
 اهم الجمل لكتابه البراجراف 

To achieve prosperity and welfare  لتحقيق الرخاء والرفاهية Learn that by heartيحفظ 
عن ظهر قلب

To develop the individual awareness  لتنمية الوعي الفردي Thanks to your efforts
بفضل جهودكم

To work seriously and sincerely يعمل بجد وإخل ص In an attempt tooفي محاولة لــــ 

To increase our exports نزيد صادراتنا An important earnerمصدر هام للدخل 

We have to stand firmly against علينا أن نقف بحزم ضد Be about to (endd)علي وشك 
النتهاء

I'll see you from time to time سأراك من ان إلي أخر Owe (his life) to(بحياته) يدين 

I have had a real good time لقد قضيت وقتا ممتعا Make a profitيحصل علي أرباح 

You are welcome, at all times مرحبا بك في كل وقت Follow my exampleeيحذو حذو 

To the best of my ability ما وسعني من جهد A solution to the problemحل للمشكلة 

There is room for improvement هناك مجال للتحسين At an incredible rateeبمعدل ل 
يصدق

To live and learn كلما عاش كلما تعلم اكثر Free of changeمجاني 

To turn over a new leaf يبدأ في التصرف بطريقة أفضل Sphere of influenceeمنطقة نفوذ 

Up-to-date equipmentمعدات حديثة 

To achieve self-sufficiencyلتحقيق الكتفاء الذاتي 

Construction flyovers and tunnelsنشيد الكباري والنفاق 

Establishing child librariesإنشاء مكتبات الفطفال 

Everywhere all over the countryفي كل مكان في أنحاء القطر 

In the course of the last yearsفي غضون العوام الخيرة 

Practical steps have been takenخطوات عملية قد اتخذت 

For the good of the societyمن أجل منفعة المجتمع 

Thanks to science and technologyيفضل العلم والتكنولوجيا 

Every branch of knowledgeكل فروع المعرفة 

General knowledgeالمعرفة العامة 

Here you are a list of the places we'll be visitinggها هي قائمة بالماكن التي سنزورها 



Escalation of violence تصعيد العنف Back on trackانتكاسة 

Condemned religious extremism التطرف الديني No fly zoneمنطقة حظر جوى 

Solid national unity وحدة وفطنية متماسكة High timeالوقت المناسب 

Top the agenda of talks علي رأس قائمة المباحثات Outstanding opportunityyفرصة رائعة 

Supply and demand العرض والطلب Stage of privatizationمرحلة الخصخصة 

We must exploit all our natural resource. يجب ان نستغل كل مواردنا الطبيعية .

Illiteracy and unemployment result in the spread of crimeeينتج عن المية والبطالة .
انتشار الجريمة.

To strengthen out ties with other countries.يقوي علقاتنا مع القطار الخري 

We look forward to the time when peace prevailss.نتطلع إلي الوقت الذي يحل فيه السلم .

Can you imagine life in the absence ofهل لك ان تتخيل الحياة في غياب ........؟ ?..…

Is one of our chief sources of wealthهي أحدي المصادر الساسية للثروة ..... .

Great progress will be made in the field off........ سيحدث تقدم هائل في مجال ……… 

It teaches us discipline and co-operation.تعلمنا النظام والتعامل …… 

A revolution of information resourcesثورة في مصادر المعرفة .

We are indebted to him for his discoveriesمدينون له لكتشافاته 

To improve our standard of living(لتحسين) لرفع مستوي معيشتنا 

To stand against war and terrorismنقف ضد الحرب والرهاب 

I'm determined to make my wayعقدت العزم علي أن اشق فطريقي إلي النجاح 

You have to face both alternativesعليك بمواجهة كل الحتمالين 

Sense of responsibility الشعور بالمسئولية Sense of belongingالشعور بالنتماء 

International relations علقات دولية Sense of loyaltyالشعور بالولء 

Satellite networks شبكات القمار الصناعية Sense of dutyالشعور بالواجب 

A good social position مكانة اجتماعية مرموقة Public relationsعلقات جماهيرية 

To work for peace نعمل من أجل السلم In publicعلنية 

In practical fields في المجالت العلمية Scientific thinkingالتفكير العلمي 

To double production نضاعف النتاج Great achievementsانجازات عظيمة 

To devote (himself) to يكرس حياته لـــ To spare no effortل يدخر جهدا 

The problem of over – crowdedness مشكلة شدة الزدحام For the good ofلصالح 



Everywhere and in all ages في كل مكان وفي كل العصور The traffic jammزحمة المرور 

Businessmen must participate in setting up projectssعلي رجال العمال المساهمة في 
إنشاء المشروعات.

Production goes side by side with consumptionnيسير النتاج جنبا إلي جنب مع .
الستهلك.

Smoking is a bad habit and we must give it uppالتدخين عادة سيئة ويجب القلع عنها .

One of the greatest civilization in the history of the worlddاحدي أعظم الحضارات .
في العالم

It's out of discussion that … doesn't always bringgبل ريب أن ...... ل تجلب دائما .… 

We should do our best to find suitable answers tooيجب أن نبذل قصاري جهدنا … 
ليجاد حلول لـــ

In fact. It's impossible to lead a happy life withouttفي الواقع أنه من المستحيل عيش …
حياة هنية بدون ..

The press plays an important role in forming public awarenesssتلعب الصحافة .
دورا هاما في تكوين الوعي القومي

We seek peace for the welfare and happiness of mannنحن نبحث عن السلم من أجل 
رفاهية وسعادة النسان

I don't known where to beginل اعرف من أين ابدأ 

Cleanliness is next to godlinessالنظافة من اليمان 

This matter occupied my attentionلقد شغلتني هذه المسألة 

To enrich their knowledgeلثراء معرفتهم 

For the sake of our countryلصالح بلدنا 

Upgrading educationالنهوض بالتعليم 

To take into accountيأخذ في العتبار 

To create good citizensلخلق موافطنين صالحين 

Good work tells in the endالعمل الطيب يظهر اثر في النهاية 

I think better of it

Right habits and moralitiesساعيد النظر في ذلك 

العادات والخلق الصحيحة

Help me understandيساعدني علي الفهم 

We are gratefulنحن شاكرين لــــ 



There is a radical change inيوجد تغير جذري في 

Achieving safety for citizensتحقيق المن للموافطنين 

Social and political rightsالحقوق الجتماعية والسياسية 

I look forward to traveling abroadاتطلع إلي السفر إلي الخاج 

To reform all of educationإصلح جميع مراحل التعليم 

Expressions

Thanks to بفضل Everlasting peaceسلم دائم 

Anti-Islamic تتعارض مع السلم Social servicesخدمات اجتماعية 

Living conditions احوال المعيشة Egyptian makeصناعة مصرية 

Pioneering role دور رائد Sooner or laterاجل ام عاجل 

Drug addiction ادمان المخدرات The value of timeقيمة الوقت 

Make good يحسن استغلل National dutyواجب وفطنى 

Double our efforts نضاعف من جهدنا Hardshipsالصعاب- الشدائد 

Ways of development سبل التطور والتنمية Different fielsمجالت شتى 

Air pollution تلوث الهواء National unityالوحدة الوفطنية 

Work together نعمل جميعا Open door policyسياسة النفتاح 

Population explosion النفجار السكاني Skilled labourاليدى الماهرة 

Source of energy مصادر الطاقة Common marketسوق مشتركة 

Peace treaty معاهدة السلم Population growthالنموا لسكانى 

National project المشروعات القومية Conquering desertغزو الصحراء 

Deviation النحراف The increase of productionزيادة النتاج 

Peace process عملية السلم Free trade areaمنطقة تجارية حرة 

Make great efforts يبذل جهود عظيمة Recreationترويج 

Morals=ethics اخلق Settle disputesتسوية الخلفات 

Evidence = proof دليل – برهان Political attitudeالموقف السياسى 

Knowledge is power المعرفة قوة Religious programmesالبرامج الدينية 

Local articles السلع المحلية The future generationsاجيال المستقبل 

Any time you wish في أي وقت تشاء She did her bestلقد بذلت قصارى جهدها 



Commit oneself يفوض امره إلي ال A long the lines ofهذا يفى بالغرض 

Ask for an explanation يستوضح عن Following the example ofاسوة بـ 

With the exception باستثناء A mean to an endوسيلة الى غاية 

Good manners السلوك الحضاري Listen secretlyاستمع خلسة الى 

Arab league جامعة الدول العربية Call for helpاستغاث 

Human civilization الحضارة البشرية Self sufficiencyاكتفاء ذاتى 

Peaceful co-existence التعايش السلميA runway victoryنصر حاسم 

Peace efforts جهود السلم Coming generationsالجيال القادمة 

Prosperous society مجتمع الرخاء Imported productsالمنتجات المستوردة 

Developed countries بلد متقدمة Labour forceالقوى العاملة 

The effective means الوسيلة الفعالة The needs of peopleاحتياجات الشعب 

Arab solidarity التضامن العربي The corner stoneحجر الزاوية 

Expert great efforts يبذل جهود عظيمة To close the ranksلجمع الشمل 

Step by step خطوة بخطوة Strong tiesروابط قوية 

Cultural event حدث ثقافي She is good humouredانها هادئة الطبع 

A peace loving محبة للسلم Opposite directionالتجاه المضاد 

With all means بكل السبل In co-operation withبالتعاون مع 

The privatization برنامج الخصخصة Monopoly of armsاحتكار السلح 

The Palestine case القضية الفلسطينية I'm not in a hurryلست متعجل 

Maximum income اعلى دخل Take into considerationياخذ فى العتبار 

Day of rage انه موضوع الساعة It is to your interestانه من مصلحتك 

Day of rage يوم الغضب I can't help itماباليد حيلة 

Thanks to بفضل Don't imagineلتكن خياليا 

In enriching فى اثراء In this ageفى هذا العصر 

The only way السبيل الوحيد To cope withنساير 

With the aim of بهدف Sever short ageنقص حاد 

Mixed نتائج متضاربة The right to voteحق النتخاب 

Initiative مبادرة Sanctionsالعقوبات 



Mother tongue اللغة الم Communicate withيتصل ب 

Developing countries الدول النامية Setbackانتكاسة 

Raise the standard of living رفع مستوى المعيشة In defenceدفاعا عن 

Make contributions يقدم اسهامات Human rightsحقوق النسان 

In favour of لصالح\مؤيد Hold demonstrationيقوم بمظاهرة 

Catch up with يساير –يواكب Pay attention toينتبة الى 

At an alarming rate بمعدل مزعج Side by sideجنبا الى جنب 

Great novelist روائي عظيم aware ofواع ل-مطلع على 

Artificial lake بحيرة اصطناعية The importanceاهمية 

Hard work عمل شاق Beauty loversعشاق الجمال 

For better , for worse في السراء والضراء misunderstandingسوء الفهم 

Food security المن الغذائي Daily needsاحتياجات يومية 

Primary education تعليم ابتدائي in charge of =responsible forمسئول عن 

General education تعليم عام University graduatesخريجي الجامعات 

Free education تعليم مجانى Secondary educationتعليم ثانوى 

Natural disasters كوارث فطبيعية Open educationتعليم مفتوح 

Masters of art أساتذة الفن Spiritual valuesالقيم الروحية 

Economic program برنامج اقتصادي Cast his voteيدلي بصوته 

Land reclamation استصلح الراضى Self-confidenceالثقة بالنفس 

Resulting from ناتجة من Seize powerيستولى على السلطة 

Resulting in يؤدي إلي Reading for allالقراءة للجميع 

Education aids الوسائل التعليمية Present policyالسياسة الحالية 

Less productiveاقل انتاج 

Two-edge weapon سلح ذو حدين Private firmsالمؤسسات الخاصة 

Trade liberation تحرير التجارة Industrial projectsمشروعات صناعية 

Lick his wounds يضمد جراحة Noble winnerفائز بجائزة نوبل 

Opinion polls استطلع الراى Common propertyملكية مشتركة 

Fruitful efforts جهود مثمرة Scholarshipمنحة دراسية 



International waters مياة دولية Search and rescueبحث وانقاذ 

On board على متن السفينة/الطائرة To bringيسترجع 

Will do more يفيد بشكل اكبر Running for presidentمرشح لمنصب الرئيس 

Land for peace الرض مقابل السلم global economyالقتصاد العالمي 

Encourage youth تشجيع الشباب Self-sufficiencyالكتفاء الذاتي 

Advanced countries بلد متحضرة Foreign investmenttالستثمار الجن 


