ستقیم الحكومة منتجعاً ومستشفى ومدرسة في المدینة.8
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Various meanings of ( assume )

Comeزمام االمور  into power
Takeالسلطة \الحكم over

Assumeالمنصب  ( hold) the position
Takeیتولّى                                      إدارة الـ the administrative responsibility

Takeولّى                                       اإلھتمام بـ ت upon himself
Attendعنایة الـ 
Attendرعایة الـ

Takeالمسؤولیة  responsibility
Takeمھمة الـ  upon himself the mission of

Assumptionافتراض 

idiom

یكف عن =عن  یتولى

Expression

ولّى ھارباً \تولّى ھارباً  
تسّنم ، یتسنم  الـ

ولّى الى غیر رجعة 

Translate

.سیتولى رئیس الوزراء العراقي زمام االمور بعد تنحي الرئیس ألیة أسباب صحیة او غیرھا.1
.تتولى اللجنة المخولّة العنایة باطفالھا .2
.علیھمفي حالة رفض االم إحتضان أطفالھا بعد الطالق ، سیتولى الزوج مسؤولیة رعایة االطفال واإلنفاق.3
.سیساعد الفقراء في حال تسنّمھ للحكم .4
.في حالة إستشھاد القائد یتولى اقدم ضابط قیادة الوحدة من بعده.5
.في حالة فشل المحاولة لتوحید الصفوف األطراف المتنازعة ،  من سیتولى تبعات  ھذا اإلخفاق .6
.عةلقد سئم الناس النظام البائد الذي ولّى ومن غیر رج.7
تولى الحزب  السلطة في الستینات من القرن الماضي إالَ انھ فشل في تحقیق االزدھار والرفاھیة التي كان یطمح .8

.لھا  أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة من الزمن
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Concept of ( to receive)
التبرعات\المعونات \المساعدات 
الضربات 

الترجیب \التھاني والتبریكات والمكالمات یتلقى          
اإلھانة \اإلھانات  

concept of           االموال\التعویضات \االجور \الراتب یستلم
“to receive” التدریب دورات\التدریب

معاملة خاصة \العالج
)األلكترونیة (الرسائل \البرقیة \البرید 

األجر            \الراتب \المرتّب \یتقاضى      المال 
get money

الزائر \الزوار  
الزبائن 

یستقبل                         الضیوف 
یرحب بـ                        المشاركین  

welcome   المھنئین \المحتفلین
المعزین 

Term
موقع \یتسلم منصب 

المواد \یستلم البضاعة 
Translate

.نستقبل عاماً جدیداً ملیئاً بالمّسرات .1
.ستقبال المعزین في دار ابنھ الكائن في الدورةیتم إ.2
.یتم تسلیم البضاعة على ظھر السفینة في میناء العقبة.3
.مرتباً ال بأس بھتتقاضى الزوجة .5
.لقى المالكم ضربات قویة من لدن خصمھیت.6
.بات استالم البرید االلكتروني سریعاً جداً وال یستغرق إال بضع ثواٍن في بعض الحاالت.7
.یتلقى عالجھ في الخارج.8
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Concept of ( expand )
فوذ الن\السیطرة 

بسط
على......الھیمنة  َمد        

مد البحر وجزره         
المستوطنات\االفكار توّسع

األمن 
إستتباب                    اإلستقرار 
توفیر                    الطمأنینة 

الرفاھیة 
التقدم تحقیق                   

التطور 
Concept of (prevail)السؤُدد

الھیمنة \النفوذ \لسیطرة ا
منع التجول 

فرض                        الضرائب 
نونالقا

سیاسة التقشف 
اإلجراءات الصارمة

Expression

جزر بین مد و
السجادة \بسط الفراش 
للمعوزین مد  ید العون 

مد  أواصر الصداقة 
اقة والعوز الفقر والف

التنمیة\الخطط \المشاریع \االھداف \المھام \إنجاز 

Translate

.ھناك إنفالت امني واضح في المناطق النائیة  وتحاول الحكومة بسط سیطرتھا على تلك المناطق .1
تطبیق بعد ان تم  تشریعھا والتوقیع علي تطبیقھاال تزال الحكومة تعاني من مسالة وضع القوانین في حیزال.2
تحاول الدولة إستخدام كل السبل من أجل تطبیق القانون والعمل على استتباب األمن في المناطق المتوترة من .4

.البالد
ل المشاریع الخدمیة في ازتخابسبب االوضاع الراھنة تحاول الدولة تطبیق سیاسة التشقف وتقلیل النفقات و.5
.عضید شراء القمح واالدویة وبعض السلع الكمالیة االخرى ت
م سیاسة الدولة تتركز في تحقیق الرفاھیة واالزدھار للمجتمع من خالل دعم الطاقات االنتاجیة للقطاع العا.6

.ج الوطني وتشجیع المنت.والخاص في البلد
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Concept of ( punish)
)معاقبة(یعاقب 

)محاسبة (یحاسب 
یسجن \یحبس 
)فلقة \جلدة(یجلد  
)بـالحجارة \رجمات (یرجم  

concept of یحّمل المسؤولیة
(punish) المسؤولیة على عاتق )تقع(تضع

یحكم بـ 
)شنقاً \بـ  الرمي (یعدم  
یعلّق بالحبل  \یشنق 

یرسل الى المشنقة 
یقتل رمیاً بالرصاص 

یحقن 
اً إنفرادیحبساً حبس ی

معسكرات العمل یرسل الى 
یحكم باالشغال الشاقة 

Expression

تصفیة جسدیة 
إغتیال 

تسّمل عیونھ 
impeachالرئیس بسبب التقصیر )ُیتّھم (یقاضى 

یّتھم جزافاً 
Translate

.أُلقي ألقبض على مجرم الحرب وأرسل الى السجن من أجل محاكمتھ دولیاً .1
.تم إعدام المجرم رمیاً بالرصاص نظراً لكونھ یحمل رتبة عسكریة.2
الیومي على نظراً إلطالعھ.......الرئیسعلىمن المتظاھرینمقتل اآلآلفحملّت الحكومة مسؤولیة .3

.نذاكمجریات االحداث آ
.تم معاقبة المجرم غیابیاً لعدم إمتثالھ أمام المحكمة.4
.سیتم معاقبة المخالفین الذین یبیعون السلع باسعار غالیة للمواطنین .5
.تم شنق عدد من المسؤولین في النظام العراقي السابق.6
.بق نظام الجلد والرجم بالحجارة  في السعودیة ال یزال یط.7
حقنھ بمادة قاتلة وھذا امر ترفضة الكثیر من القوانین واالعراف یتم حكم االعدام على المجرم عن طریق .8

.الدولیة
.یتم محاسبة المخالف قانونیاً ومن خالل المحاكم.9

لیة قتل لنفس بریئة، ولكن قلة من ھذه االدیان  تعطي عمبعض االدیان والمذاھب  تمنع االجھاض بإعتباره .10
من دون إتباع سیاسات قسریة في منعھم حریة التصرف لالفراد وفق قناعاتھم وظروفھم المعاشیة واالقتصادیة

.من القیام بذلك
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Concept to ( see )
)القاه صدفة ً (القى   

)بـ (إلتقى  
)رآهُ   (رأى     
وجد    
شاھد   

concept of شھد
see نظر الى

تفّرج  على 
عثر  على 
)على (مّر    بـ   
تمّعن    بـ 

عاین 
حّدق على 

ركّز  بصره على 
)وقع بصره على (أبصر 
لمح 

dialectوقعت عینھ على 
الحظ 

رّكز على 

Item

تحّري   في
تقّصي   في  
تمّعن     في 

Translate

.بینما أسیر لمحت صورتھ أمامي ، فوقفت وتحدثت معھ.1
.عثرُت علیھ عنھ طویالً ضاع قلمي وبعد البحث .2
.أثناء المؤتمر القاني في الرواق وسلّم.3
.وأثناء تجوالھ وقع بصره على رجل نحیف یسیر الھوینا على الشاطئ .4
.اترھشھدت مصر أحداث دامیة وتظا.5
.رأیتھ في حلمي ویسألني عن وضعي وصحتي .6
"بینما كنت جالساً مّر بجانبي ونظر وقال .7 ".كیف حالك ؟:
.قراء ُیساء تفسیرھا من قبل العلیك التمّعن في قراءة القصیدة ألنھا تحمل معاني إضافیة قد.8
.كنت أشاھد التلفزیون واتفرج على فلم قدیم یعجبني.7
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Concept of ( apparatus)

االمن 

ھضمي 

طبي 
جھاز 

عصبي 
أجھزة

الكتروني    

الدولة

Expression

یجھّز بـ 
مجھّز بـ 

االجھزة الحكومیة 

.قامت االجھزة االمنیة العراقیة بتحریات أمنیة في مناطق نأئیة .1
.یشعر بالم في معدتھ ویحتاج الى اشعة اكس لفحص الجھاز الھضمي لدیھ.2
.المستشفى بحاجة الى أجھزة طبیة حدیثة .3
.جھازه العصبي فدخل المستشفىحدث إنھیار في.4
.مارك تمنع دخول االجھزة االلكترونیة من الحدود السوریة جال.5
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Concept of (appear)
)یلوح (الح 

)تبیّن(بان   

)یظھر (ظَھََر 

)یبزغ (بزغ  

Concept of  ینجلي (إنجلى(
Appear

)یبدو (بدا   

تجلّى 

Item

......بدأ \شرع  
.........حتى ........ما فتأ ان 

بون شاسع 
نذیر سوء 

Translate

.سماء الحت النجوم في ال.1
.ھناك نذیر شؤوم في سوریا.2
.جلیةً ت الحقیقةظھر.3
.بزغت الشمس .4
.إنجلى اللیل .5
.الً بدا البدر كام.6
.حدا بھ االمر ان ینتقل الى والیة أخرى.7
.في تدریس االدب العربينبرى المعلم ا.8
.ھناك بوادر تشیر الى وجود فساد مالي واداري وسیاسي في البالد.9
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Concept ( warm)
سخنی

یدفئ 
یفتر 

warming یحمي
Concept یحَمي

یغلي 
بخر تی

Item

حمیة
حّمى

إحماء 
حمایة 

االحتباس الحراري 
یغلي \یقلي \یسلق 

الزجاجیة )ات (البیوت 

Translate

.یحّمي نفسھ بالتمارین قبل المباراة.1
.المالكمة(حلبة المصارعة یحتاج الى إحماء عضلي قبل الصعود الى .2 (
.یسخن الغذاء المجمد قبل اكلھ.3
.یغلي الماء لعمل الشاي.4
.ظاھرة االحتباس الحراري ظاھرة خطیرة.5
.یتبع حمیة معینة بسبب حالتھ الصحیة.6
.ال تحمد عقباهقةلغلیان الثوري في المنطا.7
.تبخّرت اآلمال بسبب فشلھ في االنتخابات االخیرة.8
.بین البلدینفترت العالقات.9
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Concept of (attack)
)مداھمات (مداھمة   

زحف  
)إجتیاحات (إجتیاح    

)غزوات (غزو   
)عملیات (عملیة     

)ھجمات (مة     ھج
)معارك (معركة 
)إشتباكات (إشتباك 

Concept of   مناوشات (مناوشة(
attack     صدامات (صدام(

)إصطدامات (إصطدام
)غارات (غارة       
)ضربات (ضربة      
تقدم        
)حمالت (حملة       
)مباغتات (مباغتة    

)صوالت (صولة     
)كمائن (كمین       
قصف      

قتال 
)مقابلة بالسالح(مواجھة 

Item

إنسحاب منظم 
إنسحاب غیر منظم 

تقھقر 
إستثمار الفوز 

نكسة 
إنتصار 

ضرب الحصار على 
Translate

.بھم في المناطق النائیةقامت مفارز لیلیة بمداھمة بیوت بعض المشتبھ.1
.قام الجیش بالزحف الى معاقل الثوار لیالً .2
.إجتاحت القوات العراقیة المدن االیرانیة واستولت علیھا.3
.غزو العراق للكویت كان خطأ دفع العراق ثمنھ غالیاً .4
.مناوشات بین الجیش السوداني والحركة الشعبیة على الحدود في منطقة أبیي حدثت .5
.تقدم الجیش اللیبي نحو مصراطة في لیبیا .6
.جرت مقابلة بالسالح بین المسلحین والشرطة وسقط على إثرھا قتیلین .7
.قاد الجیش حملة عسكریة الى المنطقة لقمع المتمردین .8
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Concept of ( flow)
)السائل(سیالن  
)االفكار (إنسیاب 
)الكالم (سالسة 

)القطارات ، المارة ، الدواب (سیر 
)الحیوان ، الماء ، االنسان (جري 

)الشھوات ، المال ، المناصب(ركض وراء 
)المرور ، السوق ، االنسان(حركة 

)الكھرباء ، الماء ، الغاز ، النفط(تسّرب 
)الماء ، الزیت ، السائل  (سكب 

Flow السیول ، االمطار ، السوائل(إنسیال(
Concept  لدى االشجار (نتح(

)المیاه  الجوفیة (نزیز 
)النفط ، الماء ، المھاجرین (تدفق 

)الناس (نزوح 
)العوائل ، الناس (تشرد 
)السائل (طفح 
)الماء ، السائل، الحكم ، النظام (إزاحة 
)، االھدافالضوء(إزاغة 

)الخط ، االخالق (إنحراف 
)الضوء ، الحدث (إنعكاس  

Item

مرض السیالن 
نزف أنفي وراثي
إنحراف أخالقي 

Translate

.یحمل معھ كریات الحمر والبیض والبالزما سیالن السوائل .1
.خالّقة وعي تنساب االفكار بعفویة في الال.2
.كالمھ سلس ومقنع.3
.الشلل أصاب حركة سیر القطارات بشكل كبیر.4
.االنسان یجري وراء اھوائھ .5
.تدفق المالیین من النازحین العراقیین الى شمال البالد.6
.الجسم المغمور یزیح الماء.7
.الحیاد عنھالتركیز على الھدف وعدم علیك .8
.لتي ظھرت في العالم العربي  تجاه الثورة التونسیةما ھي االنعكاسات ا.9

.االسالك تلفھناك تسرب كھربائي خطیر بسبب .10
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Various Meanings of ( exposing)

Show
Offer

Presentation
Expositionْرْض عَ 

Exhibition
Show-window

Tender ( bet)
Proposal

Translate

.شاھدُت ذلك العرض أمس .1
.العرض المقّدم الیھاعلىلم توافق البلدیة.2
.قدَمت الفرقة الفنیة الراقصة عروضاً إحتفالیة في المھرجان الذي أُقیم في بغداد.3
.یعرض البقال بضاعتھ على الزبائن لشرائھا.4
.ت الرسامة عرضاً للوحاتھا في معرضھا الشخصي ضمن المھرجان العامأقام.5
.ستجد السلعة معروضة في صالة العرض  على شارع الرشید.6
.قّدم المتعھدون  عروضھم للمشروع.7
.عرض علیھا الزواج منھ.8
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Various meanings and various measures

Rootع ر ض

IIIIIIIVVVIVIIIXMeasure

Display/
offer

Widen/
expose

Object
to (v.)

Turn
away

Is
exposed

contradictInterceptParade/
Review

Meaning

َعَرضَ 

ض  عرِ یَ 

ضْ رْ عَ 

عّرض لـ

ض یعرِّ 

تعریض 

ضَ عارَ 

ض یُعارِ 

ضة ُمعارَ 

أعَرَض 
)عن(

یُعِرض

إعراض  

لـضَ تعرَّ 

ض ُ یتعرَّ 

ضْ تعرُّ 

مع ضَ تعارَ 

ضُ تعارَ یَ 

ض تعارُ 

ض َإعترَ 
على

ضْ عترِ یَ 

إعتراض 

ضَ إستعرَ 

ض ُ ستعرِ یَ 

إستعراض  

Past

Present

Noun

Translate

.حر قبالة الساحل في خلیج عدنإعترض زورق صغیر ناقلة نفط عمالقة في عرض الب.1
.قّدم الطالب عرضاً ممتازاً عن كیفیة حل مشكلة البطالة تدریجیاً .2
.عارض بعض النواب رزمة الحوافز للبنوك المصرفیة.3
.ور إلنتقادات الذعةتتعّرض السن.4
.أعرض عن موافقتھ في مساعدة ذوي الدخل المحدود بشكل دائم وعلى طول مدى حیاتھم في البالد.5
.رضت الفكرة مع التقالید المحلیة فلم تنجحتعا.6
.قدَمت البحریة االیرانیة إستعراضاً عسكریاً في المیاه الدولیة قرابة مضیق ھرمز.7
.إعترض أحد المسؤولین على الخطة التي قدّمت اخیراً بشأن االنسحاب الكامل من العراق.8
.مع بنود الدستور العراقي الجدیدالمقترح بإنشاء محافظة خاصة باالشوریین في نینوى ال یتعارض .9

.لقد قّدم الطلبة عروضھم االكادیمیة وبشكل رائع عن الثقافة العربیة والشرقیة بشكل عام.10
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Concept of (not being brave)
یتخاذل في 

جبن ی
یتردد    في 

Concept ofیتذبذب
not being brave یتأرجح    في

یتلكأ   في
یرتبك   

یتوتر 

Item

متخاذل 
جبان

یتجبّن\جبن 
مترّدد

متذبذب 
متأرجح 

Translate

.ھناك تخاذل واضح من جانب الحكومة  في عدم إتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفین.1
.ف بمھمة صعبةیجبن عندما یكلّ اه تر.2
.ال تتردد في اتخاذ القرارات عند الحاجة .3
.اثناء خطابھ االخیر بدأ یتلعثم في التعبیر عن رأیھ الصریح.4
.في تنفیذ المھمة الملقاة على عاتقكؤیتطلب عدم التلك.5
.التأرجح في إظھار الموقف من مسألة الثورات في الدول العربیة یفسر باالنتھازیة .6
.بدأ متوتراً عندما القى كلمتھ االخیرة للجمھور التونسي .7
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Adjectives & nouns related to (policy)

)تقشفیة(تقشف 
)تعسفیة(تعسف 

)توسع (توسعیة 
قسریة

رض المحروقة ا
غیر عادلة \ظالمة 

إستبداد 
حكم المطلق 

زیة إنتھا
"فرق تسد ")الـ(

غربیة \رأسمالیة \إمبریالیة \سیاسة                                               إستعماریة 
شیوعیة \ماركسیة \ة إشتراكی

جلوس على الطاولة 
حوار 
عادلة \نزیھة 

)منصفة (إنصاف 
محایدة    

منحازة 
دم االنحیاز ع

ثنائیة المصالح
أُحادیة المصالح

"یة القبضة الحدید""الحدید والنار"
تنمیة إقتصادیة 

عتراف باآلخر ا
الند للند 

ز العنصري یالتمی
الكیل بالمثل 

الكیل بمكیالین 
قومیة \وطنیة \تقدمیة 

الترشیق في عدد الوزارات 
نازیة \شوفینیة 

Expression

السن بالسن  والعین بالعین 
"لھ االیسر رأدِ اذا ضربك على خدك االیمن ف"

مسلّمات \مسلّم بھا  
غیر مسلّم بھا 

الوفاق الوطني 
الحكومة االئتالفیة 

یؤدلج \أدلجة \االیدیولوجیة    
سیاسة اللین والشدة 

العقاب والثواب
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Translate

.والدولة تتبع سیاسة التقشف أّن االقتصاد الیوناني متدن.1
.یرة المجاورةتسعى بعض الدول النامیة الى توسیع نفوذھا االقلیمي على حساب الدول الفق.2
.سیاسة الطاغیة كانت تعسفیة وظالمة تجاه الثوار زالمعارضة .3
.سیاسة الكیل بمكیالین سیاسة تثیر حفیظة الدول العربیة.4
.سیاسة الكیل بالمثل للعراق یطالب ا.5
.تتوصل االحزاب المتصارعة على السلطة في لبنان الى وفاق وطني .6
.عمل على محاسبة الفساد االداري في البالدلجنة المساءلة والنزاھة  في العراق ت.7
.یستخدم الجیش اللیبي سیاسة االرض المحروقة تجاه الثوار في بعض المدن الثائرة ضد الحكومة.8
.إتباع سیاسة العنف لھ مردود سلبي تجاه الشعب.9

.السوفیتيال تزال بعض الدول تؤمن بسیاسة عدم االنحیاز رغم التغیرات الحاصلة بعد إنھیار االتحاد .10
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Concept of (monopoly)

یحتكر  
یستحوذ  على 

Concept of یستغل
“monopoly” یستثمر

یستولي  على 
یضع یده على 

ینھب 
یسلب 
یحجز 

Item

كمالیات
لمساحیق التجمی

مستحضرات التجمیل 
االحتكار 

ـصنیع تال
وقع 
ترف 

رفاھیة 

Translate

.بعض الشركات عملیة إنتاج السیارات وتصدیرھا الى الخارج تحتكر .1
.الشركات الغنیة على االقتصاد االمریكي وتستثمره لصالحھاتستحوذ .2
تثمرت طاقاتھ لصالحھا الدولي بدالً من خدمة لعراق فاسضع في ااستغلت بعض الشركات االجنبیة الو.3

.ھاخدماتھم بحاجة الى المواطنین الذین 
.الوضع اآلني في العراق غیر مناسب أمنیاَ للذھاب ھناك واستثمار رؤوس االموال االجنبیة فیھیعتبر .4
شعب یعاني من البطالة ء الاستولت االحزاب على المقاعد البرلمانیة فاستغلتھ لصالحھا وتركت ابنا.5

.لةتالقا
ال ومصالح احزابھا تقوم بعض الجھات الحكومة بالتحایل على القوانین من اجل مصالحھا الذاتیة.6

.غیر
تقوم بعض الجھات بنھب الخزینة لمصلحة احزابھا وازالمھا وتركت فئات الشعب تعاني من العوز .7

.والفاقة والفقر المدقع 
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Concept of (aiming at)

الى )الرامیة (الرامي 
الى )المنشودة (المنشود 

aimed at الى)الھادفة (الھادف
)المزمعة (المزمع 

)المتوخاة (المتوخى 
)المرتقبة (المرتقب 
)الساعیة(الساعي 
المقصود
المرجو

المستھدف

Item
بھدف 

مستھدفاً 
المبیت لھ 

Iraqiعلیھ  )ناوي ( dialect
السبل الكفیلة 

الضمانات الكفیلة 
علیك التوخي والحذر 

Translate

.لم تنجح الوزارة في مساعیھا  الرامیة الى تحسین الوضع المعاشي للسكان.1
في تحقیق اھدافھا المنشودة في استتباب االمن وإعادة الحیاة الى مجاریھا لم تنجح السلطات االداریة.2

.الطبیعیة
.تحاول محطات التلفزیون عرض االفالم الھادفة الى المواطنین.3
.ذي یزمع إنعقادة یوم االثنین المقبلسافر الوفد الى جنیف بغیة حضور المؤتمر ال.4
.جتماعاتعلیك الحذر من النتائج المتوخاة من ھذه اال.5
.سیسافر الى برلین لحضور اجتماع مرتقب یتم انعقاده الشھر القادم .6
.تحاول الحكومة ایجاد السبل الكفیلة والناجعة إلنجاح ھذا المؤتمر.7
.ھذا الھجوم كان مبیتاً لھ منذ اكثر من شھرین.8
.لم ینفّذ القرار الساعي الى تشكیل حكومة إئتالفیة في العراق.9
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Concept of (being lazy)

)التواني (توان
تكاسل 
تباطؤ
تثاقل
تلكؤ 

Concept of تمارض
(being lazy)تأجیل

إرجاء
كسل 

ھاونت
إھمال 

تماطل 

Item

.ال تتوان في عمل الخیر 
.كماال تتھاون في تنفیذ مھ

ال تؤجل عمل الیوم الى الغد 

Translate

.في إداء العمل وتنفیذ الواجباتیبدو انّھ ھناك توان.1
.الكسل آفة العصر.2
.ؤ في االنتاج ظھر تباط.3
.ال تتثاقل في االستیقاط صباحاً والقیام بتمرینات ریاضیة صباحیة ألّن في ذلك  فائدة كبیرة للجسم.4
.أُرجأ االمتحان بسبب العطلة.5
.ھناك تلكؤ في تنفیذ الواجبات.6
.الحادثة ناجمة عن االھمال في القیام بالواجب.7
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Various meaning of (to document )

Notarize
Strengthen
Authenticate ق یوثّ 
Document
Register

Certify

Item

وثیقة درجات 
عالقات وثیقة 
أفالم وثائقیة 

Translate

.سأوثق التعھد لدى كاتب العدل .1
.معاھدة على توثیق العالقة المتبادلة بین البلدینتعمل ال.2
.لتوثیق عملیة االمتالك في دائرة الطابوینبغي الحصول على خارطة بقطعة االرض.3
.ینبغي توثیق االفادة بكتابة خطیة من قبلك.4
.علیك توثیق براءة االختراع لدى الدوائر المعنیة.5
.رجاتعلیك تقدیم طلب للحصول على وثیقة التخرج بالد.6
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Concept of ( Positiveness)

)ة(ایجابي 
)ة(فّعال       
)ة(ناجع       
)ة(صحي     
)ة(سلیم      

Concept of    ة(صائب(
Positiveness      ة(مؤثر(

)ة(عملي     
)ة(بنّاء      

)ة(خیّر   
)ة(صادق    
)ة(ھادف    

)ة(صحیح

Item

قطب موجب 
قطب سالب 

ایجابیة 
أمل )ـھا(فیھ 

یبشر بالخیر  
Translate

.ھناك بوادر ایجابیة في المسالة .1
.اسلوب ناجع لمعالجة القضیةاتخاذ .2
.انھ قرار صائب اتخذتھ بھذا الشأن.3
.أفكار بناءة ظھرت بین سطور الكتاب.4
.ھناك رغبة صادقة في التحول الدیمقراطي في العراق.5
.ھناك خطوات ھادفة بشأن التربیة والتعلیم في العالم العربي.6
.الیمنبشأن االنتخابات االخیرة التي ستجرى فيجداً لست متفائالً .7
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Various meanings for various measures of (to say the truth)

)ِصْدق (، یَْصُدق َصَدَق 
، تصدیق ، یصدِّق صّدقً 

، مصادقة   ، یصادقصادق 
say the truthto على(، مصادقة  ، یصادق صادق(

)صدقة (، تصّدق   تصّدق ، یتصّدق
(مع (، تصادق  تصادق ، یتصادق  )على)

Item

Credibilityمصداقیة  
Approvalمصادقة 
Grantصدقة  

Translation

..صدق الشاھد في إفادتھ أمام الحاكم.1
.یصدق كاتب العدل الوثیقة.2
.على العریضةالمدیر صادق.3
.صادق االشرار ال ت.4
.تصّدق على الفقراء.5
.ضدنا تصادق مع االعداء .6
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Concept of ( bargaining)

مساومة 
مراھنة 

مضاربة 
)العلنیة(مزایدة 
إبتزاز 

Concept of متاجرة
bargaining مقایضة

)مع(تواطؤ       
)في (دس         
مبادلة     

تبدیل 
)إحالل محل(حل محل

سمسرة 

Item

المزاد العلني 
)المزایدة العلنیة(المناقصة  

سوق السمسرة 
السوق السوداء 

سیاسة مقایضة االرض بالسالم

Translate

.تقوم السلطات بالمساومة مع شركات انتاج النفط االجنبیة.1
.باالرض ال مساومة.2
.ال یمكن ان تراھن على مستقبل العالقات الخلیجیة الخلیجیة معتمداً على تبادل المصالح الوطنیة.3
.تحصل على المشروع  بتقدیم عرض في المزایدة العلنیةیمكن ان.4
.عملیة كسب الناس عن طریق القوة ھو االبتزاز بعینھ.5
.قیة الجدیدةال تفید دسائس االعداء في االیقاع بالحكومة العرا.6
.مسالة العالقات الدولیة اشبھ ما تكون بالسمسرة.7
.سیحل القانون الجدید محل القانون القدیم .8
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Concept of ( illusion)

)وھم(أوھام 
)خرافة(خرافات

)ة(اتشعوذ
)ھاجس(ھواجس 

Concept ofةویذتع(اویذ  تع(
illusion خاطئة(تصورات(

خیال
ضرب من الخیال

)ضاللة (ضالل 
)بدعة (بدع   

)شبح (شباح   أ
سراب 

دجل      

Item

)طائرة(شبحیة 
بدعة وضاللة 

خزعبالت 
بالجن "مسكون"بیت 

)ممسوس بـ  (مّسھُ الجن  

Translate

.انفسھم منقذي اممھمن یعیش بعض القادة من البلدان جملة من االوھام  ویعتبرو.1
.الع والفال واالبراج خرافات العصربعض الناس یعتبرون مسالة قراءة الط.2
.یعتبر السحر شعوذة لكنھا تسلي متفرجیھا.3
.یخیم على ادمغة غالبیة القادةضدھم ھاجس المؤامرة .4
.المدینة متروكة وتبدو كأنھا مدینة االشباح.5
.ال زال الطرب والموسیقى والشعر والغناء یدخل صنف البدعة  ولیس االبداع في مفھوم البعض.6
.لسذج من الناس ال زالوا یؤمنون بالتعویذة ویمتنعون من الذھاب الى االطباء للمعالجةبعض ا.7
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Concept of ( entertainment)

)أغاني(غناء  
موسیقى 

حفالت \حفلة 
حفاوة 
طرب 
عربدة 
عبث 

حفلة ساھرة 
سھرات \سھرة 
رقص  

Concept of رقص شرقي
Entertainment مسارح(مسرح(

)منابر (منبر 
)مراقص(مرقص 
مالھي \ملھى 
)سمر  samar = night pleasant chats)

مسیات أ
ترانیم 
مزامیر 
تراتیل 
أناشید 
تسلیة 
تلھیة 

إحتفال 
إحتفاء 
إحیاء 

Item

النشید الوطني 
االلحان الكنسیة 

مسرحیات \مسرحیة 
موعظة دینیة \وعظ  

Translate

.زإقامة أمسیات وحفالت وإحتفاالت بمناسبة الفو.1
.إحیاء الذكرى الثالثین .2
.إقامة معارض شخصیة  ولوحات فنیة  بالمناسبة.3
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Concept of (boring)

)ملل(یمل 
)ضجر (یضجر
)سأم (یسئم 

Concept of إمتعاض (یمتعض(
Boring مقت (یمقت(

)تقزز (یتقزز من 
)إنھاك(ینھك 

)إستیاء(یستاء من   
)ستنفار إ(یستنفر

)إزعاج(یزعج         
)اءازدر(یزدري        

Item

الروتین القاتل 
)كرار القاتل الت(المونوتون 

Translate

.شاھد فلماً ووصفھ بالممل .1
.طول الفلم زاد عن اللزوم حتى الضجر.2
.الدرس لصعوبتھمنبدأ یمتعض.3
.ال أثق بھذا اللعین المقیت.4
.بدأ الناس یتقززون من القاذورات المتروكة على االرصفة.5
.العمل الشاق بدأ ینھك قواه.6
.وصل الحد بالمواطنین الى االستیاء من الوضع المزري القائم.7
ن االجراءت االخیرة الصارمة التي توضع في حیز التطبیق من قبل رجال بدأ المواطنون یستنفرون م.8

.االمن بشأن التظاھرات ضد الحكومة
.المرور یزعج نزالء الفندقضجیج .9
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Concept of ( speculate)

Riskمقامرة  as gambling
مخاطرة 

Concept of مغامرة
speculate یخّمن

مضاربة 
مزایدة 

یتأمل
تخمین

Item

Dumpingلغرق سیاسة  ا Policy
)مناقصة(مزایدة علنیة 
المزاد العلني 

القدرة الشرائیة 
إعتمادات االستیراد 

العمالت الصعبة 

Translate

.امرة والدخول في  حرب مع دول الجوارغلھ روح الم.1
.ال تخاطر بحیاتك من اجل المال.2
.علیكم الكف عن المناكفات.3
.على الشركات عدم االنجرار الى عملیات المضاربة التي تؤدي الغلو في االسعار.4
.یحب منازلة االقویاء.5
.ھناك مزایدة علنیة بشأن إنشاء مستشفى في المدینة.6
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Concept of ( scrutiny)
یطّلِع  على

فيیمعن النظر 
Concept of یفحص

Scrutiny یدقق
یتحّرى   عن

یراجع 
editینقح 
من یتأكد 

Item
,Browseیطّلع على  look at
Measureیتطلّع الى  V: look forward to

Iraqiیباوع  على  Dialect
لیس على اطالع بھذه القضیة 

غیر مطّلع بالمنطقة 
closelyعن كثب  

Translate
.علیك االطالع على البرید االلكتروني بین الفینة والفینة.1

.علیك فحص إطارات سیارتك قبل السفر بھا الى اماكن بعیدة.2

.مة ھذه الفقرةأمعن النظر في ترج.3

.قم بتدقیق الحسابات قبل إرسالھا.4

.راجع المادة ثانیة قبل إرسالھا للطبع .5

.یقوم الدكتور بتنقیح ھذا الكتاب.6

.تأكد من انك تحمل معك جواز السفر قبل ذھابك الى المطار.7

.إسرائیل تترقب الثورات في البلدان العربیة عن كثب .8
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Concept of (allegation)

Expectedالعمر االفترضي للـ expiration day
Allegedlyاالفتراضي "العنف الجنسي"

allegedly من المفترضAupposedly
Virtualالمواقع االفتراضیة  Sites

Hypotheticalمسألة افتراضیة 

Item

________من المفترض ان 
hypothesisفرضیة  / demo

Translate

.العمر االفتراضي للسیارة.1
.یة  في المنطقةاحداث عنف افتراضدعت االوساط الى وجود .2
.من المفترض ان اراه غداً .3
.كل االمور ھذه تبدو افتراضیة وغیر مؤّكدة .4
.خرجت دعوة من خالل المواقع االفتراضیة في االنترنت داعیة الى التجمع غداً .5
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Concept of ( entire)

جمیع
كل

شامالً 
كامالً 

entireبالكامل
كلیاً 

تماماً 
بالتمام

وافیاً 
بشكل وافٍ 

)ـھا(ھ برمتّ 
من الفھ الى یائھ 

)ـھا (بأسره 

Item

)ـھا(بحذافیره 
بكل معنى الكلمة 

حرفیاً 
وجھ )اتم (على اكمل 

Translate

.ینبغي ان تقرأ الجملة بشكل واف .1
.العولمة ستغزو العالم برمتّھ .2
.إقرأ الكتاب من ألفھ الى یائھ .3
.قام بالمھمة على اكمل وجھ.4
.ساطبق القوانین بحذافیرھا.5
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Concept of ( consequences)

تداعیات 
إنعكاسات 

)رد فعل(ردود أفعال 
Concept of غیر ُمرضیة \ُمرضیة (نتائج(

consequences محصلة
تحصیل حاصل 

)الوخیمة(العواقب  
ما یترتب من ردود افعال 

من نتائج )ـھا (ما  یعقبھ  

Item

الدیون المترتبة 
االوراق  المرفقة

transactionاوراق  المعاملة بطیھ sheets attached
الدیون المعفاة \الدیون المستحقة 

Translate

وحب 2003ھي إال  تداعیات في المنطقة بعد تحریر العراق عام ما 2010االنتفأضات التي تلت عام .1
.الشعوب للتخلص من حكامھا

?ما ھي إنعكاسات الثورة في تونس على االوضاع في العدید من الدول العربیة.2
ماذا كان رد فعل الیمن من التدخل االیراني مع الحوثیین ضد الحكومة؟ .3
.ائج مرضیة بین الطرفین لصالح العراقالمعاھدة العراقیة االمریكیة جاءت بنت.4
.ال نعرف إذا ما التدخل في لیبیا  یأتي بنتائج ایجابیة في المنطقة.5
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Concept of ( will n. )

إرادة 
عزة نفس 

الثقة العالیة بالنفس 
Concept of عزیمة

)(will شكیمة
كرامة 

)ة (حماس  
ثبات 

Item

كسر شوكة 
تثبیط عزیمة 

تعزیز الثقة بالنفس \تقویة 
یولّد الحماس 

یسیر بخطى ثابتة 
الى الھاویة )الشخص(االیقاع بـ 

.....تدنیس كرامة الـ  
إیجاد شرخ 

قتل االرادة \زعزعة الثقة 
Translate

.رجل صاحب إرادة وعزیمة فائقة .1
.رجل عزیز النفس وذو شكیمة عالیة .2
.یعمل لحمایة كرامتھ من أي انتقاد الذع یجرحھ.3
.تشجیع الطلبة على العمل یولّد لدیھم الحماس المتزاید لتقدیم االفضل.4
.ھناك ثبات واستقرار في سیرة عملھ الذاتیة .5
.في عدم االعتراف بآراء االخرینالثقة العالیة بالنفس لھا مردود سلبي.6
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Concept ( under patronage )

في ظل\تحت  ظل 
تحت رعایة 
تحت وصایة

under patronage تحت االنتداب
تحت حكم 
في عھد 

تحت رحمة 
تحت حمایة 

في فلك 
في ركاب

تحت عنایة 
تحت مظلّة 

Translate

.الناس یعانون في ظل ھذه الظروف الصعبة واالقتصاد السيء.1
.حفلة تحت رعایة السید المحافظتقام ال.2
.یریدون تدمیر الحضارة االنسانیةالسلفیون والسائرون في فلكھم.3
.المریض اآلن تحت عنایة الطبیب .4
.كان العراق تحت االنتداب البریطاني في عشرینیات القرن الماضي.5
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Concept of ( accidental)

عرضي 
عابر

accidental تصادفي
ثانوي 
ھري غیر جو
طارئ

)بالصدفة(إتفاقي  
ال عالقة لھ بـ 

عارض 
Item

مقطع عرضي 
تزامني \تزامن 
مزمن 

عوارض  \عارض 

Translate

.صدر الكالم عنھ اعتباطاً فاعتبر عرضیاً .1
.نھا على شكل قصیدة نثریةجائتھ فطرة عابرة فدوّ .2
.التقیت معھ بالصدفة في باحة المدرسة.3
.جاء الشرح عرضیاً ولم یتطّرق الى االمور الجوھریة في المعاھدة.4
.یعتبر الحدث من ھذا النوع طارئ ولم تتخذ التدابیر االحترازیة للحیولوة دون وقوعھ.5
.وضوع بتاتاً لسید السفیر ال عالقة لھ بالماما تحّدث عنھ .6
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Various meanings for ( whereas)

Recitals
Whwereas Concept of

Status/ surroundings whereas
Viewpointsحیثیات

Item

)الُحكم (حیثیات القرار 

Translate

.سنوات10مع حیثیات الحكم َسْجن المتھم لّمدة .1
.مثل الرئیس أمام القضاء رغم حیثیتھ الرئاسیة.2
.ال أرى لماذا اتّخذ لقرار بعیداً عن حیثیاـ القضیة.3
.معینةقانونیة تستند الى نظرة دینیة ن حیثیةمالحكم المتخذ في المحكمة جاء .4
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Various meanings of ( turn ….over to …)

turnالى  ( something) over to ( somebody)
على 

الى )الھارب \المجرم (
نفسھ الى یسلّم  

بـ   
أمره الى 
...جدالً أّن 

Item

say)فالن (َسلّم  لي  على  hi to Mr. so.
intactسلیمة  \سلیم \سالِم  / safe

safeبسالمة   / safely
survived)الموت المحتم \الحادثة (َسلَِم  من 

Translate

.حارس المبنى)الحارس (سلّم المفاتیح الى .1
.سلّم على الجالسین في المقھى.2
.سلّم الحكومة االیطالیة الھارب الى الحكومة السعودیة.3
.سلّم نفسھ الى الشرطة.4
acknowledge.سلّم باألمر الواقع ودفع الثمن.5
.سلّم أمره الى هللا واستسلم للحكومة.6
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Concept of ( prediction)

توقعات 
تنبؤات 
تخمینات
تقدیرات 

Concept of إرھاصات
“prediction”تكّھنات

حسابات 
رتقبیما 

ما یحزر 
ما یحدس

Item

حزورة 
َحَدس 

...من قراءة النتائج المتوخاة 

Translate

.أساء السائق في تقدیراتھ فاصطدم بالحافلة االخرى.1
.المالیة إلنجاز المشروعالتقدیراتما مقدار .2
.المصاریف الجانبیة یجب ان توضع في الحسبان.3
.ج مرتقبة تتمخض عن تطبیق القانون الجدیدھناك نتائ.4
.في إجاباتھمیعتمد الطالب في االمتحانات على الحدسیجب أالّ .5
.الشركات االجنبیةالتي تقدمھااالقتصاد العراقي یعتمد على الوضع العام ویتأثر باالرھاصات .6
.اظھرالواقع فشل كل التكھنات بشأن تحسن االقتصاد خالل ھذا العام .7
ي التخمینات المتوقعة لنتائج االنتخابات الحالیة؟ ما ھ.8
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FOCUSING ON ARABIC LEXICAL MEANING

“Advanced students are like linguistic snakes, they slither into the most unnoticeable language
cracks.”
Dr. Betty Lou Leaver
Boris Shekhtman

“Appropriate texts at this level include ones meant for the professoriate and ones meant for a
well educated, well read public.”
Dr. Betty Lou Leaver

“Exposing students to such advanced levels of meaning with focusing on form(s) as short text in
context helps students gain a type of schema to be able later in their language course to analyze
the new unseen forms correctly and with precision.” Matti Khoshaba P.
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