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Elementary-Level Social Studies Glossary

ENGLISH ARABIC

A
A.D. بعد الميالد
abilities قدرات
absence of government غياب الحكومة
absentee ballot اقتراع غيابي
accomplishments إنجازات
achievements إنجازات
acid rain أمطار حمضية
across time and place عبر الزمن والمكان
action plan خطة عمل
activities أنشطة
adults بالغون، راشدون
aerial photographs صور فوتوغرافية جوية
AFL-CIO             االتحاد األمريكي للعمال ومؤتمر المنظمات الصناعية
Africa إفريقيا
agriculture زراعة
Algonquians هنود ألغونكوين
alike/different مماثل/ مختلف
allegiance والء
alternative solutions حلول بديلة
altiplano مرتفعات األنديز
altitude ارتفاع، مسافة عمودية
amendment تعديل
American democracy: ideals, 
values/principles of الديمقراطية األمريكية: ُمثلها العليا وقيمها ومبادئها

American Revolution, the Americas الثورة األمريكية، أمريكا الجنوبية والشمالية
Americas القارتان األمريكيتان ( الشمالية والجنوبية أو الالتينية)
ancestor سلف
Antarctic Circle القطب الجنوبي
Antarctica القارة القطبية الجنوبية
anthem نشيد
appoint عّين
appointed leaders القادة المعّينون
appointed office المكتب المعّين
archaeologists علماء آثار
Arctic Circle القطب الشمالي
areas مجاالت/ مساحات
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arid قاحل
art الفن
artifacts أعمال يدوية
assembly تجميع، تجّمع، جمعية، مجلس
assembly line خط اإلنتاج
authority سلطة
autobiographies سير ذاتية  
autobiography سيرة ذاتية
automobiles سيارات
availability توفر/ وجود
avenues of participation سبل المشارآة
aztecs شعب اآلزتيك

B
B.C. قبل الميالد
backgrounds خلفيات
barter مقايضة
basic أساسي
basin حوض
Battle of Quebec معرآة آويبيك
battles معارك
before/after قبل/ بعد
belief اعتقاد
belief system نظام المعتقدات
beliefs معتقدات
Bill of Rights ميثاق الحقوق
biographies سير ذاتية
biography سيرة ذاتية
bodies of water أجسام مائية
border حدود
Boston Tea Party هجوم أهالي بوسطن على السفن البريطانية المحملة بالشاي
boundary حدود
boycott ُمقاطعة
branches of government أقسام سلطات الحكومة
British North America Act قانون شمال أمريكا البريطاني
budget ميزانية
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C
cabinet مجلس
cable آابل
calendar تقويم، روزنامة
campaign حملة
Canada آندا
Canadian Bill of Rights ميثاق الحقوق الكندي
canal قناة
capital (state and money) عاصمة (الدولة)، رأس المال
capital goods سلع إنتاجية
capital resources موارد إنتاجية
capitalism رأسمالية
cardinal directions االتجاهات الرئيسية األربع (شمال، جنوب، شرق ، غرب)
cause سبب
celebrate احتفل 
celebration احتفال
celebrations احتفاالت
census إحصاء تعداد السكان
Central America أمريكا الوسطى
century قرن
change تغيير، تغّير، غّير
checks and balances ضوابط وموازين
child labor عمل األطفال
children أطفال، أبناء 
Chippewa هنود تشيبيوا
choice اختيار
choices اختيارات، خيارات
citizen مواطن
citizenship جنسية، مواطنة
civic life الحياة المدنية
civic values قيم مدنية
civil rights حقوق مدنية
civil rights movement حرآة المطالبة بالحقوق المدنية
civil wars حروب أهلية
civilization حضارة
civilizations حضارات
clans عشائر

ALBETAC 2007-2008, T*I-8497 (Arabic) 3



Elementary-Level Social Studies Glossary

ENGLISH ARABIC

classroom فصل دراسي، حجرة دراسية
climate مناخ
clothing مالبس، لباس
collect taxes جمع الضرائب
colonial استعماري
colonial governments حكومات المستعمرات
colonies مستعمرات
colonists معّمرون
colony مستوطنة، مستعمرة
Committees of Correspondence لجان المراسلة
common good الصالح العام
commonwealth رابطة شعوب آومنولث
Commonwealth of Nations بلدان الكومنولث
communication التواصل
communism الشيوعية
communities مجتمعات
community مجتمع
community service خدمة مجتمعية
compact اتفاق، عقد
compare/contrast مقارنة/ تباين
compass بوصلة
compromise توافق، تنازل
compulsory education تعليم إجباري
computer حاسوب، آمبيوتر
confederacy اتحاد
conflict نزاع، صراع
conflict resolution حل النزاع
conflicts نزاعات
congress آونغرس، مجلس ممثلي المواطنين
conquistador فاتح، غاز (يتعلق خاصة بالغزاة األسبان ألمريكا الجنوبية)
consequences نتائج
conservation حفاظ، صيانة
consideration اعتبار
Constitution of the State of New York دستور والية نيويورك
Constitution of the United States دستور الواليات المتحدة
constitutional democracy ديمقراطية دستورية
consumer مستهلك
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consumers مستهلكون
consumption استهالك
consumption of goods استهالك البضائع
continent قارة
Continental Congress المؤتمر القاري
Continental Divide التقسيم القاري
continents قارات
contour مخطط، محيط
contrast تباين، اختالف، تمييز
contributions مساهمات
cooperation تعاون
costs تكاليف

cotton belt الحزام القطني (منطقة ُعرفت بإنتاج القطن جنوب شرق 
الواليات المتحدة)

credit ائتمان، دين، سلف
criteria معايير
cultural characteristics خصائص ثقافية
cultural contributions مساهمات ثقافية
cultural differences اختالفات ثقافية
cultural diffusion انتشار ثقافي
cultural diversity تنّوع ثقافي
cultural groups مجموعات ثقافية
culture ثقافة
cultures - characteristics, distriubtion, 
complexity of الثقافات – خواصها، توزيعها، تعقدها

currency عملة
customs عادات، جمارك

D
day يوم، نهار
De Witt Clinton دي ويت آلينتون
decade ِعقد، عشر سنوات
decision قرار
decision-making اتخاذ القرار، وضع القرار
decisions قرارات
declaration إعالن
Declaration of Independence إعالن االستقالل
delta الدلتا
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democracy ديمقراطية
Democratic Party الحزب الديمقراطي
democratic principles المبادئ الديموقراطية
democratic values القيم الديموقراطية
developed nations البلدان المتقدمة
developing nations البلدان النامية
developments تطورات
diagram رسم بياني
diagrams رسوم بيانية
dictatorship دآتاتورية 
different/same مختلف/ مماثل
direction اتجاه
diseases أمراض
display عرض، شئ  معروض
disputes تنازعات، خالفات
distance مسافة
distribution توزيع
diverse متنوع
diversity تنّوع
document مستند، وثيقة
due process مراعاة اإلجراءات واألصول القانونية
Dutch colonies  مستعمرات هولندية
Dutch West India Company شرآة الهند الغربية الهولندية

E
earn آَسب، أحرز، رِبح
Earth’s surface سطح األرض
economic اقتصادي
economic capital رأس المال االقتصادي
economic concepts مفاهيم اقتصادية
economic decision making اتخاذ القرارات االقتصادية
economic decisions قرارات اقتصادية
economic development تطور اقتصادي
economic factors عوامل اقتصادية
economic growth نمو اقتصادي
economic interdependence اعتماد اقتصادي متبادل
economic systems أنظمة اقتصادية
economics علم االقتصاد
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economies اقتصاديات
effects آثار
elect انتخب
elected leaders قادة منتخبون
elected office مكتب منتخب
election انتخاب
Ellis Island جزيرة إيليس آيالند
emigrants مهاجرون
empathy تعاطف
employee موظف
employer صاحب العمل
encomienda system نظام الوصاية على الشعوب األصيلة
encounter مواجهة، مقابلة، موِقعة
enforce ينفذ، يفرض
English colonies مستعمرات بريطانية
environment بيئة
environmental factors عوامل بيئية
equality مساواة
equality of opportunity تكافؤ الفرص
era عصر
eras عصور
ethnic إثني، عرقي
ethnic group مجموعة إثنية، مجموعة عرقية
ethnicity عرق
Europe أوربا
European encounter and exchanges-of 
technologies, plants, animals, diseases

المواجهات والتبادالت األوروبية للتكنولوجيا والنباتات 
والحيوانات واألمراض

events أحداث
exchange تبادل
executive تنفيذي
executive branch of government فرع الحكومة التنفيذي
expansion توّسع
exploitation استغالل
exploration استكشاف
explorers مستكشفون
exports صادرات
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F
facilities َمرافق
fact/opinion واقع/ رأي
factors of production عوامل اإلنتاج
factory مصنع
family عائلة
far/near بعيد/ قريب
federal فيدرالي، اتحادي
federal government حكومة فيدرالية
festival مهرجان
festivals مهرجانات
flag عَلم، راية
folktale رواية شعبية
folktales روايات شعبية
food طعام
forced relocation ترحيل إجباري
foreign policy السياسة الخارجية
foreign relations العالقات الخارجية

Fort Orange فورت أورانج (أول مرآز تجاري هولندي دائم في  نيويورك)

foundation أساس
free enterprise أعمال حرة
free trade  تجارة حرة
freedom حرية
French Canadians الكنديون الفرنسيون
French colonies مستعمرات فرنسية
frontier حدود، تخوم
functions of government مهام الحكومة
fundamental economic questions مسائل اقتصادية أساسية
fundamental values قيم أساسية
future مستقبل

G
game لعبة
gender الجنس من حيث التذآير أو التأنيث
generation جيل
geographic characteristics خصائص جغرافية
geographic factors عوامل جغرافية
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geographic features مميزات جغرافية
geographic features/areas مميزات / مناطق جغرافية
geographic information معلومة جغرافية
geography جغرافيا
geological processes عمليات جيولوجية
global warming االحترار العالمي
globe الكرة األرضية
globes آرات
goods and services - production, 
distribution, exchange, consumption of السلع والخدمات - إنتاجها وتوزيعها وتبادلها واستهالآها

goods سلع، بضائع
govern يحكم، يسّير
governance ُحكم
government حكومة
Great Depression الكساد العظيم (أزمة اقتصادية شهدتها أمريكا في عام 1929)
grid شبكة
Gross Domestic Product الناتج المحلي اإلجمالي
Gross National Product الناتج الوطني اإلجمالي
groups جماعات
growth نمو
Gulf Stream تيار الخليج

H
habitat موطن، مسكن طبيعيي، بيئة
Haudenosaunee شعب الهودينوسوني الهندي
health صحة
hemisphere نصف الكرة األرضية
historic events أحداث تاريخية
historical تاريخي
historical evidence دليل تاريخي
historical narratives سرد تاريخي، روايات تاريخية
history تاريخ
Holidays  ( Columbus Day, Election Day, 
Veterans Day, Thanksgiving, New Years 
Day, Dr. Martin Luther King Day, 
Presidents Day, Memorial Day, Flag Day)

عطل، أعياد (يوم آلومبس، يوم االقتراع، يوم قدماء 
المحاربين، عيد الشكر، رأس السنة الجديدة، يوم الدآتور 
مارتن لوثر آينج، يوم الرؤساء، يوم الشهداء، يوم العلم)

home منزل، بيت، موطن، مسكن
hopes آمال
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House of Representatives مجلس النواب
human إنسان، إنساني
human capital الرأسمال البشري
human migration هجرة بشرية، نزوح بشري
human migrations هجرات بشرية
human resources موارد بشرية
human rights حقوق اإلنسان
human settlements مستوطنات بشرية
human systems أنظمة بشرية

I
ideals of American democracy المثل العليا للديموقراطية األمريكية
ideas أفكار
identity هوية
immigrants مهاجرون
immigration هجرة
important هام، مهم
imports واردات
inaugurated confederation الكونفدرالية المدشنة
Incas شعب اإلنكا
income َدخل
indentured servant عامل ُمسترق 
independence استقالل
indigenous peoples الشعوب األصلية
individual فرد، فردي
individual rights حقوق فردية
individual rights to life, liberty, pursuit of 
happiness. حقوق الفرد في الحياة والحرية والسعي وراء السعادة

individuals أفراد،  أشخاص
industrial expansion توسع صناعي
industrial growth نمو صناعي
industrial growth/expansion النمو/ التوّسع الصناعي
Industrial Revolution الثورة الصناعية
industrialization تصنيع
industry صناعة
inhabitants سكان
interdependence اعتماد متبادل، ترابط، عالقات متبادلة
interdependent ُمعتمد، مترابط
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international organizations منظمات دولية
interpret law يؤّول أو ُيفّسر القانون
interpret laws يؤّول أو ُيفّسر القوانين
interpretations تأويالت، تفسيرات
Inuits إنويت أو إسكيمو
invention اختراع، شئ مخترع
inventions اختراعات
Iroquois إيروآويس (شعوب أمريكّية أصلّية استقرت بوالية نيويورك)
Iroquois Confederacy حلف قبائل هنود االيروآوا األمريكية 
irrigation الرّي
issues قضايا، مسائل
isthmus برزخ

J
judgments أحكام
judicial قضائي
judicial  branch of government الفرع القضائي للحكومة
judicial branch السلطة القضائية
junta زمرة عسكرية (مجموعة تتولى الحكم عادة بعد انقالب)
jury محلفون
jury service تأدية الخدمة آمحلف
justice عدالة

K
kindergarten روضة األطفال

L
labor عمل
labor force القوى العاملة
labor movement حرآة العمال
labor union نقابة العمال
land formations تكوينات أرضية
land masses آثل أرضية
languages لغات
Latin America أمريكا الالتينية
latitude خط العرض
laws قوانين
laws/rules قوانين/ قواعد
leaders زعماء، قادة
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League of Nations عصبة األمم
learn تعلم
legal قانوني، شرعي
legends أساطير
legislative branch السلطة التشريعية
legislative branch of government الفرع التشريعي للحكومة
legislature مجلس تشريعي، سلطة تشريعية
liberty حرية
library مكتبة
library resources موارد المكتبة
life حياة
lifestyle نمط الحياة
like/dislike يحب/ يكره
limited محدود
limited resources موارد محدودة
limited/unlimited محدود/ غير محدود
local محلي
local government حكومة محلية
local region منطقة محلية
location موقع
lock قفل
locomotive قاطرة
long ago في زمن بعيد

longhouse نوع من المساآن الطويلة آانت تبنيها الشعوب األصلية ألمريكا 
الشمالية

longitude خط الطول
loyalist الموالي
loyalty والء

M

maize ذرة
majority rule حكم األآثرية
make laws وضع القوانين
manor ضيعة إقطاعية
manufacture يصنع
manufacturing تصنيع
maps خرائط
markets أسواق
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mass starvation مجاعة جماعية، تجويع جماعي
Mayas شعب المايا
Mayflower Compact ميثاق سفينة مايفالور
megalopolis مدينة ضخمة
member عضو
memorials أشياء تذآارية (ُنصب، عمل، حفل)
merchant تاجر
meridians خطوط الطول
midwest الوسط الغربي
migration نزوح
migration/immigration نزوح/ هجرة
millenium األلفية
millennia ألفيات (حساب الزمن بآالف السنوات)
mining تنجيم، تعدين
minority rights, respect for احترام حقوق األقلية
minutemen ميليشيا، أفراد مستعدون للقتال قبل الثورة األمريكية وخاللها
Mississippi River نهر المسيسّبي
modernization تحديث
modify عّدل، غّير
monarchy ملكية
money مال
months شهور
monument نصب تذآاري
monuments آثار، مآثر
motives دواعي، أسباب، دوافع
movement of people and goods حرآة األشخاص والبضائع
multicultural متعدد الثقافات
myself نفسي، أنا شخصيا
myths أساطير، خرافات

N

NAFTA اتفاق التجارة الحرة ألمريكا الشمالية
nation وطن، أمة، بلد
national وطني
national level of governments حكومات على المستوى الوطني
nation-state الّدولة  األّمة
Native American Indian هندي أمريكي من الشعوب األصلية
Native American Indians هنود أمريكيون أصليون
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natural resources موارد طبيعية
near/far قريب/ بعيد
needs احتياجات
neighborhood جوار، حي
neutral حيادي
New Amsterdam اسم أطلق على مستوطنة هولندية هي اآلن مدينة نيويورك
New Netherlands هولندة الجديدة (األراضي الهولندية بأمريكا الشمالية)
northwest passage الممر الشمالي الغربي
now اآلن
nuclear family األسرة النووية

O
OAS منظمة الدول األمريكية
objects أشياء
oceans محيطات
oligarchy حكم القلـّة
opportunity cost التكلفة البديلة
oral history تاريخ شفهي
others اآلخرون، الغير

P
parallel متوازي
parallels متوازيات، نظائر
parent والد(ة) 
Parliament برلمان
participatory skills مهارات المشارآة
past الماضي
past/present الماضي/ الحاضر
patriot وطني
patriotism وطنية
patriotisms وطنية
patriots وطنيون
patroon إقطاعي، مالك ضيعة إقطاعية
people ناس، أشخاص، شعب 
person شخص
perspectives وجهات نظر،  منظورات
Peter Stuyvesant بيتر ستايفيسانت هو آخر حكام مستوطنة هولندا الجديدة
petition التماس
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physical طبيعي، مادي، بدني 
physical characteristics خواص طبيعية، مادية، بدنية
physical environment بيئة طبيعية
physical feature ميزة طبيعية، بدنية
physical features مالمح فيزيائية، مواصفات فيزيائية
physical map خريطة طبيعية
physical setting محيط طبيعي
physical systems أنظمة فيزيائية، أنظمة طبيعية
places أماآن
plan خطة
pledge تعّهد
Pledge of Allegiance تعّهد الوالء
points of view وجهات نظر
political سياسي
political boundaries حدود سياسية
political map خريطة سياسية
political party حزب سياسي
political power قوة سياسية
political systems أنظمة سياسية
pollution تلّوث
population السكان
population density آثافة السكان
population distribution توزيع السكان
population movement - rural to urban to 
suburban - 20th century

حرآة السكان – من الريف إلى المدينة ثم إلى ضواحي المدينة 
– القرن العشرين

power قدرة، قوة
practices ممارسات
prairies ُمروج، رياض
Preamble to the Constitution توطئة أو افتتاحية للدستور
present الحاضر
president رئيس
Prime Meridian خط الطول الرئيسي
Prime Minister رئيس الوزراء
principles of democracy مبادئ الديموقراطية
problem solving حل المسائل، إيجاد الحلول
problems مسائل، مشاآل
producers ُمنتجون
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production إنتاج
productivity إنتاجية
products منتجات
profit ربح
projects مشاريع
property ملكية
protect يحمي
protests حرآات احتجاج
province محافظة، مقاطعة
public benefit منفعة عاّمة
public education تعليم عاّم
purpose of government الغرض من الحكومة
pursuit of happiness السعي إلى السعادة

Q
quantities آميات

R
race جنس، سباق، تراآض
radios بث إذاعي، إذاعات
railroad سكة حديد
rain forest غابة استوائية
raw material مواد خام
reason سبب، منطق
receipts إيصاالت
recycling إعادة تدوير النفايات
reference books َمراجع
reform إصالح
region منطقة
regions مناطق
relationships عالقات
relief (physical) map خريطة تضاريس (طبيعية)
religion دين، ديانة
religious ديني
renewable resource مورد قابل للتجّدد
repeal فسخ، إلغاء، إبطال
representation تمثيل
representative نائب، ممثل
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representatives ممثلون عن، نائبون 
republic جمهورية
Republican Party الحزب الجمهوري
reservation محمّية
resources موارد
respect احترام
responsibilities مسؤوليات
revolution ثورة
Richard Nicholls ريتشارد نيكولس
rights حقوق

Robert Fulton روبرت فولتون هو مخترع أمريكي طّور أول باخرة بخارية
تجارية

role دور
roles أدوار، مهام
roles of citizens مهام المواطنين
roots of American culture جذور الثقافة األمريكية
rules قواعد
rural ريفي
rural to urban to suburban migration النزوح من الريف إلى المدينة ثم إلى ضواحي المدينة

S
sachem زعيم سياسي
safeguarding individual liberties المحافظة على الحريات الفردية
safety أمن، سالمة
same/different مماثل/ مختلف
satellite-produced images صور عبر األقمار االصطناعية
satisfy ُيرضي، يُسر
scale مقياس، ميزان
scarce resources موارد شحيحة، هزيلة، ضئيلة
scarcity قلـّة، ندرة
school مدرسة
science and technology العلوم والتكنولوجيا
scientific/technological exchanges and 
connections التبادالت واالرتباطات العلمية والتكنولوجية

seaways طرق بحرية
secondary source مصدر ثانوي
security أمن
self النفس، الذات
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selling بيع
Senate of the United States مجلس شيوخ الواليات المتحدة
separatists انفصاليون
services خدمات
settle استقر، استوطن
settlement مستوطنة
settlements مستوطنات
settler ُمستوطن
shape شكل
shelter مأوى
similarities/differences أوجه التشابه/ أوجه االختالف
slave عبد
slave trade تجارة الرقيق
slavery الرق، العبودية
social اجتماعي
social/cultural changes and connections تغييرات وارتباطات اجتماعية/ثقافية
socialism االشتراآية
societies مجتمعات
society مجتمع
solutions حلول
solving problems حل المشاآل
songs أغان

Sons of Liberty "أبناء الحرية": منظمة سرية ضد السلطة البريطانية خالل 
الثورة األمريكية

South America أمريكا الجنوبية
Spanish colonies مستعمرات إسبانية
spatial organization التنظيم الفضائي
speeches خطب
standard of living مستوى المعيشة
stars and stripes آناية لعلم الواليات المتحدة األمريكية
state والية
state government حكومة الوالية
Statue of Liberty تمثال الحرية
steamboat مرآب بخاري
steamboats مراآب بخارية
stock market سوق األسهم
stories قصص

ALBETAC 2007-2008, T*I-8497 (Arabic) 18



Elementary-Level Social Studies Glossary

ENGLISH ARABIC

strategy إستراتيجية
strengths مواطن القوة، نقاط القوة
strike إضراب
student rights حقوق التلميذ
suburban يتعلق بضواحي المدينة
suburbs ضواحي
subways قطارات األنفاق، المترو
suffrage اقتراع
supply and demand العرض والطلب
supply and demand 4 symbols  الرموز األربعة للعرض والطلب
Supreme Court المحكمة العليا
surplus فائض
symbolize يرمز
symbols رموز
systems أنظمة

T
tables جداول، قوائم
tariff تعريفة جمرآية
tax ضريبة
taxes ضرائب
teach علّم، دّرس
teacher معلم، مدرس
technological تقني
technologies - exchanges of تبادل التكنولوجيا
technology تكنولوجيا
telegraph التلغراف
television تلفزيون
tenant farmer مزارع مستأجر
themes مواضيع
then/now آنذاك/ اآلن
time وقت، زمن
time zones مناطق زمنية
timeline خط زمني
today اليوم
tolerance تسامح
tomorrow غدًا
tools أدوات
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towpath ممشى أو ممر يمتد بمحاذاة نهر لجر القوارب
trade تجارة
traditions تقاليد
traffic lights أضواء تنظيم حرآة السير
trains قطارات
traitor خائن
transmit بث، إرسال، نقل
transportation نقل
transportation revolution ثورة النقل والمواصالت
treaty معاهدة
trends اتجاهات
tribe قبيلة
tributaries روافد
Tropic of  Capricorn مدار السرطان
Tropic of Cancer مدار الجدي
trucks شاحنات
truth حقيقة
tundra التندرا (منطقة قاحلة بسبب انخفاض درجات الحرارة)
turning points نقاط تحول
turnpike بوابة

U
unify وّحد
unions نقابات
unique فريد، ال نظير له
unite اّتحدـ تآلف
United Nations هيئة األمم المتحدة
United States of America الواليات المتحدة األمريكية
unlimited بدون حدود
unlimited needs and wants احتياجات ورغبات غير محدودة
up/down أعلى/ أسفل
urban حضري، متعلق بالمدنية
urbanization حضرنة، تمدين، تعمير
uses of geography استخدامات الجغرافيا

V
values قيم
veteran من قدامى المحاربين
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veto نقض
village قرية
vote صوت
voting اقتراع

W
wampum ومبوم (خرز صدفي أبيض استخدمه هنود أمريكا األصليون)
wants حاجات، افتقار
war حرب
war strategy استراتيجية حربية
water masses آثل مائية
weaknesses نقط الضعف
week أسبوع
Western Hemisphere النصف الغربي للكرة األرضية
westward expansion التوّسع في اتجاه الغرب
wigwam ويغوام (بيت عشائري لهنود أمريكا األصليين)
work عمل، مهنة
worker عامل
world bank البنك الدولي
world in spatial terms العالم حسب مقاييس فضائية
writings آتابات

Y
year عام، سنة
yesterday أمس
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