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 ألمحتويات
 
 

 3 مداخل عامة

 44 حصيلة المفردات التأديبية

 48 حصيلة مفردات التعليم الخاص



 
 
 

 مداخل عامة 
Ability قدرة

Academic Achievement التحصيل االآاديمي 

Accommodation آل مايؤمن الراحة او يشبع الحاجة، االقامة 

Access to records الوصول الى السجالت

Acculturation التبادل الثقافي 

Achievement االنجاز 

Achievement Gap  في االنجازفجوة 

Act (Action)  اداء، عمل 

Act (Drama) الفن او االدب المسرحي( تمثيل(  

Actual فعلي، واقعي ، حقيقي 

Actually في الواقع"فعال، حاليا ،  

AD/HD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder نقص االنتباه والفوضى المفرطة 

Adhesive tape شريط الصق 

Administrative Staff موظفون اداريون 

Admission (to a school, program)  في مدرسة، برنامج( القبول(  

Admission Office مكتب القبول 

Adult Education تعليم الكبار 

Adult Education Department ادارة تعليم الكبار 

Advanced متقدم 

Advanced Directives توجيهات تقدمة 

Advanced Studies (H.S.) Diploma الثانوية العليا( دبلوم دراسات متقدم( 

Advisory Committee اللجنة االستشارية 

Advisory Council on Instruction المجلس االستشاري للتوجيهات 

Advisory Council on School Facilities and Capital امج االساسيةالمجلس االستشاري للمرافق المدرسية والبر 
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Programs 

Advocate (n.) اسم( المحامي، المؤيد للقضية ( 

Advocate (v.) فعل( يدافع عن، يؤيد( 

African-American امريكي من اصول افريقية 

After School Detention عقوبة( احتجاز مابعد الدوام المدرسي( 

Agenda جدول االعمال ، برنامج 

Agree (v.) ،فعل(  ينسجم مع يتفق مع، يوافق على( 

Agree (Survey)  دراسة، او مسح متفق عليه( اتفاق( 

AIDS مكتسبةنقص المناعة ال( مرض االيدز( 

Air-freshener معطر الجو 

Air pollution تلوث الهواء 

Alligator التمساح االمريكي 

Alternative schools/programs البرامج البديلة/ المدارس البديلة 

Amend فعل( يعٌدل، يحٌسن( 

Annual goals اهداف سنوية 

Appeal يستغيث، يناشد، استئناف 

Application تطبيق، طلب تقديم 

Applied Arts الفنون التطبيقية 

Approach يقترب، منهج، مدخل 

Aptitude Test اختبار ذآاء، اختبار الجدارة 

Areas of strength مواطن القوة 

Areas of weakness مواطن الضعف 

Argument  مناظرة، حجة ، رأي 

Arlington County Manager مدير مقاطعة ارلنغتون 

Arlington Objectives Mastery Test  في ارلنغتوناتقان االهداف اختبار 

Arlington Schools Directive (ASD) التوجيات او التعليمات الخاصة بمدارس ارلنغتون 

Arlington Partnership for Children, Youth, and الشراآة من اجل االطفال، الشباب واُآلسر في ارلنغتون 
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Families 

Art project مشروع فني 

Articulation نطق، لفظ 

Arts Alive فنون حية 

Arts Education التعليم الفني 

Assertive (behavior) سلوك( ميال الى التوآيد والجزم( 

Assertiveness أآيد الذاتت 

Asset ملكية( موجودات، اصول( 

Assets Framework نطاق او نظام الموجودات 

Assess تقييم 

Asset ملكية 

Assessment (Center) مرآز التقييم 

Assignment واجب، مهمة، عمل 

Assistant Editor مساعد التحرير 

Assistant Superintendent مدير عام المدارس( مساعد( 
Assistant Superintendent of Facilities and 
Operations مساعد مدير العمليات والتسهيالت 

Assistive Technology التكنلوجيا المساعدة/ التقنية المساعدة  

Assistive Technology Device جهاز التقنية المساعدة 

Assume فعل(يفترض، يتظاهر( 

Attendance zone منطقة الحضور 

Attention Deficit Disorder (ADD) اضطراب نقص االنتباه 

Attention span مدى االنتباه 

Auditory Deficits العجز السمعي 

Auditory memory الذاآرة السمعية 

Autism مرض التوحد 

Autistic Spectrum Disorders اضطرابات الطيف المسببة لمرض التوحد 
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Augmentative alternative communication (AAC)  

Augmentative communication طرق التواصل التعزيزية البديلة 

Award (n.) اسم( جائزة( 

Award (v.) فعل( يمنح، يعطي( 

Back cover  الغطاء الخلفي 

Backdrop  ستارة المسرح الخلفية( خلفية(  

Background الخلفية 

Backorder مر المؤجلألا 

Backpack لظهرحقيبة ا 

Back-to-school night برنامج(امسية العودة الى المدرسة( 

Backup file ملف النسخ االحتياطي 

Bailiff الحاجب، المأمور في محكمة، موظف الحجز 

Ball-point pen قلم حبر آروي 

Bargain صفقة ، يساوم، يعقد صفقة 

Bar graph شريط الرسم البياني 

Baseball آرة القاعدة 

Baseline data البيانات االساسية 

Basketball آرة السلة 

Be prone to يكون عرضة لــ 

Behavior سلوك، تصرف 

Behavior Support Plan خطة دعم السلوك 

Behavioral Disability العجز السلوآي 

Bias انحياز 

Bilateral Motor Coordination محرك التنسيق الثنائي 

Bilingual Family Liaison منسق االسرة ذو اللغتين 

Bilingual Resource Assistant مساعد الموارد ذو اللغتين 

Binder ملف، مغلف 
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Bizarre غريب، عجيب ، شاذ 

Blending مزج، خلط، يخلط 

Blind اعمى 

Blizzard عاصفة ثلجية عنيفة 

Body percussion تصادم االجسام  

Bold (letters) خط عريض 

The Bolivian School, Inc.  المشترآة( المدرسة البوليفية( 

Book cover غالف الكتاب 

Book on tape آاسيت(آتاب مسجل على شريط مغناطيسي( 

Book report تقرير عن آتاب 

Book Talk حديث حول آتاب 

Booklet آتيب 

Bookmark عالمة توضع لتعيين صفحة في آتاب 

Boom box  المسجل 

Booster shot  جرعة اضافية 

Brainstorm (n.)  ،طرح االفكار(تبادل افكار(  

Brainstorm (to) لطرح االفكار لــ 

Breaststroke  سباحة صدر 

Breather (as in “take a breather.”) استراحة 

Bride عروس 

Bridesmaid وصيفة الشرف 

Brief (v.) فعل( يوجز ، يلخص( 

Budget ميزانية 

Budget Advisory Group المجموعة االستشارية للميزانية 

Building مبنى  

Building Level Planning Committees مباني ال وارتفاعلجنة تخطيط مستوى 

Bulletin board لوحة االعالنات 
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Bully (verb)  يتنمر 

 Bully (noun) متنمــر 

Bull’s-eye نقطة الهدف، ضربة موفقة 

Business days  ايام العمل 

Business Education قطاع التعليم 

Business partners شرآاء العمل 

Businesslike عملي، نظامي 

Bylaws القانون الداخلي، النظام الداخلي 

Bypass (n.)  اسم(طريق جانبي( 

Bypass (v.) فعل( يتجنب( 

Campus الحرم الجامعي 

Candid صريح، واضح 

Capital letters حروف آبيرة 

Caption تعليق، عنوان، يعنون، يشرح 

Career Center مرآز التوظيف 

Career Education التعليم المهني 

Careful listening االستماع الكامل ، بترآيز 

Carpet سجادة، بساط 

Carry (a motion) يحمل، لديه حافز او ميل 

Caring person شخص يهتم او يبالي باالخرين 

Cartel اتفاق مكتوب بين دولتين،اتحاد احتكاري للمنتجين 

Case management ادارة حالة او قضية 

Cassette recorder مسجل شرائط آاسيت 

Cassette tape شريط آاسيت 

Categorize يًصنف 

CD-ROM قرص مدج 

Cell (Biology)  علم االحياء(خلية( 
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Cell (Computer) حاسوب( خلية( 

Cellular Telephone هاتف خليوي 

Chalk pictures  صور الطباشير 

Chalk tray علبة الطباشير 

Chalkboard لوحة الطباشير 

Challenge and response التحدي واالستجابة 

Challenging (adj.) صفة(تحدي( 

Character (drama)  في التمثيل( الشخصية( 

Character education  لبناء شخصية الطالبالتعليم السلوآي 

Chart  خريطة،ورقة مسطرة ومدرجة،يرسم خريطة، يخطط 

Chart (as in make a table) جدول او رسم بياني 

Check (bank) الصك المصرفي 

Check list  قائمة التدقيق 

Check (mark) اشارة توضع امام رقم داللة على انه تمت مراجعته 

Checkerboard الشطرنجرقعة الداما او  

Checkered متقلب، مختلف االلوان 

Checking-In Service خدمة التسجيل 

Chick pea حبة الحمص 

Chicken pox الجدري المائي 

Chide يوبخ، يعنف 

Child-centered services مرآز خدمات الطفل 

Child Find البحث عن طفل 

Chip (Computer Science) علم الحاسوب( رقاقة ( 

Chip (Potato)  بطاطس(رقاقة( 

Chore عمل روتيني او رتيب 

Circle (n.)  اسم(دائرة( 

Circle (v.) يدور حول، يٌطوق 
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Citizen مواطن 

Citizen Forum (The) منتدى المواطن 

Citizen/Staff Steering Team  المواطن/ توجيه الموظفينفريق 

Citizen’s Committee for Extended Day ة خدمات المواطنة لما بعد الدوام الرسميلجن 

Citizenship المواطنة 

Civic Association الرابطة المدنية 

Clarify يوضح، يفسر 

Classroom visitor  الصف المدرسي(زائر الفصل( 

Click (“Click here for”) انقر هنا لــ 

Clip art  مجموعة صور جهزة الكترونيا لالستخدام المباشر 

Clone استنساخ 

Co-contraction يساعد على االنكماش 

Code شفرة او رمز 

Cognitive Abilities Test (CogAT) اختبار القدرات المعرفية 

Cognitive Disability االعاقة االدراآية او المعرفية 

Cognitive Skills  المهارات المعرفية 

Collaborative learning التعليم التعاوني 

Collage آلية 

Collect (data) جمع المعلومات او البيانات 

Collecting facts جمع الحقائق 

College Night  امسية جامعية 

Commonwealth of Puerto Rico رابطة الشعوب البريطانية لبورتو ريكو 

Communicable Disease Bureau مكتب االمراض المعدية 

Compile يجمع، يصنف، يؤلف 

Complaint شكوى 

Completeness آمال 

Compliance مطاوعة، اذعان، امتثال 
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Comprehensive شامل 

Computer Art فن الحاسوب 

Computer Science علم الحاسوب 

Communicable Diseases Bureau مكتب االمراض المعدية 

Concern (n.) قلق، اهتمام 

Concern (v.) يقلق ، يهتم 

Concerning بشأن، بخصوص 

Conclude يختم، ينهي 

Condition حالة، شرط 

Confidential سري 

Consent يوافق، يقبل/ موافقة ، قبول 

Consent (Revoke or Withdraw) يلغي، يبطل، ينسحب( االذعان( 

Conservation Club نادي المحافظين 

Consistency متانة، تماسك 

Consistent ةصف( متين، متماسك( 

Constituent الناخب 

Consultant مستشار 

Contact (Enter in contact) ادخل االتصال( االتصال( 

Containers حاويات 

Convulsions تشنجات 

Coordinator of Planning and Evaluation منسق التخطيط والتقييم 

Cope يتعايش مع، يدير ، يعالج، يمكن من 

Copyright © حقوق الطبع 

Core subject جوهر الموضوع، صلب الموضوع 

Council of PTAs مجلس االباء 

Counseling Services (School) الخدمات االستشارية في المدرسة 

Countywide parent empowerment conference  المقاطعة لمساعدة اولياء االمورمؤتمر 
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Cramming (for an exam) لمعلومات لتمكنه من اجتياز حشو الدماغ بشكل سريع با
 امتحان 

Crawl يزحف، زحف 

Crawl (Sport) سباحة سريعة يكون الرأس فيها مخفوضا بالماء 

Crayon الوان الشمع 

Creating interest خلق االهتمام 

Creative dramatics التمثيل المسرحي االبداعي 

Creative writing  الكتابة االبداعية 

Credit (academic) رصيد اآاديمي 

Crew طاقم 

Crew (sport) فريق رياضي 

Criterion-referenced measures  ذات المعايير المعمول بهاالقياسات 

Critical thinking  التفكير الناقد 

Crossing Guard  حرس العبور 

CT Scan مسح اشعاعي بالكومبيوتر 

Cultural milieu الوسط الثقافي 

Curriculum المنهج 

Curriculum adaptation تكييف المناهج 

Custodian  قيم ، امين، حارسولي ، 

Customer زبون 

Custom-made صناعة حسب الطلب 

Customize يصنع او يعدل حسب طلب الزبون 

Cut out قطع، فاصل، قاطع 

Cybernetic المعرفة الحاسوبية 

Cybernetic bullying البلطجة الحاسوبية 

DARE (Drug Abuse Resistance Education) تعليم مقاومة تعاطي المخدرات 

Data processing تجهيز البيانات 
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Database قاعدة البيانات 

Decay اضمحالل ، انحالل ، تدهور 

Deed عمل، سند ملكية 

Deed of Trust عقد موثق 

Deface فعل( يٌشوه( 

Delay يؤخر، يؤجل، تأخير 

Deli(catessen) أطعمة لذيذة 

Delicacy (Fineness) دقة في الحساسية 

Delicacy (Food)  طعام شهي 

Delinquent (Law)  في القانون( جانح( 

Delinquent (Payment)  استحق ولم يدفع( متأخر( 

Department of Health دائرة الصحة 

Department of Human Services ادارة الخدمات االنسانية 

Develop (a paragraph) في موضوع آتابة( يطور فقرة( 

Develop (v.)  فعل( يطور( 

Development تطوير 

Developments تطورات 

Direct Services  خدمات مباشرة 

Directive هموٌج 

Disabled فاقد االهلية، معطل، معوق 

Disagree  في الرأي/ يختلف 

Discipline (n.) اسم( انضباط( 

Discipline (v.) فعل( ينضبط( 

Discipline االنضباط 

Disciplinary measures التدابير التأديبية 

Discussion مناقشة 

Discussion guide دليل المناقشة 
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Discussion leader مدير النقاش( قائد المناقشة ( 

Discussion paper مادة المناقشة( ورقة المناقشة( 

Display  عرض 

Disruptive student (in class)  الصفمخرب في( فوضوي طالب  ( 

Disruptive student (unruly) طالب فوضوي غير مطيع او صعب المراس  

Diverse student population نسبة طالب مختلفة 

Divide children into groups تقسيم االطفال الى مجموعات 

Draft (writing process)  تابة  اوليةنسخة آ(مسٌودة( 

Drama مسرحية 

Drinking Fountain نافورة مباه الشرب 

Dropout تسٌرب 

Dropout prevention منع التسرب 

Dropout rate (High) عالي( معدل التسرب( 

DRP (Degrees of Reading Power) درجات قوة القراءة 

Draw conclusions يستنتج 

Drawing paper ورقة الرسم 

Driver’s Education تعليم القيادة 

Drugs (Illicit)  غير المشروعة( المخدرات( 

Dry-bulb thermometer ميزان الحرارة الزئبقي 

Dry-clean غسيل جاف 

Dry-wall جدار جاف

Due process اجراءات قانونية ،اجراء مستحق 

Dusk الغسق 

Dust الغبار 

Duster منفضة الزالة الغبار 

Duty اجبو 

Dwelling سكن، مأوى ، دار 
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Dysfunction خلل، اختالل وظيفي 

E-mail البريد االلكتروني 

Early Childhood Education التعليم المبكر 

Early Childhood Office مكتب الطفولة المبكرة 

Early Identification الكشف المبكر، التعرف المبكر 

Early Release Days ف المبكرايام االنصرا 

Earmarked عالمة مميزة توضع على االذن للتخصيص 

Earthworm دودة االرض 

Easel مسند لوحة الرسام، حامل لقماشة الرسام: الحامل 

Echo reading صدى القراءة 

Ecosystem النظام البيئي 

Edit (v.) (Joe edits a manuscript) للطبعيكتب، يعد / يحرر جو المخطوطة ) فعل( يحرر 

Edit (v.)  يحذف 

Editor (of a book, e.g., compiler) من يعد آتابات االخرين للنشر: المحرر 

Editor (of a newspaper, etc.) رئيس تحرير(  في صحيفةمحرر( 

Editor-in-Chief رئيس تحرير 

Editorial Assistant مساعد التحرير 

Education Center (Arlington) في ارلنغتون( يم مرآز التعل( 

Educational agency وآالة تعليمية 

Educational background خلفية تعليمية 

Educational material وسائل/ مادة تعليمية 

Educational Media االعالم التربوي 

Effective  فعل( فعال( 
ELP (English Language Proficiency) اجادة الغة االنكليزية 

Eligibility االهلية، االستحقاق 

Eligible (for election) مؤهل لالنتخاب، جدير لالنتخاب 

Eligible (student) طالب مؤهل 
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Elective (Course) فرعية ، مقرر اختياري/ مادة مساعدة 

Elementary Schools مدرسة ابتدائية 

Embarrassed (to be) احراج/ محرج 

Emotional Disability نفسيةاعاقة  

Empower تمكين، تفويض 

Empowered  مخول 

Empowerment التمكين، التخويل ، التفويض 

Enact  قانونا( يُسن( 

Encourage يشجع 

End mark عالمة النهاية 

Engaged  مرتبط 

English Language Learners (ELL) طالب اللغة االنكليزية 

Enhance يحٌسن 

Enrichment class  اثرائي-زيادة المعرفة( لتنمية المعرفة فصل ( 

Enrollment تسجيل، ادراج 

Entitled (person) الشخص المخول 

Entitlement استحقاق 

Entry (as in "make an entry in a journal") االدالء برأي في مجلة: آما في( مدخل( 

Epilepsy داء الصرع 

ESOL (English for Speakers of Other Languages)  االنكليزية لغير المتحدثين بها 

Evaluation تقييم، تثمين 

Event حدث، مناسبة 

Eventual نهائي، ناتج 

Eventually في نهاية المطاف 

Excuse عذر 

Exemplary (School, Program, Project) مدرسة، برنامج، مشروع( نموذجي لـ(  

Exit from ESOL/HILT  اللغة االنكليزية المكثفالخروج من برنامج 
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Expand يوسع، يمدد 

Expanding vocabulary يتوسع بالمفردات الغوية 

Expectations توقعات 

Experiment (v., to try out)  تجريب( تجربة( 

Expulsion (school)  من المدرسة( طرد( 

Extended Day  دوام اضافي مابعد المدرسة( بعد الدراسة( 

Extra-curricular activities موازية للمناهج الدراسية/ االنشطة االضافية الالصفية 

Eyesore شْي قبيح/ قذى العين 

Eyewitness شاهد عيان 

Fabric قماش 

Face-saving حفظ ماء الوجه 

Facility مبنى ، مرفق 

Fact حقيقة 

Facts and figures حقائق وارقام 

Failing (Grading) تالدرجا(رسوب( 

Family Life Education تعليم الحياة االسرية 

Far-reaching بعيد المنال 

Fast-paced يسير بخطى سريعة، سريع 

Fast-forward button زر التوجيه السريع 

Fastidious  صعب االرضاء في مسائل الذوق ، شديد الحساسية 

Fax جهاز تلكس يبعث صور طبق االصل عن الرسائل 

Federal regulations  انظمة اتحادية 

Fee  رسم ، اجور 

Fee (Monthly) اجور شهرية 

Fee (Registration)  للتسجيل( رسوم( 

Federal regulation نظام اتحادي 

Felicitous صفة( مناسب، لبق، موفق( 
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Fellow (Member) عضو، زمالة 

Fiction خيال 

Field Trip  رحلة ميدانية 

Figure out شف، يتعرف علىيكت 

File (a complaint) يتقدم بشكوى، يشتكي 

File (a lawsuit) يتقدم بدعوى قضائية 

Fill out يمْال 

Finding نتائج ابحاثحقا ، 

Fine Arts الفنون الجميلة 

Fine Motor Skills/behavior مهارات يدوية 

Finger paint الرسم باالصابع 

Fifth Disease االرثيما، مرض يصيب االطفال(المرض الخامس( 

First Language Support Program  برنامج دعم الغة االولى 

Flag Football علم آرة القدم 

Flier, flyer منشورات، اعالن 

Flowchart المخطط االنسيابي 

Fluency طالقة، معرفة تامة بالشْي 

Focus schools مدارس ذات التعليم المرآز 

Follow along  على طول الخط( متابعة متواصلة( 

Follow up متابعة 

Football آرة القدم 

Form شكل، او هيئة 

Form generalizations يشكل التعميمات 

Formal رسمي 

Format (v.) فعل(يصمم، او يشكل( 

Free Appropriate Public Education (FRAPE) مجانية التعليم العامة المناسبة 
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Free play لعبة حرة 

Foster care family اسرة آفيلة ، ضامنة 

Freshman مبتدْى 

Front side (back side)  ،الواجهة الخلفية( الواجهة االمامية( 

Full day يوم آامل( يوم زاخر باالعمال( 

Full evaluation تقييم آامل 

Function اداء ، وظيفة 

Functional Behavior Assessment لسلوك الوظيفيتقييم ا 

Fund دعم مالي ، تمويل 

Funding agency وآالة التمويل او الدعم المالي 

Fund-raiser جمع االموال او التبرعات 

Futures Planning التخطيط للمستقبل 

G.E.D.  بعد الثانوية( شهادة التعليم العام( 

Gain confidence اآتساب الثقة 

Game لعبة 

Gang عصابة 

Gender جنس او نوع 

Genre النوع 

Ghost-writer الكاتب الذي يعطي حق التأليف لشخص اخر( الكاتب الظل( 

Gifted Resource Teacher االستاذ المتخصص في موارد الموهوبين 

Gifted Services  خدمات الموهوبين 

Gifted/Talented Child طفل موهوب 

Glossy paper الورق المصقول 

Glue اء، صمغغر 

Goal هدف 

Goalkeeper, goalie حامي الهدف او حارس المرمى 

Gorge حلق، حلقوم ، ممر ضيق 
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Gossip ثرثرة 

Grading period فترة التقييم 

Grant (n.) اسم( منحة( 

Grant (v.) فعل(يمنح( 

Grantee المستفيد من المنحة 

Greenhouse effect تأثير البيوت الصديقة للبيئة 

Grocery بقالة 

Groom العريس 

Graphs رسوم بيانية 

Gross motor (skills, development) الحرآات االجمالية للمهارات والتطوير 

Desarrollo de la habilidad motora gruesa تنمية المهارلت الحرآية 

Group talk حديث الجماعة 

Group therapy العالج الجماعي 

Guardian (of a child) ولي امر الطفل 

Guardian ad litem الوصي المخصص 

Guardianship الوصاية 

Guidance Counselors ارشادات المستشارين 

Guidelines  المبادْى التوجيهية 

Gulch وادي عميق ضيق 

Habitat مستوطنات بشرية 

Half measures انصاف الحلول 

Hand out information توزيعمعلومات معدة لل 

Handbook آتيب 

Handicap اعاقة 

Handicapped معوق 

Handout  نشرة للتوزيع المجاني، بيان معد للتوزيع، معلومات
 مبسطة
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Hands on activity نشاطات عملية 

Hardware (Computer) االجهزة المرفقة للحاسوب 

Headphones سماعات 

Health الصحة 

Health facility مرفق صحي 

Health Impairments ضعف الصحة ، العلة المرضية 

Hearing aid المساعدة السمعية، دعم السمع 

Hearing Dysfunction اختالل وظيفة السمع 

Hearing Impaired/Deaf الصمم/ ضعف السمع 

Hectic محموم، مصاب بالحمى 

Highly regarded (program)  مقدر جدا/ برنامج مشاد به 

High-School المدرسة الثانوية 

High-School Continuation Program برنامج التعليم المستمر بالمدارس الثانوية 

HILT (High Intensity Language Training)  التدريب اللغوي العالي والمكثف 
HILTEX (High Intensity Language Training 
Extension)  والمكثفامتداد لبرنامج التدريب اللغوي العالي 

HIV متالزمة نقص المناعة المكتسب 

Hold Harmless Agreement عقد اتفاق غير مؤذي 

Hold up يعطل 

Hole puncher ثاقبة 

Holistic medicine الكلي/ العالج الشامل 

Homebound  ملزم، مقيد/ محصور بالبيت 

Home Economics اقتصاد منزلي 

Home school  ،المدرسة المنزلية 

Home schooling تدريس االوالد في المنزل 

Homecoming العودة للوطن 

Home-page الصفحة الرئيسية ، االساسية 
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Homeroom غرفة تشعرك بالوطن 

Homesick حنين للوطن 

Host المضيف 

HOTS (Higher Order Thinking Skills) Program برنامج مهارات التفكير واالوامر العليا 

Hot-line (telephone) خط الهاتف للطوارْى/ الخط الساخن 

Human Resources الموارد البشرية 

Humanist انساني 

Humanities العلوم االنسانية 

Hydrant (Fire) ماسورة اطفاء الحريق 

Hyperactive ناشط على نحو مفرط 

Hyperactivity النشاط المفرط 

IDEA (Individuals with Disabilities Education Act) قانون تعليم االفراد المعوقين 

Idea Collections  مجموعة افكار 

IEP (Individual Education Plan) خطة تعليمية فردية 

Illustration ايضاح 

Immersion Program  برنامج 

Impairment ضعف، اعتالل ، تدهور 

Impartial Due Process Hearing ات االستماع في المحكمةغير متحيز في جلس 

Implement ينفذ 

In a group في مجموعة 

In the writer’s workshop في ورشة عمل الكاتب 

Income الدخل 

Individual Support Plan (ISP) خطة دعم االفراد 

Influenza مرض االنفلونزا 

Informal evaluation التقييم الغير رسمي 

Information superhighway المعلومات فائقة السرعة 

Informed consent الموافقة المستنيرة، على علم مسبق بها 
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Inkjet printer طابعة حبرية 

Inline image مدعمة بالصور 

Input (Data)  معلومات( مدخالت( 

Input ادخال 

In-service Program  برنامج داخلي تحت الخدمة 

In-service/planning days (teachers) برامج داخلية للتدريب والتخطيط لالساتذة 

Institutionalized مؤسسي 

Instructional Media Coordinator منسق وسائل االعالم االرشادية 

Instructional Media and Technology وسائط االعالم االرشادية والتقنية 

Instructional Secretary سكرتارية ارشادية 

Instructional transfer النقل التوجيهي او االرشادي 

Insurance policy بوليصة التأمين 

Instrumental فعال 

Integral (Complete, comprehensive) آامل، شامل( المتكامل( 

Integral (Math)  الرياضيات( التكامل( 

Integration (Special Education) التعليم الخاص( التكامل( 

Interactive reading القراءة التفاعلية 

Interface (Computer Science) علم الحاسوب( الرابط او الوصلة( 

Internet شبكة االتصاالت وتبادل المعلومات عن بعد 

Internet address عنوان شبكة االتصاالت 

Intervention تدخل 

Injury جرح 

Intoxicated مسموم 

Involvement ورطمشارآة ، تدخل ، ت 

Iowa Tests of Basic Skills (ITBS) اختبارات ايوا للمهارات االساسية 

Issues and attitudes قضايا ومواقف 

Issuing agency وآالة اصدار 
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Italics  الالتينية( الكتابة بأستخدام الخطوط المائلة( 

Itemized مفصل 

Jacket (clothing) مالبس( سترة( 

Jacket (of book) الف الخارجي للكتابالغ 

Jack-in-the-box فيشة الكهرباء داخل علبة 

Jaundice اليرقان( مرض التهاب المرارة( 

Jaundiced (view, opinion) وجهة نظر تثير الشعور باالشمئزاز او العدائية 

Jellyfish قنديل البحر ، الرخويات 

Job-related skills مهارات متعلقة بالعمل او الوظيفة 

Job training التدريب المهني او المتعلق بالوظيفة 

Jog رآض ببطْى ، هرولة 

Joke نكتة او مزحة 

Judicious حكيم ، حصيف ، متعقل 

Juggle  تالعب او خفة يد 

Juggler  مخادع ، مشعوذ 

Junk نفاية ، خردوات 

Junkyard مكان واسع لتجميع النفايات او الخردة 

Jury نهيئة المحلفي 

Justice (n.) اسم( العدالة( 

Justice (n.) العدالة 

Juvenile Court محكمة االحداث 

Juvenilia  
  حدث

Juxtapose  صفف، وضع شيئأ بجانب االخر 
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Kernel نواة، لب ، عمق 

Key words الكلمات االساسية 

Keyboard  لوحة المفاتيح 

Keyboarding الطباعة 

Keynote سيةالمالحظة االسا 

Keynoter آاتب المالحظات االساسية ، الخطيب 

Keystone  حجر الزاوية االساس 

Khmer  الخمير الحمر في آمبوديا 

Kick رآلة 

Kindergarten روضة االطفال 

Kinesics دراسات الحرآات الجسدية 

Know-how الدراية بالكيفية 

Label (n.) اسم(عالمة( 

Label (v.) لفع( يلصق عالمة( 

Labor (n.) اسم( عمالة( 

Labor (v.)  فعل(يعمل( 

Language Arts فنون اللغة 

Language delay  تأخر في تعلم اللغة( تأخر في اللغة( 

Larceny سرقة ، خلسة، انتحال 

LD (Learning Disabled) التعليم المعطل او المعاق 

Lead a group يقود فريق 

Leaf through a book  من خالل آتابورقة 

Learning Center مرآز التعليم 

Learning words آلمات التعليم 

Least Restrictive Environment (LRE) بيئة اقل تقييدا 

Lecture محاضرة 

LEP (Limited English Proficiency)  محدودية اجادة االنكليزية 
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Level of attention مستوى االنتباه او االهتمام 

Level of performance مستوى االداء 

Liaison  منسق ، تنسيق 

Library مكتبة 

Library Media Specialist  اختصاصي االعالم في المكتبة 

Library Period  فترة المكتبة 

Lidership القيادة 

Life skills مهارات حياتية 

Lifestyle اسلوب الحياة 

Line (in a poem) في قصيدة شعريةبيت( شطر في قصيدة ( 

Literacy معرفة القراءة والكتابة 

Literacy Passport جواز سفر لمحو االمية 

Literacy Passport Tests اختبارات جواز سفر محو االمية 

Literate متعلم، مثقف 

Literate  ارادة الحياة 

Local محلي 

Loitering يتسكع، يتلكأ، يتريث 

Long-range, or Long term بعيد المدى، طويل االمد 

Low achievement االنجاز المتدني 

Magazine (Photography)  للتصوير( حجرة االفالم( 

Magazine (Publication) مجلة للنشر 

Magnet schools  الشخاص خاصيين جدامدارس 

Magnify يكبر 

Mailing list القائمة البريدية 

Make-up and strengthening  التجميل والتعزيز 

Manager  مدير 

Management ادارة 
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Management Plan خطة االدارة 

Managing Editor  مدير التحرير 

Mardi Gras ثالثاء المرفع، احتفال في نيواورليانز يستمر اآثر من يوم 

Master (Degree) درجة الماجستير ، درجة علمية تمنح بعد الشهادة الجامعية 

Math facts حقائق رياضية 

Marker عالمة 

Measles الحصبة 

Mat حصيرة 

Match يالئم، يطابق، مباراة 

Media اعالم 

Media Release Agreement/Form اتفاقية تحرير نموذج االعالم 

Mediation وساطة 

Medical history التاريخ الطبي 

Medicine الطب 

Medley مزيج 

Mental Health لعقليةالصحة ا 

Mental Retardation التخلف العقلي 

Mentally Retarded – mild (educable) قابل للتعليم( المتخلفين عقليا( 

Mentally Retarded – moderately بأعتدال( المتخلفين عقليا( 

Mentally Retarded (trainable)  ممكن تدريبهم( المتخلفين عقليا( 

moderately م الخاص، المستشارالناصح ، المعل 

Merry-go-round دوامة الخيل ( لعبة لالطفال( 

Middle School Check-In الدخول في المدارس المتوسطة 

Middle Schools المدارس المتوسطة 

Mind maps/mapping رسم بياني لتوضيح االفكار، مخطط لتوضيح االفكار 

Minimize يخفض ، يقلل من، يصغر 

Minority Achievement Program برنامج انجاز االقليات 
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Minutes محضر اجتماع، دقائق 

Mission Statement  بيان البعثة ، بيان المهمة 

Modeling clay طين الصلصال لعمل نماذج الغراض التعليم 

Modification تعديل 
The Mongolian School of the National Capital 
Area منطقة العاصمةالمدرسة المنغولية في  

Monitor مراقبة ، رصد 

Monitoring Services خدمات المراقبة او الرصد 

More books to like آتب اآثر قد ترغب بها 

Mortgage الرهن 

Motor development التطوير الحرآي 

Motor functions الوظائف الحرآية 

Motor skills المهارات الحرآية 

MRI عي العميقالتصوير االشعا 

Multiage (Program)  برنامج التعليم لجميع االعمار 

Multidisciplinary evaluation تقييم متعدد التخصصات 

Multiple Choice Test اختبار متعدد الخيارات 

Multiple Handicapped متعدد االعاقة 

Multiplication Facts  حقائق متكررة 

Mumps مرض النكاف 

Name (v.) فعل(يسمي ( 

Narrator’s part جزء الرواي 

Native American سكان اميرآا االصليين، الهنود الحمر 

Native Language اللغة االم 

Nature Center مرآز الطبيعة 

Neglect اهمال ، استخفاف، يهمل 

Neighborhood schools مدارس الحي 
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Net شبكة 

Network (n.) بعضها البعض من خالل شبكةشبكة، مجموعة ترتبط مع  

Network (v.) يتعرف على مجموعة من خالل مجموعة محددة 

Neutral (Survey) دراسة محايدة 

New Directions (Program)  برنامج( اتجاهات جديدة( 

New work for credit لرصيدعمل جديد ل 

News اخبار 

News conference مؤتمر صحفي 

Newsletter ارية بريدية نشرة اخب 

Newsroom غرفة االخبار 

Nil صفر، الشْي 

No Child Left Behind Act of 2001 قانون الطفل يترك بدون رعاية 

Non-graded student من غير درجات( طالب من غير تقييم( 

Non-fiction غير خيالي، واقعي 

Non-profit organization منظمة غير ربحية 

Non-verbal communication اتصاالت غير لفظية 

Norm-referenced test اختبار القواعد والعايير المشار اليها 

Notice مالحظة او اشعار 

Number sense سهولة التعامل باالرقام عند االطفال عند الحساب في العقل 

Nurse Aide ممرض مسعف 

Nursery (Agriculture)  البيوت الزجاجية 

Nursery (Home, workplace)  المنزل، مكان العمل( حضانة( 

Nurture تغذية ، رعاية 

Nursing home دار نقاهة، مستشفى خاص 

Objectives االهداف 

Objectionable material مواد االعتراض 

Occupational Therapy معالجة بالعمل ، مداواة باالشتغال 
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Odd غريب 

Odds and ends عقد ونهايات 

Offend (v.) فعل(يسْي( 

Offender مسْي 

Offender (Law) بالقانون( مذنب( 

Office of Instructional Media & Technogy مكتب وسائل االعالم االرشادي والتقني 

Office supplies تجهيزات مكتبية 

Off-the-wall خيالي ، موهبة خارقة 

On your own بنفسك او بطريقتك الخاصة 

One size fits all حجم واحد يناسب الجميع 

Ongoing مستمر ، متواصل 

Open House بيت مفتوح للعرض 

Opt Out االنسحاب 

Oral language لغة شفوية 

Organic (Chem.) في الكيمياء( العضوي( 

Organic (Produce) منتجات عضوية 

Organize information تنظيم المعلومات 

Outcome المحصلة، النتيجة 

Outdoor education خارج مبنى الصف( التعليم في الهواء الطلق( 

Outdoor Lab مختبر خارجي في الهواء الطلق 

Outpatient العيادات الخارجية 

Outreach يفوق ، يمتد، بعيد المنال 

Outreach Specialist اختصاصي التوعية البشرية 

Overcrowding اآتظاظ، االزدحام 

Over the counter (medicine) طب( دون وصفة طبية( 

Ozone layer طبقة االوزون 

Pager جهاز مناداة ، جهاز اتصال 
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Pantomime فن التمثيل الصامت 

Paper ورقة 

Paper ورقة 

Paraphrase اعادة صياغة 

Parent involvement مشارآة اولياء االمور 

Parent-Infant Education Program (PIE) تعليم لالباء ذوي االطفال حديثين الوالدةبرنامج  

Parent Liaison Group فريق التنسيق مع اولياء االمور 

Parent role  دور اولياء االمور 

Parenting skills مهارات االبوة 

Parent-Teacher Conferences المداوالت بين االساتذة واولياء االمور 

Parking موقف 

Parole  سراح مشروطعهد، اطالق 

Partner شريك 

Partner books  آتب بالشراآة( آتب الشريك( 

Partners in Education شرآاء في التعليم 

Pattern نمط 

Pause (v.) فعل(يتوقف، يتردد، يتأنى( 

Payroll جدول الرواتب 

Pebble حصاة 

Pediatric Occupational Therapy طب االطفال العالجي 

Peers ،زمالء من نفس العمراقران  

Peer group influence تأثير االقران او الزمالء 

Peer mediator  وسيط الزمالء 

Performance assessment تقييم االداء 

Person شخص 

Persona شخوص برواية او مسرحية 

Personal response استجابة شخصية 
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Pertussis السعال الديكي 

Pet (Animal) يفحيوان ال 

Pet (v.) فعل(يدلل، يالطف( 

Phonetics علم االصوات 

Phonics عن طريق االستماع الى الصوت( التعليم السمعي( 

Phonics lessons دروس التعليم السمعي 

Physician طبيب 

Physicist فيزيائي 

Picture clues القرائن بالصور 

PIN دبوس 

Pink-eye العينالتهاب الملتحمة، التهاب باطن  

Place value قيمة المكان 

Placement وضع، تعيين المكان المناسب 

Play-back اعادة تشغيل 

Placement وضع، تعيين المكان المناسب 

Plot حبكة 

Policy سياسة، بوليصة 

Policy Implementation Manual دليل  تنفيذ خطة العمل 

Policy Information Manual تأميندليل معلومات ال 

Pollution التلوث 

Portfolio  والسندات الماليةحقيبة االوراق 

Portfolio assessment تقييم حقيبة السندات واالوراق المالية 

Post secondary education مابعد التعليم الثانوي 

Power of Attorney for Health Care توآيل محامي للرعاية الصحية 

Pre-college activities نشاطات ماقبل الكلية 

Predictable words آلمات يمكن التنبؤ بها 

Pre-kindergarten قبل الروضة 
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Pre-reading Strategies استراتيجيات ماقبل القراءة 

Prescription الوصفة الطبية 

Present Levels of Performance المستويات الحالية  لالداء 

Previewing ة، معاينةاعادة نظر، مراجع 

Prewriting قبل الكتابة 

Principal المدير، او المديرة، اصل ، جوهر ، مبدأ 

Print (art) فن) يستخرج صورة(نسخ 

Procedural right حق اجرائي 

Produce (Foodstuff) غذائي( انتاج( 

Proficient (Grading) درجة( ماهر، خبير( 

Progress Assessment Check  التقدم فحص تقييم 

Project GO (Greater Opportunities)  مشروعGO فرص اعظم   

Progress Report تقرير تقدم المشروع 

Prompt فوري ، عاجل 

Proofreading تصحيح 

PSAT (Preliminary Scholastic Aptitude Test) اختبار الكفاءة الدراسية األولية 

Psychological evaluation  يالتقييم النفس 

PTA جمعية اولياء االمور والمدرسين 

Public education التعليم العام 

Public Health Nurse ممرضة الصحة العامة 

Publisher الناشر 

Publishing (writing process head) رئيس عملية الكتابة( نشر ( 

Publishing ideas نشر االفكار 

Put, place وضع، مكان 

Qualified (teacher, student) مدرس ، طالب( مؤهل( 

Qualify تأهل 

Qualm هاجس 
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Quarter (Coin) عملة نقدية( ربع الدوالر( 

Quarter (Time) زمن( ربع الساعة( 

Query استفسار 

Quest تحقيق، بحث، نقيب 

Quiet time  وقت الهدوء 

Quiz اختبار ، امتحان موجز او قصير 

Rain forest غابة مطرية 

Random عشوائي 

Range نطاق، مدى 

Ravine وادي 

Read aloud مسموع/ القراءة بصوت عالي 

Reader (early) قارْي مبتدْا 

Reader (emergent) قارْي ناشْى 

Reader (fluent) قارْى بطالقة 

Reader (proficient) قارْى محترف، بأتقان 

Reading Recovery انعاش القراءة 

Reading approaches مناهج القراءة 

Reading fluency طالقة القراءة 

Reading proficiency اجادة او اتقان القراءة 

Reasonable accommodation اقامة معقولة ، معتدلة 

Record (v.) فعل(يسجل( 

Records سجالت 

Records, cumulative  سجالت 

REEP  برنامج ارلنغتون للتعليم والعمل 

Reevaluation اعادة تقييم 

Referral (n.) توصية) اسم(احالة 

Refer يوصي 
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Refill اعادة تعبئة 

Refine (process) عملية صقل 

Reflect يعكس 

Reflecting and Responding انعكاس واستجابة 

Registered Nurse (RN) ممرضة مسجلة 

Registrar  لتسجيل الطالب في المدارس/ مسجل 

Registration  التسجيل 

Regular منتظم، نظامي 

Rehabilitation Act of 1973  1973قانون االصالح لعام 

Reinforce يعزز، يقوي ، يدعم 

Relate (as in relate ideas) ترتبط، آاالفكار المترابطة 

Related services خدمات ذات الصلة 

Relevant وثيق الصلة بالموضوع 

Remedial instruction التعليمات العالجية 

Remediation & Recovery العالج والنقاهة، االصالح واالنتعاش 

Removal (n.) اسم(ازالة( 

Rent (n.) اسم(استئجار( 

Rent (v.) فعل( يستأجر( 

Repeal (v.) فعل(يلغي، يسحب( 

Report تقرير 

Report Cards دفتر العالمات المدرسي( تقرير الدرجات( 

Research and development (R & D) البحث والتطوير 

Resource Room غرفة الموارد، المصادر 

Resource Specialist اختصاصي الموارد 

Resources الموارد 

Resource teacher استاذ الموارد 

Respond يستجيب 
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Representative Arts ممثل الفنون 

Retell or rewrite the story كاية او آتابتهااعادة سرد الح 

Review  اعادة نظر، مراجعة 

Revising (writing process) تنقيح 

Role model القدوة 

Role-play (as in dramatize)  آما في المسرحية( يلعب الدور( 

Rollerblading التزلج 

Rubella الحصبة االلمانية 

Rubrics (Writing, Reading) قراءة، آتابة(عناوين( 

Rude (n.) فظ، وقح، غير مهذب 

Run a finger under the words  اثناء القراءة( يمرر االصبع تحت الكلمات( 

Running record منهج لتقييم مستوى قراءة الطالب 

Runoff ماء المطر او الثلج المذاب الجاري على سطح االرض 

Rush hour  ساعة الذروة، ساعة االزدحام 

Ruthless حجر القلب، اليرحمقاسي ، مت 

Safeguard حماية، يحمي ، يقي 

Safety in the schools ضمن نطاق المدارس/ االمن داخل المدارس 

Safety Patrols السالمة/ دورية االمن 

Sanction عقوبة اقتصادية، جزاء 

SAT (Scholastic Aptitude Test) اختبار الموهبة الدراسية 

Scanner وئيةاشعة فحص فوق الض 

Scholar عالم 

School Board مجلس المدرسة 

School bus باص المدرسة 

School Health الصحة المدرسية 

School nurse  ممرضة المدرسة 

School Plan Advisory Committee لجنة استشاريو التخطيط في المدرسة 
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School Psychologist االختصاصي النفسي للمدرسة 

School Social Worker اعي للدرسةاالخصائي االجتم 

Screen (Home)  المنزل( حاجز، ستار، غربال( 

Screen (TV) شاشة التلفزيون 

Screen (v.) يعرض على الشاشة 

Sculpture and modeling ذي يستعين به على ابداع صورة او النحت والنموذج ال
  تمثال

Section 504  يتعرض لعدم عزل 1973 من قانون صدر عام 504المادة 
 "المعوقين اآاديميا

SED (Seriously Emotionally Disturbed)  مرض نفسي( قلق عاطفي شديد( 

Seizure (convulsions, epilepsy) صرع وتشنجات( نوبة مرضية( 

Self-contained class (Sp. Ed.)  قاعة درس ممخصصة للتعليم الخاص(صف لفئة خاصة( 

Self-esteem  الذاتاحترام 

Senior اعلى درجة وظيفيا"االقدم، االعلى مقاما ،" 

Senior (Citizen) لالشخاص( آبير في السن( 

Senior Editor رئيس محررين 

Senior Staff رئيس الموظفين 

Sentence حكم قضائي بعقوبة 

Sentence جملة 

Setting (of a story)  لقصة( اعداد( 

Setting purposes for reading اإلعداد الغراض القراءة 

Settlement استقرار، مستوطنة، تسوية 

Severe disability  اعاقة شديدة 

Sexual harassment التحرش الجنسي 

Share حصة، نصيب، يتقاسم 

Shared readings القراءة المشترآة 

Sharing ideas تبادل االفكار 

Shortsighted(ness) قصر النظر 
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Sign language لغة االشارة 

Sickle Cell Anemia فقر الدم المنجلي 

Simple بسيط 

Site موقع 

Skilled labor عمالة ماهرة 

Skilled staff الموظفين المهرة 

Skilled worker العمال المهرة 

Skills مهارات 

Skills development تنمية المهارات 

Skip class  يتغيب عن الحصة بدون عذر 

Sleet  المطر الثلجي / جمد المطر 

Small Caps (typeface) نوع من الكتابة 

Small groups مجموعات صغيرة 

Social Adjustment Deficits عجز التكيف االجتماعي/ عجز التوافق االجتماعي 

Social Interactions التفاعالت االجتماعية 

Software برمجيات 

Sophomore ثانية للدراسةالطالب في السنة ال 

Speech Therapist اختصاصي النطق 

Spearhead (V.) رأس الحربة 

Special Education التعليم الخاص 

Special Education Parent Resource Center مرآز االباء لموارد التعليم الخاص 

Specifics تفاصيل محددة 

Speech/language disability اللغة/ اعاقة في الكالم 

Speech delay عند االطفال(تأخر في الكالم( 

Speech impediment عائق لغوي 

Speech Therapist اختصاصي لغوي(معالج لغوي( 

Speech Therapy  اللفظعالج 
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Spelling التهجئة، الهجاء 

Spokesperson الناطق الرسمي 

Sponsor (verb) فعل( يكفل ، يضمن( 

Spooky مخيف، شبحي 

Spreadsheet جدول 

Squint احول 

Staff الموظفون 

Staff development تطوير الموظفين 

Staff Liaison منسق شؤون الموظفين 

Standard H.S. diploma شهادة الثانوية العليا النموذجية 

Standardized Testing االختبار الموحد 

Standards of Learning (SOL) معايير التعليم 

Stanza شعريمقطع  

Steering Team الفريق التوجيهي 

Stick-on label عالمة الصقة 

Strengths and weaknesses مواطن القوة والضعف 

Strongly disagree يختلف بشدة/يرفض بشدة 

Structural clues القرائن الهيكلية 

Student Advisory Board المجلس االستشار للطالب 

Student Assignment الطالبواجب  

Student Study Committee اللجنة الدراسية للطالب 

Study Groups مجموعات دراسية 

Subway  القطار الكهربائي النفقي 

Summarize يلخص 

Summer Laureate Center المرآز الصيفي للمتفوقين 
Superintendent’s African-American Advisory 
Group سبانمدير الفريق االستشاري لال 
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Superintendent’s Hispanic Advisory Group مدير الفريق االستشاري لالسبان 

Surf (The Internet) تصفح االنترنت 

Surrogate parent االم البديلة 

Survey مسح، دراسة 

Sympathy تعاطف 

Tabloid صحيفة شعبية 

Take turns يتناوبون 

Tape شريط 

Target vocabulary المفردة المطلوبة/ دة الهدفالمفر 

Teacher معلم 

Teacher Helps  المعلم يساعد على/ مساعدة المعلم 

Teacher’s guide دليل المعلم 

Teen dating sexuality تاريخ الحياة الجنسية في سن المراهقة 

Teens in two worlds المراهقين في عالمين 

Teens staying safe on the internet تخدام المراهقين االمن لالنترنيت لس 

Testing عملية االختبار 

Text chunking صيغة اختصار الرقام او جمل او آلمات 

Thematic units االنشائية/ الوحدات الموضوعية 

Therapist معالج 

Therapy عالج 

Think aloud التفكير بصوت عالي 

Three-ring binder ملف بثالث حلقات 

Title page صفحة العنوان 

Toddler طفل صغير 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)  امتحان اللغة االنكليزية لغير المتحدثين ( امتحان التوفل
 )بها

Tonic Neck Reflex - asymmetrical/symmetrical متناظرة/  غير المتكافئة -- االاراديط الرقبة انش 
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Trailer مقطورة 

Training التدريب 

Training التدريب 

Training التدريب 

Traumatic Experience تجربة مؤلمة 

Transcript نسخة/ نص 

Transfer  (school transfer) انتقال من مدرسة الى اخرى( االنتقال( 

TSE (Test of Spoken English) اختبار التحدث باالنكليزية 

Tuition رسوم التعليم 

Tutor (Guardian) المعلم 

Tutoring االشراف/ التعليم 

TWE (Test of Written English) اختبار االنكليزية التحريري 

Typo (graphical error) الخطأ المطبعي 

Ultimate (n.) اسم( النهائي( 

Umpire حكم في نزاع/ حكم 

Unabridged text  نص آامل غير مختصر 

Underachiever  دون المستوى/ االداءالمقصر في 

Underperforming school districts المقاطعات ذات المدارس دون مستوى االداء 

Underperforming schools  المدارس ذات االداء الضعيف 

Undue hardship مشقة المبرر لها 

Uneven  مستو، غير مستقيم، متفاوتغير 

Ungraded (student) لم يتم تقييمه) /طالب( لم يتم ادراجه  

Update يحٌدث المعلومات 

User-friendly سهل االستعمال 

Usher مدرس مساعد، الدليل المرشد،  يستهل 

Utilities مرافق 

Virginia Board of Education مجلس التعليم بفرجينيا 
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Virginia Department of Education ادارة تعليم فرجينيا 

Vision statement ئيبيان مر 

Visiting Teacher مدرس زائر 

Voice-mail البريد الصوتي 

Vocational, Career and Adult Education التعليم المهني، والوظيفي وتعليم الكبار 

Volleyball الكرة الطائرة 

Voucher (Receipt) فاتورة، ) ايصال(  استالمقسيمة ، 

Voyager  المسافر 

Waive فعل(يتنازل( 

Waiver اسم(تنازل( 

Warehouse مخزن 

Web-master خبير الويب 

Web page صفحة الويب 

Whodunit من المجرم؟( رواية بوليسية( 

Welfare benefits اعانات الرعاية االجتماعية 

Wholesale بيع بالجملة 

Wholesome مفيد ، صحي، نافع 

Whole language اللغة الجامعة 

Whooping cough ل الديكيالسعا 

With a view to بغية ، على امل ان، لكي 

Word Study دراسة الكلمات 

Word web الكلمة المتشابكة 

Workaround ،العمل 

Work and Family Studies العمل والدراسات االسرية 

Work in pairs العمل في ازواج 

Workshop ورشة العمل، حلقة العمل 

World Wide Web (www) شبكة العنكبوتية العالميةال 
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Writing آتابة 

Written assignment واجب مكتوب 

Yard (n.) (House, school)  في منزل، مدرسة( ساحة( 

Yard (Measure)  وحدة قياس ارضية( الياردة( 

Yardstick الياردة ، مسطرة، مقياس العصا الريادية 

Yarn (to spin a)  اللفلزيادة ونقصان( خيط الغزل ( 

Yearbook (School) الكتاب المدرسي السنوي 

Yearn يتوق، يشتاق 

Yellow jacket سترة صفراء 

Yield  يخضع، يتخلى عن 

Yield محصول 

Yore ماضي ، االيام الخوالي 

Zest تلذذ ، حيوية ، شهية ‘ 

Zestful مستمتع، ساحر 

ZIP الرمز البريدي 

Zipper لق، سوستهينفتح وينغلق بزمام منز 

Zone نطاق 

Zoom (Lens)  العدسة( تكبير( 
 



 
 

 مفردات اللغة التأديبية 
Abuse قاسي ، عنيفاساءة استعمال ، 

Acting as a mob يتعامل بغوغائية 

Admit يعترف 

Aggrieved party الطرف المتضرر 

Alleged offender  المجرم المزعوم 

Appeal نداء، استئناف، يستغيث 

Assurance, give assurance ضمان، يعطي ضمانات 

Alternative Education Program برنامج التعليم البديل 

Altercation مشادة، جدال، شجار 

Attendance Record سجل الحضور 

Behavior سلوك ، تصرف 

Behavior Intervention Plan (BIF)  خطة التدخل السلوآي 

Bomb threat  تهديد بالتفجير 

Bully متنمر 

Bullying يتنمر 

Causal relationship  غير رسميةعالقة 

Cheating الغش 

Code of behavior قواعد السلوك 

Code of ethics نظم االخالقيات 

Complaint شكوى 

Conduct سلوك ، قيادة، يقود 

Confidential File ملف سري 

Consequence نتيجة ، عاقبة 

Corporal punishment عقاب بدني او جسماني 
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Criminal activity نشاط اجرامي 

Court involvement تدخل المحكمة 

Detention االحتجاز 

Discipline االنضباط 

Disciplinary proceedings اجراءات تأديبية 

Disciplinary action ديبياجراء تأ 

Disciplinary due process الضرورية( عملية التأديب المطلوبة( 

Disrupt تعطيل ، تشويش 

Endangering the physical safety  تعريض السالمة البدنية للخطر 

Equitable العادل 

Exclusion استثناء 

Extortion ابتزاز 

False alarm انذار آاذب 

Fight قتال 

Forgery  تزييفتزوير ، 

Frequency التردد 
Functional Behavior Assessment 
(FBR) تقييم السلوك الوظيفي 

Gambling المقامرة، القمار 

Group punishment  عقاب جماعي 

In school suspension داخل المدرسة( تعليق الدراسة( 

Insubordination تمرد 

Juvenile court محكمة االحداث 

Long-term suspension تعليق دراسة طويل االمد 

Mental health الصحة العقلية 

Minor offense مخالفة ثانوية 

Misbehavior سوء السلوك 

Mob جمهور، حشود، تجمهر 

 AM 45 9:53 10/25/2010 تأريخ المراجعة



Notice (written or oral) خطي او شفوي(اشعار( 

Obscene language لغة فاحشة 

Occupational Therapy العالج المهني 

Oral Expression التعبير الشفوي 

Orderly and safe environment بيئة منظمة وآمنة 

Offense اساءة ، اهانة، مخالفة 

Out of school suspension  تعليق من المدرسة 

Physical altercation مشادة بدنية، مشاجرة بدنية 

Police arrest اعتقال من قبل الشرطة، اعتقال تنفذه الشرطة 

Probation officer ضابط يعين لمراقبة سلوك المذنبين 

Pornographic material المواد االباحية 

Potential for… احتماالت لــ 

Plagiarism انتحال 

Profane language تدنيس اللغة 

Re-admission اعادة القبول 

Reform اصالح 

Rehabilitation اعادة تأهيل 

Repeated offense متكررة، مخالفة متكررةاساءة  

Severity شدة 

Short-term suspension تعليق الدراسة على المدى القصير 

Self-control ضبط النفس 

Self-discipline االنضباط الذاتي 

Self-reliance االعتماد على الذات 

Serious offense اساءة خطيرة ، مخالفة خطيرة 

Sexual harrassment نسيالتحرش الج 

Substance abuse تعاطي المخدرات/ اساءة استعمال العقاقير 

Theft سرقة 
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Threat تهديد 

Threaten هدد ، توعد 

Truancy التهرب من الواجب/ التغيب عن المدرسة او الواجب 

Verbal abuse  اساءة لفظية 

Violation انتهاك 

Willful destruction of property  للمتلكاتالتدمير المتعمد 

Youth Resource Officer موظف الموارد للشباب 
 



 

  مفردات التعليم الخاص
Adaptive Eating Utensils اواني االآل المعدلة والمكيفة مع البيئة 

Adaptive or Assistive Technology التكيف او المساعدة التقنية 

Aggressive behavior السلوك العدواني ، تصرف عدائي 

Areas of weakness مواطن الضعف 

Aspergers Syndrome  خلل التداخل االجتماعي عند االطفال/ متالزمة اسبرآرس 

Assymetrical tonic neck reflex أنعكاس نشاط الرقبة الغير متناظر  

Attention Deficit Disorder باهفوضى نقص االنت 

Auditory processing  التجهيز السمعي 

Autism التوحد 

Awareness of body in space وعي الجسم في الفضاء 

Ball الكرة 

Balance  موازنة، التوازن 

Behavior السلوك، التصرف 

Behavior problems مشاآل السلوك 

Bilateral coordination تنسيق ثنائي 

Bipolar disorder ضطراب الثنائياال 

Bite عضة، يعض 

Body scheme مخطط الجسم 

Breathe  فعل(يتنفس، تنفس( 

Button زر 

Central nervous system الجهاز العصبي المرآزي 

Cerebral palsy  الشلل الدماغي 

Chew يمضغ، مضغ 

Cocontraction انقباضات مشترآة، مزدوجة 
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Cognitive impairement الدراآياالعتالل ا 

Cognitive skills المهارات االدراآية 

Contraction انقباضات، تقلصات 

Disability اعاقة ، عجز 

Eligibility الجدارة ، االستحقاق، االهلية 

Goal الهدف 
IEP (Individualized Educational 
Program) رنامج التعليم الفردي 

Keyboarding طباعة 

Learning Disability اعاقة التعلم 
Least Restrictive Environment 
(LRE) اقل البيئات تقييدا 

Level of Performance  مستوى االداء 

Level of arousal مستوى االثارة 

Life Skills  مهارات حياتية 

Lip closure غلق الفم، اغالق الشفاه 

Long Term Objectives اهداف على المدى الطويل 

Manipulate objects at midline المناورات على منتصف الخط 

Mental Retardation تخلف عقلي 
Mentally Retarded – mild 
(educable) متخلف عقليا قابل للتعلم 

Mentally Retarded – moderately متخلف عقليا معتدل 

Mentally Retarded (trainable) متخلف عقليا قابل للتدريب 

Mentor معلم 

Mid line منتصف الخط 

Motor Development تطوير الحرآة، تنمية الحرآة 

Motor activities, motor functions النشاطات الحرآية 

Motor Skills المهارات الحرآية 

MRI الرنين 
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Multihandicapped متعدد االعاقة 

Multi-age program برنامج لمتعددي االعاقة 

Multidisciplinary evaluation تقييم متعدد التخصصات 

Monitor مراقب 

Monitor Services خدمات المراقبة او الرصد 

Muscle tone العضالت 

Muscular Dystrophy ضعف العضالت ، ضعف نمو العضالت 

Nipple حلمة الثدي حلمة زجاجة االرضاع 

Objective الهدف 

Obsessive Compulsive Disorder هري،الوسواس الق 

Oral Motor Control الحكم الشفوي على الحرآة 

Pen قلم حبر 

Pencil قلم رصاص 

Pencil pressure  ضغط قلم الرصاص 

Peer friendships صداقات االقران 

Picture Communication System نظام االتصال بالصور 

Play skills مهارات اللعب 

Postural control السيطرة على الوضع 

Procedural due rights بسبب الحقوق االجرائية 

Prone  منكفْى، ميال، منكب ، خائر 

Prone extension معرض للتمديد 

Proprioception  ،استقبال الحس العميق 

Propioceptive input معلومات التقبل الذاتي 

Protective response جابة وقائيةتاس 

Psychological evaluation يم نفسيتقي 

Psychologist العالم النفساني، الطبيب النفساني 

Put on يرتدي ، يتظاهر 
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Puzzle يرتبك يتحير، لغز ، احجية 

Radial side of the hand جانب العظم الكعبري ن اليد 

Range of motion سلسلة حرآات 

Reasonable accomodations االقامة المعقولة 

Reevaluation تقييماعادة ال 

Refer (v.) فعل( يشير( 

Referral / Referral Form طلب االحالة 

Section 504  504المادة 

Severelly Emotionally Disturbed اضطراب عاطفي حاد 

Self-contained class فصل خاص لتعليم االطفال المعاقين 

Self-esteem احترام الذات 

Social Worker اخصائي اجتماعي 

Sign language لغة االشارة 

Speech Pathologist  متخصص علم االمراض 

Special Education التعليم الخاص 

Parent Resource Center  مرآز الموارد لالباء 

Speech Language Disability عجز التلفظ اللغوي 

Speech Delay تأخر النطق 

Speech Impediment معوقات الكالم 

Speech therapy عالج النطق 

Switch operated مفتاح التشغيل/ تشغيل المفتاح 

Symmetrical tonic neck reflex ناظرنشاط الرقبة االنعكاسي المت 

Take off الهروب من المدرسة( يقلع، اقالع( 

Tactile Defensiveness اللمس الدفاعي 

Therapy ball آرة عالجية 

Therapy putty ير بهعالج يسهل التأث 

Thumb overlap تداخل االبهام 
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Tie shoes ربط االحذية 

Tip to tip prehension تلميح بالقدرة على االمساك بشْي بتلميح 

Toileting skills مهارات استخدام الحمام 

Tongue lateralization  يشبه صخر احمر مسامي( سطح اللسان( 

Touch screen شاشة تعمل باللمس 

Toys دمىلعب ، 

Transitional movements حرآات انتقالية 

Translate objects between hands ترجمة االدوات بين اليدين 

Trunk rotation تناوب اساس ، رئيسي 

Ulnar side of the hand الزند، جانب من اليد 

Visiting Teacher مدرس زائر 

Vestibular processing العمليات الدهليزية 

Visual attention اهتمام بصري 

Visual perception تصور مرئي 

Visual tracking تتبع بصري 

Walk يمشي 

Web space مساحة في الشبكة العنكبوتية 

Wheel chair الكرسي المدولب 

Winging of the scapula جرح لوح الكف 

Work عمل 

Zipper سوسته 
 


