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Instruction Phrases in English 
 
Answer my question  اإلجابة على سؤالي 

Ask your friend  اسأل صديقك 

Bring back  اعادة 

Bring (in) …  جلب 

Bring your dictionary  القاموس الخاص بك اجلب  

Check your answers   التحقق من اإلجابات 

Choose  اختر 

Close  قم بإغالق 

Come here and take a book  خذ كتاباقترب و  

Compare  قارن 

Copy it from the board  انسخ عن اللوحة 

Don’t forget about…  ... ال تنسى 

Don’t talk! Stop talking!  ال نتحدث! توقف عن الحديث 

Draw…   ارسم 

Draw a graph  ارسم الرسم البياني 

Explain the meaning  اشرح معنى 

Face the board, please   اللوحةالرجاء واجه  

Fill in the table / the gaps –  تعبئة في الجدول/الثغرات 

Find...  جد -ابحث عن  

Focus on …  التركيز على 

Form nouns from verbs  شكل األسماء من االفعال 

Give an example of… عطي مثاال علىا  

Go  اذهب 

Join the rest of the class االنضمام إلى بقية الفصل 

Keep to the left/right  تبقي على يسار / يمين 

Label…  صنف 

Listen استمع 

Listen carefully  االستماع بعناية 

Look up…/ Find …  ...البحث عن 

Make   اجعل 

Make a table  قم بإنشاء جدول 

Make notes  دون المالحظات 

Match طابق 

Match all pictures with descriptions  تطابق كافة الصور مع أوصاف 

Measure  قيس 

Name…  سمي  

Open the book  أفتح الكتاب  

Pass around these tests مررهذه االختبارات  

Put it away    ضع بعيدا  
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Put your hand up  ارفع يدك 

Put your hand down  ك إلى أسفلضع يد  

Put the pictures in order  ضع الصور في ترتيب  

Read  اقرا  

Remember about...  تذكرعن  

Repeat the sentences  تكرار الجمل  

Report it to the teacher  تقرير إلى المعلم  

Rewrite  إعادة الكتابة  

Share this book with your friend ع صديقكشارك هذا الكتاب م   

Sit down  اجلس  

Skim the text  القي نظرة سريعة على النص  

Stand up  قف  

Start  ابدأ 

Stop  قف  

Take out your textbook   أفتح كتابك 

Try to …  حاول أن  

Turn the page / Go to page 56 –  طي الصفحة  

Underline…  تسطير  

Write  اكتب  

Write a summary  ب ملخصاكت   

Work in groups / pairs  أزواج -العمل في مجموعات    

You have to ...  يجب عليك  

You don’t have to …  ال يجب عليك 

 
 

 

 

 


