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Public and Private Occasions

عربي
املنا�سبات العامة واخلا�صة
عيد
وطنى
ديني
عيد الفطر
عيد الأ�ضحى
احتفل  /يحتفل /احتفال
حلوى

ا�ستخدام الكلمة
Use of the word

English
Public and Private
Occasions

�إجازة العيد �أربعة �أيام.
العيد الوطني مل�رص يف  23يوليو من كل
عام
عيد الأ�ضحى من الأعياد الدينية.

Religious

عيد الفطر ي�أتي عقب �شهر رم�ضان.

Eid-ul-Fitr

عيد الأ�ضحى ي�أتي يف �شهر ذي احلجة.
عندنا احتفال يف مركز اللغات مبنا�سبة
رم�ضان.
�أحب �أن �آكل احللوى بعد الغداء.

Feast
National

Eid-ul-Adha
To celebrate
Sweet

زواج

متى حفل زواجك ؟

Marriage

زفاف

متى الزفاف ؟
خطبتي الأ�سبوع القادم والزوج العام
القادم.
عقد الزواج �سيكون يف امل�سجد بعد املغرب
.
كل املدعوين يهنئون العري�س
العر�س يوم اخلمي�س القادم م�ساء �إن �شاء
الله.
عيد ميالدي يوم 7/1

Wedding

خطب /يخطب /خطبة
عقد الزواج
عري�س /عرو�س
عر�س
عيد امليالد

to get engaged to
Marriage contract
Bride / groom
Wedding
Christmas

ذكرى

ذكري وفاة جدي يوم 9/15

Memory

منا�سبة

من املنا�سبات ال�سعيدة اخلطبة والزواج.

Occasion

�سعيد � /سعيدة
كل عام و�أنتم بخري

�أمتنى �أن تكون �سعيدا يف حياتك.
كل عام و�أنتم بخري مبنا�سبة عيد الأ�ضحى
املبارك.
هذه رائحة طيبة.

Happy

طلق  /يطلق

طلق �صديقي زوجته الأ�سبوع املا�ضي.

طيب  /طيبة
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Happy new year
Good
Divorced
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حفل
�شارك  /ي�شارك  /م�شاركة
قومي
زينات
عيد
وطنى
ديني
عيد الفطر
عيد الأ�ضحى
احتفل  /يحتفل /احتفال
حلوى

الأ�سبوع القادم عندنا حفل مبنا�سبة جناحي
.
هل �ست�شارك يف رحلة �أ�سوان ؟
العيد القومي ملحافظة «ال�سوي�س» هو
10/24
الأوالد يعلقون الزينات ترحيبا ب�شهر
رم�ضان.
�إجازة العيد �أربعة �أيام.
العيد الوطني مل�رص يف  23يوليو من كل
عام
عيد الأ�ضحى من الأعياد الدينية.

Religious

عيد الفطر ي�أتي عقب �شهر رم�ضان.

Eid-ul-Fitr

عيد الأ�ضحى ي�أتي يف �شهر ذي احلجة.
عندنا احتفال يف مركز اللغات مبنا�سبة
رم�ضان.
�أحب �أن �آكل احللوى بعد الغداء.

Party
to share
National
Decorations
Feast
National

Eid-ul-Adha
To celebrate
Sweet

زواج

متى حفل زواجك ؟

Marriage

زفاف

متى الزفاف ؟
خطبتي الأ�سبوع القادم والزوج العام
القادم.
عقد الزواج �سيكون يف امل�سجد بعد املغرب
.
كل املدعوين يهنئون العري�س
العر�س يوم اخلمي�س القادم م�ساء �إن �شاء
الله.
عيد ميالدي يوم 7/1

Wedding

خطب /يخطب /خطبة
عقد الزواج
عري�س /عرو�س
عر�س
عيد امليالد

to get engaged to
Marriage contract
Bride / groom
Wedding
Christmas

ذكرى

ذكري وفاة جدي يوم 9/15

Memory

منا�سبة

من املنا�سبات ال�سعيدة اخلطبة والزواج.

Occasion

�سعيد � /سعيدة

�أمتنى �أن تكون �سعيدا يف حياتك.
كل عام و�أنتم بخري مبنا�سبة عيد الأ�ضحى
املبارك.
هذه رائحة طيبة.

Happy

كل عام و�أنتم بخري
طيب  /طيبة
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Happy new year
Good

Public and Private Occasions

Divorced
Party
to share
National
Decorations

.طلق �صديقي زوجته الأ�سبوع املا�ضي
الأ�سبوع القادم عندنا حفل مبنا�سبة جناحي
.
هل �ست�شارك يف رحلة �أ�سوان ؟
10/24 العيد القومي ملحافظة «ال�سوي�س» هو
الأوالد يعلقون الزينات ترحيبا ب�شهر
.رم�ضان
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 يطلق/ طلق
حفل
 م�شاركة/  ي�شارك/ �شارك
قومي
زينات

