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1. I see
)أنا أرى ) وتستخدم ايضا ً بمعنى فهمت
!2.I quit
أنا مستقيل
!3.Lets go
هيا بنا
4.Me too.
وأنا أيضا ً
!5.My god
يا ألهي
!6.No way
ال مجال
7.Come on.

هيا /الى األمام
8.Hold on.
أصمدوا
9.I agree.
أنا موافق
10.Not bad.
ليس سئ
11.Not yet
ليس بعد
12.See you.
أراك الحقا ً
!13.Shut up
أصمت
14.Good bye.
مع السالمة
?15.Why not
لما ال
16.Fllow me.

أتبعني
!17.Be quiet
كن هادئا ً
!18.Cheer up
أبتهج
!19.Good job
عم ٌل رائع
!20.Have fun
أستمتع بوقتك
?21.How much
بكم
22.I'm full.
أنا مشغول
23.I'm home .
أنا في المنزل
24.I'm lost.
أشعر بالضياع
25.Treat .

يعالج
26.So do I.
وكذالك أنا فعلت
27.This way.
هذا هو الطريق
28.After you .
أنا بعدك
!29.Bless you
بارك هللا فيك
30.Follow me.
اتبعني
!31.Forget it
أنسى األمر
!32.Good luck
حظٌ جيد
!33.I decline
أنا أرفض
34.I promise.

أوعدك
!35.Of course
بالطبع
!36.Slow down
تمهل
!37.Take care
أعتنى بنفسك
38.They hurt.
أكثر الجمل استخداما فى اللغة االنجليزية
هم آذوني
39.Try again.
حاول مرةً أخرى
!40.Watch out
أنتبه
?41.What's up
ما المشكلة؟
!42.Be careful

ًكن حذرا
43.Bottoms up!
حتى القاع
44.Don't move!
ال تتحرك
45.Guess what?
خمن ماذاا يكون؟
46.I doubt it .
أنا أشك في ذلك
47.I think so.
أظن ذلك
49.Keep it up!
حافظ عليه
50.Let me see.
أسمح لي
51.Never mind.
ال تبالي
52.No problem!

ال مشكلة
53.That's all!
هذا كل شيء
54.Time is up.
إنتهى الوقت
55.What's new?
ما الجديد
56.Count me on
أعتمد علي
57.Don't worry.
ال تقلق
58.Do you Feel better?
هل تشعر بتحسن
61.Is it yours?
هل هذه لك؟
62.That's neat .
هذا أنيق
63.Are you sure?

هل أنت متأكد؟
64.Do l have to?
هل يجب علي ذلك؟
65.He is my age.
هو بنفس عمري
66.Here you are.
تفضل
67.No one knows
.ال أحد يعلم
68.Take it easy.
هونها
69.What a pity!
يالهُ من مسكين
70.Any thing else?
هل يوجد شيئا ً أخر؟
71.To be careful!
ً لتكون اكثر حرصا
72.Do me a favor?

هل تصنع لي معروفاً؟
73.Help yourself.
أعملها بنفسك
74.I'm on a diet.
أنا على حمية
أكثر جمل استخداما فى اللغة االنجليزية
75.Keep in Touch.
أبقى على إتصال
76.Time is money.
) مثل ويعني ( الوقت من ذهب
?77.Who's calling
من المتصل؟
78.You did right.
انت فعلت الصواب
?80.Can I help you
ممكن اقدم لك المساعده؟
82.Excuse me, Sir.

بعد إذنك سيدي
!83.Give me a hand
ساعدني
?84.How's it going
كيف تسير األمور؟
85.I have no idea.
ليس لدي ادنى فكرة
!86.I just made it
لتو صنعتها
87.I'll see to it
أنا سوف أراها
!88.I'm in a hurry
أنا على عجلة من أمري
89.It's her field.
إنه حقلها
90.It's up to you.
هذا األمر راجع لك
!91.Just wonderful

مدهش
92.What about you?
ماذا عنك؟
93.You owe me one.
مدين لي بواحده
انت
ٌ
94.You're welcome.
أنت مرحب بك
95.Any day will do.
واي يوم نقوم بذلك
96.Are you kidding?
هل تمزح ؟
97.Congratulations!
مبروك
98.This can't help it.
هذا ال يمكن مساعدتها
99.I don't mean it.
أنا لم أقصد ذلك

الجمل االكثر استخداما فى اللغة االنجليزية
100.I'll fix you Up.
سوف أصلح لك األمر
101.It sounds great!.
وتعني موافق
102.It's a fine day.
يوم رائع
103.So far, So good.
مثل :ويضرب في كلما كان الشيء بعيدا كان
أفضل
?104.What time is it
كم الوقت؟
!105.You can make it
هل بأستطاعتك صنعها؟
!106.Control yourself
أظبط نفسك
107.He is cameing by train.

هو قادم بالقطار
108.He is ill in bed.
هو مريض وفي السرير
109.He lacks courage.
هو يفتقر للشجاعة
?110.How's everything
كيف تسير االمور؟
111.I have no choice.
ليس لي اي خيار
112.I like ice-cream.
أنا أحب االيس كريم
113.I love this game.
أنا أحب هذه اللعبة
114.I'll try my best.
سوف أفعل ما بوسعي
115.I'm On your side.
أنا بجانبك الخاص
!116.Long time no see

زمن ولم أرى شيء (أسمع
مثل :ويعني مضى
ٌ
)جعجعة وال أرى طحنا ً
117.No pain,no gain.
مثل :ويعني بدون الم ال نجني شئ ( لن ت ُذق
)الشهد مالم ت ُذق الصبرا
118.Well,it depends
....حسنا ً انه يعتمد على
119.We're all for it.
نحن جميعا من اجلها
!120.What a good deal
!يالها من معامله رائعه
?121.What should I do
ماذا يجب علي ان افعل ؟
!122.You asked for it
!انت طلبتها
123.You have my word.

لديك كلمه بلدي
!124.Believe it or not
! صدق او ال تصدق
الجمل األكثر استخداما ً في المحادثات و
المواقف اليومية
Dr.Raed
125.Don't trust me
التثق بي.
!126.Don't fall for it
التنخدع به
127.Don't let me down.
ال تخذلني
128.Easy come easy go.
مايأتي بسهوله يذهب بسهولة
سوف اذهب الى 129.I will go to….
?130.I beg your pardon
أطلب معذرتك
131.I'll be back soon.

ً سوف اعود قريبا
132.I'll check it out.
سوف اتفحصها
133.It’s a long story.
انها قصه طويله
134.It’s Sunday today.
اليوم االحد
135.Just wait and see!
انتظر لترى
136.Make up your mind.
بمعنى قرر
137.That's all I need.
هذا كل ما احتاجة
138.The view is great.
ي صائب
ٌ رأ
139.The wall has ears.
 ويعني الجدران لها آذان: مثل
140.There comes a bus.

هناك باص قادم
141.What day is today?
ماهو اليوم؟
142.What do you think?
ماذا تعتقد؟
143.Who told you that?
من قال لك ذلك؟
144.Who's kicking off?
من يبدأ؟
145.Yes,I suppose So.
نعم وانا افترض هكذا
146.You can't miss it
ال يمكن ان تفوتها
147.Any messages for me?
هل يوجد اي رسائل لي؟
148.Don't be so modest.
ال تكن جداً متواضع
149.Don't give me that!

ال تعطني ذلك
أهم الجمل المستخدمه في اللغه االنجليزيه
150.He is a smart boy.
هو ول ٌد ذكي
151.He is just a child.
انه مجرد طفل
152.I can't follow you.
ال يمكن ان اتبعك
153.I felt sort of ill.
انا شعرت بشيء من المرض
!154.I have a good idea
! لدي فكره جيدة
155.It is growing cool.
يصبح بارداً
156.It seems all right.
يبدؤ جيداً
157.It's going too far.

هو تجاوز الحد
158.May I use your pen?
هل لي بأستخدام قلمك؟
159.She had a bad cold.
كانت مصابه بالزكام
160.That's a good idea.
فكرة رائعه
161.The answer is zero.
اإلجابة صفر
162.What does she like?
كيف تبدؤ؟
163.As soon as possible!
!بأسرع ما يمكن
164.He can hardly speak.
بالكاد ان يتحدث
165.He always talks big.
هو يتكلم كالكبير
166.He won an election.

هو فاز في االنتخاب
167.I am a football fan.
انا معجب بكرة القدم
168.If only I could fly.
لو كنت استطيع الطيران
169.I'll be right there.
سوف اكون هناك تماما
170.I'll see you at six.
سآراك في الساعة السادسة
?171.IS it true or false
هل هو صحيح ام خاطئ؟
172.Just read it for me.
فقط اقرأه لي
173.Knowledge is power.
المعرفه قوة
!174.Move out of my way
!ابعد عن طريقي

جمل انجليزى بصفه عامه
175.Time is running out.
الوقت ينفذ
176.We are good friends.
نحن اصدقاء اوفياء
177.What's your trouble?
ما مشكلتك؟
178.You did fairly well!
عملك نوعا ما جيد
179.Clothes make the man.
 المالبس تصنع الرجل ويعني االنخداع: مثل
بالمظهر
180.Did you miss the bus?
هل أخطأت الحافلة ؟
181.Don't lose your head.
ال تثور
182.He can't take a joke.

هو اليمكن ان يتقبل المزح
184.How are things going?
كيف تسير االمور؟
185.How are you recently?
كيف حالك حديثاً؟
186.I know all about it.
اعرف كل شيء عنه
187.It really takes time.
ً فعال يستغرق وقتا
188.It's against the law.
انه ضد القانون
189.Love me, love my dog.
من يصادقني يتقبل اصدقائي
191.Speak louder, please.
تكلم أعلي من فضلك
192.This boy has no job.
لديه هذا الولد العمل
193.This house is my own.

هذا بيتي
194.What happened to you?
ماذا حدث لك ؟
195.You are just in time.
انت في اللحظه االخيره
196.You need to work out.
تحتاج الى تدريب
198.Don't be so childish.
التكن طفولي
199.Don't trust to chance!
!التثق بالمغامرة
جمل انجليزية شائعة االستخدام
200.Fasten your seat belt.
أربط حزام االمان
201.He has a large income.
لدية دخ ٌل كبير
202.He looks very healthy.

يبدو بصحه جيده
203.He paused for a reply.
توقف لإلجابة
204.He repaired his house.
اصلح منزلة
205.He suggested a picnic.
هو اقترح النزهه
206.Here's a gift for you.
هذه هدية لك
207.How much does it cost?
كم يكلف ؟
208.I caught the last bus.
لحقت بالباص االخير
209.I could hardly speak.
بالكاد اتكلم
210.I'll have to try that.
يجب علي ان اجرب ذلك
211.I'm very proud of you.

انا فخو ٌر بك
212.It doesn't make sense.
ال يعني شئ
213.Make yourself at home.
تصرف بحرية
214.My car needs washing.
سيارتي تحتاج ان تغسل
215.None of your business!
ليس من شأنك
216.Not a sound was heard.
ال صوت يسمع
217.That's always the case.
دائما ً تلك حاله
218.The road divides here.
ينقسم الطريق هنا
219.Those are watermelons.
تلك هي بطيخ
220.What a nice day it is!

!ما الطفه من يوم
221.What's wrong with you?
ماخطبك؟
222.You are a chicken.
انت جبان
223.A lovely day, isn’t it?
هذا يو ٌم جميل اليس كذلك؟
224.He is collecting money.
هو يجمع ما ًل
جمل انجليزية مترجمة بالعربي
225.He was born in New York.
ولِد في نيويورك
226.He was not a bit tired.
ً كان متعبا ً إطالقا
227.I will be more careful.
ًسأكون أكثر حذرا
228.I will never forget it.

ًلن أنساه أبدا
229.It is Just what I need.
إنه هو ما احتاج اليه
230.It rather surprised me.
فاجأني لحد ما
231.Just around the comer.
حول القادم مباشرة
232.Just for entertainment.
للترفيه فقط
233.Let bygone be bygone.
دع الماضي يكون ماضي
234.Mother doesn't make up.
االم التتصنع
235.Oh,you are kidding me.
انت تمزح معي
236.She has been to school.
هي كانت في المدرسة
237.Skating is interesting.

يهم الى التزحلق
238.Supper is ready at six.
العشاء يجهز في الساعه السادسه
239.That's a terrific idea!
تلك فكرة رائعه
240.What horrible weather!
! ياله من جو فضيع
241.Which would you prefer?
ايهما تفضل؟
243.First come first served.
ً اللي يجي باالول يخدم اوال:مصطلح
244.Great minds think alike.
العقول العظيمه تفكر على حد سواء
245.He has a sense of humor.
لديه روح الدعابه
246.He is acting an old man.
يمثل دور شيخ كبير
247.He is looking for a job.

يبحث عن عمل
248.He doesn't care about me.
هو ال يهتم بي
جمل انجليزية مفيدة في الحياة اليومية
250.I felt no regret for it.
لم اشعر باالسف نحوه
251.I get up at six o'clock.
استيقظ في تمام السادسة
252.I meet the boss himself.
اقابل الرئيس نفسه
254.I really enjoyed myself.
ًاستمتعت فعال
255.I'm fed up with my work!
انا مستاء من عملي
256.It's no use complaining.
ال فائده من الشكوى
257.She's under the weather.

هي متوعكه
258.The child sobbed sadly.
بكى الطفل بحزن
259.The rumor had no basis.
لم يكن لالشاعه اي اساس
260.They praised him highly.
مدحوه لدرجه كبيره
261.Winter is a cold season.
الشتاء فص ٌل بارد
262.You can call me any time.
يمكنك االتصال بي في اي وقت
264.All for one, one for all.
الكل لواحد و واحد للكل
265. East, west, home is best.
شرق وغرب وطني افضل
268.I am so sorry about this.
متأسف لهذا
269.I can't afford a new car.

ال يمكن اتحمل سيارة جديده
271.I have the right to know.
من حقي ان اعرف
272.I heard someone laughing.
سمعت شخصا ً يضحك
273.I suppose you dance much.
افترض بأنك ترقص كثيراً
274.I walked across the park.
مشيت عبر المنتزة
جمل انجليزية تستعمل بكثرة في الحياة اليومية
276.I'm not sure I can do it.
لست متأكد بمقدرتي على عمل ذلك
277.I'm not used to drinking.
انا غير معتاد على الشرب
!279.It's too good to be true
انه جيد جدا ليكون حقيقي
281.Let's not waste our time.

ً دعنا ال نهدر وقتا
282.May I ask some questions?
هل ممكن اسأل بعض االسئلة؟
283.Money is not everything.
المال ليس كل شيء
284.Neither of the men spoke.
وال احد من الرجال تكلم
285.Stop making such a noise.
توقف عن عمل اي ضوضاء
286.That makes no difference.
ذلك ال يعمل اي اختالف
287.The price is reasonable.
السعر معقول
288.They crowned him king.
ً توجوه ملكا
289.That is perfect.
تمام
290.We respect him.

نحن نحترمه
291.We just caught the plane
للتو لحقنا بالطائرة
292.What shall we do tonight?
ماذا يجب علينا فعله الليلة؟
293.What's your goal in life?
ما هدفك في الحياة؟
294.When was the house built?
متى بُني المنزل؟
295.Why did you stay at home?
لماذا بقيت في المنزل؟
296.Would you like some help?
هل تريد المساعدة
297.You mustn't aim too high
ً ال تنظر عاليا
298.You're really killing me!
انت تغيضني بالفعل
299.You've got a point there.

لقد حصلت على نقطة هناك
300.Being criticized is awful
ان تكون ُمنتقد ام ٌر فضيع
عبارات لن تسمعها إال في المجتمعات الناطقه
باالنجليزيه
The car run him over
 .دهسته سياره
He put his foot down
.أصر علي موقفه
He got into hot water
 .جر علي نفسه المتاعب
He got his deserts in the end
.نال ما يستحقة في النهاية
Till all is blue
 .بعد عمر طويل

It warmed the cookles of my
heart
أمر أثلج صدري.
Don't hedge on the question
 ال تتهرب من السؤال.
Do what are you commanded
 أفعل ما تؤمر.
You lost both this world and the
hereafter
 خسرت الدنيا واألخره.
He was deep in thought
 كان غارقا في تفكيرة.
You may well ask
 سؤالك في محله.
This argument is by no mean
water tight

 هذه حجه غير مقنعه.
Please, spear me blushes
 أرجوك ال تحرجني.
Abide with me
 ابق معي.
My wife is a barren woman
 زوجتي امرأه عاقر.
I have nothing further to say
 ليس لدي ما أقوله بعد.
Keep your temper
احتفظ بهدوء أعصابك.
Don't banter with me
ال تمزح معي.
In weal and owe
في السراء والضراء.

I'm balled up
أنا مشوش
At whose door should the
blame lie?
 علي من يلقي اللوم.
The situation improved by
leaps and bounds
تحسن الوضع بسرعه كبيره.
We are at issue
 نحن علي خالف.
From bad to worse
من اسوء ألسوء.
Carelessness is his greatest
fault
الالمباالة هي غلطته الكبري.
You must be firm with them

 يجب أن تكون حاد معهم.
He failed me in my need
 خذلني عند الحاجه.
The idea flashed in my mind
الحت الفكره في ذهني.
Don't judge a person by
externals
ال تحكم علي شخص بالمظهر الخارجي.
Dilligence is an important
factor of success
األجتهاد عامل أساسي للنجاح.
Babyish behaviour
 تصرفات عيال.
( Let Actions speak louder than
words )
خلى افعالك قد كالمك

شرح الجملة وأنواعها بالتفصيل فى أساسيات
وقواعد اللغة االنجليزية
شرح النفى فى اللغة االنجليزية وكيفية نفى
الجملة المثبتة إلى جملة منفية

اذا كنت ترغب في تعلم اللغة اإلنجليزية وتريد
المزيد اترك تعليق????
شرح االفعال في اللغة االنجليزيه
https://bit.ly/2VsR5tH
شرح األفعال المركبة Phrasal Verbs
https://bit.ly/2K5OOiN
شرح الضمائر وأنواعها في اللغة اإلنجليزية
https://bit.ly/2XhLZTw
أنواع األسماء في اللغة االنجليزية ()Nouns
https://bit.ly/2RebocU
شرح الجملة وأنواعها بالتفصيل فى اللغة
االنجليزية
https://bit.ly/34dHBGx
شرح االزمنة بالكامل شرح تفصيلى مبسط فى
اللغة االنجليزية-:
https://bit.ly/39otVte

شرح ظروف الزمان والمكان فى اللغة
االنجليزية شرح مبسط ?
https://bit.ly/39frDwB
شرح أدوات االستفهام وقواعد استخدامها فى
اللغة االنجليزية
https://bit.ly/2JlMeF6
أدوات النكرة والمعرفة في اللغة االنجليزية
https://bit.ly/2UGRKrc
شرح مقارنة الصفات فى اللغة االنجليزية
https://bit.ly/2UDwJxi
شرح الصفات فى اللغة االنجليزية
https://bit.ly/3dDgetV
كيف نترجم نصا من اللغة االنجليزية الى
العربية
https://bit.ly/2xy5jBn
أفضل القواميس والمواقع للترجمه من اللغه
االنجليزيه للعربيه

https://bit.ly/2Js9X6k
شرح الكالم المباشر وغير المباشر فى اللغة
االنجليزية شرح مبسط
https://bit.ly/2JrNiHy
شرح المبني للمعلوم والمجهول فى قواعد اللغة
االنجليزية
https://bit.ly/3bIybWn
قواميـــــس انجليـــــزي عربــي والعكــــس فـي
كافــــة المجــــاالت بصيغــــة pdf
https://bit.ly/2tVlAyL
شرح النفى فى اللغة االنجليزية
https://bit.ly/2Rc8uW7
شرح مفصل عن حاالت  ifالشرطية
https://bit.ly/2JOp8ae
أهم  033جملة باإلنجليزية
https://bit.ly/3aGJbTU

أفضل  51تطبيقات تعليمية تساعدك على التعلم
https://bit.ly/3coDxpX
ماهوأفضل-تطبيق-لتعلم-اللغة-اإلنجليزية?-
https://bit.ly/2VD3VWr

