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 الترجمة ا. لمة الترجمة الكلمة

 waveموجة  theأل 

 insideداخل  beيكون 

 carriageنقل  ofمن 

fit  يناسبand 

 و

 conversionتحويل 

a 

 أ

 hurryعجل  inفي 

 essayمقالة  toإلى 

 integrationالتكامل  haveيملك 

 resignationاستقالة  itهو 

 treasuryالخزانة  toإلى 

 travellerالمسافر 

 forألجل 

 assaultاعتداء 

 iأنا 

 chocolateالشوكوالتة  thatالذي 

 scheduleجدول  youأنت 

 formatشكل  heهو 

 twinالتوأم  onعلى 

undoubtedly with مع 

 murderقتل  doيفعل 

 sighر تحس atفي 

 leaseاإليجار  byبواسطة 

 sellerبائع  notليس 

 bitterمرارة  thisهذا 

 allyحليف  butلكن 

 doubleمزدوج  fromمن 

 stakeخطر  theyهم 

 capغطاء  hisله 

 flexibleمرن  thatالذي 

 informalغير رسمي  sheهي 

 processingمعالجة  orأو 

 stableمستقر  whichأي 

 sympathyتعاطف  asكأن 
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 tillحتى  weنحن 

 tunnelنفق  anإجراء 

pen 

 قلم sayيقول 

 instalتركيب  willسوف 

 blowضربة  wouldأن 

 suspendتوقف  canيستطيع 

 notablyال سيما  ifإذا 

 wanderتجول  theirهم 

 disappointنخيب  goيذهب 

 wipeمسح  whatماذا 

 attractionجذب  thereهناك 

 folkم قو allالكل 

 discالقرص  getيحصل 

 inspireألهم  herملكها 

 machineryآلية  makeيصنع 

 inspectorمفتش  whoمن 

 nowhereال مكان  asكأن 

 undergoالخضوع  outخارجي 

 balanceتوازن  upفوق 

 wiseحكيم  seeيرى 

 purchaserمشتر  knowيعرف 

 resortمنتجع  timeوقت 

 popبوب  takeيأخذ 

 easeسهولة  themهم 

 organالجهاز  someبعض 

 deficitالعجز  couldوعاء 

 friendshipصداقة  soلذلك 

convey  نقلhim him 

 dearعزيز  yearسنة 

 reserveاحتياطي  intoفي 

 frequentمتكرر  itsأعماله 

 planetكوكب  thenثم 
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 intenseمكثفة  thinkيفكر 

 looseفضفاض  myملكي 

 retailلتجزئة بيع با comeيأتي 

 grainحبوب  moreأكثر 

 lostمفقود  aboutحول 

 particleجسيم  nowاآلن 

 destructionتدمير  lastأخير 

 witnessالشاهد  yourملكك 

 pitحفرة  meأنا 



conception  تصورno 

 ال

 registrationتسجيل  otherأخرى 

 rivalالمنافس  giveيعطي 

 steadyثابت  justمنصف 

 backخلف  shouldينبغي 

steam  بخارthes 

 eهذه 

 chancellorالمستشار  peopleالناس 

 crashتحطم  alsoأيضا 

 beltحزام  wellحسنا 

 logicالمنطق  anyأي 

 confrontمواجهة  onlyفقط 

 premiumقسط  newجديد 

 precedeتسبق  veryجدا 

 experimentalتجريبي  whenمتى 

 alarmانذار  mayمايو 

 incentiveحافز  wayطريقة 

 rationalعقالني  lookينظر 

 benchمقعد  likeمثل 

 ambitionطموح  herملكها 

 inadequateغير كافية  suchمثل 

regarding how كيف 

 wrapإنهاء  becauseألن 

 sinceمنذ  whenمتى 
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 fateقدر  asكأن 

 anticipateتوقع  goodجيد 

 increasingمتزايد  findيبحث 

 spiritualروحي  man رجل

 strangerغريب  ourملكنا 

 vendorبائع  wantيريد 

 logicalمنطقي  dayيوم 

 fibreاأللياف  betweenبين 

 attributeالسمة  evenحتى 

 blackأسود  thereهناك 

 senseإحساس  manyكثير 

 makerصانع  thoseأولئك 

 petrolبنزين  oneواحد 

 generousسخي  afterبعد 

allocation  توزيعdown 

 أسفل

 declarationإعالن  yeahنعم 

 depressionاالكتئاب  soلذلك 

 bottomأسفل  thingشيء 



 modestمتواضع  tellيخبر 

 devoteتكريس  backخلف 

 dividendعائد  stillساكن 

 condemnندين  mustيجب 

 integrateدمج  childطفل 

 acuteحادة  hereهنا 

 identificationالهوية  overفوق 

 pileكومة  tooأيضا 

 barelyبالكاد  putيضع 

 betرهان  ownيملك 

 directiveتوجيهات  onعلى 

providing  تقديمno 

 ال

 bareمجرد  workعمل 

 modifyتعديل  becomeيصبح 
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 finalالنهائي  moreأكثر 

 swearأقسم  oldكبير 

 accordinglyوفقا  governmentحكومة 

 validصحيح  meanيعني 

 whereverأينما  partالجزء 

 mediumمتوسطة  leaveيغادر 

 mortalityمعدل الوفيات  lifeحياة 

 funeralدفن  greatعظيم 

 silkالحرير  whereأين 

 cowالبقرة  caseحالة 

 dependingحسب  womanامرأة 

 citeاستشهد  overفوق 

 correspondتقابل  seemيبدو 

 classicالكالسيكي  sameنفس 

 inspectionتفتيش  workعمل 

 participleإسم الفاعل  needيحتاج 

 rubbishهراء  feelيشعر 

 hypothesisفرضية  systemنظام 

 minimumالحد األدنى  eachكل 

 slopeمنحدر  mayمايو 

 youngsterشاب  mightقوة 

 invitationدعوة  muchكثير 

 patchبقعة  askيسأل 

 federationاتحاد  numberعدد 

 subdivisionتقسيم  yesنعم 

 closureإغالق  anotherآخر 

 dictionaryالقاموس  worldالعالم 

 automaticتلقائي  areaالمنطقة 

 withdrawalانسحاب  showيظهر 

 cryصرخة  courseدورة 



 liableعرضة  companyشركة 

 boroughمنطقة إدارية  shallسوف 
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 slowبطيء  underتحت 

 suspicionاشتباه  problemالمشكلة 

 wellحسنا  againstمقابل 

 fragmentشظية  neverأبدا 

 jewيهودي  allالكل 

 localالمحلي  mostمعظم 

 portraitصورة  serviceالخدمة 

 evaluateتقييم  tryيحاول 

 revolutionaryثوري  callمكالمة 

competitor  منافسhand 

 يد

 soleالوحيد  partyطرف 

 reliableموثوق  highعال 

 weighوزن  aboutحول 

 clinicعيادة  somethingشيء ما 

medieval school مدرسة 

 shineتألق  inفي 

 knitشابك  smallصغير 

 complexityتعقيد  placeمكان 

 bikeدراجة  beforeقبل  fenceسياج  whyلماذا 

 remedyعالج  whileبينما 

 eliminateالقضاء  awayبعيدا 

 freezeتجمد  keepيحتفظ 

 establishedالمنشأة  pointنقطة 

 intellectualفكري  houseمنزل 

 interiorالداخلية  differentمختلف 

 garageمرأب  countryقطر 

 voterناخب  reallyبالفعل 

 eraعهد  provideيوفر 

 plotمؤامرة  holdيمسك 

 electricalالكهربائية  largeكبير 

 greetية تح memberعضو 
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 disorderاضطراب  offبعيدا 

 lieيكذب  alwaysدائما 

 excuseعذر  nextالتالي 

 formallyرسميا  followيتبع 

 cancelإلغاء  withoutبدون 

 socialistاالشتراكي  turnبدوره 

 excessفائض  endنهاية 

 harmضرر  withinضمن 



 exactدقيق  localالمحلي 

 obligeتجبر  whereأين 

 accountantمحاسب  duringأثناء 

 mutualمتبادل  bringيحضر 

 fatسمين  mostمعظم 

 laughterالضحك  wordكلمة 

 volunteerمتطوع  beginيبدأ 

 disposalالتصرف  exampleمثال 

 loadحمل  nextالتالي 

 murmurخرير الماء  familyعائلة 

 tonneللطن  factالحقيقة 

 clerkكاتب  likeمثل 

 curiousالغريب  writeيكتب 

 applicantمقدم الطلب  stateدولة 

 satisfactoryمرض  quiteتماما 

 removalإزالة  bothكال 

 processorالمعالج  startيبدأ 

 cottonالقطن  runيشغل 

 hesitateتتردد  longطويل 

 reverseعكس  rightصحيح 

 admireمعجب  setيعين 

 professorأستاذ  helpمساعدة 

 namelyأي  everyكل 

 electoralاالنتخابات  homeمنزل 
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 delightسرور  monthالشهر 

 exposureتعرض  sideجانب 

 mateالربان  nightليلة 

 promptسريع  importantهام 

 urgentعاجل  eyeالعين 

 distinctiveمميز  headرأس 

 marginalهامشي  questionالسؤال 

 structuralالهيكلية  businessعمل 

 ropeحبل  playتشغيل 

 acreفدان  powerطاقة 

 entertainmentتسلية  moneyنقود 

 minerعامل منجم  changeتغيير 

 encouragingمشجع  moveحركة 

 pigخنزير  interestمصلحة 

 guaranteeضمان  orderترتيب 

 gearمعدات  bookكتاب 

 anniversaryالذكرى  oftenغالبا 

 ceremonyمراسم  developmentتطوير 

 pastالماضي  youngصغير 

 leftيسار  nationalالوطنية 

 monopolyاحتكار  payالدفع 



 rubفرك  hearيسمع 

 fleeالفرار  roomحجرة 

 aboveأعلى  whetherسواء 

 discountالخصم  waterماء 

 yieldيستسلم  formشكل 

 advertisementاإلعالن  carسيارة 

audit other أخرى 

 contraryالعكس  perhapsربما 

 explosionانفجار  meetيقابل 

 swallowابتالع  untilحتى 

 funمتعة  thoughمع هذا 

 

 

 

9 

 typicallyعادة  policyسياسة 

 clothقماش  includeتشمل 

 ratفأر  believeيعتقد 

 cableكابل  councilالمجلس 

 crashتحطم  alreadyبالفعل 

 interruptقاطع  possibleممكن 

 controversyخالف  nothingال شيء 

 flameالشعلة  lineخط 

 allegationادعاء  allowيسمح 

 everydayكل يوم  needيحتاج 

 rabbitأرنب  effectأثر 

 stabilityاستقرار  bigضخم 

 tideالمد والجزر  leadريادة 

 illustrationتوضيح  standيقف 

 insectالحشرات  ideaفكرة 

 correspondentالمراسل  studyدراسة 

 brushفرشاة  lotالكثير 

 determinedتحدد  liveيعيش 

 deviseاستنباط  jobوظيفة 

 adjustmentتعديل  sinceمنذ 

 controversialالجدل  nameاسم 

 escapeالهروب  resultنتيجة 

 organicعضوي  bodyجسم 

 collapseانهيار  happenحدث 

 historicتاريخي  friendصديق 

 interfaceالبيني  rightصحيح 

 thoroughlyتماما  leastاألقل 

 shadeظل  rightصحيح 

 templeمعبد  almostتقريبا 

 craftالحرف  muchكثير 

 nurseryحضانة  carryيحمل 

 desirableمرغوب فيه  authorityسلطة 
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 pianoبيانو  longطويل 

 assuranceالضمان  earlyمبكرا 

 advertiseأعلن  viewعرض 

 jurisdictionاالختصاص  himselfنفسه 

 bayخليج  publicالعامة 

 disabilityعجز  togetherمعا 

 specificationالمواصفات  talkيتحدث 

 arrestاعتقال  reportتقرير 

 presidentialرئاسي  afterبعد 

 unexpectedغير متوقع  onlyفقط 

 pennyالبنس  beforeقبل 

 celebrationاحتفال  faceوجه 

 respectاحترام  sitالجلوس 

 aidمساعدة  marketالسوق 

 grossإجمالي  appearيبدو 

 processعملية  continueتواصل 

 colonyمستعمرة  laterالحق 

 leapطفرة  hourساعة 

 woundجرح  rateسعر 

 hardwareالمعدات  lawالقانون 

bible door باب 

 floatالطفو  courtمحكمة 

 satelliteالساتلية  officeمكتب 

 statisticalإحصائي  letيدع 

 hireتأجير  warالحرب 

 markedملحوظ  produceإنتاج 

 cathedralكاتدرائية  reasonسبب 

 correctصحيح  lessأقل 

 motiveدافع  ministerوزير 

 raidغارة  personشخص 

 accommodateاستيعاب  particularخاصة 

 induceحث  fullممتلئ 
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 mutterدندنة  involveإشراك 

 trapفخ  sortالنوع 

 bulkحجم  requireتتطلب 

 humourالفكاهة  suggestوتشير 

 invasionغزو  farبعيد 

 traditionallyتقليدي  towardsباتجاه 

 upstairsالطابق العلوي  periodفترة 

 collectiveجماعي  considerنظر 

 emissionانبعاث  readيقرأ 

 rhythmإيقاع  changeتغيير 

 translateيترجم  societyمجتمع 



 batteryبطارية  processعملية 

 transformationتحول  motherأم 

 nakedعار  offerعرض 

 stimulusحافز  lateمتأخر 

 whiteأبيض  voiceصوت 

 menuقائمة الطعام  bothكال 

 toiletمرحاض  policeالشرطة 

 effectivenessلية فعا kindنوع 

 needleإبرة  loseيفقد 

 surpriseمفاجأة  addإضافة 

accordance  بموجبprobabl 

 yربما 

 fictionخيال  expectيتوقع 

 moleculeمثقال ذرة  everأبدا 

 learningتعلم  availableمتوفر 

statute no 

 ال

 junctionتقاطع  priceاألسعار 

 overlookنغفل  littleقليل 

 reluctantتحجم  actionعمل 

 experiencedخبرة  issueمسألة 

nearb 

 yقريب  farبعيد 

 necessityضرورة  rememberيتذكر 
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 lorryشاحنة  positionموقف 

 graphicsرسومات  costالتكلفة 

 stimulateحفز  littleقليل 

 therapyعالج  matterأمر 

 warmthدفء  communityمجتمع 

 convenientيح مر remainيظل 

 domainمجال  typeنوع 

 tournamentالبطولة  researchبحث 

 propositionاقتراح  educationلتعليم 

 ا

 sheerمحض  fallسقوط 

 gripقبضة  speakيتكلم 

 bloodyدموي  fewقليل 

 discriminationتمييز  todayاليوم 

 widowأرملة  enoughكاف 

 fitيناسب  openيفتح 

 rulingكمة الحا badسيئ 

 assertتأكيد  buyيشتري 

 driftانحراف  programmeبرنامج 



 episodeحلقة  minuteدقيقة 

 mythأسطورة  momentلحظة 

 nonethelessومع ذلك ،  girlفتاة 

 terraceشرفة  ageعمر 

 uncertainغير مؤكد  centreمركز 

 twistحيلة  stopتوقف 

 insightنظرة متعمقة  controlمراقبة 

 tragedyمأساة  valueقيمة 

 undermineتقويض  sendيرسل 

 criticiseانتقاد  healthصحة 

 enforceإنفاذ  decideقرر 

 leafletمنشور  mainرئيسي 

 marchمارس  winفوز 

 fellowزميل  understandيفهم 
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 objectموضوع  decisionقرار 

 pondبركة  developتطوير 

 adventureمغامرة  classالطبقة 

 mixedمختلط  receiveتلقي 

 equityإنصاف  backخلف 

 rebelالمتمردة  severalعديد 

 literallyحرفيا  returnالعودة 

 loyaltyوالء  buildيبني 

 magnificentرائع  spendينفق 

 tremendousهائل  forceقوة 

airline condition شرط 

 restorationاستعادة  itselfنفسها 

 shoreشاطئ  paperورقة 

 physicallyبدنيا  themselvesأنفسهم 

 renderتقديم  majorهام 

 emphasizeالتأكيد على  offبعيدا 

 institutionalالمؤسسية  describeوصف 

 commanderقائد  agreeيوافق 

 singerمطرب  increaseيزيد 

 straightforwardصريح  uponعلى 

 breedساللة  learnيتعلم 

full 

 -timeبدوام كامل  generalعامة 

 squeezeضغط  centuryقرن 

 successorخليفة  thereforeولذلك 

 headingعنوان  fatherأب 

 triumphانتصار  sectionالقسم 

 mathematicsالرياضيات  aroundحول 

 laughضحك  activityالنشاط 



 easeسهولة  roadالطريق 

 stillساكن  tableجدول 

 biologicalولوجية البي includingبما 

 speciallyخصيصا  churchالكنيسة 
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 forgiveيغفر  reachيصل 

 chaseمطاردة  realحقيقي 

 fractionجزء  lieيكذب 

 photoصور  mindعقل 

 trusteeوصي  likelyاألرجح 

 mudالطين  amongبين 

 wherebyبموجبها  teamفريق 

 copyنسخة  experienceتجربة 

 functionalوظيفي  deathموت 

pensioner  المتقاعدsoo 

 nحاال 

 awaitانتظار  actعمل 

 desperatelyيائس  senseإحساس 

 coverageالتغطية  certainمعين 

 indicatorمؤشر  studentطالب 

 wildlifeالحياة البرية  halfنصف 

 lightlyبخفة  aroundحول 

hierarchy language لغة 

 evolveتتطور  walkيمشي 

mechanical 

 ميكانيكي dieيموت 

 expertخبير  specialخاصة 

 capitalistرأسمالي  difficultصعبة 

 creditorدائن  internationalالدولية 

 composeتؤلف  particularlyخاصة 

 essenceجوهر  departmentإدارة 

 mentallyعقليا  managementإدارة 

 gazeنظرة  morningصباح 

seminar draw سمير 

 continentقارة 

 acrossعبر 

 figالتين  hopeأمل 

 labelالعالمة  planخطة 

 targetهدف  productمنتج 

 chapالفصل  cityمدينة 
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 trousersبنطلون  earlyمبكرا 

 flexibilityمرونة  committeeلجنة 

 verseشعر  letterرسالة 

 equivalentتعادل  createخلق 

 whiskyويسكي  evidenceدليل 

 echoصدى  footقدم 

 recruitتوظيف  clearواضح 

 bushبوش  boyولد 

 cupboardخزانة  gameلعبة 

 launchإطالق  foodطعام 

 unfairغير منصف  roleدور 

 commandقيادة  practiceممارسة 

 mergerاالندماج  bankالبنك 

 prominentبارز  elseأيضا 

 shortageنقص  supportدعم 

 subtleخفية  sellيبيع 

 capitalرأس المال  eventحالة 

 fishسمك  buildingبناء 

 gangعصابة  rangeنطاق 

 lifetimeحياة  behindوراء 

 unhappyغير سعيد  sureمتأكد 

 eliteنخبة  reportتقرير 

 aggressiveالعدواني  passنقل 

 finishاالنتهاء  blackأسود 

 refusalرفض  stageالمرحلة 

 exchangeتبادل  meetingاجتماع 

 landingهبوط  sometimesأحيانا 

 superiorأعلى  thusولذلك 

 debateمناقشة  acceptتقبل 

 educateتثقيف  townمدينة 

 initiateبدء  artفن 

 productivityإنتاجية  furtherأبعد 
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 separationفصل  clubالنادي 

 probabilityاحتمال  causeقضية 

 virusفيروس  armذراع 

 foolغبي  historyالتاريخ 

 reporterالمراسل  parentالوالدين 

 capitalismرأسمالية  landأرض 

 popبوب  tradeتجارة 

 painfulمؤلم  watchيشاهد 

 complexمجمع  whiteأبيض 

 correctlyصحيح  situationحالة 



 imperialاالمبراطورية  whoseالذي 

 rumourإشاعة  agoقبل 

 availabilityتوفر  teacher مدرس

 justificationمبرر  recordسجل 

 spectacularمذهل  managerمدير 

 remainيظل  relationالعالقة 

 oceanالمحيط  commonشائع 

 cliffجرف  strongقوي 

 sociologyعلم اإلجتماع  fieldحقل 

 missileصاروخ  wholeالكل 

free  من المحزنsadly 

 مجاني

 artificialمصطنع  yesterdayأمس 

 situateوضعه  supportدعم 

 oralالشفوي  windowنافذة 

 provokeاستفزاز  accountحساب 

 angelمالك  explainشرح 

 maximumأقصى  stayيبقى 

 shameخزي  fewقليل 

 spareاحتياطية  waitينتظر 

 businessmanرجل اعمال  usuallyعادة 

 discretion التقديرية differenceفرق 

 intelligentذكي  materialمادة 
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 bookكتاب  airالهواء 

 explicitصريح  wifeزوجة 

 counterمضادة  coverغطاء 

 pushدفع  applyينطبق 

 uniformموحد  projectمشروع 

 clothingالمالبس  raiseيرفع 

 hungryجوعان  saleسيل 

 objectiveهدف  relationshipعالقة 

 subjectموضوع  indeedحقا 

 rideركوب  lightضوء 

 attendanceالحضور  claimمطالبة 

 romanticرومانسي  formشكل 

part 

-time base قاعدة 

 backingدعم  careعناية 

 sensationضجة  certainlyبالتأكيد 

 begالتسول  ruleحكم 

 classicالكالسيكي  homeمنزل 

 classificationتصنيف  cutقص 



 interestمصلحة  growينمو 

 appendixالتذييل  similarمماثل 

 densityكثافة  storyقصة 

 doorwayمدخل  qualityالجودة 

 hintتلميح  workerعامل 

 legislativeتشريعية  natureطبيعة 

 currentحالي  structureهيكل 

 showerدش  dataالبيانات 

 successionخالفة  poundجنيه 

 durationمدة  methodطريقة 

 desertصحراء  unitوحدة 

 chapelكنيسة صغيرة  bedسرير 

 nativeالوطنية  centralسنترال 

 receiptاستالم  unionاالتحاد 
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 amazingمدهش  movementحركة 

 comparableللمقارنة  boardلوحة 

 fleetسطول 

 أ TRUEالحقيقية 

 hopefullyنأمل  wellحسنا 

 developerالمطور  simplyببساطة 

 installationتركيب  containتتضمن 

 disadvantageمساوئ  especiallyخاصة 

 crystalالبلور  openيفتح 

 recipeطريقة  shortقصير 

 refusalرفض  modelنموذج 

 scheduleجدول  bearيحمل 

 formerlyسابقا  singleمفرد 

 successiveالمتعاقبة  joinينضم 

 loudعال  reduceتخفيض 

 valueقيمة  establishنشاء إ

 physicsفيزياء  herselfنفسها 

 kissقبلة  wallجدار 

 strokeضربة  faceوجه 

 truckشاحنة  easyسهل 

 envelopeمظروف  privateالخاصة 

speculatio 

 nمضاربة  computerكمبيوتر 

 canalالقناة  formerسابق 

 directoryدليل  chapterفصل 

 chemistryكيمياء  schemeمخطط 

 fadeيتالشى  theoryنظرية 

 isolationالعزلة  chooseيختار 

 receiverالمتلقي  wishيتمنى 

unnecessary achieve يحقق 



 defenderالمدافع  financialمالي 

realisti 

 cواقعي  poorفقير 

 sinخطيئة  officerضابط 

  stanceموقف  upفوق 
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 socialistاالشتراكي  chargeسعر 

 contentمحتوى  directorمدير 

 subsidyدعم  driveيقود 

 darlingحبيب  dealصفقة 

 toyلعبة  placeمكان 

 decentالئق  approachمنهج 

 foreverأللبد  chanceفرصة 

 libertyحرية  applicationتطبيق 

 coordinateتنسيق  seekيبحث 

 skirtتنورة  cosجتا 

 influentialمؤثر  topأعلى 

 tacticتكتيك  amountمبلغ 

bastard son ابن 

 compoundمركب  operationعملية 

 dullممل  failفشل 

 ingredientعنصر  humanحقوق 

 caterتلبي  opportunityفرصة 

 faintخافت  ohيا 

 scholarعالم  simpleبسيطة 

 ghostشبح  leaderزعيم 

 diagnosisتشخيص  lookينظر 

 ridiculous سخيف shareمشاركة 

 sculptureالتمثال  productionاإلنتاج 

 delegateمندوب  recentاألخيرة 

 kitكيت  firmشركة 

 neatأنيق  pictureصورة 

 dialogueحوار  sourceمصدر 

 lionأسد  securityاألمن 

 repairإصالح  accordingوفقا 

 trayصينية  serveخدمة 

 fantasyخيال  endنهاية 

 leaveيغادر  contractعقد 
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 exportالتصدير  wideعريض 



 forthنة  occurتحدث 

 lampالمصباح  agreementاتفاقية 

 allegeويدعي  betterأفضل 

 يقتل 

 marvellousرائع  animalالحيوان 

 reachيصل  heartقلب 

 locallyمحليا  purposeغرض 

 rapeاغتصاب  standardمعيار 

 backwardsالى الوراء  dueمستحق 

 descendتحدر  riseيرتفع 

 secureآمن  secretaryسكرتير 

 excuseعذر  dateتاريخ 

 peerاألنداد  hardصعب 

 geneticالجينية  musicموسيقى 

 foldأضعاف  hairشعر 
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consensus prepare إعداد 

 portfolio محفظة factor عامل

 shop متجر other أخرى

 administer إدارة pattern نسق

 builder البناء manage إدارة

 frown عبوس piece قطعة

 nest عش discuss بحث

 delegation وفد prove إثبات

 lung رئة front الجبهة

tip evening مساء 

 heating تدفئة royal الملكي

 outside في الخارج tree شجرة like مثل population السكان

 instinct غريزة fine غرامة

 lonely وحيد plant مصنع

 teenager مراهق pressure الضغط

 extract مقتطف catch يمسك

 radiation اإلشعاع response استجابة

 residence اإلقامة pick اختيار

 autonomy الحكم الذاتي street الشارع

 concession امتياز performance األداء

 graduate خريج knowledge معرفة

 musician موسيقي despite احتقار

 norm معيار june يونيو

 bear يحمل design تصميم

 glory مجد page صفحة

 persist مستمرة enjoy يتمتع

 equip تجهيز individual فرد

 rescue اإلنقاذ suppose ظن

 officially رسميا instead بدال



 partial جزئي wear يلبس

 liberation تحرير basis أساس
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 worryقلق  sizeحجم 

 dailyيوميا  environmentبيئة 

 huntمطاردة  perلكل 

 contractعقد  fireنار 

 heelكعب  seriesسلسلة 

 assignإسناد  successنجاح 

 updateتحديث  naturalطبيعية 

 singleمفرد  wrongخطأ 

 springالربيع  nearقريب 

 commonsمجلس العموم  roundجولة 

 happilyلحسن الحظ  thoughtتفكير 

 pregnancyالحمل  listقائمة 

 stretchامتداد  argueيجادل 

 weeklyاألسبوعية  finalالنهائي 

 spectrumطيف  introduceعرض 

 dampرطب  analysisتحليل 

 intensiveمكثف  enterإدخال 

 inventاخترع  spaceالفضاء 

 panicذعر  arriveتصل 

 suicideانتحار  ensureيضمن 

 giantعمالق  demandالطلب 

 simultaneouslyمعا  statementبيان 

 casualعرضي  toإلى 

 preciousثمين  attentionاهتمام 

 sphereميدان  loveحب 

 beanفاصوليا  principleمبدأ 

 envisageتصور  pullسحب 

sword  السيفse 

 tيعين 

 changingتغيير  doctorطبيب 

 timeوقت  referأشير 

 besidesفة إلى باإلضا featureميزة 

 concedeتنازل  coupleزوجان 
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 primaryاألساسية  stepخطوة 

 severelyخطير  followingتال 

 uniteتوحد  thankالشكر 

 insertتضاف  machineآلة 

 instructتعليمات  incomeالدخل 

 separatelyعلى حدة  trainingتدريب 



 exhibitمعرض  presentيقدم 

 goيذهب  associationجمعية 

 braveشجاع  filmفيلم 

 tuneالنغمة  regionالمنطقة 

 tutorمدرس  effortمجهود 

 continuedتابع  playerالعب 

 debutالول مرة  presentيقدم 

 cafeمقهى  awardجائزة 

 downstairsالطابق األسفل  villageقرية 

 incidenceحدوث  controlمراقبة 

 delicateدقيق  organisationمنظمة 

 killerالقاتل  whateverمهما 

 regretأسف  newsاألخبار 

 subsidiaryفرعية  niceجميل 

 entertainترفيه  difficultyصعوبة 

 genderالنوع  modernحديث 

 clingتشبث  cellخلية 

 fetchجلب  closeإغالق 

 verticalرأسي  currentحالي 

 stripشريط  legalقانونية 

 assistantساعد م energyالطاقة 

 breedساللة  finallyأخيرا 

 duckبطة  degreeدرجة 

 pleadالمرافعة  mileميل 

 abolishإلغاء  meansوسائل 

 pintنصف لتر  growthالنمو 
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 excessiveمفرط  whomالذي 

 lineخط  treatmentالعالج 

 princessأميرة  soundسليم 

 translationالترجمة  aboveأعلى 

 digitalرقمية  taskمهمة 

 steepحاد  provisionتوفير 

 graveخطير  affectتؤثر 

please 

 jetطائرة  redأحمر 

 boostزيادة  happyسعيد 

 exceptionalاستثنائي  behaviourسلوك 

 correlationارتباط  concernedالمعنية 

 randomعشوائية  pointنقطة 

 interveneتدخل  functionوظيفة 

 outlineموجز  identifyتحديد 

 motivationالدافع  resourceموارد 

 packetعلبة  defenceالدفاع 

 safelyبسالم  gardenحديقة 

 harshقاس  floorأرضية 



technology 

 drawيرسم  styleأسلوب 

 spreadينتشر  feelingشعور 

 allegedيزعم  scienceالعلوم 

 complicatedمعقد  relateوتتصل 

 concreteسة ملمو doubtشك 

 crackالكراك  horseحصان 

 intensityكثافة  forceقوة 

 progressiveتقدمية  answerإجابة 

 redundancyعن الحاجة  compareقارن 

 flyيطير  sufferتعاني 

 fancyولع  individualفرد 

 alternativelyبدال من  announceأعلن 
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 resembleتشابه  forwardأللمام 

user 

 waitingانتظار  fundصندوق 

 fierceعنيف  characterالطابع 

 parameterبارامتر  riskخطر 

 colourاللون  normalطبيعي 

 tropicalالمدارية  myselfنفسي 

 engagementمشاركة  norوال 

 oursلنا  dogكلب 

 contestمسابقة  obtainتحصل 

 courageالشجاعة  quicklyبسرعة 

 editتحرير  armyالجيش 

 delightedمسرور  indicateوتشير 

 hipالورك  forgetينسى 

 carerالرعاية  stationالمحطة 

 sponsorرعاية  glassالزجاج 

 crackالكراك  cupكأس 

 occupationalمهني  previousالسابق 

 substantiallyجوهريا  husbandزوج 

 trainerمدرب  recentlyمؤخرا 

 inheritوراثة  publishنشر 

anyway 

 remainderبقية  seriousخطير 

 assignmentمهمة  visitزيارة 

capital 

 concealإخفاء  eitherإما 

 discloseكشف  noteمذكرة 

exclusively season الموسم 

 workingالعمل  argumentحجة 

 mildمعتدل  listenينصت 



 chronicمزمن  showيظهر 

responsibility 
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 splendidرائع  significantهام 

 clayطين  dealصفقة 

 riderراكب  primeرئيس 

 conceiveتصور  economyاقتصاد 

firstly  أوالelement 

 عنصر

 politicallyسياسي  finishاالنتهاء 

 terminalمحطة  dutyواجب 

 accuracyدقة  fightقتال 

 ambulanceسيارة إسعاف  trainقطار 

 coupانقالب  julyيوليو 

maintain 

 offenderالمجرم  attemptمحاولة 

 brushفرشاة  legساق 

 orchestraاألوركسترا  investmentاستثمار 

 similarityتشابه  saveحفظ 

 strikerمهاجم  designتصميم 

throughout 

 casualtyالمصابين  suddenlyفجأة 

 guardحارس  brotherأخ 

 bankingمصرفي  improveيحسن 

 handsomeوسيم  avoidتجنب 

 optتختار  wonderيعجب 

 painterرسام  tendوتميل 

steadily  باطرادtitl 

 eعنوان 

 disappointmentخيبة أمل  hotelالفندق 

 fascinatingساحر  aspectجانب 

 navyالبحرية  increaseيزيد 

 sensitivityحساسية  helpمساعدة 

industrial 

express 

 scarcelyنادرا  summerصيف 

 spendingاإلنفاق  determineيد تحد
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 splendidرائع  significantهام 

 clayطين  dealصفقة 

 riderراكب  primeرئيس 



 conceiveتصور  economyاقتصاد 

firstly  أوالelement 

 عنصر

 politicallyسياسي  finishاالنتهاء 

 terminalمحطة  dutyواجب 

 accuracyدقة  fightقتال 

 ambulanceسيارة إسعاف  trainقطار 

 coupانقالب  julyيوليو 

maintain 

 offenderالمجرم  attemptمحاولة 

 brushفرشاة  legساق 

 orchestraاألوركسترا  investmentاستثمار 

 similarityتشابه  saveحفظ 

 strikerمهاجم  designتصميم 

throughout 

 casualtyالمصابين  suddenlyفجأة 

 guard حارس brotherأخ 

 bankingمصرفي  improveيحسن 

 handsomeوسيم  avoidتجنب 

 optتختار  wonderيعجب 

 painterرسام  tendوتميل 

steadily  باطرادtitl 

 eعنوان 

 disappointmentخيبة أمل  hotelالفندق 

 fascinatingساحر  aspectجانب 

 navyالبحرية  increaseيزيد 

 sensitivityحساسية  helpمساعدة 

industrial 

express 

 scarcelyنادرا  summerصيف 

 spendingاإلنفاق  determineتحديد 
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compulsory 

 إلزامي generally عموما

 ideological األيديولوجية daughter ابنة

 neighbourhood حي exist يوجد

 ok موافق used تستخدم

 photographer مصور share مشاركة

 pardon عفوا baby طفل

 wide عريض nearly تقريبا

 criticize نقد smile ابتسامة

 double مزدوج sorry آسف

 supervision إشراف sea البحر

 deck سطح السفينة skill مهارة

 guilt بالذنب claim مطالبة



 payable الدفع treat يعامل

 execution إعدام remove يزيل

 elected انتخبت concern شأن

 suite جناح university جامعة

 collector هواة جمع labour العمل

 moral أخالقي left يسار

 solely فقط dead ميت

 couple زوجان discussion مناقشة

 flavour نكهة specific معينة

 questionnaire االستبيان may مايو

 faculty كلية box صندوق

 tour جولة customer العميل

outside 

 drain استنزاف state دولة

 horizon األفق conference مؤتمر

 kick ركلة whole الكل

 mention ذكر total مجموع

 copper نحاس division تقسيم

 estimated ويقدر profit ربح

 fighter مقاتل throw يرمي
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 happinessالسعادة  procedureإجراء 

 legendأسطورة  fillيمأل 

 continentalقاري  kingالملك 

 decorateقلد وساما  assumeتحمل 

 relevanceأهمية  imageصورة 

 incurتحمل  oilالنفط 

obviously 

 shipسفينة  unlessما لم 

 parallelمواز  appropriateمناسب 

 divorceطالق  circumstanceظرف 

military 

 equilibriumتوازن  proposalاقتراح 

 canيستطيع  mentionذكر 

 tonطن  clientالزبون 

 traderتاجر  sectorقطاع 

 forumالمنتدى  admitاعترف 

 juiceعصير  directionاتجاه 

 researchبحث  thoughمع هذا 

replace 

 consistentlyباستمرار  basicأساسي 

 hostileمعاد  hardصعب 

instance 

 medalميدالية  originalاألصلية 

 nightmareكابوس  signتوقيع 



 technologicalالتكنولوجية  successfulناجح 

 speedالسرعة  okayحسنا 

 accountingالمحاسبة  awareمدرك 

 peacefulسلمي  reflectتعكس 

 horribleرهيب  measureقياس 

 monsterالوحش  attitudeموقف 

 scatterتبعثر  yourselfنفسك 

accessible disease المرض 
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 chaosفوضى  exactlyبالضبط 

 nonsenseهراء  aboveأعلى 

 advocateالدعوة  commissionلجنة 

 bureauالمكتب  intendتعتزم 

beyond 

 frustrationإحباط  seatمقعد 

 humanityاإلنسانية  presidentالرئيس 

 evilشر  additionإضافة 

 inhabitantمواطن  encourageتشجيع 

polytechnic goal هدف 

 slaveالسالفية  roundجولة 

 reservationتحفظ  missيفقد 

 handleمقبض  octoberأكتوبر 

 slamفوز ساحق  popularشعبي 

 facilitateتيسير  affairقضية 

 fishingالصيد  techniqueتقنية 

 provincialالمقاطعة  respectاحترام 

 byeجانبي  dropيسقط 

 elbowكوع  professionalمهني 

 yieldيستسلم  lessأقل 

once 

 warmيدفئ  itemعنصر 

 adjacentالمتاخمة  flyيطير 

 creepزحف  revealكشف 

 explorationاستكشاف  versionالنسخة 

 graceنعمة  maybeربما 

 roundجولة  abilityقدرة 

 theftسرقة  operateتعمل 

 predecessorالسلف  goodجيد 

 arrowسهم  campaignحملة 

 assembleتجمع  heavyثقيل 

 clashاشتباك  adviceنصيحة 
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 regulateتنظيم  septemberسبتمبر 

institution 

 smartذكي  topأعلى 

 supermarketسوبر ماركت  discoverكشف 

 giantعمالق  surfaceسطح 

 nowadaysهذه األيام  libraryمكتبة 

 shitغائط  pupilتلميذ 

 tapاستغالل  recordسجل 

 waitingانتظار  refuseرفض 

 sandwichسندويتش  preventنع م

 commerceالتجارة  advantageميزة 

 vanishاختفى  darkمظلم 

post-war teach تعليم 

 pursuitمتابعة  memoryالذاكرة 

 collarقالدة  cultureثقافة 

 wasteفضالت  bloodدم 

 willسوف  costالتكلفة 

 exclusionاستثناء  januaryيناير 

 riceز األر majorityأغلبية 

 skillمهارة  answerإجابة 

 socialismاشتراكية  varietyتنوع 

press 

 upwardsإلى أعلى  billفاتورة 

 forthcomingالمقبلة  dependيتوقف 

 instantlyفورا  competitionمنافسة 

 appointedعين  readyجاهز 

 abstractخالصة  generalعامة 

 fistقبضة  accessوصول 

 geographicalالجغرافي  hitيضرب 

 drawerالساحب  stoneالحجر 

 dynamicدينامية  extentمدى 

 embraceتبني  usefulمفيد 
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 dismissalإقالة  employmentتوظيف 

 broadlyبصورة عامة  regardيحترم 

 definiteمؤكد  apartعدا 

endless present يقدم 

 magicالسحر  appealمناشدة 

 affectionة عاطف textنص 

parliament 

 principalالرئيسي  causeقضية 



bloke bloke terms شروط 

 organiserمنظم  barبار 

 trapفخ  attackهجوم 

 communistالشيوعي  effectiveفعال 

 competenceاختصاص  mouthفم 

 complicateتعقد  downأسفل 

 breakdownانهيار  resultنتيجة 

 commonwealthالكومنولث  fishسمك 

future 

 neutralمحايد  visitزيارة 

 combinedالجمع  easilyبسهولة 

 candleشمعة  littleقليل 

 supperالعشاء  attemptمحاولة 

 venueمكان  enableيمكن 

 analystالمحلل  troubleمشكلة 

 vagueغامض  traditionalالتقليدية 

 publiclyعالنية  paymentالدفع 

 fairجميل  bestأحسن 

 marineالبحرية  postبعد 

 counterpartالنظير  countyمقاطعة 

 freelyبحرية  ladyسيدة 

 notableملحوظة  holidayإجازة 

 pauseوقفة  realiseيدركون 

 livelyحي  chairكرسي 
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 scriptسيناريو  importanceأهمية 

 geographyجغرافية  facilityمرفق 

 legitimateالمشروعة  completeكامل 

 sueمقاضاة  articleمادة 

object 

 gayمثلي الجنس  contextسياق 

 lambخروف  surveyمسح 

 movingاالنتقال  noticeإشعار 

 reproduceاستنساخ  completeكامل 

 founderمؤسس  turnبدوره 

 stableمستقر  directمباشرة 

immediately 

 signalإشارة  collectionجمع 

 utilityفائدة  referenceإشارة 

 shelterمأوى  cardبطاقة 

 hithertoحتى اليوم  interestingشائق 

 posterملصق  considerableكبير 

 cookingطبخ  televisionتلفزيون 



 matureناضج  extendتمديد 

communication 

 ageعمر  agencyوكالة 

 confessاعترف  exceptباستثناء 

 fuckingسخيف  physicalالبدنية 

 wealthyثري  checkفحص 

 jawفك  sunشمس 

 magicالسحر  possibilityإمكانية 

 miracleمعجزة  speciesنوع 

 colouredاللون  officialالرسمية 

 panعموم  chairmanرئيس 

speaker 

 telephoneالهاتف  secondالثانية 

career 

 

 

 اخوتى األعزاء 

 

 ندخل لبعض المحادثات
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 scriptسيناريو  importanceأهمية 

 geographyجغرافية  facilityمرفق 

 legitimateالمشروعة  completeكامل 

 sueمقاضاة  articleمادة 

object 

 gayمثلي الجنس  contextسياق 

 lambخروف  surveyمسح 

 movingاالنتقال  noticeإشعار 

 reproduceاستنساخ  completeكامل 

 founderمؤسس  turnبدوره 

 stableمستقر  directشرة مبا

immediately 

 signalإشارة  collectionجمع 

 utilityفائدة  referenceإشارة 

 shelterمأوى  cardبطاقة 

 hithertoحتى اليوم  interestingشائق 

 posterملصق  considerableكبير 

 cookingطبخ  televisionتلفزيون 

 matureناضج  extendتمديد 

communication 

 ageعمر  agencyوكالة 

 confessاعترف  exceptباستثناء 

 fuckingسخيف  physicalالبدنية 

 wealthyثري  checkفحص 

 jawفك  sunشمس 

 magicالسحر  possibilityإمكانية 

 miracleمعجزة  speciesنوع 

 colouredاللون  officialالرسمية 



 panعموم  chairmanرئيس 

speaker 

 telephoneهاتف ال secondالثانية 

career 

 

 

l1li Conversation in English Language LevelOne  

Conversation in English Language  

Hello l'm Khaled  

Ahmed: Hello  

Kbaled: Hello, l'm Khaled,  

what is your name?  

Ahmed: l'm Ahmed.  

Kbaled: Nice to meet you,  

Ahmed.  

Ahmed: Nice to meet you  

too.  

KbaUd: Good bye.  

 

 

 

This is my family  

Hi . 1 am Sami  

This is my mother  

This is my father  

This is my brother  

This is my sister  

This is my grandfather  

Expressions:  

Il  

Look. - This is my friend. His name is shadi  

- l'm Ahmed. This is my family.  

- He's my father. His name is Sabri.  

 

 

. 

 

 

- This is my mother. Her name is Huda. 

 

 

 

 

C%urs  

Shadi: Hi Samy, can 1  

borrow your pen please?  

Samy: l'm sorry sbadi , 1  

lost il.  



Shadi: Wait . 1 found a pen  

today.  

Samy: Is it green?  

Shadi: No, it isn't. It is red.  

Samy: what colour is your  

pen?  

Shadi: It is green.  

 

 

 

Numbers  

Hi. My name is Shadi  

l'm ten years old  

1 have a small family  

1 have one brotber  

bis name is Samir  

1 bave one sis ter  

Her name is Sarah 1  

She is four years old  
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 dumpإغراق  laughضحك 

 fundingالتمويل  weightوزن 

 superالسوبر  soundسليم 

 tumourورم  responsibleمسؤول 

 sharedمشترك  baseقاعدة 

 stitchغرزة  documentالوثيقة 

 keeperحارس  novemberنوفمبر 

 ladderسلم  decemberديسمبر 

 endorseتأييد  Sundayاألحد 

 invariablyدائما  returnالعودة 

 heatحرارة  solutionحل 

 shieldدرع  medicalطبية 

 smashسحق  hotسخن 

recognise 

 surgeonالجراح  talkيتحدث 

budget 

 classifyتصنيف  riverالنهر 

 comedyكوميديا  fitيناسب 

 explodeتنفجر  organizationمنظمة 

 orangeأورانج  existingالقائمة 

 biscuitبسكويت  startيبدأ 

 rulerحاكم  pushدفع 

 cureشفاء  tomorrowغدا 

 manualكتيب  requirementالشرط 

 preyفريسة  coldبارد 



 workstationمحطات العمل  edgeحافة 

opposition 

 popeالبابا  opinionرأي 

drug 

 tightenتشديد  quarterربع 

 adultبالغ  optionالخيار 

 manufacturingتصنيع  signتوقيع 
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 rushاندفاع  worthغضب 

 blanketبطانية  callمكالمة 

 adoptionاتخاذ  defineتعريف 

stock 

 mixمزيج  influenceتأثير 

 nearbyقريب  occasionبمناسبة 

eventually 

software 

 republicanجمهوري  highlyجدا 

 segmentالجزء  exchangeتبادل 

 workforceالعاملة القوى  lackنقص 

 contractorالمتعهد  shakeهز 

 regardlessبغض النظر  studyدراسة 

 cookيطهو  conceptمفهوم 

 depositإيداع  blueأزرق 

 differentlyبشكل مختلف  starنجم 

 portionجزء  radioالراديو 

 beamشعاع 

n 

o 

 -oneال احد 

 fraudاحتيال  arrangementترتيب 

 liverد كب examineبحث 

 matrixمصفوفة  birdالطيور 

 ovenفرن  greenأخضر 

 predictionتنبؤ  bandالفرقة 

 limbأطراف الجسم  sexالجنس 

 signatureتوقيع  fingerاالصبع 

 verdictحكم  pastالماضي 

 auntعمة  independentمستقلة 

 containerحاوية  equipmentمعدات 

 dramaticallyبشكل كبير  northالشمال 

 dockقفص االتهام  mindعقل 

 submissionتقديم  moveحركة 

 armذراع  messageرسالة 
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afternoon 

 odd شاذ fear خوف

 boring ممل drink يشرب

electron fully تماما 

 drum طبل race سباق

 antibody الجسم المضاد gain كسب

strategy 

 alteration تعديل extra إضافية

حمسر  scene تداول circulation 

 post بعد slightly قليال

 terrorist إرهابي kitchen مطبخ

 unlike على خالف arise تنشأ

 ambitious طموح speech خطاب

 fluid مائع network الشبكة

 socially اجتماعيا tea الشاي

 fox ثعلب peace سالم

 petition عريضة failure فشل

 riot شغب employee مستخدم

 recruitment التجنيد ahead قدما

 service الخدمة scale جدول

 top أعلى attend حضور

well-known معروف hardly بالكاد 

 flood فيضان shoulder الكتف

 memorial نصب تذكاري otherwise وإال

railway 

 correspondence مراسلة directly مباشرة

 helicopter هليكوبتر supply يزود

 beef لحوم البقر expression التعبير

 ye يي owner مالك

 harbour ميناء associate مساعد

 lighting إضاءة corner ركن

 overall إجمالي past الماضي
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 empiricalتجريبي  matchمطابقة 

 shallowضحلة  sportرياضة 

 constituentالتأسيسية  statusحالة 

 decreaseنقصان  beautifulجميل 

 sealيختم  hangشنق 

 examامتحان  marriageالزواج 

 rewardمكافأة  offerعرض 

 toeاصبع القدم  civilالمدني 

 bureaucracyبيروقراطية  performيؤدي 



 thrustفحوى  sentenceحكم 

 nutجوز  crimeالجريمة 

 wristالرسغ  ballالكرة 

 magneticالمغنطيسي  marryزواج 

 plainسهل  windرياح 

 evilشر  truthحقيقة 

 disposeتخلص  protectحماية 

 hazardخطر  safetyسالمة 

 widenتوسيع  completelyتماما 

 absentتغيب  partnerشريك 

dealing 

 التعامل copyنسخة 

 initialاألولي  balanceتوازن 

 innخان  readerقارئ 

 modelنموذج  sisterأخت 

 reassureطمأنة  belowأسفل 

 overفوق  trialمحاولة 

 respondentالمدعى عليه  rockصخرة 

 suspensionتعليق  damageالضرر 

 advisoryاستشاري  adoptاعتماد 

 logسجل  newspaperصحيفة 

 monthlyشهرية  meaningمعنى 

 navalالبحرية  essentialأساسي 

 blankفارغة  lightضوء 
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 fitnessياقة  obviousواضح 

 indirectغير مباشر  nationاألمة 

 economistاالقتصاد  confirmتأكيد 

 rallyتجمع  lengthطول 

 tileقرميدة  southالجنوب 

disturbanc 

 eاضطرابات  branchفرع 

 strandحبال  deepعميق 

 veinالمنوال  noneبال 

planning 

 seldomنادرا ما  trustثقة 

 stuffأشياء  workingالعمل 

 cabسيارة أجرة  painألم 

 activelyبنشاط  februaryفبراير 

 destinationالمقصد  positiveإيجابي 

 flashفالش  studioستوديو 

 grandfatherجد  spiritروح 

 closedمغلقة  collegeالكلية 

 regimentفوج  accidentحادث 

 boomازدهار  starنجم 



 handfulحفنة  hopeأمل 

 awkwardأخرق  markعالمة 

 encouragementتشجيع  worksغال أش

 remarkablyملحوظة  Saturdayالسبت 

 defectخلل  leagueالجامعة 

 floodفيضان  clearواضح 

 requiredمطلوب  imagineتخيل 

through 

 surplusفائض  cashالنقدية 

 liquidسائل  normallyعادة 

 shedسقيفة  playتشغيل 

 disciplineانضباط  strengthقوة 

 rejectionرفض  trainر قطا
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 welcomeمرحبا  targetهدف 

 administratorمدير  travelسفر 

 electronicsاإللكترونيات  veryجدا 

 haltوقف  pairزوج 

 contradictionالتناقض  gasالغاز 

 illمريض  maleمالي 

 sentenceحكم  issueمسألة 

 nailمسمار  contributionإسهام 

 colonialاستعماري  complexمجمع 

 lackingتفتقر  supplyيزود 

 seniorكبير  beatيضرب 

 primitiveبدائي  artistالفنان 

 commodityسلعة  agentوكيل 

 lapحضن  presenceوجود 

along 

 coincideتزامن  environmentalالبيئة 

strike 

contact 

 plannedالمخطط  protectionحماية 

 atomالذرة  beginningبداية 

 sympatheticمتعاطف  demandالطلب 

 dissolveحل  mediaاإلعالم 

relevant 

 praiseالثناء  employتوظيف 

shoot 

 temptجذب  executiveتنفيذي 

 abortionإجهاض  slowlyببطء 

 encounterلقاء  relativelyنسبيا 

 soupحساء  aidمساعدة 

 surroundingالمحيط  hugeضخم 



 tightlyمحكم  lateمتأخر 

 charmسحر  speedالسرعة 
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 composerمؤلف  reviewمراجعة 

 custodyحضانة  testاختبار 

 graspفهم  orderترتيب 

 metropolitanالعاصمة  routeالطريق 

short 

 -termقصيرة األجل  consequenceنتيجة 

 equalityمساواة  telephoneالهاتف 

 waistحقو  proportionنسبة 

 auctionمزاد  releaseيحرر 

primary 

 tributeإشادة  considerationنظر 

barn driver سائق 

 hornالقرن  reformإصالح 

 manufactureصنع  annualسنوية 

 standingدائم  nuclearالنووية 

 emperorاإلمبراطور  latterاألخيرة 

 mayorعمدة  practicalالعملية 

commercial 

 conscienceالضمير  richغني 

 integratedالمتكاملة  emergeالخروج 

 rescueاإلنقاذ  apparentlyيبدو 

 dischargeتفريغ  ringعصابة 

 grandmotherجدة  distanceمسافة 

 profoundعميق  exerciseممارسة 

 nationalistوطني  keyمفتاح 

 takeoverاستيالء  closeإغالق 

 dolphinدلفين  skinجلد 

 effectأثر  islandجزيرة 

 elephantفيل  separateمستقل 

 fortnightأسبوعين  aimهدف 

 sealيختم  dangerخطر 

 breezeنسيم  creditاالئتمان 

 forwardsالمهاجمون  usualالمعتادة 

 

 

 

 

 

40 

 pleaالتماس  linkرابط 

 spoilتلف  candidateمرشح 

 preventionمنع  trackيتعقب 



 mineralالمعادن  safeآمن 

 runnerعداء  interested مهتمة

 integrityسالمة  assessmentتقييم 

 pinدبوس  merelyمجرد 

 thereafterبعد ذلك  pathمسار 

 owlالبومة  plusزائد 

 quidمضغة  districtحي 

 draftمسودة  regularمنتظم 

 orangeأورانج  reactionرد فعل 

 rigidجامد  impactأثر 

 associatedالمرتبطة بها  collectجمع 

 formulateصياغة  debateمناقشة 

 hedgeالتحوط  layيستلقي 

 reportedlyوأفيد  riseيرتفع 

 positionموقف  beliefالمعتقد 

 thiefلص  conclusionاستنتاج 

 exhaustالعادم  shapeشكل 

 tomatoالطماطم  voteتصويت 

 eagleنسر  aimهدف 

 evidentlyبجالء  politicsالسياسة 

 bladeشفرة  replyيرد 

press 

 specifiedمحدد  approachمنهج 

 bowelأمعاء  fileملف 

 desktopسطح المكتب  westernالغربي 

 killingقتل  earthاألرض 

 peculiarغريب  publicالعامة 

survive 

 expeditionسرعة  estateالحوزة 
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 uglyقبيح  boatزورق 

 saintقديس  prisonالسجن 

additional 

 enquireاستفسر  settleتسوية 

largely 

 factionفصيل  observeرصد 

 slideانخفاض  wineالنبيذ 

 stampالطوابع  limitلحد 

 supplementتكملة  denyإنكار 

brass for ألجل 

 eagerتتوق  straightمستقيم 

somebody 

 boldجريء  writerالكاتب 

 neglectإهمال  clothesمالبس 

weekend 



 earlإيرل  activeنشط 

 ridgeقمة جبل  sightمشهد 

 extendedمدد  videoالفيديو 

 missingفقد  realityواقع 

 suckيرضع  hallقاعة 

nevertheless 

 beatيضرب  regionalإقليمي 

 delightسرور  vehicleمركبة 

 valuationتقييم  worryقلق 

 diminishيقلل من  powerfulقوي 

 fossil األحفوري possiblyبما 

 ر

 worshipعبادة  crossعبر 

 accuratelyبدقة  colleagueزميل 

 corruptionفساد  chargeسعر 

taxpayer lead ريادة 

 depictوصف  farmمزرعة 

respond 
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 drownغرق  carefullyبعناية 

employer 

 applicableللتطبيق  understandingفهم 

 lumpنتوء  commentتعليق 

 stemالجذعية  connectionصلة 

 goodnessجودة  grantمنحة 

 immenseهائل  concentrateتركز 

 mobilityالتنقل  ignoreتجاهل 

 rateسعر  phoneالهاتف 

 graphرسم بياني  holeفتحة 

 preliminaryاألولية  insuranceالتأمين 

 priceاألسعار  contentمحتوى 

 calmهدوء  confidenceالثقة 

 refereeلحكم ا sampleعينة 

 omitحذف  aloneوحيد 

 onwardsفصاعدا  objectiveهدف 

 exciteحمس  transportالنقل 

 genuinelyبصدق  flowerزهرة 

 caveكهف  injuryجرح 

 dreadfulمروع  liftرفع 

 erectبناء مصنع لل  stickعصا 

 griefحزن  frontالجبهة 

 revelationكشف  mainlyأساسا 

 barrelبرميل  battleمعركة 

currently 



 tuckزمة  generationجيل 

 hutكوخ  winterشتاء 

 lawnفي الحديقة  insideداخل 

impossible 

 subjectموضوع  somewhereمكان ما 

 swingجولة  arrangeترتب 

 sliceشريحة  willسوف 
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 dedicateتكريس  sleepينام 

 practicallyعمليا  progressالتقدم 

 thighفخذ  legislationتشريع 

 transmitإرسال  shipسفينة 

 albeitولو  volumeحجم 

 correspondingالمقابلة  commitmentالتزام 

 mistakeخطأ  enoughكاف 

 soundسليم  conflictصراع 

 clusterعنقودية  bagكيس 

 comparativeمقارن  freshجديد 

 dischargeتفريغ  entryدخول 

 nurseممرضة  smileابتسامة 

 breedingتربية  fairجميل 

 counsellingالمشورة  promiseوعد 

 heritageتراث  introductionمقدمة 

motorway manner الطريقة 

 obstacleعقبة  seniorكبير 

 proposeاقترح  backgroundخلفية 

 bucketدلو  keyمفتاح 

 characteristicالخاصية  touchاتصال 

vary 

 migrationهجرة  sexualالجنسي 

cabinet 

 ritualطقوس  ordinaryالعادي 

 huntingالصيد  paintingاللوحة 

 crudeخام  entirelyتماما 

 chemicalكيميائية  engineالمحرك 

dioxid 

 eثاني أكسيد  previouslyسابقا 

 inspirationإلهام  administrationإدارة 

 prejudiceاإلخالل  tonightالليلة 

 protocolبروتوكول  adultبالغ 

 uncomfortableغير مريح  preferأفضل 
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author 

 worthy جدير actual فعلي

 parallel مواز song أغنية

 summon استدعاء investigation تحقيق okay حسنا debt دين

 outlet منفذ forest الغابات

 booking الحجز visitor الزائر

 collaboration تعاون repeat تكرر

 charming جذاب wood خشب

contrast 

 salad سلطة extremely جدا

 access وصول wage األجور

 oak بلوط domestic المحلية

 polish البولندية commit ارتكاب

threa من ضروب cruel 

 t التهديد

 independently مستقل bus حافلة

 tourism سياحة warm يدفئ

 accused المتهم sir سيدي

 diversity تنوع regulation تنظيم

 amend تعديل drink يشرب

 forecast توقعات internal داخلية

 fucking سخيف relief اإلغاثة

 supplement تكملة excellent ممتاز

 soap الصابون strange تغيير

 ruling الحاكمة run يشغل

fairly 

 executive تنفيذي technical الفنية

 clarify توضيح tradition التقليد

 minimal أدنى insist نصر

 mining تعدين measure قياس

 novel رواية farmer مزارع

strain ساللة his his 
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 coastalالساحلية  trafficالمرور 

 tryيحاول  untilحتى 

 characteriseتصنيف  dinnerعشاء 

 kilometreكيلومتر  consumerمستهلك 

 minusناقص  mealوجبة 

 quotaالحصص  warnحذر 

 risingارتفاع  livingالمعيشة 

 beneficialمفيد  packageصفقة 

pet half نصف 

 suspiciousمشبوه  descriptionوصف 



 depriveحرمان  increasinglyمتزايد 

 flingقذف  softالناعمة 

 biasالتحيز  stuffأشياء 

 covenantالعهد  awardجائزة 

 trophyس كأ existenceوجود 

 honestlyبصراحة  improvementتحسن 

 verbفعل  coffeeالقهوة 

 extractمقتطف  appearanceظهور 

 eyebrowحاجب العين  standardمعيار 

 stemالجذعية  attackهجوم 

 strawسترو  sheetورقة 

 foreheadجبين  categoryفئة 

 girlfriendصديقة  distributionتوزيع 

equally 

 maskقناع  sessionدورة 

 nobleالنبيل  culturalالثقافية 

 farmingزراعة  loanقرض 

 symbolicرمزي  bindمأزق 

timetable museum متحف 

 injectionحقن  conversationمحادثة 

 librarianأمين المكتبة  threatenتهدد 

 lidغطاء  linkرابط 
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 abuseتعاطي  launchإطالق 

 bonusعالوة  properمناسب 

 irrelevantذات صلة  victimضحية 

 sexualityالجنسية  audienceجمهور 

 ankleالكاحل  famousمشهور 

 surveyمسح  masterالسيد 

 thumbاإلبهام  lipشفة 

 occurrenceحدوث  religiousالديني 

 psychologistعلم النفس  jointمشتركة 

 bowالقوس  cryصرخة 

 deliberateمتعمد  potentialإمكانية 

 profitableمربح  broadواسع 

 codeرمز  exhibitionمعرض 

 representativeممثل  experienceتجربة 

 rightlyبحق  judgeالقاضي 

 tribeقبيلة  formalرسمي 

 bowالقوس  housingالسكن 

 marbleرخام  concernشأن 

 validityصحة  pastالماضي 

 contrastعلى النقيض  freedomحرية 

gentleman 



 maturityنضج  attractجذب 

 plungeسقوط  explanationتفسير 

 clergyرجال الدين  appointتعيين 

 gripقبضة  noteمذكرة 

middle-class chief رئيس 

 tobaccoالتبغ  lovelyجميل 

 decorationزخرفة  totalمجموع 

 passiveسلبي  officialالرسمية 

 tradingالتجارية  dateتاريخ 

 racialعنصري  demonstrateإثبات 

 

 embarrassmentحرج  constructionالبناء 
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 wellحسنا  middleوسط 

 bankerمصرفي  yardفناء 

unable 

 sauceصلصة  acquireاكتساب 

 compensateتعويض  crisisأزمة 

make 

 -upالمكياج  surelyبالتأكيد 

propos 

 popularityشعبية  westغرب 

 seatمقعد  imposeفرض 

 bunchباقة  marketالسوق 

 continuityاالستمرارية  careعناية  eligibleمؤهلة  godإله 

 hookالخطاف  favourصالح 

 pronounceنطق  beforeقبل 

 wicketبوابة صغيرة  nameاسم 

equal 

 heirوريث  capacityالقدرة 

 insufficientغير كاف  flatشقة 

 positivelyإيجابي  aloneوحيد 

 dancerراقصة  selectionاختيار 

 mysteriousغامض  footballكرة قدم 

 substituteمحل  factoryمصنع 

 cautionالحذر  victoryفوز 

 trailذيل  ruralالريفية 

 addedوأضاف  twiceمرتين 

 donationهبة  singالغناء 

 elaborateتفاصيل  ownيملك 

 managerialاإلدارية  whereasفي حين 

 suffererمتوعك  headرأس 

 tyreصور  examinationفحص 



 weakenإضعاف  deliverتسليم 

 gardenerبستاني  nobodyال أحد 
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 renewتجديد  inviteدعوة 

 restraintضبط النفس  substantialكبير 

 configurationالتشكيل  eggبيضة 

 dilemmaمعضلة  intentionنية 

 embarkالشروع في  reasonableمعقول 

rear  الخلفيonto onto 

 appreciationالتقدير  retainتحتفظ 

 continuallyباستمرار  aircraftطائرة 

 importantlyاألهم  decadeعقد 

 miseryبؤس  cheapرخيص 

 radicalجذري  quietهادئ 

 diverseمتنوع  brightساطع 

contribute 

 dwellingمسكن  rowصف 

 loungeاستراحة  searchبحث 

 tripرحلة  limitلحد 

 parentalالوالدين  definitionتعريف 

 loyalموال  unemploymentبطالة 

 forbidال سمح  markعالمة 

 outsiderالدخيل  spreadينتشر 

 privatisationالخصخصة  flightالرحلة 

 inherentاألصيل  accountحساب 

output 

 prospectiveالمحتملين  lastأخير 

 yepموافق  tourجولة 

 deemترى  addressعنوان 

 intermediateالوسيط  immediateفوري 

 telecommunicationاتصاالت  reductionتخفيض 

 basinحوض  interviewمقابلة 

 calendarتقويم  assessتقييم 

worthwhile promote تعزيز 

 rebuildاعادة بناء  everybodyالجميع 
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 utterlyتماما  growingمتزايد 

 pulseنبض  oughtيجب 

 predatorالمفترس  suitableمناسب 

 suppressقمع  nodإيماءة 



 betrayخان  rejectرفض 

 spineالعمود الفقري  whileبينما 

 stiffقاسية  highعال 

 widthعرض  dreamيحلم 

 punishمعاقبة  voteتصويت 

 arouseإثارة  divideانقسام 

 compileجمع  declareأعلن 

 lifestyleأسلوب الحياة  detailedمفصل 

 stallكشك  handleمقبض 

 divineإلهي  challengeتحد 

 headlineالعنوان  noticeإشعار 

 partiallyجزئيا  rainمطر 

 sacredالمقدس  destroyتدمر 

 unpleasantغير سارة  mountainالجبال 

 coolهادئ  concentrationتركيز 

 uselessعديم الجدوى  limitedمحدود 

obey  إطاعةfinance 

 تمويل

 statueتمثال  pensionالمعاش 

 trembleارتعش  influenceتأثير 

 drunkمخمور  afraidخائف 

 circulateتعميم  murderقتل 

 molecularالجزيئية  neckالرقبة 

 tenderمناقصة  hideإخفاء 

 exploitationاستغالل  weaponسالح 

explicitl 

 yصراحة  offenceجريمة 

 chatدردشة  absenceغياب 

 linearخطي  errorخطأ 

 utteranceنطق  representativeممثل 
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enterprise 

 revision تنقيح criticism النقد

 spill االنسكاب average متوسط

 knight فارس quick سريع

 steward مضيف sufficient كاف

 dignity الكرامة appointment تعيين

 learner متعلم match مطابقة

 selective انتقائي transfer نقل

semantic acid حامض 

 sum باختصار spring الربيع

 activate تفعيل birth الوالدة

 fiscal المالية ear األذن

recognize 

senate recommend توصي 



fortunate instruction تعليمات 

 rival المنافس module وحدة

democratic 

 commentator المعلق park حديقة

 fitting مناسب weather طقس

 select مختارة address عنوان

 crush سحق bottle زجاجة

bedroom 

 weep بكى kid طفل

 calm هدوء pleasure سرور

 defensive دفاعي realize تحقيق

 repeatedly مرارا assembly جمعية

 skilled المهرة expensive غالي

 stay يبقى select مختارة

 towel منشفة desire رغبة

 pin دبوس teaching تدريس

 rain مطر whilst بينما

contact 
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 enforcementتطبيق  implicationضمنا 

 frontierحدود  combineجمع 

temperature 

 villaفيال  waveموجة 

 activistناشط  magazineمجلة 

 boyfriendصديق  totallyتماما 

 disagreeنختلف  mentalعقلي 

 lordshipسلطان  storeمخزن 

 philosophicalفلسفي  usedتستخدم 

 protectiveحماية  frequentlyكثيرا 

 slimنحيل  scientificالعلمي 

 viewerمشاهد  fridayالجمعة 

 deedوثيقة  thanksشكرا 

 harmonyاالنسجام  besideبجانب 

 mistب ضبا absolutelyقطعا 

 textileنسيج  settlementتسوية 

 thisهذا  criticalالحرجة 

recognition 

 caravanقافلة  touchاتصال 

 commissionerمفوض  consistوتتألف 

 inventionاختراع  belowأسفل 

 mergeدمج  silenceالصمت 

 endingإنهاء  expenditureإنفاق 

gut institute معهد 

 publishingنشر  dressفستان 

 loudعال  dangerousخطير 



 mapالخريطة  familiarمألوف 

 stampالطوابع  assetأصل 

 pictureصورة  belongينتمي 

educational 

sum 

 strokeضربة  partlyجزئيا 
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 fineغرامة  publicationمنشور 

prais 

 eالثناء  blockكتلة 

 slipزلة  seriouslyبجدية 

 garmentمالبس  tapeالشريط 

 materialمادة  youthشباب 

elsewhere 

 meltذوبان  coverغطاء 

 realmحقل  feeأجرة 

program 

 alikeعلى حد سواء  treatyمعاهدة 

necessarily 

 distinguishedالموقر  properlyسليم 

unlikely 

 reactorمفاعل  guestضيف 

 reproductionاستنساخ  codeرمز 

 aspirationطموح  hillتل 

household 

 probeبحث  screenشاشة 

 pumpمضخة  sequenceتسلسل 

 carveنحت  correctصحيح 

 fareأجرة  femaleأنثى 

 solarشمسية  phaseالمرحلة 

 suspectمشتبه فيه  crowdحشد 

 membraneغشاء  welcomeمرحبا 

 qualifiedمؤهل  metalالمعدن 

 convictمدان  humanحقوق 

 dependence اعتماد widelyواسع 

undertake 

 ambassadorالسفير  cutقص 

 tradingالتجارية  skyسماء 

 conjunctionباالقتران  brainمخ 

 drugالمخدرات  expertخبير 
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 woundجرح  experimentتجربة 

 cabinقمرة  tinyصغير 

 shaftرمح  perfectالكمال 

 trailذيل  disappearتختفي 

 attributeسمة ال initiativeمبادرة 

assumption 

 inappropriateغير مناسب  photographصورة 

congress 

 embassyسفارة  ministryوزارة 

 liquidسائل  readingريدينج 

 arrayمجموعة  transferنقل 

 exemptionإعفاء  fastسريع 

 terriblyرهيب  fastسريع 

 bullالثور  scientistعالم 

closely 

 sackكيس  secureآمن 

 tabletقرص  solicitorمحامي 

 compelتجبر  thinرفيع 

 promoterالمروج  plateلوحة 

 unfortunateمن المؤسف  poolبركة 

 warehouseمستودع  emphasisالتركيز 

 motivateحث  goldالذهب 

 burningإحراق  recallتذكر 

 foreignerأجنبي  shoutصيحة 

 lemonالليمون  generateتوليد 

 sailالشراع  locationموقع 

 vitaminفيتامين  displayيعرض 

 ancestorسلف  heatحرارة 

 batخفاش  gunبندقية 

 persistentاستمرار  shutاغالق 

 powderمسحوق 

 journeyرحلة 

 archقوس  implyضمنا 
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 complianceمطاوعة  violenceعنف 

 mathematicalرياضي  dryجاف 

 predominantlyالغالب في  historicalتاريخية 

 overnightليلة وضحاها  stepخطوة 

 serumمصل الدم  curriculumمنهاج 

 woodlandالغابات  lunchغداء 

noise 

 coachمدرب  fearخوف 

 doingالقيام  succeedالنجاح 

 doubtfulمشكوك فيه  bottomأسفل 



 brigadeلواء  fallسقوط 

 departيغادر  initialاألولي 

theme 

characteristic 

 ozoneاألوزون  prettyجميل 

 peerاألنداد  emptyفارغ 

 surroundingالمحيط  displayيعرض 

combination 

 manipulateتالعب  interpretationتفسير 

rely 

 gloveقفاز  escapeالهروب 

 intactسليمة  scoreالنتيجة 

 temptationإغراء  justiceالعدالة 

 emergenceنشوء  upperالعلوي 

 beautifullyجميل  toothناب 

 coffinنعش  catقطة 

 stagحفلة سامرة  organiseتنظيم 

 clutchقابض  toolأداة 

 followerتابع  spotالموقع 

 neatlyبنظافة  bridgeالجسر 

 scrutinyالتدقيق  doubleمزدوج 

 traineeمتدرب  concludeاختتام 
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 underlineيؤكد  directمباشرة 

 witخفة دم  relativeنسبي 

sterling soldier جندي 

 beeنحلة  climbتسلق 

 tariffتعريفة  breathتنفس 

 negligenceإهمال  affordتحمل 

urban 

 knotوثاق  nurseممرضة 

 penetrateاختراق  narrowضيق 

 sunlightضوء الشمس  liberalليبرالية 

 grindطحن  coalفحم 

 openlyحة صرا priorityاألولوية 

 skullجمجمة  wildمتوحش 

membership 

 intakeاستيعاب  revenueالدخل 

 packageصفقة  grantمنحة 

approve 

 superviseاإلشراف  apparentواضح 

 throneعرش  tallطويل 

 whaleحوت  faithإيمان 

 beastبهيمة  underتحت 



 inlandالداخل  mondayاالثنين 

 withinضمن  fixيثبت 

 competentالمختصة  slowبطيء 

 moralityأخالقية  troopقوات 

 rearالخلفي  motionاقتراح 

 sinkيغوص  leadingقيادة 

 bargainصفقة  componentعنصر 

 optimisticمتفائل  bloodyدموي 

 permanentlyبشكل دائم  literatureاألدب 

 reminderتذكير  conservativeمحافظ 

 uniformموحد  variationاختالف 
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 bileالنكد  remindأذكر 

 blessبارك  informأبلغ 

 decisiveحاسم  alternativeلبديل 

 ا

neither 

 respectiveكل  massكتلة 

outside 

 bulletرصاصة  busyمشغول 

 spatialمكاني  chemicalكيميائية 

 convincingمقنع  carefulدقيق 

 overseasالخارج  investigateالتحقيق 

 respectableمحترم  rollلفة 

 confrontationمواجهة  instrumentصك 

 unacceptableغير مقبول  guideدليل 

 cheerابتهاج  criterionمعيار 

 illusionوهم  pocketجيب 

 instantفوري  suggestionاقتراح 

aye 

 paidدفعت  entitleالحق 

 swiftlyبسرعة  toneلهجة 

 congregationتجمع  attractiveجذاب 

 alarmانذار  wingالجناح 

 fondمغرم  surpriseمفاجأة 

 jewelleryمجوهرات  maleمالي 

 mediumمتوسطة  ringعصابة 

 tossإرم  pubحانة 

 wakeأعقاب  fruitثمرة 

 winningفوز  passageالمرور 

worldwide illustrate توضيح 

 cooperationالتعاون  payالدفع 

 desireرغبة  rideركوب 

div 



 eغوص  foundationمؤسسة 

guerrilla restaurant مطعم 
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 calciumالكلسيوم  alternativeالبديل 

 prescribeوصف  vitalحيوي 

 threadخيط  burnيحرق 

map 

 markerعالمة  unitedالمتحدة 

 redundantزائد  deviceنصيحة 

 debtorمدين  jumpالقفز 

 legacyتراث  estimateتقدير 

mamma 

 lلبون  conductسلوك 

 testamentشهادة  commentتعليق 

 grinابتسامة  deriveتستمد 

 silverفضية  advanceمقدما 

advise 

 healيعالج  eastشرق 

 inheritanceالميراث  motorمحرك 

 spectacleمشهد  satisfyتلبية 

 enzymeخميرة  hellجحيم 

 sovereigntyسيادة  effectivelyفعال 

 hostمضيف  winnerائز الف

 cornالذرة  mistakeخطأ 

 neighbouringمجاور  incidentحادث 

 dictateإمالء  focusتركيز 

 layoutتصميم  exerciseممارسة 

 barبار  representationالتمثيل 

 bookletكتيب  releaseيحرر 

 inclusionتضمين  borderالحدود 

 probableمحتمل  leafورق 

regain 

 استعادة washغسل 

 ripمزق  prospectاحتمال 

 bronzeبرونز  blowضربة 

 fameشهرة  observationمراقبة 

 laserالليزر  tripرحلة 
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 privatelyسرا  gatherجمع 

 complicationتعقيد  ancientقديم 

 metaphorاستعارة  briefموجز 



 mobileمتنقل  gateبوابة 

 narrowضيق  elderlyالمسنين 

 chopفرم  persuadeإقناع 

old-fashioned  القديمةoverall إجمالي 

 synthesisالتوليف  circleدائرة 

 bombقنبلة  handيد 

 diameterقطر  indexمؤشر 

 fusionانصهار  rareنادر 

 shedسقيفة  creationخلق 

 silentlyفي صمت  drawingرسم 

anybody 

 onionالبصل  flowيتدفق 

 printingعة طبا matterأمر 

external 

capable 

 embodyتجسد  recoverاستعادة 

 bangفرقعة  shotالنار 

 copشرطي  requestيطلب 

impression 

 loopأنشوطة  neighbourجار 

 rageغضب  beneathتحت 

 sponsorshipرعاية  theatreمسرح 

sunshine hurt يؤذي 

 likelihoodاحتمال  mechanismآلية 

 orientationجيه تو leanالهزيل 

 thinkingتفكير  potentialإمكانية 

defendant 

 apologyاعتذار  atmosphereجو 

 politeمهذب  slipزلة 
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up-to-date مستكملة chain السلسلة 

 wee مبكر جدا accompany مرافقة

 brow جبين wonderful رائع

 exile المنفى earn كسب

 miserable بائس enemy العدو

 comparatively نسبيا desk مكتب

 outbreak اندالع engineering هندسة

 forecast توقعات panel لوحة

 fuck نكاح deputy نائب

 pump مضخة distinction التمييز

 headmaster مدير مدرسة discipline انضباط

strike 

 gravity خطورة married متزوج

 incredible ال يصدق plenty وفرة



 joint مشتركة establishment إنشاء

premier fashion موضة 

 sigh تحسر entire كامل

 terrify جنن milk حليب

 cylinder أسطوانة roof سقف

 regulatory التنظيمية finding إيجاد

 curiosity فضول secondary الثانوي

 cognitive المعرفية tear دمعة

 narrative سرد increased زيادة

welfare 

 accountability المساءلة attach تعلق

typical 

 dip تراجع meanwhile األثناء

 gothic الجرمانية leadership قيادة

 lengthy مطول walk يمشي

negotiation 

 hydrogen هيدروجين clean نظيف

 attain بلوغ count عد
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 inhibitكبح  religionدين 

 willingnessاستعداد  greyرمادي 

 specialiseتتخصص  henceمن ثم 

 conferتشاور  alrightحسنا 

 likeمثل  firstأول 

 selectedمختارة  fuelوقود 

 steerقيادة  mineملكي 

 boastتباهى  appealمناشدة 

 manualكتيب  servantموظف 

liability 

 portrayوصف  constantمستمر 

 usageاستعمال  hateكره 

 documentationتوثيق  shoeاألحذية 

 fertilityخصوبة  expenseحساب 

 jailالسجن  vastواسعة 

 unconsciousفاقد الوعي  soilتربة 

 corpsفيلق  writingكتابة 

 exitخروج  noseاألنف 

patent origin األصل 

 wolfلذئب 

 ا lordاللورد 

rest 

 multiplyتضاعف  driveيقود 

 proclaimإعالن  ticketالتذاكر 

 considering النظر editorمحرر 



 locomotiveقاطرة  northernالشمال 

 orthodoxاألرثوذكسية  providedشريطة 

 screenشاشة  switchتبديل 

 syndromeأعراض  significanceأهمية 

unaware 

 علم channelقناة 

 confirmationتأكيد  conventionاتفاقية 

 reformإصالح  damageالضرر 

 costlyمكلفة  funnyمسل 
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 curveمنحنى  boneعظم 

 printedالمطبوعة  severeحادة 

 comfortراحة  searchبحث 

 designateالمعين  ironحديد 

 territorialاإلقليم  viaبواسطة 

 undergroundتحت االرض  visionرؤية 

 plotمؤامرة  somewhatبعض 

 misleadingمضلل  insideداخل 

echo  صدىo'clock الساعة 

 headacheصداع  trendاتجاه 

 scratchالصفر  revolutionثورة 

 weaveنسج  terribleرهيب 

 endureتحمل  kneeالركبة 

 ideallyمثالية  dressفستان 

 strideواسعة  stealسرقة 

unfortunately 

 causalسببية  criminalالجنائية 

 compatibleمتوافق  signalإشارة 

 exertبذل  comparisonمقارنة 

 nursingتمريض  notionفكرة 

academic 

 followingتال  lawyerمحام 

 implicitضمنا  outcomeنتيجة 

 manorعزبة  stronglyبقوة 

 mosaicفسيفساء  achievementاإلنجاز 

 proceedالمضي قدما  exploreبحث 

 valveصمام  surroundإحاطة 

 jazzموسيقى الجاز  oddشاذ 

 snatchانتزع  expectationتوقع 

corporate 

 patronالراعي  prisonerسجين 

 providerمقدم  questionالسؤال 
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 appliedتطبق  rapidlyبسرعة 

chose 

 nاختيار  deepعميق 

 intentنية  southernجنوبي 

 interimمؤقتة  amongstفيما بين 

 abolitionإلغاء  withdrawسحب 

 furyغضب  afterwardsبعد ذلك 

 pieفطيرة  paintطالء 

 shiverرجفة  judgeالقاضي 

 accusationاتهام  citizenمواطن 

 corpseجثة  permanentدائم 

 soccerكرة قدم  weakضعيف 

 deadميت  separateمستقل 

 kindنوع  ourselvesأنفسنا 

plastic 

 nursingتمريض  connectربط 

 murdererقاتل  fundamentalأساسي 

 prevailيسود  heightارتفاع 

adequately plane الطائرة 

 gatheringجمع  openingافتتاح 

 liberalليبرالية  lessonدرس 

rail 

 cleanerنظافة  shockصدمة 

 disagreementخالف  similarlyوبالمثل 

 subjectiveذاتي  tenantمستأجر 

originally 

 scentرائحة  oweمدينون 

 staticجامد  middleوسط 

 abruptlyأة فج somehowما 

 monkراهب  minorقاصر 

 controllerمراقب  knockطرق 

 despairيأس  negativeسلبية 

 hammerمطرقة 

 rootالجذر 
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 appliedتطبق  rapidlyبسرعة 

chose 

 nاختيار  deepعميق 

 intentنية  southernجنوبي 

 interimمؤقتة  amongstفيما بين 

 abolitionإلغاء  withdrawسحب 

 furyغضب  afterwardsبعد ذلك 



 pieفطيرة  paintطالء 

 shiverرجفة  judgeالقاضي 

 accusationاتهام  citizenمواطن 

 corpseجثة  permanentدائم 

 soccerكرة قدم  weakضعيف 

 deadميت  separateمستقل 

 kindنوع  ourselvesأنفسنا 

plastic 

 nursingتمريض  connectربط 

 murdererقاتل  fundamentalأساسي 

 prevailيسود  heightارتفاع 

adequately plane الطائرة 

 gatheringجمع  openingافتتاح 

 liberalليبرالية  lessonدرس 

rail 

 cleanerنظافة  shockصدمة 

 disagreementخالف  similarlyوبالمثل 

 subjectiveذاتي  tenantمستأجر 

originally 

 scentحة رائ oweمدينون 

 staticجامد  middleوسط 

 abruptlyفجأة  somehowما 

 monkراهب  minorقاصر 

 controllerمراقب  knockطرق 

 despairيأس  negativeسلبية 

 hammerمطرقة 

 rootالجذر 
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 keyboardلوحة المفاتيح  innerالداخلية 

 cheerfulمرح  pursueمتابعة 

 entailيستتبع  crucialحاسم 

 yellهتاف  occupyاحتالل 

 habitatالموئل  independenceاستقالل 

 legallyقانونيا  thatالذي 

 patienceصبر  columnالعمود 

 reconstructionإعادة البناء  proceedingاإلجراء 

 queueطابور  femaleأنثى 

 givenونظرا لل  beautyجمال 

 spectatorمشاهد  perfectlyتماما 

 purpleأرجواني  struggleالنضال 

canvas gap فجوة 

 dualمزدوج  houseمنزل 

database 

 outlookتوقعات  stressاإلجهاد 



 graveخطير  stretchامتداد 

 cautiousحذر  boundaryحدود 

 conformتتفق  passengerراكب 

 pepperالفلفل  easyسهل 

 butterflyفراشة  viewعرض 

 conspiracyمؤامرة  manufacturerالمصنع 

wednesday 

 ratingتصنيف  sharpحاد 

 sincerelyبإخالص  formationتشكيل 

 sponsorرعاية  queenالملكة 

 bicycleدراجة  expandتوسيع 

 ethicalأخالقي  virtuallyعمليا 

 furnishتقديم  wasteفضالت 

contemporary 

 postponeتأجيل  backخلف 

 recorderتسجيل  politicianسياسي 
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 salmonسمك السلمون  championshipبطولة 

teenage territory إقليم 

 weirdغريب  exceptionاستثناء 

 gaspلهاث  thickسميك 

 luxuryترف  inquiryتحقيق 

topic 

 sackكيس  residentمقيم 

 sickمريض  transactionصفقة 

parish 

 fringeحافة  supporterمؤيد 

 nativeالوطنية  massiveضخمة 

 wardrobeخزانة الثياب  lightضوء 

 encloseأرفق  uniqueفريد 

 hungerالجوع  challengeتحد 

 quotationاقتباس  inflationالتضخم 

 choirجوقة  assistanceمساعدة 

 disastrousكارثة  identityهوية 

 circularدائري  listقائمة 

 divorceطالق  suitيتالءم 

 glimpseة لمح parliamentaryبرلماني 

unknown 

 balconyشرفة  preparationإعداد 

 ferryالعبارة  badlyسيئة 

 localityموقع  electانتخاب 

moreover 

 desertصحراء  tieيربط 

 precisionدقة  cancerسرطان 



 sailorبحار  championبطل 

 alertحالة تأهب  excludeاستبعاد 

 archiveأرشيف  breakfastإفطار 

licence 

 jumpالقفز  reviewمراجعة 
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 salmonسمك السلمون  championshipبطولة 

teenage territory إقليم 

 weirdغريب  exceptionاستثناء 

 gaspلهاث  thickسميك 

 luxuryترف  inquiryتحقيق 

topic 

 sackكيس  residentمقيم 

 sickمريض  transactionصفقة 

parish 

 fringeحافة  supporterمؤيد 

 nativeالوطنية  massiveضخمة 

 wardrobeخزانة الثياب  lightضوء 

 encloseأرفق  uniqueفريد 

 hungerالجوع  challengeتحد 

 quotationاقتباس  inflationالتضخم 

 choirجوقة  assistanceمساعدة 

 disastrousكارثة  identityهوية 

 circularدائري  listقائمة 

 divorceطالق  suitيتالءم 

 glimpseلمحة  parliamentaryبرلماني 

unknown 

 balconyشرفة  preparationإعداد 

 ferryالعبارة  badlyسيئة 

 localityموقع  electانتخاب 

moreover 

 desertصحراء  tieيربط 

 precisionدقة  cancerسرطان 

 sailorبحار  championبطل 

 alertحالة تأهب  excludeاستبعاد 

 archiveأرشيف  breakfastإفطار 

licence 

 jumpالقفز  reviewمراجعة 
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 philosopherفيلسوف  minorityأقلية 

 presumeتفترض  appreciateنقدر 

 revivalإحياء  fanمروحة 

 fantasticرائع  chiefرئيس 

 nodeالعقدة  accommodationاإلقامة 

 assertionتأكيد  subsequentالحق 

democracy 

 grimقاتمة  brownسمر أ

 quitاستقال  tasteيتذوق 

 thoroughشامل  crownتاج 

 annoyإزعاج  permitتصريح 

 broadcastبث  buyerمشتر 

 fairجميل  giftهدية 

 accelerateتعجيل  angryغاضب 

 divertتحويل  resolutionقرار 

polymer metre متر 

 anonymousمجهول  clauseبند 

 repaymentسداد  wheelعجلة 

break 

 survivorالناجين  tankدبابة 

 sweatعرق  benefitمصلحة 

 brideعروس  engageالدخول 

alive 

 ignoranceجهل  complaintشكوى 

 landownerمالك  firmشركة 

 lodgeالمنتجع  inchبوصة 

abandon 

 summariseتلخص  blameلوم 

 abbeyالدير  cleanنظيف 

quote 

 likewiseكذلك  yoursلك 

archbishop quantity الكمية 

 

 

 

 

66 

 quarryمقلع  ruleحكم 

 descentأصل  guiltyمذنب 

 glareوهج  priorقبل 

large-scale round جولة 

 sockجورب  coatمعطف 

 emptyفارغ  easternالشرقية 

 mistressعشيقة  involvementمشاركة 

 stumbleتعثر  tensionتوتر 

 agreedعليها المتفق  dietغذاء 

 atomicالذري  enormousهائل 



 formulationصيغة  scoreالنتيجة 

 harmضرر  rarelyقلما 

 prosperityازدهار  prizeجائزة 

 lobbyردهة  remainingالمتبقية 

 thresholdعتبة  significantlyكبير 

 wickedشرير  dominateتهيمن 

 repayسداد  glanceلمحة 

 crawlزحف  trustثقة 

 trackيتعقب  interpretتفسير 

 varyingتفاوت  naturallyبالطبع 

 counterمضادة  frameإطار 

 puddingبودنغ  landأرض 

 salvationخالص  extensionتمديد 

 tolerateتحمل  mixمزيج 

spokesman 

 brokerسمسار  acknowledgeنعترف 

 cageقفص  friendlyودية 

 propagandaالدعاية  regimeنظام 

 apparatusجهاز  registerسجل 

 documentالوثيقة  faultخطأ 

scan mine ملكي 

 analogyالقياس  disputeنزاع 
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 theologyالهوت  grassالعشب 

 bitterlyبمرارة  quietlyبهدوء 

 efficientlyبكفاءة  declineهبوط 

 amidوسط  complainويشكو 

 individuallyفردية  deliveryتسليم 

 performerأداء  dismissفصل 

 coherentمتماسك  conservativeمحافظ 

 dominanceهيمنة  shiftوردية 

 exoticغريب  beachشاطئ 

 makingالقرارات  portميناء 

 sentimentشعور  stringسلسلة 

 squadronسرب  depthعمق 

 colourfulملونة  travelسفر 

unusual 

 placementوضع  obligationالتزام 

 amuseيروق  pilotريبي تج

 angrilyبغضب  geneالجينات 

 mercyرحمة  yellowأصفر 

republic 

 appraisalتقييم  shadowظل 

 mainstreamتعميم  analyseتحليل 



 arbitraryتعسفي  dearعزيز 

anywhere 

 intimateحميم  averageمتوسط 

 torchالشعلة  crewطاقم 

long 

-term 

 venture المشروع phraseالعبارة 

lucky 

 shyخجول  restoreاستعادة 

 laceالدنتلة  convinceإقناع 

 inabilityعجز  coastساحل 

 deliciousلذيذ  engineerمهندس 
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 huntمطاردة  heavilyبشدة 

extensive 

 motifعزر  gladمسرور 

 substituteمحل  charityخيرية 

oppose 

 accumulateتراكم  defendالدفاع 

 chairكرسي  alterير تغي

 dragonالتنين  arrestاعتقال 

 haulسحب  warningتحذير 

highway framework 

 exclaimصرخ  approvalموافقة 

 sampleعينة  botherانزعاج 

 sedimentرواسب  accuseاتهام 

 unchangedدون تغيير  novelرواية 

 fanمروحة  surprisedمندهش 

 parcelال يتجزأ 

 currencyالعملة 

 rootالجذر  moralأخالقي 

 volunteerمتطوع  possessتملك 

calorie restrict قصر 

 confidentialسري  proteinبروتين 

 delightfulلذيذ  distinguishتميز 

 psychiatricالطب النفسي  gentlyبلطف 

 aggregateإجمالي  incorporateإدراج 

 crowdحشد  reckonويقدر 

proceed 

 disciplinaryالتأديبية  assist مساعدة

 monitorمراقبة  stressاإلجهاد 

 scholarshipمنحة دراسية  sureمتأكد 

 hatredكراهية  justifyتبرير 

 rockصخرة  behalfباسم 



 featherريشة  councillorمستشار 

 noisyصاخبة  settingإعداد 
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 pillقرص  commandقيادة 

 lexicalاتي مفرد maintenanceصيانة 

 autonomousمستقل  poemقصيدة 

 staircaseدرج  stairسلم 

 controlledتسيطر  chestصدر 

 offensiveهجوم  likeمثل 

 projectionإسقاط  secretسرية 

 viewpointوجهة نظر  efficientفعال 

 flushفورة  restrictionتقييد 

suspect 

 racismعنصرية  hatقبعة 

 courtesyمجاملة  toughقاس 

 pillowوسادة  firmlyبحزم 

 resentmentاستياء  willingمستعد 

 evolutionaryتطوري  focusتركيز 

 gloriousمجيد  healthyصحي 

 monkeyقرد  constructبناء 

 photographyالتصوير  occasionallyأحيانا 

 bankruptcyإفالس  modeطريقة 

 gradualتدريجي  campالمخيم 

 sacrificeتضحية  comfortableمريح 

 cartالعربة  savingإنقاذ 

 continuingاستمرار  tradeتجارة 

export 

 formidableهائل  partnershipشراكة 

 presidencyرئاسة  wakeأعقاب 

 sketchرسم  dailyيوميا 

abroad 

 beyondإلى ما بعد  professionالمهنة 

 catchيمسك  countrysideالريف 

 denseكثيف  loadحمل 

 stadiumالملعب  bootحذاء 
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 clarityوضوح  mostlyمعظمهم 

 immigrationهجرة  implementتنفيذ 



 rifleبندقية  suddenمفاجئ 

 slotفتحة  printطباعة 

 wormدودة  reputationالسمعة 

 academicاألكاديمية  calculateحساب 

 fosterتعزيز  guessيخمن 

keen 

autumn 

 ambiguityغموض  recommendationتوصية 

 guardianوصي  conventionalتقليدية 

 impulseدفعة  constituteتشكل 

 apologiseاعتذر  copeمواجهة 

poll 

 deficiencyالنقص  voluntaryطوعي 

outdoor valuable قيم 

 ponyترجمة حرفية  castالمدلى 

 retreatتراجع  recoveryاإلنعاش 

premise 

 triangleمثلث  resolveحل 

 yarnغزل  regularlyبانتظام 

 appetiteشهية  solveحل 

 ballotاالقتراع  plaintiffالمدعي 

 chorusجوقة  criticالناقد 

 developedالمتقدمة  agricultureزراعة 

 flourدقيق  iceالجليد 

 incidentallyعرضا  constitutionالدستور 

communist 

 renewalتجديد  tuesdayالثالثاء 

 staffالموظفون  layerطبقة 

 bizarreغريب  recessionالركود 

 censusتعداد السكان  slightطفيف 
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 homelessبال مأوى  dramaticمثيرة 

 loudlyبصوت عال  goldenذهبي 

 notebookدفتر  suitيتالءم 

 stainوصمة  temporaryمؤقت 

 greenhouseدفيئة  shortlyقريبا 

 strikingضرب  initiallyالبداية 

 burialدفن  arrivalوصول 

 partالجزء  protestاحتجاج 

 actressممثلة  resistanceالمقاومة 

 ashرماد  presentationعرض 

silent 

 cassetteكاسيت  soulروح 

 fridgeالثالجة  feedتغذية 



 privacyخصوصية  judgmentالحكم 

 excessفائض  selfالنفس 

 feedغذية ت muscleعضلة 

 associateمساعد  oppositeمعاكس 

 calfعجل  shareholderمساهم 

 drillحفر  pollutionالتلوث 

 jointlyمعا  wealthثروة 

video 

-taped 

 lensعدسة  kingdomالمملكة 

 devotedكرست  breadخبز 

 photographصورة  perspectiveمنظور 

 drivingقيادة  cameraالكاميرا 

 indirectlyغير مباشر  illnessمرض 

 utilizeاالستفادة  princeاألمير 

 costumeزي  cakeكعكة 

 defaultافتراضي  meatلحمة 

 memorandumمذكرة  idealالمثالي 

 allegedlyويزعم  submitيرسل 

relax 
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 romanceقصة حب  efficiencyكفاءة 

 embarrassإحراج  convertتحول 

 furفرو  moodمزاج 

 warrantأمر  possessionحيازة 

 civilianمدنية  marketingتسويق 

please 

parking habit عادة 

 balloonبالون  subsequentlyبعد ذلك 

 bulbلمبة؟  roundجولة 

 foolishأحمق  purchaseيشتري 

 biologyعلم األحياء  sortالنوع 

 spontaneousعفوي  graduallyتدريجيا 

outside 

 vividحي  expansionتوسيع 

 aestheticجمالي  competitiveتنافسي 

co-operation 

 appallingمروع  acceptableمقبول 

 injunctionالزجري  angleزاوية 

 offsetتعويض  cookيطهو 

 rudeغير مهذب  netصاف 

 stabطعنة  sensitiveحساسة 

 vegetationالحياة النباتية  ratioنسبة 

 academyأكاديمية  amountمبلغ 



 amateurهاو  kissقبلة 

 flockقطيع  sleepينام 

 mainframeالحاسوب  essentiallyأساسا 

 thinkingتفكير  financeتمويل 

 reluctanceممانعة  fundصندوق 

preserve 

personality 

 velocityسرعة  weddingزفاف 

 mightyعظيم  bishopأسقف 
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 ribضلع  dependentتعتمد 

landscape 

 wartimeزمن الحرب  lockقفل 

 shockedصدم  mirrorمرآة 

 bowlزبدية  pureنقي 

 gallوقاحة  promotionترويج 

 spitبصق  symptomعرض 

 vocationalمهني  globalعالمي 

 axisالمحور  asideجانبا 

 feverحمى  tendencyميل 

 prescriptionالوصفة  conservationحفظ 

 magnitudeحجم  replyيرد 

 reservoirخزان  estimateتقدير 

 agonyعذاب  governorحاكم 

 bracketقوس  packحزمة 

 cuttingتخفيض  qualificationأهلية 

expected 

 pledgeتعهد  alrightحسنا 

 strangelyبغرابة  cycleدورة 

 striveتسعى  investاستثمار 

 chordوتر  galleryمعرض 

 dairyاأللبان  philosophyالفلسفة 

invade  غزوsa 

 dحزين 

 moorأرض بور  interventionالتدخل 

 recipientالمستفيد  emotionalعاطفي 

 pillarعمود  advertisingاإلعالن 

 poisonسم  cigaretteسيجارة 

 shrinkانكماش  danceرقص 

 disputeنزاع  regardيحترم 

 dressingضمادة  predictالتنبؤ 

 innovativeمبتكرة  adequateكاف 

 outfitمالبس  variableمتغير 
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 supervisorمشرف  netصاف 

 warriorمحارب  retireالتقاعد 

 washingغسل  frequencyتواتر 

 adjectiveنعت  paleشاحب 

 breweryمصنع الجعة  sugarالسكر 

 jungleأدغال  guyشاب 

 monarchyالملكية  featureميزة 

 restrainكبح  furnitureأثاث 

 straightenاعتدل  administrativeإداري 

 herdقطيع  woodenخشبي 

 trunkجذع  inputمساهمة 

deadline phenomenon ظاهرة 

 egoغرور  actorالفاعل 

 kneelجثا  jacketسترة 

 moderateمعتدل  surprisingالمدهش 

 supportingدعم  kickركلة 

 tigerنمر  producerمنتج 

 bitchالكلبة  hearingجلسة 

 ministerialوزاري  chipرقاقة 

 sexuallyجنسيا  certificateشهادة 

 ribbonوشاح  equationالمعادلة 

 snakeثعبان  helloمرحبا 

 staggerتمايل  remarkableرائع 

 wheatالقمح  allianceتحالف 

 economicallyاقتصاديا  awarenessوعي 

 fishermanصياد سمك  smokeدخان 

 mainlandالبر الرئيسى  throatق الحل

 bomberاالنتحاري  discoveryاكتشاف 

festival 

 handlingمعالجة  danceرقص 

 ironyسخرية  promiseوعد 

 knittingحبك  roseرفعت 
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 nationalismقومية  brilliantرائعة 

principal 

 toastشرب نخب  proposedالمقترح 

 unusuallyغير عادي  absoluteمطلق 

 voltageالفولطية  coachمدرب 

 feelيشعر  dramaدراما 

 polishالبولندية  preciselyبالتحديد 

 sufferingمعاناة  recordingتسجيل 



 aloudبصوت عال  bathحمام 

 meaningfulمعنى  celebrateاحتفال 

 technicallyفنيا  substanceجوهر 

 antالنمل  forألجل 

 conceptualالمفاهيمي  swingجولة 

 goatالماعز  rapidسريع 

 oppositeمعاكس  roughتقريبي 

 teaseنفش  investorمستثمر 

 waiterالنادل  fireنار 

 bowlerالعب البولنغ  rankمرتبة 

 inflictإلحاق  competeتنافس 

 drainاستنزاف  sweetحلو 

 roarهدير  declineهبوط 

 aluminiumاأللومنيوم  dealerتاجر 

 galaxyمجرة  rentإيجار 

 wrongخطأ  bendمنحنى 

 critiqueنقد  solidمتين 

 oppositeمعاكس  cloudسحابة 

 paradeموكب  acrossعبر 

level 

enquiry 

 queryسؤال  fightقتال 

 grammaticalنحوي  abuseتعاطي 

golf 
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 outsetبداية  guitarقيثارة 

 padمنصة  cottageكوخ 

electronic 

 testingاختبار  pauseوقفة 

 constructiveالبناء  scopeمدى 

 criminalالجنائية  emotionانفعال 

 sausageنقانق  mixtureمزيج 

 unreasonableغير معقول  comprehensiveشامل 

 dollدمية  shirtقميص 

 highlightإبراز  allowanceبدل 

worldwide breach خرق 

 biographyسيرة  retirementتقاعد 

 frightenedخائفة  infectionعدوى 

 accumulationتراكم  resistمقاومة 

 offendاإلساءة  paragraphفقرة 

 vocabularyمفردات اللغة  qualifyالتأهل 

 discoديسكو  sickمريض 

 fairyجنية  nearقريب 

 linenالكتان  researcherباحث 

 hintتلميح  consentموافقة 



 immuneالمناعي  writtenمكتوب 

 potteryفخار  illمريض 

 rayراي  literaryأدبي 

 versusمقابل  wetمبتل 

 battleمعركة  lakeالبحيرة 

 hollyهولي  entranceمدخل 

 injuredبجروح  peakقمة 

 masterالسيد  successfullyبنجاح 

 retreatتراجع  breatheتنفس 

 cargoالبضائع  sandرمل 

 embarrassingمحرج  coldبارد 

 solidarityتضامن  cheekلخد ا
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 dashاندفاع  platformمنصة 

 preferredالمفضل  interactionتفاعل 

 reluctantlyعلى مضض  needيحتاج 

theorist watch يشاهد 

 bangفرقعة  borrowيستعير 

birthday 

 copyrightحقوق الطبع  extremeأقصى 

 credibilityمصداقية  knifeسكين 

 drillحفر  coreجوهر 

 reconcileتوفيق  peasantفالح 

 totalمجموع  armedالمسلحة 

 prevalenceانتشار  permissionإذن 

 punchلكمة  overcomeتغلب 

 vaguelyمبهم  supremeالعليا 

 vigorousقوي  greatlyكثيرا 

visual 

 uneasyغير مستقر  ladعيل 

 batchدفعة  genuineحقيقي 

personnel 

 faithfulالمخلص  excitingمثير 

 fogضباب  judgementالحكم 

ironically stream يتدفق 

 scrapالخردة  guaranteeضمان 

 accordاتفاق  perceptionاإلدراك  poorlyسيئة  disasterكارثة 

 sleepingالنوم  darknessظالم 

 smoothانسيابي  bidمحاولة 

 blastانفجار  organizeتنظم 

 sake dulyمن أجل 

policeman 

 asylumاللجوء  touristسياحية 

 brakeالفرامل  castleقلعة 
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figure 

 square ميدان race سباق

 heap كومة demonstration مظاهرة

 nun راهبة anger غضب

 obscure غامض briefly موجز

clock 

 concrete ملموسة presumably يفترض

custom 

 liaison اتصال expose فضح

 privileged مميزة hero بطل

 rhetoric الخطابة maximum أقصى

 smoothly بسالسة wish يتمنى

 distort تشويه earning كسب

 except باستثناء priest قس

resign 

 indulge االنغماس store مخزن

 rob روب comprise وتتألف

widespread 

 exaggerate المبالغة acquisition اكتساب

 nucleus نواة chamber غرفة

viable involved 

 whatsoever أيا confident واثق

 altar مذبح circuit دائرة

 cast المدلى radical جذري

 direct مباشرة detect كشف

 nationality جنسية stupid غبي

consumption 

 authorise السماح grand الكبرى

 mandatory إلزامي hold يمسك

 presently حاليا mean يعني

 refuge ملجأ zone المنطقة

indigenous altogether تماما 
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numerous 

 absurd سخيف rush اندفاع

classical 

everywhere 

retailer sink يغوص 

respectively 

 coincidence صدفة distinct متميز

 depot مستودع honour شرف



 passport جواز سفر mad مجنون

statistics 

ةقذار FALSE كاذبة  dirt 

 invoke االحتجاج differ وتختلف

 secretion إفراز square ميدان

 soften تخفيف disk القرص

 calm هدوء truly حقا

 convenience الراحة proud فخور

 mug كشر survival بقاء

 scared مذعور deposit إيداع

 optional اختياري tower برج

 consistency اتساق adviser مستشار

compensation 

 attachment حجز pace سرعة

 belly بطن consultant مستشار

 brandy براندي advanced متقدم

 extreme أقصى drag جر

 hemisphere نصف الكرة landlord المالك

 solo منفرد whenever كلما

 umbrella مظلة delay تأخير

 communism الشيوعية car سيارة

 offspring نسل green أخضر

 pine صنوبر holder حائز

 repeated وكرر secret سرية
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 treatيعامل  editionطبعة 

 uncoverكشف  occupationاحتالل 

agricultural 

intelligence 

co-operative definitely قطعا 

empire 

 frogضفدع  hostمضيف 

 geologicalالجيولوجية  negotiateتفاوض 

 soarارتفاع  relativeنسبي 

 cordحبل  fellowزميل 

 counselمستشار  helpfulمفيد 

 demolishهدم  massكتلة 

 disguiseإخفاء  sweepتمشيط 

 housewifeربة بيت  poetشاعر 

 innocenceبراءة  defeatهزيمة 

 nicelyبرقة  journalistصحافي 

unlike 

primarily 

 reasoningمنطق  cricketكريكيت 

 final-semiنصف النهائي  dryجاف 



 courtyardفناء  indicationإشارة 

 evokeتثير  tightمحكم 

 arenaالساحة  whisperهمس 

 frozenجمد  anxietyقلق 

 inhibitionكبت  printطباعة 

 simplicityبساطة  routineروتيني 

 betرهان  witnessالشاهد 

concerning 

 vacuumفراغ  millمطحنة 

 helmetخوذة  gentleلطيف 

 jailالسجن  curtainستار 

 revengeانتقام  missionبعثة 
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 attainmentبلوغ  supplierالمورد 

 disruptionتعطيل  assureأؤكد 

 jerkرجة  basicallyأساسا 

 unclearواضح  povertyفقر 

 accordاتفاق  snowثلج 

 chatدردشة  pipeأنبوب 

 cultعبادة  prayerالصالة 

 lunchtimeالغداء  deserveتستحق 

 programالبرنامج  shiftوردية 

 sipرشفة  nearقريب 

 broadcastبث  splitيقسم 

 offeringعرض  carpetالسجاد 

 supposedlyيفترض  consistentمتسق 

 infiniteغير محدود  jokeنكتة 

 momentumزخم  ownershipملكية 

 overwhelmسحق  fewerأقل 

 secularعلماني  workshopورشة 

 cellarقبو  agedالعمر 

 decreaseنقصان  saltالملح 

 inquestتحقيق  symbolرمز 

slide 

 avenueوسيلة  crossعبر 

 counsellorمستشار  anxiousتحرص 

 comfortablyمريح  taleحكاية 

 damnاللعنة  preferenceتفضيل 

 labمختبر  inevitablyحتما 

 labourerعامل  mereمجرد 

 rubberلمطاط 

 ا behaveتصرف 

 parقدم المساواة  gainكسب 

 socketمقبس  guideدليل 

 tenseتوتر  nervousعصبي 

 franklyبصراحة  pleasedمسرور 
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 scenarioسيناريو  remarkمالحظة 

 thrustفحوى  provinceمقاطعة 

 rankمرتبة  steelفوالذ 

 recreationاستجمام  flowيتدفق 

 slapصفعة  practiseممارسة 

 blessingبركة  holyالمقدس 

 clearanceتخليص  alcoholالكحول 

 filterفلتر  doseجرعة 

constantly 

 embryoجنين  guidanceتوجيه 

 burstانفجر  climateمناخ 

 canيستطيع  enhanceيحسن 

equal reasonably معقول 

 mutationتحول  wasteفضالت 

 predictableقابل للتنبؤ  smoothانسيابي 

 variedمتنوعة  dominantمهيمن ال

 elderاالكبر  consciousواع 

 retrieveاسترجاع  formulaصيغة 

 rehearsalبروفة  tailذيل 

electric 

 absorptionاستيعاب  haهكتار 

 combatمكافحة  sheepالخراف 

 conflictصراع  medicineالطب 

strategic 

disabled 

 bakeحمص  smellرائحة 

 heroinالهيروين  mountجبل 

 wrongخطأ  operatorمشغل 

 bourgeoisبورجوازي  advanceمقدما 

 chalkطباشير  measurementقياس 

 fellowshipزمالة  remoteبعد 

 organizationalالتنظيمية  favourصالح 
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architecture 

neither 

 sacrifice تضحية tie يربط

 stolen سرقت worth غضب

 vector قوة موجهة barrier الحاجز

 ray-x األشعة السينية enthusiasm حماسة



 climb تسلق outstanding معلقة

 express أعرب عن practitioner ممارس

 morale معنويات theoretical نظري

 villager قروي implementation تطبيق

 bureaucratic البيروقراطية worried قلق

 jam مربى pitch الملعب

 notify تخطر drop يسقط

 frustrate إحباط phone الهاتف

literacy clinical 

 aviation طيران shape شكل

 clearing تصفية lane ممر

 freight شحن apple تفاحة

 banana الموز catalogue فهرس

 curiously غير محتشم opponent الخصم

 legislature هيئة تشريعية publisher الناشر

tip 

 diagnose تشخيص live يعيش

 enjoyable ممتع burden عبء

 kettle غالية bury دفن

 monastery دير historian مؤرخ

 passionate عاطفي tackle معالجة

 distortion تشويه stomach المعدة

percentage 

 acquaintance معرفة evaluation تقييم

 glow توهج outline موجز

 kindly التكرم lend تقديم
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 monarchالعاهل  talentموهبة 

 assaultاعتداء  silverفضية 

 attackerمهاجم  funمتعة 

 deprivationحرمان  packحزمة 

democrat 

 unexpectedlyفجأة  fortuneثروة 

 hostageرهينة  storageتخزين 

 portableالمحمول  professionalمهني 

reserve 

 retiredمتقاعد  intervalالفاصلة 

 screeningفحص  dimensionبعد 

 jealousغيور  awfulمخيف 

 underneathتحت  honestنزيه 

 bleakكئيب  confusionارتباك 

 chimneyمدخنة  manufactureصنع 

 gownثوب  impressiveإعجاب 

 proportionalمتناسب  pinkقرنفلي 



 plasmaبالزما  satisfactionارتياح 

 seasonalموسمي  vesselالسفينة 

 decorativeزخرفي  visibleرئية م

 fluctuationتقلب  curveمنحنى 

 promptlyفورا  standيقف 

 referralإحالة  potقدر 

 sprayرش  replacementبديل 

 stunningمذهل  accurateدقيق 

mortgage 

constitutional 

 resentاستاء  impressختم 

 unrestاضطراب  salaryمرتب 

 aquariumض السمك حو developingالنامية 

 blondeشقراء  emphasiseتأكيد 

 differentiationتمييز  proofدليل 
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furthermore 

 gospel اإلنجيل dish طبق

 grouping تجمع interview مقابلة

 advocate الدعوة considerably كبيرا

 approved الموافقة distant البعيد

 jar جرة favourite مفضل

 renewed متجدد lower أدنى

 witch ساحرة tear دمعة

 footstep وقع أقدام fixed ثابت

 minimise تقليل by بواسطة

 worrying مقلق count عد

 delete حذف luck الحظ

 drift انحراف precise دقيق

exceptionally determination تحديد 

 level المستوى bite عضة

 lone وحيد consultation تشاور

 underneath تحت dear عزيز

 colonel عقيد range نطاق

 hectare الهكتار capture أسر

 spider عنكبوت conduct سلوك

 computing الحوسبة residential سكني

 hobby هواية cheque شيك

ultimately 

economics 

sustain 

 infrastructure البنية التحتية secondly ثانيا

 burn يحرق silly سخيف

 operate-co التعاون بشكل merchant تاجر



lecture 

 boxing المالكمة check فحص

leisure 

musical 
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 clericalالكتابية  cheeseالجبن 

 constrainتقييد  liftرفع 

 lickلعق  fabricبنية 

participate 

 amateurهاو  distributeتوزيع 

 contendللسيطرة على  loverعاشق 

 hireتأجير  childhoodالطفولة 

 instrumentalفعال  coolهادئ 

 balancedمتوازن  banحظر 

 congratulateأهنئ  supposedيفترض 

electorate mouse فأر 

specialist 

 manufacturingتصنيع  strainساللة 

 bleedالنزف  consultتشاور 

 blinkتطرف العين  approximatelyحوالي 

minimum 

 splitيقسم  participantمشارك 

 indoorداخلي  monetaryنقدي 

 notoriousسيئة السمعة  confuseالخلط 

 precedentسابقة  dareجرأة 

 unlawfulغير مشروعة  smokeدخان 

 upgradeرفع مستوى  movieالفيلم 

cease 

 illuminateيضيء  seedبذور 

therapist open يفتح 

 trenchخندق  journalمجلة 

 angerغضب  shoppingالتسوق 

 consortiumكونسورتيوم  equivalentتعادل 

 scarندب  exceedتفوق 

 warrantyضمان  palaceالقصر 

 appropriatelyمناسب  isolatedمعزولة 

extensively perceive تصور 
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 insureالتأمين  poetryالشعر 

 disruptتعطيل  lackنقص 

 enhancedتعزيز  readilyبسهولة 

 sidewaysمن الجنب  snapالمفاجئة 

 spoonملعقة  strengthenتعزيز 

spite 

 continuouslyباستمرار  convictionإدانة 

 gigأزعج  corridorممر 

 instantفوري  behindوراء 

 kiteطائرة ورقية  wardجناح 

 precautionوقائي  bathroomالحمام 

 satisfiedمقتنع  comfortراحة 

 floatingالعائمة  fatسمين 

profile 

 biteعضة  shellقذيفة 

 gloomكآبة  deliberatelyبتعمد 

 graduateخريج  rewardمكافأة 

 armchairكرسي مريح  automaticallyتلقائيا 

 nominationترشيح  vegetableالخضر 

 nounاالسم  imaginationخيال 

junior 

architectural mystery لغز 

unemployed 

 tumbleتعثر  poseتشكل 

unprecedented march مارس 

 virtualاالفتراضية  violentعنيف 

 departmentalاإلدارات  foundوجد 

 injectحقن  digحفر 

 rocketصاروخ  dirtyقذر 

 violationانتهاك  psychologicalنفسية 

 climberمتسلق الجبال  straightمستقيم 

 deerأيل  grabانتزاع 
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 faxفاكس  pleasantسارة 

 luxuryترف  surgeryجراحة 

inevitable 

 diningالطعام  transformتحول 

 fiercelyبضراوة  announcementإعالن 

 hauntتردد  bellالجرس 

photographic draft مسودة 

 bendمنحنى  airportالمطار 



 bundleحزمة  unityوحدة 

 gossipنميمة  upsetقلق 

 sodiumصوديوم  plantمصنع 

 dependencyاإلعالة  pretendتظاهر 

 deteriorateتدهور  tillحتى 

 fragileهش  knownمعروف 

 henدجاجة  admissionقبول 

 recruitتوظيف  magistrateقاض 

 imprisonسجن  tissueاألنسجة 

 overviewنظرة عامة  joyفرح 

 scrambleتزاحم  freeمجاني 

 swiftسريع  prettyجميل 

amp classroom 

grateful 

 denialإنكار  headquartersمقر 

 rotationتناوب  operatingتشغيل 

 trolleyعربة نقل  turnoverدوران 

 doubtlessبدون شك  projectمشروع 

 guessيخمن  limitationتقييد 

 hunterصياد  sensibleمعقول 

shrug 

specialist 

 shoutصيحة  newlyحديثا 

 trivialتافه  tongueاللسان 
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 beneficiaryالمستفيد  delayتأخير 

refugee 

alongside 

 mouldقالب  compositionتكوين 

 obscureغامض  dreamيحلم 

 syllableمقطع لفظي  ceilingسقف 

 manifestationمظهر  highlightإبراز 

 surplusفائض  stickعصا 

 veteranمحنك  favouriteمفضل 

 contractualتعاقدي  tapاستغالل 

halfway request يطلب 

 novelistالروائي  universeالكون 

textbook label العالمة 

 vicarقس  confineقصر 

 guildنقابة  ridتخلص 

 swapمقايضة  screamصرخة 

 coughسعال  acceptanceقبول 

detective 

 detectorالمكشاف  sailالشراع 

 slabلوح  adjustتكيف 



 ulcerقرحة  designerمصمم 

 glowتوهج  runningتشغيل 

 lenderمقرض  participationمشاركة 

 spellingهجاء  summitقمة 

 whicheverأيما  blockكتلة 

 prolongedطويلة  weaknessضعف 

 raisedأثار  adaptتكيف 

so-called 

absorb 

 lingerمن إغالقه  encounterلقاء 

 shirt-tتي شيرت  defeatهزيمة 

 voucherقسيمة  brickلبنة 
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 alienأجنبي  excitementإثارة 

 managingإدارة  blindأعمى 

 postcardبطاقة بريدية  wireسلك 

crop 

 odourرائحة  squareميدان 

 reverseعكس  protestاحتجاج 

 troubleمشكلة  therebyوبذلك 

 blastانفجار  transitionانتقال 

 discountالخصم  rollلفة 

 fundamentallyأساسا  stopتوقف 

 complementتكملة  assistantمساعد 

constituency 

 deterردع  deafأصم 

continuous 

 pioneerالرائد  breastصدر 

 processionموكب  concertموسيقي 

extraordinary 

 scrapeكشط  squadفرقة 

 syntacticنحوي  wonderيعجب 

 citizenshipالجنسية  creamكريم 

 nitrogenنتروجين  personallyشخصيا 

 restrictiveتقييدي  tennisتنس 

communicate 

 pedestrianالمشاة  prideفخر 

 chokeخنق  bowlزبدية 

 fixtureالمباراة  expertiseخبرة 

 hastilyبسرعة  fileملف 

microphone 

 ميكروفون governحكم 

 wagonعربة  leatherالجلد 

 bulletinنشرة  observerالمراقب 



 carrotنبات  جزر marginهامش 

uncertainty 
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 nationallyوطنيا  reinforceتعزز 

 powerطاقة  idealالمثالي 

 programmingالبرمجة  injureجرح 

 weedعشب  holdingعقد 

 wetمبتل  dustغبار 

 skeletonهيكل عظمي 

 evidentواضح 

 spokenتحدث  universalعالمي 

 urgencyإلحاح  desperateيائس 

 viciousشرير  overseasالخارج 

 wordingصياغة  swimالسباحة 

 computeحسبان  occasionalأحيانا 

 interactiveالتفاعلية  surprisinglyالمدهش 

 motoristسائق  trouserبنطلون 

 urgentlyعاجل  registerسجل 

 whipجلد  albumألبوم 

guideline 

 ethicsأخالق  amendmentتعديل 

 porterحمال  disturbتخل 

 shrubشجيرة  architectمهندس 

telly objection 

chart 

 gallonجالون  cattleماشية 

 hookالخطاف  doubtشك 

 omissionإغفال  reactرد فعل 

 velvetناعم  consciousnessوعيه 

 continuationاستمرار  purelyمحض 

 plugسد  rightصحيح 

tin 

 damagingضارة  fulfilالوفاء 

 detainاحتجاز  tubeأنبوب 

 foolغبي  commonlyمشترك 

 justifiedمبرر  coinالعملة 
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 relianceاعتماد  sufficientlyالكفاية 

compartment 

 حجرة صغيرة frightenتخويف 

 dineتناول العشاء؟  diaryيوميات 



grammar 

 mainsالرئيسي  fleshاللحم 

 orbitالمدار  infantالرضع 

 basement سفلي summaryموجز 

 blameلوم  stirإثارة 

 disperseتفريق  mailالبريد 

storm 

rugby 

 latelyمؤخرا  virtueفضيلة 

memorable 

 ال تنسى paintطالء 

psychology 

 revisedمنقح  specimenعينة 

 monitoringمراقبة  constraintقيود 

 puzzleلغز  privilegeامتياز 

 slumpركود  traceأثر 

 boardلوحة  completionإتمام 

 forkشوكة  gradeالدرجة 

hers 

 mushroomفطر  progressالتقدم 

 nominalاالسمي  exploitاستغالل 

 talentedموهوب  importاستيراد 

 attemptedحاول  dadوالد 

potato 

 dispositionالتصرف  passionشغف 

 wantيريد  repairإصالح 

low 

 besidesباإلضافة إلى  seizeاغتنام 

 hospitalityضيافة  underlyingالكامنة 

 ivoryعاج  heavenسماء 
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 magicalسحري  nerveالعصب 

 nephewابن اخ  parkحديقة 

 affinityاالنجذاب  collapseانهيار 

 differentialالفارق  winفوز 

 licenseترخيص  printerطباعة 

 proprietorمالك  buttonزر 

 tractقطعة أرض  coalitionتحالف 

irrespective pray الصالة 

 neglectإهمال  ultimateالنهائي 

timber 

venture 

 contraryالعكس  companionرفيق 

 dentistطبيب أسنان  horrorرعب 



 franchiseحق االنتخاب  gestureإيماءة 

 incapableغير قادر  moonقمر 

 regretأسف  remarkمالحظة 

 stickyلزج  cleverماهر 

van 

 cropمحصول  consequentlyبناء 

broken 

 profitabilityالربحية  glanceلمحة 

 bubbleفقاعة  rawخام 

 domeقبة  gazeنظرة 

jury 

 pierالرصيف  burstانفجر 

 pileكومة  charterالميثاق 

discourse 

 arcقوس  feministالنسائية 

 ascertainتأكد من  reflectionانعكاس 

carbon 

 stockingتخزين  banحظر 

 treasurerأمين صندوق  sophisticatedمتطور 
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taxation 

 feast وليمة prosecution مقاضاة

 marathon الماراثون aids اإليدز

 mole شامة asleep نائم

 quest السعي softly بهدوء

 circular دائري departure رحيل

 entitlement االستحقاق publicity دعاية

 hardship معاناة welcome مرحبا

 storm العاصفة cousin ابن العم

reception 

 sore موجع sharply بحدة

 strap سوار linguistic لغوي

 walking المشي relieve تخفيف

 course دورة تدريبية forward أللمام

 majesty عظمة vat برميل

 mankind بشرية blue أزرق

 noticeable ملحوظة multiple المتعددة

 understandable مفهوم pass نقل

outer 

goalkeeper evolution تطور 

patient 

vulnerable 

allocate 



 prestige هيبة creative خالق

 virgin عذراء potentially يحتمل

 walker البائع المتجول just منصف

 anticipation توقع judicial قضائي

 craftsman حرفي out خارجي

 groan تأوه risk خطر

ideology 

agenda 

 confession اعتراف smell رائحة
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 denounceشجب  chickenدجاجة 

illegal 

 knockطرق  transportالنقل 

 reviseتنقيح  innovationابتكار 

 palصديق  plainسهل 

 tollعدد القتلى  operaأوبرا 

 turkeyتركيا  lockقفل 

 hugعناق  grinابتسامة 

 provisionalمؤقت  poleب القط

 sulphurكبريت  shelfالجرف 

 transcriptionنسخ  punishmentعقاب 

 conductorموصل  strictصارم 

 fascinateسحر  motherhoodأمومة 

lighten 

 particularخاصة  uncontrolledضابط 

 feasibleذلك ممكنا  degradationتدهور 

 creedالعقيدة  dissipateتبدد 

electrician 

 traitسمة  emphaticمؤكد 

 vacantشاغرة  rejoiceنفرح 

 optimismالتفاؤل  magicianساحر 

 unfamiliarغير مألوف  millimetreملليمتر 

moderation 

 excavationحفر  propagateنشر 

 mechanicميكانيكي  unifyتوحيد 

 substantiveالموضوعية  irrigationري 

 sweetحلو  approximateتقريبي 

 twistحيلة  fervourحماسة 

 waryالحذر  consonantمنسجم 

 archaeologicalأثري  hopقفز 

 pastureالمرعى  overflowفيضان 

 thickسميك  theoremنظرية 
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untrue 

 cultivate زرع whereupon عندئذ

disarm 

alphabet 

wasteful 

 tick عالمة diverge تتباعد

 civic مدني likeness تماثل

 trained المدربين modesty تواضع

distract inclusive شاملة 

 enormously هائل refresh تجديد

 siege حصار earnestly بجد

 voyage رحلة repress كبت

 ample وافرة rudimentary بدائي

 civilization حضارة attractiveness جاذبية

 correction تصحيح adhesive االلصقة

 demonstrator متظاهر diffuse نشر

hereby 

 expel طرد inverse عكسي

 hay القش intentional مقصود

 helpless عاجز deficient ضعيف

pertinent 

 immediately على الفور scorn ازدراء

 jewel جوهرة upsurge تصاعد

 stroll تمشى collusion تواطؤ

 articulate بوضوح repudiate نبذ

 diplomat دبلوماسي null الغ

 distinctly بوضوح lame كسيح

 encompass يشمل pervade تعم

 premature سابق ألوانه corrosion تآكل

hourly 

 retention استبقاء tame مروض

 contest مسابقة yearly سنويا
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 deviationاالنحراف  cowardجبان 

 gratitudeامتنان  whenceأين 

 intensifyتكثيف  assertiveجازم 

 propسند  speculatorالمتأمل 

high 

-pitched 

 insistenceإصرار  tameمروض 

 kidneyالكلية  subtractطرح 



 lazyكسول  intelligibleالفكرية 

 workplaceمكان العمل  fallacyمغالطة 

 decayاالضمحالل  noblemanالنبيل 

 excitedمنفعل  scoldأنب 

 forestryالحراجة  errزل 

multiplication 

 whisperهمس  momentaryخاطف 

 bodilyجسدي  briberyرشوة 

 bumpنتوء  contemptuousمحقر 

 harmfulالضارة  leverرافعة 

adolescent 

invaluable 

 ال تقدر بثمن subversionتخريب 

orientate 

 rallyتجمع  hijackخطف 

patriot 

 converselyبالمقابل  accomplishmentإنجاز 

 cushionوسادة  carelesslyبإهمال 

 facadeواجهة المبنى  gulpبلع 

 finishedانتهى  worstأسوأ 

 graspفهم  adhesiveااللصقة 

 fussضجة  eyelashرمش 

pendulum 

 perceivedينظر  degenerateتتدهور 

respectful 

 sloganشعار  vibrateذبذب 
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latterly 

 tune النغمة telegraph تلغراف

 urge نحث ditch خندق

 imminent وشيك friendliness صداقة

 rack رف decimal عشري

 contraction انكماش fatten سمن

 ram كبس scorn ازدراء

amorphous 

 short قصير oppress ظلم

abbreviation 

 defy تحدى interlock التعشيق

 ham لحم خنزير partisan حزبية

 supplementary تكميلي tar قطران

تزقمر  mercenary األ فقي tread 

 bail كفالة roast مشوي

 crossing عبور obedient مطيع

 physician طبيب roast مشوي



expanse 

 alert حالة تأهب deviate تحيد

 handkerchief منديل superimpose فوق

 midfield خط الوسط denominator قاسم

 plausible معقول emigrant مهاجر

 tight محكم displeasure استياء

unwanted prickly واخز 

 abnormal الشاذ ripen استوى

incite 

 drainage الصرف widower األرمل

 feminine المؤنث deceit خداع

 ditch خندق envious حسود

 poison سم senseless ال معنى

 relate وتتصل viscous لزج

 curl فتل conqueror محتل
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 litigationالتقاضي  saddenحزن 

 marshسبخة  shovelمجرفة 

unfriendly 

 rottenفاسد  unsteadyمتقلب 

 stakeخطر  concentricمتراكز 

 symmetryتماثل  fowlطير 

 chaseمطاردة  oarمجذاف 

 greetingتحية  everlastingمؤبد 

 hoverتحوم  partisanحزبية 

 latinااللتينية  hindranceعائق 

 urineبول  resoluteحازم 

kilogram 

 produceإنتاج  rabbiحاخام 

 spouseالزوج  juicyغض 

 handicappedالمعوقين  gleeمرح 

 inferenceاستنتاج  stipulationاشتراط 

 salonصالون  veilحجاب 

 colonنقطتان  esteemاحترام 

filament 

 homosexualمثلي الجنس  intoxicateدمن 

colourless 

forgo/forego 

 layيستلقي  retardationتخلف 

 originalاألصلية  whereinفيه 

 sprayرش  converseمقلوب 

 stimulationتنشيط  intersectتتقاطع 

 upstairsالطابق العلوي  reprimandتوبيخ 



 making-decisionصنع القرار  decimalعشري 

interrelate 

incessant 

headdress 

 manifestواضح  sawمنشار 
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 manpowerالقوى العاملة  radiantمشع 

slime 

 skipperقائد  cowardlyجبان 

mishap 

railroad 

 quantumكمية  resonantرنين 

 reformerمصلح  sabotageتخريب 

 wildlyتمام  grooveثلم 

 litigationالتقاضي  inverseعكسي 

 enclosureضميمة  culturedمثقف 

 ink حبر perpetrateارتكاب 

owing to  بسببdegenerate تتدهور 

 rudeغير مهذب  saturateارتوى 

 vibrationاهتزاز  gaietyمسرة 

 violentlyبعنف  especialخاصة 

 calmlyبهدوء  deafenأبكم 

 dispenseاالستغناء عن  maddenخبل 

 surgicalجراحي  possessorمالك 

 consequentنتيجة  spearحربة 

 descendantمنحدر  appendارفاق 

 testimonyشهادة  fraternalالشقيق 

 factualالواقعية  notedوالحظ 

 insultإهانة  sweetenحلى 

bad 

-tempered 

 curseلعنة  heredityوراثة 

 sadnessحزن  hereafterاآلخرة 

 displaceتهجير  enumerateسرد 

 insultإهانة  homecomingوطن 

 destructiveمدمرة  uppermostألعلى ا conquestفتح  sneezeعطسة 

 pragmaticعملي  hempقنب 

 fryقلى  cowardiceجبانة 
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armor/armour internet 



 harden صلب oscillate ذبذبة

cultivator 

 signify داللة redden خجل

 superficial سطحي herein هنا

 imaginary خيالي partake مشاركة

 submarine غواصة affecting تؤثر

 scenery مشهد disorganized مشوش

 incline انحدر paste لصق

plural 

preposition 

 hesitation تردد reverberate صدى

 hanging شنق thereupon ذلك

 hopeless يائس narrate حكى

 speculate التكهن underdeveloped متخلف

incessant 

 disgusting مقرف parenthesis فاصلة

 imitation تقليد synchronous متزامن

 stove موقد perpendicular عمودي

 disappearance اختفاء synopsis موجز

 eagerly بشغف transact تعامل

wrongdoing 

 acknowledgement اعتراف dismember يمزق

plural 

 inward الداخل postulate مسلمة

nutrient 

 ignorant جاهل deceitful مضلل

 impatient الصبر pertain وتتعلق

 arbitration تحكيم motherly رؤوم

 transparent شفاف yearly سنويا

 maternal األم divisible للقسمة

 elementary أولي obstinate عنيد
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 syntheticاالصطناعية  roastمشوي 

 oneselfالنفس  discouragementتثبيط 

prohibition 

 حظر locomotionتنقل 

 fastenزرر  punctualدقيقة 

 webاإلنترنت  thermalحراري 

 pamphletكراسة  gasolineالبنزين 

 earthquakeزلزال  quarrelsomeمشاكس 

 correlateربط  emancipateأعتق 

 secretlyسرا  lewdخليع 

 grooveثلم  vapourبخار 

 inferاستنتاج  lodgingسكن 

missive 

 noonظهرا  spoolبكرة 



 communalالمجتمعية  tangentالمماس 

 construeترجم  revileاشتم 

hourly 

 perfectionالكمال  mercenaryمرتزق 

 thunderرعد  putridآسن 

 oathيمين  telegraphتلغراف 

equidistant 

 cycleدورة  hurrahمرحي 

sympathetically 

saddle 

 سرج kidnapخطف 

homogeneous 

 unevenمتفاوت  woollenصوفي 

 sewخاط  digestionالهضم 

 denoteداللة  digitرقم 

 safeguardحماية  perpetualدائم 

 wearyسئم  curseلعنة 

 resideاإلقامة  wedgeإسفين 

 footpathرصيف  annoyanceانزعاج 

 icyمثلج  greedجشع 
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 volcanoبركان  purportترمي 

homemade 

 matحصيرة  hastenأسارع 

moonlight 

 flattenتسطح  convergeب تقار

 glueغراء  metabolismاأليض 

 harmlessغير ضار  parachuteمظلة 

 aeroplaneالطائرة  lessenيقلل من 

 cardboardورق مقوى  hopقفز 

 rivalryتنافس  shaveحالقة 

 speculativeالمضاربة  infectiousمعد 

 thermalحراري  stalkساق 

 descriptiveوصفي  dialالرقم 

 terminologyالمصطلحات  migrateالهجرة 

 earnestجاد  spearحربة 

contingent 

 indoorsفي الداخل  discernتبين 

 vowelحرف لين  subordinateيتبع 

affected 

 idleعاطل  hereditaryوراثي 

 inconsistentتتفق  merryمرح 

relinquish 

 whistleصفارة  deferإرجاء 

 nylon النايلون sincereصادق 



 radiusنصف القطر  avoidanceتجنب 

clumsy 

 selfishأناني  prudentالحكمة 

 deceiveخداع  spiceتابل 

 incompatibleيتنافى  darkenعبس 

 looselyفضفاضة  patrioticوطني 

 finiteمحدود  saucerالصحن 

 lightningبرق  ounceأوقية 
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seizure 

 sow زرع solemn رسمي

 starve تجويع characterization وصف

 secrecy سرية loaf رغيف

 spiral ولب slavery العبودية

outwards 

sponge 

 ale الرابطة subsidize دعم

 simultaneous في وقت واحد humorous فكاهي

 zero الصفر liquidation التصفية

disgust 

 obedience طاعة enthusiastically بحماس

 sermon خطبة ingenious مبتكر

undesirable intuitive بديهية 

 dam سد stiffen تصلب

graceful 

 tractor الجرار brightly الزاهية

 mob غوغاء feeble ضعيف

 pearl لؤلؤة precipitate متهور

 intimacy مودة rot تسوس

 ripe قد حان prosper تزدهر

 sour رائب skilful ماهر

 handwriting بخط اليد stipulate وتنص

 theatrical مسرحي credible موثوق

 suffice يكفي fright رعب

 fertile خصب intellect ذكاء

 disgust االشمئزاز slippery زلق

 higher أعلى align مواءمة

unduly 

 contradict تتعارض haste تسرع

 overlap تداخل shorten تقصر

 

 

 saw منشار usefully مفيد
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 stingلسعة  diluteتمييع 

 equitableالعادل  polluteتلويث 

 persuasionاالقناع  vapourبخار 

veto 

 overturnقلب  compulsionإكراه 

 tangibleملموس  innateفطري 

 abundantوفيرة  liberateتحرير 

 disregardتجاهل  refrainاالمتناع 

 geometricهندسي  wreckتدمير 

 underlieوراء  tailorخياط 

 ploughحرث  fuse فتيل

 quarrelشجار  hairyزغب 

 anomalyشذوذ  disapproveرفض 

 conquerقهر  stubbornعنيد 

 nutrientالمغذيات  grieveحزن 

 dissatisfactionاستياء  sovereignسيادة 

 dwellأتناول  hingeيتوقف 

 deepenتعمق  cubeمكعب 

 leverرافعة  dissatisfyخيب 

 pronunciationنطق  cubicمكعب 

 intuitionحدس  characteristicallyمميز 

 fatigueتعب  insaneمجنون 

 elicitالحصول على  faintخافت 

 morallyأخالقيا  quarrelشجار 

 violinكمان  fluctuateتقلب 

 tentativeمؤقت  exponentاألس 

stereotype adolescent 

 glueغراء  subordinateيتبع 

 imitateقلد  tailorخياط 

 moistرطب  heavenlyسماوي 

lipstick 

 telescopeتلسكوب  stingلسعة 
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 congratulationتهنئة  rigourصرامة 

rectangle 

 tidyأنيق  truceهدنة 

 enrichتخصيب  scissorsمقص 



 messengerرسول  enlightenتنوير 

 carelessطائش  vacationعطلة 

 elevationارتفاع  yourselvesأنفسكم 

 gramغرام  spadeسحا 

 ornamentزخرفة  procureشراء 

razor 

 veilحجاب  deflectصرف 

untidy 

 heightenرفع  tolerantمتسامح 

 safeguardحماية  esteemاحترام 

 mattressفراش  greaseشحم 

 pretenceتظاهر  gulpبلع 

 verifyتحقق  stationaryجامد 

 clawمخلب  forcefulقوي 

disarmament 

 wreckتدمير  experimentationتجريب 

 notationتأشير  traitorخائن 

 pastryحلويات  untoبمعزل 

 alcoholicكحولي  tireالعجلة 

 inquireاللستفسار  unjustظالم 

 scarceالنادرة  incidentalعرضي 

 glideزحلقة  inventorمخترع 

niece metric متري 

 eyelidالجفن  zincزنك 

 chessشطرنج  integerجملة 

 sharpenشحذ  postulateمسلمة 

dishonest 

 frictionاحتكاك  durableدائم 
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 reconsiderإعادة النظر  fluentبطالقة 

 envyحسد  liarكذاب 

 moistureرطوبة  beakمنقار 

 pierceثقب  oustطرد 

 loosenتخفيف  accustomedعود 

 usefulnessفائدة  vainعبثا 

 elasticمطاط  alcoholic كحولي

 digestهضم  sovereignسيادة 

 conveneعقد  obstructعرقلة 

 dissidentمنشق  thereinفي ذلك 

 elevateرفع  deploreنأسف 

 evaporateتبخر  combمشط 

shopkeeper intermittent متقطع 

 subsideهمد  lengthenتطيل 

fanatic 

landlady 



unnatural 

 waxلشمع ا convergeتقارب 

 overthrowقلب  sensualحسي 

 couchأريكة  hastyمتسرع 

 consoleواسى  treasonخيانة 

 militantالمسلحة  obsoleteالعتيقة 

 weekdayأيام األسبوع  propensityميل 

 refuteدحض  takingاتخاذ 

 subordinateيتبع  detrimentحساب 

motorcycle 

 germجرثومة  fidelityإخالص 

 approximateتقريبي  hinderتعوق 

ornate 

 dialالرقم  pasteلصق 

prerequisite 

 singularصيغة المفرد  dissidentمنشق 
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 skilfullyبمهارة  recurتكرر 

 contingentالوحدات  maizeالذرة 

 cumbersomeمرهقة  pawحك 

 legislateالتشريع  whimنزوة 

 habitualالمعتاد  thickenغلظ 

 vetoحق النقض  translatorمترجم 

 eloquentبليغ  extinguishإطفاء 

 digestهضم  mournالحداد 

 givingإعطاء  fartherأبعد 

 corkكورك  communeالمحلية 

inwards 

 hoardخزن  overflowفيضان 

immoral 

 superstitionخرافة 


