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                                   السيد المعداوى م أ ث  أنجليزى

٢  ا 

 

Ultimatum   إنذار نهائي  Crisis    أزمة  
  انسحاب   Put out  مقاطعة –حظر  
Embargo - Boycott  مقاطعة  Hostages   رهائن  
Absentees 
  

ائبون   –الغ
  المتغيبون 

Nationals – 
subjects  

  رعایا 

Abstention   ب  \التغي
ن   اع ع االمتن

  التصویب 

Nationalization 
ballot  

  تأميم 
  اإلقتراع

Returnees   العائدون  Nationalize   یؤمم  
Invitees   المدعون  The trapped   المحتجزون  
Examinees   الممتحنون  The kidnapped   المختطفون  
Plebiscite   استفتاء عام  Compromise   توفيق –حل وسط  
Antagonistic   م  مقاو–فدائي  Intervene   یتوسط –یتدخل   
Philistine   مادي  Intervention   توسط –تدخل   
Communism   شيوعية  Treaty   معاهدة  
Jewish   یهودیة  Occupants   المحتلون  
Nation league   عصبة األمم  Commitment   تعهد  
Armada (Navy)    أسطول حربي– 

  بحري 
Evacuate  
evacuation 

  نیجلو ع
   اإلجالء

Break   مهلة  Deployment   القواتانتشار  
Legal channels   قنوات شرعة  Annexation   ضم  
Survival for fits   إبقاء لألصلح  Retaliate   یثأر من  
Submission   ضوع  –خ

  رضوخ 
Condemn – ed 
– ed  

  یدین 

Multi – nation 
forces  

ددة   وات متع ق
  الجنسيات 

Stipulate   یشترط  

Co – Arab forces    ة وات العربي الق
  المشترآة 

Mutual 
interests  

  مصالح متبادلة 

Expulsion   ترحيل\ نفي–طرد  Non – allied countries  
  إدانة   Conviction  دول عدم االنحياز 

Anti–terrorism   مكافحة اإلرهاب Evacuees   الالجئون  
Intelligence service       المخابرات Envoy   مبعوث  

Implementation   تنفيذ  Military confrontation  
ي    Intercept  مواجهة عسكریة  يء ف رض ش یع

  الطریق 
Curfew = walking interjection  

  خطر تجول 
Bilateral issues   شترآة سائل م م

  )ثنائية(
Reprobate   شریر –یستنكر enhancements   تعزیزات  
Sortie          هجمة لفتح ثغرة في حصار Plight   ورطة –مأزق   
Bombard   دافع ق الم یطل

ى  ل (عل القناب
  )على

Gluttonize  م في األآل   نهی  
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٣  ا 

Time – fused 
bombs  

  شره في األآل   Glutton  قنابل موقوتة 

Bomber   قاذفة قنابل  Shear – shorn   یجز   
Temper   یلطف –یخفض   King …. The custodian of the 

two holy shrines  
  خادم الحرمين الشریفين 

To root out the 
core of war  

  نزع فتيل الحرب 

Extrovert   انبساطي  Cost rising ware  
  منطوي   Introvert  موجة الغالء 

Comprehensive 
Arabic effort  

ي  عي عرب س
  شامل 

the invisible   الغيب  

Stand folded 
hands  

وفي   ف مكت یق
  األیدي 

Repent  یتوب\یندم على  

Musty   متعفن  Keep the heritage  
  متسول   Mendicant  الحفاظ على التراث 

Mendicancy   متسول –شحات   catch the procession of the 
advanced countries  

  نلحق برآب الدول المتقدمة 
Grit  صخر رملى(برغل  

A teenager   مراهق  Contractive and objective 
criticism              النقد البناء والصادق Adult   بالغ  
Destructive thought     الفكر الهدام Widen the scope           یوسع

 المدارك 
Reproach   یوبخ –یلوم   Populated (populous) places  

  Set the noblest example  األماآن اآلهلة بالسكان 
  Deepen the spirit of patriotism  ) القدوة(یعطي المثل األعلى 

الرسول           The holy Apostle  تعميم روح االنتماء للوطن 
 الكریم 

Mutual respect   رام االحت
  المتبادل 

Itinerant libraries        مكتبات متنقلة 

( P.B.U.H) Peace Be upon Him 
  عليه السالم 

Cling to   یتعلق بـ  Issue good decisions  
یعتنق            Convert to Islam  یصدر قرارات سليمة 

 اإلسالم 
Values of moralities     يم الق
 األخالقية 

Population misdistribution  
  سوء التوزیع السكاني 

Exalted and glorious    د الحمي
جيد الم  

Malnutrition   سوء التغذیة  
Monopoly   احتكار  

Break up the company  
  یفرق بين الصحابة 

Defy – challenge               یتحدى Feigning a deceit  
  یظهر عليه الخداع والخبث 

Defiance   التحدي  Utter a lie   ینطق بالكذب  
Reliant   ساهل  –مت

  متهاون 
Frugal meal          ة مقتصرة وجب

) موفرة(  



                                   السيد المعداوى م أ ث  أنجليزى

٤  ا 

Rumour   إشاعة  Eternity   الخلود  
Representative 
Assembly  

  أحقية –استحقاق   Privilege  مجلس النواب 

Law – statute   انون  –الق
  الشرع 

Decree   ؟؟؟؟  

Admonish   ینذر –یحذر   Decreed by Allah            ؟؟؟؟؟ اهللا
Pay zakat  ي الزآاة یؤد  Testimony   إقرار –شهادة   
Envy   یحسد –یحقد   
Rancour   د ل –حق  – غ

  ضغينة 

Bring them into garden under- 
neath which revivers flow  

  لهم جنات تجري من تحتها األنهار 
Rancorous      ضاغن – حقود –ـل غم  To give a deafer to  

  لم یستمع إلى / لم یصغ لـ 
Creep in   یتسرب إلى  Immaculate , pure , clean  

   ضد نجس –طاهر 
Needy   المحتاجين  Chaste , virtuous  ب اهر القل  –ط

 عفيف 
Deprivation   حرمان  Righteous , honest     نزیه –الذمة 

Circumcise  یختن –ر یطاه   Social reciprocal responsibility  
   ختان –طهور   Circumcision  التكافل االجتماعي المشترك 

Assembly   جلسة –مجلس  
Session   جلسة  

Abortion – miscarriage  
   إسقاط –إجهاض 

Shift   دور –وردیة   Down with …!   فليسقط فالن  
To work in shifts              یتناوبوا   
Shield  درع      
Mute   أخرس  Hand in hand    كون مت  –ماس

 متعاونون 
Peril           تهلكة  Perilous 

 خطير
Traitor     ه ائن وطن  -خ

  غدار 
Tramp   أفاق –حيوان   Traitress   غادرة –خائنة   
Pampered jades   عاهرات  Traitorous / perfidious  

 غدار 
Visor                              قناع By the grace of ضل بف  
1st pillar of Islam   رآن األول ال

  لإلسالم 
Valediction   تودیع –وداع   

Who is of age      ن ي س م ف ن ه م
  البلوغ 

Procrastination  تسویف  

Who of sound mind    من هم عقالء Profligate woman   إمراة فاجرة  
Slender   زهيد –طفيف   Smother   فطس –خنق   
Bosom   صدر  –حضن  To consummate marriage  

   یدخل على زوجته –یتمم الزواج 
Hamlet    غيرة ة ص  –قری

  آفر 
Contingency funds  اطي احتي
 الطوارئ 

Enjoin prayer upon    صالة رض ال یف A make weight   آمالة وزن  
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٥  ا 

  على 
Give alms   یخرج الزآاة  Super numrary   آمالة عدد  
Perform their prayers  یؤدون الصالة Enlisted man   جندي متطوع  
Remit (remission) of sins  

  غفران الخطایا 
Align                یتحالف مع –ینظم إلى  

Grieve (grief)   حزن –یحزن   Egocentric – egoistical = selfish 
   محب لذاته –أناني 

Ritual duties   ك  –مناس
  فرائض 

Progeny   نسل –ذریة   

Sequel  نتيجة –تابع   Totter under the weight  
ات   Adjuncts   یتمایل –یترنح   –ملحق

  مساعدون 
Reel – stagger   تحت وطأة  Focus – fokes   تجمع –بؤرة   
Reserved   آتوم –متحفظ   Concede   یسلم بـ  
Aggrieved   مظلوم  Resent   یستنكر  
Precept   أمر –فرض   Florid   زاهر  
Itch   رعي –أآل   Misled by   منقاد بـ  
Exorcise   رد األرواح ط

  بالعزائم 
Trefoil   یرسم  

Intrinsic   ارئ  –ط
  خارجي 

Pander – ess   معرض معرضة  

Threadbare   رث –بال   Panderage (ism)  تعرض  
Ostensibly   شكليًا –صوریًا  Bully   معرض  
Shrewd  كر ثاقب الف     
Exorbitant  فادح –باهظ   Twinkle   تتألأل  
Esoteric   مستتر  Ecstasy   نشوة –شهوة   
Exoteric   جلي –واضح   Rapture   نشوة  
Farce   سرحية م

  مضحكة 
Rapt   یستغرق في الطرب

Antidote   ضد السموم  Reactionary   رجعي  
Exorable   دمث األخالق  Is doomed to   عليه بـ محكوم  
Inexorable   ال یرحم  Travail –  غذاب  
Shrew   امرأة شر  Imposter   محتال –نصاب   
Marbles   یلي  Shackles   قيود –آالبسات   
Nasty   آریة    
Stew – pan   طنجرة  Clipper   ماآينة قص شعر  
Rations   تعيينات  Hook and eye   دآرونتایة  
Serve out the supper    تعد العشاء Curling tongs   مكواة الشعر  
Manifold   یتضاعف  Pad lock   قفل  
hand by   یساند –یساعد  Banquet  مأدبة  
Mutinious   ثائر  Volunteer   تطوع –متطوع   
Massacre = carnage   مذبحة  Voluntarism  مذهب؟؟؟؟؟؟؟  
Frayed   متعارآة  Voluntarily   عن طيب خاطر  
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٦  ا 

Sprinkle   ینثر –یرش   Involuntarily   ال إرادیًا  
Epithet   لقب  Moorage  مستنقع  
Soliloquize   یكلم نفسه  Moor = anchor   یرس  
Braised bees   فول مدمس  Mar   یتلف  
Brain fag   انهيار عصبي  Foist   یخدع –یعش   
Maraud – er   قطع الطرق  Conscription  ي تجنيد إجبار  
Concubines   جواري  Conscribe       ة ى الخدم ر عل یجب

 العسكریة 
Conserve   یحافظ على  
Indict (for)          یدعي على -یتهم بـ  

I beseech you sound in my 
mind as well as in my body  

  أسألك أن تزآي عقولنا آما تزآي أجسامنا 
Indictable   قابل الطعن  Grudge one his majesty  

  یحقد عليه عظمته 
Indictment   تهمة –دعوى   trickster  نصاب –أونطجي   
Precipitate   یتهور –یتسرع Slow – witted   بطيء الفهم  
Introit – mission   یولج –یدخل   Apartheid/ racial/ 

racism/ 
segregation  

  التمييز العنصري 

Intransigent   ن  ال یلي–عنيد  Banish from   یبعد  
Introspect   یمعن النظر  Expel   یطرد  
Dissipate   یشتت –یبدد   Malnourish   توت  
Scrutinize   یدقق النظر  Pomegranates   رمان  
Forfeit    ال صادر الم  –ی

  یفتقد 
Vine yard   آرم  

For feature   سران  –خ
مصادرة الحقوق 

Emanation  انبثاق  

Blessed – 
unbiased  

رب  ر –متخ  غي
  متخرب 

Mare   فرس  

Assassin   سفاح –قاتل   Mule –   بغل  
Assassinate   ل سفك –یقت  ی

  الدماء 
Ram   آبس  

Inceptive   أولى –ابتدائي  ewe  نعجة  
Ieration   تشميع بالشمع  Lamb   حمل صغير  
Immoment – 
impending  

  آلب صغير   Hound  وشيك 

Avent , 
immanencey  

   أنثى الفرید –فهد   Leopard – ess  یجئ 

Rehearse   يء و ش یتل
  محفوظ 

Hyena   ضبع  

Shunned   ب  –یتجن
  یتالشى 

Giraffe    زرافة  

Gorge   یلتهم –یبتلع   Hare   أرنب بري  
Interspace   فترة –خالل   Crocodile    تمساح  
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٧  ا 

Sustenance   ة  –إعان
  مساعدة 

Chameleon  حرباء  

Inquest   رى  –یتح
  ینقضي 

Duck   بطة  

Discomfit   ینكسر –یندحر  Drake   دیك بط  
Inception   شروع –بدء   Goose –   وز  
Solicitous    ال ضطرب الب  –م

  قلق 
Hawk   صقر  

Quench his thirst   یروي ظمأه  Kite   حدأة  
Prelude   یستهل –یبدأ   Portentous   شؤم–نحس     
Chase   یالحق–یطارد      
Ostrich   نعامة  Colic   مغص  
Owl   بومه  Itch, scabies  رب ج  
Swan   بجعه  Bit   دمل  
Lark   قبره / عصفور  Uleer   قرحه  
Nightingale /   عندليب  Pepticular   قرحه معویة  
Dove   یمامه  Tuberculosis   سل  
Wasps /   دبابير  Paralysis  شلل/فالج   
Spider   عنكبوت  Swelling   تورم  
Scorpion   عقرب  Dezziness   دوخه  
Corn  سوسه  Epilepsy   صرع  
Sour /   حامض  Swoon/   اغماء  
Bairam   عيد الفطر  Gangrene  ع  
 Bigamy  زواج(التعدد(   Hemorroidspile  بواسير  
Convent   دین  Rupture  فتان  
Pastor   قس  Dropsi   استسقاء  
Peals   مزامير  Canine 

madness 
  داء الكلب 

Hymns   تراتيل  Fracture   آسر  
Proud   متكبر  Vomiting  تقيؤ / قئ  
Stingy   بخيل  Poisoning   تسمم  
Optimistic   متفائل  Convulsion   تشنج عصبي  
Pessimistic   متشائم  Agony   نزاع / الم / عذاب 
Cross–eyed  أحول  A luster    
One-eyed   أعور  Stethoscope   سماعة  
Crippled   اعرج  Palliative   مسكن  
Dotard   خرفان  Vaccine   تطعيم  
Maniac   معتوه / مجنون Vaccination   شریكة  
Baldy   اصلع/ أقرع  Purge   شربه ملح  
Constipation   إمساك  Bandage  رباط تضميد  
Diarrheas dairial   اسهال  Tonic   مقوي  
Leprosy  الجذام  Gauze   شاس  
Wall-lizard   برص  Dressing   تضميد  
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٨  ا 

Leper – leprous    رض صاب بم م
  البرص 

Recipe / resipil   وصفة طبية  

Neuralgia   ألم األعصاب  Garters   رباط أحذیة  
Insomnia   أرق     
Coatسترة  linen   بطانه  Cherries   آراز  
Shawl / auly / 
napkin  

ال  ه / ش فوط
  سترة 

Artichoke   خرشوف  

Frok   فستان  Pumkin = 
marrow  

  آوسا 

Veil   برقع  Beatroot   بنجر  
Ear-ring  حلق  Turnip  لفت  
Bodiee   ورة  –ص

  عنتري 
Spinach   سبانخ  

Worsted stockings   جورب صرف  Leek آرت lettuce   خس 
Purse   محفظة  Violet بنفسج pink  قرنفل  
A thimble   آستبان  Narcissus   سماوي  
Hair tonic   وي ان مق ده

  للشعر 
Sky blue   سماوي  

Washing basin   طشت غسيل  Day break   فجر  
Bathing tub   سيل شت غ ط

  حمام
Ablisk   مسلة سياحية  

Rocking clair   آرسي هزاز  Gymnastic  بدنية ریاضة   
Braces   االت حم

  البنطلون 
Boating   تجدیف  

Cushion   مسند / وسادة  Bait / beil   طعم  
Rug بساط mat  حصيرة  Field – marshal  مشير  
Blanket – mat   حصيرة-خرام  Field – marshal  مشير  
Peg   ملقط / مشحب / Colonel   عقيد  
Sauce-pan   طنجرة  Lieutenant – 

colonel  
  عميد 

Pan – pot   مقاله–قدر   Major   رائد  
Sugar basin   سكریه  Captain   نقيب  
Salt cellar   ملحمة  Lieutenant   مالزم أول  
Saucer   طبق صغير  Major – 

lieutenant 
  مالزم ثاني 

Bowl   طاسة  Sergeant major  رقيب أول  
Spit   سيخ  Sergeant   رقيب  
Egg-whisk   مخففة بيض  Hernia   فتاق / فتق  
Calendar  مصفاة  Eye-lid   جفن  
Sieve  منخل  Door-keeper   بواب  
Cork-screw   اني ة قن فتاح

  زجاج 
Snappy  سریع  

bold قدامم  Undress یخلع   
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Mortar   هاون  Naked   عریان  
Pestle   مدق  Waist coat   صریري  
Pail /   سطل  The last but 

one  
  قبل األخير 

Blotting paper   ورق نشاف  Triple – tenfold  ثالث أضعاف  
Recitation   تسميع  twofold عاف اضم  
Hips   أوراك / أفخاذ  Broker   سمسار  
Heaps  أآوام  Gun-smith لسالحصانع أ   
Grinned    نانه شر بأس آ

  بتهدید
Tin-smith/tinker   سمكري  

Prick = pierce   نخس/ وخز  Tanner  دباغ  
Swap   یبادل  Cutler   سكاآيني  
Cock    راخ ك الف / دی

  ینتصب 
Apothecaryl 
druggist  

  صيدلي / عطار 

Thighs  أفخاذ  Coffee man  قهوجي  
Fingertip  طرف األصبع   Bricklayer   بنك  
Eroticism   تهيج جنسي  Cobbler   اسكافي  
Erotic   تهيج جنسي  Ferrier   بيطار  
Sexual deviation   انحراف جنسي  Turner   خراط  
Guy   حوآة / أض

  مسخرة
Upholsterer   منجد  

Buck and jerk   ررج / هز  Lock smith   صانع األقفال  
Buck    ب ر االرن ذآ

  والماعز
Aviator  مالح جوي / طيار  

Buck passer   ن رب م المته
 حمل المسئولية 

Aorist  طبيب إذن   

Tickle   یزغزغ/ یداعب Sign-writer   خطاط  
Ram-med   یكبس / یدك  sassier  یخاطب بوقاحة  
Slap   یسلطه / یصنع  Monarch عاهلحاآم فردي    
Buttocks  االليثان  Protectorate   محمية  
Disgorge   یطرش  Mayor   عمدة  
Jet after jet   فطه بعد فطه  Abattoir  حجر صحي  
Adopine child   ابن بالتبني  Bankrupt/  إفالس /مفلس  
Adoptive father   أب بالتبين  Indemnity تعویض الخسارة  
Laundry   مصبغة / مغسلة Saving account  حساب توافير  
Confectionery  حلویات    Auctioneer   زاد أو ي م دالل ف

  مناقصه
Fishery   محل أسماك  Brittle   سرسهل الك/ هش  
Butchery   محل جزارة  Theology  علم الالهوت  
Brooks   سواقي  Botany   علم النبات  
Groves   غبضة/ غيطان  Ethics   علم األخالق  
orchard  بيارات  Trigonometry  علم المثلثات  
pick up truck   سيارة شحن  Cheer you   وداعًا  
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١٠  ا 

Time-keeper   ال يس عم / رئ
  ميقاتي

So long   إلى اللقاء  

keeper   مراقب  Appetizers   مشهيات  
Incense   بخور  Barley   شعر  
Broad beans   فاصوليا  Squash  قرع  
Yarn  لزغ  Eggplants 

  
  باذنجان

Lad   فتى  Radish   فجل  
Las  فتاه   Mint  نعناع  
The temples  الصدغان  Parsley  بقدونس  
The eye brow   الحاجيان  Beet   سلق  
The eye lids الجفون  Beetroot   بنجر السكر  
The eye lids  وش مالر  Aniseed   یانسون  
They eye ball قبة العين   Gooseberry  آزبرة  
The cheeks   الخدود  Mortify   یكسر النفس/ یذل  
Nostrils   خيشاشيم  Chin   ذقن  
Mortification   قمع الشهوات  The fist  ضةاليد ق  
Form – arm  الساعد  Race, racial 

discrimination  
  التمييزالعنصري 

The for- finger  السبابة  Green houses  الصوب الخضراء  
The middle finger   الوسطي  Scope up = 

take up  
  یكبش / یغرف 

The ring finger   البنصر  Slicks   بقع الزیت  
The little finger  نصر الخ  Bawdy house, 

brothel house 
of ill fame.  

  بيت الدعارة 

The thumb finger  االبهام  Discard, 
disposal  

  تصریف/ تخلص 

tempest  عاصفة  Infuriated 
woman 

  سهلة االثارة 

Storm   زوبعه  Addiction   إدمان  
Faggot   حزمة حطب  Direct 

proportion  
  تناسب طردي 

Fire sticks   عيدان حطب  Inverse 
proportion  

  تناسب عكسي 

A five brand   ن صيص م ب
  النار

Reluctant to 
help  

ي   صي عل مستع
  المساعدة 

To light the fire   یشعل النار  Polyandry   تعدد االناث  
To put out the fire   یطفئ النار  Polygamy   تعدد الزوجات  
Solder tin   قصدیر  Aptitude   استعداد  
Pitch tar  زفت  Eulogize/eulogy   تأبين / یؤبن الميت
Emerald  زمرد  Even number   عدد زوجي  
Ruby  یاقوت  Add number   عدد فردي  



                                   السيد المعداوى م أ ث  أنجليزى

١١  ا 

Incessant   ستمر / م
  متواصل 

Status /   ة ع (مكان وض
  )اجتماعي

Missiles   قذائف  Socidogy   علم االجتماع  
Blemish   عيب / نشوة  Homogeneous   متجانس  
Smog deposit   متبق / راسب  Hierarchy / 

airkill  
  تدرج نظام 

Residues   مترسب / راسب Heritage   تراث  
Medal   ،وط ام ، ن وس

  قالدة
Obligatory = 
coereive 

  ملزم

Hang-suspend   ام د وس / یقل
  ینيط

Mobility  حراك  

Speculate  یخمن  Creationism   رجعية  
Dins    Denounce  ینتقد   
Coercive  
voluntary  

  ملزم 
   تطوعي 

Stagnation   آساد تجاري  

Clan   عشيرة  Stagnate  غير ائج / آاسد  
Chauvinism   تعصب  Saleable, in 

good demand  
  رائج 

perversion  شذوذ  Circulation / 
saleableness  

  رواج 

Aggregate   تجمعات  Calends    ل ن آ وم م أول ی
  شهر 

Conciliation   توفيق  In the freak 
calends  

/ بكره في المشمش   
  هيهات

Endogamy  زواج داخلي  Do as you 
would be done 
by  

  آما تدین تدان

Exogamy   زواج خارجي     
Bolls   لوز القطن  Do noble deeds 

not only dread 
of them  

ق    ن خل ه ع ال تن
  تأتي مثلهو

Clenched   آسر أسنان  Clicked   طقطق  
   Don't wash 

dirty linen in 
public  

  إذا بليتم فاستتروا

booth  ص شه / خ / ع
  آشك 

Dung   سماد- روث–جله  

Bouncing    ي ليع ف / ض
  شدید

Dunghill   آوم سباخ/ مزبلة  

acclimatization  تأقلم  Abide  تقيدیب   
Accommodation  مسكن   Adaptation   تكيف  
Adjustment   مواءمة  Arbitrariness   استبداد  
Retraction   تراجع/ نكوص  Set back  نكسه  



                                   السيد المعداوى م أ ث  أنجليزى

١٢  ا 

Have a relapse    ریض سة الم نك
  في مرضه

Solidarity/ solid   تضامن

Spontaneity  تلقائية  Taboo  المحرم  
Usage   عرف     
Hereafter  اآلخرة  The fairest 

names of Allah 
are 99 

أسماء اهللا الحسني    
٩٩  

Canyon   أخذود  Embrace Islam  یعتنق اإلسالم  
Shoe horn   اداه خلع األحذیة Doorknob   اآره الباب  
Cutlery  أدوات المائدة  Wreath   اآليل الزهور  
Kitchen ware  أدوات المطبخ  Attach   یلحق ب  
See – saw   ارجوحه  Call off   یلغي  
To send   أرسل آارث  Pinapple   انانس  
To post   أرسل طرد  Spring from   ینبثق من  
To mail   أرسل خطابًا  Slope   ینحدر  
Waste   ارض خربه  Swerve   ینحرف فجأة  
Scare   یرعب  Stoop to shoot   ق ي ليطل ینحن

  الرصاص 
Rabbit   ارنب منزلي  Lower  ینزل  
Hare  ب بري أرن  Expenditure  انفاق  
Zoom  ازیز الطائرات  Pounce   ینقضي علي  
Cuff اسورة القميص  Overturn   ینقلب  
Shaggy   اشعث  Avalanche   انهيار جليدي  
Flower – port  اصيص ورد  Quiver  یهتز  
Persecution  اضطهاد  Deliver  أوصل /یولد طفل  
Tiptoe   أطراف االصابع Whoever  أي منهم  
Lame   أعرج  Faith in Allah   اإلیمان باهللا  
Keep aloof    ن رض ع یع

  یرفض
News vendor  بائع الجرائد  

Left –handed   أشول  Turnstile   باب دوار  
Seaweed  اعشاب بحریة  Righteous  بار صالح ورع  
Exempted from  اعفي من  By proxy   شت انيو ط ب

  االستحمام
Make room for  یفسح  heresy   بدعه دینية  
Snub – nosed  أغطس  األنف  Hail   برد  
Adder  أفعي سامه  Packsaddle  بردعه الدابه  
Pays full board    ة دفع إلقام ی

  آاملة
Clover  برسيم  

Necessitate = 
require  

  یتباهي   Show off  یقتضي 

Acquisition   اقتناء  Wrinkles   تجاعيد  
Recite Qura'an  یتلو القرآن  Frown  تجهم  
At your disposal   تحت امرك  Transfer to   ینقل إلى / یحول  



                                   السيد المعداوى م أ ث  أنجليزى

١٣  ا 

irresolution 
 

  تذمر   Grumble  تذبذب 

Thermos  سرمت  Stagger/wobble   ترنح مخمورًا
Skate   ق ي (تزحل عل

  )الجليد
Slip  تزحلق وآاد یقع  

Cavity   تسوس أسنان  Hang on  تعلق/ شبث ت  
resent  یمتعض  Supplication   تضرع إلى اهللا  
Survival kit  ياء ة أش مجموع

اجون   ة للن الزم
  من آارثة

   

 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ىالمعداوالسيد 


