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سلسلة التكلم لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

STARTER GLOSSARY ُمْفَرَداُت اْلِكَتاِب التَّْمِهيِدي
URDU َعَرِبي   

ہدایات التَّْعِليَماُت

دیکھو / دیکھئے اُْنظُر

مالحظہ کیجئے َلِحْظ

سنو / سنئے ِاْسَتِمْع

دہراؤ / دہرائیے ْر َكّرِ

پڑھو / پڑھئے ِاْقَرْأ

اپنے دوست کا امتحان لو ِاْخَتِبْر َزِميَلَك

یکساں۔۔۔ کو مالئیے ِصِل اْلُمَتَشاِبَه…

جو سنیں اس کے گرد دائرہ لگائیں َضْع َداِئَرًة َحْوَل َما َتْسَمُع

نامکمل کو مکمل کریں أَْكِمِل النَّاِقَص

حروف لکھئے ِاْنَسِخ الُحُروَف

۔۔۔کے گرد دائرہ لگائیں َضْع َداِئَرًة َحْوَل

نامکمل حرف لکھیں اْكُتِب اْلَحْرَف النَّاِقَص

الفاظ بنائیے ْن َكِلَماٍت َكّوِ

الفاظ کی تشریح کریں ِل اْلَكِلَماِت َحّلِ

حرکات لگائیں اُْكُتِب اْلَحَرَكاِت

۔۔۔کے نیچے خط کھینچیں َضْع َخطًّا َتْحَت

مناسب حرف مدہ لگائیں َضْع َحْرَف اْلَمِد اْلُمَناِسِب

مد والے حرف کی عالمت لگائیں َضْع َحَرَكَة اْلَحْرِف اْلَمْمُدوِد

حروف پر شد لگائیں ِد الَحْرَف َشّدِ

عالمت لگائیں َضْع َعَلَمَة

فرق مالحظہ کیجئے َلِحِظ اْلَفْرَق

’’ال‘‘لگا کر معرفہ بنائیں ْد أَِضْف )اْل( َوَحّدِ

امالء لكھئے اُْكُتْب َما يُْمَلى َعَلْيَك

انتخاب کریں ِاْخَتْر
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اس حرف سے شروع ہونے واال ایک لفظ بنائیں َهاِت َكِلَمًة َتْبَدأُ ِبَهَذا اْلَحْرِف

استاد کے ساتھ گنیں اور یاد کریں ِم َواْحَفْظ ُعدَّ َمَع الُمَعّلِ

اشارہ کریں أَِشْر

اعداد کو ترتیب سے لکھیں َرتِِّب األَْعَداَد

درج ذیل دو ماہ بتائیں ْهَريِن التَّاِلَيْيِن اْذُكِر الشَّ

اپنا جواب درست کرو ْح ِإَجاَبَتَك َصّحِ

اپنے دوست کے ساتھ مشق کریں َماِرْس َمَع َزِميِلَك

عنوانات اْلَعَناِوين

پہال حصہ ُل الِقْسُم األَوَّ

عربی زبان کا تعارف التَّْهِيَئُة اللَُّغِويَُّة

حروف ہجاء ُة الُحُروُف الِهَجاِئيَّ

لکھنے میں الفاظ کی مختلف شکلیں أَْشَكاُل ِكَتاَبِة الُحُروِف

ایسے حروف جو بعد والے حروف سے نہیں جڑتے ُحُروٌف َل َتتَِّصُل ِبَما َبْعَدَها

ایسے حروف جو بعد والے حروف سے جڑتے ہیں ُحُروٌف َتتَِّصُل ِبَما َبْعَدَها

مختصر حرکات الَحَرَكاُت اْلَقِصيَرُة

سکون / جزم ُكون السُّ

طویل حرکات اْلَحَرَكاُت الطَِّويَلُة

لکھنا الِكَتاَبُة

ّشد ُة دَّ الشَّ

تنوین )دو زبر دو زیر دو پیش( التَّْنِويُن

تلفظ النُّْطُق

حروف، الفاظ اور شکلیں َحُروٌف َوَكِلَماٌت َوُصَوٌر

شمسی اور قمری حروف ْمِسيَُّة َوالَقَمِريَُّة الُحُروُف الشَّ

بولنے میں ایک جیسے حروف اْلُحُروُف اْلُمَتَشاِبَهُة ِفي النُّْطِق

گنتی، صفر، پانچ األَْعَداُد )0( ِصْفٌر - )5( َخْمَسٌة

ہاء )ہ( اور تاء مربوطہ )ۃ( اْلَهاُء )ـه( َوالتَّاُء اْلَمْربُوَطُة )ـة(

صفات َفات الّصِ
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رنگ األَْلَواُن

ہفتے کے دن أيَّاُم األُْسُبوِع

ہجری سال کے مہینے َنِة اْلِهْجِريَِّة ُشُهَوُر السَّ

عیسوی سال کے مہینے اور موسم َنِة َنِة اْلِميَلِديَّة َوُفُصوُل السَّ ُشُهوُر السَّ

سالم دعا اور الوداع التَِّحيَّاُت َوالَوَداُع

خوش آمدیدی کلمات اور حال احوال َؤاُل َعِن الَحاُل التَّْرِحيُب َوالسُّ

نام اور ملک کے بارے میں سوال َؤاُل َعِن اِلْسِم َوالَبَلِد السُّ

پہال حصہ - عربی زبان کا تعارف ُل - التَّْهِيَئُة اللَُّغِويَُّة الِقْسُم األَوَّ

خاندان أُْسَرةٌ

بچہ ِطْفٌل

افسر َضاِبٌط

طالب علم َطاِلٌب 

طالبہ َطاِلَبٌة

معلم / استاد ٌم ُمَعّلِ

استانی َمٌة ُمَعّلِ

ڈاکٹر َطِبيٌب

نرس َضٌة ُمَمّرِ

کچی کھجور َبَلٌح

انڈے َبْيٌض

کھجور َتْمٌر

انجیر ِتيٌن

پنیر ُجْبٌن

روٹی ُخْبٌز

زیتون َزْيُتوٌن

گوشت َلْحٌم

تختہ سیاہ َسبُّوَرةٌ

کمپیوٹر َحاُسوٌب
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نقشہ َخِريَطٌة

قلم َقَلٌم

کتاب ِكَتاٌب

مثلث ُمَثلٌَّث

گھڑی / وقت َساَعة

تصویر / خاکہ ُصوَرةٌ

گھر / مکان َبيٌت

بلڈنگ ِعَماَرةٌ

دروازہ َباٌب

کھڑکی ُشبَّاٌك

سیڑھی ُسلٌَّم

ایئر کنڈیشنر ُمَكّيٌِف

کار َسيَّاَرةٌ

ٹیلی فون َهاِتٌف 

کپڑے دھونے کی مشین / واشنگ مشین اَلٌة َغسَّ

تکیہ/سرہانہ ِوَساَدةٌ

چھری يٌن  ِسّكِ

دانت صاف کرنیکا برش ُفْرَشاةٌ

پیالہ ُكوٌب

لباس َثوٌب

اسکرٹ َتنُّوَرةٌ

کانٹی)پن( َدبُّوٌس

سورج َشْمٌس

چاند َقَمٌر

ہرم َهَرٌم

گالب کا پھول َوْرَدةٌ

بلی ِقطٌَّة
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مکھی ُذَباَبٌة

گارا ِطيـٌن

بٹوہ ِمْحَفَظة

ڈالر ُدوَلٌر

ریال ِرَياٌل 

لفافہ َظْرٌف

چشمہ / عینک  َنظَّاَرةٌ

گیند ُكَرةٌ

ہاتھ َيٌد

جھنڈا َعَلٌم

بستہ / بیگ َحِقيَبٌة

دوسرا حصہ - تعلیم کا تعارف ْوِتيُّ اْلِقْسُم الثَّاِني - الَمْدَخُل الصَّ

محبت ِوَداد

ہم َنْحُن

آپ / تم أَْنَت

مرغی َدَجاٌج

نکل گیا َخَرَج

اونٹ َجَمٌل

روشنائی ِحْبٌر

کلہاڑی َفْأٌس

بادشاہ َملٌك

مچھلی َسَمٌك

باز َصْقٌر

تاال ُقْفٌل

برچھی / نوکیلی ڈنڈی َسْهٌم

چیونٹی َنْمٌل

اسے معلوم ہوگیا أَْدَرَك
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دیکھو اُْنظُْر

ِصْل

لگاؤ / رکھو جوڑو َضْع

سنو ِاْسَتِمْع

سر َرْأٌس

چاردیواری ُسوٌر

دین / مذہب ِديٌن

کاغذ َوَرَقٌة

مہمان َضْيٌف

ہاتھی ِفيٌل

دن َيْوٌم

بیل َثْوٌر

قرض َدْيٌن

بازار ُسوٌق

ریل ِقَطاٌر

ہرن َغَزاٌل

مرغ ِديٌك

کباب َكَباٌب

بھیڑ / بھیڑکا بچہ َخُروٌف

کہنی ِذَراٌع

شکر/چینی ُسكٌَّر

چنے ٌص ُحمُّ

اس نے توڑ دیا َكَسَر

کھول دیا / تاال کھول دیا َفَتَح

بنایا َصَنَع

نیچے اتر گیا َنَزَل

وہ نکل گیا / روانہ ہوگیا َخَرَج
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اس نے سوچا ِفْكٌر

وہ محبت کرتا ہے يُِحبُّ

آنکھ َعْيٌن

چہرہ ُوْجٌه

صبح ُصْبٌح

دوپہر / ظہر ظُْهٌر

عصر َعْصٌر

مغرب َمْغِرٌب

عشاء ِعَشاٌء

سحر َسَحٌر

تلوار َسْيٌف

ایک شخص َفْرٌد

دل َقْلٌب

کتا َكْلٌب

کام کیا / کاروبار کیا َعَمٌل

بنیاد أََساٌس

گھر کا سامان / فرنیچر أََثاٌث

وہ ناکام ہوگیا َخاَب

وہ حاضرہونے میں ناکام رہا / غیر حاضر رہا َغاَب

اس نے کھو دیا َحَرٌم

امید أََمٌل

موسم گرما َصْيٌف

تیسرا حصہ - سادہ جملہ اور بنیادی الفاظ ٌة القسم الثالث - َتَراِكيُب َوُمْفَرَداٌت َهامَّ

یہ )مذکر( َهَذا

یہ )مؤنث( َهِذِه

گلی / سڑک َشاِرٌع

صفر ِصْفٌر
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ایک َواِحٌد

دو ِاْثَناِن

تین َثَلَثٌة

چار أَْرَبَعٌة

پانچ َخْمَسٌة

چھ ِستٌَّة

سات َسْبَعة

آٹھ َثَماِنَيٌة

نو ِتْسَعٌة

دس َعَشَرةٌ

گیارہ أََحَد َعَشَر

بارہ ِاْثَنا َعَشَر

تیرہ َثَلَثَة َعَشَر

چودہ أَْرَبَعَة َعَشَر

پندرہ َخْمَسَة َعَشَر

اکیس َواِحٌد َوِعْشُروَن

بائیس ِاْثَناِن َوِعْشُروَن

تئیس َثَلَثٌة َوِعْشُروَن

چوبیس أَْرَبَعٌة َوِعْشُروَن

پچیس َخْمَسٌة َوِعْشُروَن

چھبیس ِستٌَّة َوِعْشُروَن

ستائیس َسْبَعٌة َوِعْشُروَن

اٹھائیس َثَماِنَيٌة َوِعْشُروَن

انتیس ِتْسَعٌة َوِعْشُروَن

تیس َثَلثُوَن

چالیس أَْرَبُعوَن

پچاس َخْمَسون
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ساٹھ ِستُّوَن

ستر َسْبُعوَن

اسی َثَمانُوَن

نوے ِتْسُعوَن

سو ِمائٌَة

کون َمْن

کیا )چیز( َما

کیا؟ )سوال( َهْل

جی ہاں َنَعْم

نہیں َل

االرم کالرک ٌه ُمَنّبِ

پانی ِمَياٌه

پاؤنڈ ُجَنْيٌه

قہوہ / کافی َقْهَوةٌ

پیشانیاں ِجَباٌه

پھل )تازہ( َفاِكَهٌة

میں أََنا

تم )مذکر( أَْنَت

وہ )مذکر( ُهَو

تم )مؤنث( أَْنِت

وہ )مؤنث( ِهَي

یہاں ُهَنا

وہاں ُهَناَك

کہاں؟ أَْيَن

میں )اندر( ِفي

اوپر َفْوَق

اوپر َعَلى
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نیچے َتْحَت

سامنے أََماَم

پیچھے َخْلَف

بڑا َكِبيٌر

چھوٹا َصِغيٌر

لمبا َطِويٌل

ٹھگنا / چھوٹا َقِصيٌر

صاف َنِظيٌف

گندہ / میال َوِسٌخ

بھاری َثِقيٌل

ہلکا َخِفيٌف

نیا َجِديٌد

پرانا َقِديٌم

کھال َمْفُتوٌح

بند ُمْغَلٌق

چست َنِشيٌط

سست َكْسَلُن

آسان / سادہ َسْهٌل

مشکل / سخت َصْعٌب

امتحان اِلْمِتَحاُن

سفید )مذکر( أْبَيُض

سفید )مؤنث( َبْيَضاُء

سیاہ )مذکر( أَْسَوُد

سیاہ )مؤنث( َسْوَداُء

نیال أَْزَرُق

نیلی َزْرَقاُء

سرخ )مذکر( أَْحَمُر
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سرخ )مؤنث( َحْمَراُء

زرد / پیال أَْصَفُر

پیلی َصْفَراُء

سبز )ْمذکر( أَْخَضُر

سبز )مؤنث( َخْضَراُء

بھورا يٌّ
بُنِّ

بھوری ٌة يَّ
بُنِّ

نارنجی )مذکر( بُْرتَُقاِليٌّ

نارنجی )مؤنث( ٌة بُْرتَُقاِليَّ

بنفشی َبَنْفَسِجيٌّ

بنفشی )مؤنث( ٌة َبَنْفَسِجيَّ

ہفتہ / سنیچر ْبُت السَّ

اتوار األََحُد

پیر / سوموار اِلْثَنْين

منگل الثَُّلَثاُء

بدھ األَْرِبَعاُء

جمعرات الَخِميُس

جمعہ الُجُمَعُة

محرم ُم الُمَحرَّ

صفر َصَفٌر

ربیع االول ُل َرِبيٌع األَوَّ

ربیع اآلخر َرِبيٌع اآلِخُر

جمادی االولٰی ُجَماَدى األُوَلى

جمادی الثانیۃ ُجَماَدى الثَّاِنَية

رجب َرَجٌب

شعبان َشْعَباُن

رمضان َرَمَضاُن
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شوال اٌل َشوَّ

ذوالعقدۃ ُذو اْلَقْعَدِة

ذوالحجۃ ِة ُذو الِحجَّ

جنوری َيَناِير / َكانُوُن الثَّاِني

فروری ِفْبَراِير / ُشَباط

مارچ َماِرُس / آَزار

اپریل أَْبِريل / ِنيَسان

مئی َمايُو / أَيَّار

جون يُوْنُيو / َحِزيَران

جوالئی وز يُوْلُيو / َتمُّ

اگست أُُغْسطُس / آب

ستمبر ِسْبَتْمبر / أَْيُلول

اکتوبر ُل أُْكُتوَبر / ِتْشِريُن األَوَّ

نومبر نُوَفْمِبر / ِتْشِريُن الثَّاِني

دسمبر ُل ِديَسْمِبر / َكانُوُن األَوَّ

بہار ِبيُع الرَّ

گرما ْيُف الصَّ

سرما َتاُء الّشِ

خریف / جاڑا اْلَخِريُف

چوتھاحصہ - تعارف اِبع - التََّعاُرُف الِقْسُم الرَّ

صبح بخیر َصَباُح الَخْيِر

صبح بخیر َصَباُح النُّوِر

شام کا سالم )اردو میں مستعمل نہیں( َمَساُء الَخْيِر

شام کا سالم َمَساُء النُّوِر

خدا حافظ َلَمِة َمَع السَّ

پھر ملیں گے َقاِء ِإَلى الّلِ

السالم علیکم َلُم َعَلْيُكْم السَّ
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وعلیکم السالم َلُم وَعَلْيُكُم السَّ

خوش آمدید أَْهًل َوَسْهًل

خوش آمدید أَْهًل ِبَك

کیا حال ہے؟ َكْيَف الَحاُل؟

الحمدللہ۔ خیریت سے ہوں ِ ِبَخْيٍر َواْلَحْمُد للَّ

خوش آمدید َمْرَحًبا

آپ کوبھی خوش آمدید َمْرَحًبا ِبَك

خوش آمدید َمْرَحًبا

خوش آمدید )مؤنث( َمْرَحًبا ِبِك

آپ )مذکر( کا نام کیا ہے؟ َما اْسُمَك؟

میرا نام محمد ہے ٌد ِاْسِمي ُمَحمَّ

آپ )مؤنث( کا نام ؟ َما اْسُمِك؟

میرا نام امینہ ہے ِاْسِمي أَِميَنُة

آپ )مؤنث( کا تعلق کہاں سے ہے؟ ِمْن أَْيَن أنِت؟

میرا تعلق مصر سے ہے أَنا ِمْن ِمْصَر

مصر ِمْصر

البانیہ أَْلَباْنَيا
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ELEMENTARY LEVEL GLOSSARY ُمْفَرَداُت اْلِكَتاِب اْلََساِسي
URDU َعَرِبي

پہال یونٹ۔ تعارف اْلَوْحَدُة اأْلُوَلى - التََّعاُرُف

السالم علیکم! َلُم َعَلْيُكْم! السَّ

وعلیکم السالم! َلُم! َوَعَلْيُكُم السَّ

صبح بخیر! َصَباُح الَخْيِر!

صبح بخیر! َصَباُح النُّوِر!

آپ کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ َكْيَف َحالَُك؟ / َكْيَف اْلَحاُل؟

خیریت ۔ اللہ کا شکر ہے ِبَخْيِرٍ َواْلَحْمُد لِلِ. / ِبَخْيٍر.

خوش آمدید! أَْهًل َوَسْهًل! / َمْرَحًبا!

آپ کو بھی خوش آمدید! أَْهًل ِبَك. / َمْرَحًبا ِبَك.

آپ کا نام کیا ہے؟ َما اْسُمَك؟

میرا نام ۔۔۔ ہے ِاْسِمي …

آپ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ آپ کہاں سے آئے 
ہیں؟

َما ِجْنِسيَُّتَك؟ / ِمْن أَْيَن أَْنَت؟

میں مصری ہوں / میرا تعلق مصر سے ہے . / أََنا ِمْن ِمْصَر. أََنا ِمْصِرىٌّ

شام کا سالم! )اردو میں استعمال نہیں( َمَساُء النُّوِر!

شام کا سالم! َمَساُء الَخْيِر!

بڑے شرف کی بات ہے ۔۔۔ بڑا اچھا موقع ہے َبٌة. ْفَنا. / ُفْرَصٌة َطّيِ َتَشرَّ

آپ سے مالقات کا شرف حاصل ہوا / اچھا موقع ہے ْفَنا ِبَك./ ُفْرَصٌة َسِعيَدةٌ. َتَشرَّ

سالمتی کے ساتھ / فی امان اللہ / اللہ آپ کو سالمت 
رکھے

َلَمِة. ِفي أََماِن الِل./ َسلََّمك اللُ. َمَع السَّ

پھر ملیں گے - سالمتی کے ساتھ َلَمِة! َقاِء./ َمَع السَّ ِإَلى الّلِ

کام / پیشہ / کاروبار َوِظيَفٌة / ِمْهَنٌة / َعَمٌل

مترجم ُمَتْرِجٌم

مزدور َعاِمٌل

طالب علم / شاگرد َطاِلٌب / ِتْلِميٌذ

استاد / مدرس / معلم ٌس / أُْسَتاٌذ ٌم / ُمَدّرِ ُمَعّلِ

سہیلی / ہم جماعت َصِديَقٌة / َزِميَلٌة
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بڑھئی / ترکھان اٌر َنجَّ

ریٹائرڈ ُمَتَقاِعٌد

صحافی َصَحِفيٌّ

موبائل فون َهاِتٌف َمْحُموٌل

اکاؤنٹنٹ ُمَحاِسٌب

برقی ڈاک / ای میل َبِريٌد ِإِلْكِتُروِنيٌّ

ٹیلی فون َهاِتٌف َثاِبٌت / أَْرِضيٌّ

پتہ ُعْنَواٌن

بے روزگار َعاِطٌل

)وہ( کام کرتا ہے َيْعَمُل

دوسرا یونٹ - خاندان اْلَوْحَدُة الثَّاِنَيُة - اْلَعاِئَلُة

خاندان / گھرانہ أُْسَرةٌ / َعاِئَلٌة

دادا َجدٌّ

دادی ةٌ َجدَّ

باپ / والد أٌَب / َواِلٌد

ماں / والدہ أُمٌّ / َواِلَدةٌ

بہن أُْخٌت

بھائی أٌَخ

پوتا / پوتی َحِفيٌد)ةٌ(

جڑواں بھائی أٌَخ َتْوأٌَم

چچا َعمٌّ

ماموں َخاٌل

پھوپھی ٌة َعمَّ

خالہ َخاَلٌة

خاوند )جوڑا( َزْوٌج

بیوی َزْوَجٌة

وہ )مذکر( رہتا ہے َيْسُكُن
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وہ )مؤنث( پڑھتی ہے َتْدُرُس

وہ پسند / محبت کرتا ہے يُِحبُّ

بیٹا / بیٹی )ج( بیٹے/بیٹیاں ِاْبٌن / ِاْبَنٌة )ج( أَْبَناٌء / َبَناٌت

لڑکا / لڑکی )ج( لڑکے / لڑکیاں َوَلٌد / ِبْنٌت - )ج( أَْوَلٌد / َبَناٌت

سسر )ج( سسرال ِصْهٌر )ج( أَْصَهاٌر

رشتہ دار )ج( رشتہ دار / اقارب َقِريٌب )ج( أََقاِرُب

لقب )خاندانی نام( )ج( القاب َلَقٌب )ج( أَْلَقاٌب

بن بیاہ )غیر شادی شدہ / کنوارا َعَزٌب

کنواری / بن بیاہی آِنَسٌة

شادی شدہ ٌج )ةٌ( ُمَتَزّوِ

منگیتر / منگتیر )لڑکی( َخاِطٌب / َمْخطُوَبٌة

رستہ َطِريٌق

خوراک / کھانا َطَعاٌم

دلہن َعُروٌس

دولہا َعِريٌس

سسر َحٌم

ساس َحَماةٌٌ

سجاوٹ / خوبصورتی ِزيَنٌة

مہمان )مفرد( مہمان )جمع( ُضُيوٌف )م( َضْيٌف

کمرہ استقبال َصالُوٌن

فرنیچر أَثاٌث

وہ لٹکاتا ہے ُق يَُعّلِ

وہ استقبال کرتا ہے / مالقات کرتا ہے َيْسَتْقِبُل

وہ تیاری کرتا ہے يَُرتُِّب

وہ پکاتی ہے َتْطُبُخ

وہ بیٹھتا ہے َيْجِلُس

تیسرا یونٹ۔ تعلیم َراَسُة اْلَوْحَدُة الثَّاِلَثُة - الّدِ
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جماعت َصفٌّ

سکرین َشاَشُة َعْرٍض

ربڑ ِمْمَحاةٌ

کامیاب / ناکام    پاس / فیل َناِجٌح × َراِسٌب

ردی کی ٹوکری َسلَُّة ُمْهَمَلٍت

اسکول َمْدَرَسٌة

کتب خانہ / الئبریری َمْكَتَبٌة

لغت َقاُموٌس / ُمْعَجٌم

غیرحاضر x حاضر َغاِئٌب × َحاِضٌر

صفحہ َصْفَحٌة

پیچھے ۔۔۔۔ ماوراء َخْلَف / َوَراَء

درمیان َبْيَن

ساتھ ِبَجاِنِب

نیچے َتْحَت / أَْسَفل

دائیں طرف َعْن َيِميِن

بائیں طرف َعْن َيَساِر

الئیے َهاِت

اوپر اٹھائیے / نیچے کیجیے ِاْرَفْع × ِاْخِفْض

کھولئے / بند کیجئے ِاْفَتْح × أَْغِلْق

لو / لیجیے ْل ُخْذ / َتَفضَّ

جامعہ / یونیورسٹی َجاِمَعٌة

کالج / فیکلٹی ٌة يَّ
ُكّلِ

ً بالکل / تقریبا ْبِط× َتْقِريًبا ِبالضَّ

اچھا / برا ٌد × َسّيٌِئ َجّيِ

عربی زبان ُة اللَُّغُة اْلَعَرِبيَّ

انگریزی زبان ْنِجِليِزيَُّة اللَُّغُة اْلِ

فقہ اْلِفْقُه
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تجوید التَّْجِويُد

تفسیر التَّْفِسيُر

حدیث اْلَحِديُث

علم نفسیات ِعْلُم النَّْفِس

تاریخ التَّاِريُخ

جغرافیہ اْلُجْغَراْفَيا

چھٹی ُعْطَلٌة

وہ گمان کرتاہے َيظُنُّ

وہ سوچتا ہے ُر يَُفّكِ

وہ شروع کرتا ہے َيْبَدأُ

وہ ختم کرتا ہے َيْنَتِهي

وہ پڑھتا ہے َيْدُرُس

سبق / لیکچر َدْرٌس / ُمَحاَضَرةٌ

رائے / فکر / سوچ َرْأٌي / ِفْكَرةٌ

مضمون / مضامین ةٌ )ج( َمَوادُّ َمادَّ

معلومات )مفرد استعمال نہیں( َمْعُلوَمٌة )ج( َمْعُلوَماٌت

چوتھا یونٹ - خوراک / کھانا اِبَعُة - الطََّعاُم اْلَوْحَدُة الرَّ

خوراک )ج( خوراکیں َوْجَبٌة )ج( َوَجَباٌت

ناشتہ اْلَفطُوُر

دوپہر کا کھانا الَغَداُء

رات کا کھانا الَعَشاُء

شکم سیر / بھوکا  َشْبَعاُن × َجاِئٌع

ریفریجریٹر َجٌة َثلَّ

پھل )ج( پھل َفاِكَهٌة )ج( َفَواِكُه

اچار طُْرِشي / ُمَخلٌَّل

سبزیاں ُخَضاٌر

مچھلی َسَمٌك
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مرغی )ج( مرغیاں َدَجاَجٌة )ج( َدَجاٌج

پائی )پیسٹری میں مرغی یا مچھلی بھر کرتیار کی 
گئی ڈش(

َفَطاِئُر

میٹھا َحْلَوى

کافی َقْهَوةٌ

دودھ َلَبٌن / َحِليٌب

انڈے َبْيٌض

شہد َعَسٌل

چائے َشاٌي

رس )ج( رس َعِصيٌر )ج( َعَصاِئُر

گوشت )ج( گوشت َلْحٌم )ج( لُُحوٌم

مربہ ُمَربَّى

روٹی ُخْبٌز

دہی َزَباِدي

مکھن ُزْبَدةٌ

پنیر ُجْبٌن

زیتون َزْيُتوٌن

طعمیۃ / فالفل )ایک کھانا( َطْعِميٌَّة / َفلَِفُل

چاول أُْرٌز

پھلی / پھلیاں ُفوٌل

شکر )چینی( ُسكٌَّر

پانی )ج( پانی َماٌء )ج( ِمَياٌه

وہ کھاتا ہے / کھانا تناول کرتا ہے َيْأُكُل / َيَتَناَوُل الطََّعاَم

وہ پیتا ہے َيْشَرُب

ریسٹورنٹ َمْطَعٌم

بل الِحَساُب

بقایا / ریزگاری الَباِقي

گاہک َزبُوٌن
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مینو / کھانوں کی فہرست َقاِئَمُة الطََّعاِم

بیرا َعاِمُل اْلَمْطَعِم / َناِدٌل

کباب )آگ پر بھونا ہوا( َكَباٌب َمْشِويٌّ

شوربہ َحَساٌء

کوفتہ ُكْفَتٌة

جھیگنا َجْمَبِري

آلو فرائی ٌة َبَطاِطُس َمْقِليَّ

لیمو کا رس َعِصيُر َلْيُموٍن

سو ڈا واٹر ِمَياٌه َغاِزيٌَّة

گالس َكْأٌس

پیالہ ِفْنَجاٌن

آدھا ِنْصٌف

مخصوص کیا ہوا / خالی َمْحُجوٌز×َخاٍل

گالس ُكوٌب

چمچہ ِمْلَعَقٌة

چھری يٌن ِسّكِ

کانٹا َشْوَكٌة

پلیٹ / رکابی َطَبٌق

پانی کی بوتل ُزَجاَجُة َماٍء

ٹشو پیپر ِمْنِديٌل َوَرِقيٌّ

میز / دسترخوان َماِئَدةٌ / َطاِوَلٌة

معدنیاتی پانی / منرل واٹر ٌة ِمَياٌه َمْعِدِنيَّ

ریزگاری رکھ لیجئے! ِاْحَتِفْظ

کیا آپ ۔۔۔ منگوانا چاہتے ہیں؟ َتْطُلُب / تُِريُد

وہ بالتا ہے يَُناِدي

گرم / ٹھنڈا َساِخٌن × َباِرٌد

پیاسا / سیراب َظْمآُن / َعْطَشاُن × َريَّاُن
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پہلے / بعد میں َقْبَل × َبْعَد

پانچواں یونٹ۔ اوقات اور قیمتیں اْلَوْحَدُة اْلَخاِمَسُة - اأْلَْوَقاُت َواأْلَْسَعاُر

وقت / مقررہ وقت َمْوِعٌد / َوْقٌت

پورے ایک بجے ہیں الَواِحَدُة َتَماًما

پونے ِإلَّ ُربًُعا

بیس منٹ کم ِإلَّ ثُُلًثا

ڈیڑھ َوالنِّْصُف

مالزم ُمَوظٌَّف

ٹکٹ )سفر کا( َتْذِكَرُة َسَفٍر

ایثر الئن کا دفتر َمْكَتُب الطََّيَراِن

دن کو / رات کو َنَهاًرا × َلْيًل

سوا بُُع َوالرُّ

ایک گھنٹہ - ایک منٹ - ایک سیکنڈ َساَعٌة - َدِقيَقٌة - َثاِنَيٌة

ہوائی اڈہ َمَطاٌر

جہاز َطاِئَرةٌ

ریل گاڑی ِقَطاٌر

بس َحاِفَلٌة

۔۔۔۔ اور بیس منٹ َوالثُُّلُث

نیا / پرانا َجِديٌد × َقِديٌم

وہ جاتی ہے َتْذَهُب

وہ سوتا ہے َيَناُم

وہ پہنچتی ہے َتِصُل

صبح کے وقت / شام کے وقت َصَباًحا × َمَساًء

آنے واال / پچھال اِبُق التَّاِلي × السَّ

دوپہر سے قبل / دوپہر کے بعد َقْبَل الظُّْهِر × َبْعَد الظُّْهِر

دیرسے / جلدی سے ٌر ٌر × ُمَبّكِ ُمَتأَّخِ

زر مبادلہ کا دفتر / منی چینجر َراَفِة َمْكَتُب الّصِ
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قیمت / قیمتیں ِسْعٌر )ج( أَْسَعاٌر

امریکی ڈالر ُدوَلٌر أَْمِريِكيٌّ

یورو يُوُرو

پاؤنڈ اسٹرلنگ ُجَنْيٌه ِإْسِتْرِليِنيُّ

مصری جنیہ )پاؤنڈ( ُجَنْيٌه ِمْصِريٌّ

جاپانی ین ِينٌّ َياَباِنيٌّ

سعودی ریال رَياٌل ُسُعوِديٌّ

اماراتی درہم ِدْرَهٌم ِإَماَراِتيٌّ

کویتی دینار ِديَناٌر ُكَوْيِتيٌّ

کرنسی )ج( کرنسیاں ُعْمَلٌة )ج( ُعْمَلٌت

سکے/ نُُقوٌد

ترکی لیرہ ٌة ِليَرةٌ تُْرِكيَّ

ریزگاری ٌة َفكَّ

50 فرش َخْمُسوَن ِقْرًشا

فرش )ج( فروش ِقْرٌش )ج( ُقُروٌش

وہ تبدیل کرتا ہے ُر يَُغّيِ

وہ گنتا ہے / شمار کرتا ہے َيُعدُّ

بینک َبْنٌك / َمْصِرٌف

مرکزی بینک الَبْنُك الَمْرَكِزيُّ

آدھا پاؤنڈ ِنْصُف ُجَنْيٍه

چوتھائی پاؤنڈ ُربُُع ُجَنْيٍه

اوقات نماز َلِة َمَواِقيُت الصَّ

اذان اأْلَذاُن

فجر الَفْجُر

طلوع آفتاب ُروُق الشُّ

ظہر الظُّْهُر

عصر الَعْصُر
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مغرب الَمْغِرُب

عشاء الِعَشاُء

چٹھا یونٹ - تعطیالت اِدَسُة - اْلُعْطَلُة اْلَوْحَدُة السَّ

گاؤں )ج( گاؤں َقْرَيٌة )ج( ُقَرى

دریا )ج( دریا َنْهٌر )ج( أَْنَهاٌر

مسافر ُمَساِفٌر

چھٹی / تعطیل ِإَجاَزةٌ / ُعْطَلٌة

منصوبہ )ج( منصوبے ُخطٌَّة )ج( ُخَطٌط

امتحان کا نتیجہ َنِتيَجُة الْمِتَحاَناِت

عمرہ الُعْمَرُة

حج الَحجُّ

ساحل / سمندر کا کنارہ َساِحٌل / َشاِطُئ الَبْحِر

امتحان اْمِتَحاٌن / ِاْخِتَباٌر

اجازت نامہ / پرمٹ ُرْخَصٌة )ج( ُرَخٌص

گاڑی چالنا يَّاَراِت ِقَياَدُة السَّ

وہ سفر کرتا ہے۔ يَُساِفُر

وہ ۔۔۔ فیصلہ کرتا ہے ُر أَْن يَُقّرِ

وہ پاتا ہے / حاصل کرتا ہے َيْحُصُل َعَلى

وہ خرچ کرتا ہے َيْقِضي

وہ رکھتا ہے َيَضُع

سب سے پہلے ۔۔۔ آخر کار ًل × أَِخيًرا أَوَّ

چیں بچیں / ناخوش َعاِبٌس

مسکراتا ہوا ُمْبَتِسٌم

دارالحکومت )ج( دارالحکومت َعاِصَمٌة )ج( َعَواِصُم

اسکندریہ کا کتب خانہ َمْكَتَبُة اِلْسَكْنَدِريَِّة

بحری جہاز )ج( بحری جہاز َسِفيَنٌة )ج( ُسُفٌن

تاریخی مساجد ٌة َمَساِجُد َتاِريِخيَّ
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سینڈویچ َشِطيَرةٌ )ج( َشَطاِئُر

شہر کا مرکزی عالقہ َوَسَط الَمِديَنِة

عجائب گھر )ج( عجائب گھر َمْتَحٌف )ج( َمَتاِحُف

ماحول / ہوا / آب و ہوا الَجوُّ / الَهَواُء

قدرتی مناظر ٌة َمَناِظُر َطِبيِعيَّ

دریائے نیل يِل َنْهُر النِّ

ہرم )ج( اہرام َهَرٌم )ج( أَْهَراَماٌت

وہ آرام کرتا ہے / تھکتا ہے َيْسَتِريُح × َيْتَعُب

وہ لطف اندوز ہوتا ہے َيْسَتْمِتُع ِبـ

وہ تصویریں بناتا ہے۔ َيْلَتِقُط ُصَوًرا

۔۔۔ کے اوپر واقع ہے يُِطلُّ َعَلى

وہ دیکھتا ہے يَُشاِهُد

ساتواں یونٹ - روز مرہ زندگی ُة اِبَعُة - اْلَحَياُة اْلَيوِميَّ اْلَوْحَدُة السَّ

وہ سوتا ہے َيَناُم

وہ وضو کرتا ہے أُ َيَتَوضَّ

وہ انٹرنیٹ دیکھتا ہے ْنَتْرِنْت ُح اْلِ َيَتَصفَّ

وہ لباس پہنتا ہے َيْرَتِدي / َيْلَبُس

وہ صفائی کرتا ہے۔ ُف يَُنظِّ

وہ دھوتا ہے َيْغِسُل

وہ جاگتا ہے۔ َيْسَتْيِقُظ / َيْصُحو

وہ نماز پڑھتا ہے يَُصّلِي

وہ اتارتا ہے )لباس جوتے وغیرہ( َيْخَلُع

وہ ورزش کرتا ہے َياَضَة يَُماِرُس الّرِ

وہ خریداری کرتا ہے ُق َيَتَسوَّ

وہ استری کرتا ہے َيْكِوي

وہ فون کرتا ہے َيتَِّصُل ِبـ

وہ )کسی جگہ( جاتا ہے َيُزوُر
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وہ مالقات کرتا ہے يَُقاِبُل

وہ )کسی کے بارے میں( جانتا ہے َيطَِّلُع َعَلى

وہ نہاتا ہے / غسل کرتا ہے َيْسَتِحمُّ / َيْغَتِسُل

وہ واپس آتا ہے َيْرِجُع / َيُعوُد

وہ مدد کرتا ہے يَُساِعُد

وہ آرام کرتا ہے / سستاتا ہے َيْسَتْرِخي

فراغت کے ا وقات أَْوَقاُت اْلَفَراِغ

مصروف َمْشُغوٌل

پڑوسی )ج( پڑوسی َجاٌر )ج( ِجيَراٌن

ہر روز ُكلَّ َيْوٍم

تھکا ہوا ُمْتَعٌب

تکلیف دہ / آرامدہ َشاقٌّ × ُمِريٌح

مشکل / آسان َصْعٌب × َسْهٌل

قریب / دور َقِريٌب × َبِعيٌد

اندر اِخُل الدَّ

باہر الَخاِرُج

بالیا ہوا / جس کو دعوت دی گئی ہو َمْدُعوٌّ

پہاڑی )ج( پہاڑیاں َتلٌَّة )ج( ِتَلٌل

بے چین x مطمئن َقِلٌق × ُمْطَمِئنٌّ

سیر گاہ )ج( سیرگاہیں َهاٌت ٌه )ج( ُمَتَنزَّ ُمَتَنزَّ

وہ معذرت کرتا ہے َيْعَتِذُر

وہ اطالع دیتا ہے ُغ يَُبّلِ

وہ مالقات کرتا ہے يَتَقاَبُل / َيْلَتِقي

وہ آتا ہے َيْأِتي / َيِجيُء

وہ جواب دیتا ہے َيُردُّ / يُِجيُب

وہ دونوں جدا ہوتے ہیں َيْفَتِرَقاِن

وہ جاتا ہے َيْذَهُب
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وہ بھولتی ہے / اسے یاد آتا ہے َتْنَسى× َتَتَذكَُّر

وہ سیر کرتے ہیں َهاِن َيَتَنزَّ

آٹھواں یونٹ - موسم اور لباس اْلَوْحَدُة الثَّاِمَنُة - اْلَجوُّ َواْلَمَلِبُس

موسم / آب و ہوا / ہوا اْلَجوُّ / الطَّْقُس / اْلَهَواُء

خبر )ج( خبریں َخَبٌر )ج( أَْخَباٌر

موسم )سال کا( َفْصٌل / َمْوِسٌم

بہار ِبيُع الرَّ

)موسم( گرما ْيُف الصَّ

خریف )جاڑا( الَخِريُف

سرما َتاُء الّشِ

صاف )موسم( ُمْشِمٌس

ابرآلود َغاِئٌم

صاف َصاٍف

جھکڑ واال َعاِصٌف

چمک َبْرٌق

بارش )ج( بارشیں َمَطٌر )ج( أَْمَطاٌر

دھند َضَباٌب

بدلی )ایک بادل( َسَحاَبٌة

گہرے بادل ُسُحٌب َكِثيَفٌة

برف )ج( برف َثْلٌج )ج( ثُُلوٌج

ایک موج َمْوَجٌة

صفر سے نیچے / کم فر / ُمْنَخِفَضٌة َتْحَت الّصِ

بلند / زیادہ ُمْرَتِفَعٌة / َعاِلَيٌة

گرم َداِفٌئ

گرم / گرمی الَحرُّ / الَحَراَرُة

درجۂ حرارت َدَرَجُة الَحَراَرِة

ہوا )ج( ہوائیں ِريٌح )ج( ِرَياٌح
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موسال دھار / بہت َغِزيٌر / َكِثيٌر

بار بار بدلنے واال ُمَتقّلٌِب

خشک x مرطوب َجافٌّ × َرْطٌب

معتدل ُمْعَتِدٌل

درجۂ رطوبت / رطوبت کی نسبت طُوَبِة َدَرَجُة الرُّ

آسمان x زمین َماُء × األَْرُض السَّ

ٹھنڈی موج x گرم موج ةٌ َمْوَجٌة َباِرَدةٌ × َمْوَجة َحارَّ

ٹھنڈ / ٹھنڈک الَبْرُد / الُبُروَدُة

گرج َرْعٌد

سخت / شدید َقاِرٌس / َشِديٌد

وہ محسوس کرتا ہے َيْشُعُر ِبـ

تقریباً۔۔۔ کے درمیان َتَتَراَوُح ... َبْيَن ... َو...

گرتا ہے / کم ہوتا ھے َيَتَساَقُط / َيْنِزُل / َيْهِطُل

انگریزی ٹوپی َعٌة ُقبَّ

سکارف / چادر ُكوِفيٌَّة / ِوَشاٌح

دستانہ )ج( دستانے اَزاٌت اٌز )ج( ُقفَّ ُقفَّ

ٹوپی َطاِقيٌَّة / َقَلْنُسَوةٌ

کوٹ ُسْتَرةٌ / َجاِكٌت

پتلون َبْنَطُلون / َسَراِويٌل

تولیہ )ج( تولئے ِمْنَشَفٌة )ج( َمَناِشُف

بڑا کوٹ ِمْعَطٌف )ج( َمَعاِطُف

زیرجامہ / اندر پہننے کا لباس ٌة َمَلِبُس َداِخِليَّ

قمیص )ج( قمیصیں َقِميٌص )ج( ُقْمَصاٌن

ورزشی بوٹ ِحَذاٌء ِرَياِضيٌّ

پہاڑ )ج( پہاڑ َجَبٌل )ج( ِجَباٌل

سمت نما )کمپاس( بُوْصَلٌة

شمال x جنوب َشَماٌل × َجنُوٌب
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مشرق x مغرب َشْرٌق × َغْرٌب

چھتری ٌة ِمَظلٌَّة / َشْمِسيَّ

جراب x جرابیں َجْوَرٌب )ج( َجَواِرُب

ٹائی ِرَباُط الُعنُِق

دھوپ کے چشمے ٌة َنظَّاَرةٌ َشْمِسيَّ

خاکستری َرَماِديٌّ

بھورا يٌّ
بُنِّ

سرمئی ُكْحِليٌّ

ہلکا نارنجی بُْرتَُقاِلّي َفاِتٌح

گہرا نارنجی بُْرتَُقاِلّي َغاِمٌق
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PRE-INTERMEDIATE LEVEL GLOSSARY ُمْفَرَداُت اْلِكَتاِب قـَْبَل اْلُمتـََوسِِّط
URDU عربي      

پہال یونٹ - قاہرہ کا سفر َفُر َعْبَر اْلَقاِهَرِة اْلَوْحَدُة اأْلُوَلى - السَّ

پاسپورٹ آفیسر َضاِبُط َجَواَزاٍت

پاسپورٹ َجَواُز َسَفٍر

آمد کا کارڈ ِبَطاَقُة ُوُصوٍل

امد ہال )ارائیول الؤنج( َصاَلُة الُوُصوِل

مسافر ُمَساِفٌر

آمد x روانگی َقاِدٌم ِمْن )×( َذاِهٌب ِإَلى

ٹیکسی َسيَّاَرُة أُْجَرة

الری اڈہ )بس اڈہ( َمْوِقُف َحاِفَلٍت

رخ )ج( رخ اتَِّجاٌه )ج( اتَِّجاَهاٌت

مسافت َمَساَفٌة

میٹر ِمْتٌر

کلومیٹر ِكيُلوِمْتٍر

پٹرول پمپ َمَحطَُّة ِبْنِزيٍن

چوک - چوراہا َتَقاطٌُع

تھانہ )پولیس اسٹیشن( ِقْسُم ُشْرَطٍة

ڈاک خانہ َمْكَتُب َبِريٍد

حجام کی دوکان َصالُوُن ِحَلَقٍة

حجام ٌق َحلَّ

سپرمارکیٹ َمَحلٌّ / ُسوَبرَماْرِكت

ٹریفک کا اشارہ ِإَشاَرُة ُمُروٍر

ہسپتال ُمْسَتْشًفى

دواخانہ ٌة َصْيَدِليَّ

میدان َمْيَداٌن

بالمقابل ُمَقاِبٌل
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دائیں َيِميٌن

بائیں َيَساٌر / ِشَماٌل

وہ رہتا ہے يُِقيُم

وہ پہنچتا ہے َيِصُل

وہ چلتا ہے َيِسيُر / َيْمِشي

استقبالیہ افسر ُمَوظَُّف اِلْسِتْقَباِل

کمرہ ُغْرَفٌة / ُحْجَرةٌ

دوبستروں کا کمرہ )ڈبل بیڈ روم( ُغْرَفٌة ُمْزَدِوَجٌة

ایک بستر کا کمرہ )سنگل بیڈ روم( ُغْرَفٌة ُمْفَرَدةٌ

بکنگ فارم َنُموَذُج َحْجِز اْلُفْنُدِق

قدم )ج( قدم ُخْطَوةٌ )ج( ُخطَُواٌت

کریڈٹ کارڈ ِبَطاَقُة ِاْئِتَماٍن

منزل )عمارت کی( )ج( منزلیں َطاِبٌق )ج( َطَواِبُق

اقدامات ِإْجَراَءاٌت

لفٹ )ج( لفٹیں ِمْصَعٌد )ج( َمَصاِعُد

راہداری )ج( راہداریاں اٌت َمَمرٌّ )ج( َمَمرَّ

نقد رقم َنْقٌد

رہائش ِإَقاَمٌة

وہ دستخط کرتا ہے ُع يَُوّقِ

وہ پر کرتا ہے َيْمَلُ

وہ جگاتا ہے يُوِقُظ

دوسرا یونٹ۔ رہائش َكُن اْلَوْحَدُة الثَّاِنَيُة - السَّ

شہر َمِديَنٌة

محلہ / عالقہ َحيٌّ / ِمْنَطَقٌة

عمارت / بلڈنگ ِعَماَرةٌ / ِبَناَيٌة

ملکیت َتْمِليٌك

فلیٹ ٌة َشقَّ
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قرنشڈ فلیٹ ٌة َمْفُروَشٌة َشقَّ

سیکورٹی سسٹم ِنَظاٌم أَْمِنيٌّ

دربان اٌب َبوَّ

ویران x آباد َمْهُجوٌر )×( َمْعَموٌر

خدمات ِخْدَماٌت

تنگ کرنے واال x پرسکون ُمْزِعٌج )×( َهاِدٌئ

باورچی خانہ َمْطَبٌخ

جامعہ کا رہائشی عالقہ ٌة َمِديَنٌة َجاِمِعيَّ

طلبہ کی رہائش / ہاسٹل ِب َسَكُن الطُّلَّ

مشترکہ غسل خانہ اٌم ُمْشَتَرٌك َحمَّ

کرایہ ِإيَجاٌر

خالی فلیٹ ٌة َفاِرَغٌة / َخاِلَيٌة َشقَّ

سہولیات َمَراِفُق

بجلی / گیس / پانی َكْهَرَباُء / َغاٌز / ِمَياٌه

الگ غسل خانہ اٌم ُمْسَتِقلٌّ َحمَّ

پراپرٹی آفس َمْكَتُب َعَقاَراٍت

دالل ِسْمَساٌر

فلیٹ کا مالک ِة قَّ َصاِحُب الشَّ

رہائشی عمارت بُْرٌج

اعلٰی َفاِخٌر

زمینی منزل x اوپر والی منزل َطاِبٌق أَْرِضيٌّ )×( َطاِبٌق ُعْلِويٌّ

فارم ِاْسِتَماَرةٌ

بچوں کا کمرہ ُغْرَفُة أَْطَفاٍل

قالین )ج( قالین اٌد اَدةٌ )ج( َسجَّ َسجَّ

برقی ہیٹر اٌن َكْهَرَباِئيٌّ َسخَّ

چھت x فرش ٌة َسْقٌف )×( أَْرِضيَّ

خالی جگہ ِمَساَحٌة
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برقی آالت ٌة أَْجِهَزةٌ َكْهَرَباِئيَّ

پردہ )ج( پردے ِسَتاَرةٌ )ج( َسَتاِئُر

بالکونی ُشْرَفٌة

جھاڑو ِمْكَنَسٌة

باغیچہ َحِديَقٌة

کمپیوٹر ٹیبل َطاِوَلُة َحاُسوٍب

الماری / کپڑوں کی الماری ُدوَلٌب / ِخَزاَنُة َمَلِبَس

سونے کا کمرہ ُغْرَفُة َنْوٍم

گھریلو آالت ٌة أََدَواٌت َمْنـِزِليَّ

سرامک ِسيَراِميٌك

تیسرا یونٹ۔ صحت ُة حَّ اْلَوْحَدُة الثَّاِلَثُة - الّصِ

سر َرْأٌس

آنکھ )ج( آنکھیں َعْيٌن )ج( أَْعُيٌن

ناک أَْنٌف

کان أُُذٌن

گردن َرَقَبٌة

دل )ج( دل َقْلٌب )ج( ُقُلوٌب

معدہ َمِعَدةٌ

جوڑ )ج( جوڑ ِمْفَصٌل )ج( َمَفاِصُل

ہڈیاں ِعَظاٌم

درد )ج( درد أََلٌم )ج( آَلٌم

درد سر ُصَداٌع

جلن ِالِتَهاٌب / ِاْحِتَقاٌن

زکام / نزلہ َرْشٌح / ُزَكاٌم

رعشہ َرْعَشٌة

متلی آنا َغَثَياٌن

قے - الٹی َقْيٌء
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چکر ُدَواٌر

کھانسی ُسَعاٌل

تھکاوٹ ِإْرَهاٌق / َتَعٌب / ِإْجَهاٌد

سردی / انفلوئنزا َبْرٌد / ِإْنِفْلَوْنَزا

اترا ہوا )رنگ( َشاِحٌب

تندرست / صحت مند َصِحيٌح / َسِليٌم

دواء َدَواٌء

درد کش )دوا( ُمَسّكٌِن

خون آنا َنِزيٌف

وہ درد محسوس کرتا ہے َيَتأَلَُّم

اس کی حالت اچھی ہورہی ہے ُن َيَتَحسَّ

اسے ۔۔۔ ہوگیا ہے يَُصاُب ِبـ...

وہ کانپ رہا ہے َيْرَتِعُش

وہ اجازت چاہتا ہے َيْسَتْأِذُن

پیٹ َبْطٌن

سینہ َصْدٌر

منہ َفٌم

زبان ِلَساٌن

بغل ِإِبٌط

آستین ُكمٌّ )ج( أَْكَماٌم

عالمت )ج( عالمتیں َعَرٌض )ج( أَْعَراٌض

فشار خون ِم َضْغُط الدَّ

سٹیتھوسکوپ اَعٌة َسمَّ

تھرمامیٹر ِمْقَياُس الَحَراَرِة

سرد نزلہ َنْزَلُة بْرٍد

ذیابیطس ُسكَِّريٌّ

مرض )ج( امراض مَرٌض )ج( أَْمَراٌض
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عالج کا نسخہ َوْصَفُة الِعَلِج

ٹیکہ )ج( ٹیکے ُحْقَنٌة )ج( ُحَقٌن

گولی )قرص( )ج( گولیاں ُقْرٌص )ج( أَْقَراٌص

کیپسول )ج( کیپسول ٌة )ج( ُحُبوٌب َحبَّ

اینٹی بایوٹک ُمَضادٌّ َحَيِويٌّ

چربی ُدْهٌن )ج( ُدُهوٌن

حیاتین ِفيَتاِميٌن )ج( ِفيَتاِميَناٌت

وزن الَوْزُن

اسے ۔۔۔ کی تکلیف ہے َيْشُكو ِمْن / يَُعاِني ِمْن

وہ معاینہ کرتا ہے َيْفَحُص

وہ ناپتا ہے َيِقيُس

وہ استعمال کرتا ہے َيْسَتْعِمُل

وہ کھانستا ہے َيْسُعُل

چوتھا یونٹ۔ خریداری ُق اِبَعُة - التََّسوُّ اْلَوْحَدُة الرَّ

جائزہ ِاْسِتْبَياٌن

خریداری مرکز ٍق َمْرَكُز َتَسوُّ

صابن َصابُوٌن

صفائی کا سامان َفاٌت ُمَنظِّ

کپڑے دھونے کا پاؤڈر َمْسُحوُق َغِسيٍل

میکرونی َمَكُروَنٌة

شکر )چینی( ُسكٌَّر

تیل َزْيٌت

سرکہ َخلٌّ

ٹماٹر کی چٹنی َصْلَصٌة

چیونگم لَُباٌن / ِعْلٌك

بالوں میں لگانے والی پن ِمْشَبُك َشْعٍر

کھلونا لُْعَبٌة
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دوکان )ج( دوکانیں َمْتَجٌر )ج( َمَتاِجُر

ڈبہ بند خوراک ُمَعلََّباٌت

جنرل اسٹور اٌل َبقَّ

بازار / مارکیٹ ُسوٌق

سبزی فروش / پھل فروش ُخَضِريٌّ / َفاِكِهيٌّ

قصاب اٌر َجزَّ

بیچنے واال x خریدار َباِئٌع )×( ُمْشَتٍر

خریدی گئی چیزیں ُمْشَتَرَياٌت

سیل َتْخِفيَضاٌت / ُعُروٌض

تازہ x باسی َطاَزٌج )×( َباِئٌت

زبردست ُمْغٍر

ٹین کاڈبہ ُعْلَبٌة

کارٹن / گتے کا ڈبہ َكْرتُوَنٌة

پالسٹک کا تھیال ِكيُس ِبَلْسِتيٍك

بوری ِجَواٌل

آٹا َدِقيٌق

خریداری کی فہرست ِق َقاِئَمُة التََّسوُّ

خریدتا ہے x بیچتا ہے َيْشَتِري )×( َيِبيُع

پھلیاں ُء َباِزلَّ

پیاز َبَصٌل

ٹماٹر َطَماِطُم

کھیرا ِخَياٌر

گاجر َجَزٌر

سالد پتہ  َخسٌّ

اجمود کی ٹہنی  ِحْزَمُة َبْقُدونٍُس

بینگن َباِذْنَجاٌن

مرچ ُفْلُفٌل



36

Arabic - Urdu

www.attakallum.com

بند گوبھی ُكُرْنٌب

لہسن َثْوٌم

خربوزہ يٌخ ِبطِّ

انگور ِعَنٌب

سیب اٌح تُفَّ

آڑو َخْوٌخ

ناشپاتی ْثَرى ُكمَّ

اسٹرابیری َفَراِوَلٌة

گوشت کے مکعب ٹکڑے َلْحٌم َمْفُروٌم

قیمہ َلْحٌم َشَراِئُح

کلیجی ِكْبَدةٌ

گائے کا گوشت / بڑا گوشت َلْحٌم َبَقِريٌّ

بکری کا گوشت / چھوٹا گوشت َلْحُم َضْأٍن

ترازو )ج( ترازو ِميَزاٌن )ج( َمَواِزيُن

کپڑا ُقَماٌش

فراک ُفْسَتاٌن

نرم x سخت / کھردرا َناِعٌم )×( َخِشٌن

کپڑے بدلنے کا کمرہ َكاِبيَنٌة = ُغْرَفُة التَّْبِديِل

نصف آستین والی قمیص )ہاف سلیو( َقِميٌص ِبِنْصِف ُكّمٍ

آستین والی قمیص َقِميٌص ِبُكٍمّ

وہ کاٹتا ہے ُع يَُقطِّ

وہ تولتا ہے - )وزن کرتا ہے( َيِزُن

وہ تجربہ کرتا ہے ُب يَُجّرِ

پانچواں یونٹ -)کام( اْلَوْحَدُة اْلَخاِمَسُة - اْلَعَمُل

تعلیمی قابلیت َراِسيُّ ُل الّدِ الـُمَؤّهِ

مالزمت کا دفتر َمْكَتُب التَّْوِظيِف

بورڈ َلِفَتٌة )ج( َلِفَتاٌت
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خالی آسامیاں َوَظاِئُف َشاِغَرةٌ

ہیلتھ انشورنس ِحيُّ التَّْأِميُن الّصِ

نجی انٹرویو ُة ْخِصيَّ الـُمَقاَبَلُة الشَّ

سی وی ۔ سوانح ُة اِتيَّ يَرُة الذَّ الّسِ

مالزمت کی درخواست َطَلُب الَعَمِل

کالسیفائیڈ َبٌة ِإْعَلَناٌت ُمَبوَّ

ویب سائٹ َمْوِقٌع ِإِلْكِتُروِنيٌّ

خواب )ج( خواب ُحْلٌم )ج( أَْحَلٌم

تنخواہ کے ساتھ چھٹی إَجاَزةٌ ِبأَْجٍر

تنخواہ )ج( تنخواہیں َراِتٌب )ج( َرَواِتُب

تخصص ُص التََّخصُّ

تجربے کا سرٹیفکیٹ َشَهاَدُة الِخْبَرِة

وہ رات کو جاگتا رہتا ہے َيْسَهُر

جوان آدمی / جوان لوگ َشابٌّ )ج( َشَباٌب

بالغ )ج( بالغاں َكْهٌل )ج( ُكُهوٌل

بوڑھا )ج( بوڑھے َشْيٌخ )ج( ُشُيوٌخ

کمپنی کا مالک ِرَكِة َصاِحُب الشَّ

شعبہ مالزمت کا سربراہ ُمِديُر التَّْوِظيِف

مایوس ُمْحَبٌط

مایوس کرنے واال ُمْحِبٌط

نقصان )ج( نقصانات َخَساَرةٌ )ج( َخَساِئُر

فائدہ )ج( فوائد ِرْبٌح )ج( أَْرَباٌح

خاکروب اٌش = َعاِمٌل َفرَّ

ٹرک َشاِحَنٌة

سیلز نمائندہ َمْنُدوُب َمِبيَعاٍت

انشورنس پالیسی َوِثيَقُة َتْأِميٍن

سیکرٹری )مؤنث( ِسِكْرِتيَرةٌ
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بیروزگاری الَبَطاَلُة

قابلیت )ج( قابلیتیں َمَهاَرةٌ )ج( َمَهاَراٌت

مشکل ُمْشِكَلٌة

اس کے پاس ہے )وہ مالک ہے( َيْمِلُك

وہ دعوت دیتا ہے ۔۔۔ بالتا ھے َيْدُعو

وہ فارغ التحصیل ہوتا ہے ُج َيَتَخرَّ

وہ سوچتا ہے َيَتَخيَُّل

وہ حیران ہوتا ہے َيْسَتْغِرُب

وہ تصدیق x تکذیب کرتا ہے ُب ُق )×( يَُكّذِ يَُصّدِ

وہ منظور x نامنظور کرتا ہے َيْقَبُل )×( َيْرُفُض

چھٹا یونٹ - سیاحتی مقامات َياَرِة اِدَسُة - أََماِكُن ِللّزِ اْلَوْحَدُة السَّ

بھیڑ )واال( ُمْزَدِحٌم

خالی َفاِرٌغ

ادارہ )ج( ادارے َمَعَهٌد )ج( َمَعاِهُد

عوامی حمام اٌم َشْعِبيٌّ َحمَّ

اموی مسجد الَمْسِجُد األَُمِويُّ

حیران کن َبِديٌع

بیرونی )باشندہ( أَْجَنِبيٌّ )ج( أََجاِنُب

دیکھنا / نظر ڈالنا ُرْؤَيٌة = ُمَشاَهَدةٌ

حیرت زا ٌر ُمَحّيِ

براعظم ةٌ َقارَّ

ایشیا آْسَيا

آسٹریلیا أُْسُتَراْلَيا

یورپ أُوُروبَّا

افریقہ ِإْفِريْقَيا

شمالی امریکا َماِليَّة أَْمِريَكا الشَّ

جنوبی امریکا ُة أَْمِريَكا الَجنُوِبيَّ
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حمیدیہ بازار ُسوُق الَحِميِديَِّة

عوام / قوم ۔ لوگ ْعُب = النَّاُس الشَّ

چڑیا ُعْصُفوٌر

فصیح زبان / عام زبان ُة الُفْصَحى × الَعاَميَّ

ظریف الطبع )ج( ظرفاء َظِريٌف )ج( ظَُرَفاُء

قلعہ َقْلَعٌة

پتھر َحَجٌر

ثقافت الثََّقاَفُة

قریب سے x دور سے ِمْن ُقْرٍب × ِمْن بُْعٍد

غرض - مقصد - ہدف َغَرٌض = َهَدٌف

ترقی یافتہ x ترقی پذیر َرةٌ َمٌة = َحِديَثٌة×ُمَتأَّخِ ُمَتَقّدِ

سرور َمَرٌح

اطراف أْنَحاء )م( َنْحَو

مجھے معلوم ہوا ُف َعَلى أََتَعرَّ

میں انتظار کررہا ہوں کہ ۔۔۔ أََتَطلَُّع ِإَلى

میں عمرہ ادا کرتا ہوں أَْعَتِمُر

خیمہ َخْيَمٌة

عالم )ج( علماء َعاِلٌم )ج( ُعَلَماٌء

صحیح بخاری َصِحيُح الُبَخاِريُّ

قراقستان َكاَزاِخْسَتاْن

قرغیزستان ِقْرِغيِزْسَتاْن

ازبکستان أُوْزَبِكْسَتاْن

ترکمانستان تُْرُكَماِنْسَتاْن

تاجکستان َطاِجيِكْسَتاْن

گھوڑے َخْيٌل

شکار َصْيٌد

کیبل کار ِتِلْفِريٌك
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پہاڑی َهَضَبٌة )ج( ِهَضاٌب

قبر َقْبٌر

سیاحتی رہنما ُمْرِشٌد ِسَياِحيٌّ

باز َصْقٌر

سیاحتی دورہ َجْوَلٌة

پروگرام َبْرَناَمٌج

مقابلہ ُمَساَبَقٌة

پہاڑ )ج( پہاڑ َجَبٌل )ج( ِجَباٌل

بند )ڈیم( َسدٌّ

اس نے پرورش پائی )پال بڑھا( َنَشأَ

اس میں شامل ہے َتُضمُّ

وہ رہا )کسی جگہ( َمَكَث = أََقاَم

مجھے امید ہے - میری خواہش ہے أََتَمنَّى أْن = أَْرُجو أْن

وہ ۔۔۔ کرنے لگا تھا أَْوَشَك

ساتواں یونٹ - سپورٹس َياَضُة اِبَعُة - الّرِ اْلَوْحَدُة السَّ

کلب النَّاِدي

برآمدہ الِفَناُء

کھیل کا میدان الـَمْلَعُب

فٹ بال ُكَرُة اْلَقدِم

خالی جگہ / میدان اَحُة السَّ

سپورٹس سینٹر - کھیلوں کا مرکز َياِضيُّ الـَمْرَكُز الّرِ

جسمانی فٹنس ٌة ِلَياَقٌة َبَدِنيَّ

انفرادی کھیل ِرَياَضٌة َفْرِديٌَّة

ویٹ لفٹنگ / وزن اٹھانا َرْفُع األَْثَقاِل

تیراکی َباَحُة الّسِ

ستارہ )ج( ستارے َنْجٌم )ج( نُُجوٌم

باسکٹ بال ِة لَّ ُكَرُة السَّ
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اجتماعی کھیل ٌة ِرَياَضٌة َجَماِعيَّ

والی بال الُكَرُة الطَّاِئَرُة

دوڑنا الَجْرُي

طاقت کے کھیل أَْلَعاُب الُقَوى

چہل قدمی / چلنا الـَمْشُي

ہینڈ بال ُكَرُة الَيِد

میچ۔مقابلہ )ج( مقابلے ُمَباَراةٌ )ج( ُمَباَرَياٌت

حرکت الَحَرَكُة

وزن الَوْزُن

ذہن / دماغ الَعْقُل

مشق َتْمِريٌن / َتْدِريٌب

طاقتور x کمزور ِعيُف الَقِويُّ )×( الضَّ

کھیلوں کادن َيْوٌم ِرَياِضيٌّ

اضافہ ہونا x کم ہونا َيِزيُد )×( َيْنُقُص

وہ قوی ہوگیا x کمزور ہوگیا َيَقَوى )×( َيْضُعُف

وہ اس پر مطمئن ہے َيْكَتِفي ِبـ

وہ ۔۔۔ سے ملتا ہے َيْجَتِمُع

وہ ۔۔۔ میں شامل ہوتا ہے َيْنَضمُّ ِإَلى

وہ کھیل کی مشق کرتا ہے َيَتَريَُّض

قومی ٹیم ُمْنتَخٌب

گول کیپر َحاِرُس الـَمْرَمى

گول الـَمْرَمى

پینالٹی َضْرَبُة َجَزاٍء

مرکزی کھالڑی َلِعٌب أََساِسيٌّ

ریفری َحَكٌم أََساِسيٌّ

معاون ریفری َحَكٌم ُمَساِعٌد

اضافی کھالڑی َلِعٌب اْحِتَياِطيٌّ
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کوچ ٌب ُمَدّرِ

برازیل الَبَراِزيُل

ورلڈ کپ َكْأُس الَعاَلِم

میچ کا نتیجہ َنِتيَجُة الـُمَباَراِة

ہجوم ُجْمُهوٌر

ٹیم َفِريٌق

گول َهَدٌف

چمپئین )مقابلہ جیتنے واال( ہاف ٹائم۔ وقفہ ِاْسِتَراَحٌة

چیمپئین)مقابلہ جیتنے واال( َبَطٌل

چمپئین شپ بُْطوَلٌة

ہاف َشْوٌط

ہم منصب َنِظيٌر

۔۔۔ کے حق میں x کے مخالف ِلَصاِلِح )×( ِضدَّ

مد مقابل ُمَناِفٌس

وہ جیتتا ہے x وہ ہارتا ہے َيُفوُز )×( َيْنَهِزُم

وہ اجازت دیتا ہے / گنتا ہے َيْحَتِسُب

وہ روکتا ہے َيُصدُّ

وہ کک مارتا ہے ُد يَُسّدِ

وہ چالتا ہے / سکھاتا ہے يُِديُر

وہ برابر کرتا ہے َيَتَعاَدُل

وہ ۔۔۔ حاصل کرتا ہے يُْحِرُز

وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے / تائید کرتا ہے ُع يَُشّجِ

وہ تبصرہ کرتا ہے ُق َعَلى َيَشَرُح / يَُعّلِ

وہ ہارتا ہے ُع يَُضّيِ

آٹھواں یونٹ۔ یادداشتیں اْلَوْحَدُة الثَّاِمَنُة - ِذْكَرَياٌت

پرانا زمانہ َعْصٌر َقِديٌم

ڈاک َبِريٌد
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ڈاکیا َساِعي َبِريٍد

ٹیکنالوجی ْكنُولُوْجَيا الّتِ

ہاتھ کی لکھائی الَخطُّ الَيَدِويُّ

تعلیم کے مراحل ۔ َمَراِحُل التَّْعِليِم:

پرائمری، مڈل، ہائی اِلْبِتَداِئيَُّة، اِلْعَداِديَُّة، الثَّاَنِويَُّة

جامعہ )یونیورسٹی( اعلٰی تعلیم ِراَساُت الُعْلَيا َجاِمَعُة، الّدِ

عمر کے حصے َمَراِحُل الُعْمِر

بچپن۔ جوانی َباُب، الطُُّفوَلُة، الشَّ

درمیانی عمر - بڑھاپا ْيُخوَخُة الُكُهَوَلُة، الشَّ

پرانے زمانے کے ذرائع نقل و حمل َوَساِئُل ُمَواِصلٍت َقديَمٌة

گھوڑے َخْيٌل )م( ِحَصاٌن،

خچر ِبَغاٌل )م( َبْغٌل،

گدھے َحِميٌر )م( ِحَماٌر،

اونٹ ِإِبٌل )م( َجَمٌل / َناَقٌة

سائیکل اَجٌة َدرَّ

صاف x گندہ / آلودہ ٌث َنِظيٌف )×( ُمَلوَّ

ماحول الِبيَئُة

روشنی x اندھیرا َضْوٌء / نُوٌر )×( َظَلٌم

بجلی کا بلب ِمْصَباٌح َكْهَرَباِئيٌّ

ایجادات ُمْخَتَرَعاٌت

ہجرت کا ملک الـَمْهَجُر

زراعت ِزَراَعٌة

بیٹری َبطَّاِريٌَّة

ریڈیو َراْديُو

وہ عادی ہوجاتا ہے ُد َيَتَعوَّ

وہ احترام کرتا ہے َيْحَتِرُم

وہ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے َيْعِطُف َعَلى
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وہ خوشگوار گفتگو کے ساتھ رت جگا کرتا ھے َيَتَساَمُر

پیدا ہوا / پیدا ہوتا ہے x مر گیا / مرتا ہے ُوِلَد، يُوَلُد )×( َماَت، َيَمْوُت

شمع ۔ موم َشْمَعٌة

زخم )ج( زخم ُجْرٌح )ج( ُجُروٌح

ٹانکا )ج( ٹانکے ُغْرَزةٌ )ج( ُغَرٌز

نشان )ج( نشانات أََثٌر )ج( آَثاٌر

لڑکا ۔ لڑکپن ُمَراِهٌق )×( الـُمَراَهَقُة

سیرت النبی ِسيَرُة النَِّبّيِ

صحابہ کرام َحاَبُة الِكَراُم الصَّ

برقی رو التَّيَّاُر الَكْهَرَباِئيُّ

اول ُل الـَمْرَكُز األَوَّ

زندگی x موت َحَياةٌ )×( َمْوٌت

درد ناک ُمْؤِلٌم

وہ جالتا ہے / روشنی کرتا ہے يُوِقُد

وہ سیتا ہے َيِخيُط

وہ خوش ہوتاہے َيْفَرُح

وہ قصہ سناتا ہے / بیان کرتا ہے َيْحِكي

وہ چھوڑتا ہے / خیرباد کہتا ہے َيَدُع = َيْتُرُك

وہ گرتا ہے َيْسُقُط

وہ زخمی ہوتا ہے َيْجَرُح

یہ کٹ گیا َيْنَقِطُع

وہ غمگین ہوتا ہے َيْحَزُن
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INTERMEDIATE LEVEL GLOSSARY ُمْفَرَداُت اْلِكَتاِب اْلُمَتوسِِّط
URDU عربي

پہال یونٹ - لوگوں کے اوصاف اْلَوْحَدُة اأْلُوَلى - َوْصُف النَّاِس

گول ُمستِدير

بیضوی / لمبوترا َبْيَضاِوّي

نرم ناِعم

سخت َخِشن

گھنگھریاال د ُمَجعَّ

لہردار ج ُمَموَّ

سیاہ أَْسود

سفیدی مائل خاکستری أَْشَيب

سنہرا أَْشقر

لمبا / لمبی طويل )ة(

ٹھگنا )پست قد( ٹھگنی قصير )ة(

درمیانہ / درمیانی معتدل ط )ة( / معتِدل )ة( متوّسِ

سیدھا ُمستقيم

ٹیڑھا ُمْنَحٍن

طاقتور قِوّي )ة(

کمزور ضعيف )ة(

عضالت کا مالک / عضالت واال ذو َعَضلت

شہد رنگ َعَسِليَّة

سیاہ )مؤنث( سوداء

نیلی )مؤنث( َزْرقاء

بھوری يَّة
بُنِّ

ہری / سبز خضراء

کشادہ واِسعة

تنگ )مؤنث( َقة َضّيِ
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باریک / چھوٹا َدِقيٌق / َصغير

بڑا - کالں كبير / أَْفَطس

گہرا )رنگ( َداِكنة

ہلکا )رنگ( َفاِتحة

گندم گوں / سانوال َقْمِحيَّة / ِحْنِطيَّة

سفید )مؤنث( بيضاء

سنہرے بالوں والی َشْقراء

گوری / سفیدی مائل بھوری شاِحبة

خوبصورت َوِسيم

بدنما / بدصورت َقِبيح / َدِميم

خوبصورت - وسیم أَِنيق

موٹا َسِمين

دبال / کمزور َنِحيف

درمیانے وزن واال ط الَوْزن ُمَتَوّسِ

حاملہ َحاِمل

معذور ُمَعاق

اندھا / نابینا أَْعَمى / َفاِقد الَبَصر / َكِفيٌف

بہرا ْمع أََصمُّ / فاِقد السَّ

مہنگی َغالية

سستی َرخيَصة

نئی جديدة

پھٹی پرانی / پرانی/قدیم َباِلية / َرثَّة / قديمة

نفیس )مؤنث( / مرتب ُمَهْنَدَمة / ُمَرتََّبة

بے ترتیب غير ُمَرتََّبة

مونچھوں واال / مچھندر ذو َشاِرب

داڑھی واال ذو ِلْحَية / ُمْلَتٍح

ڈاڑھی منڈھا َحِليق
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باپردہ َبة ُمَحجَّ

نقاب پوش ُمْنَتِقَبة

بے پردہ َجة / َساِفَرة ُمَتَبّرِ

زخم کے نشان واال عليه أَثُر ُجُروح / نُُدوب

خوبصورتی واال ذو - ذات َشاَمة / ذو - ذات َخاٍل

گنجا / گنجی أَْصَلع )َصْلَعاء(

گنجا / گنجی أَْقَرع )َقْرَعاء(

بچہ ِطفل

نوجوان / مراہق ُمراِهق

جوان شابٌّ

ادھیڑ عمر َكْهل

بڑھیا عُجوز

عمر رسیدہ ُمِسنٌّ

بیس کی دہائی میں في الِعْشرينيَّات

تیس کی دہائی میں في الثَّلِثينيَّات

چالیس کی دہائی میں في األْرَبعينيَّات

شرمیال x گھل مل جانے واال َخُجول / ِاْنِطَواِئّي × ِاْجِتَماِعي

ذہین / بیوقوف ذِكّي × َغبّي

محنتی / چست x غافل / سست ُمجتهد / نِشيط × ُمْهِمل / َكْسلن

با ادب x بے ادب / بے شرم ُمؤدَّب × قليل األدب / َوِقح

اچھا / مہربان / ہمدرد َطّيِب / َحنُون / َعطُوف

سخت / ظالم َفّظ / غِليظ / قاٍس

قناعت پسند x اللچی اع َقنُوع × َطمَّ

سچا x جھوٹا صاِدق × كاِذب

ٹھنڈے مزاج کا x غصیال هادئ × َعَصِبي

بہادر x بزدل ُشَجاع × َجَبان

مغرور /متکبر x ملنسار / متواضع ر / َمْغرور × ُمَتَواِضع َفُخور / ُمَتَكّبِ
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بے احتیاط x متردد د ر × ُمَتَرّدِ ُمَتَهّوِ

سخی x بخیل كريم × بخيل

پرامن x درندہ صفت ُمَساِلم × َشِرس / ُعْدَواني

صابر x بے صبرا َصُبور × َمُلول

ہٹ دھرم x فرمانبردار / معاملہ فہم َعِنيد × ُمَتَفاهم / ُمِطيٌع

باتونی x کم گو َثْرَثار × قليل الكلم

پیٹو )زیادہ کھانے واال( اللچی َنِهٌم / أَُكوٌل

ڈرا ہوا / خوفزدہ خائف / َمْذُعور

تنگ آیا ہوا / غضبناک ُمتضايق / غضبان

غضبناک / بپھرا ہوا / غصے سے بھرا ہوا َحاِنق / َهاِئج / ُمْغَتاظ

نفرت انگیز ز ُمْشَمِئز / ُمَتَقّزِ

صدمے کا شکار/ حیران َمْصُدوم / َمْذُهول / ُمْنَدِهش

مشتاق ُمْشَتاق

اشتعال دالنے واال ِاْسِتْفَزاِزي

دوسرا یونٹ - تہوار اور دینی مواقع يِنَيُة اْلَوْحَدُة الثَّاِنَيُة - اأْلَْعَياُد َواْلُمَناَسَباُت الّدِ

عاشورا )10محرم( َعاُشوراء

میالدالنبی َمْولد النبي

اسراء و معراج اِلْسَراء والِمْعراج

رمضان کے روزے َصْوُم رمضاَن

عیدالفطر ِعيُد الِفْطر الُمبارك

حج الَحج

وقوف عرفات َوْقَفُة َعَرفات

عیداالضحی ِعيد األَْضَحى الُمبارك

چاند نظر آنا ُرْؤَية الِهلل

روزہ يام الّصِ

روزہ دار x روزہ خور َصاِئم × ُمْفِطر

افطار الفَطار
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سحری ُحور السُّ

نماز تراویح َصلة التََّراِويح

تہجد / قیام اللیل َصلة الِقَيام

اعتکاف الْعِتَكاف

لیلۃ القدر ليَلة الَقْدِر

دعائے قنوت ُدعاء الُقنُوت

قاری الَقاِرئ

ختم قرآن َخْتُم القرآِن

رمضان )رحمن کا دسترخوان( حمن مائدُة الرَّ

صدقۂ فطر /  قطرانہ َزَكاة الِفْطر

مفتی الُمْفِتي

شیخ االزہر شيُخ األزهر

کھلی فضا الَخلُء

نماز عید صلة الِعيد

عیدی الِعيِديَّة

رشتہ داروں سے صلہ رحمی ِحم ِصلُة الرَّ

گلے ملنا ِعَناق

مبارکباد دینا َتْهِنَئة

جھگڑنا x صلح کرنا ِخَصام × ُصْلح

کیک الَكْعك

خشک میوہ جات َرات الُمَكسَّ

عجوہ )کھجور کی ایک قسم( الَعْجَوة

لوکوم )ترکی کھانا( الَمْلَبن / الحلقوم

چھوہارے )خشک کھجور( التَّْمر

حرمین شریفین الَحَرمان الَشِريفان

پراثر خاِشع / ُمؤثِّر

فریضہ حج َفِريَضة الَحّجِ
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بھیڑ الْزِدحاُم

جبل عرفات جبُل عرفات

مشقت / مشکل مشقة / صعوبة

قربانی األُضحية

ایام تشریق )12,11اور13ذی الحجہ( أيام التَّْشِريق الثلثة

مینڈھا الَكْبش / الَخُروف

بھیڑ النَّْعَجة

بیل الثَّْور

گائے الَبَقرة

اونٹ الَجَمل

اونٹنی النَّاَقة

بکرا التَّْيس

بکری الَعْنَزة

سینگ )ج( سینگ قرن )ج( ُقرون

بدن / جسم َبَدن / ِجسم

وہ ذبح کرتا ہے يذبح / َيْنَحر

سینگ مارنا َيْنَطح

تیز x کند )چھری وغیرہ( ة × الباِردة الَحادَّ

استری کرنے واال اُء الَكوَّ

تسمہ ِرباط الحذاء

وہ پالش کرتا ہے )چمکاتا ہے( ُع يَُلّمِ

وہ تحفہ دیتا ہے يُْهِدي

وہ مناتا ہے )عید وغیرہ( َيْحَتِفل بـ

تیسرا یونٹ - بہت دلچسپ ا اْلَوْحَدُة الثَّاِلَثُة - ُمْضِحٌك ِجدًّ

لطیفہ نُْكَتة / ُفَكاَهة / طُْرَفة / َناِدَرة

ہنسی / مسکراہٹ / تبسم ٌم َضِحٌك / َتَبسُّ

قہقہ لگانا / کھلکھال کر ہنسنا َقْهَقَهٌة



51

Arabic - Urdu

سلسلة التكلم لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

مزاح ِمزاٌَح

مذاق اڑانا x احترام کرنا ُسْخِريٌة / اْسِتْهَزاٌء / َتَهكٌُّم × ِاْحِتَراٌم

تفریح َتْرويٌح / َتْرِفيٌه

غم x خوشی / سرور رور الُحْزن / األََسى × الَفَرح / السُّ

)انٹرنیٹ سے( کوئی چیز حاصل کرنا )ڈاؤن لوڈ کرنا( َتْحميل / َتْنِزيل من النترنت

فائل الِمَلفُّ

پھٹنا يْنَفِجُر

چونکہ۔۔۔ ماَدام

وہ ڈر گیا َفِزَع

خوبصورت / ظریف / خوش مزاج َظِريٌف

بھدا / ناشائستہ َسِمٌج

دلچسپ / خوشگوار ُمْمِتٌع

اکتا دینے واال ُمِملٌّ

خفیہ ّي ِسّرِ

کھلم کھال َعَلِنّي

نیٹ ورک َبَكة الَعْنَكُبوِتيَّة الشَّ

انٹرنیٹ النترنت

فورم الُمْنَتَدى

نگران الُمْشِرف

ارکان األعَضاُء

شراکت الُمَشاَرَكة

تبصرہ التَّْعِليق

حالت َموِقف

مطبعہ / چھاپہ خانہ َمْطَبَعة

طبیعات الِفيزَياء

ان پڑھ / جاہل / غیر تعلیم یافتہ يٌّ
أُّمِ

جمہوریہ ُجْمُهوِريَّة
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مصافحہ ۔۔۔ ہاتھ مالنا ُمَصاَفَحة

عدالت )کچہری( الَمْحَكَمة

حوصلہ افزائی کرنا التَّْقِدير

کچھ عرصہ قبل را ُمؤخَّ

اداکار ُمَمثِّل

اس کو ۔۔۔ کا سامنا ہے ُض ِلـ َيَتَعرَّ

چھپ گیا - طبع ہو گیا طُِبَع

وہ دہراتا ہے ُد يَُرّدِ

وہ روکتا ہے۔۔۔ منع کرتا ہے َيْمَنع

وہ اس سے مستغنی ہے / اس کو ضرورت نہیں َيْسَتْغِني

اس نے دریافت کیا / تالش کیا َيْكَتِشُف

وہ پڑھتا ہے َيْتُلو

وہ امیر ہوتا ہے يُْثِري

چوتھا یونٹ۔ فطرت )نیچر( اِبَعُة - الطَِّبيَعُة اْلَوْحَدُة الرَّ

کائنات َكْون )ج( أَْكَوان

عالم )ج( عوالم َعاَلم )ج( َعَواِلم

ماحول )ج( ماحول ِبْيَئة )ج( ِبيَئات

بحر )ج( بحار ُمِحيط )ج( ُمِحيطات

صحرا )ج( صحرا َصْحَراء )ج( َصَحاَرى

جنگل )ج( جنگالت َغاَبة )ج( َغاَبات

مٹی - زمین تُْرَبة )ج( تَُرب

مرجانی چٹانیں ِشَعاب َمْرَجاِنيَّة

جزیرہ )ج( جزائر َجِزيرة )ج( ُجُزر

غار )ج( غاریں َكْهف )ج( ُكُهوف

مخلوق )ج( مخلوقات َكاِئن )ج( َكاِئنات

جنگلی پودے ية َنَباَتات َبّرِ

شکاری پرندے طُُيور َجاِرَحة
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نادر جانور َحَيوانات َناِدَرة

زلزلہ )بھونچال )ج( زلزلے ِزْلَزال )ج( َزَلِزل

آتش فشان )ج( آتش فشاں بُْرَكان )ج( َبَراِكين

سیالت )ج( سیالب َفَيَضان )ج( َفَيَضانات

جھکڑ / تیز ہوا ِإْعَصار / َزْوَبَعة

تیز ہوائیں )ج( أََعاِصير / َزَواِبع

آلودگی پھیالنے والی چیزیں َثات الُمَلّوِ

دھواں ُدَخان

کچرا نَُفاَيات

سائلنسر يارات َعاِدم السَّ

آگ َحِريق

کیڑے ماردوائیں / کرم کش ادویات ُمِبيَدات َحَشِريَّة

۔۔۔ سے پیدا ہونے واال ۔۔۔ خارج ہونے واال ُمْنَبِعث

نقصاندہ x فائدہ مند َضاّر × َناِفع

زہریال َساّم

خطرناک َخِطير

تباہ کن / مہلک ُمْهِلك

جان بوجھ کر د ُمَتَعّمِ

الپروا / غیر ذمہ دار ُمْسَتْهِتر

غیر سنجیدہ َعاِبث

غافل ُمْهِمل

اونچا / بلند َشاِهق

وسیع / کھال َشاِسع

دور َناٍء

موسالدھار بارش َواِبل

خالص / صاف ستھرا َنِقّي

اسے گھٹن محسوس ہورہی ہے َيْخَتِنق
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وہ پاک کرتا ہے ر يَُطّهِ

وہ سزا دیتا ہے يَُعاِقب

وہ دفن کرتا ہے َيْدِفن

آگ بھڑک اٹھنا َيْشَتِعل

وہ خوراک بناتا ہے/کھاتا ہے ى َيَتَغذَّ

وہ )خطرے سے( بچ جاتا ہے َيْنُجو

وہ خراب کرتا ہے / نقصان پہنچاتا ہے يُْفِسد

وہ مرمت کرتا ہے/ٹھیک کرتا ہے يُْصِلح

وہ کھو دیتا ہے َيْفِقد

وہ کوشش کرتا ہے يَُكاِفح

وہ ڈالتا ہے / نیچے رکھتا ہے يُْلِقي

وہ جاتا ہے / خیر باد کہتا ہے َيْغُرب

ڈالتا ہے )کوئی مائع چیز( َيُصّب

فیکٹری / کارخانہ َمْصَنع

پھیپھڑا ِرئَة

خطرہ / تباہی / ہالکت  َتْهُلَكة

اعتماد / بھروسہ ِثَقة

ناظم / نشری پروگراموں کا تعارف کرانے واال ُمِذيع

ناظر / دیکھنے واال )ج( ناظرین / تماشائی ُمشاِهد

نمائندہ )اخبار وغیرہ کا( ُمَراِسل

مہمان َضيف

پروگرام )ج( پروگرام َبْرَناَمج )ج( َبَراِمج

براہ راست على الهواء / ُمَباِشر

منصوبہ بندی َتْخِطيط

خشکی x سمندر )بر x بحر( × الَبحر الَبرُّ

بری سفر / خشکی کا سفر يَّة × َرَحلت َبّرِ

سمندری سفر َرَحلت َبْحرية
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خیمہ زن ہونا )کسی جگہ خیمے لگانا( التَّْخِييم

مشغلہ )ج( مشاغل / مشغلے ِهَواَية )ج( ِهَواَيات

ریت َرْمل )ج( ِرَمال

سرگرمی )ج( سرگرمیاں َنَشاط )ج( َنَشاَطات

ایندھن َحَطب

روایتی کھانے َوَجبات َشْعِبيَّة

پکانا َطْهي

تیار کرنا تحضير

کیمپ / خیمہ گاہ ُمَعْسَكر )ج( ُمَعْسَكرات

غور و فکر ل التََّفكُّر = التَّأَمُّ

ذہنی سکون َراَحٌة نفِسيَّة

ذمہ داری سنبھالنا ل الَمْسؤوِليَّة َتَحمُّ

خود اعتمادی العِتَماُد على النَّْفس

منفی رویہ ُسُلوِكيَّاٌت َسْلِبيَّة

مثبت رویہ ُسُلوِكيَّاٌت ِإيَجاِبيَّة

ً مختصر طورپر / مختصرا ِباْخِتَصاٍر

حال ہی میں / کچھ عرصہ قبل اآلِوَنة األِخيرة

ابتدائی مخلوقات مْخُلوقات ِفْطِريَّة

قیمتی / بیش قیمت / جس کی کوئی قیمت نہیں َقّيَِمة

گہرا )مؤنت( گہری َعِميَقة

خاص / جس کی تخصیص کردی گئی ہو د ُمَحدَّ

وہ )اس پر( اثر انداز ہوتا ہے يَُؤثِّر على

وہ ۔۔۔چاہتا ہے َيَودُّ أن

مجھے معلوم ہوا۔۔۔ میں نے ۔۔۔کے بارے میں جانا أَطَِّلع

وہ تنگ کرتا ہے يَُضاِيق

وہ ہٹاتا ہے / ختم کرتا ہے يُزِيل

مٹا دیتا ہے / ملیا میٹ کرتا ہے ر يَُدّمِ
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وہ نافذ کرتا ہے يَُطّبِق
وہ ۔۔۔ سے نجات حاصل کرتا ہے / اپنے آپ کو دور 

کرتا ہے َيَتَخلَّص ِمن

یہ حوصلہ افزا ہے ع على يَُشّجِ

کچرا ُمَخلََّفات / نَُفاَيات

اصول َمْبَدأ )ج( َمَباِدئ

تفصیالت َتَفاِصيل

یو آر ایل )انٹرنیٹ پر یکساں رابطے کا ذریعہ( َراِبط

میدان / فیلڈ َمَجال

شراکت داری َشَراَكة

پانچواں یونٹ۔ مختلف تہذیبیں اْلَوْحَدُة اْلَخاِمَسُة - َثَقاَفاٌت ُمْخَتِلَفٌة

تہذیب / روایت تَُراٌث

روایتی )کھیل( ُعُروٌض َشْعِبيَّة

مشرقی کھانے أطباٌق َشْرِقيَّة

روایتی ناچ )رقص( َرْقٌص َشْعِبيٌّ

مولوی رقص )گھومنے والے درویش( ْقَصة الَمْوَلِويَّة الرَّ

شادی بیاہ اورخوشی کے مواقع األَْعَراُس واألَْفراح

روایتی لباس أَْزَياٌء َشْعِبيَّة

تہوار ِمْهَرَجان

پینٹنگ يَّة
لْوَحات َفنِّ

ماڈل َمات ٌم )ج( ُمَجسَّ ُمَجسَّ

قومی ترانے / ملی نغمے أَناِشيُد وطِنيَّة

یمنی مندی )چاول( الَمْنِدي الَيَمِنيُّ

اردنی منسف )ایک کھانا( الَمْنَسف األُْرُدِني

شامی مقلوبہ )ایک کھانا( وِريَّة الَمْقُلوَبة السُّ

شامی اور فلسطینی فالفل )کھانا( ورية الَفَلِفل الِفلسِطينية والسُّ

سعودی یا خلیجی کبسہ )چاول( عوِدية أو الَخِليِجيَّة الَكْبَسة السُّ

مصری کشری الُكَشِري المصري
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شمالی افریقہ کا کسکسی یا مفتول الُكْسُكِسي أو الَمْفُتول في َشمال إفريقيا

شمالی افریقہ کی پودینہ ملی سبز چائے اي األخضر الُمَنْعَنع في َشمال إفريقيا الشَّ

ترکی کوفتہ َئة في تركيا )ِتِشي كفته( الُكْفَتة النَّّيِ

حرمن کیک الَكْعك األَلَماني

وسطی ایشیا کا گھوڑے کا گوشت لحم الِحصان في آسيا الوسطى

وسطی ایشاء کا گھوڑی کا دودھ ألباُن الخيِل في آسيا الوسطى

مہندی کا نقش َنْقُش الِحنَّاء

سرمہ الُكْحل

جاپانی سالم التَِّحيَّة الَيابانية

جاپانی لباس )کیمونو( ّي الياباني )الِكيُمونُو( )الّزِ

آنے واال الُمْقِبل

چھوٹا کیا ہوا ُمَصغَّر

فنی َفنِّي

کچا َنّيِئ

روایتی َتْقِليدي

عوامی َشْعِبّي

ملی/ملکی وطني

مشرقی َشْرِقي

ممتاز / خصوصی ُمَميَّز

ثقافتی ثَقافي

روایتی تَُراثي

پرجوش َحَماِسي

استوائی ِاْسِتوائي

زرق برق َزاٍه

وہ تیاری کرتا ہے  يُنظِّم

دلکش / جاذب نظر يْجِذب

پر َجَناح )ج( أَْجِنَحة
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مسلسل على التَّوالي

ٹماٹر کی چٹنی ْلَصة الصَّ

پسا ہوا لہسن َدقَّة الثَّْوم

بحر اسود کا عالقہ / خطہ ِمنَطقة البحر األسود

ایکواڈور المنطقة الْسِتوائية

خصوصیت َطابع

مجلس اقوام متحدہ ُمَنظََّمة األَُمم المتَِّحَدة

دین ين الّدِ

سیاست َياسة الّسِ

اقتصادیات الْقِتَصاد

فوج الَعْسَكِريَّة

لہجے اللََّهَجات

تاثر ِاْنِطَباع

عوامی زبانی يَّة الَعاِمّ

فصیح عربی زبان الُفْصَحى

نصاب  َمْنَهج

مشکالت َداِئد الشَّ

معاونین أَْعَوان

کوششیں ُمَحاَولت

ادارہ َسة ُمَؤسَّ

کوئی کام کرنے میں پہل کرنا يَُباِدر إلى

حاصل کرنا / حاصل ہونا َيْحَظى ِبـ

مناسب ہونا / کے الئق ہونا َيِليُق ِبـ

ایک چیز کو دوسری کے ساتھ مالنا َيْخَتِلُط ِبـ

وہ امید کرتا ہے َيْأُمل أَْن

وہ اثر انداز ہوتا ہے َيُسود

وہ مہارت حاصل کرتا ہے يُْتِقُن
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وہ ایک رات رہا / رہتا ہے َباَت - َيِبيُت

ترقی یافتہ ر ُمَتَطّوِ

محنتی / سنجیدہ َجادٌّ

چھٹا یونٹ - ضرب المثال اور حکمت کی باتیں اِدَسُة - أَْمَثاٌل َوَتْعِبيَراٌت َوِحَكٌم اْلَوْحَدُة السَّ

مثال )ج( مثالیں َمَثل )ج( أَْمَثال

حکمت کی بات )ج( حکمت کی باتیں ِحْكَمة )ج( ِحَكم

عذر )ج( اعذار ُعْذر )ج( أَْعَذار

گھوڑا )ج( گھوڑے َجَواد )ج( ِجَياد

لغزش )پاؤں پھلسنا( َكْبَوة )ج( َكَبَوات

چیتا )ج( چیتے َنِمر )ج( نُُمور

الٹھی / عصا )ج( الٹھیاں َعَصا )ج( ِعِصّي

بردباری الِحْلم

کل )گزشتہ( الَباِرَحة

کبھی کبھی ِغّب

غصہ الَغْيظ

درخت کی چھال َجَرة ِلَحاُء الشَّ

لوہا الَحِديد

عزت نفس x توہین الَكَراَمة × اِلَهاَنة

زبان کی لغزش )ج( لغزشیں َسْقَطة )ج( َسَقَطات

بہنوئی َعِديٌل )زوج أخت الزوجة(

ہتھوڑا ِمْطَرَقة

اس نے ناپسند کیا x پسند کیا َكِرَه × أََحبَّ

وہ قیمتی ہوگیا x حقیر ہوگیا َعزَّ × َهاَن

اس نے ۔۔۔  کے بارے میں بتایا/بتاتا ہے أَْنَبأَ - يُْنِبئ

اس نے نرمی سے سرزنش کی / گلہ کیا َعاَتَب - يَُعاِتُب

اس نے مالمت کی َلَم - َيُلوُم

اس نے ہتھوڑا مارا / وہ ہتھوڑامارتا ہے َطَرَق - َيْطُرُق
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بردبار / غصے کو دبانے واال َكاِظم

جنگ میں اونٹوں اور گھوڑوں کی رسی پکڑنے واال الَحاِبل

تیر انداز النَّاِبل

دائمی مرض ُعَضال

دوست َحِميم

وہ بالکل بدل گیا َرَجَع ِبَغيِر الَوْجِه الِذي َذَهَب ِبِه

جیسے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں َكأَنَّ َعلى رأِسِه الطَّْيَر

کئی بار ِمِراًرا وَتْكَراًرا

مشکل حاالت ظُروٌف َصْعبة

گہرا دوست صديٌق حَمِيٌم
جلد غصہ اور جلد راضی ہونے واال / پل میں تولہ پل 

میں ماشہ َضا سريُع الَغَضِب سريُع الّرِ

دائمی مرض َداٌء ُعَضال

جس کا کام اسی کو ساجھے اخِل بيَن الَعَصا وِلَحاِئها َكالدَّ

انسان خطا کا پتال ہے ُب؟ َجاِل الُمَهذَّ أَيُّ الّرِ
کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی / شاید کوئی مجبوری 

ہو لَعلَّ َله ُعْذًرا وأنَت َتُلوُم.

کبھی کبھی مالقات سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے ا َتْزَدْد ُحبًّا. ُزْر ِغبًّ

کبھی کبھی غیر بھی کام آجاتے ہیں ك. ُربَّ أٍَخ َلَك لم َتِلْدُه أُمُّ

اپنے بھائی کی غلطی سے درگزر کرو إَذا َعزَّ أَُخوَك َفُهْن.

معامالت گڈمڈ ہوگئے اختلَط الَحاِبُل بالنَّاِبل.

گرم لوہے پرجوٹ مارو - )موقع سے فائدہ اٹھاؤ( اُْطُرِق الَحِديَد وهو َساِخٌن.

دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے داِئد تُْعَرُف الْخَواُن. عند الشَّ

سخت سست کہنا / ڈانٹ ڈپٹ کرنا َلِبَس له ِجْلَد النَِّمر.

بردباری / اخالق کا سردار ہے ُد األخلِق. الِحْلُم َسّيِ

عزت کو گدھے کے عالوہ کوئی مسترد نہیں کرتا َل َيْأَبى الَكَراَمَة ِإلَّ ِحَماٌر.

ہر شہسوار سے لغزش ہوتی ہے ِلُكّلِ َجَواٍد َكْبَوةٌ.

غصے کو قابو اور لوگوں کو معاف کرنے والے "والَكاِظِميَن الَغْيَظ والَعاِفيَن َعِن النَّاِس"
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اگر میرا ہاتھ مجھ سے نفرت کرے تو اسے بھی کاٹ 
دوں لو َكِرَهْتِني َيِدي َلَقَطْعُتَها.

بالکل ایک جیسے حاالت ْيَلَة ِباْلَباِرَحِة. ما أَْشَبَه اللَّ
سب باتوں کی ایک بات / ہاتھی کے پاؤں میں سب کا 

پاؤں َقَطَعْت َجِهيَزُة َقْوَل ُكّلِ َخِطيٍب.

دوستی خراب موسم میں سایہ فراہم کرنے والی 
چھتری کی طرح ہے . ُلَك إذا َساَء الَجوُّ َداَقُة كالِمَظلَّة تَُظّلِ الصَّ

جوا الِقَمار

شراب الَخْمر

دوست َرِفيٌق )ج( ُرَفَقاء

خطرہ التَّْهُلَكة

برا آدمی / چیز)خبیث( الَخِبيث )ج( الَخَباِئث

اچھا آدمی / چیز الطَّّيِب )ج( الطَّّيِبات

توبہ التَّوَبة

انصاف / عدل الَعَذُل

قرض َدْيٌن

وعدہ َوْعٌد

انس x وحشت األُْنُس × الَوْحَشُة

گچھا الُعْنُقوُد

جن / عفریت ِعْفِريٌت

آزاد آدمی x غالم الُحرُّ × الَعْبُد

وہ ناامید ہوتا ہے َيْقَنُط

وہ پھونک مارتا ہے َيْنُفُخ

وہ ادا کرتا ہے/دیتا ہے۔ ُد / َيْدَفُع يَُسّدِ

وہ عطا کرتا ہے َيُمنُّ

جھگڑالو لوگ ِرْفَقة األُْنِس

سب خرابیوں کی بنیاد أُمُّ الَخَباِئِث

آگ سے کھیلنا اللَِّعُب بالنَّاِر

بذات خود ہالکت میں پڑنا / مصیبت مول لینا أَْلَقى ِبَيَدْيِه إلى التَّْهُلَكِة
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گچھے کا آخری دانہ / سب سے چھوٹا بچہ آِخُر الُعْنُقوِد

خیاالت کو بدلنا / غلط ذہن سازی کرنا َغِسيُل الُمّخِ

سچی توبہ التَّوَبُة النَُّصوُح

خطرے میں ہے عَلى َكّفِ ِعْفِريٍت

بے فائدہ کوششیں ينُفُخ في َغْيِر َناٍر

اپنے دل کی ماننا َيْرَكُب َرْأَسه

علمی دورہ َدْرُس ِعْلٍم

قرآن کریم کی تعلیم کا حلقہ َحْلَقُة الُقْرآِن

سانپ کا سر ۔۔۔۔ کسی مشکل کی بنیاد َرْأُس األَْفَعى

سنہری موقع الُفْرَصُة َساِنَحٌة

عقل کے ناخن لینا َعاَد إلى َصَواِبه
چور چوری سے جائے گا ہیرا پھیری سے نہیں جائے 

گا رجَعْت َحِليمُة إلى َعاَدِتها القديمة.

پانی سر سے گزر چکا ْيُف الَعَذَل. َسَبَق السَّ

پھر کیا کرے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت بْعَد َخَراِب َماْلَطة.

بھلے مانس اپنے وعدے کا پاس کرتا ہے َوْعُد الُحّرِ َدْيٌن َعَلْيِه.

ساتواں یونٹ۔ تاریخی شخصیات اِبَعُة - َشْخِصيَّاٌت َلَها َتاِريٌخ اْلَوْحَدُة السَّ

عالم - سائنسدان عاِلم

مشہور آدمی َعَلم

شخصیت شخصية

موجد ُمْبِدع

نابغۂ روزگار ناِبَغة

مفکر ُمَفّكِر

مفسر ر ُمَفّسِ

محدث ث ُمَحّدِ

فقیہ َفِقيه

اصولی )علم اصول کا ماہر( أُُصولّي

حکیم )حکمت کی باتیں کرنے واال( َحِكيم
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ادیب أَِديٌب

شاعر شاِعر

نحوی )علم نحو کا ماہر( َنْحِوّي

علم بالغت کا ماہر َبلِغّي

مورخ / تاریخ دان خ ُمَؤّرِ

علم ریاضی کا ماہر ِرَياِضيَّاِتي

علم طبیعات کا ماہر ِفيْزَياِئّي

علم فلکیات کاماہر َفَلِكّي

سیاح اَلة َرحَّ

فلسفی َفْيَلُسوف

جفرافیہ دان ُجْغَراِفّي

علم ارضیات کا ماہر ِجُيولُوِجّي

دوا ساز َصْيَدِلّي

حاکم /حکمران / گورنر حاِكم / َرِئيس

سلطان ُسْلَطان

بادشاہ َمِلك

شہنشاہ إْمِبَراطُور

شہزادہ أَِمير

والی/گورنر َواٍل

وزیر َوِزير

ریاست / ملک / جمہوریہ دولة / ُجْمُهوِريَّة

سلطنت َسْلَطَنة

مملکت َمْمَلَكة

مملکت ِإْمِبَراطُوِريَّة

امارت ِإَماَرة

والیت ۔۔۔ صوبہ ۔۔۔ حدود ِوَلَية

وزارت ِوَزاَرة
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صحابی َصَحاِبّي

تابعی َتاِبِعّي

کسی بات پر توجہ دینا يَُرّكِز على

کسی کام میں مشغول ہونا اشتَغَل ِبـ

کسی بات پر فخر کرنا ِاْعَتزَّ ِبـ

کسی جگہ قیام کرنا مكَث ِبـ / في

۔۔ کے گردگھومنا/طواف کرنا َف ِبـ / في / على َطوَّ

کے اندر/اوپر حفَل ِبـ

کوئی دن منانا َنَبَغ في

اس نے ۔۔۔پر انحصار کرلیا اْقَتَصر على

اس نے ۔۔۔ سے ترجمہ کیا/میں ترجمہ کیا َتْرَجَم إلى / عن

اس نے مزید مانگا اسَتَزاَد ِمن

اس نے صلح کرائی َوفََّق َبين

وہ ماہر ہوگیا َحَذَق

اس نے)مالقات(کی َعَقَد

اس نے ہجو کی َهَجا

اس نے تعریف کی َمَدَح

ہجو x مدح ِهَجاء × َمْدح

نسل أَْصٌل / ِعْرٌق

فن َفنٌّ

زمانہ / وقت / دور َعْصر

صدی َقْرن

نسل ِجْيل

تجدید التَّْجِديد

اجتہاد الجِتَهاد

احیاء النَّْهَضة

کے عالوہ / عالوہ ازیں َفْضلً عن
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ً خصوصا َلِسيََّما

لعاب / تھوک َفَحْسب

َ تقریبا َنْحًوا من

تھوک ِريق

سانس )ج( سانسیں َنَفس )ج( أَْنَفاس

مظاہرہ ُمَظاَهَرة

مظاہرہ کرنے واال )ج( مظاہرین ُمَتَظاِهر

اس نے مظاہرہ کیا َتَظاَهَر

بم )ج( بم ُقْنُبَلة )ج( َقَناِبل

گیس َغاز

گودام َخِزيَنة )ج( َخَزاِئن

ٹانگ )ٹانگیں(  َساٌق )ج( ِسيَقاٌن

جائے اقامت / رہائش گاہ َمْثَوى / ِإَقاَمة

حملہ الَغْزو

قبضہ الْحِتَلُل

معرکہ / جنگ َمْعَرَكة / َحْرب

لڑائیاں / جنگیں )ج( َمَعاِرك / حروب

اس کا سانس پھول گیا ہے َيْلَهُث

وہ پیچھا کرتا ہے / تعاقب کرتا ہے يَُطاِرُد

وہ نگلتا ہے َيْبَلع

وہ پکڑتا ہے / اٹھاتا ہے َيْلَتِقُط

اس کا غصہ اتر گیا َيْهَدأُ

وہ )گولی( چالتا ہے يُْطِلُق

ابلنا َيْغِلي

اس کا نام / اسے کہا جاتا ہے ى ِبـ يَُلقَّب / يَُسمَّ

وہ ۔۔۔ میں ماہر ہوگیا ہے َيْبُرز في

اس نے ۔۔۔ میں ڈیرے ڈال دیئے َيسَتِقرُّ في
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)کسی جگہ پر( قبضہ کرنا َيْحَتلُّ

کسی کی طرفداری کرنا َيْنَحاُز إلى

وہ مقابلہ کرتا ہے / ڈٹ جاتا ہے ى ِلـ َيَتَصدَّ

وہ گرفتار ہوگیا يُْعَتَقل

وہ ۔۔۔ پرمجبور ہوگیا يُْضَطرُّ إلى

وہ معزول کرتا ہے َيْعِزل

وہ فتوٰی دیتا ہے يُْفِتي ِبـ

وہ مداخلت کرتا ہے ُل في َيَتَدخَّ

وہ زور ڈالتا ہے / ابھارتا ہے َيُحضُّ على

وہ راضی کرتا ہے َيْسَتْرِضي

اس نے ذمہ داری سنبھالی / عہدہ سنبھاال َوِلَي / َيِلي

اسے حکمران مقرر کیا گیا َولَّى / يَُولِّي

خراب َعْطَلن

۔۔۔ کا ہمعصر ُمَعاِصر ِلـ

غالم َرِقيق / َعبيٌد

باریک َدِقيٌق

سانس لینے دو أَْبِلْعني ِريِقي

وہ سانس لیتا ہے يلَتِقُط أْنَفاَسه

اس کا ٹھکانہ اچھا کیا أَْكَرَم َمْثَواه

آنسو گیس ُموِع َغاٌز ُمِسيٌل للدُّ

ہوا کے دوش پر سوار ہوگیا يِح أَْطَلَق َساَقْيِه ِللّرِ

اظہار رائے التَّْعِبيُر عن الَرْأي

ایوبی سلطنت الدولة األَيُّوِبيَّة

مملوکی سلطنت الدولة الَمْمُلوِكيَّة

صالح الدین ایوبی يِن األَيُّوِبي َصلُح الدَّ

ظاہر سببرس الظَّاِهُر َبْيَبْرس

صلیبی ِليِبيُّوَن الصَّ
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منگول / تاتار الَمُغوُل / التََّتاُر

عین جاولت کی لڑائی َمْعَرَكة َعْيِن َجالُوَت

آٹھواں یونٹ - تعلیم اْلَوْحَدُة الثَّاِمَنُة - التَّْعِليُم

تعلیم کے مراحل راسيَّة الَمَراِحل الّدِ

کنڈر گارڈن الَحَضانة / َرْوَضة األطفال

پرائمری الْبِتَداِئيَّة

مڈل طة اِلْعَداِديَّة / الُمَتَوّسِ

ہائی الثَّاَنِوية

جامعہ / یونیورسٹی الَجاِمَعة

اعلٰی تعلیم راساُت الُعْلَيا الّدِ

ڈپلومہ ِدْبُلوَمة

ماسٹر الماِجْسِتير

ڈاکٹریٹ ْكُتوراه. الدُّ

نانو ٹیکنالوجی النَّانُو ِتْكنُُوِلوجي

فضائی انجیئرنگ الهندَسُة الفَضاِئيَّة

ریٹائرڈ پروفیسر أُستاٌذ ُمَتقاِعد

پروفیسر ڈاکٹر أستاذ ُدْكُتور

اسسٹنٹ پروفیسر أستاذ ُمَساِعد

اسسٹنٹ ُمِعيٌد

رییسرچر / محقق َباِحٌث

سائنسی تحقیق الَبْحُث الِعْلِمي

روایتی تعلیم )سرکاری( تعليٌم ِنَظاِمي )َتْقِليِدي(

آزاد تعلیم تعليٌم ُحرٌّ )َمْفُتوح(

ٹیکنیکل تعلیم التعليُم الَفنِّي

تجارتی، صنعتی، زرعی )ِتَجاِري - ِصَناِعي - ِزَراِعي(

تعلیمی اخراجات المْصُروفاُت الدراسية

تعلیمی وظیفہ ِمْنَحٌة دراسية
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ٹیوشن ُدروٌس ُخُصوِصيَّة

الزمی تعلیم التعليُم الْجَباِري

مفت سرکاری تعلیم اِني التعليُم الُحُكوِمي الَمجَّ

فیس کے ساتھ پرائیویٹ تعلیم التعليُم الخاصُّ بمْصُروَفات

زباندانی کے نجی اسکول ة للُّغات المداِرس الخاصَّ

بین االاقوامی نجی اسکول ْوِلية المداِرس الخاصة الدَّ

سرکاری اسکول المداِرس الُحكوِميَّة

ووکیشنل ادارے ية المعاِهد الفنِّ

ازہری تعلیم / دینی تعلیم يِني التعليُم األَْزَهِري / الّدِ

وزارت تعلیم ِوَزاَرة التَّْرِبية والتعليم

پرعزم / باہمت َطُموٌح

بہترین / ممتاز / ذہین ق ُمَتَفّوِ

امیر / دولت مند َثِريٌّ / َغِنيٌّ

موجد ُمْخَتِرٌع

اعلٰی / بلند مرتبہ أَْسَمى

مشکل / سخت ُمْسَتْعٍص

اعلٰی مقام / منصب َمَقام / َمْنِصب / َجاٌه

مرتبہ / منزلت َمَكاَنة / َمْنِزَلة / َمْرَتَبة

اونچے طبقے الطََّبَقات الُعْلَيا

ستون ِعَماٌد )ج( َعَمٌد

عظمت / عزت الِعزُّ

عزت / عزات نفس / شرافت َرُف الشَّ

شمسی توانائی مِسية الطَّاَقُة الشَّ

فخر / عزت َفْخٌر

امتیاز ُق التََّفوُّ

کامیابی )امتحان میں کامیاب ہونا( النََّجاُح

وہ عشق کرتا ہے يْعَشُق
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وہ زمیندارہ کرتا ہے يْزَرُع

وہ آگے بڑھتا ہے / ترقی کرتا ہے َيْرَتِقي ِبـ

وہ ممتازحیثیت حاصل کرتا ہے / مہارت پیدا کرتا ہے ُق َيَتفوَّ

طریقے الَمَناِهج

والدین / ماں باپ أَْوِلياُء األُموِر

بھاگنا ب / ُهُروب َتَسرُّ

طریقۂ تعلیم طِريَقُة التدِريس

ذرائع تعلیم الَوساِئل التعليمية

تحریری امتحانات الختباراُت التحرِيريَّة

زبانی / شفوی امتحانات َفِويَّة الختِباراُت الشَّ

سائنسی تجربات التََّجارُب العلميَّة

ماہر تعلیم َخِبيٌر َتْرَبِوي

تلقین / حفظ )زبانی یاد کرنا / رٹنا( التَّْلِقين / الِحْفظ

گفتگو اور مناقشہ الِحواُر والمَناَقشة

درسگاہوں میں طلبہ کی تعداد َكَثاَفُة الُفصول

سیمینار َنْدَوة )ج( َنَدَوات

کھال مناقشہ ِنَقاٌش مفتوح

بحران / مشکل أَْزَمٌة / ُمْشِكَلٌة

حاشیہ )ج( حواشی َهاِمٌش )ج( َهَواِمُش

استعمال / فائدہ َجْدَوى / َفاِئَدة

لب لباب / اصل لُبٌّ / أََساٌس

آمدن َدْخٌل )ج( ُدُخول

کاندھا )ج( کاندھے َعاِتٌق )ج( َعَواِتق

مثال / قابل تقلید نمونہ ُقْدَوة

رعب / احترام َهْيَبة / احِتراٌم

تبصرہ التَّْعِقيُب / التَّْعِليُق

کاغذ کے کنارے پر حاشیہ ِضْلٌع )ج( أَْضَلٌع
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فعال / اثر رسوخ واال اٌل َفعَّ

جس کی رہنمائی کی گئی ہو ٌه ُموجَّ

اہل / کے الئق / مناسب ل ُمَؤهَّ

نہایت محنت کرنا )وہ نہایت محنت کرتا ہے( َيِكدُّ / َيْكَدُح

وہ دوبارہ کوئی کام شروع کرتا ہے َيْسَتْأِنُف

وہ تبصرہ کرتا ہے ُق ُب / يَُعّلِ يَُعّقِ

وہ الزام عائد کرتا ہے يُْلِقي باللَّوِم َعلى

کسی پر ذمہ داری ڈالنا ُل المسُؤولية يَُحّمِ

وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے ُل المسُؤوِلية يَتَحمَّ

یہ اس کی ذمہ داری ہے َيَقُع على َعاِتق

منفی نظر × مثبت نظر َنْظرةٌ سْلِبية × َنْظَرةٌ إيجاِبية

اچھی مثال × بری مثال َئة ُقْدَوة َحَسَنة × ُقْدَوة َسّيِ


