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1 Introducción

1.1 Motivación

He dedicado los últimos cinco años al estudio de la lengua árabe estándar, partiendo desde

cero hasta adquirir cierta habilidad en la comprensión y expresión de dicha lengua. Para ello,

he  estudiado  su  alifato,  su  escritura,  su  vocabulario,  su  morfología,  su  sintaxis  y  su

pronunciación y,  finalmente, he podido adentrarme en el estudio de textos árabes, al principio

sencillos  y cada  vez  más  complejos,  de  distinta  índole:  textos  en verso,  en  prosa;  textos

enciclopédicos, periodísticos, literarios... 

Ha sido un camino fascinante en el que me he sorprendido a mí misma buscando cualquier

tipo de texto ―un cartel, una portada, una página web― para intentar descifrar unos símbolos

que, finalmente, se han ido convirtiendo en palabras llenas de significado para mí. Entender

esas palabras me ha abierto las puertas a un mundo lleno de culturas y civilizaciones que me

ha cautivado hasta el punto de querer visitarlas y conocerlas de cerca. Y digo un mundo por

englobar esa cultura dentro de un concepto, pero en realidad no se trata de un mundo distinto

al  mío:  entre  mis  vecinos,  familiares,  amigos  y  compañeros  se  encuentran  muchísimas

personas que, o bien proceden de esa cultura, o bien han tenido la oportunidad de adentrarse

en ella antes que yo y, gracias a estos cinco años de estudio del árabe, hoy puedo compartir

con ellos una música, una literatura, una gastronomía, unas costumbres y un conocimiento

que ya forman parte de mi día a día. 

Así pues, viendo todo lo que ha supuesto para mí el conocimiento de esta lengua, no quería

dejar en el olvido todas las carpetas de apuntes, redacciones y trabajos que he llevado a cabo a

lo largo de estos años. Es por eso que he decidido aprovechar este trabajo de final de grado

para  recopilar  todas  las  palabras  con  las  que  me  he  ido  cruzando  mientras  cursaba  la

asignatura de árabe como lengua C y crear con ellas una herramienta que me permita acceder

rápidamente a todo ese conocimiento adquirido.

1.2 Objetivos

Este trabajo se lleva a cabo con la idea de reunir todo ese vocabulario en un solo documento

con el objetivo de facilitar la búsqueda de aquellas palabras cuyo significado necesite conocer

en cualquier momento y por el motivo que sea. Se trata de una herramienta que considero que

me habría ayudado a resolver rápidamente gran parte de las dudas que me han podido surgir

mientras estudiaba. 
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La función que se puede extraer de este diccionario es, por lo tanto, doble. Por un lado

puede ser una herramienta útil para los estudiantes de árabe como lengua C de la facultad de

Traducción e Interpretación de la UAB, pues, aunque el temario puede variar un poco de un

año a otro, la mayor parte del vocabulario que se incluirá en el diccionario es un vocabulario

básico y de uso muy cotidiano. No me atrevería a incluir a los alumnos de árabe de otras

universidades entre los posibles usuarios de esta herramienta ya que desconozco el nivel o el

contenido  de  la  materia  que  se  imparte  allí;  sin  embargo,  tampoco  descarto  que  pueda

servirles como base para resolver alguna duda puntual.

Por  otro  lado,  hay  que  tener  en  cuenta  que  una  parte  del  vocabulario  que  se  podrá

encontrar en el diccionario se extraerá de los distintos textos con los que he trabajado en la

parte de la asignatura destinada a la traducción, por lo que las equivalencias que voy a aportar

habrán pasado por el filtro del análisis traductor y partirán de un estudio que ha tratado de

alcanzar la excelencia traductora. Es por eso que esta herramienta también podrá utilizarse

como soporte para la traducción de textos sencillos de temática diversa, aunque quizás en este

caso no será tan eficiente como en el caso de su uso para el aprendizaje de la lengua. En este

mismo trabajo se incluirán distintas traducciones elaboradas con la ayuda de este diccionario.

Así  pues,  finalmente  podré  otorgar  un  valor  numérico  aproximado  a  la  utilidad  del

diccionario.

1.3 Procedimiento

Para llevar a cabo el diccionario, voy a pasar por tres procesos teórico-prácticos que quedarán

reflejados en el presente trabajo. En primer lugar, antes de empezar a recopilar los datos que

se incluirán en el diccionario, me sumergiré en los distintos estudios elaborados hasta la fecha

sobre la docencia del árabe como lengua extranjera para descubrir aquellos aspectos que más

inquietan a profesores y alumnos, pues no me atrevería a crear una herramienta para ellos sin

previamente haber leído su opinión y reflexión sobre el tema. Al tratarse de una lengua que ni

es románica ni los estudiantes de árabe suelen estar muy acostumbrados a escuchar, creo que

la docencia de esta lengua puede esconder estrategias que quizás, como estudiante,  no he

sabido detectar. Es por eso que antes de crear la herramienta quiero conocer esos estudios y

plantearme cómo puedo aplicar esos conocimientos a la creación del diccionario.

El segundo proceso de este trabajo, y también el más extenso, es la propia elaboración del

diccionario. Para ello, voy a llevar a cabo un vaciado de todos los verbos, nombres, adjetivos,

preposiciones y adverbios que encuentre en mis carpetas de apuntes de la asignatura, pues mi

método de compilar la información que se nos ha ido ofreciendo a lo largo de estos años ha

sido de forma escrita en papel. Conforme vaya recopilando los datos, los iré incluyendo en
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una hoja de cálculo que constará de dos pestañas, una para los verbos y otra para el resto de

palabras. En la pestaña de los verbos se mostrarán distintas columnas: el verbo en pasado, el

verbo en presente, el másdar o forma nominalizada, el participio activo, el participio pasivo,

el verbo en pasado en forma pasiva, el verbo en presente en forma pasiva, el imperativo y la

equivalencia en castellano. En la pestaña de nombres, adjetivos y otras partículas se ofrecerá,

siempre que sea posible, el masculino singular, el femenino singular, el masculino plural y el

femenino plural, además de la equivalencia en castellano. 

En último lugar, como he indicado más arriba, voy a dedicar un apartado de este trabajo a

analizar  la  utilidad  del  diccionario  para  la  traducción.  Para  ello,  elegiré  distintos  textos

sencillos en árabe ―textos de enciclopedias, de periódicos, de cuentos, etc.― y, a partir de las

palabras que coincidan con las del diccionario, calcularé el porcentaje de equivalencias de

cada texto. Con estos datos podré determinar los tipos de textos en los que aparecen más

coincidencias  y  así  afirmar  o  desmentir  que  el  diccionario  sea  útil  como  herramienta

traductora, para después poder, o no, recomendarlo a esos traductores que se inicien en la

traducción del árabe al castellano. 

2 Apuntes teóricos previos a la elaboración del 

diccionario

Si bien en nuestro día a día nos bombardean con infinidad de anuncios que ofrecen cursos de

inglés, francés o alemán en carteles publicitarios, en paradas de autobús, en la radio o en

cualquier  otro  medio,  no ocurre  lo  mismo con los  cursos  de árabe,  que,  aunque también

existen, no son tan fáciles de encontrar. A pesar de ser una lengua que se habla en dos países

vecinos al nuestro, de que muchos de nuestros amigos o conocidos son árabes, incluso de ser

la quinta lengua más hablada en el mundo y una de las lenguas oficiales de la ONU, el árabe

no  goza  del  misma apoyo  que  otras  lenguas  más  lejanas  o  con  las  que  tenemos  menos

relación. Y es que el estudio del árabe no es un camino fácil, ni permite su promoción en

suculentos anuncios que prometen el éxito asegurado en unas cuantas horas de poco esfuerzo

y mucha diversión. 
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2.1 Dificultades del estudio del árabe como lengua extranjera

Sin duda, la mayor dificultad con la que se encuentran los estudiantes de árabe al iniciar sus

estudios es la existencia de una dialectización cuyo peso, probablemente, desconocían antes

de emprender  ese aprendizaje.  El  árabe  fusha o  estándar  es el  que se estudia con mayor

frecuencia en los centros españoles, sin embargo no es la lengua que hablan los nativos árabes

en su vida cotidiana. En cada zona del mundo árabe se habla un dialecto distinto que muchas

veces impide que dos árabes de diferentes países puedan entenderse con facilidad. Se trata de

un dialecto que se habla pero no se escribe, en contraposición con una lengua estándar que se

escribe pero no se habla más que en los medios y en contextos formales, donde, a su vez, cada

vez va perdiendo más peso debido a la globalización y a las dinámicas de cambio (Moustaoui,

2012: 231). Esta situación se encuentra en el origen de un debate que sigue vigente a día de

hoy: la búsqueda de la manera óptima de enseñar el árabe como lengua extranjera optando el

fusha,  por  un dialecto o por  ambos al  mismo tiempo.  Existen opiniones  contrapuestas  al

respecto.

Quiero señalar que es una falacia afirmar que el árabe standard no sirve para comunicarse.

Es evidente que dos árabes de la misma región no hablarán entre ellos en árabe standard.

También es evidente que un marroquí hablando en su dialecto no se entenderá fácilmente

con un iraquí que hable su propio dialecto. Y es más evidente aún que un extranjero que sólo

sepa un dialecto, lo tiene bastante difícil en otro país árabe cuyo dialecto sea muy distinto al

que él sabe. Pero bien es verdad que el marroquí y el iraquí se entenderán perfectamente

hablando  árabe  standard y  es  también  verdad  que  un  extranjero  que  hable  bien  árabe

standard se entenderá  sin dificultad en cualquier  país  árabe,  desde el  Atlántico hasta el

Índico. (Cinca, 1990: 159).

Así justifica Dolors Cinca su preferencia por el estudio del estándar por encima del estudio

de cualquier dialecto. Sin embargo, como ella misma afirma, muchos estudiantes se sienten

frustrados al comprender que la lengua que estudian no es la que hablan los árabes en su día a

día (Cinca,  1990: 159). Así mismo lo demuestra el  estudio realizado por Abraham Valera

Laborda  y Valeria  Aguilar  para  su  publicación  en  la  Revista  de  Estudios  Internacionales

Mediterráneos  (2013),  según el  cual  más  de  un  60% de los  alumnos  entrevistados  ―de

distintos centros de Murcia, Cartagena y Madrid― optarían por aprender el  fusha al mismo

tiempo que un dialecto. Esto se debe a que, tras finalizar sus estudios, muchos de ellos se han

visto incapaces de comprender una noticia en los medios de televisión o de mantener una

conversación  oral  con  un  nativo.  De  hecho,  aunque  en  España  se  sigue  optando  por  la

enseñanza  del  estándar  y,  como mucho,  por  la  integración  de  un dialecto  en los  últimos
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cursos, no ocurre lo mismo en todas partes. En Holanda, por ejemplo, se da más importancia

al dialecto desde que en 1990 Manfred Woidich, dialectólogo y profesor, decidiera cambiar el

programa docente de la Universidad de Ámsterdam (Valera y Aguilar, 2013: 181). 

Desde un punto de vista sociolingüístico, y más concretamente desde el enfoque integrado,

también toma gran valor la impartición de las clases de árabe a partir de la combinación de las

variantes estándar y dialectal y a través de material lingüístico audiovisual y material escrito

real y multilingüe, así como la enseñanza de contenidos sociales a partir de la lengua meta

(Moustaoui, 2012: 232).

Si a este debate le añadimos otras dificultades que conlleva el aprendizaje del árabe para

extranjeros, como el uso de un alifato distinto a nuestro abecedario, una escritura de derecha a

izquierda, una forma de combinar las letras que hace que estas se escriban diferente según si

se encuentran a principio, mitad o final de palabra, una pronunciación que incluye sonidos

que no son propios de nuestra lengua o un escaso uso de las vocales en la lengua escrita, el

estudio del árabe se convierte en una ardua tarea que solo los más valientes podrán desarrollar

hasta convertirse en verdaderos hablantes de esa lengua.

2.2 Por qué estudiar árabe

A pesar de las dificultades a las que deberá enfrentarse todo aquel que decida sumergirse en

ese mundo que es el aprendizaje del árabe, los motivos que pueden llevar a estudiarlo y las

ventajas que de ello se pueden extraer son, sin duda, muy superiores. En primer lugar, el

motivo más evidente es el acercamiento a millones de personas que aportará el simple hecho

de conocer su lengua. Se trata de una lengua que hablan 500 millones de personas en veinte

países distintos, además de ser lengua litúrgica en más de sesenta países que tienen el Islam

como  religión  oficial  o  que  cuentan  con  un  gran  número  de  musulmanes.  Esto  da  la

oportunidad de viajar por numerosos países con la posibilidad de leer sus carteles, de hojear

sus  periódicos,  de ver  sus  noticias,  de comprar  en sus  negocios  con un trato personal  o,

simplemente, de relacionarnse con infinidad de personas y mantener conversaciones banales

como hacemos cada día en nuestras ciudades. 

En segundo lugar, un motivo importantísimo para aprender árabe es que abre las puertas a

un mercado laboral lleno de oportunidades, tanto en oriente como en occidente. En muchas y

muy distintas empresas u organismos se demanda personal con buen dominio de la lengua

árabe, sin embargo la oferta de hablantes es muy escasa, por lo que especializarse en ese

idioma pensando en encontrar una profesión es sin duda una buena opción. Los sectores que

solicitan  este  tipo  de  personal  van  desde  el  periodismo,  la  educación,  la  traducción y  la

interpretación hasta las finanzas, la banca, la industria, consultorías y servicios de exteriores y
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de inteligencia. Sin olvidar, por supuesto, que es lengua oficial de la ONU, así como de la

Liga Árabe, de la Organización de la Conferencia Islámica y de la Unión Africana (Aly, blog

de Tus clases particulares).

Otra de las puertas que abre la lengua árabe es el acceso a numerosas disciplinas que se

han estudiado en árabe y a las que, sin conocer esa lengua, solo se puede acceder a través de

traducciones  o  análisis  que,  en  muchas  ocasiones,  ofrecen puntos  de  vista  que  sesgan la

información de los textos originales.  Se trata de un vasto cuerpo formado por disciplinas

como la ciencia, la filosofía, la medicina, las matemáticas, la navegación, la astrología, la

arquitectura o la literatura. 

Precisamente ese sesgo del que acabo de hablar es otro de los motivos que pueden llevar a

adentrarse  en  el  aprendizaje  de  la  lengua  árabe.  Es  innegable  que  la  información  que  a

occidente llega del  mundo árabe no solo es  incompleta  sino que  pasa por  el  filtro  de la

ideología  colonialista  que  impera  en  Europa.  Si  bien  en  España  se  ha  traducido

considerablemente del árabe, sobre todo en círculos académicos y literarios, hasta finales del

siglo XIX todo lo que se tradujo fueron textos clásicos, dando así a entender  que «la cultura

árabe ya había dado todo lo que tenía que dar muchos siglos atrás, y que ya no volvería a

producir nada que mereciera la pena exportar» (Gil, 2008: 221). No es, de hecho, hasta el año

1953 cuando se traduce la primera novela árabe contemporánea al español, Los días, de Taha

Hussein, de la mano de Emilio García Gómez. Así pues, teniendo en cuenta esa forma de

hablar  del  mundo  árabe  desde  un  punto  de  vista  occidental,  basándose  más  en

representaciones mal formadas que en lo que realmente los textos árabes tienen que decir, se

vuelve imprescindible que, aquellos que tienen la oportunidad de estudiar su lengua, busquen

la verdad de los textos originales y partan de ellos para entender su cultura, costumbres y

forma de pensar. 

2.3 Cómo estudiar árabe

Aunque, como he dicho más arriba, los cursos de árabe no se encuentran a nuestro alcance de

forma tan sencilla como los de inglés u otras lenguas, en España existen multitud de centros y

de cursos para el estudio de esa lengua, empezando por las universidades que ofrecen grados

como el de Estudios árabes e islámicos, el de Estudios árabes y hebreos o el de Traducción e

interpretación y siguiendo por las numerosas Escuelas Oficiales de Idiomas en las que el

árabe  es  una  de  las  lenguas  que se  imparten.  Existen,  también,  instituciones  dedicadas  a

fomentar el conocimiento de la cultura árabe y de su lengua, como es el caso de la Casa Árabe

de Madrid o de la Escuela de Traductores de Toledo (Aguilar, 2011: 83).
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Si el estudiante decide emprender este viaje de forma autónoma, existen métodos para

hacerlo. El más famoso es el método Assimil, basado en la escucha y la repetición para lograr

la memorización de los conceptos en un formato de sesiones cortas. En Youtube también se

pueden encontrar cursos de árabe, así como en aplicaciones para el móvil como Alif o Nemo

Árabe, o en páginas web como aulafacil.com o busuu.com, entre otras (Marisol, 2016: blog

Superprof). Pero, sin duda, el método más efectivo es la inmersión lingüística, pues no solo

permite estudiar la lengua, sino también practicarla con infinidad de personas y conocer de

cerca la cultura árabe.

2.4 Métodos para el aprendizaje del árabe

En cuanto a los distintos métodos de enseñanza del árabe como lengua extranjera, se pueden

destacar  los  seis  siguientes.  El  primero  es  el  método  gramática-traducción,  basado  en  el

aprendizaje de las reglas gramaticales así como en la lectura y la escritura, dejando de lado la

comunicación  oral.  Es  el  método  más  ortodoxo  y  el  más  empleado  en  las  facultades  de

Traducción e Interpretación. El segundo método es el directo, muy popular a finales del siglo

XIX y a principios del  XX.  Este método se basa en el  desarrollo de las cuatro habilidades

básicas:  la  comprensión oral  y  escrita  y  la  expresión  oral  y  escrita.  El  tercer  método,  la

sugestopedia de Lozanov, surge en los años 60 y se basa en la psicoterapia comunicativa, así

como en otras ramas de la psicoterapia. Consiste en facilitar al estudiante la sensación de

comodidad y relajación gracias al mobiliario y a la música instrumental. A partir de ahí, los

estudiantes escuchan diálogos con la idea de que los vayan interiorizando y asimilando con el

tiempo. El cuarto método es el de la respuesta física total, y consiste en dar instrucciones a los

estudiantes  ―como, por ejemplo, que bailen, salten, o realicen ciertos movimientos― que

deberán obedecer físicamente. El quinto método es el del enfoque comunicativo, que busca,

como  su  nombre  indica,  la  excelencia  en  la  competencia  comunicativa  y  se  basa  en  la

búsqueda de la mecanización de expresiones enfatizando el uso del lenguaje apropiado para

cada contexto o situación comunicativa (Tarik, blog de Tus clases particulares). Y, por último,

el sexto método es el del enfoque integrado que he mencionado más arriba y que consiste en

el  aprendizaje  de  la  lengua,  partiendo  del  uso  exclusivo  del  árabe,  combinado  con  el

aprendizaje del contenido social que rodea esa lengua, que se imparte en la lengua de los

estudiantes. 

Si bien parecen métodos muy distintos entre ellos, en el caso de la enseñanza del árabe

como segunda lengua en la FTI de la UAB se mezclan a veces algunos de esos métodos,

ofreciendo al estudiante un abanico de posibilidades que puede seguir desarrollando cuando

ha terminado sus estudios. Como he dicho, el método principal es el de gramática-traducción,
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y,  de  hecho,  no  podría  ser  de  otra  manera  al  tratarse  de  unos  estudios  orientados  a  la

traducción de lenguas extranjeras al castellano. Sin embargo, a menudo hemos utilizado otros

métodos  ―o una aproximación a  ellos―, como el  integrado en la  parte  de la  asignatura

dedicada a la traducción árabe-español,  ya que se utilizan textos reales que nos ponen en

contacto con la cultura, la historia o la situación actual del mundo árabe; el comunicativo, ya

que en ocasiones se nos ha pedido a las estudiantes que mantengamos conversaciones entre

nosotras utilizando un vocabulario concreto, e incluso que nos grabemos doblando la voz de

algún  personaje  de  dibujos  animados;  o  como  el  directo,  en  este  mismo  caso  de  las

conversaciones entre estudiantes o en el  caso de los distintos audios y vídeos que hemos

escuchado  sobre  todo  durante  el  último  curso  de  la  asignatura  y  que  nos  han permitido

trabajar la parte de la comprensión oral.

3 Elaboración del diccionario

Como hemos visto, no existe a día de hoy un método al que la mayoría de profesores de árabe

se  acojan  para  garantizar  los  mejores  resultados.  Sin  embargo,  y  aunque  sea  una  de  las

estrategias más criticadas desde el punto de vista del desarrollo en el ámbito de la docencia,

personalmente  siempre  me  ha  ayudado  la  elaboración  de  listas  de  vocabulario  que  me

acompañan a todas partes y que en cualquier momento puedo sacar y repetir mentalmente.

Esa repetición de las palabras me ayuda a conservarlas en la memoria y a pensar en ellas

cuando hago alguna actividad en la que veo, uso, toco o siento un objeto, una característica o

cualquiera de los conceptos que han quedado grabados en mi lista. Así pues, me parece que

crear este diccionario puede ser verdaderamente útil para refrescar todo ese vocabulario que

he ido aprendiendo en mis cursos de árabe, así como para tener acceso inmediato a cualquiera

de esas palabras si en cualquier momento me surge la oportunidad de usarlas o, simplemente,

la curiosidad de recordar cómo se decía esto o aquello en árabe.

3.1 Proceso de creación de la base de datos

La elaboración del diccionario ha consistido, básicamente, en la creación de una base de datos

cuyo  contenido  refleje  el  total  del  vocabulario  trabajado en  la  asignatura  Idioma C para

Traductores e Intérpretes (árabe), impartida en esta facultad. Con tal objetivo, he pasado por

distintos planteamientos que, finalmente, han dado lugar a esa extensa recopilación de datos.
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En  primer  lugar,  he  concretado  la  categoría  gramatical  de  las  palabras  que  deberían

convertirse en entradas del diccionario. La idea inicial era incluir únicamente los verbos y, a

partir de ellos, añadir las distintas conjugaciones que se pueden extraer para así obtener los

nombres que de ellos se derivan. Sin embargo, al estudiar esta opción me he dado cuenta de

que muchas  de las palabras que he visto en la asignatura quedarían fuera del  diccionario

porque solo las hemos trabajado como nombres, adjetivos o adverbios, y no como verbos. Así

pues,  esta  opción  ha  sido  descartada  y  he  optado  por  recopilar  todo  tipo  de  categorías

gramaticales  ―verbos,  nombres,  adjetivos,  adverbios,  pronombres  y  preposiciones―,  y

ofrecer, para cada una de ellas, algunas de las conjugaciones posibles.

Una vez seleccionado el vocabulario, el segundo paso ha sido crear el archivo en el que

posteriormente se deberían incluir los datos. Para ello, he creado una tabla en OpenOffice

Calc y he nombrado las distintas columnas según la clasificación de las conjugaciones. En

este punto me he dado cuenta de que para todas las palabras no existe una misma conjugación,

sino que dependiendo de la categoría gramatical se conjuga de un modo o de otro. Así pues,

he dividido la hoja de cálculo en dos pestañas, una para los verbos y otra para el resto de

palabras. En la pestaña de verbos, he nombrado las columnas de la siguiente manera: Español,

Pasado, Presente, Másdar, Participio activo, Participio pasivo, Pasiva del pasado, Pasiva del

presente e Imperativo. Y en la pestaña del resto de palabras, de la siguiente manera: Español,

Masculino singular, Femenino singular, Masculino plural y Femenino plural. Además, para

cada pestaña he añadido una columna adicional que, en el caso de los verbos, indica la forma

verbal y, en el caso de las demás palabras, indica la categoría gramatical.

El tercer paso ha consistido en crear el contenido de la base de datos. Como he dicho más

arriba, el vocabulario que hemos ido trabajando en la asignatura de árabe lo he ido apuntando

en hojas que he ido recopilando en dosieres correspondientes a cada semestre. Por lo tanto, a

partir de la lectura de esos dosieres he podido extraer los datos que he incluido en la base de

datos. En cuanto a la conjugación, he seguido la estructura predeterminada por la gramática

árabe,  que  suele  ser  fija  exceptuando  el  másdar de  la  primera  forma  verbal  y  el  plural

masculino de los nombres. Como guía de esa estructura he usado el libro de gramática árabe

que hemos visto en la asignatura,  Árabe para extranjeros. Gramática práctica de la lengua

árabe (Abu-Sharar, 2015:173-194); y para resolver dudas en los casos irregulares, he usado el

diccionario en línea Almaany.

Cabe destacar que muchas casillas han quedado vacías cuando las conjugaciones de las

palabras a las que corresponden son inexistentes o no se usan. Es el caso de los nombres

masculinos o femeninos, para los que no existe conjugación en el otro género  ―igual que

ocurre en castellano, no existe un masculino para, por ejemplo, el término femenino casa―;

de  los  plurales  de  los  nombres  irracionales  ―esto  se  debe  a  que,  en  árabe,  los  plurales

irracionales se conjugan en femenino singular―; de la pasiva en las formas verbales VII y IX
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―ya que son formas reflexivas―; y de los participios en los casos en los que no se usa por su

significado.

Así pues, se ha creado una base de datos con un total de 2387 entradas: 679 en la pestaña

de verbos y 1708 en la pestaña de nombres, adjetivos y otras partículas. Según el orden lógico

de  la  estructura  de  este  trabajo,  esta  base  de  datos  debería  aparecer  a  continuación.  Sin

embargo, al constar de tantas palabras, entorpecería la fluidez de la lectura, por lo que he

optado por presentarla como anexo.

3.2 Proceso de creación de una página web

Una vez creado el  diccionario,  he pensado que,  teniendo en cuenta que pretende ser una

herramienta útil tanto para la docencia como para la traducción, sería una buena idea hacerla

accesible para que cualquiera pueda consultarla en cualquier momento y desde cualquier sitio.

Es por eso que he decidido crear una página web utilizando la herramienta Google Sites, a

partir de la cual he importado las dos bases de datos. Aunque las listas de entradas aparecen

ordenadas alfabéticamente, he insertado buscadores que faciliten la localización de la palabra

que se desee encontrar. Para ello, he utilizado la herramienta Awesome Table, que permite

crear tablas interactivas. Por último, he añadido un botón que redirige a un formulario con la

esperanza de que los visitantes contacten conmigo en el caso de que quieran aportar nuevas

palabras o avisar de que han encontrado alguna errata, pues, una vez cubierto el objetivo de

este  trabajo,  espero  seguir  ampliando  el  diccionario  con  todas  las  palabras  que  pueda  ir

aprendiendo en árabe de ahora en adelante. 

3.3 Resultado: diccionario en línea árabe-español

El resultado del trabajo descrito puede consultarse clicando sobre el siguiente enlace.

https://sites.google.com/view/diccionario-arabe-espanol

3.3.1 Consideraciones de uso

Aunque  el  modo  de  empleo  del  diccionario  en  línea  no  tiene  mayor  complicación,  pues

solamente hay que insertar la palabra que se desea buscar en el buscador correspondiente a su

conjugación, quisiera aclarar algunos aspectos que pueden facilitar su uso.
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En ambos diccionarios, no será necesario insertar la palabra completa, pues, conforme se

va escribiendo la palabra, la lista se va reduciendo a las entradas que corresponden con el

texto insertado. Sin embargo, sí que será necesario escribir correctamente las vocales cuando

se busquen palabras en árabe ―excepto las vocales de caso a final de palabra y las fathas que

preceden a la ta' marbuta―, así como las tildes en la búsqueda de palabras en castellano.

En el diccionario de verbos no se ofrecen las conjugaciones de persona y número para las

palabras en árabe, por lo que cualquier verbo deberá escribirse utilizando la tercera forma del

singular en masculino. Para la búsqueda de palabras en castellano deberá usarse el infinitivo.

En el diccionario de nombres y adjetivos, las búsquedas en castellano deberán hacerse a

partir  del  masculino  singular  ―excepto  en  el  caso  de  nombres  femeninos  que  no  tienen

conjugación de género―, en cambio las búsquedas en árabe pueden hacerse desde cualquiera

de las cuatro conjugaciones arriba mencionadas.  Además de nombres y adjetivos,  en este

diccionario  aparecen  pronombres,  adverbios  y  preposiciones.  La  búsqueda  de  estos  dos

últimos en árabe deberá hacerse desde el buscador del masculino singular. Por último, existe

un caso particular  en árabe que es la  conjugación de las frutas,  animales y algunas  otras

palabras muy concretas, y es que existen dos tipos de plurales. Por ejemplo, una hormiga sería

una لة ل ت y cinco hormigas serían cinco (namla) نممل es decir, su plural regular. Pero ,(namlaat) نممل

si  queremos hablar  de la  hormiga  como el  conjunto de todas  las  hormigas,  diríamos ل  نممل��

(naml). Aunque este último caso representa una pluralidad, gramaticalmente es una palabra

singular, igual que ocurre en castellano en el caso, por ejemplo, de un documental sobre el

león marino, con la diferencia de que en árabe existe un término para el plural de conjunto y

otro para el plural numérico. Es por eso que, en estos casos, en el diccionario aparecerá la

palabra conjugada en masculino singular para ese plural de conjunto, en femenino singular

para la unidad y en femenino plural para el plural numérico.

4 Uso del diccionario como herramienta para la 

traducción

La última parte  de  este  trabajo  consiste  en comprobar  la  utilidad  del  diccionario  para  la

traducción. Aunque se trata de un valor difícil de determinar y aunque, evidentemente, es un

diccionario que contiene poquísimas palabras en comparación con el total de las palabras que

conforman  la  lengua árabe  ―nada menos  que unos 12 millones  (Ocampo,  2017:  Idiomas

Blendex)―, voy a  realizar  un  cálculo  numérico  para  poder  llegar  a  conclusiones  lo  más

fiables posible. Para ello, he seleccionado cuatro textos árabes de vocabulario sencillo y de
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temática  variada  a  partir  de  los  cuales  extraeré  el  porcentaje  de  coincidencias  entre  las

palabras de los textos y las del diccionario. Además, traduciré los cuatro textos al español con

ayuda del diccionario y de otros recursos cuando sea necesario, y ofreceré un breve análisis de

esas traducciones.1

4.1 Traducción de un texto enciclopédico

4.1.1 Texto original

رشيد طه

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

ولد) 2018سبتمبر  12 -1958سبتمبر  18(من مواليد  جزائريراي رشيد طه مغني 

فرنس��ا، وسافر رش��يد م��ع وال��ديه إل��ى 1958عام الجزائر الواقعة غرب سيق في مدينة 

،فرنس��اف��ي أش��هر حف��ل أقي��م ف��ي الشاب خالد والشاب فضيل ، وغنى مع 1968في عام 

عامسبتمبر  12توفي في . وحقق الحفل نجاحا  كبيرا  على مستوى الحضور والمبيعا ت

 .عاما  59عن عمر ناهز باريس بنوبة قلبية في  2018

حياته

م��عفرنس��ا رش��يد ط��ه م��ن الجي��ل الول م��ن المه��اجرين الجزائري��ن ال��ذين اس��تقروا ف��ي 

وبع���د ف���ترة قص���يرة م���ن العم���ل ف���ي المط���اعم. ع���ائلته ف���ي س���تينا ت الق���رن الماض���ي

،»بطاق��ة إقام��ة«والمص��انع، ش��كلل م��ع مجموع��ة م��ن أص��دقائه فرق��ة موس��يقية س��موها 

Carte de Séjour غيرة��وادي الص��ي الن��عة. تعزف الموسيقى ف��ة المتواض��ذه الخلفي��ه

ربم��ا تش��رح موس��يقى وآراء ط��ه السياس��ية بخص��وص الك��ثير م��ن القض��ايا الني��ة ال��تي

تواجهها المجموعا ت المهاجرة مث��ل العنص��رية والفق��ر وغيره��ا م��ن التهمي��ش والم��ور

 .الخرى التي أصبح يواجهها المسلم
1 Tres de los cuatro textos que se han traducido y se han usado para el análisis de coincidencias se han 

suprimido en esta publicación para no infringir derechos de autor. Se mantiene el análisis de la traducción 
donde se citará la fuente de esos textos.
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ال��رايم��ع مجم��وعته بإيق��اع موس��يقى » ال��روك العرب��ي«ف��ي البداي��ة ح��اول ط��ه تق��ديم 

وف��ي ع��ام. بدأ يعمل منف��ردا وأدخ��ل الرق��ص إل��ى موس��يقاه 1990وفي عام . الجزائرية

ع��ام» صنع في المدين��ة«، وألبوم 1998عام » ديوان«، و »أوليه أوليه«أطلق  1996

له في باريس  2000 ، عاكسا بذلك التأثيرا ت الثقافي��ة المختلف��ةولندن ومراكشالذي سجل

2.على أعماله

4.1.2 Texto traducido

Rachid Taha

Wikipedia, la enciclopedia libre

Rachid Taha fue un cantante argelino de música raï que nació el 18 de septiembre de 1958 en

la ciudad  de Sig, situada al oeste de Argelia. En el año 1968 se trasladó con sus padres a

Francia, donde cantó junto a Cheb Khaled y Faudel en el concierto más famoso organizado en

el país galo, gracias al enorme éxito que obtuvo en ventas y asistencia. Rachid murió a causa

de un infarto el 12 de septiembre de 2018 en París, a la edad de 59 años.

Biografía

Rachid Taha forma parte de la primera generación de emigrantes argelinos que se establecen

en Francia con sus familia durante la década de los 60. Tras una corta temporada trabajando

en fábricas y restaurantes, formó un grupo musical junto a algunos amigos llamado Carte de

Séjour  (en  español,  tarjeta  de  residencia),  cuyos  primeros  conciertos  tuvieron  lugar  en

pequeños bares  musicales.  Este  origen humilde podría  explicar  la  música y las  opiniones

políticas  de  Taha  respecto  a  muchos  de  los  temas  a  los  que  se  enfrentan  los  emigrantes

actualmente, como el racismo, la pobreza o la marginación, así como a otros aspectos a los

que empiezan a hacer frente los musulmanes.

En sus inicios, Rachid Taha se dedicó, junto a su grupo, al rock árabe y a la música raï

argelina. En 1990 empezó a trabajar en solitario, integrando el baile a su música. En 1992

publicó el álbum Olé Olé; en 1998, el álbum Diwan; y, en el 2000, el álbum Made in Medina,

este  último  grabado  entre  París,  Londes  y  Marrakech.  En  ellos  se  reflejan  las  diferentes

influencias culturales del autor.

2 Wikipedia (2021). «Rachid Taha». En: Wikipedia. <رشيد طه - ويكيبيديا   (wikipedia.org)>
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4.2 Análisis de la traducción

Aunque el objetivo de este trabajo no abarca el análisis traductológico, he creído oportuno

llevar a cabo un breve estudio de los problemas que he encontrado a la hora de traducir los

textos.  Para ello,  voy a basarme en los materiales ofrecidos en la asignatura Teoría de la

Traducción y de la Interpretación, concretamente en los apartados dedicados a los problemas

y  a  las  técnicas  de  traducción,  que  a  su  vez  están  extraídos  del  libro  Traducción  y

Traductología. Introducción a la Traductología (Hurtado: 2001).

4.2.1 Análisis del texto 1: periodístico (política)3

PROBLEMA DE

TRADUCCIÓN

TIPOLOGÍA DEL

PROBLEMA

TÉCNICA DE

TRADUCCIÓN

SOLUCIÓN

TRADUCTORA

يزور قطر ويلتقي

أميرها
Visita Catar y se 

reúne con su emir

Problema textual de 

reexpresión

Transposición: 

presente → futuro

Se reunirá con el emir 

de Catar

-الحدغدا -
-mañana domingo-

Problema textual de 

reexpresión

Transposición: se 

elimina la puntuación
Mañana, domingo

-اليوم السب ت في بيان-
-el sábado en un 

comunicado-

Problema textual de 

reexpresión

Transposición: se 

elimina la puntuación

Según un comunicado

publicado hoy

زيارة رسمية[…] يبدأ 

إلى دولة قطر
Empieza […] una 

visita oficial al Estado

de Catar

Problema lingüístico 

de reexpresión

Transposición:

presente → futuro;

nombre + adjetivo → 

verbo + adverbio

Se presentará … en el 

Estado de Catar, 

donde visitará 

oficialmente

عقب الحرب

الخيرة السرائيلية

Problema de 

intencionalidad

Modulación Tras los últimos 

atentados israelíes

3 Aljazeera Media Network (2021). «Ra'ysu alwzara' alfalastyny yazuru Catar wa yaltaqy amiraha dimna 

yaulatin jaliyyatin lihashdi adda'mi li'mar Gaza ( رئيس الوزراء الفلسطيني يزور قطر ويلتقي أميرها ضمن جولة خليجية لحشد

 El primer ministro de Palestina se reunirá con el emir de Catar en el marco de una ronda de] (الدعم لعمار غزة

visitas por los países del Golfo para fomentar el apoyo a la reconstrucción de Gaza]». En: Aljazeera. < رئيس

<(aljazeera.net)   الوزراء الفلسطيني يزور قطر ويلتقي أميرها ضمن جولة خليجية لحشد الدعم لعمار غزة | قطر أخبار | الجزيرة نت
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/5/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1


Tras la guerra israelí 

última

يذكر
Se recuerda que

Problema textual de 

reexpresión
Elisión

دولرنصف مليار 
Medio millar de 

dólares

Problema lingüístico 

de reexpresión
Equivalente acuñado

500 millones de 

dólares

Tabla 1: Análisis de traducción del texto 1

4.2.2 Análisis del texto 2:  periodístico (deportes)4

PROBLEMA DE

TRADUCCIÓN

TIPOLOGÍA DEL

PROBLEMA

TÉCNICA DE

TRADUCCIÓN

SOLUCIÓN

TRADUCTORA

نادي ليفربول
El equipo Liverpool

Problema textual de 

reexpresión
Elisión El Liverpool

موقع إنستغرام
Página Instagram

Problema textual de 

reexpresión
Elisión Instagram

موقع "غيف مي

"سبور ت
(givemesport)

Página “give me 

sport” (givemesport)

Problema textual de 

reexpresión

Elisión de la 

transcripción 

innecesaria

La página 

Givemesport

وكالة "لوف يو أكس"
)LoveUX( 

Agencia “love you 

eks” (LoveUX)

Problema textual de 

reexpresión

Elisión de la 

transcripción 

innecesaria

La agencia LoveUX

منشوراتهم الترويجية
Publicaciones 

promocionales 

(primera vez que 

aparece)

Problema textual de 

reexpresión
Amplificación

Contenido 

promocional que han 

publicado

4 Aljazeera Media Network (2021). «Kam yayny Salah min manshuraatihi bimauqa' Instagram  ( كم يجني صلح

كم > .En: Aljazeera .«[?Cuánto gana Salah por sus publicaciones en Instagram¿] (من منشوراته بموقع إنستغرام؟

<(aljazeera.net)   يجني صلح من منشوراته بموقع إنستغرام؟ | كرة قدم | الجزيرة نت

15

https://www.aljazeera.net/sport/football/2021/6/9/%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9
https://www.aljazeera.net/sport/football/2021/6/9/%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9


منشوراتهم الترويجية
Publicaciones 

promocionales (las 

demás veces que 

aparece)

Problema textual de 

reexpresión
Elisión Posts

ويحتل... بقية المراكز

الولىالخمسة 
Forman […] el resto 

de los primeros cinco 

puestos

Problema textual de 

reexpresión
Creación discursiva

Completan el top 

cinco de la lista

Tabla 2: Análisis de traducción del texto 2

4.2.3 Análisis del texto 3: literario5

PROBLEMA DE

TRADUCCIÓN

TIPOLOGÍA DEL

PROBLEMA

TÉCNICA DE

TRADUCCIÓN

SOLUCIÓN

TRADUCTORA

قام ت بتقديمها كفيلم

يسينمائ
Llevó a cabo su 

presentación como 

película 

cinematográfica

Problema lingüístico 

de reexpresión
Modulación

La llevó a la gran 

pantalla

مكا ن أوسع
Lugar más amplio

Problema textual de 

reexpresión
Descripción Un lugar mejor

وتطور ت أحداث

الرواية عندما
Y se desarrollan los 

acontecimientos de la 

novela cuando

Problema textual de 

reexpresión
Modulación Con tal objetivo

نقطة التفتيش
Punto de control

Problema 

extralingüístico
Descripción Control fronterizo

5 Wadi, Saleh (2019). «Taljis riwaya riyal fy shams (تلخيص رواية رجال في الشمس) [Sinopsis de la novela 

Hombres al sol]». En: Mawdoo3. <تلخيص رواية رجال في الشمس - موضوع   (mawdoo3.com)>
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ويخرجون من برد

 وسلمهالمل
Y salen del frío de la 

esperanza y su 

seguridad

Problema textual de 

reexpresión

Traducción literal + 

Amplificación

Abandonarán el frío 

de la esperanza y la 

seguridad del cobijo 

إلى الشمس ولهيبها
Hacia el sol y su 

quemadura

Problema textual de 

reexpresión
Amplificación

Para enfrentarse al sol 

y la piel quemada

وعند الوصول
Y cuando la llegada

Problema textual de 

reexpresión
Modulación Pero, al llegar a

سؤال تعجبي
La pregunta de una 

exclamación 

Problema textual de 

reexpresión
Descripción

La reiteración de una 

pregunta

لم يدقوا الخزان
No golpearon el 

depósito

Problema lingüístico 

de reexpresión
Amplificación

No golpearon las 

paredes del depósito

القدامسيرا على 
Caminando sobre los 

pies

Problema lingüístico Elisión A pie

المخيما ت المؤقتة في

لبنان
Campos temporales 

en el Líbano

Problema de 

intencionalidad
Amplificación

Hacia los campos de 

refugiados temporales 

establecidos en el 

Líbano

م 1972
1972 según el 

calendario gregoriano

Problema de 

intencionalidad
Elisión 1972

Tabla 3: Análisis de traducción del texto 3
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4.2.4 Análisis del texto 4: enciclopédico6

PROBLEMA DE

TRADUCCIÓN

TIPOLOGÍA DEL

PROBLEMA

TÉCNICA DE

TRADUCCIÓN

SOLUCIÓN

TRADUCTORA

مغني راي
Cantante de raï

Problema 

extralingüístico
Amplificación

Cantante de música 

raï

سبتمبر 18(مواليد 

سبتمبر 12- 1958
2018(

 […]

 سبتمبر12توفي في 

2018عام 

Nacido (18 

septiembre 1958 – 12 

septiembre 2018)

[…] 

Murió el 12 de 

septiembre del año 

2018

Problema textual de 

reexpresión

Compensación + 

Elisión

Nació el 18 de 

septiembre de 1958

[…] 

Rachid murió [...] el 

12 de septiembre de 

2018

في ستينا ت القرن

الماضي
En los sesenta del 

siglo pasado

Problema textual de 

reexpresión
Elisión

durante la década de 

los 60

»,بطاقة إقامة«سموها 
Carte de Séjour

Su nombre “Tarjeta 

de residencia”, Carte 

de Séjour

Problema 

extralingüístico

Traducción literal
llamado Carte de 

Séjour (en español, 

tarjeta de residencia)

عاكسا بذلك التأثيرا ت

الثقافية المختلفة على

أعماله
Reflejando con estos 

trabajos las culturas 

Problema lingüístico 

de reexpresión

Transposición: 

gerundio → pasiva 

refleja + Elisión

En ellos se reflejan las

diferentes influencias 

culturales del autor.

6 El texto, la traducción y la fuente se encuentran en las páginas 12 y 13 de este trabajo.
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diferentes sobre sus 

obras
Tabla 4: Análisis de traducción del texto 4

4.3 Análisis de coincidencias

Como he explicado más arriba, durante la traducción de los textos he consultado cada una de

las  palabras  en  el  diccionario  para  poder  definir  su  utilidad  a  partir  del  cálculo  de  las

coincidencias. Los resultados son los siguientes.

VERBOS
NOMBRES Y
ADJETIVOS

OTRAS
PARTÍCULAS

TOTAL
PORCENTAJE

TEXTO 1 
143 palabras

14 39 8
61 

42,6%

TEXTO 2
179 palabras

14 38 23
75

41,9%

TEXTO 3
349 palabras

48 99 52
199
57%

TEXTO 4
220 palabras

24 66 38
128

58,2%
Tabla 5: Análisis de coincidencias textos-diccionario

A simple vista se puede ver que el promedio de los resultados ronda el 50%, por lo que

podríamos afirmar que el diccionario tiene una utilidad media para la traducción del tipo de

textos que se han seleccionado. Esto no es exacto y puede variar para otros textos del mismo

tipo, aunque es un trabajo que queda abierto a la adición de nuevas entradas, por lo que espero

que, con el tiempo, el número de coincidencias aumente considerablemente.

En los dos primeros textos es donde aparecen menos coincidencias,  un 42,6% para el

artículo de política y un 41,9% para el de fútbol. Esto puede deberse al uso de un vocabulario

más específico propio del lenguaje periodístico, así como a la mayor aparición de nombres

propios de personajes públicos, países y páginas web.

En el texto literario y en el enciclopédico aumenta el número de coincidencias en algo más

de un 15%, seguramente a causa del uso de un lenguaje más general al tratarse de textos no

especializados.  Aunque  en  estos  textos  también  aparecen  nombres  propios,  se  trata  de

nombres de libros y de grupos y álbumes musicales, por lo que están compuestos por palabras
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de uso común que sí aparecen en el diccionario. Es el caso de la obra Hombres bajo el sol o

del grupo Carte de Séjour, que en español se traduce como tarjeta de residencia.

Así pues, gracias a este análisis se ha podido observar que, aunque ahora mismo no se trata

de  la  herramienta  más  útil  para  la  traducción,  sí  que  puede  servir  como  soporte  para

búsquedas puntuales de términos no especializados.

5 Conclusiones

En resumidas cuentas, el árabe es una lengua cuyas diferencias con las lenguas románicas

puede dificultar su aprendizaje a los estudiantes españoles, pero que puede ofrecer numerosos

beneficios a quienes se atrevan a emprender tal viaje, para el que bastará con elegir uno de los

múltiples métodos que se ofrecen en los distintos centros repartidos por todo el Estado, así

como en internet.

Se ha creado, pues, este diccionario como un apoyo más a la docencia del árabe, partiendo

del vocabulario aprendido en la asignatura Idioma C para Traductores e Intérpretes (árabe).

En este ámbito, puede ser útil para la consulta del significado de las palabras que aparecen, así

como para tener una referencia del esquema de conjugación de las distintas formas verbales y

de los nombres, pronombres y adjetivos.

En cuanto a su uso en el ámbito de la traducción, se ha demostrado con los análisis de

coincidencias  que  no  es  la  herramienta  óptima,  pues  es  un  diccionario  todavía  muy

incompleto. Sin embargo, los resultados tampoco han sido negativos, por lo que creo que su

desarrollo puede hacer de él un buen diccionario bilingüe de vocabulario básico.

Con ese objetivo, además de la ampliación del número de entradas se pueden mejorar otros

aspectos como la redacción de unos equivalentes en español más precisos o la reubicación de

algunos nombres de acción que aparecen en el diccionario de nombres y adjetivos pero que

podrían pasar al de verbos para ampliar la información que de ellos se aporta. 

La elaboración de este trabajo ha requerido mucho tiempo y dedicación, pero finalmente

he  logrado  crear  un  pequeño  diccionario  accesible  desde  cualquier  sitio  y  en  cualquier

momento, que espero que resulte lo más útil posible sobre todo para los estudiantes que se

inicien en la difícil pero a la vez satisfactoria empresa que es el aprendizaje de la lengua

árabe.
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7 Anexos

Anexo 1. Base de datos del diccionario de verbos

FORMA IMP.
PASIVA

PRESENTE
PASIVA

PASADO
PART.

PASIVO
PART.

ACTIVO
MÁSDAR PRESENTE PASADO ESPAÑOL

I اففلتمحل يففلتمح ففتفحم فلتوح مم فاتفح فمتح يمفلتمح فمتمحم Abrir | Conquistar

I افزهف يمزهى يم هف زف زهو مم زاهٍ هٌو زم هو يمزل ها زم Abundar
I افقلضف يفقلضى يم قفضف يل قلضف مم قاٍض قمضاء يمقلضي على قمضى على Acabar con

I افقبملل يفقلبمل قفبفلم قلبول مم قابفل قفبول يمقلبمل قمبملم Aceptar

I حل افنصم ح يفنلصم حم نفصف نلصوح مم ح ناصف ح نمصل ح يمنلصم حم نمصم Aconsejar

I َس مف سل يفمم َس مف مسوس مم ماسل سل مم سل يممم َس مم Afectar negativamente

I افشكفرل كمر يفشل رم شفكف شكور مم ر شاكف شفكلر كمر على يمشل شمكمرم على Agradecer por

I افمدمحل دمح يفمل حم دف مف دوح مل مم ح مادف ح دل مم دمح يممل دمحم مم Alabar

I افبلفغ لمغ يفبل بفلفغم بللوغ مم بالفغ بمللغ يمبللمغ بملمغم Alcanzar
I سفَر يفسمرل سفَر سرور مم سارل سمرل يمسفُر سمَر Alegrarse

I رل سف يفسار سيرم --- سائفر سميلر يمسير سمارم Andar

I َر جف رل يفجم َر جف جرور مم جارل ٌر جم ُر يمجف َر جم Arrastrar

I لل افحصف ل صم يفحل لم صف حف صول حل مم ل حاصف حفصول صفل إلى يمحل لم إلى صم حم Asistir

I مل افهجف م جم يمهل مم هفجف جوم هل مم م هاجف هفجوم م جف يمهل مم همجم Atacar

I بفطل افرل --- --- بوط رل مم رابفط بلط رم بفط يمرل بمطم رم Atar

I افقبفضل يفقلبمض قفبفضم قبوض مم قابفض قمبلض يمقلبفض قمبمضم Atrapar
I دل زف يفزاد زيدم زيد مم زائفد يادمة زف يمزيد زادم Aumentar

I بل غف يفغاب غيبم --- غائفب ياب غف يمغيب غابم Ausentarse

I افرقفصل قمص يفرل قفصم رف رقوص مم راقفص قلص رم قفص يمرل قمصم رم Bailar
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I --- --- --- --- كاٍف فاية كف في كمفى يمكل Bastar

I بل رف افشل ب رم يفشل بم شفرف شروب مم ب ب شارف شفرل ب يمشلرم بم شمرف Beber

I سل افطمف س مم يفطل سم طفمف طلموس مم س طامف س طممل مفس يمطل سم طممم Borrar

I ثل افبحم ث يفبلحم ثم بفحف بحوث مم ث باحف ث بمحل ث عمن يمبلحم ثم عمن بمحم Buscar

I افسعم يفسلعى يم سفعف --- ساعٍ سمعٌي يمسعى سمعمى Buscar

I قمطل افسل قمط يفسل سفقفطم قوط سل مم ساقفط سفقوط قمط يمسل سمقمطم Caer

I لل افنزف --- --- نزول مم ل نازف نفزول ل يمنلزف لم نمزم Caer (la lluvia) | Bajar

I افسكف ت كم ت يفسل سفكف تم سلكو ت مم ساكف ت سفكو ت كف ت يمسل سمكم تم Callar

I افصمف ت مم ت يفصل مف تم صف مو ت ممصل صامف ت مل ت صم مف ت يمصل مم تم صم Callar

I كل افمسف سمك يفمل كم سف مف مسوك مم ك ماسف سلك مم ك سف يممل سمكم مم Cargar

I دل افعقف يفعلقمد دم عفقف علقود مم عاقفد عمقلد يمعلقفد عمقمدم Celebrarse
I بمخل افطل بمخ يفطل طفبفخم بوخ طل مم طابفخ طمبلخ بمخ يمطل طمبمخم Cocinar

I ذل خف ذ خم يفؤل ذم أفخف مأخوذ ذ آخف ذ أمخل ذ يمألخف ذم أمخم Coger

I كفلل كمل يفؤل لم أفكف ألكول مم ل آكف ل أمكل يمألكفل أمكملم Comer

I مل اففلهم م يففلهم مم ففهف فلهوم مم م فاهف م فمهل م يمفلهم مم فمهم Comprender

I افمنمحل نمح يفمل نفحم مف نوح مل مم مانفح نلح مم نمح يممل نمحم مم Conceder

I قفدل يفقاد قيدم --- قائفد قفيادة يمقود قادم Conducir

I افربفطل بمط يفرل بفطم رف يوط رل مم رابفط بلط رم بفط يمرل بمطم رم Conectar

I ثفقل يفثمق ثفقم وف ثوق ول مم واثفق ثفقة يمثفق ثمقم وم Confiar

I فل افعرف ف يفعلرم فم عفرف عروف مم ف عارف فة علرف مم ف يمعلرف فم عمرم Conocer  

I حل افنلجم ح يفنلجم حم نفجف نلجوح مم ح ناجف ح نمجل ح يمنلجم حم نمجم Conseguir

I عفَد يفعمدل عفَد علدود مم د عادف عمدل يمعفدل َد عم Considerar

I افبنف يفبلنى بفنفيم بنفٌي مم باٍن بفناء يمبلني بمنى Construir
I عفَد يفعمدل عفَد عدود مم عاد دل عف يمعفُد َد عم Contar

I افحكف يفحكى يم كف حف ٌي حكف مف حاٍك كٌي حم يمحكي كى حم Contar
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I َد رف دل يفرم َد رف ردود مم رادل دل رم دل يمرم َد رم Contestar

I --- --- --- --- ث حادف دلث حم دمث يمحل دمثم حم Conversar

I عملل افجل عمل يفجل لم عف جف عول جل مم ل جاعف علل جم عمل يمجل عملم جم Convertir
I افجرف رى يفجل يم رف جف --- جاٍر رٌي جم ري يمجل رى جم Correr

I افجرف رى يفجل يم رف جف جرور مم جاٍر رٌي جم ري يمجل ى رم جم Correr

I افركفضل كمض يفرل ضم كف رف --- راكفض كلض رم كمض يمرل كمضم رم Correr

I افشفم فمى يفشل شفففيم شففي مم شاٍف فماء شف فمى يمشل شمففيم Curarse
I --- --- --- --- --- ب واجف بف يمجف بم جم وم Deber
I عفدل يفعاد عفيدم --- عائفد دة عمول يمعلود عادم Deberse a

I بل خف يفخاب خيبم --- خائفب لم يلبة أممم خم لمهف يمخيب أممم لمهف خابم أممم Decepcionarse

I قفلل يفقال قيلم قول مم قائفل قمول يمقول قالم Decir

I كل افترف ك يفتلرم كم تفرف تلروك مم ك تارف ك تمرل ك يمتلرف كم تمرم Dejar

I مل افهدف م دف يفهل مم هفدف دوم هل مم م هادف م همدل م دف يمهل مم همدم Demoler

I مل افهزف م زم يفهل مم هفزف زوم هل مم م هازف م همزل م زم يمهل مم همزم Derrotar
I رل اففطف --- --- --- ر فاطف فمطور يمفلطفر فمطمرم Desayunar

I فل صف يفصمف فم وصف صوف ول مم ف واصف ف صل وم ف يمصف صمفم وم Describir

I عل افقطم يفقلطمع عم قفطف قلطوع مم ع قاطف ع قمطل يمقلطمع قمطمعم Descuartizar

I افكلشفف يفكلشمف فم كفشف كلشوف مم ف كاشف كمشلف ف يمكلشف كمشمفم Descubrir

I --- --- --- طملل مف لل طف مف إطلل يمطفلل َل طم Desembocar

I افسكفنل كمن يمسل نم سفكف سلكون مم ن ساكف سمكلن ن كف يمسل سمكمنم Despejarse

I حل افنزم ح يفنلزم حم نفزف نلزوح مم ح نازف ح نمزل ح يمنلزم حم نمزم Desplazarse

I زل افبرف ز يفبلرم زم بفرف بلروز مم ز بارف بفروز ز يمبلرم زم بمرم Destacar

I كل افمسف سمك يفمل كم سف مف مسوك مم ك ماسف سلك مم ك سف يممل سمكم مم Detener

I افنلشفرل يفنلشمر رم نفشف نلشور مم ر ناشف نمشلر يمنلشمر نمشمرم Difundir
I نممل يفنام نيمم --- نائفم م نمول يمنام نامم Dormir
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I شفَك يفشمكل شفَك شكوك مم شاكل شمكل يمشفكل شمَك Dudar

I افعثفرل يفعلثمر عفثفرم علثور مم عاثفر عفثور يمعلثمر على عمثمرم على Econtrar

I افنشفرل يفنلشمر رم نفشف شور مل مم ر ناشف نمشلر ر يمنلشف نمشمرم Editar

I رل افهجم ر جم يفهل رم هفجف هجور مم ر هاجف ر همجل ر جم يمهل رم همجم Emigrar forzadamente

I --- يفساءف سيءم ساء مف مفسيء سوء يمسوءف ساء Empeorar

I أل افبدم يفبلدى يم بفدف --- باٍد بفداية أف يمبلدم أم بمدم Empezar

I عل رم افشل ع رم يفشل عم شفرف شلروع مف ع شارف ع شمرل ع في رم يمشل عم في شمرم Empezar a

I دل جف د يوجم دم جف وف --- --- جود وف د يمجف دم جم وم Encontrar  

I افخدمعل دمع يفخل عم دف خف دوع خل مم ع خادف داع خف دمع يمخل دمعم خم Engañar

I --- --- --- --- يل ثمرف ثمراء يمثلرى ثمريم Enriquecerse

I لفَف يفلمفل لفَف لفوف مم لفل لمفل يملففل لمَف Enrollar

I لل خم افدل ل خم يفدل لم دفخف دفخول ل داخف دفخول ل خم يمدل لم دمخم Entrar

I افبعمثل يفبلعمث ثم بفعف بلعوث مم ث باعف بمعلث يمبلعمث بمعمثم Enviar

I ففَر يففمرل ففَر فرور مم فارل فمرار يمففُر فمَر Escapar

I تفب افكل تمب يفكل كفتفبم توب كل مم كاتفب تابة كف تفب يمكل كمتمبم Escribir

I افبلذفلل دا  هل يفبلذمل جف دا  هل لم جف بفذف بلذول مم ل باذف بمذلل دا  هل يمبلذفل جف دا  هل بمذملم جف Esforzarse

I افنلظفرل يفنلظمر رم نفظف نلظور مم ر ماظف نمظمر يمنلظفر نمظمرم Esperar

I افنشمطل --- --- --- ط ناشف نمشاط ط يمنلشف نمشمطم Estar activo

I رل افزخم ر خم يفزل رم خف زف زخور مم ر زاخف ر خل زم ر بف خم يمزم رم بف خم زم Estar lleno de
I --- غمل يفشل --- شلغول مم ل شاغف شفغلل غفل يمشل شمغملم Estar ocupado

I سل رف افدل س رم يفدل سم دفرف دروس مم س راسمة دارف دف س رف يمدل سم دمرم Estudiar

I صل اففلحم يففلحمص صم ففحف فلحوص مم ص فاحف ص فمحل يمفلحمص فمحمصم Examinar

I حل افشرم ح رم يفشل حم شفرف شلروح مم ح شارف ح شمرل ح رم يمشل حم شمرم Explicar

I ضل افعرف ض يفعلرم ضم عفرف علروض مم ض عارف ض عمرل ض يمعلرف ضم عمرم Exponer

I لل اففصف ل يففلصم لم ففصف فصول مم ل فاصف ل فمصل لف يمفلصف لم فمصم Expulsar
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I دل افطرف د رم يفطل دم طفرف طلرود مم د طارف د طمرل د رم يمطل دم طمرم Expulsar

I دل افطرف د رم يفطل دم طفرف طلرود مم د طارف د طمرل د رف يمطل دم طمرم Expulsar

I افصنمعل نمع يفصل نفعم صف ممصنوع صانفع نلع صف نمع يمصل نمعم صم Fabricar

I اففشملل --- --- --- ل فاشف فمشلل ل يمفلشف فمشملم Fracasar

I نملل يفنال نيلم --- نائفل نميلل يمنال نالم Ganar

I افكسمبل يفكلسمب بم كفسف كلسوب مف ب كاسف كمسلب يمكلسمب بم كمسف Ganar

I دفرل يفدارف ديرم --- دائفر ران دموم يمدورف دارم Girar

I بل رف افضل ب رم يفضل بم ضفرم ممضروب ب ضارف ب ضمرل ب رم يمضل بم رم ضم Golpear

I بل افضرف ب رم يفضل بم ضفرف ممضروب ب ضارف ضمرب ب رف يمضل بم رم ضم Golpear

I افقطفنل يفقلطمن نم قفطف قطون مم ن قاطف قمطلن يمقلطفن قمطمنم Habitar

I اففلعمل يففلعمل لم ففعف فلعول مم ل فاعف ففعلل يمفلعمل فمعملم Hacer  

I حل افجرم ح رم يفجل حم رف جف روح جل مم ح جارف ح رل جم ح رم يمجل حم رم جم Herir

I بل افهرف ب رم يفهل بم هفرف روب هل مم ب هارف ب همرل ب رم يمهل بم همرم Huir
I --- همل يفجل لم هف جف هول جل مم جاهفل ل هل جم همل يمجل لم هف جم Ignorar (no saber)

I اففلرمض ض يففلرم ضم ففرف فلروض مم ض فارف ض فمرل ض يمفلرم ضم فمرم Imponer

I لل افشمم ل مم يفشل لم شفمف شمول مم ل شامف لل مم افشل ل مم يمشل لم شممم Incluir

I بل هف يفهمب هفبم وف وهوب مم واهفب بة هف ب يمهف همبم وم Invertir
I دمعل يفدلعى يم دفعف دعو مم داعٍ دمعلوة يمدلعو دمعا Invitar

I افذلهمبل يفذلهمب ذفهفبم ذفهوب ذاهفب ذمهاب يمذلهمب ذمهمبم Ir

I افلعمبل يفللعمب بم لفعف لعوب مم ب لعف ب لمعف يمللعمب بم لمعف Jugar

I افحٌكمل كمم يفحل مم كف حف حكوم مم م حاكف م افحكل كفم يمحل كممم حم Juzgar

I شفَن يفشمنل شفَن نون شل مم شانل شمنل يمشفنل َن شم Lanzar

I لل افغسف يفغلسمل لم غفسف غسول مم ل غاسف غمسلل ل يمغلسف غمسملم Lavar

I افقلرأل أ يفقلرم ئم قفرف قلروء مم ئ قارف قفراءة أ يمقلرم أم قمرم Leer

I لل صف --- --- صول ول مم ل واصف صول وف ل يمصف لم صم وم Llegar
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I لل افحمف ل مم يفحل لم مف حف حمول مم ل حامف ل مل ل حم مف يمحل لم مم حم Llevar

I قفمل يفقام قيمم قام مف قائفم قفيام يمقوم بف قامم بف Llevar a cabo

I افبكف يفبلكى يم بفكف بكيل مم باٍك بفكاء يمبلكي بمكمى Llorar

I عل افرضم ع ضف يفرل عم ضف رف ممرضوع ع راضف ضاعة رف ضمع يمرل عم ضم رم Mamar
I افقتفلل يفقلتمل قفتفلم قتول مم قاتفل قمتلل يمقلتمل قمتملم Matar

I قفسل يفقاسف قيسم قاس مف قاٍس قميلس يمقيس قماسم Medir

I فمطل افحل فمظ يفحل ففظم حف فوظ حل مم حاففظ فلظ حم فمظ يمحل فمظم حم Memorizar
I افذلكفر يفذلكمر رم ذفكف ذلكور مم ر ذاكف كر ذف يمذلكفر ذمكمرم Mencionar

I بل افكذف ذمب يفكل بم كفذف كلذوب مم ب كاذف ب كمذف ب ذف يمكل كمذمبم Mentir
I افنظفرل يفنلظمر رم نفظف نظور مم ر ناظف نمظمر يمنلظفر نمظمرم Mirar

I كمبل افرل كمب يفرل بم كف رف كوب رل مم ب راكف كلب رف كمب يمرل بم كف رم Montar

I افنهمشل يفنلهمش شم نفهف نلهوس مم ناهفس نمهلش يمنلهمش نمهمشم Morder

I مل افقضف م يفقلضم مم قفضف قلضوم مم م قاضف م قمضل م يمقلضم مم قمضم Morder

I افسمبمح بمح يفسل سفبفحم بوح سل مم سابفح بماحة سف بمح يمسل سمبمحم Nadar

I افنفف يفنلفى نفففىم نففٌي مم ناٍف نمفٌي يمنلفي نمفى Negar

I لل صف افحل ل صم يفحل لم صف حف مفحصول ل حاصف حفصول لم على صف يمحل لم على صم حم Obtener

I --- --- --- تَسمع مف ع تَسف مف افتلساع عف يمتَسف افتَسمعم Ocupar | Caber
I افجرف رى يفجل يم رف جف --- جاٍر رٌي جم ري يمجل رى جم Ocurrir

I عل مم افسل ع مم يفسل عم سفمف سلموع مم ع سامف ع سممل ع مم يمسل عم سممم Oír

I افنلسم يفنلسى يم نفسف يل نسف مم ناٍس نفسيان يمنلسى يم نمسف Olvidar

I --- يفظمنل ظفَن ظنون مم ظانل ظمُن يمظفنل ظمَن Opinar

I للف صم لى يفصل لفيم صف للى  مفصم للٍ مفصم صملة لي يمصل لى صم Orar
I فمعل افدل فمع يفدل دفففعم فوع دل مم داففع فلع دم فمع يمدل فمعم دم Pagar

I كفَف يفكمفل كفَف كفوف مم كافل كمٌف يمكفُف عن كمَف عن Parar de

I --- --- --- يل بدف مم باٍد بفدء يمبلدو بمدا Parecer
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I --- يفلمد دم ولف لود ول مم والدة دمة لم وف يملفد لمدم وم Parir

I افقضف يفقلضى يم قفضف ُي قضف مم قاٍض قمضاء يمقلضي يم قمضم Pasar

I َر مف رل يفمم َر مف مرور مم مارل رور مف ُر يممف َر مم Pasar

I افمكفثل كمث يفمل ثم كف مف مكوث مم ث ماكف كث مم كفثف يممل كمثم مم Pasar tiempo
I افطلفبل لمب يفطل طفلفبم لوب طل مم طالفب طملمب لفب يمطل لمبم طم Pedir

I اففلقمد يففلقمد دم ففقف فلقود مم فاقفد فمقلد يمفلقمد فمقمدم Perder

I َر ضف --- --- --- ضارل ضمٌر يمضفرل َر ضم Perjudicar

I حل مم افسل ح مم حم يفسل سلموح سفمف مم ح سامف سمماح ح مم حم يمسل Permitir سممم

I افنشفدل يفنلشمد دم نفشف نشود مم د ناشف افنلشفدل يمنلشفد دم نمشم Perseguir

I --- --- --- --- ر قادف رة قفدل يمقلدمر رم قمدف Poder

I عل ضم يفضمع عم ضف وف ضوع ول مم ع واضف ع ضل وم يمضمع عم ضم وم Poner 

I بل غف يفغاب غيبم --- غائفب غميلب يمغاب غابم Ponerse (el sol)

I نل دف --- --- --- دين مف يانة دف يمدين بف دانم Practicar (religión)
I ملل | سمل افسأ مل أ يفسل سيلم سئول مم سائفل سفؤال أمل يمسل ملم سمأ Preguntar

I --- --- --- شلهود مم د شاهف د شمهل همد يمشل دم شمهف Presenciar

I --- يفنلتمج نفتفجم نتوج مم ناتفج نفتاج يمنلتمج نمتمجم Producir

I افمنمعل نمع يفمل نفعم مف منوع مم مانفع نلع مم نمع يممل نمعم مم Prohibir
I دل عف يفعمدف بف دم بف عف وف عود ول مم د واعف د عل وم د بف يمعف عمدم بف وم Prometer

I قل افنلطف يفنلطمق قم نفطف نطوق مم ق ناطف نفطق ق يمنلطف نمطمقم Pronunciar

I حل افطرم ح رم يفطل حم طفرف ممطروح ح طارف ح طمرل ح رم يمطل حم طمرم Proponer

I بمعل افشل بمع يفشل شفبفعم بوع شل مم شابفع شمبلع بمع يمشل شمبفعم Quedar lleno (comida)
I افبقم --- --- --- باٍق يمبلقى بمقاء بمقميم Quedarse
I رل افسهم همر يفسل رم سفهف سهور مم ساهفر رة سمهل همر يمسل رم سمهف Quedarse despierto

I َد وف --- --- دود ول مم وادل ٌد وف دل يموم َد وم Querer

I --- --- --- --- --- شيئة مم اء يمشل شاء Querer (voluntad de Dios)
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I --- --- --- --- م تامف تمًم يمتفُم تمَم Realizarse

I فل صف يفصمف فم صف وف صوف ول مم ف واصف ف صل وم ف يمصف صمفم وم Recetar
I افرففضل ففض يفرل ففضم رف فوض رل مم راففض فلض رم ففض يمرل فمضم رم Rechazar

I افتلف يمتللى تفلفيم --- تلو مم تاٍل يمتللو تمل Recitar

I دل افحصف د صف يفحل دم صف حف صود حل مم د حاصف د صل حم د صم يمحل دم صم حم Recoger

I د افقلصف د يفقلصم دم قفصف قصود مم د قاصف د قمصل د يمقلصف دم قمصم Referirse

I ل أ افلجم يفللجى يم لفجف --- ئ لجف لمجوء يمللجأ م لمجأ Refugiarse
I كل حم افضل ك حم يفضل كم ضفحف حوك ممضل ك ضاحف حمك ضف ك حم يمضل كم حف ضم Reír

I ل افملم لم يفمل لفيم مف ملوء مم مالفئ للئ مف لم يممل م لم مم Rellenar

I زل افحجف ز جم يفحل زم جف حف جوز حل مم ز حاجف ز جل حم ز جف يمحل زم جم حم Reservar | Estar libre
I عل افجمم ع مم يفجل عم مف جف جموع مم ع جامف ع مل جم ع مم يمجل عم مم جم Reunir

I قل افسرف ق رم يفسل قم سفرف سروق مم ق سارف قة سمرف ق رف يمسل قم سمرم Robar

I افرجف جى يفرل يم جف رف رجو مم راجٍ اء جم رم جو يمرل رجا Rogar
I افعلممل يفعللمم مم عفلف عللوم مم عالفم للم عف يمعللمم مم لف عم Saber

I افدرف يفدلرى يم دفرف --- داٍر دمرٌي يمدلري دمرى Saber
I جل رم افخل ج رم يفخل جم رف خف روج خل مم ج خارف روج خف ج رم يمخل جم رم خم Salir

I افقففزل يفقلفمز قفففزم قلفوز مم قاففز قمفلز يمقلففز قمفمزم Saltar

I قل افلحم ق يفللحم قم لفحف للحوق مم ق لحف ق لمحل ق يمللحم قم لمحف Seguir

I عل افزرم ع رم يفزل عم رف زف روع زل مم ع زارف ع رل زم ع رم يمزل عم رم زم Sembrar

I لفسل افجل لمس يفجل لفسم جف لوس جل مم جالفس لوس جف لفس يمجل لمسم جم Sentarse

I افشعفرل عمر يفشل رم شفعف شعور مم ر شاعف شفعور عمر بف يمشل شمعمرم بف Sentir

I دفَل --- --- دلول مم داٌل دمللة يمدفلل َل دم Señalar
I كفنل --- --- --- كائفن كمون يمكون كان Ser | Estar 

I مل افخدف دمم يفخل مم دف خف دوم خل مم م خادف م دل خم م دف يمخل مم دم خم Servir

I نف افعل يفعلنى عفنفيم علنى مم ناء عف عاٍن يمعلني عمنى Significar
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I --- ز مم يفرل زم مف رف موز رل مم ز رامف ز مل رم ز مف يمرل زم مم رم Simbolizar

I --- --- --- --- واقفع قلع وم يمقمع قمعم وم Situarse
I َل حف لل يفحم َل حف لول حل مم حالل لل حم لل يمحف َل حم Solucionar

I عل ضم افخل ع ضم يفخل عم ضف خف ضوع خل مم ع خاضف ع ضل خم ضمع يمخل عم ضم خم Someter

I َب هف --- --- --- هاب همبُة يمهفبل همَب Soplar (el viento)
I فمعل افرل فمع يفرل ففعم رف رفوع مف راففع فلٌع رم فمع يمرل فمعم رم Subir

I افصعمدل عمد يفصل دم عف صف عود ممصل د صاعف صفعود عمد يمصل عمدم صم Subir

I --- --- --- --- فائفق ق فمول يمفوق فاقم Superar
I رل هف افظل همر يفظل رم ظفهف ظلهور مم ظاهفر ظفهور هفر يمظل رم ظمهم Surgir

I سل افهمف س مم يفهل سم هفمف موس هل مم س هامف س هممل س مف يمهل سم هممم Susurrar

I --- يفخاف خيفم --- خائفف ف ول خم يمخاف خافم Temer

I حل افنجم ح يفنلجم --- --- ح ناجف نمجاح ح يمنلجم حم نمجم Tener éxito

I افرغمبل غمب يفرل بم غف رف غوب رل مم ب راغف بة غل رم غمب يمرل بم غف رم Tener ganas
I افلعمبل يفللعمب بم لفعف لعوب مم ب لعف ب لمعف يمللعمب بم لمعف Tocar (instrumento)

I فل افعزف ف يفعلزم فم عفزف علزوف مم ف عازف ف عمزل ف يمعلزف فم عمزم Tocar (instrumento)

I َس جف سل يفجم َس جف سل جم مف سل جف مف ٌس جم ُس يمجف َس جم Tomar
I لل مم افعل ل يفعلمم لم عفمف علمول مم ل عامف ل عممل ل يمعلمم لم عممف Trabajar

I افنقفلل يفنلقمل نفقفلم نلقول مم ناقفل نمقلل يمنلقفل نمقملم Trasladar
I افربفطل بمط يفرل بفطم رف ربوط مم رابفط بلط رم بفط يمرل بمطم رم Unir

I بفعل يفباع بيعم باع مف بائفع بميلع يمبيع باعم Vender
I --- --- --- --- آ ٍت أمتٌي يمألتي أمتى Venir

I رل ضف افحل ر ضم يفحل رم ضف حف ضور حل مم ر جاضف حفضور رف ضف يمحل رم ضم حم Venir

I ئل جف يفجاء بفهف جيءم بفهف --- --- جيئ مم يمجيئ جاء Venir

I مل افقدف --- --- --- م قادف قفدوم م يمقلدف مم قمدف Venir

I َب صف يفصمبل َب صف ممصبوب صابل صمٌب يمصمبل َب صم Verter
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I افلبفسل يفللبمس لفبفسم لبوس مم لبفس لفبس يمللبمس لمبفسم Vestir

I سفحل يفساح --- --- سائفح ياحة سف يمسوحف ساحم Viajar

I لل افرحم ل حم يفرل لم حف رف رحول مم ل راحف حلة رف ل حم يمرل لم حم رم Viajar
I رل زف يفزار زيرم زار مف زائفر يمارة يمزور زف ارم زم Visitar
I شل عف يفعاش --- --- عائفش عميلش يمعليش عاشم Vivir

I كفنل افسل كمن يفسل نم سفكف سلكون مم ن ساكف سمكلن كفن يمسل سمكمنم Vivir

I فمعل افرل ع جم يفرل عم جف رف جوع رل مم ع راجف
جوع | رف
جعة رم

عف جم يمرل عم جم رم Volver

I عفدل --- --- --- عائفد دة عمول يمعلود عادم Volver

I عفدل --- --- --- عائفد د عمول يمعفود عمادم Volver

I رل صف --- --- --- صائفر يلر صم يمصير صارم Volverse

II حل ضلف وم َضح يفوم حم ضلف وف َضح وم مف ح ضلف وم مف حل ضلف وم ح ضلف يفوم َضحم وم Aclarar

II يلفنل زم يَن يفزم يلفنم زف يَن زم مف يلفن زم مف يين تمزل يلفن يفزم يَنم زم Aderezar

II رل ذلف حم ذَر يفحم رم ذلف حف ذَر حم مف ر ذلف حم مف ذير تمحل ر ذلف يفحم ذَرم حم Advertir
II حل فمرلف يففمَرح حم ففرلف فمَرح مف ح فمرلف مف تمفلريح ح يففمرلف فمَرحم Alegrar

II نل زلف خم َزن يفخم نم زلف خف َزن خم مف ن زلف خم مف زين تمخل ن زلف يفخم َزنم خم Almacenar
II عل ضلف رم َضع يفرم عم ضلف رف َضع ٌمرم ع ضلف ٌمرم ضيع تمرل ع ضلف يفرم َضعم رم Amamantar

II دل همدلف َدد يفهم دم هفدلف َدد هم مف د دلف هم مف تمهديد د دلف يفهم همَددم Amenazar

II فلفقل صم فُق يفصم فلفقم صف فَق مفصم فلفق مفصم تمصفيق فلفق يفصم فَقم صم Aplaudir

II لل أمجلف َجل يفؤم لم أفجلف َجل ؤم مف ل جلف ؤم مف تمألجيل ل جلف يفؤم أمَجلم Aplazar

II بل عمرلف يفعمَرب بم عفرلف عمَرب مف ب عمرلف مف تمعلريب ب يفعمرلف عمَربم Arabizar
II دل أمكلف مَكد يفأ دم أفكلف َكد ؤم مف د كلف ؤم مف مكليد تمأ د مكلف يفأ أمَكدم Asegurar

II نل أمملف َمن يفؤم نم أفملف َمن ؤم مف ن ملف ؤم مف تمألمين ن ملف يفؤم أمَمنم Asegurar

II بلفرل كم يفكمبَر كفبلفرم كمبَر مف بلفر كم مف بير تمكل بلفر يفكم كمبَرم Aumentar

II فلفضل خم فَض يفخم فلفضم خف فَض خم مف فلفض خم مف فيض تمخل فلفض يفخم فَضم خم Bajar
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II غمنلف يفغمنلى غفنلفيم غمنلى  مف غمنلٍ مف ناء غف يفغمنلي غمنَى Cantar
II بلفبل سم يفسمبَب بلفبم سم سمبَب مف بلفب سم مف بيب تمسل بلفب يفسم سمبَبم Causar

II أمدلف دلى يفؤم يم أفدلف دلى  ؤم مف دلٍ ؤم مف ية تأدف دلي يفؤم أمدلى Conducir a

II قلفق حم قَق يفحم قلفقم حف قَق حم مف قلفق حم مف قيق تمحل عم قلفق في|مم يفحم عم قَقم في|مم حم Conseguir | Interrogar

II ثل دلف حم َدث يفحم ثم دلف حف َدث حم مف ث دلف حم مف ديث تمحل ث دلف يفحم َدثم حم Contar

II حل حلف صم َحح يفصم حم حلف صف مفصمَحح ح حلف مفصم حيح تمصل ح حلف يفصم َححم صم Corregir

II عل قمطلف يفقمَطع عم قفطلف قمَطش مف ش قمطلف مف تمقلطيع ع يفقمطلف قمَطعم Cortar

II قمللفصل يفقملَص قفللفصم قملَص مف قمللفص مف تمقلليص يفقمللفصف قملَصم Crispar

II رل نمصلف يفنمَصر رم نفصلف نمَصر مف ر نمصلف مف تمنلصير ر يفنمصلف نمَصرم Cristianizar

II غمطلف يفغمطلى يم غفطلف غمطلى  مف غمطلٍ مف ية تمغطف يفغمطلي غمطلى Cubrirse
II بل حلف رم َحب يفرم بم حلف رف َحب رم مف ب حلف رم مف حيب تمرل ب حلف يفرم َحبم رم Dar la bienvenida

II رل قمرلف يفقمَرر رم قفرلف قمَرر مف ر قمرلف مف تمقلرير | قمرار ر يفقمرلف قمَررم Decidir

II حل رلف صم َرح يفصم َرحم صم مفصمَرح ح رلف مفصم ريح تمصل ح رلف يفصم َرحم صم Declarar

II لل عمطلف يفعمَطل لم عفطلف عمَطل مف ل عمطلف مف تمعطيل ل يفعمطلف عمَطلم Desactivar

II عل دلف وم َدع يفوم عم دلف وف َدع وم مف ع دلف وم مف ديع تمول ع دلف يفوم َدعم وم Despedirse

II عل جلف رم َجع يفرم عم جلف رف َجع رم مف ع جلف رم مف جيع تمرل ع جلف يفرم َجعم رم Devolver

II بل علف صم يفصمعَب بم علف صف عَب مفصم ب علف مفصم عيب تمصل ب علف يفصم عَبم صم Dificultar

II هل جلف وم َجه يفوم َجهم وم َجه وم مف ه جلف وم مف جيه تمول ه جلف يفوم َجهم وم Dirigir
II مل ملف صم َمم يفصم مم ملف صف َمم مفصم م ملف مفصم ميم تمصل م ملف يفصم َممم صم Diseñar
II يلفرل مم يَز يفمم يلفزم مف يَز مم مف يلفز مم مف ييز تممل يلفز يفمم يَزم مم Distinguir

II عل زلف وم َزع يفوم َزعم وم َزع وم مف ع زلف وم مف زيع تمول ع زلف يفوم َزعم وم Distribuir

II مل قمسلف يفقمَسم مم قفسلف قمَسم مف م قمسلف مف تمقلسيم م يفقمسلف قمَسمم Dividir

II ذل نمفلف يفنمفَذ ذم نففلف نمفَذ مف نمفلفذ مف تمنفيذ يفنمفلفذ نمفَذم Ejecutar

II لل ملف جم َمل يفجم لم ملف جف َمل جم مف ل ملف جم مف ميل تمجل ل ملف يفجم َملم جم Embellecer
II سل دمرلف يفدمَرس سم دفرلف دمَرس مف س دمرلف مف تمدلريس س يفدمرلف دمَرسم Enseñar
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II مل للف عم يفعملَم مم للف عف عملَم مف عمللفم مف تمعلليم يفعمللفم لَمم عم Enseñar

II قلفمل رم قَم يفرم قلفمم رف قَم رم مف قلفم رم مف قيم تمرل قلفم يفرم قَمم رم Enumerar

II فل نمظلف يفنمَظف فم نفظلف نمَظف مف ف نمظلف مف تمنلظيف ف يفنمظلف نمَظفم Enviar | Limpiar

II أمللففل لَف يفؤم أفللففم لَف ؤم مف للفف ؤم مف تأليف للفف يفؤم أملَفم Escribir
II رل فمسلف يففمَسر رم ففسلف فمَسر مف ر فمسلف مف تمفلسير ر يففمسلف فمَسرم Explicar

II بلفرل عم يفعمبَر عفبلفرم عمبَر مف عمبلفر مف تمعلبير يفعمبلفرف عمن عمبَرم عمن Expresar

II لل سمهلف يفسمَهل لم سفهلف سمَهل مف ل سمهلف مف هيل تمسل ل يفسمهلف سمَهلم Facilitar

II دل دلف حم َدد يفحم دم دلف حف َدد حم مف د دلف حم مف تمحديد دف دلف يفحم َددم حم Fijar | Limitar

II لل ف ول مم َول يفمم لم ف ول مف َول مم مف ل ف ول مم مف ويل تممل ل ف ول يفمم َولم مم Financiar

II قلفعل وم قَع يفوم قلفعم وف قَع وم مف قلفع وم مف قيع تمول قلفع يفوم قَعم وم Firmar

II عل شمجلف يفشمَجع عم شفجلف شمَجع مف ع شمجلف مف تمشلجيع ع يفشمجلف شمَجعم Fomentar

II نل دمخلف يفدمَخن نم دفخلف دمَخن مف ن دمخلف مف خين تمدل ن يفدمخلف دمَخنم Fumar

II سل أمسلف مَسس يفأ سم أمسلف َسس ؤم مف س سلف ؤم مف تمألسيس س مسلف يفأ أمَسسم Fundar
II مل للف عم فَر يفوم فلفرم وف فَر وم مف فلفر وم مف فير تمول فلفر يفوم فَرم وم Garantizar

II لل ف عمول يفعمَول لم ف عفول عمَول مف ل ف عمول مف تمعويل ل ف يفعمول عمَولم Gritar

II سل قمدلف يفقمَدس سم قفدلف قمَدس مف قمدلفس مف تمقلديس س يفقمدلف قمَدسم Hacer sagrado

II مل كمرلف يفكمَرم مم كفرلف كمَرر مف ر كمرلف مف تمكلريم م يفكمرلف كمَرمم Honrar

II أمثلفرل ثَر  يفؤم أفثلفرم ثَر ؤم مف ثلفر ؤم مف تمألثير ثلفرف  يفؤم أمثَرم Influir

II بلفرل خم بَر يفخم بلفرم خف بَر خم مف بلفر خم مف بير تمخل بلفر يفخم بَرم خم Informar

II رل بمرلف يفبمَرر رم بفرلف بمَرر مف ر بمرلف مف تمبلرير ر يفبمرلف بمَررم Justificar

II رل رلف حم َرر يفحم رم رلف حف َرر حم مف ر رلف حم مف رير تمحل ر رلف يفحم َررم حم Liberarse
II ملف سم ى يفسممل يم سفملف ى  سممل مف سمملٍ مف ية تمسمف ي يفسممل ى سممل Llamar

II لل سمجلف يفسمَجل لم سفجلف شمَجل مف ل شمجلف مف تمسلجيل ل يفسمجلف سمَجلم Matricularse

II قل دلف حم َدق يفحم قم دلف حف َدق حم مف ق دلف حم مف ديق تمحل ق دلف يفحم َدقم حم Mirar fijamente

II كل رلف حم َرك يفحم كم رلف حف َرك حم مف ك رلف حم مف ريك تمحل ك رلف يفحم َركم حم Mover
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II مل أمملف َمم يفؤم مم أفملف َمم ؤم مف م ملف ؤم مف تمألميم م ملف يفؤم أمَممم Nacionalizar

II عميلفنل يفعميَن عفيلفنم عميَن مف عميلفن مف تمعليين يفعميلفن عميَنم Nombrar

II تلفبل رم تَب يفرم تلفبم رف تَب رم مف تلفب رم مف تمرتيب تلفب يفرم تَبم رم Ordenar
II مل نمظلف يفنمَظم مم نفظلف نمَظم مف م نمظلف مف تمنلظيم م يفنمظلف نمَظمم Organizar

II رل قمشلف يفقمَشر رم قفشلف قمَشر مف ر قمشلف مف تمقلشير ر يفقمشلف قمَشرم Pelar
II رل فمكلف يففمَكر رم ففكلف فمَكر مف ر فمكلف مف تمفلكير ر يففمكلف فمَكرم Pensar
II لل فمضلف يففمَضل لم ففضلف فمَضل مف ل فمضلف مف تمفلضيل ل يففمضلف فمَضلم Preferir
II رل ضلف حم َضر يفحم رم ضلف حم َضر حم مف ر ضلف حم مف ضير تمحل ر ضلف يفحم َضرم حم Preparar

II مل قمدلف يفقمَدم مم قفدلف قمَدم مف م قمدلف مف تمقلديم م يفقمدلف قمَدمم Presentar

II فل عمرلف يفعمَرف فم عفرلف عمَرف مف ف عمرلف مف تمعلريف ف يفعمرلف عمَرفم Presentar

II فلفرل وم فَر يفوم فلفرم وف فَر وم مف فلفر وم مف فير تمول فلفر يفوم فَرم وم Proporcionar

II رل ذمكلف يفذمَكر رم ذفكلف ذمَكر مف ر ذمكلف مف تمذلكير ر يفذمكلف ذمَكرم Recordar a

II قمللفلل يفقملَل قفللفلم قملَل مف قمللفل مف تمقلليل يفقمللفل قملَلم Reducir
II فمتلفشل يففمتَش ففتلفشم فمتَش مف فمتلفش مف تمفلتيش يففمتلفش فمتَشم Registrar

II لل سمجلف يفسمَجل لم سفجلف سمَجل مف ل سمجلف مف تمسلجيل لف يفسمجلف سمَجلم Registrar

II دل دلف جم َدد يفجم دم دلف جف َدد جم مف د دلف جم مف ديد تمجل د دلف يفجم َددم جم Renovar

II مل ملف رم َمم يفرم َممم رم َمم رم مف م ملف رم مف ميم تمرل م ملف يفرم َممم رم Reparar

II رل كمرلف يمكمَرر رم كفرلف كمَرر مف ر كمرلف مف تمكلرير ر يمكمرلف كمَررم Repetir
II ثلفل مم ثَل يفمم ثلفلم مف ثَل مم مف ثلفل مم مف ثيل تممل ثلفل يفمم ثَلم مم Representar

II لل شمكلف يفشمَكل لم شفكلف شمَكل مف ل شمكلف مف كيل تمشل ل يفشمكلف شمَكلم Representar | Formar

II خل أمرلف َخر يفؤم رم أفخلف َرخ ؤم مف خ رلف ؤم مف تمألخير ر خلف يفؤم أمَخرم Retrasar

II رل كمسلف يفكمَسر رم كفسلف كمَسر مف ر كمسلف مف تمكلسير ر يفكمسلف كمَسرم Romper
II ف بل رم ى يفضمحل يم حلف ضف ى  حل مفضم ٍ حل مفضم ية حف تمضل ي حل يفضم ى حل ضم Sacrificar

II مل للف سم يفسملَم مم للف سف لَم سم مف للفم سم مف ليم تمسل للفم يفسم لَمم سم Saludar

II لل بمدلف يفبمَدل لم بفدلف بمَدل مف ل بمدلف مف ل تمبديل | بمدل ل يفبمدلف بمَدلم Transformarse
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II رل قمدلف يفقمَدر رم قفدلف قمَدر مف ر قمدلف مف تمقلدير ر يفقمدلف قمَدرم Valorar

II ف تل ول صم يفصمَو ت ف تم ول صف َو ٌت مفصم ف ت ول مفصم صي ت تمول ف ت ول يفصم َو تم صم Votar
III راففقل يفرافمق روففقم رافمق مف راففق مف رافمقمة مف يفراففق رافمقم Acompañar

III مل لءف يفلئمم لوئفمم لئمم مف لئفم مف لئمة مف يفلئفم لءمم Adaptarse

III --- --- --- بالى  مف باٍل مف بالة مف يفبالي بالى Afectar

III رل خاطف يفخاطمر رم خوطف خاطمر مف ر خاطف مف خاطمرة مف ر يفخاطف خاطمرم Arriesgar

III مل هاجف م يفهاجم مم هوجف م هاجم مف م هاجف مف مة هاجم مف م يفهاجف مم هاجم Atacar

III دل ساعف يفساعمد دم سوعف ساعمد مف د ساعف مف ساعمدمة مف د يفساعف ساعمدم Ayudar
III كل بارف ك يفبارم كم بورف ك بارم مف ك بارف مف كمة بارم مف ك يفبارف كم بارم Bendecir
III بل حاسف يفحاسمب بم حوسف حاسمب مف ب حاسف مف بمة حاسم مف ب يفحاسف حاسمبم Calcular | Cobrar
III لل بادف يفبادمل لم بودف بادمل مف ل بادف مف لمة بادم مف ل يفبادف بادملم Cambiar
III لل راسف يفراسمل لم روسف راسمل مف ل راسف مف لمة راسم مف ل يفراسف راسملم Chatear

III قاتفلل يفقاتمل قوتفلم قاتمل مف قاتفل مف قاتملة مف يفقاتفل قاتملم Combatir

III نل قارف ن يفقارم نم قورف ن قارم مف ن قارف مف نمة قارم مف ن يفقارف نم قارم Comparar

III رل صادف يفصادمر رم صودف مفصادمر ر مفصادف مفصادمرة ر يفصادف صادمرم Confiscar

III حاففظل يفحافمظ حوففظم حافمٌظ مف حاففٌظ مف حافمظة مف يفحاففظ حافمظم Conservar
III تابفعل يفتابمع توبفعم تابمع مف تابفع مف تابمعمة مف يفتابفع تابمعم Continuar

III لل واصف يفواصمل لم ووصف واصمل مف ل واصف مف لة واصم مف ل يفواصف لم واصم Continuar

III مل ساهف يفساهمم مم سوهف ساهمم مف م ساهف مف ساهممة مف م يفساهف ساهممم Contribuir
III ظل لحف ظ يفلحم ظم لوحف ظ مفلحم ظ مفلحف ظة مفلحم ظ يفلحف ظم لحم Darse cuenta

III داففعل يفدافمع دوففعم دافمع مف داففع مف فاع دف يفداففع دافمعم Defender

III قل فارف ق يففارم قم فورف ق فارم مف ق فارف مف قة فارم مف ق يففارف قم فارم despedirse (abandonar a alguien)

III رل حاوف ر يفحاوم رم حووف ر حاوم مف ر حاوف مف وار حف ر يفحاوف رم حاوم Dialogar

III رل هاجف ر يفهاجم رم هوجف ر هاجم مف ر هاجف مف ة رم جل هف ر يفهاجف رم هاجم Emigrar

III هل واجف ه يفواجم هم ووجف ه واجم مف ه واجف مف ة هم واجم مف ه يفواجف هم واجم Enfrentarse
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III قابفلل يفقابمل قوبفلم قابمل مف قابفل مف قابملمة مف يفقابفل قابملم Entrevistarse

III كاتفبل يفكاتمب كوتفبم كاتمب مف كاتفب مف كاتمبمة مف يفكاتفب كاتمبم Escribirse
III طالفبل يفطالمب طولفبم طالمب مف طالفب مف طالمبمة مف يفطالفب طالمبم Exigir

III ظل لحف ظ يفلحم ظم لوحف ظ مفلحم ظ مفلحف ظة مفلحم ظف يفلحف ظم لحم Fijarse

III فل صادف يفصادمف فم صودف مفصادمف مفصادفف مفصادمفة يفصادفف صادمفم Hallar

III لل حاوف ل يفحاوم لم حووف ل حاوم مف ل حاوف مف لة حاوم مف ل يفحاوف لم حاوم Intentar

III لل ناضف يفناضمل لم نوضف ناضمل مف ل ناضف مف لمة ناضم مف ل يفناضف لم ناضم Luchar

III لل ناضف يفناضمل لم نوضف --- ل ناضف مف نفضال لف يفناضف لم ناضم Luchar
III رل غادف يفغادمر رم غودف غادمر مف ر غادف مف ة غادمرم مف ر يفغادف غادمرم Marcharse

III دل شاهف يفشاهمد دم شوهف شاهمد مف د شاهف مف شاهمدة مف د يفشاهف شاهمدم Mirar

III مل قاوف م يفقاوم مم قووف م قاوم مف م قاوف مف مة قاوم مف م يفقاوف مم قاوم Oponerse

III --- --- --- --- --- شابمهة مف يفشابفه شابمهم Parecerse
III كل شارف ك يفشمارم كم شورف ك شارم مف ك شارف مف كمة شارم مف ك يفشمارف كم شارم Participar

III عاقفبل يفعاقمب عوقفبم عاقمب مف عاقفب مف عاقمبة مف يفعاقفب عاقمبم Penalizar

III حل سامف ح يفسامم حم سومف ح سامم مف ح سامف مف ة حم سامم مف ح يفسامف حم سامم Perdonar

III قل لحف ق يفلحم قم لوحف ق مفلحم ق مفلحف قة لحم مف ق يفلحف قم لحم Perseguir

III دل طارف د يفطارم دم طورف د طارم مف د طارف مف دة طارم مف د يفطارف دم طارم Perseguir

III سل مارف س يفمارم سم مورف س مارم مف س مارف مف سمة مارم مف س يفمارف سم مارم Practicar
III عل راجف ع يفراجم عم روجف ع راجم مف ع راجف مف عمة راجم مف ع يفراجف عم راجم Repasar

III دل راوف د يفراوم دم رووف د راوم مف د راوف مف دة راوم مف د يفراوف دم راوم Rondar

III بل ناسف يفناسمب بم نوسف ناسمب مف ب ناسف مف بمة ناسم مف ب يفناسف ناسمبم Ser apropiado

III عاني يفعانى عونفيم عانى  مف عاٍن مف عاناة مف يفعاني عانمى Sufrir

III عالفجل يفعالمج عولفجم عالمج مف عالفج مف ة عمالمجم مف يفعالفج عالمجم Tratar
III ساففرل يفسافمر سوففرم سافمٌر مف ساففر مف سمفلر يفساففر سافمرم Viajar

IV افنهف يفنلهى يم أفنلهف نهى  مف نٍه مف إنهاء يفنلهي أمنلهى Acabar
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IV دل أمبلعف يفبلعمد دم أفبلعف بلعمد مف د بلعف مف إفبلعاد د يفبلعف أمبلعمدم Alejar

IV بفحل أمصل بمح يفصل بفحم أفصل بمح مفصل بفح مفصل باح إفصل بفح يفصل بمحم أمصل Amanecer | Volverse
IV َب أمحف بل يفحم َب أفحف بل حم مف بل حف مف ٌب حف بل يفحف َب أمحم Amar

IV لفنل أمعل يفعللمن لفنم أفعل عللمن مف عللفن مف إفعللن يفعللفن لمنم أمعل Anunciar

IV فل أمضف يفضاف أفضيفم مفضاف مفضيف إفضافمة يفضيف أمضافم Añadir

IV ففقل أمشل فمق يفشل ففقم أفشل فمق شل مف ففق شل مف فاق إفشف ففق على يفشل فمقم على أمشل Apiadarse de

IV عل أمسرف --- --- --- ع سرف مف عل أمسرف ع رف يفسل عم رم أمسل Apresurarse

IV لل غف أمول غمل يفول لم غف أفول موغمل ل موغف غال إفول ل غف يفول غملم امول Apretar

IV فل عف أمسل عمف يفسل فم عف أفسل عمف سل مف ف عف سل مف إفسلعاف ف عف يفسل عمفم أمسل Ayudar

IV لفقل أمغل يفغللمق لفقم أفغل غللمق مف غللفق مف إفغللق يفغللفق لمقم أمغل Cerrar
IV رل ضف أمحل ر ضم يفحل رم ضف أفحل ر ضم حل مف ر ضف حل مف ضار إفحل ر ضف يفحل رم ضم أمحل Comparecer

IV لل مف أمكل ل مم يفكل لم مف أفكل ل مم كل مف ل مف كل مف مال إفكل ل مف يفكل لم مم أمكل Completar

IV لل مف أكل ل مم يفكل لم مف أفكل ل مم كل مف ل مف كل مف لل مف أمكل ل مف يفكل لم مم أكل Completar

IV بل أمجف يفجاب أفجيبم جاب مف جيب مف إجابة يفجيب أجابم Contestar

IV دل جف أمول --- --- د موجم د موجف إيجاد د يوجف دم جم أمول Crear

IV ئل أمنشف يفنلشى أفنلشيم نلشى  مف نلٍش مف إفنلشاء يفنلشي أمنلشا Crear

IV أمعطف يفعلطى يم أفعلطف عطى  مف عٍط مف أمعطف يفعلطي أمعلطى Dar

IV --- --- --- ر ثلمم مف ر ثلمف مف ر أمثلمف ر يفثلمف رم أمثلمم Dar fruto

IV لفنل أمعل يفعلمن أفعلفنم علمٌن مف علفن مف إفعلن يفعلفنف لمنم أمعل Declarar

IV رل هف أظل همر يفظل رم هف أفظل همر ظل مف ر هف ظل مف هار إفظل ر هف يفظل رم هم أظل Demostrar

IV عل أقللف يفقللمع أفقللفعم قللمع مف قللفع مف إفقللع يفقللفع أقللمعم Despegar

IV أميلقفظل يفوقمظ أفيلقفطم موقمظ موقفظ إفيقاظ يفوقفظف أميلقمطم Despertar a

IV أهوف وى يفهل يم وف أفهل هوى  مف هٍو مف إفهواء يمهوي أمهوى Desplomar

IV عل جف أمرل ع جم يفرل عم جف أفرل ع جم رل مف ع جف رل مف جاع إفرل ع جف يفرل عم جم أمرل Devolver

IV رل دف أمصل دمر يفصل رم دف أفصل دمر مفصل ر دف مفصل دار إفصل ر دف يفصل دمرم أمصل Dictar
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IV رل أمدف يفدار أفدميرم دار مف دير مف ة إفدمارم يفدير أمدمارم Dirigir

IV لفقل أمطل لمق يفطل لفقم أفطل لمق طل مف لفق طل مف إفطللق لفق يفطل لمقم أمطل Disparar

IV لل كف أمول يوكمل لم كف أفول موكمل ل موكف إيكال ل يوكف كملم أمول Encargar
IV لل سف أمرل سمل يفرل لم سف أفرل سمل رل مف ل سف رل مف سال إفرل ل سف يفرل سملم أمرل Enviar

IV --- طمأ يفخل ئم طف أفخل خطمأ مف ئ خطف مف طمأ خم أ طف يفخل م أ طم أمخل Equivocarse

IV أمخفف يفخفى ففيم أفخل خفى  مف خٍف مف فاء إفخل يفخفي أمخفى Esconder

IV قففل --- --- وقوف مم واقفف قوف وف يمقففف قمفم وم Estar de pie

IV حل ضف أول ح ضم يفول حم ضف أفول ح موضم ح موضف إفيضاح ح ضف يفول حم ضم أمول Explicar

IV جل رف أمخل ج رم يفخل جم رف أفخل ج رم خل مف ج رف خل مف راج إفخل ج رف يفخل جم رم أمخل Expulsar

IV مل غف أمرل غمم يفرل مم غف أفرل غمم رل مف م غف رل مف غام إفرل م غف يفرل غممم أمرل Forzar

IV بفرل أمجل بمر يفجل بفرم أفجل بمر جل مف بفر جل مف بار إفجل بفر يفجل بمرم أمجل Forzar a
IV بل أمعجف ب يفعلجم بم أفعلجف ب عجم مف ب عجف مف إفعلجاب ب يفعلجف بم جم أمعل Gustar

IV دل أمجف يفجاد أفجيدم جاد مف جيٌد مف إفجادة يفجيد أمجادم Hacer bien

IV فف تل أمخل فم ت يفخل فف تم أفخل فم ت خل مف فف ت خل مف فا ت إفخل فف ت يفخل فم تم أمخل Hacer callar

IV رل أمحضف ر ضم يفحل رم ضف أفحل ر مفحضم ر مفحضف ضار إفحل ر ضف يفحل رم ضم أمحل Hacer comparecer
IV دل عف أمسل عمد يفسل دم عف أفسل عمد سل مف د عف سل مف عاد إفسل د عف يفسل عمدم أمسل Hacer feliz

IV مل رف أمكل م رم يفكل مم رف أفكل م رم كل مف م رف كل مف إفكلرام م رف يفكل مم رم أمكل Honrar

IV قفعل أمول قمع يفول قفعم أفول قمع ول مف قفع ول مف إفيقاع قفع يفول قمعم أمول Implicar

IV رل أمشف ار يفشف أفشميرم قام مف ير شف مف ة إفشمارم ير يفشف أمشمارم Indicar
IV بفرل أمخل بمر يفخل بفرم أفخل بمر خل مف بفر خل مف بار إفخل بفر يفخل بمرم أمخل Informar

IV بل رف أضل ب رم يفضل بم رف أفضل ب رم مفضل ب رف مفضل راب إضل ب رف يفضل بم رم أضل Interrumpirse

IV مل دف أمعل يفعلدمم مم دف أفعل علدمم مف م علدف مف دام إفعل م يفعلدف مم دم أمعل Matar

IV لل خف أمدل ل خم يفدل لم خف أفدل ل خم دل مف ل خف دل مف خال إفدل ل خف يفدل لم خم أمدل Meter | Ingresar

IV جل عف أمزل عمج يفزل جم عف أفزل عمج زل مف ج عف زل مف عاج إفزل ج عف يفزل عمجم أمزل Molestar

IV غل أمبللف لمغ يفبل أفبللفغم بللمغ مف لفغ بل مف إفبللغ يفبللفغ أمبللمغم Notificar
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IV قل أمعف يفعاق أفعيقم عاق مف عيق مف إعاقة يفعيق أمعاقم Obstaculizar

IV فف أمخل فى يفخل ففيم أفخل فى  خل مف ٍف خل مف فاء إفخل في يفخل فى أمخل Ocultar

IV بل أمنلجف ب يفنلجم بم أفنلجف ب نلجم مف ب نلجف مف إفنلجاب ب يفنلجف بم أمنلجم Parir

IV زل أمجف يفجاز أفجيزم جاز مف جيز مف ة إفجازم يفجيز أمجازم Permitir

IV --- --- --- --- ن كف مل مف كان إمل ن لف كف يفمل كمنم لف أمل Poder

IV َد أمعف يفعمدل َد أفعف عمدل مف دل عف مف داد إفعل دل يفعف َد أمعم Preparar

IV أمثفرل يفثار أفثيرم ثار مف ثير مف إفثارة يفثير أمثارم Provocar

IV --- اد يفرل أفريدم راد مف ريد مف إرادة يد يفرل أرادم Querer
IV أمتفَم يفتممل أفتفَم تمم مف تفم مف إتمام يفتفُم أمتمَم Realizar

IV أمهدف دى يفهل يم دف أفهل هدى  مف هٍد مف داء إفهل دي يفهل أمهلدى Regalar
IV أمقفمل يفقام أفقميمم قام مف قيم مف إفقامة يفقيم أمقمامم Residir

IV ففرل أمسل فمر يفسل ففرم أفسل فمر سل مف ففر سل مف فار إفسل ففر يفسل فمرم أمسل Resultar 

IV طل أمحف يفحاط أفحيطم حاط مف حيط مف إفحاطة يفحيط أمحاطم Rodear
IV جل رف أمخل ج رم يفخل جم رف أفخل ج رم خل مف ج رف خل مف راج إفخل جف رف يفخل جم رم أمخل Sacar

IV قل رف أمشل ق رم يفشل قم رف أفشل ق رم شل مف ق رف شل مف راق إفشل ق رف يفشل قم رم أمشل Salir (el sol)

IV ذل أمنلقف يفنلقمذ ذم أفنلقف نلقمذ مف نلقفذ مف إفنلقاذ يفنلقفذ أمنلقمذم Salvar
IV َس أمحف سل يفحم َس أفحف ٌس حم مف ٌس حف مف إحساس سل يفحف َس أحم Sentir

IV رل أمشف يفشار أفشيرم شار مف شير مف ة إفشارم يفشير أمشارم Señalar

IV أمففدل يففادف أففيدم فاٌد مف فيٌد مف إفادة يففيد أمفادم Ser útil

IV أمدهفشل همش يفدل هفشم أفدل همش دل مف هفش دل مف إدهاش هفش يفدل همشم أمدل Sorprender

IV فل رف أمشل ف يفشلرم فم رف أفشل ف شلرم مف ف شلرف مف إشراف ف يفشلرف فم رم أمشل Supervisar
IV َل أمطف يفطملل َل أفطف طملل مف لل طف مف إفطللل لل يفطف أمطمَل Tener vistas
V تمقمَربل يفتمقمَرب بم تفقفرلف تمقمَرب مف ب تمقمرلف مف تمقمُرب يمتمقمَرب تمقمَربم Acercarse

V تمذمَكرل يفتمذمَكر رم تفذفكلف تمذمَكر مف ر تمذمكلف مف تمذمُكر يمتمذمَكر تمذمَكرم Acordarse

V تمعمَودل يفتمعمَود دم ف تفعفول تمعمَود مف د ف تمعمول مف تمعمُود يمتمعمَود على تمعمَودم على Acostumbrarse a 
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V َرفل تمصم َرف يفتمصم فم رلف تفصف َرف تمصم مف ف رلف تمصم مف تمصمُرف َرف يمتمصم َرفم تمصم Actuar

V تمقمَدمل يفتمقمَدم مم تفقفدلف تمقمَدم مف م تمقمدلف مف تمقمُدم يمتمقمَدم تمقمَدمم Adelantar
V يفتمبمنلى تمبمَن تفبفنلفيم تمبمنلى  مف تمبمنلٍ مف تمبمنلٍ يمتمبمنلى Adoptar تمبمنلى

V تمغمَد --- --- تمغدلى  مف تمغمدلٍ مف تمغمُدى يمتمغمَدى تمغمَدى Almorzar
V تمشمَجعل يفتمشمَجع عم تفشفجلف تمشمَجع مف ع تمشمجلف مف تمشمُجع يمتمشمَجع تمشمَجعم Animarse
V تمعملَمل يفتمعملَم مم تفعفللف تمعملَم مف تمعمللفم مف تمعملُم يمتمعملَم تمعملَمم Aprender

V مَكدل تمأ --- --- مَكد تمأ مف د مكلف تمأ مف مُكد تمأ مَكد يمتمأ مَكدم تمأ Asegurarse
V تمغميَرل يفتمغميَر تفغفيلفرم تمغميَر مف تمغميلفر مف تمغميُر يمتمغميَر تمغميَرم Cambiar

V تمنمَزهل يفتمنمَزه هم تفنفزلف تمنمَزه مف ه تمنمزلف مف تمنمُزه يمتمنمَزه تمنمَزهم Caminar

V شلى تممم --- --- ًش تممم مف شلٍ تممم مف شلٍ تممم شلى يمتممم شلى تممم Caminar

V يَزل تممم يَز يفتممم يلفزم تفمف يَز تممم مف يلفز تممم مف يُز تممم يَز يمتممم يَزم تممم Caracterizarse

V َوجل تمزم َوج يفتمزم جم ف ول تفزف َوج تمزم مف ج ف ول تمزم مف ُوج تمزم َوج يمتمزم َوجم تمزم Casarse

V بَبل تمسم يفتمسمبَب تفسفبلفبم تمسمبَب مف بلفب تمسم مف تمسمبُب يمتمسمبَب تمسمبَبم Causar

V تمعمَش --- --- تمعمًش مف تمعمشلٍ مف تمعمُشى يمتمعمَشى تمعمَشى Cenar

V تمبمَضعل يفتمبمَضع عم تفبفضلف تمبمَضع مف ع تمبمضلف مف تمبمُضع يمتمبمَضع تمبمَضعم Comerciar

V تمكمَونل يفتمكمَون نم ف تفكفول تمكمَون مف ن ف تمكمول مف تمكمُون يمتمكمَون تمكمَونم Componer
V تمفمَهمل يفتمفمَهم مم تفففهلف تمفمَهم مف م تمفمهلف مف تمفمُهم يمتمفمَهم تمفمَهمم Comprender

V َكزل تمرم يفتمرَكز زم كلف تفرف تمرَكز مف ز تمركلف مف ُكز تمرم يمتمرَكز َكزم تمرم Concentrarse

V تمعملَقل يفتمعملَق تفعفللفقم تمعملَق مف تمعمللفق مف تمعملُق يمتمعملَق بف تمعملَقم بف Concernir a 
V تمعمَرفل يفتمعمَرف فم تفعفرلف تمعمَرف مف ف تمعمرلف مف تمعمُرف يمتمعمَرف تمعمَرفم Conocer por primera vez

V َولل تمحم َول يفتمحم لم ف ول تفحف َول تمحم مف ل ف ول تمحم مف ُول تمحم َول يمتمحم َولم تمحم Convertirse

V َولل تمجم --- --- َول تمجم مف ل ف ول تمجم مف ُول تمجم َول يمتمجم َولم تمجم Dar una vuelta
V تمطمَورل يفتمطمَور رم ف تفطفول تمطمَور مف ر ف تمطمول مف تمطمُور يمتمطمَور تمطمَورم Desarrollar(se)

V َن تممم --- --- ًن تممم مف نلٍ تممم مف نلٍ تممم نَى يمتممم نَى تممم Desear

V َل تمخم للى يفتمخم للفيم تفخف للى  تمخم مف للٍ تمخم مف للٍ تمخم للى عمن يمتمخم للى عمن تمخم Deshacerse de
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V َجهل تموم َجه يفتموم هم جلف تفوف َجه تموم مف ه جلف تموم مف ُجه تموم َجه يمتموم َجهم تموم Dirigirse
V يَزل تممم يَز يفتممم يلفزم تفمف يَز تممم مف يلفز تممم مف يُز تممم يَز بف يمتممم يَزم بف تممم Distinguirse

V َزعل تموم َزع يمتموم عم زلف تفوف َزع تموم مف ع زلف تموم مف ُزع تموم َزع يمتموم َزعم تموم Distribuir
V َممم تمحم َمم يفتمحم مم ملف تفحف َمم تمحم مف َمم تمحم مف ُمم تمحم َمم يمتمحم َممم تمحم Ducharse

V --- --- --- دلى  تمرم مف دلٍ تمرم مف دلٍ تمرم دلى يمتمرم دلى تمرم Empeorar

V لَقل تمسم يفتمسملَق للفقم تفسف لَق تمسم مف للفق تمسم مف تمسملُق لَق يمتمسم تمسملَقم Escalar

V َصصل تمخم َصص يفتمخم صم صلف تفخف َصص تمخم مف ص صلف تمخم مف ُصص تمخم َصص يمتمخم َصصم تمخم Especializarse

V قَعل تموم قَع يفتموم قلفعم تفوف قَع تموم مف قلفع تموم مف قُع تموم قَع يمتموم قَعم تموم Esperarse

V مَسسل تمأ مَسس يفتمأ سم سلف تفؤم مَسس تمأ مف س مسلف تمأ مف مُسس تمأ مَسس يمتمأ مَسسم تمأ Establecerse
V مثَرل تمأ مثَر يفتمأ ثلفرم تفؤف مثَر تمأ مف مثلفر تمأ مف مثُر تمأ مثَر يمتمأ مثَرم تمأ Estar influido

V --- --- --- تمعمَطب مف ب تمعمطلف مف تمعمُطب يمتمعمَطب تمعمَطبم Estropearse
V نَبل تمجم نفب يفتفجم نفبم تفجف نَب تمجم مف نلفب تمجم مف نُب تمجم نَب يمتمجم نَبم تمجم Evitar

V تمطملَبل يفتمطملَب للفبم تفطف تمطملَب مف للفب تمطم مف تمطملُب يمتمطملَب تمطملَبم Exigir

V تمعمَرضل يفتمعمَرض ضم تفعفرلف تمعمَرض مف ض تمعمرلف مف تمعمُرض يمتمعمَرض تمعمَرضم Exponerse

V تمسمَربل يفتمسمَرب بم تفسفرلف تمسمَرب مف ب تمسمرلف مف تمسمُرب يمتمسمَرب تمسمَربم Extenderse

V تَعل تممم تَع يفتممم تلفعم تفمف تَع تممم مف تلفع تممم مف تُع تممم تَع بف يمتممم تَعم ب تممم Gozar de
V َرجل تمخم َرج يفتمخم جم رلف تفخف َرج تمخم مف ج رلف تمخم مف ُرج تمخم َرج يمتمخم َرجم تمخم Graduarse

V لَمل تمكم لَم يفتمكم مم للف تفكف لَم تمكم مف للفم تمكم مف تمكملُم يمتمكملَم لَمم تمكم Hablar

V يَلل تمخم يَل يفتمخم يلفلم تفخف يَل تمخم مف يلفل تمخم مف يٌل تمخم يَل يمتمخم يَلم تمخم Imaginar

V َورل تمصم َور يفتمصم رم ف ول تفصف َور تمصم مف ر ف ول تمصم مف ٌور تمصم َور يمتمصم َورم تمصم Imaginar

V َررل تمحم َرر يفتمحم رم رلف تفحف َرر تمحم مف ر رلف تمحم مف ُرر تمحم َرر يمتمحم َررم تمحم Liberarse

V َكنل تممم َكن يفتممم نم كلف تفمف َكن تممم مف ن كلف تممم مف ُكن تممم ن َكن مف يمتممم ن َكنم مف تممم Lograr

V َسنل تمحم َسن يفتمحم نم سلف تفحف َسن تمحم مف ن سلف تمحم مف ُسن تمحم َسن يمتمحم َسنم تمحم Mejorar

V --- فلى يفتموم فلفيم تفوف ٍ فل تموم مف --- ٍ فل تموم فلي يمتموم فلي تموم Morir
V َركل تمحم َرك يفتمحم كم رلف تفحف َرك تمحم مف ك رلف تمحم مف ُرك تمحم َرك يمتمحم َركم تمحم Moverse
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V مَخذل تمأ مَخذ يفتمأ ذم خلف تفؤم مَخذ تمأ مف ذ مخلف تمأ مف مُخذ تمأ مَخذ يمتمأ مَخذم تمأ Ocupar
V َولل تمجم َول يفتمجم لم ف ول تفجف َول تمجم مف ل ف ول تمجم مف ُول تمجم َول يمتمجم َولم تمجم Pasear

V تمسمَرعل يفتمسمَرع عم تفسفرلف تمسمَرع مف ع تمسمرلف مف تمسمُرع يمتمسمَرع تمسمَرعم Precipitarse

V تمقمَدمل يفتمقمَدم مم تفقفدلف تمقمَدم مف م تمقمدلف مف تمقمُدم يمتمقمَدم تمقمَدمم Presentarse

V َشحل تمرم َشح يفتمرم حم شلف تفرف َشح تمرم مف ح شلف تمرم مف ُشح تمرم َشح يمتمرم َشحم تمرم Presentarse candidato
V تمقمَدمل يفتمقمَدم مم تفقفدلف تمقمَدم مف م تمقمدلف مف تمقمُدم يمتمقمَدم تمقمَدمم Progresar

V تمعمَددل يفتمعمَدد دم تفعفدلف تمعمَدد مف د تمعمدلف مف تمعمُدد يمتمعمَدد تمعمَددم Proliferar

V تملمَق --- --- تملمقلى  مف ٍ تملمقل مف ٍ تملمقل يمتملمقلى تملمقلى Recibir
V لَمل تمسم يفتمسملَم مف للف تفسف لَم تمسم مف للفم تمسم مف تمسملُم لَم يمتمسم لَمم تمسم Recibir (ojeto)

V تمذمَكرل يفتمذمَكر رم تفذفكلف تمذمَكر مف ر تمذمكلف مف تمذمُكر يمتمذمَكر تمذمَكرم Recordar

V تمنمفَسل --- --- تمنمفَس مف تمنمفلفس مف تمنمفُس يمتمنمفَس تمنمفَسم Respirar

V مَخرل تمأ مَخر يفتمأ رم خلف تفؤف مَخر تمأ مف ر مخلف تمأ مف مُخر تمأ مَخر يمتمأ مَخرم تمأ Retrasarse

V تمذمَوقل --- --- تمذمَوق مف ق ف تمذمول مف تمذمُوق يمتمذمَوق تمذمَوقم Saborear

V تمعمَصبل يفتمعمَصب بم تفعفصلف تمعمَصب مف ب تمعمصلف مف تمعمُصب يمتمعمَصب تمعمَصبم Ser fanático
V َدثل تمحم َدث يفتمحم ثم دلف تفحف َدث تمحم مف ث دلف تمحم مف ُدث تمحم َدث على يمتمحم َدثم على تمحم Tratar sobre

V َكعل تمسم يفتمسمَكع عم تفسفكلف تمسمَكع مف ع تمسمكلف مف تمسمُكع يمتمسمَكع تمسمَكعم Vagar

V تمفمَرجل يفتمفمَرج جم تفففرلف تمفمَرج مف ج تمفمرلف مف تمفمُرج يمتمفمَرج تمفمَرجم Ver
VI مل تمراكم يفتمراكمم مم تفروكف تمراكمم مف م تمراكف مف تمراكفم يمتمراكمم تمراكممم Amontonarse
VI تمكاتمبل يفتمكاتمب تفكوتفبم تمكاتمب مف تمكاتفب مف تمكاتفب يمتمكاتمب تمكاتمبم Cartearse
VI نل تمعاوم ن يفتمعاوم نم تفعووف ن تمعاوم مف ن تمعاوف مف ن تمعاوف ن يمتمعاوم نم تمعاوم Colaborar

VI رل تمشاوم ر يفتمشاوم رم تفشووف ر تمشاوم مف ر تمشاوف مف ر تمشاوف ر يمتمشاوم رم تمشاوم Consultar

VI تمحادمثل يفتمحادمث ثم تفحودف تمحادمث مف ث تمحادف مف تمحادفث يمتمحادمث تمحادمثم Conversar

VI تمعايمشل يفتمعايمش تفعويمشم تمعايمش مف تمعايش مف تمعايُش يمتمعايمش تمعايمشم Convivir

VI تمساقمطل يفتمساقمط تفسوقفطم تمساقمط مف تمساقفط مف تمساقمط يمتمساقمط تمساقمطم Derrumbarse

VI تمقابملل يفتمقابمل تفقوبفلم تمقابمل مف تمقابفل مف تمقابفل يمتمقابمل تمقابملم Estar de frente
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VI تمظاهمرل يفتمظاهمر رم تفظوهف تمظاهمر مف تمظاهفر مف تمظاهفر يمتمظاهمر تمظاهمرم Fingir

VI ضل تممارم ض يفتممارم ضم تفمورف ض تممارم مف ض تممارف مف ض تممارف ض يمتممارم ضم تممارم Fingir estar enfermo

VI تمضايمقل يفتمضايمق تفضويقم تمضايمق مف تمضايق مف تمضايفق يمتمضايمق تمضايمق Hartarse

VI تمجاهملل يفتمجاهمل لم تفجوهف تمجاهمل مف ل تمجاهف مف تمجاهملل يمتمجاهمل تمجاهملم Ignorar (no hace caso)

VI تمجاهملل يفتمجاهمل لم تفجوهف تمجاهمل مف ل تمجاهف مف تمجاهفل يمتمجاهمل تمجاهملم Ignorar a

VI لل تمداخم ل يفتمداخم لم تفدوخف ل تمداخم مف ل تمداخف مف ل تمداخف ل يمتمداخم لم تمداخم Inmiscuirse
VI تمبادملل يفتمبادمل لم تفبودف تمبادمل مف ل تمبادف مف تمبادفل يمتمبادمل تمبادملم Intercambiar

VI تمظاهمرل يفتمظاهمر رم تفظوهف تمظاهمر مف تمظاهفر مف تمظاهفر يمتمظاهمر تمظاهمرم Manifestarse

VI جل تممازم ج يفتممازم جم تفموزف ج تممازم مف ج تممازف مف ج تممازف ج يمتممازم جم تممازم Mezclarse

VI رل تمشاجم ر يفتمشاجم رم تفشوجف ر تمشاجم مف ر تمشاجف مف ر تمشاجف ر يمتمشاجم رم تمشاجم Pelearse
VI حل تمسامم ح حم يفتمسامم تفسومف ح تمسامم مف ح تمسامف مف ح تمسامف ح يمتمسامم حم تمسامم Perdonarse

VI لل تمساءم --- --- تمساءمل مف تمسائفل مف تمساؤل يمتمساءل تمساءلم Preguntarse por

VI عل تمراجم ع يفتمراجم عم تفروجف ع تمراجم مف ع تمراجف مف ع تمراجف عف يمتمراجم عم تمراجم Retroceder

VI حل تمسامم ح يفتمسامم حم تفسومف ح تمسامم مف ح تمسامف مف ح تمسامف ح يمتمسامم حم تمسامم Solidarizarse

VI نل تمضامم ن يفتمضامم نم تفضومف ن تمضامم مف ن تمضامف مف ن تمضامف ن يمتمضامم نم تمضامم Solidarizarse

VI حل تمسامم ح حم يفتمسامم تفسومف ح تمسامم مف ح تمسامف مف ح تمسامف ع ح مم يمتمسامم ع حم مم تمسامم Tolerar

VI لل تمناوم ل يفتمناوم لم تفنووف ل تمناوم مف ل تمناوف مف ل تمناوف ل يمتمناوم لم تمناوم Tomar | Tratar sobre

VI تمعالمجل يفتمعالمج تفعولفجم تمعالمج مف تمعالفج مف تمعالفج يمتمعالمج تمعالمجم Tratar
VI لل تمعامم ل يفتمعامم لم تفعومف ل تمعامم مف ل تمعامف مف ل تفعامف ل مع يمتمعامم لم مع تمعامم Tratar con

VII افنلفمتفحل --- --- --- نلفمتفح مف افنلففتاح يمنلفمتفح افنلفمتمحم Abrirse

VII افنتمهف --- --- نتمهى  مف نتمٍه مف افنلتمهف يمنلتمهي افنلتمهمى Acabar

VII َم افنضم --- --- --- مل نضم مف مام افنلضف مل إلى يمنلضم َم إلى افنمضم Afiliarse a

VII ففضل افنلخم --- --- --- ففض نلخم مف فاض افنلخف ففض يمنلخم فمضم افنلخم Bajar
VII --- --- --- --- نلعمقفد مف قاد افنلعف يمنلعمقفد افنلعمقمدم Celebrarse

VII افنلغملفقل --- --- --- نلغملفق مف لق افنمغف يمنلغملفق افنلغملمقم Cerrarse
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VII دل افنلعمقف --- --- --- نلعمقفد مف قاد افنلعف يمنلعمقفد افنلعمقمدم Convocarse

VII عل افنلقمطف --- --- --- ع نلقمطف مف افنلقفطاع ع يمنلقمطف افنلقمطمعم Cortarse

VII َل افنلهم --- --- --- لل نلهم مف لل افنلهف لل يمنلهم َل افنلهم Derrumbarse

VII رل افنلهم --- --- --- نلهار مف افنلهيار يفنلهار افنلهارم Descomponerse

VII لفقل افنلزم --- --- --- لفق نلزم مف لق افنلزف لفق يمنلزم لمقم افنلزم Deslizarse

VII ففضل افنلخم --- --- --- ففض نلخم مف فاض افنلخف ففض يمنلخم فمضم افنلخم Elevar

VII افنلبمثفقل --- --- --- نلبمثفق مف افنلبفثاق يمنلبمثفق افنلبمثمقم Emerger

VII لل افنلفمعف --- --- --- ل نلفمعف مف افنلففعال ل يمنلفمعف افنلفمعملم Emocionarse

VII رل افنلفمجف --- --- --- ر نلفمجف مف افنلففجار ر يمنلفمجف رم افنلفمجم Estallar

VII رل افنلفمجف --- --- ر نلفمجم مف ر نلفمجف مف افنلففجار ر يمنلفمجف رم افنلفمجم Explotar
VII فل رف افنلصم --- --- --- ف نلصمرف مف راف افنلصف ف رف يمنلصم فم رم افنلصم Marcharse

VII لفقل افنلطم --- --- --- لفق نلطم مف لق افنلطف لفق يمنلطم لمقم افنلطم Partir

VII افنتممف --- --- نتممى  مف نتمٍم مف افنلتفماء يمنلتممي إلى افنلتممى إلى Pertenecer a
VII زل افنلجم --- --- نحاز مف نحاز مف ياز افنلحف يمنلحاز إلى افنلحازم إلى Posicionarse

VII عل لف افنلدم --- --- لمع نلدم مف لفع نلدم مف لع افنلدف لفع يمنلدم لمعم افنلدم Precipitarse

VII رل صف افنلحم --- --- --- ر صف نلحم مف صار افنلحف ر صف يمنلحم رم صم افنلحم Quedar limitado

VII سل افنلعمكف --- --- --- س نلعمكف مف كاس افنلعف س يمنلعمكف افنلعمكمسم Reflexionar

VII رل افنلكمسف --- --- --- ر نلكمسف مف سار افنلكف ر يمنلكمسف افنلكمسمرم Romperse

VII لل افنلفمصف --- --- --- ل نلفمصف مف افنلففصال ل يمنلفمصف لم افنلفمصم Separarse

VII افنلتمقفلل --- --- --- نلتمقفل مف افنلتفقال Trasladarse  افنلتمقملم يمنلتمقفل

VII رل افنلبمهف --- --- --- ر نلبمهف مف افنلبفهار ر يمنلبمهف رم افنلبمهم Vacilar

VIII بل افقلتمرف ب يفقلتمرم بم افقلتفرف ب قلتمرم مف ب قلتمرف مف افقلتفراب ب يمقلتمرف بم افقلتمرم Acercarse

VIII مل افتَهف م يفتَهم مم افتُهف م تَهم مف م تَهف مف افتلفهام م يمتَهف مم افتَهم Acusar

VIII فل تمرف افعل ف يفعلتمرم فم تفرف افعل ف علتمرم مف ف علتمرف مف تفراف افعل ف يمعلتمرف فم تمرم افعل Admitir

VIII قل افللتمصف ق يفللتمصم قم افللتفصف ق للتمصم مف ق للتمصف مف افللتفصاق ق يمللتمصف قم افللتمصم Agarrar
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VIII دل افبلتمعف يفبلتمعمد دم افبلتفعف د بلتمعف مف د بلتمعف مف افبلتفعاد د يمبلتمعف افبلتمعمدم Alejarse

VIII تمقفلل افعل يفعلتمقمل تفقفلم افعل علتمقمل مف علتمقفل مف تفقال افعل يمعلتمقفل تمقملم افعل Arrestar

VIII افغتملل يفغلتال تيلم افغل غتال مف ب تمكف يمرل تفيال افغل يمغلتال تالم افغل Asesinar

VIII بل افنلتمدف يفنلتمدمب بم افنلتفدف نلتمدمب مف ب نلتمدف مف افنلتفداب ب يمنلتمدف افنلتمدمبم Asignar
VIII عل تمفف افرل تمفمع يفرل تفففعم افرل تمفمع رل مف تمففع رل مف تففاع افرل تمففع يمرل تمفمعم افرل Aumentar

VIII تمنفدل افسل تمنمد يفسل تفنفدم افسل تمنمد سل مف تمنفد سل مف تفناد افسل تمنفد إفلى يمسل تمنمدم إفلى افسل Basarse en

VIII تمففلل افحل تمفمل يفحل تفففلم افحل تمففل حل مف تمففل حل مف تففال افحل تمففل يمحل تمفملم افحل Celebrar

VIII بل تمكف افرل تمكمب يفرل بم تفكف افرل تمكمب رل مف ب تمكف رل مف تفكاب افرل ب تمكف يمرل تمكمبم افرل Cometer

VIII بل تمكف افرل تمكمب يفرل بم تفكف افرل تمكمب رل مف ب تمكف رل مف تفكاب افرل ب تمكف يمرل تمكمبم افرل Cometer

VIII كل تمرف افسل ك تمرم يفسل كم تفرف افسل ك تمرم سل مف ك تمرف سل مف تفراك افسل ك تمرف يمسل كم تمرم افسل Compartir
VIII تمرف افشل تمرى يفشل يم تفرف افشل تمرى  شل مف تمٍر شل مف راء شف تمري يمشل تمرى افشل Comprar

VIII تمتفمل افخل تمتمم يفخل تفتفمم افخل تمتفم خل مف تمتفم خل مف تفتام افخل تمتفم يمخل تمتممم افخل Concluir

VIII تمبفرل افعل يفعلتمبمر تفبفرم افعل علتمبمر مف علتمبفر مف تفبار افعل يمعلتمبفر تمبمرم افعل Considerar

VIII لل افتَصف ل يفتَصم لم افتُصف ل تَصم مف ل تَصف مف افتلفصال ل يمتَصف لم افتَصم Contactar con

VIII افحتموف --- --- حتموى  مف حتمٍو مف تفواء افحل تموي يمحل تموى افحل Contener

VIII افقلتمنفعل يفقلتمنمع افقلتفنفعم قلتمنمع مف قلتمنفع مف افقلتفناع يمقلتمنفع افقلتمنمعم Convencerse

VIII دل تمقف افعل يفعلتمقمد دم تفقف افعل علتمقمد مف علتمقفد مف تفقاد افعل يمعلتمقفد تمقمدم افعل Creer

VIII افعتمنف يفعلتمنى تفنفيم افعل عتمنى  مف عتمٍن مف تفناء افعل يمعلتمني تمنى افعل Cuidar de

VIII ثل تمرف افكل ث تمرم يفكل ثم تفرف افكل ث تمرم كل مف ث تمرف كل مف تفراث افكل ثف تمرف يمكل ثم تمرم افكل Dar importancia

VIII دل تممف افعل د يفعلتممم دم تفمف افعل د علتممم مف د علتممف مف تفماد افعل د على يمعلتممف دم على تممم افعل Depender de

VIII تمفف افخل تمفى يمخل تفففيم افخل تمفى  خل مف تمٍف خل مف تففاء افخل تمفي يمخل تمفى افخل Desaparecer
VIII فل تمشف افكل تمشمف يفكل فم تفشف افكل تمشمف كل مف ف تمشف كل مف تفشاف افكل ف تمشف يمكل تمشمفم افكل Descubrir
VIII تملففل افخل تملمف يفخل تفلففم افخل تملمف خل مف تملفف خل مف تفلف افخل تملفف يمخل تملمفم افخل Diferenciarse

VIII رل تمذف افعل يفعلتمذمر رم تفذف افعل علتمذمر مف ر علتمذف مف تفذار افعل ر يمعلتمذف تمذمرم افعل Disculparse
VIII بل افنلتمخف ب يفنلتمخم بم افنلتفخف ب نلتمخم مف ب نلتمخف مف افنلتفخاب ب يمنلتمخف بم افنلتمخم Elegir
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VIII بل افللتمهف يفللتمهمب بم فللتفهف ا للتمهمب مف ب للتمهف مف افللتفهاب ب يمللتمهف افللتمهمبم Encenderse

VIII لل تمعف افشل تمعمل يفشل لم تفعف افشل تمعمل شل مف ل تمعف شل مف تفعال افشل ل تمعف يمشل تمعملم افشل Encenderse

VIII افللتمقف يفللتمقى فللتفقفيم ا للتمقى  مف للتمٍق مف افللتفقاء يمللتمقي افللتمقى Encontrarse

VIII تمرف افخل تار يفخل تيرم افخل تار خل مف تار خل مف افختفيار تار يمخل تارم افخل Escoger

VIII تمبفئل افخل تمبمأ يفخل تفبفأئم افخل عمهف تمبفأ مم خل مف تمبفئ خل مف إفختفباء تمبفأ يفخل م تمبمأ افخل Esconderse

VIII عل تممف افسل ع تممم يفسل عم تفمف افسل ع تممم سل مف ع تممف سل مف تفماع افسل ع تممف يمسل عم تممم افسل Escuchar

VIII دل تمهف افجل د تمهم يفجل دم تفهف افجل د تمهم جل مف د تمهف جل مف تفهاد افجل د تمهف يمجل دم تمهم افجل Esforzarse

VIII رل افنلتمظف يفنلتمظمر رم افنلتفظف نلتمظمر مف ر نلتمظف مف افنلتفظار ر يمنلتمظف افنلتمظمرم Esperar

VIII نل تمحف افمل ن تمحم يفمل نم تفحف افمل ن تمحم مل مف ن تمحف مل مف تفحان افمل ن تمحف يممل نم تمحم افمل Examinar
VIII رل افنلتمشف يفنلتفشمر رم افنلتفشف نلتمشمر مف ر نلتمشف مف افنلتفشار ر يمنلتمشف افنلتمشمرم Extenderse

VIII --- تمدل يفمل تفَد افمل تمدل مل مف تمدل مل مف افمتفداد تمُد يممل تمَد افمم Extenderse
VIII تمففلل افحل تمفمل يفحل تفففلم افحل تمفمل حل مف تمففل حل مف تففال افحل تمففل يمحل تمفملم افحل Festejar

VIII دل تممف افعل د يفعلتممم دم تفمف افعل د علتممم مف د علتممف مف تفماد افعل د على يمعلتممف دم على تممم افعل Fiarse de

VIII افرتمدل تاد يفرل تيدم افرل --- رتاد مف تفياد افرل تاد يمرل تادم افرل Frecuentar
VIII تمَم افهل تممل يفهل تفَم افهل تممل هل مف تممل هل مف تفمام افهل تممل بف يمهل تمَم بف افهل Interesarse por

VIII رل افقلتمصف ر يفقلتمصم رم افقلتفصف ر قلتمصم مف ر قلتمصف مف افقلتفصار ر يمقلتمصف رم افقلتمصم Limitarse

VIII مل افللتمزف م يفللتمزم مم فللتفزف ا م للتمزم مف م للتمزف مف افللتفزام م يمللتمزف مم افللتمزم Llevar a cabo

VIII تمففظل افحل تمفمظ يفحل تفففظم افحل تمفمظ حل مف تمففظ حل مف تففاظ افحل تمففظ يمحل تمفمظم افحل Mantener

VIII قل افلتمحف --- --- ق لتمحم مف ق لتمحف مف افللتفحاق ق يمللتمحف قم Matricularse افللتمحم
VIII افنلتمقفلل يفنلتمقمل افنلتفقفلم نلتمقمل مف نلتمقفل مف افنلتفقال يمنلتمقفل افنلتمقملم Mudarse

VIII تمجل افحل تاج يفحل جم تفوف افحل حتاج مف تاج محل تفياج افحل تاج إلى يمحل تاجم إلى افحل Necesitar

VIII تمَل افحل تملل يفحل تفُل افحل تملل حل مف تملل حل مف تفلل افحل تمُل يمحل تمَل افحل Ocupar

VIII دل تمقف افعل يفعلتمقمد دم تفقف افعل علتمقمد مف علتمقفد مف تفقاد افعل يمعلتمقفد تمقمدم افعل Opinar

VIII كل تمرف افشل ك تمرف يفشل كم تفرف افشل ك تمرم شل مف ك تمرف شل مف تفراك افشل ك تمرف يمشل كم تمرم افشل Participar
VIII افتَففقل يفتَفمق افتُففقم تَفمق مف تَففق مف افتلففاق يمتَففق افتَفمقم Ponerse de acuerdo
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VIII مل تملف افسل تملمم يفسل مم تفلف افسل تملمم سل مف تملفم سل مف تملفمل افسل مف تملف يمسل تملممم افسل Recibir (un regalo)
VIII فل تمرف افعل ف يفعلتمرم فم تفرف افعل ف علتمرم مف ف علتمرف مف تفراف افعل ف يمعلتمرف فم تمرم افعل Reconocer

VIII لفقل افنلزم لمق يفنلزم لفقم افنلزف لمق نلزم مف لفق نلزم مف لق افنلزف لفق يمنلزم لمقم افنلزم Resbalar
VIII مل تمرف افحل م تمرم يفحل مم تفرف افحل م تمرم حل مف م تمرف حل مف تفرام افحل م تمرف يمحل مم تمرم افحل Respetar

VIII رل افختمصف ر يفختمصم رم افختفصف ر ختمصم مف ر ختمصف مف رل افختمصف ر يمختمصف رم افختمصم Resumir

VIII عل تممف افجل ع تممم يفجل عم تفمف افجل ع تممم جل مف ع تممف جل مف تفماع افجل ع تممف يمجل عم تممم افجل Reunirse

VIII افلتمَف يفللتمفل فللتفَف ا لتمفل مف لتمفل مف افللتففاف يمللتمفل افللتمَف Rodear
VIII افختمرل تمار يمخل تفيفرم افخل ختار مف ختار مف تفيمار افخل تمار يمخل تميمرم افخل Seleccionar

VIII رل تمهف افشل تمهمر يفشل رم تفهف افشل ر تمهم شل مف ر تمهف شل مف تفهار افشل ر تمهف يمشل رم تمهم افشل Ser famoso
VIII مل افبلتمسف يمبلتمسمم مم افبلتفسف بلتمسمم مف م بلتمسف مف افبلتفسام م يمبلتمسف افبلتمسممم Sonreír

VIII لل تممف افحل ل تممم يفحل لم تفمف افحل ل تممم حل مف ل تممف حل مف تفمال افحل ل تممف يمحل لم تممم افحل Soportar

VIII عل تمفف افرل تمفمع يفرل تفففعم افرل تمفمع رل مف تمففع رل مف تففاع افرل تمففع يمرل تمفمعم افرل Subir

VIII حل افقلتمرف ح يفقلتمرم حم افقلتفرف ح قلتمرم مف ح قلتمرف مف افقلتفراح ح يمقلتمرف حم افقلتمرم Sugerir

VIII لل تمغف افشل تمغمل يفشل لم تفغف افشل تمغمل شل مف ل تمغف شل مف تفغال افشل ل تمغف يمشل تمغملم افشل Trabajar
VIII رل افنلتمصف ر يفنلتمصم رم افنلتفصف ر نلتمصم مف ر نلتمصف مف افنلتفصار ر يمنلتمصف رم افنلتمصم Vencer

VIII لل تمحف افرل ل تمحم يفرل لم تفحف افرل ل تمحم رل مف ل تمحف رل مف تفحال افرل ل تمحف يمرل لم تمحم افرل Viajar
VIII بل افنلتمخف ب يفنلتمخم بم افنلتفخف ب نلتمخم مف ب نلتمخف مف افنلتفخاب ب يمنلتمخف بم افنلتمخم Votar

IX --- --- --- --- دل وم سل مف داد افسوف دل يمسوم َد افسوم Ennegrecer

IX --- --- --- --- رل مم حل مف رار مف افحل رل مم يمحل َر مم افحل Enrojecer

IX --- --- --- --- فمرل مفصل ففرار افصل فمرل يمصل فمَر افصل Palidecer

IX --- --- --- --- قل رم زل مف قاق رف افزل قل رم يمزل َق رم افزل Ponerse azul

IX --- --- --- --- بليمضل مف افبيضاض يمبليمضل افبليمَض Ponerse blanco (por el sol)

IX --- --- --- --- رل مم سل مف رار مف افسل رل مم يمسل َر مم افسل Ponerse moreno

IX --- --- --- --- قمرل شل مف قفرار افشل قمرل يمشل قمَر افشل Ponerse rubio

IX --- --- --- --- رل ضم خل مف رار ضف افخل رل ضم يمخل َر ضم افخل Ponerse verde
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IX --- --- --- --- رل علوم مف رار افعلوف رل يمعلوم َر وم افعل Ser calvo
IX --- --- --- --- لمعل مفصل لفعاع افصل لمعل يمصل لمَع افصل Ser tuerto

IX --- --- --- --- طمرل مفضل رار طف افضل َطرل يمضل طمَر افضل Verse obligado a

X بل تمجف افسل تمجاب يفسل تفجيبم افسل تمجاب سل مف تمجيب سل مف افسمتفجابة تمجيب يمسل تمجابم افسل Acceder

X لل تمعلجف افسل ل تمعلجم يفسل لم تفعلجف افسل ل تمعلجم سل مف ل تمعلجف سل مف تفعجال افسل ل تمعلجف يمسل لم تمعلجم افسل Apresurarse
X بل عف تمول افسل عمب تمول يفسل بم عف تفول افسل عمب تمول سل مف ب عف تمول سل مف تيعاب افسل ب عف تمول يمسل عمبم تمول افسل Asimilar

X تمففدل   افسل تمفاد يفسل تففيدم   افسل تمفاد سل مف تمفيد سل مف استففادة ن تمفيد مف يمسل ن   تمفادم مف افسل Beneficiarse

X رل تمعلمف افسل ر تمعلمم يفسل رم تفعلمف افسل ر تمعلمم سل مف ر تمعلمف سل مف تفعلمار افسل ر تمعلمف يمسل رم تمعلمم افسل Colonizar

X حل تمرف افسل تمراح يفسل تفريحم افسل تمراح سل مف تمريح سل مف ة تفراحم افسل تمريح يمسل تمراحم افسل Descansar

X قفظل تميل افسل --- --- --- تميلقفظ سل مف تيقاظ افسل تميلقفظ يمسل تميلقمظم افسل Despertarse

X تمقفلل افسل تمقال يفسل تفقيلم افسل ستمقال مف ستمقيل مف تفقالمة افسل تمقيل يمسل تمقالم افسل Dimitir

X لف تمول افسل لى تمول يفسل لفيل تفول افسل لى  تمول سل مف ٍل تمول سل مف تفيلء افسل لي تمول يمسل لى تمول افسل Dominar
X لل هف تمسل افسل هفل تمسل يفسل لم هف تفسل افسل همل تمسل سل مف ل هف تمسل سل مف هال تفسل افسل ل هف تمسل يمسل لم هم تمسل افسل Encontrar fácil

X تمقفَر افسل تمقمرل يفسل َر تفقف افسل تمقمرل سل مف تمقفرل سل مف تفقلرار افسل تمقفرل يمسل تمقمَر افسل Estabilizar

X مل تمقلدف افسل تمقلدمم يفسل مم تفقلدف افسل تمقلدمم سل مف م تمقلدف سل مف تفقلدام افسل م تمقلدف يمسل مم تمقلدم افسل Hacer traer
X تمقفَل افسل تمقملل يفسل َل تفقف افسل ستمقمل مف ستمقفل مف تفقللل افسل تمقفلل يمسل تمقمَل افسل Independizarse

X َق افستمحف --- --- قل ستمحم مف قل ستمحف مف قاق تفحل افسل قل تمحف يمسل َق تمحم افسل Merecer

X تمنلففرل افسل تمنلفمر يفسل ففرم تفنل افسل تمنلفمر سل مف تمنلففر سل مف تفنلفار افسل تمنلففر يمسل تمنلفمرم افسل Movilizar

X مل تمفلهف افسل م تمفلهم يفسل مم تففلهف افسل م تمفلهم سل مف م تمفلهف سل مف تففلهام افسل م تمفلهف يمسل مم تمفلهم افسل Pedir aclaración

X ن افستمأذف تمألذمن يفسل نم تفألذف افسل ستمأذمن مف ن ستمأذف مف تفألذان افسل ن تمألذف يمسل تمألذمنم افسل Pedir permiso
X عل تمطف افسل تمطاع يفسل تفطيعم افسل تمطاع سل مف تمطيع سل مف تفطاعمة افسل تمطيع يمسل تمطاعم افسل Poder

X َد تمعف افسل تمعمدل يفسل َد تفعف افسل ستمعمدل مف دل ستمعف مف تفعلداد افسل دل تمعف يمسل تمعمَد افسل Prepararse

X تمقلبفلل افسل تمقلبمل يفسل تفقلبفلم افسل تمقلبمل سل مف تمقلبفل سل مف تفقلبال افسل تمقلبفل يمسل تمقلبملم افسل Recibir

X فل افستمضف تمضاف يفسل تفضيفم افسل ستمضاف مف ستمضيف مف تفضاف افسل تمضيف يمسل تمضافم افسل Recibir

X مل لف تمسل افسل لمم تمسل يفسل مم لف تفسل افسل لمم تمسل سل مف لفم تمسل سل مف تفسللم افسل لفم تمسل يمسل لممم تمسل افسل Recibir (ojeto)
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X دل تمعف افسل تمعاد يفسل تفعيدم افسل تمعاد سل مف تمعيد سل مف تفعادمة افسل تمعيد يمسل تمعادم افسل Recuperar

X مل لف تمسل افسل لمم تمسل يفسل مم لف تفسل افسل لمم تمسل سل مف لفم تمسل سل مف تفسللم افسل لفم تمسل يمسل لممم تمسل افسل Rendirse

X بل افستمجف تمجاب يفسل يبم تفجم افسل ستمجاب مف ستمجيب مف تفجابة افسل يب تمجف يمسل ابم تمجم افسل Responder

X َر افستممف --- --- رل سـتممم مم رل سـتممف مم رار تفمل افسل رل تممف يمسل َر تممم افسل Seguir

X دل هف تمشل افسل د هم تمشل يفسل دم هف تفشل افسل د هم تمشل سل مف د هف تمشل سل مف هاد تفشل افسل د هف تمشل يمسل دم هم تمشل افسل Ser martirizado

X ثل دف تمحل افسل دمث تمحل يفسل ثم دف تفحل افسل دمث تمحل سل مف ث دف تمحل سل مف داث تفحل افسل ث دف تمحل يمسل دمثم تمحل افسل Ubicar
X مل دف تمخل افسل دمم تمخل يفسل مم دف تفخل افسل دمم تمخل سل مف م دف تمخل سل مف دام تفخل افسل م دف تمخل يمسل مم دم تمخل افسل Usar

X لل تمعلمف افسل ل تمعلمم يفسل لم تفعلمف افسل ل تمعلمم سل مف ل تمعلمف سل مف تفعلمال افسل ل تمعلمف يمسل لم تمعلمم افسل Utilizar

--- بلفجل دم بللمج يفدم بللفجم دف بلمج دم مف بللفج دم مف ة بلمجم دم بللفج يفدم لمجم بل دم Doblar

--- رل دمهف افزل دمهمر يمزل رم دفهف افزل دمهمر زل مف دمهفر زل مف هار دف افزل ر دمهف يمزل دمهمرم افزل Prosperar | Florecer
--- مل جف تمرل م جم يفتمرل مم جف تفرل م جم تمرل مف م جف تمرل مف مة جم تمرل م جف يفتمرل مم جم تمرل Traducir

Tabla 6: Base de datos del diccionario de verbos
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Anexo 2. Base de datos del diccionario de nombres y adjetivos

FEM.
PLURAL

MASC.
PLURAL

FEM.
SINGULAR

MASC.
SINGULAR

ESPAÑOL

Av --- --- --- مم غل رم A pesar de

Prep --- --- --- بلرم عم A través

Av --- --- --- أمحيانا  A veces

N غادمرا ت مف --- غادمرة مف --- Abandono

A --- --- مة دمحف زل مف م دمحف زل مف Abarrotado

A بلاسيلا ت عم عمبلاسيلون بلاسيلة عم عمبلاسيل
Abasí

A فمتفحا ت نل مف فمتفحون نل مف فمتفحة نل مف فمتفح نل مف Abierto

A --- --- فلتوحة مم فلتوح مم
Abierto

N حاميلا ت مف حاميلون مف حاميلة مف حاٍم مف Abogado

A سمماويلا ت سمماويلون سمماويلة سمماويل
Abrahámico

N --- --- --- Abril نيسان

N دلا ت جم أجداد دلة جم دل جم Abuelo

A --- --- غمزيرة غمزير Abundante

A --- --- غمزيزة غمزيز Abundante

A لل ت مف مف للون مف مف للة مف مف لل مف مف Aburrido

N إفساءا ت
--- إفساءة

--- Abuso

N --- وادفث حم --- حادفث Accidente

N --- يلتون يو ت زم زف --- يلتون يل ت زم زم Aceite

N --- أموراق السمللق --- ق السمللق رم وم
Acelga

N نا ت لمكل --- نة لمكل --- Acento

A قلبول ت مم قلبولون مم قلبولة مم قلبول مم
Aceptable

A --- --- علقولة مم علقول مم
Aceptable

N --- --- --- قفبول Aceptación

N راففقا ت مف راففقون مف راففقة مف راففق مف Acompañamiento

N --- --- ---
نلسيل ُرش جف تمحم Acoso sexual



N --- نمشاطا ت --- نمشاط Actividad

A فمعلال ت فمعلالون فمعلالة فمعلال Activo

A نمشيطا ت نفشمطاء طة نمشف ط نمشف Activo

N ثلفل ت مم مف ثلفلون مم مف ثلفلة مم مف ثلفل مم مف Actor

N --- افتلففاقيلا ت --- افتلففاق Acuerdo

A تَهمما ت مف تَهممون مف تَهممة مف م تَهم  مف
Acusado

A إفضافيلا ت إفضافيلون إفضافيلة إفضافيل
Adicional

N فا ت صف --- فة صف --- Adjetivo

N إفدارا ت
--- إفدارة

--- Administración

N --- طارا ت مم --- طار مم Aeropuerto

A را ت تمضمرلف مف رون رلف تمضم مف رة رلف تمضم مف ر رلف تمضم مف Afectado

N وايا ت هف --- واية هف --- Afición

N --- --- ف شارف مم
--- Afueras

N وكال ت الَسفلر --- كالة الَسفلر وم
--- Agencia de viajes

N را ت فمكلف مم --- رة فمكلف مم --- Agenda

A با ت طمرف مفضل بون طمرف مفضل بة طمرف مفضل ب طمرف مفضل Agitado

N --- --- --- Agosto  آب

N --- تفداءا ت افعل --- تفداء افعل Agresión

A راعيلا ت زم راعيلون زم راعيلة زم راعيل زم
Agrícola

N --- --- راعة زف
--- Agricultura

A تمشمقلقا ت مف تمشمقلقون مف تمشمقلقة مف تمشمقلق مف Agrietado

N أممواة --- ماء --- Agua

N --- ياه مف --- ماء Agua

Av --- --- --- النم Ahora

Av --- --- --- حال  Ahora

N --- --- --- همواء Aire

N --- --- --- ثوم Ajo

Av --- --- --- بفجانفبف Al lado

N --- --- --- دلح مم
Alabanza

N --- --- --- ر فمجل Alba
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N مفشا ت شل مف --- شلمفش مف شة مف شل مف Albaricoque

N --- --- --- سفرور Alegría

N --- أمفلراح --- ح فمرم Alegría

N سمعادا ت --- سمعادة --- Alegría

N أمللمانيلا ت أمللمانيلون أمللمانيلة أمللمانيل Alemán

A عا ت ل شمجف مف عون ل شمجف مف عة ل شمجف مف ع ل شمجف مف Alentador

N --- --- --- قفطلن Algodón

A --- --- --- بمعض Algunos

N --- تمحالففا ت --- تمحالفف Alianza

Av --- --- --- هفناك Allí

N --- تمخازين --- زين تمخل Almacenamiento

N --- --- --- لوز Almendra

N --- --- --- والي حم Alrededor

Av --- --- --- نمحو Alrededor

A --- --- تمففعة رل مف تمففع رل مف Alta

A --- --- عالية عاٍل Alto

N --- --- --- إفطللق النار
Alto al fuego

N --- --- --- طول Altura

N هملوس --- هملوسة --- Alucinación

N تفللميذا ت تملميذ تفللميذة تفلميذ Alumno

N بلا ت بميل ت رم --- بلة بميل ت رم --- Ama de casa

A لمطيفا ت فاء لفطل لمطيفة لمطيف Amable

N --- --- --- ر فمجل Amanecer

A فلراوا ت صم فلر صف فلراء صم فمر أمصل Amarillo

A ضا ت غامف ضون غامف ضة غامف ض غامف Ambiguo

N --- جال ت مم --- جال مم
Ámbito

A تلجول ت مم تلجولون مم تلجولة مم تلجول مم
Ambulante

N --- ديدا ت تمهل --- ديد تمهل Amenaza

A َددا ت هم مف َددون هم مف َددة هم مف َدد هم مف
Amenazado

N ديقا ت صم قاء دف أمصل ديقة صم صمديق Amigo
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N با ت صاحف حاب أمصل بة صاحف ب صاحف Amigo

N --- باب أمحل --- بل حف Amor

A --- --- عة واسف ع واسف Amplio

N أفميلا ت --- أفميَة --- Analfabetismo

A --- --- عمريضة عمريض Ancho

N --- --- --- سمير Andadura

N مفضيفا ت مفضيفون مفضيفة مفضيف Anfitrión

A --- لئفكة مم
--- مملك

Ángel

N --- واتفم خم --- خاتفم Anillo

N --- --- --- قمللق Ansiedad

A سابفقا ت سابفقون سابفقة سابفق Anterior

Av --- --- --- قمبللم Antes

Av --- --- --- س المَول أممل Antes de ayer

A قمديما ت قفدمماء | قفدامى قمديمة قمديم Antiguo

N مفضادلا ت --- مفضادة مفضاد Antónimo

N سمنموا ت --- سمنة --- Año

N --- أمعوام --- عام Año

N --- --- --- رأس السمنة Año nuevo

A تاقا ت شل مف تاقون شل مف تاقة شل مف تاق شل مف Añorado

N --- أمللقاب --- لمقمب Apellido

A --- --- شمهيلة شمهيل
Apetitoso

N --- تمطبيقا ت --- بيق تمطل Aplicación

A ئا ت تمكف مف ئون تمكف مف ئة تمكلف مم ئ تَكف مف Apoyado

N --- --- --- م دمعل Apoyo

A دودا ت شل مم دودون شل مم دودة شل مم دود شل مم
Apretado

A --- --- تمقلريبيلة تمقلريبيل
Aproximado

A أمؤلمئفك أمؤلمئفك تفللكم ذملفكم Aquel

Av --- --- --- هفنا Aquí

N بيلا ت عمرم ب عمرم بيلة عمرم بيل عمرم Árabe

N أشجار --- رة شمجل --- Árbol
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N --- --- رة العائفلة شمجل --- Árbol genealógico

N نا ت خازف نون خازف نة خازف ن خازف
Archivista

N زانا ت كفتفب خف --- زانة كفتفب خف --- Archivo

N --- --- --- طين Arcilla

N ساحا ت مف --- ساحة مف --- Área

N جمل ت مم
--- لة جم مم

--- Área

N نمواحٍ
--- ناحية --- Área

N --- مال رف
--- ل مل رم Arena

A سملَحا ت مف سملَحون مف سملَحة مف سملَح مف Armado

N زانا ت خف --- زانة خف --- Armario

A همنلدمسيلا ت همنلدمسيلون همنلدمسيلة همنلدمسيل
Arquitectónico

N --- --- ---
علماريل الفمن المم

Arquitectura

A مانا ت نمدل مانون نمدل مانة نمدل مان نمدل Arrepentido

N توبا ت --- توبة --- Arrepentimiento

N --- --- --- ز أمرف Arroz

N --- --- --- ز رف Arroz

A فللفسا ت مف فللفسون مف فللفسة مف فللفس مف Arruinado

N --- ففنون --- فمن Arte

N قال ت مم --- قالة مم قال مم
Artículo

N --- د ممصاعف --- عمد صل مف Ascensor

A قمتيل ت قمتيلون قمتيلة قمتيل Asesinado

N --- قاتفل مم
--- قمتمل مم

Asesinato

N قاتفل ت قاتفلون قاتفلة قاتفل Asesino

N --- --- --- فملل ت أمسل Asfalto

Av --- --- --- همكذا  Así

N واد مم --- مادلة --- Asignatura

N --- --- --- حفضور Asistencia

N --- ر ناظف مم
--- نلظمر مم

Aspecto

N بوب حف --- بلة حم --- Aspirina

A فا ت قلرف مف فون قلرف مف فة قلرف مف ف قلرف مف
Asqueroso
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N --- --- --- فمللك Astronomía

N --- ون شفؤف --- شمأمن Asunto

N --- أفمور --- ر أممل Asunto

N ما ت هاجم مف --- مة هاجم مف هفجوم Ataque

N ما ت هاجم مف --- مة هاجم مف --- Ataque

N --- --- --- غفروب Atardecer

N --- --- --- افنلتفباه Atención

N --- --- --- افنلتفباه Atención

A عوبا ت رل مم عوبون رل مم عوبة رل مم عوب رل مم
Aterrorizado

A --- --- ويلة جم ويل جم
Atmosférico

A --- --- غلرية مف غلري مف Atractivo (objetos)

A --- --- سلموعة ئيلة مم رف مم سلموع ئيل مم رف مم
Audiovisual

N ذفروا ت --- ج ذفروة | أمول --- Auge

N --- --- --- تففاع افرل Aumento

N زيادا ت --- زيادة --- Aumento

N --- --- --- غياب Ausencia

N حاففل ت --- حاففلة --- Autobús

N سفلفطا ت --- سفلطة --- Autoridad

N دا ت نمجل --- دة نمجل --- Auxilio

A بمخيل ت بمخيلون بمخيلة بمخيل Avaro

A جلنا ت خم جلنون خم جلنة خم جلن خم Avergonzado

N طائفرا ت --- طائفرة --- Avión

Av --- --- --- سف أممل Ayer

N ساعمدا ت مم
--- ساعمدة مم

--- Ayuda

N يَفا ت مفضم يَفون مفضم يَفة مفضم يَف مفضم Azafato

N --- سفَكريا ت --- سفَكر Azúcar

A قاوا ت رل زم ق رل زف قاء رل زم ق رم أمزل Azul

A سمماويلا ت سمماويلون سمماويلة سمماويل
Azul claro

A --- فمضا ت نلخم مف --- فمض نلخم مف Bajado

N صاص رم --- صاصة رم --- Bala
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N --- --- كفرة السمللة --- Baloncesto

N --- --- كفرة اليمد --- Balonmano

N --- بفنوك --- بمنلك Banco

N --- أمعللم --- عمللم Bandera

N --- اما ت مل حم --- ام مل حم Baño

N --- بارا ت --- بار Bar

A --- --- خيصة رم خيص رم Barato

N لفحى --- لفحية --- Barba

N ر بمواخف --- رة باخف --- Barco

N --- سفففن --- سمفينة Barco

N --- أمحياء --- حيل Barrio

N د قمواعف --- دة قاعف --- Base

N --- سففوح --- سمفلح Base

N --- --- --- رة البمصل Basora

N لودا ت ول مم لودون مول لودة ول مم لود ول مم
Bebé

N نمح مف --- نلحة مف --- Beca

N مال --- --- --- جم Belleza

A ميل ت جم ميلون جم ميلة جم ميل جم Bello

A --- --- --- بلروك مم
Bendecido

N --- --- تففادة افسل --- Beneficio

N --- باذمنلجانا ت --- باذمنلجان Berenjena

N اجا ت دمرل --- اجة دمرل --- Bicicleta

N --- --- --- سمن حم Bien

N بمضائفع --- بفضاعة --- Bien

N --- --- --- حيب تمرل Bienvenida

N --- ب شموارف --- ب شارف
Bigote

N --- --- --- أمحياء Biología

A بميضاوا ت بفيض بميلضاء أمبليمض Blanco

N --- أمفلمام --- فمم Boca

N --- --- --- عار Bochorno
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N --- --- --- فاف زم Boda

N --- أمقللم --- قملمم Bolígrafo

N شمنلطا ت --- شمنلطة --- Bolso

N قمنابفل --- قفنلبفلة --- Bomba

N --- --- --- قمصلف Bombardeo

A سمكلرانا ت
رانون | سمكل
سفكارى

سمكلرانة ران سمكل Borracho

N ما ت زل جم --- مة زل جم --- Botas

N --- ع أمذلرف --- راع ذف Brazo

A --- --- قة رف شل مف ق رف شل مف
Brillante

A يلفدا ت جم يلفدون جم يلفدة جم يلفد جم Bueno

N طميلبا ت طميلبون طميلبة طميلب Bueno

A جوازيلا ت بفرل جوازيلون بفرل جوازيلة بفرل جوازيل بفرل
Burgués

N جوازيلا ت بفرل --- جوازيلة بفرل --- Burguesía

N --- ؤوس رف --- ألس رم Cabeza

N ثفث جف --- ثلة جف --- Cadáver

N --- --- قمهوة --- Café

N --- قاٍه مم --- قلهى مم Cafetería

N --- --- --- سفقوط Caída

N --- كوسميا ت --- كوسا Calabacín

N --- وارب جم --- جفروب Calcetines

N --- تمقاويم --- تمقويم Calendario

A نا ت ساخف نون ساخف نة ساخف ن ساخف Caliente

N --- للفاء خف --- ليفة خم Califa

N لفا ت خف --- لفة خف --- Califato

N --- ع شموارف --- ع شارف Calle

N --- --- --- هفدوء Calma

N --- --- --- رل حم Calor

A لعاوا ت صم للع صف للعاء صم لمع أمصل Calvo

N --- ذية أمحل --- ذلاء حف Calzado
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N --- َرة أمسف --- سمرير Cama

N كاميرا ت --- كاميرا --- Cámara

N نادفل ت لون نادف لة نادف ل نادف Camarero

N --- تمغييرا ت --- تمغيير Cambio

N مال --- جف ل --- مم جم Camello

N --- ق طفرف --- طمريق Camino

N --- دفروب --- ب دمرل Camino

N --- صان قفمل --- قمميص Camisa

N حا ت فملل حون فملل حة فملل ح فملل Campesino

A ريفيلا ت ريفيلون ريفيلة ريفيل
Campestre

N --- أمرياف --- ريف Campo

N --- قول حف --- قل حم Campo

A تمعلبانا ت تمعلبانون تمعلبانة تمعلبان Cansado

A تلعمبا ت مف تلعمبون مف تلعمبة مف تلعمب مف
Cansado

N --- --- --- تمعلب Cansancio

N غمنليا ت مف غمنلون مف غمنلية مف غمنل مف Cantante

N عمباءا ت --- عمباءة --- Capa

N م عمواصف --- مة عاصف --- Capital

N --- --- --- رأسمال Capital

A رأسماليلا ت رأسماليلون رأسماليلة رأسماليل
Capitalista

N --- أمبواب --- باب Capítulo

N --- جوه وف --- ه جل وم
Cara

N قمواففل --- قاففلة --- Caravana

N --- سفجون --- ن سمجل Cárcel

N --- بوس حف --- بلس حم Cárcel

N --- ب ناصف مم --- نلصمب مم
Cargo

N --- --- --- سان إفحل
Caridad

N ما ت لمحل --- مة لمحل م لمحل Carne

N م لحف مم --- مة للحم مم --- Carnicería

A --- --- غاليلة غاٍل Caro
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N --- قا ت طفرف --- طمريق Carretera

N شمنطا ت يمد --- شمنطة يمد --- Carretilla

N سال ت سائفل | رف رم --- سالة رف --- Carta

N فمظا ت حل مف --- فمظة حل مف --- Cartera

N --- دور --- دار Casa

N --- بفيو ت --- بميل ت Casa

N --- ل نازف مم --- ل نلزف مم Casa

A جا ت ف ول تمزم مف جون ف ول تمزم مف جة ف ول تمزم مف ج ف ول تمزم مف Casado

N ث كموارف
--- ثة كارف

--- Catástrofe

N --- باب أمسل --- سمبمب Causa

N يلادا ت صم يلادون صم يلادة صم يلاد صم Cazador

N --- --- --- بمصمل Cebolla

N --- --- --- عممى Ceguera

N --- أمغار --- --- Celos

N --- --- --- نل ت مم افسل
Cemento

N --- عمشاوا ت --- عمشاء Cena

A كمزيلا ت رل مم كمزيلون رل مم كمزيلة رل مم كمزيل رل مم Central

N --- ز راكف مم --- كمز رل مم Centro

N --- --- --- سمط وم
Centro

N --- ز تفجاريلة راكف مم --- كمز تفجاريل رل مم
Centro comercial

N --- نان ش المسل ففرم --- نان شاة المسل ففرل Cepillo de dientes

A قمريبا ت باء أمقلرف قمريبة قمريب Cercano

N زا ت كمرم --- ز كمرم زة كمرم Cereza

A نلغملفقا ت مف نلغملفقون مف نلغملفقة مف نلغملفق مف Cerrado

N --- --- بيرة --- Cerveza

N --- أمللثفمة --- لفثام Chal

N --- --- --- بو شامل Champú

N جاكيتا ت --- --- جاكي ت Chaqueta

N بمنا ت --- بفنل ت --- Chica

N --- أمولد --- لمد وم Chico
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N شوكولتا ت --- شوكولتة --- Chocolate

A اوا ت سممم --- سمماء --- Cielo

N --- عفلوم --- عمللم Ciencia

N عالفما ت عفللماء عالفمة عالفم Científico

A عالفما ت عفلمماء عالفمة عالفم Científico

N --- سينما ت --- سينما Cine

A سينمائيلا ت سينمائيلون سينمائيلة سينمائيل
Cinematográfico

N --- مة أحزف
--- زام حف Cinturón

N لمقا ت حم --- لمقة حم --- Círculo

N --- ظفروف  --- ف  ظمرل Circunstancia

N --- --- بيلة الَضفة الغمرل --- Cisjordania

N --- واعيد مم --- د عف ول مم Cita

N دفن مف --- دينة مم --- Ciudad

N نا ت مواطف نون مواطف نة مواطف ن مواطف Ciudadano

N نيلا ت دل مف نيلون دل مف نيلة دل مف دمنيل مم
Civil

N حمضارا ت --- حمضارة --- Civilización

A --- --- فاتفحة فاتفح Claro

A حا ت واضف حون واضف حة واضف ح واضف Claro

N --- صففوف --- صمف Clase

N طمبمقا ت --- طمبمقة --- Clase social

N
---

تمصانيف |
نيفا ت تمصل

---
تمصنيف

Clasificación

N --- --- --- طمقلس Clima

N --- --- --- ناخ مف Clima

N --- أمجواء --- ول جم Clima | Ambiente

A بينا ت جم بينون جم بينة جم بين جم Cobarde

N سميلامرا ت --- سميَارة --- Coche

N --- طابفخ مم --- بمخ طل مم Cocina

N طمبلاخا ت طمبلاخون طمبلاخة طمبلاخ Cocinero

N نا ت تمعاوف مف نون تمعاوف مف نة تمعاوف مف ن تمعاوف مف
Colaborador
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N شمريكا ت كاء شفرم شمريكة شمريك Colega

N تفلل --- تملَة تمل Colina

N --- أمطواق --- طموق Collar

N --- --- --- تفعلمار افسل Colonialismo

N --- --- --- تفعلمار افسل Colonización

N --- ألوان --- ن لمول Color

A --- --- لمَونة مف لمَون مف Coloreado

N --- وقود --- قمد وم
Combustible

N ففكاهيا ت --- ففكاهية --- Comedia

N لف ف المكل غفرم --- لف فة المكل غفرل --- Comedor

A --- --- تفجاريلة تفجاريل
Comercial

N --- عممة أمطل --- طمعام Comida

N --- أمكلل ت --- أمكلل Comida

N --- غمداوا ت --- غمداء Comida

N لفجان --- لمجنة --- Comisión

N ميل ت زم لء مل زف ميلة زم ميل زم Compañero

N فيقا ت رم فاق رف فيقة رم فيق رم Compañero

A ُكنا ت تممم مف ُكنون تممم مف ُكنة تممم مف ُكن تممم مف
Competente

N --- تمعقيدا ت --- تمعلقيد Complejidad

A عمقلفدا ت مف عمقلفدون مف عمقلفدة مف عمقلفد مف
Complejo

Av --- --- --- كفلليا  Completamente

N ل ت كامف لون كامف لة كامف ل كامف Completo

A --- --- تامة تام Completo

N --- شتمريا ت مف --- شتمرى مف Compra

A ما ت للتمزف مف مون للتمزف مف مة تمزف لل مف م للتمزف مف
Comprometido

A --- نا ت ف كمول مف
--- ن ف كمول مف

Compuesto

A --- --- كة تمرم شل مف ك تمرم شل مف Común

N --- بميانا ت --- بميان Comunicado

A شفيوعيلا ت شفيوعيلون شفيوعيلة شفيوعيل
Comunista

Prep --- --- --- ع Con مم
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N فاهيم مم
--- فلهوم مم

--- Concepto

A --- --- عينة مف عين مف Concreto

N --- شفروط --- ط شمرل Condición

N --- ظفروف --- ف ظمرل Condición

N قيادا ت --- قيادة Conducción

N --- ُرفا ت تمصم --- تمصمُرف Conducta

N سائفقا ت سائفقون سائفقة سائفق Conductor

N ل ت صف --- لة صف --- Conexión

N حاضمرا ت مف --- حاضمرة مف --- Conferencia

N --- را ت ؤتممم مف
--- ر ؤتممم مف

Conferencia

N --- --- ثفقة --- Confianza

N --- نفزاعا ت --- نفزاع Conflicto

A حائفرا ت حائفرون حائفرة حائفر Confuso

N ف عارف مم
--- فة علرف مم

--- Conocimiento

N --- ففتوحا ت --- فمتلح Conquista

A تمعاقمبا ت مف تمعاقمبون مف تمعاقمبة مف تمعاقمب مف Consecutivo

N نمصائفح --- نمصيحة --- Consejo

N --- جالفس مم
--- لفس جل مم

Consejo

N حاففظا ت مف حاففظون مف حاففظة مف حاففظ مف Conservador

N ليلا ت قفنلصف --- ليلة قفنلصف --- Consulado

N را ت عاصف مف رون عاصف مف رة عاصف مف ر عاصف مف Contemporáneo

A سلرورا ت مم سلرورون مم سلرورة مم سلرور مم Contento

Prep --- --- --- د ضف Contra

N --- --- --- عمكلس Contrario

N --- --- --- تمفاوف ت Contraste

N هاما ت إفسل
--- --- --- Contribución

A قلتمنفعا ت مف قلتمنفعون مف قلتمنفعة مف قلتمنفع مف Convencido

N --- أحاديث --- ديث حم Conversación

N --- --- --- تمعايش Convivencia

N خا ت ناسف خون ناسف خة ناسف خ ناسف Copista

63



A قفبلطيلا ت قفبلطيلون قفبلطيلة قفبلطيل
Copto

N --- --- --- القفرآن Corán

N --- قفلوب --- قمللب Corazón

A سممينا ت سممينون سممينة سممين Corpulento

A --- --- صمحيحة صمحيح Correcto

N --- --- --- فمساد Corrupción

N سمتائفر --- تارة سف --- Cortina

A قمصيرا ت قفصار قمصيرة قمصير Corto | Bajo

N --- ياء أمشل --- شميء Cosa

N --- ل سمواحف --- ل ساحف Costa

N عادا ت --- عادة --- Costumbre

N --- إنلشاءا ت --- إفنلشاء
Creación

A --- --- تمزايدة مف تمزايد مف Creciente

N --- علتمقمدا ت مف --- علتمقمد مف Creencia

N ما ت أمزل --- مة أمزل --- Crisis

N سيحيلا ت مم سيحيلون مم سيحيلة مم سيحيل مم
Cristiano

A --- --- بَعة رم مف بَع رم مف Cuadrado

N بَعا ت رم مف --- بَعة رم مف --- Cuadrado

N حا ت لمول --- حة لمول --- Cuadro

Av --- --- --- حين Cuando

N كمريلة نا ت عمسل ثمكل --- كمريلة نة عمسل ثمكل --- Cuartel militar

A --- --- جوبة حل مم جوب حل مم
Cubierto

N --- ق مملعف
--- للعمقة مف

Cuchara

N --- سمكاكين --- كلين سف Cuchillo

N --- ناق أمعل --- عمنلق Cuello

N قاب رف --- قمبة رم --- Cuello

N --- سابا ت حف --- ساب حف Cuenta

N قفصمص --- قفصلة --- Cuento

N --- أبلدان --- بمدلن Cuerpo

N --- سام أمجل --- م سل جف Cuerpo
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N --- أمجساد --- سمد جم Cuerpo

N --- --- --- ذار حم Cuidado

N نايا ت عف --- ناية عف --- Cuidado

N --- خفمفص --- ممص أمخل
Culata

N --- ذفنوب --- ذمنلب Culpa

A ثمقلفا ت مف ثمقلفون مف ثمقلفة مف ثمقلف مف Culto

A ثمقافا ت --- ثمقافة --- Cultura

A --- --- ثمقافيلة ثمقافيل
Cultural

N --- أعياد ميلد --- عيد ميلد Cumpleaños

N --- --- --- فاء شف Curación

N --- --- --- ففضول Curiosidad

A --- --- علطوفة مم علطوف مم
Curvado

N --- ر ناجف خم --- ر نلجم خم Daga

A ا ت رل مفضف ون رل مفضف ة رل مفضف رل مفضف Dañino

N --- أمحواض --- حموض Dársena

N را ت تممل --- ر تممل رة تممل Dátil

Prep --- --- --- ن مف De

A يممينيلا ت يممينيلون يممينيلة يممينيل De derechas

A يممينيلا ت يممينيلون يممينيلة يممينيل De izquierdas

Av --- --- --- أة  فمجم De repente

Av تمحل تم --- --- --- Debajo

N --- با ت واجف --- ب واجف Deber

A ضمعيفا ت ضفعلفاء ضمعيفة ضمعيف Débil

N --- قمرارا ت --- قمرار Decisión

N --- ريحا ت تمصل --- ريح تمصل Declaración

N --- ف خارم زم --- ف خرم زم Decoración

A --- --- يَنة زم مف يَن زم مف Decorado

N --- أمصابفع --- بمع إفصل
Dedo

N --- فاعا ت دف --- فاع دف Defensa

Av --- --- --- أممامم Delante
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N --- فود وف --- فلد وم
Delegación

N فوضيلا ت مم
--- فوضيلة مم

--- Delegación

N --- رائفم جم --- ريمة جم Delito

N --- ديموقراطيلا ت --- ديموقراطيلة Democracia

A ديموقراطيلون ديموقراطيلا ت ديموقراطيل ديموقراطيلة
Democrático

Av --- --- --- ل داخف Dentro

N --- --- رياضة --- Deporte

N --- --- --- يممين Derecha

N --- قوق حف --- حمق Derecho

A --- --- تمقة شل مف تمق شل مف Derivado

N همزائفم --- همزيمة --- Derrota

N --- لفا ت خف --- لف خف Desacuerdo

A --- --- نامية ناٍم Desarrollado

N --- --- --- تمطُور Desarrollo

N --- --- --- تمطمُور Desarrollo

N --- --- --- ففطور Desayuno

N تفراحا ت افسل --- تفراحة افسل --- Descanso

N --- --- راحة --- Descanso

N افنلهيارا ت --- --- افنلهيار Descomposición

N --- تمقاطيع --- تمقلطيع Descuartizamiento

N --- تفشافا ت افكل --- تفشاف افكل Descubrimiento

N غبا ت رم --- بة غل رم --- Deseo

A نلهمكا ت مف نلهمكون مف نلهمكة مف نلهمك مف
Desfallecido

A --- --- بالية بال Desgastado

N --- --- --- أمسلف Desgracia

N ممصائفب
--- مفصيبة --- Desgracia

N --- صمحاري --- راء صمحل Desierto

N --- --- --- صيان عف Desobediencia

N --- كاتفب مم --- تمب كل مم Despacho

N --- تمواديع --- ديع تمول Despedida
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A --- --- صافية صاٍف Despejado

N --- --- --- جير تمهل Desplazamiento

Av --- --- --- بمعلدم Después

A زا ت بارف زون بارف زة بارف ز بارف
Destacado

A َجها ت وم مف َجهون وم مف َجهة وم مف َجه وم مف
Destinado

N --- أقدار --- قمدمر Destino

N ها ت جل وف --- هة جل وف --- Destino

N --- --- --- ريب تمخل Destrucción

A علتمقمل ت مف علتمقملون مف علتمقملة مف علتمقمل مف Detenido

Av --- --- --- للفم خم Detrás

A --- --- دمَمرة مف دمَمر مف Devastador

N --- أميام --- م يمول Día

N --- أمنلهفر --- نمهار Día

Av --- --- --- لميل  نمهارا  Día y noche

N جا ت لمهل --- جة لمهل --- Dialecto

N وارا ت حف --- --- وار حف Diálogo

A --- --- يموميلة يموميل Diario

N --- كة رلف تمحم ر مم ول صف --- كة رلف تمحم صورة مم
Dibujos animados

N --- قمواميس --- قاموس Diccionario

N --- م عاجف مم --- م علجم مف
Diccionario
monolingüe

N --- أمقوال --- ل قمول Dicho

N --- --- --- Diciembre تشرين الثاني

N --- نان أمسل --- نل سف Diente

N --- ففروق --- ق فمرل Diferencia

N --- تفلفا ت افخل --- تفلف افخل Diferencia

A صمعلبا ت عاب صف صمعلبة صمعلب Difícil

N صفعوبا ت --- صفعوبة --- Dificultad

N --- --- --- افنلتفشار Difusión

N --- نفقود --- --- Dinero
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N --- ففلوس --- --- Dinero

N --- عمناوين --- عفنوان Dirección

N افتلفجاها ت --- --- افتلفجاه Dirección

A --- --- رة باشف مف ر باشف مف Directo

N ديرا ت مف ديرون مف ديرة مف دير مف Director

N قائفدا ت قائفدة قادة قائفد Dirigentes

N إفعاقا ت
--- إفعاقة

--- Discapacidad

N --- تمصاميم --- ميم تمصل Diseño

N --- تمصاميم --- تمصميم Diseño

A --- --- رة شاغف ر شاغف Disponible

A فلفرا ت تموم مف فلفرون تموم مف فلفرة تموم مف فلفر تموم مف
Disponible

N سافا ت مم
--- سافة مم

--- Distancia

A تفعا ت مل مف تفعون مل مف تفع مل مف تفع مل مف Divertido

A قمَسما ت مف قمَسمون مف قمَسمة مف قمَسم مف Dividido

A طملَقا ت مف طملَقون مف طملَقة مف طملَق مف Divorciado

N --- --- بللمجة دل مف بللمج دل مف Doblaje

N --- عاف أمضل --- عف ضف Doble

N --- تمعاليم --- تمعلليم Doctrina (enseñanzas)

N همويلا ت --- همويلة --- Documentación

N --- آلم --- أملمم Dolor

A --- --- ليلة نلزف مم ليل نلزف مم
Doméstico

N --- --- --- د يموم المحم Domingo

N --- نفطاقا ت --- نفطاق Dominio

Av --- --- --- حيث Donde

PrN
--- --- ---

نلدم عف
Donde | Cuando |

Tener

PrN --- --- --- يلث حم Donde | Ya que

A --- --- بيلة ذمهل بيل ذمهل
Dorado

N ف  النَومف غفرم --- فة النَومف غفرل --- Dormitorio

N --- را ت دلف خم مف ر دلف خم مف Droga
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N --- شفكوك --- شمك Duda

A --- لويا ت حم --- لواء حم Dulce

Av --- --- --- لل خف Durante

Av --- --- --- أمثلناء Durante

A قاسيا ت قاسيون قاسية قاٍس Duro

A --- --- شاقة شاق Duro

A قاسيا ت قاسون قاسية قاٍس Duro

N --- داء أمصل --- صمدى Eco

N --- افقلتفصادا ت --- افقلتفصاد Economía

A افقلتفصاديلا ت افقلتفصاديلون افقلتفصاديلة افقلتفصاديل Económico

N --- مار أمعل --- ر عفمل Edad

N --- --- --- سطى القفرون الوف Edad Media

N عممارا ت --- عممارة --- Edificio

N بفنايا ت --- بفناية --- Edificio

N --- باني مف --- بمنى مف Edificio

N بيا ت تمرل --- بية تمرل --- Educación

N --- --- --- ل إفعداديلة راحف مم
Educación

preparatoria

N --- --- --- ل افبلتفدائيلة راحف مم
Educación primaria

N --- --- --- ل ثانمويلة راحف مم
Educación secundaria

N --- تمألثيرا ت --- تمألثير Efecto

N ريلا ت صل مف ريلون صل مف ريلة صل مف ريل صل مف Egipcio

A أمنانيلا ت أمنانيلون أمنانيلة أمنانيل
Egoísta

N --- --- --- شمنلق Ejecución

N تمنلفيذيلا ت تمنلفيذيلون تمنلفيذيلة تمنلفيذيل
Ejecutivo

N --- ثفلة أممل --- ثال مف Ejemplo

N --- تممارين --- رين تممل Ejercicio

N --- يوش جف --- يلش جم Ejército

PrN هفوم --- --- --- Él

N نائفما ت نائفمون نائفمة نائفم El que duerme
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N سا ت فارف سون فارف سة فارف س فارف
El que monta a caballo

A ما ت قادف مون قادف مة قادف م قادف El que viene

N عائفدا ت عائفدون عائفدة عائفد El que vuelve

A بمقايا --- بمقيلة --- El resto de

N --- افنلتفخابا ت --- افنلتفخاب Elección

N بائفيلا ت رم كمهل بائفيلون رم كمهل بائفيلة رم كمهل بائفيل رم كمهل
Electricista | Eléctrico

N --- --- أمناقة --- Elegancia

A أمنيقا ت أمنيقون أمنيقة أمنيق Elegante

PrN يم --- --- هف --- Ella

PrN هفَن --- --- --- Ellas

PrN هفم --- --- --- Ellos

N سمفارا ت --- سمفارة --- Embajada

N سمفيرا ت سففلراء سمفيرة سمفير Embajador

N را ت هاجف مف رون هاجف مف رة هاجف مف ر هاجف مف Emigrante

A ثيرا ت مف ثيرون مف ثيرة مف ثير مف Emocionante

N را ت أبماطف رة أبماطف براطورة إفمل براطور إفمل
Emperador

N َظفا ت موم َظفون موم َظفة موم َظف موم Empleado

N ظائفف وم --- ظيفة وم --- Empleo

Prep --- --- --- في En

Av --- --- --- ا أممل En cuanto a

A --- --- نامية ناٍم En desarrollo

Av قم --- --- --- فمول Encima

N --- لفقاءا ت --- لفقاء Encuentro

N --- أمعداء --- عمدو Enemigo

N --- --- --- Enero كانون الثاني

A با ت غاضف بون غاضف بة غاضف ب غاضف Enfadado

A بانا ت غمضل بانون غمضل بانة غمضل بان غمضل Enfadado

N --- راض أممل --- رمض مم
Enfermedad

N ضا ت رلف مم مم ضون رلف مم مم ضة رلف مم مم ض رلف مم مم Enfermero

A ريضا ت مم ممرضى ريضة مم ريض مم Enfermo
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A --- --- --- لفصاق Enganchado

N --- --- --- داع خف Engaño

A قمنَعا ت مف قمنَعون مف قمنَعة مف قمنَع مف Enmascarado

A --- --- فائفقة فائفق Enorme

A --- --- هائفلة هائفل Enorme

N قال ت مم
--- قالة مم

--- Ensayo

N --- --- --- تمدلريس Enseñanza

N --- --- --- م فمهل Entendimiento

N ل --- داخف مم ل --- خم دل مم Entrada

N --- شاء أمحل --- حمشي Entrañas

Av --- --- --- بميلنم Entre

N قابمل ت مف --- قابملة مف --- Entrevista

N --- --- --- بمعلث Envío

N فمتلرا ت --- فمتلرة --- Época

N --- ق ففرم --- فمريق Equipo

A --- --- خاطئة خاطئ Equivocado

N --- طاء أمخل --- طأ خم Error

A شيقا ت رم شيقون رم شيقة رم شيق رم Esbelto

N --- أمدراج --- ج دمرل Escalera

N فمضائفح --- فمضيحة --- Escándalo

A --- --- سيلة رم دل مم سيل رم دل مم
Escolar

N --- --- كلتوب مم توب كل مم
Escrito

N كاتفبا ت كفتلاب كاتفبة كاتفب Escritor

A صا ت تمفمحلف مف صون تمفمحلف مف صة تمفمحلف مف ص تمفمحلف مف Escrutinador

N س دارف مم
--- سة رم دل مم

--- Escuela

N --- ظفهور --- ر ظمهل Espalda

N بانيلا ت إفسل بانيلون إفسل بانيلة إفسل بانيل إفسل Español

A صا ت صلف نمخم مف صون صلف نمخم مف صة صلف نمخم مف ص صلف نمخم مف Especializado

Av --- --- --- خفصوصا  Especialmente

N --- --- --- افنلتفظار Espera
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N آمال --- ل --- أممم Esperanza

A --- --- كمثيفة كمثيف Espeso

A --- --- روحيلة روحيل
Espiritual

N --- ففنلجا ت إفسل --- ففنلج إفسل
Esponja

N جا ت ول زم أمزواج جة ول زم ج ول زم Esposo

N طا ت حل مم --- طة حل مم --- Estación

N صائفيلا ت إفحل
--- صائفيلة إفحل

--- Estadística

N ل دفوم
--- دمولة --- Estado

N --- افنلدفلعا ت --- لع افنلدف Estallido

A مواففقا ت مواففقون مواففقة مواففق Estar de acuerdo

N ق --- --- --- شمرل Este

A لء همؤف لء همؤف هف همذف همذا Este

N --- أمنلماط --- نمممط
Estilo

N --- أمساليب --- لوب أمسل Estilo

N دا ت عف مم --- دة عف مم --- Estómago

A --- --- يلقة ضم يلق ضم Estrecho

N --- ممضائفق
--- ممضيق

Estrecho

N
--- --- ---

بمل ممضيق جم
ق طارف

Estrecho de Gibraltar

N --- نفجوم --- م نمجل Estrella

N عفلمب --- عفللبة --- Estuche

N ميل عفلمب تمجل --- ميل عفللبة تمجل --- Estuche de cosméticos

N طالفبا ت ب طفلل طالفبة طالفب Estudiante

N --- --- --- غمباء Estupidez

N --- ل راحف مم --- لة حم رل مم
Etapa

N ميا ت تمسل --- مية تمسل --- Etiqueta

N --- أمعلراق --- ق رل عف Etnia

A --- --- قيلة رل عف قيل رل عف
Étnico

N --- --- --- بلط ضم Exactitud

N --- تفحانا ت افمل --- تفحان افمل Examen
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N فلريلا ت حم --- فلريلة حم --- Excavación

Av --- --- --- تمماما  Excelente

A طالفبا ت مف طالفبون مف طالفبة مف طالفب مف Exigente

N --- --- --- وجود Existencia

N --- --- --- نمجاح Éxito

N بلرا ت خف --- بلرة خف --- Experiencia

N ب تمجارف --- بة رف تمجل
--- Experiencia

N بيرا ت خم بمراء خف بيرة خم بير خم Experto

N --- تمفاسير --- تمفسير Explicación

N --- ض عارف مم
--- ض علرف مم

Exposición

N --- تمعابير --- تمعلبير Expresión

N --- --- --- د طمرل Expulsión

A را ت نلتمشف مف رون نلتمشف مف رة نلتمشف مف ر نلتمشف مف Extendido

A --- --- شاقلة شاقل Extenuante

A أجنبيلا ت أجانفب أجنبية أجنبي Extranjero

N --- ممصانفع --- نمع صل مم
Fábrica

N ناعا ت صف --- ناعة صف --- Fábrica

N رافا ت خف --- رافة خف --- Fábula

A سمهلل ت لون سمهل لة سمهل ل سمهل Fácil

N كفليلا ت --- كفليلة --- Facultad

N تمنانير --- تمنلورة --- Falda

N را ت شفهل --- رة شفهل --- Fama

N عائفل ت --- عائفلة --- Familia

N أفسمر --- رة أفسل --- Familia

A با ت أمقارف باء أمقرف بة أمقارف ب أمقارف Familiar

A أللوفا ت مم أللوفون مم أللوفة مم أللوف مم
Familiar

A شلهورا ت مم شلهورون مم شلهورة مم شلهور مم Famoso

N --- --- --- تمعمُصب
Fanatismo

N --- باح أمشل --- شمبلح Fantasma

A عمظيما ت عمظيمون عمظيمة عمظيم Fantástico
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A رائفعا ت رائفعون رائفعة رائفع Fantástico

N --- نة فمراعف --- فمرعون Faraón

A فمرعونيلا ت فمرعونيلون فمرعونيلة فمرعونيل
Faraónico

A فمَضل ت مف فمَضلون مف لة فمضلف مف فمَضل مف Favorito

N --- --- --- Febrero شباط

N --- تمواريخ --- تاريخ Fecha

A سمعيدا ت سمعيدة سفعمداء سمعيد Feliz

N --- --- --- نَث ؤم مف Femenino

A --- --- نفسائفيلة نفسائفيل
Femenino

N ظمواهفر --- ظاهفرة --- Fenómeno

A ضارا ت ضارون ضارة ضار Feroz

A --- دة مف أمسل --- سمماد Fertilizante

N --- جانا ت رم هل مم
--- جان رم هل مم

Festival

N فلل ت حم --- فللة حم --- Fiesta

N --- أعياد --- عيد Fiesta

N --- --- فمللسمفة --- Filosofía

N نفهايا ت --- نفهاية --- Final

N --- أمخيرون --- أمخير Final

N --- --- --- ر آخل Final

A --- --- ماليلة ماليل
Financiero

N --- ضاءا ت إفمل
--- ضاء إفمل

Firma

N --- قيعا ت تمول --- قيع تمول Firma

N نائفبا ت اب نفول نائفبة نائفب Fiscal

N نيابا ت --- نيابة --- Fiscalía

A نمحيل ت نمحيلون نمحيلة نمحيل Flaco

A نمحيفا ت نمحيفون نمحيفة نمحيف Flaco

N هلرا ت زم --- هلرة زم --- Flor

A --- --- رة دمهف زل مف ر دمهف زل مف Floreciente

N --- كال أمشل --- شمكلل Forma

N --- أموزان --- ن زل وم
Forma
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N --- قموام --- قموم Forma

A --- --- حمصينة حمصين Fortificado

A بمرا ت جل مف بمرون جل مف بمرة جل مف بمر جل مف Forzado

N ر وم صف --- صورة --- Foto

N --- --- --- قفطاع غمزة Franja de Gaza

N --- --- صمراحة --- Franqueza

N --- ل مم جف --- لة مل جف Frase

N بلها ت جم --- بلهة جم --- Frente

N بلها ت جم --- بلهة جم --- Frente

N فمراول ت --- فمراولة --- Fresa

A دا ت بارف دون بارف دة بارف د بارف
Frío

N --- دود حف --- د حم Frontera

A --- --- لة فاصف ل فاصف Fronterizo

N --- --- --- باط إفحل
Frustración

A بمطا ت حل مف بمطون حل مف بمطة حل مف بمط حل مف Frustrado

N ه فمواكف --- هة فاكف --- Fruta

N كمَسرا ت مف --- --- --- Frutos secos

N --- نيران --- نار Fuego

N نموافير --- نافورة --- Fuente

Av --- --- --- ج خارف
Fuera

A قمويلا ت قمويلون قمويلة قمويل
Fuerte

N قفوا ت --- قفوة --- Fuerza

N َسسا ت ؤم مف --- َسسة ؤم مف --- Fundación

N سا ت سلف ؤم مف سون سلف ؤم مف سة سلف ؤم مف س سلف ؤم مف Fundador

N نازا ت جم --- نازة جم --- Funeral

N بمنادفق --- بفنلدمقيلة --- Fusil

N --- --- --- لفحام Fusión

N --- --- كفرة القمدفم --- Fútbol

N --- عاطفف مم --- علطمف مف Gabardina

N نمظلارا ت --- نمظلارة --- Gafas
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N --- كمراجا ت --- كمراج Garaje

N --- --- --- حفُمص Garbanzo

N --- تمكاليف --- --- Gastos

N نمفمقا ت --- نمفمقة --- Gastos

N --- قفطمط --- قفط Gato

N --- أمجيال --- جيل Generación

A --- --- ة عامل عامل General

A كمريما ت ماء رام | كفرم كف كمريمة كمريم Generoso

A سمخيلا ت سمخيلون سمخيلة سمخيل
Generoso

N --- --- عمبلقمريلة --- Genialidad

N --- أمهاٍل --- أمهلل Gente

N --- --- --- ناس Gente

A --- --- مهولة أ مم مهول أ مم
Gentrificado

N --- نمواٍد --- ناٍد Gimnasio

N حافمظا ت مف --- حافمظة مف --- Gobernación

N كوما ت حف --- كومة حف --- Gobierno

N --- للجان خف --- ليج خم Golfo

A بمدينا ت بمدينون بمدينة بمدين Gordo

N قمبلعا ت --- قمبلعة --- Gorra

A --- نفقوش --- نمقلش Grabado

Av --- --- --- ل بففمضل Gracias a

N جا ت دمرم --- جة دمرم --- Grado

N ئويلة جا ت مم دمرم
--- ئويلة جة مم دمرم

--- Grado centígrado

N --- د قمواعف --- --- Gramática

N انا ت مل زف --- ان مل زف انة مل زف Granada

A كمبيرا ت بار كف كمبيرة كمبير Grande

A فمصيحا ت فمصيحون فمصيحة فمصيح Grandilocuente

A --- --- مة دمسف م دمسف Grasiento

A --- --- انيلة جل مم اٍن جل مم
Gratuito

A طيرا ت خم طيرون خم طيرة خم طير خم Grave
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N يونانيلا ت يونانيلون يونانيلة يونانيل
Griego

A --- --- ماديلة رم ماديل رم
Gris

N خا ت صمرم --- خة صمرم --- Grito

N --- ق ففرم --- قة ففرل Grupo

N --- نففور --- نمفلر Grupo

N --- قمفافيز --- قففلاز Guantes

A وسيما ت سيمون وم وسيمة سيم وم
Guapo

N --- حفروب --- ب رل حم Guerra

A بيلا ت رل حم بيلون رل حم بيلة رل حم بيل رل حم
Guerrero

N ماهفرا ت ماهفرون ماهفرة ر ماهف Hábil

N ف غفرل --- فة غفرل --- Habitación

N ف  الُضيوفف غفرم --- فة الُضيوفف غفرل ---
Habitación de

invitados

A --- --- ألهولة مم ألهول مم
Habitado

Prep --- --- --- إفلى Hacia

N --- --- --- وع جم Hambre

N جاعا ت مم
--- جاعة مم

--- Hambre

A جائفعا ت جائفعون جائفعة جائفع Hambriento

A --- --- ثلة رم ثل رم Harapo

Av --- --- --- تى حم Hasta

N --- روح جف --- ح رل جف Herida

A مفصابا ت مفصابون مفصابة مفصاب Herido

N ريحا ت جم حى رل جم ريحة جم ريح جم Herido

N أمخوا ت أفخل ت --- --- Hermana

N إفخوة --- أمخ --- Hermano

N أمدوا ت --- أمداة --- Herramienta

N --- --- --- ليد جم Hielo

N تينا ت --- تين تينة Higo

N بمنا ت أمبلناء افبلنة افبلن Hijo

N --- يوط خف --- يط خم Hilo
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N --- تمواريخ --- تاريخ Historia

N كايا ت حف --- كاية حف --- Historia

N َرخا ت ؤم مف َرخون ؤم مف َرخة ؤم مف َرخ ؤم مف Historiador

A --- --- تاريخيلة تاريخيل
Histórico

N قا ت | أوراق رم وم --- قة رم وم --- Hoja

N --- أموراق العمنلب
--- ق العمنلب رم وم

Hoja de parra

N ---
أموراق الَدوليل

---
ق الداوليل رم وم

Hoja de parra

N جال --- رف جفل --- رم Hombre

N ساعا ت --- ساعة --- Hora

N --- --- --- دموام Horario laboral

N ل ت نممل --- لة نممل نممل Hormiga

N --- أمفلران --- ن ففرل Horno

A عمبوسا ت عمبوسون عمبوسة عمبوس Hosco

N --- فيلا ت تمشل سل مف --- تمشلفى سل مف Hospital

N --- --- --- رام إفكل
Hospitalidad

N --- فمنادفق --- ففنلدفق Hotel

Av --- --- --- م اليمول Hoy

N --- رابا ت إفضل --- راب إفضل
Huelga

N بيضا ت --- بيضة بميلض Huevo

N --- --- --- فمرار Huída

N إفنلسانيلا ت --- إفنلسانيلة --- Humanismo

N إفنلسانيلا ت إفنلسانيلون إفنلسانيلة إفنلسانيل
Humanitario

N --- --- طوبة رف --- Humedad

N --- --- --- ان دفخل Humo

N حوثيلا ت حوثيلون حوثيلة حوثيل
Hutí

N --- --- --- هاب ذف Ida

N أمفلكار --- رة ففكل --- Idea

N كمنائفس --- كمنفسة --- Iglesia

N --- --- --- ل هل جم Ignorancia

A جاهفل ت لون جاهف لة جاهف جاهفل Ignorante
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N --- --- ساواة مف --- Igualdad

A دا ت تمورل سل مف --- دة تمورل سل مف د تمورل سل مف Importado

N --- --- ميلة أمهل --- Importancia

A ا ت مل هف مف ون مل هف مف ة مل هف مف مل هف مف
Importante

N --- بالفغ مم
--- بللمغ مم

Importe

N --- --- تفحالة إفسل
--- Imposibilidad

A --- --- --- تمحيل سل مف Imposible

N --- باعا ت افنلطف --- باع افنلطف Impresión

N ضمرائفب --- ضمريبة --- Impuesto

N دففلعا ت --- دففلعة --- Impulso

N --- بفخور --- بفخار Incienso

N --- --- --- تفقللل افسل Independencia

N --- --- --- تفقللل افسل Independencia

A --- --- تمقمللة سل مف --- Independiente

N --- أمفلراد --- د فمرل Individuo

N طففول ت --- طففولة --- Infancia

A با ت للتمهف مف بون تمهف لل مف بة للتمهف مف ب للتمهف مف
Inflamado

N --- تمقارير --- تمقلرير Informe

N --- --- --- تيلة بفنيمة تمحل Infraestructura

N سا ت نلدف هم مف سون نلدف هم مف سة نلدف هم مف نلدفس هم مف Ingeniero

N --- نا ت ف كمول مف
--- ن ف كمول مف Ingrediente

N --- --- --- ل أموم
Inicio

A ظالفما ت ظالفمون ظالفمة ظالفم Injusto

A --- --- فوريلة فوريل
Inminente

N --- شمرا ت بيدا ت لفلحم مف شمرا ت بيد لفلحم مف Insecticida

N --- إفللهاما ت
--- إفللهام

Inspiración

N --- د عاهف مم --- د علهم مم Instituto

N را ت فمكلف مف رون فمكلف مف رة فمكلف مف ر فمكلف مف Intelectual

N بارا ت تفخل افسل --- --- --- Inteligencia

A شمديدا ت شمديدون شمديدة شمديد Intenso
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N --- --- --- تمبادفل Intercambio

N --- تفماما ت افهل --- تفمام افهل Interés

N --- فموائفد --- فائفد Interés

N --- --- --- ن باطف Interior

N ذيعا ت مف ذيعون مف ذيعة مف ذيع مف Interlocutor

N عالمميلا ت عالمميلون عالمميلة عالمميل
Internacional

A --- --- ليلة دمول ليل دمول
Internacional

N --- --- --- تمعمُطل
Interrupción

A --- --- شمتمويلة شمتمويل
Invernal

N --- تفثلمارا ت افسل --- تفثلمار افسل Inversión

N --- تمفاتيش --- تمفلتيش Investigación

N --- تمحقيقا ت --- قيق تمحل Investigación

N ثا ت باحف ثون باحف ثة باحف ث باحف Investigador

N --- --- --- تاء شف Invierno

N دمعوا ت --- دمعوة --- Invitación

N يلفا ت ضم ضفيوف يلفة ضم يلف ضم Invitado

N قلنا ت حف --- قلنة حف --- Inyección

N --- --- --- غمضلب Ira

A --- --- عة قاطف ع قاطف Irrefutable

N ر زف --- جف زيرة جم --- Isla

N رائيليلا ت إفسل رائيليلون إفسل رائيليلة إفسل رائيليل إفسل
Israelí

N --- --- --- يمسار Izquierda

N --- --- --- صابون Jabón

N --- --- --- ب صمخل Jaleo

N يابانيلا ت يابانيلون يابانيلة يابانيل Japonés

N --- --- --- صفداع Jaqueca

N دائفق حم --- ديقة حم --- Jardín

N --- شفيوخ --- شميخ Jeque

A شابلا ت شمباب شابلة شاب Joven

N همرا ت ول جم مف --- همرة ول جم مف --- Joya
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N --- --- --- فاصوليا Judía verde

N يمهوديلا ت يمهود يمهوديلة يمهوديل
Judío

N أمللعاب --- لمعلبة --- Juego

N --- --- --- ميس يموم الخم Jueves

N قاضيا ت قاضون قاضية قاٍض Juez

N --- --- --- Julio تموز

N --- --- --- Junio حزيران

N --- --- عمدالة --- Justicia

N --- بمَررا ت مف --- بمَرر مف Justificación

A عادفل ت لون عادف لة عادف ل عادف Justo

N م حاكف مف --- كممة حل مم
--- Juzgado

N --- --- --- كيوي Kiwi

N فاه شف --- فة شف --- Labios

N نمواح --- ية ناحف --- Lado

N ها ت جف --- هة جف --- Lado

N طوبا ت --- طوبة طوب Ladrillo

N قا ت سارف قون سارف قة سارف ق سارف
Ladrón

N لفصلا ت لفصوص ة لفصل لفصل Ladrón

N --- لويل وم
--- لمولة وم

Lamento

N --- ممصابيح --- باح صل مف Lámpara

N --- --- --- صوف Lana

A طمويل ت وال طف طمويلة طمويل Largo | Alto

N دمورا ت المياه --- دمورة المياه --- Lavabo

N غلسول ت مم غلسولون مم غلسولة مم غلسول مم
Lavado

A واليا ت مف والون مف والية مف واٍل مف Leal

N --- دفروس --- س دمرل Lección

N ليب --- --- --- حم Leche

N --- --- --- خمس Lechuga

A عيلا ت شمرل عيلون شمرل عيلة شمرل عيل شمرل
Legal

A --- --- قانونيلة قانونيل
Legal
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A بمعيدا ت بمعيدون بمعيدة بمعيد Lejano

N --- عارا ت شف --- عار شف Lema

N لفغا ت --- لفغة --- Lengua

N --- نة ألسف --- لفسان Lengua

N عمدمس --- عمدمسة --- Lenteja

N أفسود --- أمسمد --- León

N --- حفروف --- ف رل حم Letra

A --- --- طمفيفة طمفيف Leve

N --- قموانين --- قانون Ley

N أمساطير --- أمسلطورة --- Leyenda

N لفبلنانيلا ت لفبلنانيلون لفبلنانيلة لفبلنانيل Libanés

N --- --- --- رير تمحل Liberación

N يا ت رل حف --- ية رل حف --- Libertad

A ا ت رل حف أمحرار ة رل حف رل حف Libre

A --- --- --- فمراغ Libre

N --- دمفاتفر --- دمفلتمر Libreta

N --- كفتفب --- تاب كف Libro

N --- --- --- بمكالوريوس Licenciatura

N عيما ت زم عمماء زف عيمة رم عيم زم Líder

A تمبفطا ت رل مف تمبفطون رل مف تمبفطة رل مف رتمبفط مف Ligado

A فيفا ت خم فيفون خم فيفة خم فيف خم Ligero

A --- --- بمنمفلسمجيلة بمنمفلسمجيل
Lila

A --- --- دودة حل مم دود حل مم
Limitado

A صورا ت حل مم صورون حل مم صورة حل مم صور حل مم
Limitado

N لميمونا ت --- لميمونة لميلمون Limón

A نمظيفا ت نمظيفون نمظيفة نمظيف Limpio

N لفغويلا ت لفغويلون لفغويلة لفغويل
Lingüista

N قموائفم --- قائفمة --- Lista

N لموائفح --- لئفحة --- Lista

A ذمكيلا ت ياء أذكف ذمكيلة ذمكيل
Listo
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A --- --- فيلة رل حم فيل رل حم
Literal

A --- --- أمدمبفيَة أدمبي Literario

N --- آداب --- أمدلب Literatura

N فاتيح --- مم فلتاح --- مف Llave

N --- --- --- وصول Llegada

A ليئا ت مم ليئون مم ليئة مم ليء مم
Lleno

A تمَخما ت مف تمَخمون مف تمَخمة مف تمَخم مف Lleno

N --- أممطار --- طلر مم Lluvia

A --- --- ليلة حل مم ليل حل مم
Local

A نونا ت جل مم نونون جل مم نونة جل مم نون جل مم
Loco

N --- إفنلجازا ت
--- إفنلجاز

Logro

N --- نفضال ت --- نفضال Lucha

N --- نة ن | أمكف أمماكف --- كان مم
Lugar

N --- --- للتمقى مف --- Lugar de encuentro

N --- عالفم مم
--- عللمم مم

Lugar de interés

N --- --- رة فاخف ر فاخف Lujo

N --- --- مة فمخل م فمخل Lujoso

A --- --- مة فمخل م فمخل Lujoso

N --- أمقلمار --- ر قممم Luna

A --- --- ريلة قممل ريل قممل
Lunar

N --- --- --- ثلنميلن يموم الف
Lunes

N --- أنلوار --- نور Luz

N --- أفَمها ت أفم --- Madre

A واعيا ت واعون واعية واعٍ
Maduro

N عمللفما ت مف عمللفمون مف عمللفمة مف عمللفم مف
Maestro

N قائفب حم --- قيبة حم --- Maleta

N قائفب حم --- قيبة حم --- Maleta

A ديئا ت رم ديئون رم ديئة رم ديء رم Malo

A بيثا ت خم بيثون خم بيثة خم بيث خم Malo

A سيئا ت سيئون سيئة سيئ Malo
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N --- يمنابيع --- يمنلبوع Manantial

N بفقلعا ت --- بفقلعة --- Mancha

N كليمينلتينا ت --- كليمينلتين كليمينلتينة Mandarina

N ق طفرف --- طمريقة --- Manera

N --- أمساليب --- لوب أٌسل Manera

N --- أكول ت أكل ت | مم
--- أكل Manjar

N --- أمياٍد --- يمد Mano

N --- ناديل مم
--- نلديل مف Mantel

N --- --- بلدة زف --- Mantequilla

N طوطا ت خل مم
--- طوطة خل مم

--- Manuscrito

N تففلاحا ت --- تففاحة --- Manzana

Av --- --- --- غمدا  Mañana

N --- --- --- صمباح Mañana

N رائفط خم --- ريطة خم --- Mapa

N --- أمبلحار --- ر بمحل mar

N سيرا ت مم --- سيرة مم --- Marcha

N --- --- --- دوار Mareo

A بفنلفيلا ت بفنلفيلون بفنلفيلة بفنلفيل Marrón

N بيلا ت غلرف مم بيلون غلرف مم بيلة غلرف مم بيل غلرف مم Marroquí

N --- --- --- يموم الثفلثاء Martes

N شمهيدا ت داء شفهم شمهيدة شمهيد Mártir

N --- --- --- Marzo آذار

Av --- --- --- تمقلريبا  Más o menos

N --- عمجاين --- عمجين Masa

N --- --- --- ذمَكر مف Masculino

A --- --- ماعية جم ماعي جم Masivo

N ماديلا ت ماديلون ماديلة ماديل
Material

N واد مم
--- مادة --- Material

N --- واج أزل --- وج زم Matrimonio

N --- --- --- Mayo أيار
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N --- --- --- علظمم مف Mayoría

N لمبيلا ت أمغل --- لمبيلة أمغل --- Mayoría

N ثمريلا ت أمكل --- ثمريلة أمكل --- Mayoría

N ميداليا ت --- ميدالية --- Medalla

N طا ت سف تموم مف طون سف تموم مف طة سف تموم مف ط سف ـتموم مف
Mediano

N --- --- --- طمبل Medicina

N طمبيبا ت بلاء أمطف طمبيبة طمبيب Médico

N --- راءا ت إفجل
--- راء إفجل

Medida

A --- --- --- نفصلف Medio

N --- --- --- سمبيل Medio

N --- إفعللنا ت
--- إفعللن

Medio

N --- سائفل نمقلل وم
--- سيلة نمقلل وم

Medio de transporte

N --- ظفهور --- ر ظفهل Medio día

N --- مُمل ت تمأ --- مُمل تمأ Meditación

N --- تمحاسين --- سين تمحل Mejora

N وخا ت خم --- وخ خم وخة خم Melocotón

N اما ت مل شف --- ام مل شف امة مل شف Melón

N --- --- رة ذاكف --- Memoria

N فل ت تمسمول مف لون ف تمسمول مف لة ف تمسمول مف ل ف تمسمول مف
Mendigo

N دا ت تمشمرل مف دون تمشمرل مف دة تمشمرل مف د تمشمرل مف Mendigo

N عمقلليا ت --- قللية عم --- Mentalidad

N --- عفقول --- عمقلل Mente

A با ت كاذف بون كاذف بة كاذف ب كاذف Mentiroso

N --- أمسواق --- سموق Mercado

N --- همر | شفهور أمشل --- ر شمهل Mes

N --- طاوفل ت --- لة طاوف Mesa

N --- سيحيون مم
--- سيح مم

Mesías

N --- --- --- رين بميلنم النمهل Mesopotamia

N --- --- --- جاز مم Metáfora

N --- بفحور --- ر بمحل Métrica
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N --- تار أممل --- تلر مف Metro

N دفن كفبرى مف --- دينة كفبرى مم
--- Metrópolis

N --- د ساجف مم --- د جف سل مم Mezquita

N --- ع وامف جم --- ع جامف Mezquita

N --- --- --- ف  ول خم Miedo

N خائففا ت خائففون خائففة خائفف Miedoso

N --- --- --- عمسمل Miel

N --- أمعلضاء --- عفضو Miembro

N --- --- --- بفعاء يموم المرل Miércoles

N --- --- --- ففتا ت Migaja

A كمريلا ت عمسل كمريلون عمسل كمريلة عمسل كمريل عمسل
Militar

N --- م ناجف مم
--- م نلجم مم

Mina

N نارا ت مف --- نارة مف --- Minarete

N مآذفن ئذنة مف --- --- Minarete

N زيرا ت وم راء زم وف زيرة وم زير وم
Ministro

N أمقمللفيلا ت --- أمقمللفيلة --- Minoría

N دمقائفق --- دمقيقة --- Minuto

N نمظرا ت --- نمظرة --- Mirada

N --- تمحاديق --- ديق تمحل Mirada fija

N هامل مم
--- مة هف مف

--- Misión

A --- أنففس --- نمفلس Mismo

N --- نمماذفج --- أفنلموذمج Modelo

A عمتلدفل ت مف لون عمتلدف مف لة عمتلدف مف ل عمتلدف مف
Moderado

A ديثا ت حم ديثون حم ديثة حم ديث حم Moderno

A يلا ت رف عمصل يلون رف عمصل يلة رف عمصل يل رف عمصل Moderno

N --- --- --- عاج افزل Molestia

N ظا ت لمحم --- ظة لمحل --- Momento

N لمكيلا ت مم
--- لمكيلة مم

--- Monarquía

A لمكيلا ت مم لمكيلون مم لمكيلة مم لمكيل مم
Monárquico

N با ت راهف بون راهف بة راهف راهفب Monje
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N بال --- جف بمل --- جم Montaña

A --- --- لقيلة أمخل لقيل أمخل
Moral

A سممراوا ت ر سفمل راء سممل ر مم أمسل
Moreno

N ناريلا ت --- ناريلة --- Moto

N --- مولة حل همواتفف مم
--- مول حل هاتفف مم

Móvil

A كمثيرا ت كمثيرون كمثيرة كمثير Mucho

N --- أمثاثا ت --- أمثاث Mueble

N --- --- --- ممو ت
Muerte

N نفساء --- رأة مم --- Mujer

N --- عوالفم --- عالمم Mundo

N دفمى --- دفمية --- Muñeco

N --- أمسوار --- سور Muralla

N --- ف تاحف مم --- تلحمف مم Museo

N موسيقيلا ت موسيقيلون موسيقيلة موسيقار Músico

N --- أمفلخاذ --- ذ فمخل Muslo

N لفما ت سل مف لفمون سل مف لفمة سل مف لفم سل مف Musulmán

Av --- --- --- دا  جف Muy

A وعانا ت جم وعانون جم وعانة جم وعان جم Muy hambriento

N --- --- --- ميلد Nacimiento

N لدا ت وف
--- لدة وف

--- Nacimiento

N --- طان أمول --- طلن وم Nación

N --- م أفمم
--- ة أفمل Nación

A نيلا ت طل وم نيلون طل وم نيلة طل وم نيل طل وم Nacional

N يلا ت نلسف جف --- يلة نلسف جف --- Nacionalidad

N --- --- --- ل شميءم
Nada

N --- --- --- دم ل أحم Nadie

A تفقاليلا ت بفرل تفقاليلون بفرل تفقاليلة بفرل تفقاليل بفرل Naranja

N تفقال ت بفرل --- تفقالة بفرل تفقال بفرل Naranja

N --- أفنوف --- أمنلف Nariz

N --- --- --- إفنلجاب
Natalidad
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N --- --- --- نمسلل Natalidad

N قا ت ناطف قون ناطف قة ناطف ق ناطف Nativo

A طمبيعيلا ت طمبيعيلون طمبيعيلة طمبيعيل Natural

N --- --- طمبيعة --- Naturaleza

N حاجا ت --- حاجة --- Necesidad

A للبيلا ت سم سمللبيلون للبيلة سم سمللبيل
Negativo

N فاوفضا ت مف فاوفضون مف فاوفضة مف فاوفض مف
Negociador

N --- --- تفجارة --- Negocio

A داوا ت سمول سفود داء سمول د وم أمسل Negro

A --- --- نابفضة نابفض Neurálgico

N ثملجا ت --- ثملجة --- Nevera

N --- --- --- ضمباب Niebla

N فيدا ت حم فمداء فمدة | حف حم فيدة حم فيد حم Nieto

N --- ثفلوج --- ثمللج Nieve

N --- فال أمطل --- فلل طف Niño

N تمويلا ت سل مف --- تموى سل مف --- Nivel

Av ل --- --- --- No

N لمياٍل --- لميللة --- Noche

N ماء --- أمسل افسم --- Nombre

Av --- --- --- عادة  Normalmente

N شممال --- --- --- Norte

PrN نف نمحل نف نمحل --- --- Nosotros

N علما ت --- علمة --- Nota

N --- بار أمخل --- بمر خم Notícia

N وايا ت رف
--- واية رف

--- Novela

N روائيلا ت روائيلون روائيلة روائيل
Novelista

N --- --- --- Noviembre تشرين الثاني

N طيبا ت خم طمباء خف طيبة خم طيب خم Novio

N --- سفحفب --- سمحابة Nube

A --- --- غيمة مف غيم مف Nublado
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N --- قام أمرل --- قمم رم Número

N --- داد أمعل --- عمدمد Número

A عديدا ت عديدون عديدة عديد Numeroso

A تمعمَددا ت مف تمعمَددون مف تمعمَددة مف تمعمَدد مف
Numeroso

N واحا ت --- واحة --- Oasis

N واحا ت --- واحة --- Oasis

N إفطال ت
--- إفطالة

--- Obediencia

N --- أمهلداف --- همدمف Objetivo

N --- أهداف --- همدمف Objetivo

A --- --- إفللزاميلة إفللزاميل
Obligatorio

N لمفا ت ؤم مف --- لمفة ؤم مف --- Obra

N حيلا ت رم سل مم
--- حيلة رم سل مم

--- Obra de teatro

N --- د راصف مم
--- صمد رل مم

Observatorio

A عمنيدا ت عمنيدون عمنيدة عمنيد Obstinado

N ففرمص --- صة ففرل --- Ocasión

N ناسمبا ت مف --- ناسمبة مف --- Ocasión

N --- --- --- أوقيانويا Oceanía

N حيطا ت مف --- --- حيط مف Océano

N --- --- ---
لمسيل المفحيط الطل

Océano Atlántico

N --- --- ---
نلديل المفحيط الهف

Océano Índico

N فيهيا ت تمرل تمرفيهيون فيهية تمرل تمرفيهي Ocio

N --- --- --- Octubre تشرين الول

N افحتفلل ت --- --- افحتفلل Ocupación

A --- --- جوزة حل مم جوز حل مم Ocupado

N ب --- --- --- غمرل Oeste

A ميلا ت سل رم ميلون سل رم ميلة سل رم سلميل رم
Oficial

N ضابفطا ت بلاط ضف ضابفطة ضابفط Oficial

N --- --- --- تمب التمشلغيل كل مم
Oficina de empleo

Av --- --- --- لمعللم Ojalá

N --- عفيون --- عمين Ojo
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N يلتون زم --- يلتونة زم --- Oliva

N وائفح رم --- رائفحة --- Olor

A نمسيلا ت مف نمسيلون مف نمسيلة مف نمسيل مف
Olvidado

N
--- ---

نلظممة غميلر مف
كوميلة حف

--- ONG

N
--- --- ---

دة تَحف م المف الفمم
ميلة سل الرم

ONU

N --- خيارا ت --- خيار Opción

N --- --- --- أموبرا Ópera

N ليلا ت عممم
--- ليلة عممم

--- Operación

N --- آراء --- أمي رم Opinión

N ضا ت عارم مف --- ضة عارم مف --- Oposición

A تمفائفل ت مف تمفائفلون مف تمفائفلة مف تمفائفل مف Optimista

N --- واسيب حم --- حاسوب Ordenador

N --- آذان --- أفذفن Oreja

N هيئا ت --- هيئة --- Organismo

N سمسا ت ؤم مف --- سمسة ؤم مف --- Organización

N نمَظما ت مف --- نمَظمة مف --- Organización

A نمَظما ت مف نمَظمون مف نمَظمة مف نمَظم مف Organizado

N --- --- --- ياء بلرف كف
Orgullo

N تفشلراقا ت افسل --- تفشلراق افسل --- Orientalismo

N قا ت رف تمشل سل مف قون رف تمشل سل مف قة رف تمشل سل مف ق رف تمشل سل مف
Orientalista

N --- ر ممصادف --- دمر صل مم
Origen

N --- أفصول --- ل أمصل Origen

N --- --- --- نمشوء Origen

N فاف ضف --- فة ضف --- Orilla

N --- --- --- لء إفمل
Ortografía

A ريئفا ت جم ريئفون جم ريئفة جم ريء جم Osado

N --- --- --- ظملم Oscuridad

N ظمللما ت --- ظمللمة --- Oscuridad

A --- --- قة غامف ق غامف Oscuro
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A --- --- ريفيلة خم ريفيل خم
Otoñal

N --- --- --- ريف خم Otoño

A يا ت أفخرم رون آخل رى أفخل ر آخل Otro

N آباء --- أمب --- Padre

N أفَمها ت آباء والفدة والفد Padre

N فلحا ت صم --- فلحة صم --- Página

N --- بفلد | بفللدان --- بملمد País

N بمنا ت بملمدي أمبلناء بملمدي افبلنة بملمدي افبلن بملمدي Paisano

N كملفما ت --- كملفمة --- Palabra

N --- قفصور --- ر قمصل Palacio

N نمخل ت  --- نمخلة نمخيل Palmera

N --- --- --- بلز خف Pan

N خبمز مم --- خبمز مم --- Panadería

N بلازا ت خم بلازون خم بلازة خم بلاز خم Panadero

N شاشا ت --- شاشة --- Pantalla

N --- بمنلطملونا ت --- بمنلطملون Pantalón

N --- سمراويل --- روال سف Pantalón

N
ل ت عن عاطف

ل العممم
لون عن عاطف

ل العممم ل لة عن العممم عاطف ل ل عمن العممم عاطف
Parado

N ظملل ت مف --- ظمللة مف --- Paraguas

N --- حيطان شاح وف حائفط Pared

N --- دلران جف --- دار جف Pared

N --- --- بمطالة --- Paro

N --- بمساتين --- بفستان Parque

N --- مملعفب
--- للعمب مم

Parque infantil

N --- زاء أمجل --- زء جف Parte

N كا ت ارف شل مف كون ارف شل مف كة ارف شف مف ك شارف مف
Participante

Av --- --- --- غميلر Partícula negativa

A --- --- خاصلة خاصل Particular

N َشما ت هم مف َشمون هم مف َشمة هم مف َشم هم مف
Partido
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N بارايا ت مف --- باراة مف --- Partido de fútbol

N --- زاب أمحل --- ب زل حف Partido político

N --- --- ---
تفراكيل نفطام افشل

Partido socialista

N --- --- --- رور مف Pasada

A --- --- ماضية ماضي Pasado

N --- ا ت رل مم مم --- رل مم مم Pasillo

N --- قة وف أمرل
--- واق رف

Pasillo

N خفطى | خطوا ت --- طوة خف --- Paso

N --- --- قمرونة مم
--- Pasta

N --- نان عاجين لفلمسل مم --- نان علجون لفلمسل مم
Pasta de dientes

N كمعلك --- كعكة --- Pastel

N --- ية أدوف --- دمواء Pastilla

N --- --- --- بمطاطا Patata

A ثيلا ت أمرل ثيلون أمرل ثيلة أمرل ثيل أمرل
Patrimonial

N --- --- --- ث إفرل
Patrimonio

N عايا ت رف
--- عاية رف

--- Patrocinio

N --- صفدور --- دلر صم Pecho

N --- شفط أممل --- شلط مف Peine

N --- أمفللم --- فيللم Película

N --- --- خفطورة --- Peligro

N --- عار أمشل --- شمعلر Pelo

N كفرا ت --- كفرة --- Pelota

N
--- ---

كان صالون | مم
لقة حف

--- Peluquería

N --- --- --- أمسى Pena

N --- داما ت إفعل --- دام إفعل
Pena de muerte

N لمقا ت حم --- لمقة حم --- Pendiente

N ر زف به الجف --- شف زيرة به الجم شف --- Península

N --- --- --- تمفلكير Pensamiento

N قمبللم الخيرا ت قمبللم الخيرين قمبللم الخيرة قمبللم الخير Penúltimo
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N --- خيارا ت --- خيار Pepino

A صمغيرا ت غار صف صمغيرة صمغير Pequeño

N --- إفجاص --- إفجاصة
Pera

N --- --- --- ففقلدان Pérdida

A ضائفعا ت ضائفعون ضائفعة ضائفع Perdido

N --- --- --- بمقلدونس Perejil

N --- عفطور --- طلر عف Perfume

N عمطلارا ت عمطلارون عمطلارة عمطلار Perfumista

N رائفد جم --- ريدة جم --- Periódico

N صفحفف --- صمحيفة --- Periódico

N فيلا ت صفحف فيلون صفحف فيلة صفحف فيل صفحف Periodista

N دمد مف --- دلة مف --- Periodo

N فمتلرا ت --- فمتلرة --- Periodo

N --- عفصور --- ر عمصل Periodo

N --- عفهود --- د عمهل Periodo

N قلبا ت حف --- قلبة حف --- Periodo

N --- --- --- رار تفمل افسل Permanencia

N --- --- --- حملل Permitido por el islam

N --- كفلب --- كمللب Perro

N --- أمشلخاص --- شمخلص Persona

N --- ناس --- إفنلسان
Persona

N صيلا ت شمخل --- صيلة شمخل --- Personaje

N --- أمغلراض --- غمرمض Pertenencia

N اكا ت سممل اكون سممل اكة سممل اك سممل Pescadero

N --- أمسلماك --- سمممك Pescado

A تمشائفما ت مف تمشائفمون مف تمشائفمة مف تمشائفم مف Pesimista

N --- --- --- نمفلط Petróleo

A --- --- ة حارل حارل Picante

N --- جار أمحل --- ر جل حم Piedra

N --- لود جف --- للد جف Piel
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N --- ل جف أمرل --- ل جل رف
Pierna

N --- أمقلدام --- قمدمم Pierna

N --- راء مل ففلففل خم --- ر مم ففللففل أمحل
Pimiento rojo

N --- --- ففلففل أخضمر ضمر ففللففل أمخل Pimiento verde

N سلاما ت رم سلامون رم سلامة رم سلام رم Pintor

N أمناناسا ت --- أمناناس أمناناسة Piña

N --- أمهلراما ت --- م همرم Pirámide

N --- أمقلراط --- ط قفرل Pirsin

N شفقمق --- شفقلة --- Piso

N --- طموابفق --- طابفق Piso

N --- --- --- موز Plátano

A --- --- يلة فمضل فمضليل Plateado

N --- صفحون --- ن صمحل Plato

N --- أمطباق --- طمبلق Plato

N --- صفحون --- صمحن Plato de comida

N --- شمواطئ --- شاطئ Playa

N ساحا ت --- ساحة --- Plaza

N --- د قاعف مم
--- قلعمد مم

Plaza

N --- سفكلان --- ن ساكف Población

A فمقيرا ت ففقمراء فمقيرة فمقير Pobre

N --- --- --- فمقلر Pobreza

A قمليل ت قمليلون قمليلة قمليل Poco

Av --- --- --- شيئا  فشيئا  Poco a poco

N قمصائفد --- قمصيدة --- Poema

N --- أشعار --- علر شف Poesía

N را ت شاعف شفعمراء رة شاعف ر شاعف Poeta

N --- --- ة جل ضم --- Polémica

N طيلا ت شفرل طيلون شفرل طيلة شفرل طيل شفرل Policía

N طيلا ت شفرل طيلون شفرل طيلة شفرل طيل شفرل
Policía

N سياسا ت --- سياسة --- Política
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A سياسيلا ت سياسيلون سياسيلة سياسيل
Político

N دمجاجا ت --- دمجاجة دمجاج Pollo

A --- --- شمعمبيلة شمعمبيل
Popular

Av --- --- --- نلدمئفٍذ عم Por aquel entonces

Av --- --- --- حينمئفٍذ Por aquel entonces

N نفسمب --- بة نفسل --- Porcentaje

N م قا ت بافسل ناطف م قون بافسل ناطف م قة بافسل ناطف م ق بافسل ناطف Portavoz

N ابا ت بمول ابون بمول ابة بمول اب بمول Portero

N كانيلا ت إفمل
--- كانيلة إفمل كان إفمل

Posibilidad

A --- --- نة كف مل مف ن كف مل مف Posible

N تمبا ت رل مم
--- تمبة رل مم

--- Posición

A --- --- بوقة سل مم بوق سل مم
Precedente

N --- --- أمثلمان ن ثممل Precio

A --- --- سائفدة سائفد Predominante

N --- أمسئفلة --- سؤال Pregunta

N وائفز جم --- جائفزة --- Premio

N --- --- صمحافة --- Prensa

A قللفقا ت مف قللفقون مف لفقة قل مف قللفق مف Preocupante

N دلا ت تمعف سل مف دلون تمعف سل مف دلة تمعف سل مف دل تمعف سل مف Preparado

N فمريسا ت --- فمريسة --- Presa

A وجودا ت مم وجودون مم وجودة مم وجود مم
Presente

A را ت حاضف رون حاضف رة حاضف ر حاضف Presente

N ئفيسا ت رم ساء ؤم رف ئفيسة رم ئفيس رم Presidente

A موقا ت رل مم موقون رل مم موقة رل مم موق رل مم
Prestigioso

N --- --- --- بيع رم Primavera

A --- --- بيعيلة رم بيعيل رم
Primaveral

A أفولميا ت أموائفل أفولى ل أموم
Primero

N بمنا ت عمم أمبلناء عمم افبنة عمم افبن عمم Primo

A أساسيا ت أمساسيون ية أساسف ي أساسف Principal

A ئفيسيلا ت رم ئفيسيلون رم ئفيسيلة رم ئفيسيل رم
Principal
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N --- بادئ مم
--- بلدأ مم

Principio

A --- --- أولمويلة أولمويل
Prioritario

N --- ل شاكف مم لة كف شل مف ل كف شل مف Problema

N --- واكفب مم
--- وكمب مم

Procesión

N إفنلتاجا ت
--- --- إفنلتاج

Producción

N نلظمفا ت مف --- نلظمفة مف ف نمظلف مف Producto de limpieza

N ن هل مف --- نة هل مف --- Profesión

N سا ت دمرلف مف سون دمرلف مف سة دمرلف مف س دمرلف مف Profesor

N تاذا ت أفسل أمساتفذة تاذة أفسل تاذ أفسل Profesor

N --- أمنلبياء ---
نمبيل

Profeta

A عمميقا ت عمميقون عمميقة عمميق Profundo

N --- ج بمرامف --- ناممج بمرل
Programa

N --- --- --- نلع مم
Prohibición

A نوعا ت مل مم نوعون مل مم نوعة مل مم نوع مل مم
Prohibido

N --- --- --- رام حم Prohibido por el islam

N با ت صاحف أصحاب بة صاحف ب صاحف Propietario

N مالفكا ت مالفكون مالفكة مالفك Propietario

N --- --- --- نمثلر Prosa

N --- --- دمعارة --- Prostitución

N بمطمل ت أبلطال بمطملة بمطمل Protagonista

N --- تفجاجا ت افحل --- تفجاج افحل Protesta

N --- شاريع مم --- شلروع مم
Proyecto

N --- --- --- ذمر حم Prudencia

N --- --- --- دمليل Prueba

N عايا ت دف --- عاية دف --- Publicidad

A كوميلا ت حف كوميلون حف كوميلة حف كوميل حف
Público

N قفرى --- قمرية --- Pueblo

N --- شفعوب --- شمعلب Pueblo

N --- جفسور --- سلر جف Puente

N --- أمبواب --- باب Puerta
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N --- وانفئ مم
--- ميناء Puerto

N --- رافئ مم
--- فأ رل مم

Puerto

N سوارا ت --- وارة سف --- Pulsera

A نمقيلا ت نمقيلون نمقيلى نمقيل
Puro

A صافيلا ت --- صافية صاٍف Puro

N كا ت رلف تمحم مم كون رلف تمحم مم كة رلف تمحم مم ك رلف تمحم مم
Que se mueve

A عمزيزا ت اء زل أعف عمزيزة عمزيز Querido

N بلن جف --- بلنة جف --- Queso

N --- --- --- كيمياء Química

Av --- --- --- بَما رف Quizás

N --- راديوا ت --- راديو Radio

N إفذاعا ت --- إفذاعة --- Radio

N --- ذور جف --- ذلر جم Raíz

N --- ففروع --- ع فمرل Rama

A سمريعا ت سمريعون سمريعة سمريع Rápido

N --- عة الشمملس أمشل --- شاع الشمملس Rayos de sol

A قيقيلا ت حم قيقيلون حم قيقيلة حم قيقيل حم
Real

N --- قائفع وم
--- واقفع Realidad

N --- تفئلنافا ت افسل --- تفئلناف افسل Reanudación

N --- تفقلبال ت افسل --- تفقلبال افسل Recepción

A تملئا ت مل مف تملئون مل مف تملئة مل مف تملئ مل مف Rechoncho

N تموصيا ت --- تموصية --- Recomendación

N موعا ت جل مم
--- موعة جل مم

--- Recopilación

A --- --- تمطيلة سل مف تمطيل سل مف Rectangular

N --- --- تفعادة افسل --- Recuperación

N شمبلكا ت --- شمبلكة --- Red

A --- --- دَورة مف دَور مف Redondo

N --- ع راجف مم
--- ع جف رل مم

Referencia

A --- --- --- قلصود مم
Referente

N --- افنلعمكاسا ت
--- افنلعمكاس

Reflexión
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N --- ثفلة أممل --- ثمل مم
Refrán

N ئا ت لجف ئون لجف ئة لجف ئ لجف Refugiado

N --- --- --- لفجوء Refugio

N --- لذا ت مم
--- لذ مم

Refugio

N --- --- همدايا Regalo همدية

N --- تمسجيل ت --- تمسلجيل Registro

N رئاسا ت --- رئاسة --- Reinado

N دفويل ت الطموائفف --- دمولة الطموائفف --- Reino de taifas

N عملقا ت --- عملقة --- Relación

N --- أمديان --- دين Religión

A --- --- دينيلة دينيل
Religioso

A يلفنا ت تمدم مف يلفنون تمدم مف يلفنة تمدم مف تمدميلفن مف Religioso (personas)

A --- --- شيلة حل مم شيل حل مم
Relleno

N ساعا ت ساعا ت ساعة ساعة Reloj

N ساعا ت --- ساعة --- Reloj

N --- --- نمهضة --- Renacimiento

N عا ت راجم مف --- عة راجم مف --- Repaso

A --- --- فاجئة مف فاجئ مف Repentino

N --- للفوفون مم
--- للفوف مم

Repollo

N راسفل ت مف لون راسف مف لة راسف مف ل راسف مف Reportero

N هوريلا ت مل جف --- هوريلة مل جف --- República

A هوريلا ت مل جف هوريلون مل جف هوريلة مل جف هوريل مل جف
Republicano

A طلوبا ت مم لوبون طل مم
طلوبة مم لوب طل مم

Requerido

N إفقاما ت
--- إفقامة

--- Residencia

N --- أمنلفاس --- نمفمس Respiración

N سئول ت مم سئولون مم سئولة مم سئول مم
Responsable

N --- بة أمجوف --- جواب Respuesta

N --- م طاعف مم --- عمم طل مم Restaurante

N نمتائفح --- نمتيحة --- Resultado

A --- --- ناتفجة ناتفج Resultante
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N --- عائفدا ت --- عائفد Retorno

A --- --- --- للففة تمخل مف Retrasado

N --- --- --- مُخر تمأ Retraso

N --- --- --- ر تمقلتمهل Retroceso

N افنلتفكاسا ت --- افنلتفكاسة --- Retroceso

N --- تفماعا ت افجل --- تفماع افجل Reunión

N --- --- --- بار إفكل
Reverencia

N لل ت جم مم
--- للة جم مم

--- Revista

N ثمورا ت --- ثمورة --- Revolución

N لفكا ت مم لوك مف لفكة مم لفك مم
Rey | Reina

A غمنيلا ت أغنفياء غمنيلة غمنيل
Rico

N --- --- --- ري Riego

A ما ت صارف مون صارف مة صارف م صارف
Riguroso

N قمواٍف --- قافية --- Rima

N --- --- أنهار ر نمهل Río

N --- --- --- لة ر دمجل نمهل Río Tigris

N كمب رف --- بة كل رف --- Rodilla

A راوا ت مل حم ر مل حف راء مل حم ر مم أمحل Rojo

N --- أمدوار --- دمور Rol

N --- --- --- لبفس مم Ropa

A ديلا ت رل وم ديلون رل وم ديلة رل وم ديل رل وم Rosa

A شمقراوا ت شفقلر شمقلراء قمر أمشل Rubio

A نا ت شف خم نون شف خم نة شف خم ن شف خم Rudo

N ل ت عمجل --- لة عمجل --- Rueda

N --- فيلة را ت صفحف تممم ؤم مف
---

فيل ر صفحف تممم ؤم مف
Rueda de prensa

N --- آثار --- أمثلر Ruina

N --- أمنلقاص --- نمقلص Ruina

N --- --- --- روتين Rutina

N --- --- --- يموم السمبل ت Sábado

N كمم حف --- كلمة حف --- Sabiduría
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A عالفما ت عالفمون عالفمة عالفم Sabio

N كيما ت حم ماء كل حف كيمة حم كيم حم Sabio

N --- --- --- ذاق مم
Sabor

A لمذيذا ت لمذيذون لمذيذة لمذيذ Sabroso

A قمَدسا ت مف --- قمَدسة مف قمَدس مف Sagrado

N --- لح أممل --- للح مف Sal

N صال ت --- صالة --- Sala

N قاعا ت --- قاعة --- Sala

N لوسف ف الجف غفرم --- لوسف فة الجف غفرل --- Sala de estar

N ج --- خارف مم ج --- رم خل مم Salida

N --- --- --- ريق Saliva

N --- --- --- قمفلز Salto

N --- --- ة حل صف --- Salud

N --- --- --- بل عميد الحف San Valentín

N بمطيخا ت --- بمطيخ بمطيخة Sandía

N --- سانلدويشا ت --- سانلدويش Sándwich

N --- --- --- دمم Sangre

A دممويلا ت دممويلون دممويلة دممويل
Sangriento

A سمليما ت سفلمماء سمليمة سمليم Sano

N --- --- --- م التمفلتيش حاكف مم
Santa Inquisición

N --- --- --- نمهلب Saqueo

N يلاطا ت خم يلاطون خم يلاطة خم يلاط خم Sastre

A شمبلعانا ت شمبلعانون شمبلعانة شمبلعان Satisfecho

N --- أمقلسام --- م قفسل Sección

A جافلا ت جافلون جافلة جافل Seco

N --- يادين مم --- ميدان Sector

N --- --- --- عمطلش Sed

N --- رائفر حم --- رير حم Seda

A شانا ت عمطل عمطلشانون شانة عمطل عمطلشان Sediento

Av --- --- --- ثفَم Seguidamente
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Prep --- --- --- سمبم حم Según

Prep --- --- --- فلقم وف
Según

N --- تمالكيدا ت --- تمالكيد Seguridad

N --- --- --- ن أممل Seguridad

N --- --- --- ن أممل Seguridad

A دا ت مكف تمأ مف دون مكف تمأ مف دة مكف تمأ مف د مكف تمأ مف Seguro

N --- طموابفع --- طابفع Sello

N --- طموابفع --- طمبفع Sello

N --- أمسابيع --- بوع افسل Semana

A سلاسا ت حم سلاسون حم سلاسة حم سلاس حم Sensible

N --- عاني مم
--- علنى مم

Sentido

N سميلفدا ت سادة سميلفدة سميلفد Señor

N --- افنلففصال ت --- افنلففصال Separación

A ل ت نلفمصف مف لون نلفمصف مف لة نلفمصف مف ل نلفمصف مف Separado

N --- --- --- Septiembre أيلول

N للسمل ت سف --- للسملة سف --- Serie

N دمما ت خم --- دلمة خف --- Servicio

N --- --- --- اففلتفتاح Sesión

N --- ناس أمجل --- نلس جف Sexo

Av نمعمم --- --- --- Sí

Av --- --- --- دائفما  Siempre

N --- --- قميللولة --- Siesta

N --- قفرون --- ن قمرل Siglo

A تاليا ت تاليون تالية تاٍل Siguiente

N --- --- --- صممل ت Silencio

N --- كمراسي --- سي كفرل Silla

N --- موز رف --- ز مل رم Símbolo

A تمشابفها ت مف تمشابفهون مف تمشابفهة مف تمشابفه مف Similar

A ظمريفا ت ظمريفون ظمريفة ظمريف Simpático

Prep --- --- --- بفدون Sin
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N نمقابا ت --- نمقابة --- Sindicato

N --- فا ت رادف مف --- رادفف مف Sinónimo

N سوريلا ت سوريلون سوريلة سوريل Sirio

N --- مة أمنلظف --- نفظام Sistema

N --- أوضاع --- ع ضل وم
Situación

N --- أمحوال --- حال Situación

A --- --- واقفعة واقفع Situado

Prep --- --- --- عملى Sobre

A تفماعيلا ت افجل تفماعيلون افجل تفماعيلة افجل تفماعيل افجل
Social

A تفراكيلا ت افشل تفراكيلون افشل تفراكيلة افشل تفراكيل افشل
Socialista

N --- عا ت تممم جل مف
--- ع تممم جل مف

Sociedad

N --- --- --- صوفا Sofá

N --- --- --- شمملس Sol

Sv --- --- --- فمقمط Solamente

N نلديلا ت جف نود جف نلديلة جف نلديل جف
Soldado

N --- طملمبا ت --- طمللب Solicitud

N --- --- صملبة --- Solidez

A --- --- تينة مم تين مم
Sólido

A با ت عازف بون عازف بة عازف ب عازف Soltero

N --- لل ظف --- لل ظف Sombra

N --- --- سيطلرة --- Sometimiento

A نمعلسانا ت نمعلسانون نمعلسانة نمعلسان Somnoliento

A بمشوشا ت بمشوشون بمشوشة بمشوش Sonriente

N افبلتفساما ت --- افبلتفسامة --- Sonrisa

N --- طموابفق سففلليلة --- طابفق سففلليل
Sótano

A ضمعيفا ت ضمعيفون ضمعيفة ضمعيف Suave

A تمقمَدما ت مف تمقمَدمون مف تمقمَدمة مف تمقمَدم مف Subdesarrollado

N --- داث أمحل --- دلث حم Suceso

N --- --- --- عمرضق Sudor

N --- واتفب رم --- راتفب Sueldo
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N --- --- --- نموم Sueño

N --- حفظوظ --- ظل حم Suerte

N --- --- عاناة مف --- Sufrimiento

N دادا ت إفمل
--- --- داد إفمل

Suministro

N --- سفطوح --- سمطمح Superfície

N نوب --- --- --- جم Sur

N --- --- --- شمهيق Suspiro

N همما ت هممل
--- هممة هممل

--- Susurro

N --- --- --- ان دفخل Tabaco

N ارا ت مل خم --- ارة مل خم --- Taberna

N --- --- --- قفياس Talla

N --- أحجام --- م جل حم Tamaño

Av --- --- --- اميلضا  También

Av --- --- --- أميلضا  También

N --- --- --- ساء مم Tarde

Av --- --- --- ل  أم عاجل  أمجف Tarde o temprano

N بفطاقا ت --- بفطاقة --- Tarjeta

N بفطاقا ت الئفتممان --- بفطاقة الئفتممان --- Tarjeta de crédito

N --- سوم رف --- م سل رم Tasa

N --- --- --- شاي Té

N --- ح سارف مم
--- ح رم سل مم

Teatro

A تفقمنيلا ت تفقمنيلون تفقمنيلة تفقمنيل
Técnico

A فمنيلا ت فمنيلون فمنيلة فمنيل
Técnico | Artístico

N --- --- --- جينلز Tejanos

N --- شة --- أمقلمف قفماش Tejido

N --- تمللفمزيونا ت --- تمللفمز Televisión

N --- واضيع مم --- ضوع ول مم Tema

A فا ت تمجف رل مف فون تمجف رل مف فة تمجف رل مف ف تمجف رل مف Tembloroso

A جول ت خم جولون خم جولة خم جول خم Temeroso

N --- --- رارة حم --- Temperatura
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N --- عابفد مم
--- علبمد مف Templo

N --- ففصول --- ل فمصل Temporada

A قلتا ت ؤم مف قلتون ؤم مف قلتة ؤم مف قل ت ؤم مف Temporal

A --- --- رة بمكلف مف ر بمكلف مف Temprano

N --- --- --- راز طف Tendencia

N بمقلال ت بمقلالون بمقلالة بمقلال Tendero

N ك وم شف
--- شموكة --- Tenedor

N --- ضفغوط --- ضمغلط Tensión

N شمطائفر --- شمطيرة --- Tentempié

N --- طملمحا ت مفصل --- طملمح مفصل Término

N فا ت شفرل --- فة شفرل --- Terraza

A --- --- يلة بمرل يل بمرل
Terrestre

A هيبا ت رم هيبون رم هيبة رم هيب رم Terrible

N شاهفدا ت شاهفدون دة شاهف شاهفد Testigo

A --- --- نلسوجة مم نلسوج مم
Téxtil

N --- نفصوص --- نمصل Texto

N --- قا ت أمول --- قل ت وم
Tiempo

N --- نة أزمف --- ممن زم
Tiempo

N --- دمكاكين --- دفكلان Tienda

N --- أمراضي --- ض أمرل Tierra

N خال ت أخوال خالة خال Tío materno

N ا ت عممل أمعمام ة عممل عممل Tío paterno

N --- أمنواع --- ع نمول Tipo

N شمهادا ت --- شمهادة --- Título

N ناشفف مم --- نلشمفة مف --- Toalla

N --- --- --- كفلل Todo

N --- --- --- ح تمسامف Tolerancia

N --- --- --- م طمماطف Tomate

N --- لمدا ت جل مم
--- لمد جل مم Tomo

A غمبيلا ت غمبيلون غمبيلة غمبيل
Tonto
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N --- --- --- نلع التَجول مم
Toque de queda

N ف عمواصف --- فة عاصف --- Tormenta

N --- عمذابا ت --- عمذاب Tormento

N --- أبراج --- ج بفرل Torre

N --- --- --- تمعلذيب Tortura

N --- --- --- سفعال Tos

N ل ت عامف ال عفمل لة عامف ل عامف Trabajador

N أمعمال --- ل --- عممم Trabajo

N --- أشغال --- شفغلل Trabajo

N --- ارا ت رل جم --- ار رل جم Tractor

N --- تمقاليد --- تمقليد Tradición

A تمقلليديلا ت تمقلليديلون تمقلليديلة تمقلليديل
Tradicional

N ما ت جف تمرل مف مون جف تمرل مف مة جف تمرل مف م جف تمرل مف Traductor

N كا ت السير رم حم --- كة السير رم حم --- Tráfico

N مآسي --- مساة أ مم
--- Tragedia

N بمدل ت --- بمدلة --- Traje

A ئا ت هادف ئون هادف هادئة هادىء Tranquilo

A --- --- شمفافة شمفاف Transparente

N مواصمل ت --- لة مواصم --- Transporte

N --- لجا ت عف --- لج عف Tratamiento

N --- أمكواب --- كوب Traza

N --- قفطارا ت --- قفطار Tren

A زينا ت حم زينون حم زينة حم زين حم Triste

N --- زان أحل --- ن زل حف Tristeza

N --- أمطلراف --- ف طمرل Trozo

PrN أمنل تف --- --- --- Tú

PrN أمنل تم --- --- --- Tú

N تونفسيلا ت تونفسيلون تونفسيلة تونفسيل Tunecino

N سياحا ت --- سياحة --- Turismo

N سائفحا ت سفيلاح سائفحة سائفح Turista
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A أمخيرا ت أمخيرون أمخيرة أمخير Último

A فمريدا ت فمريدون فمريدة فمريد Único

N --- --- نمسلمة --- Unidad de población

N --- --- --- تلفحاد السوفياتي الف Unión Soviética

N عا ت جامف --- عة جامف --- Universidad

N --- اففر أمظل --- ظمفلر Uña

A فيدا ت مف فيدون مف فيدة مف فيد مف Útil

N نمبا ت عف --- نمب عف نمبة عف Uva

N عفطمل | عفطلل ت --- لة عفطل --- Vacaciones

N --- ماد أمغل --- د غممل Vaina

A شمجاعا ت شمجاعون شمجاعة شمجاع Valiente

N --- أمسياج --- سياج Valla

N --- ديان وف
--- واٍد Valle

N قفيمم --- قيمة --- Valor

A --- --- عدلة --- Varios

N --- كفؤوس --- كمألس Vaso

N --- راحيض مم --- حاض رل مف Váter

N جارا ت جيران جارة جار Vecino

A نمباتيلا ت نمباتيلون نمباتيلة نمباتيل
Vegetal

N --- حة أموشف --- شاح وف
Velo

N --- --- عة سفرم --- Velocidad

N بائفعا ت بائفعون | باعة بائفعة بائفع Vendedor

N --- شمبابيك --- شفبلاك Ventana

N نمواففذ --- نافمذة --- Ventana

N
---

نمواففذ | شمبابيك
---

ناففذة | شفبلاك
السيارة

Ventanilla

A --- --- يلفيلة صم يلفيل صم
Veraniego

N --- --- --- صميلف Verano

A قا ت صادف قون صادف قة صادف صادفق Veraz

N قائفق حم --- قيقة حم --- Verdad
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A راوا ت ضل خم ر خفضل راء ضل خم ضمر أمخل Verde

A --- --- يلتيلة زم يلتيل زم
Verde militar

N خفضمروا ت --- رة خفضل خفضار Verdura

N --- --- --- ل جم خم Vergüenza

N آيا ت --- آية --- Verso

N --- بفيو ت --- بميل ت Verso

N فمساتين --- --- تان ففسل Vestido

N ا ت رل مم --- ة رل مم --- Vez

N --- فار أمسل --- سمفلر Viaje

N ل ت حل رف
--- لة حل رف

--- Viaje

N ساففرا ت مف ساففرون مف سماففرة مف سماففر مف Viajero

N ئيس نائفبا ت رم ئيس اب رم نفول ئيس نائفبة رم ئيس نائفب رم Vicepresidente

N ضمحايا --- ضمحية --- Víctima

N --- --- ياة حم --- Vida

N --- --- --- جاج زف Vidrio

A تيارا ت خف تايرة خم تيارة خف تيار خف Viejo

N أمرياح --- ريح --- Viento

N --- بفطون --- بمطلن Vientre

N --- --- --- عة مل يموم الجف Viernes

N --- --- --- ل خم Vinagre

N --- مور خف --- ر مل خم Vino

N --- --- --- نمبيذ Vino

N --- تفصابا ت افغل --- تفصاب افغل Violación

N --- --- --- عفنلف Violencia

N --- --- ---
نلسيل عفنلف جف Violencia de género

A عمنيفا ت عمنيفون عمنيفة عمنيف Violento

N زيارا ت --- زيارة --- Visita

N --- ن ساكف مم --- كمن سل سمكمن | مم Vivienda

A حيلا ت أحياء حيلة حيل
Vivo

N دا ت فلرم مف --- --- --- Vocabulario
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N كا ت رم حم --- كة رم حم --- Vocal

PrN تفَن أمنل --- --- --- Vosotras

PrN أمنلتفم --- --- --- Vosotros

N --- أمصوا ت --- صمو ت Voz

N --- وا ت أمصل --- صمول ت Voz

N عودا ت --- عودة --- Vuelta

N --- --- --- بص جف Yeso

N هاديلا ت جف هاديلون جف هاديلة جف هاديل جف
Yihadista

PrN أمنا --- --- أمنا Yo

N --- أمللبان --- لمبمن Yogur

N --- ر زم جم --- رة زم جم Zanahoria

N ق ناتمطف مم --- نلطمقة مف --- Zona

N --- واقفع مم
--- قمع ول مم

Zona

N --- عمصائفر --- عمصير Zumo

Tabla 7: Base de datos del diccionario de nombres y adjetivos
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