
media vocabulary 

 

English Arabic 

news  أخبار) ج(خبر  

أنباء) ج(نبأ     

current حالي 

 جارٍ   

 راهن  

latest, last, final آخر 

development  تطّورات) ج(تطّور  

event  أحداث) ج(حدث  

situation, condition  أوضاع) ج(وضع  

state  أحوال) ج(حال  

circumstance ظروف) ج( ظرف  

topic, subject  مواضيع) ج(موضوع  

phenomenon  ظواهر) ج(ظاهرة  

field  مجاالت) ج(مجال  

to affirm  تأكيد(يؤكد  - أكد(  

to stress  تشديد(يشّدد  -شّدد(  

to convey, transfer s.t. via/to  إلى| ه عن ) نقل(ينقل  –نقل  

identity  هويات) ج(هوية  

to uproot, eradicate  استئصال(يستأصل  - استأصل(  

eradication, elimination (ex. of illiteracy)  األمية(محو(  

to remove  إزالة(يزيل  –أزال(  

to happen, occur, take place  يتمّ  - تّم  

يجري -جرى     

)وقوع(يقع  - وقع     



to conduct  إجراء(يجري  –أجرى(  

measure  اجراءات) ج(اجراء  

to do, carry out  بـ) قيام(يقوم  –قام  

to embark on, carry out  بـ) مباشرة(يباشر  -باشر  

list  قوائم) ج(قائمة  

to receive, meet s.o.  استقبال(يستقبل  -استقبل(  

guest  ضيوف) ج(ضيف  

to meet (with)  مع) اجتماع(يجتمع  - اجتمع  

to meet, have an interview with  مقابلة(يقابل  –قابل(  

to consult with  مع) مشاورة(يشاور  - شاور  

to preside over, head  رئاسة(يترأس  - ترأس(  

to lead  قيادة(يقود  - قاد(  

summit  قمات) ج(قمة  

meeting  اجتماعات) ج(اجتماع  

لقاءات) ج(لقاء     

conference  مؤتمرات) ج(مؤتمر  

symposium  ندوات) ج(ندوة  

session or round  دورات) ج(دورة  

session  جلسات) ج(جلسة  

to hold (ex. a meeting)  عقد(يعقد  –عقد(  

to be held  عقد(ينعقد  –انعقد(  

to cancel  الغاء(يلغي  -ألغى(  

to postpone  تأجيل(يؤّجل  -أّجل(  

)إرجاء(يرجئ  - أرجأ     

to participate  مشاركة(يشارك  –شارك(  

to discuss, examine  بحث(يبحث  –بحث(  

to deal with (ex. an issue)  تناول(يتناول  -تناول(  



to review (ex. an issue)  استعراض(يستعرض  –استعرض(  

to consult with s.o. about s.t. 
| حول __ مع ) تشاور(يتشاور  –تشاور 

 عن

contact, communication, phone call  بـ| اتصاالت مع ) ج(اتصال  

to get involved in  في) توّرط(يتوّرط  –توّرط  

to be connected to  بـ) ارتباط(يرتبط  –ارتبط  

to be connected with, concerning  بـ) تعّلق(يتعّلق  -تعّلق  

to deal with  مع) تعامل(يتعامل  –تعامل  

to sever relations with  مخاصمة| خصام (يخاصم  - خاصم(  

relations with عالقات مع 

link, connection with  روابط بـ) ج(رابط  

number, figure  أعداد) ج(عدد  

to cooperate (with each other)  تعاون(يتعاون  - تعاون(  

to exchange (with each other)  تبادل(يتبادل  - تبادل(  

to circulate s.t. (with each other)  تداول(يتداول  - تداول(  

common, shared مشترك 

mutual متبادل 

to recognize  بـ) اعتراف(يعترف  -اعترف  

to form (ex. a new government)  حكومة جديدة) (تشكيل(يشّكل  - شّكل(  

means, way  سبل) ج(سبيل  

manner, way, style طرائق) ج( طريقة  

أساليب) ج(أسلوب     

to begin  بدء(يبدأ  - بدأ(  

)ابتداء(يبتدي  - ابتدى     

to end (reflexive)  انتهاء(ينتهي  -انتهى(  

beginning بداية 

 مطلع  

end نهاية 



statement  تصريحات) ج(تصريح  

   

بيانات) ج(بيان     

   

to announce, declare  اعالن(يعلن  –أعلن(  

   

announcement, declaration; advertisement  اعالنات) ج(اعالن  

   

official (adj.) رسمي 

   

to publish or spread  نشر(ينشر  –نشر(  

   

to issue, release  اصدار(يصدر  –أصدر(  

   

to decide  أن) تقرير(يقرر  –قرر  

   

decision; resolution  قرارات) ج(قرار  

   

petition  عرائض) ج(عريضة  

   

initiative  مبادرات) ج(مبادرة  

   

suggestion  اقتراحات) ج(اقتراح  

   

hypothetical افتراضي 
   

plan  خطط) ج(خطة  

   

project  مشاريع) ج(مشروع  

   

speech  خطابات) ج(خطاب  

   

to intend  نية(ينوي  - نوى(  

   

to resolve or intend  اعتزام(يعتزم  - اعتزم(  

   

to comment  على) تعليق(يعّلق  –عّلق  

   

to explain  شرح(يشرح  –شرح(  

   

)تفسير(يفّسر  –فّسر     

   

to reveal  عن) كشف(يكشف  –كشف  

   

to show (s.t.)  اظهار(يظهر  –أظهر(  

   

to appear, seem that  يبدو أن –بدا  

   

to offer, present  تقديم(يقّدم  –قّدم(  

   

to reply (to)  على) ردّ (يرّد  –رّد  

   

reply, response  ردود) ج(رّد  

   



reaction رّد فعل 

   

to welcome  بـ) ترحيب(يرّحب  –رّحب  

   

to discover  اكتشاف(يكتشف  –اكتشف(  

   

development تنمية 
   

growth نمو 
   

to continue  في) استمرار(يستمّر  –استمّر  

   

)مواصلة(يواصل  –واصل     

   

to reach, arrive at  إلى) توّصل(يتوّصل  –توّصل  

   

continuing مستمر 

   

prepared مستعد 

   

agenda برنامج عمل 
   

to be exposed to (ex. attacks)  هجوم(لـ) تعرض(يتعرض  -تعرض(  

   

to occupy (occupation)  احتالل(يحتّل  - احتّل(  

   

to resist (resistance)  مقاومة(يقاوم  - قاوم(  

   

occupying - occupied  محتَل - محِتل  

   

to control  على) سيطرة(يسيطر  - سيطر  

   

control, hegemony هيمنة 

   

to practice  ممارسة(يمارس  –مارس(  

   

interest  مصالح) ج(مصلحة  

   

will ارادة 
   

desire  رغبات في) ج(رغبة  

   

observer  مراقبون) ج(مراقب  

   

to launch (ex. attacks)  شنّ (يشّن  -شّن(  

   

to enter, plunge into (ex. battle)  خوض(يخوض  –خاض(  

   

vision  رؤى) ج(رؤية  

   

comprehensive شامل 

   

complete كامل 

   



basis, foundation  أسس) ج(أساس  

   

قواعد) ج(قاعدة     

   

to abandon  عن) تنازل(يتنازل  –تنازل  

   

to criticize  انتقاد(ينتقد  –انتقد(  

   

to accuse, charge (s.o. of s.t.)  ه ب) اتّهام(يتّهم  –اتّهم  

   

accusation  اتّهامات) ج(اتّهام  

   

invalid, baseless باطل 
   

to deny  نفي(ينفي  –نفى(  

   

to refuse  عن) امتناع(يمتنع  –امتنع  

   

to abstain, refuse  رفض(يرفض  –رفض(  

   

to force, compel  لـ| إلى ) اضطرار(يضطر  –اضطر  

   

to expel  طرد(يطرد  –طرد(  

   

to make s.o. migrate, drive them away  تهجير(يهجر  –هجر(  

   

to impose (s.t. on s.o.)  ه على) فرض(يفرض  –فرض  

   

to intervene, interfere  في) تدخل(يتدّخل  –تدّخل  

   

to chase, pursue  مالحقة(يالحق  –الحق(  

   

)مطاردة(يطارد  –طارد     

   

to demonstrate  تظاهر(يتظاهر  –تظاهر(  

   

demonstration  مظاهرات) ج(مظاهرة  

   

crowded حاشد 

   

march  مسيرات) ج(مسيرة  

   

parade  استعراضات) ج(استعراض  

   

riot(s) شغب 

   

to protest  على) احتجاج(يحتج  –احتج  

   

to gather, rally  احتشداد(يحتشد  –احتشد(  

   

to demand  بـ) مطالبة(يطالب  -طالب  

   

popular demand اقبال شعبي 
   



the masses الجماهير 
   

to boycott  مقاطعة(يقاطع  –قاطع(  

   

sit-in  اعتصامات) ج(اعتصام  

   

strike  اضرابات) ج(اضراب  

   

protesting cry  هتافات) ج(هتاف  

   

sign or leaflet  الفتات) ج(الفتة  

   

to scatter, disperse (ex. protestors)  المتظاهرين() تفريق(يفّرق  -فّرق(  

   

to break up (ex. demonstrations)  المظاهرات) (فضّ (يفّض  - فّض(  

   

to encircle, block off or blockade  محاصرة(يحاصر  -حاصر(  

   

to brutally attack  على) اعتداء(يعتدي  -اعتدى  

   

international دولي 
   

 عالمي  

   

regional إقليمي 
   

local محلي 

   

bilateral تنائي 
   

to choose  اختيار(يختار  –اختار(  

   

choice  خيارات) ج(خيار  

   

to receive, attain  على) حصول(يحصل  –حصل  

   

investigation  تحقيقات) ج(تحقيق  

   

position, stand (ex. on an issue)  مواقف) ج(موقف  

   

operation; process عمليات) ج( عملية  

   

pressure on  ضغوط على) ج(ضغط  

   

important - importance  أهمية - مهم  

   

to point to  إلى) إشارة(يشير  –أشار  

   

to liberate  تحرير(يحّرر  - حّرر(  

   

sudden مفاجئ 

   

to sign  توقيع(يوقع  –وقع(  

   



legitimate مشروع 

   

 شرعي  

   

borders (or limits)  حدّ ) م(حدود  

   

wall  أسوار) ج(سور  

   

to consider  اعتبار(يعتبر  –اعتبر(  

   

to express  عن) إعراب(يعرب  –أعرب  

   

عن) تعبير(يعبّر  - عبّر     

   

letter, message  رسائل) ج(رسالة  

   

to add  إضافة(يضيف  –أضاف(  

   

to receive s.t.  تلق(يتلقى  –تلقى(  

   

)تسلم(يتسلم  -تسلم     

   

to include  تضمن(يتضمن  –تضمن(  

   

)شمول(يشمل  –شمل     

   

content  مضامين) ج(مضمون  

   

element (of a group)  عناصر) ج(عنصر  

   

gang  عصابات) ج(عصابة  

   

activist  ناشطون) ج(ناشط  

   

volunteer  متطوعة) ج(متطوع  

   

charity (as a concept, not a charitable organization) خيرية 

   

to donate  بـ) تبرع(يتبرع  - تبرع  

   

hiding place  مخابئ) ج(مخبأ  

   

unknown مجهول 

   

to find  على) عثور(يعثر  - عثر  

   

to provide  توفير(يوفّر  -وفّر(  

   

alert استنفار 
   

to follow, comply with  اتباع(يتبع  –اتبع(  

   

to enable  تمكين(يمكن  –مكن(  

   



to meet with difficulties  تعثر(يتعثر  –تعثر(  

   

to settle (e.g. an argument or question)  حسم(يحسم  –حسم(  

   

to establish  إنشاء(ينشئ  –أنشأ(  

   

to found  تأسيس(يؤسس  -أسس(  

   

to define, specify, establish s.t.  تحديد(يحّدد  - حّدد(  

   

chain  سالسل) ج(سلسلة  

   

to purify  تنقية(ينقى  –نقى(  

   

according to بحسب 
   

 حسب القول  

   

 نقال عن  
   

source  مصادر) ج(مصدر  

   

personal شخصي 

   

area, front, arena  ساحات) ج(ساحة  

   

to encircle s.t.  تطويق(يطّوق  - طّوق(  

   

framework  اطارات) ج(اطار  

   

to develop s.t.  تطوير(يطّور  –طّور(  

   

patrol  دوريات) ج(دورة  

   

extensive موسع 

   

wide واسع 

   

level  مستويات) ج(مستوى  

   

to focus, be concentrated on  على) تركز(يتزكز  –تركز  

   

guaranteeing كفيل بـ 

   

to maintain, preserve, keep  على) محافظة(يحافظ  –حافظ  

   

character or stamp  طوابع) ج(طابع  

   

to expand s.t.  توسيع(يوسع  –وسع(  

   

size  أحجام) ج(حجم  

   

amount  حصائل) ج(حصيلة  

   



coming from قادما من 
   

going to, heading to متوجها إلى 

   

extraordinary استثنائي 
   

to influence or affect s.t.  على) تأثير(يؤثر  - أثر  

   

influence تأثير على 
   

 نفوذ في  
   

to turn to, resort to  إلى) لجء(يلجأ  -لجأ  

   

checkpoint نقطة تفتيش 
   

settlement  مستوطنات) ج(مستوطنة  

   

refugee الجئون) ج( الجئ  

   

camp  مخيمات) ج(مخيم  

   

total اجمالي 
   

certainty ثقة 
   

doubt  شكوك) ج(شك  

   

offer  عروض) ج(عرض  

   

colonialism استعمار 
   

Zionism الصهيونية 
   

entity كيان 

   

renaissance, revival نهضة 
   

trend, movement  تيارات) ج(تيار  

   

ideological عقائدي 

   

to seize or to rape  اغتصاب(يغتصب  -اغتصب(  

   

to regard as an enemy, be hostile to  معاداة(يعادي  –عادى(  

   

complementing مكّمل 

   

aiming at رامي إلى 

   

wealth  ثروات) ج(ثروة  

   

effective فعال 
   



useful مفيد 

   

to benefit from, make use of  بـ| من ) استفادة(يستفيد  - استفاد  

   

to manage  إدارة(يدير  –أدار(  

   

flag  أعالم) ج(علم  

   

flag, banner  رايات) ج(راية  

   

ألوية) ج(لواء     

   

term (period of time)  فترات) ج(فترة  

   

term (period in office) or state  واليات) ج(والية  

   

to finish, complete  اكمال(يكمل  -أكمل(  

   

يتمّ  - أتّم     

   

optimism - optimistic  متفائل -تفاؤل  

   

pessimism - pessimistic  متشائم -تشاؤم  

   

to break out (e.g. in reference to a fire or war)  اندالع(يندلع  -اندلع(  

   

)شبوب(يشّب  - شّب     

   

to burn s.t., set it on fire  احراق(يحرق  -أحرق(  

   

 أضرم النار في  
   

to light, kindle (e.g. a fire or a conflict)  تأجيج(يؤّجج  -أّجج (  

   

to ignite the fuse of war, provoke war  فتيل الحرب) اشعال(يشعل  - أشعل  

   

to provoke  استفزاز(يستفّز  -استفّز(  

   

to incite  على__ ) تحريض(يحّرض  - حّرض  

   

to evacuate  إخالء(يخلي  –أخلى(  

   

oil نفط 
   

crude (sometimes used alone in ref. to oil) خام 

   

blaze, fire حريق 

   

fire نار 
   

 نيران  
   

to recruit, enlist  تجنيد(يجند  -جند(  

   



to mobilize (s.t.)  حشد(يحشد  - حشد(  

   

misunderstanding سوء تفاهم 

   

through, via عبر 

   

خالل) من(    

   

by means of, through من طريق 

   

 بوساطة  
   

almost, about نحو 
   

 تقريبا  
   

because of بسبب 
   

resulting from جراء 

   

 ناتجا عن  
   

in order to, for the sake of أجل من  

   

during خالل 

   

 أثناء  
   

in the period of... إبان 
   

while فيما 
   

 بينما  
   

since منذ 

   

at, by (place or time) لدى 
   

within (a period of time) في غضون 
   

until or in order to حتى 

   

immediately فورا 
   

 على الفور  

   

recently مؤخرا 

   

previous سابق 

   

next, coming قادم 
   

 مقبل  

   



shortly before, just prior to قبيل 
   

as a prelude to تمهيدا لـ 
   

imminent مرتقب 

   

after في أعقاب 
   

immediately after, right after إثر 
   

later on الحقا 

   

opposite, in front of بصدد 
   

accordingly, in exchange for that مقابل ذلك 

   

in any case whatsoever بحال من األحوال 
   

regardless of بغض النظر عن 
   

in addition to باإلضافة إلى 
   

 ألى جانب  
   

aside from, not to mention فضال عن 
   

either/whether __ or __  أم __ سواء__  

   

regarding بالنسبة لـ 
   

in view of; with respect to  أن(من حيث(  

   

where حيث 

   

(at the time) when حين 

   

in spite of بالرغم من/على  

   

considering, in light of في ضوء 
   

 نظرا لـ  
   

 في ظل  
   

considering (the fact that), in light of (the fact that) على اعتبار أن 

   

especially, particularly خاصة 

   

 خصوصا  

   

 على وجه الخصوص  

   

with the exception of باستثناء 
   



at least على األقل 

   

at all على اإلطالق 

   

 اطالقا  
   

sooner or later عاجل أم آجال 

   

on another hand, in a separate development من جهة أخرى 

   

 من جانب آخر  

   

 على صعيد آخر  

   

 من ناحية أخرى  

   

it is expected that من المتوقع أن 

   

 من المنتظر أن  

   

it is decided that من المقرر أن 

   

 

 

 


