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A a  
abandon  يهجر –يتخىل     abrupt  ئ مندفع -مفاج   
absentminded شارد الذهن   absolutely  بكل تأكيد –عىل اإلطالق  
abstract غامض - فكرة تجريدية - ملخص  acceptance قبول 
access دخول - وصول     acclaim هتاف 
accumulate جّمع     accustomed متعود 
acrobatics بهلوانيات    acronym اختصار 
activate تفعيل     actually  فعال 
acute حاد      adapt  يتأقلم -يتكيف  
adaptability  تأقلم –تكيف    adequate  مناسب -كاف  
adhesive  مادة الصقة -الصق    admittedly المسلم به 
adobe    لبنة من الطي    adolescence  المراهقةمرحلة  
adopt   تبن      adulthood مرحلة البلوغ 
advantage ة  إعالن advertising     مي  
advice  النصيحة     affect تؤثر 
affluence   ترف –ثراء  -غن    against ضد 
aggression يةعدوان     aggressive   

 العدوان 
alert إنذار      alien  فضانئ 
allergen حساسية     alleviate  تخفيف 
ally  حليف      altered   تغيي 
alternative البديل    although عىل رغم 
amateur الهاوي     amazing مدهش 
amount كمية     analytical  تحليلية 
analyze تحليل     animation الرسوم المتحركة 
annoyed عج  فقدان الشهية  anorexia     مي  
antibiotic مضاد حيوي    antibody الجسم المضاد 
anxiety قلق     apologize اعتذر 
apparently كما يبدو    appeal مناشدة 
appetite شهية     appliance جهاز 
appraise  يثمن -يقدر -يقيم    appreciate  م  –يقدر يحير  
architecture ةالمعماري ةالهندس    armload حمل ذراع 
arrangement ترتيب    articulate  فصيح  -بليغ  
artificial   صناع     assassinate اغتيال 
assemble عيتجم      associate مساعد 
associations جمعيات    assume ض  افير
asthma الربو     astonished مندهش 
astounded مذهل بشدة    astronomer  عالم الفلك 
atmosphere الغالف الجوي   attach يرفق 
attention انتباه     attitude  سلوك -موقف  



authentic   
أصىل  -حقيقر     authenticate يوثق -يصادق  

awesome رائع 
 
B b  
backboard  اللوحة الخلفية   backstabber  النمام  –الخائن  
bagful مل ء كيس     barely بالكاد 
bargain صفقة     basket سلة 
believe يؤمن - يصدق     benefit فائدة 
bet رهان      bilingual اللغة  

 ثنانئ
biodiversity    التنوع البيولوج   biologist عالم األحياء 
biosphere المحيط الحيوي   bizarre غريب 
blow  ب ينفخ -يض      blunder تخبط 
board مجلس     bold جريء 
boost زيادة      boredom ملل 
bother يزعج     breathing تنفس 
breathtaking   مثي    brilliant ذك   –ق متأل  
broadcast البث     broke مفلس 
budget انية ات  -األخطاء  bugs     مي   اجهزة تنصت -الحشر  
bull ثور      burglar لص 
burn حرق      buttonhole ة   السير

 
 عروة ف

 
C c 
calamity مصيبة     calming هادئ 
candidate مرشح     canopy ظلة 
canter  المنافق –الشحاذ     canyon ضيق يواد  
capabilities قدرات    capacity سعة 
captivate أرس     cardiovascular القلب واألوعية الدموية 
careers وظائف     carefree خلو من الهم 
caribou الوعل     cash  السيولة النقدية 
catch  عىلقبض       cautious حذر 
certain المؤكد     certainty    يقي 
challenging يالتحد     chances فرص 
character شخصية    characteristic ة  صفة ممي  
charge تهمة     charity ية  مؤسسة خي 
checkout الدفع     childhood مرحلة الطفولة 
circuits الدوائر     circulate  نشر 
citizen مواطن     civilization حضارة 
clan ة  توضيح clarification      عشي 
claustrophobic  الخوف من االماكن الضيقة  -خانق  



clearly بوضوح     cliff جرف 
coconut جوزة الهند    coincidence صدفة 
coldblooded بدم بارد    combat قتال 
comfort راحة     commercial تجاري 
committed م  مألوف commonplace     ملير 
companions ةبالصح     compensate تعويض 
compete تنافس     compile جمع 
complain تذمر     complaint شكوى 
completely تماما     complex مجمع 
composition تركيب    conceive تصور 
concoct ع  الموجز condensed     اخير
confidence الثقة بالنفس   confidential رسي 
confined حبيس     confirm يؤكد 
confirming مؤكدا     conflict رصاع 
confront مواجهة     conjoined موحد 
conscience   ضمي     consequently بناء عىل ذلك 
conservation محمية  - حماية البيئة   conserve حفظ 
consider   يعتي     constructive   استدالل 
consumer مستهلك    consumption استهالك 
contact اتصال     content محتوى 
contentment اطمئنان ورضا وقناعة  contestant متنافس 
continuous مستمر    contract عقد 
contribute يساهم    control مراقبة 
controller مراقب     conventional تقليدي 
convey نقل      cooperate تعاون 
counselor مستشار    countless ال يحىص 
coverage تغطية     covet هشإ تىه ملك غي   
crash تحطم     crater كان  فوهة الي 
creative  اء –خالق

ّ
بن     crime جريمة 

crippled  معاق –مشلول     criticism نقد 
crucial حاسم     crummy تافه 
culinary   

 شفاء cure     مطبخ 
currency عملة     currently حاليا 
cursive مخطوطة     cushioned خففت 
cutting قطع     cyber ونية  اإللكير
 
 
 
 



D d  
damage ر  التالف damaged     رص 
deadline   

 حطام debris    الموعد النهانئ
decide قرر      decline رفض 
declining انخفاض    deficiencies القصور 
deforestation إزالة الغابات   degree  درجة 
deliberate متعمد     delighted منتىه  

 
دة السعاف  

delusion وهم     demand الطلب 
demolition هدم     demonstrate تظاهر 
demonstration مظاهرة    depend تعتمد 
derogatory   

 السليل descendant    ازدرانئ
describing وصف     desolate مقفر 
desperate يائس     desperately فاقد األمل 
detect كشف     deteriorate تدهور 
determine حدد     determining تحديد 
devastated دمر     devastating مدمر 
device جهاز     devoted مخلص 
diameter قطر الدائرة    direction اتجاه 
disadvantage مساوئ    disagree رفض - تعارض  
disappointed خائب االمل   disaster كارثة 
disbelief  مانعدم االي – جحود    discard نبذ 
discouraged مثبط    discover كتشفي  
disease مرض     disinfectant مطهر 
dismantle تفكيك     disorder اضطراب 
disoriented مشوشا    dispatch  ارسال -إيفاد  
display عرض     dissolve يذوب 
distance مسافه     distinct    متمي 
distracted مشتت الذهن   distress محنة 
disturbed  مضطرب -مرتبك    ditch خندق 
dive غوص      divide انقسام 
documentary   

 أليف domesticated    وثائقر
doorknob مقابض االبواب   download تحميل 
downsize  خفض العمالة    drag  احباط -يسحب  
drain اف  بشكل كبي   dramatically     استي  
drawing رسم     dripping ي  تقط  
dull ممل      dumps نفايات 
 
 
 



E e  
eagerly  بفارغ الصي   -بلهفة    ease سهولة 
economy اقتصاد     ecosystem   

 النظام البينئ
eerie غريب      efficiency كفاءة 
efficient فعال     elbow كوع 
elements عنارص     embarrassed خجول 
embed    تضمي     emerge  ز -يظهر يي   
emergence بزوغ     empire اطورية  إمي 
employ توظيف     encounter لقاء 
endangered المهددة    engine محرك 
engineer مهندس     enhance    تحسي 
enormous هائل     enough كفاية 
entail  ورث -يتتبع      enticing مغري 
entire كامل      episode حلقة 
equilibrium توازن    equipment معدات 
equivalent ما يعادل    essential   أساس 
establish إنشاء     estimate تقدير 
ethic   

ر
 تقييم evaluate      أخالف

ever أبدا      evidently بوضوح 
evil  رسر      evolution تطور 
evolutionary تطوري    excel تفوق 
exclude استبعد     exclusive يض ح  
executive تنفيذي     exhilarating منعش 
exotic غريب     expand  زيادة المساحة  –يبسط  
expectancy توقع     experiment تجربة 
expert   خبي     exploration استكشاف 
expose  يفضح –يكشف     extensively عىل نطاق واسع 
external    خارج     extract يستخرج 
extraordinary   

 جدا extremely    استثنانئ
 
F f  
fabric قماش     factual   واقع 
faded  تالسر     fascinated مسحور 
fasten  يغلق –يقفل     fatal مميت 
fate   قدر –مصي      faucet صنبور 
favors  معروف -خدمة     fearsome مخيف 
feasible   عمىل     feature ة  مي  
federation اتحاد     feminine مؤنث 
fiber ألياف      fictional   خيال 



filthy قذر      fireball كرة نارية 
fitness  اللياقه البدنيه    flair ميل 
flake  تقشر      flame لهب 
flavor نكهة      flexibility مرونة 
flipflop  الشبشب – نعال الشاطئ   flustered مهيج 
force قوة – فرض      forensic   

 قضانئ
foresight ة  رسم   formal     بصي 
formula معادلة     forsake هجر 
fracture كش     fragment شظية 
frankly بضاحة     fraud احتيال 
freshwater مياه عذبة    frustrating محبط 
fulfill تحقيق     funding التمويل 
funeral جنازة     furnish تقدم 
 
G g  
gadgets األدوات     gained اكتسب 
gallop حصانجري ال     gather جمع 
gender جنس     generate توليد 
generated أنتجت - ولدت    gerund صيغة الفعل 
global   عالم     globalization العولمة 
golden    ذهن     government حكومة 
gradual    تدريخ     gratify كافأ 
gravity الجاذبية     great عظيم 
grief حزني       grieving الحزن 
guts  الشجاعة -أحشاء  
 
H h  
haggard منهك     haircut حالقة شعر 
hallucinate يهلوس    handwritten بخط اليد 
hardly بالكاد     hardworking العمل الجاد 
healthy   صخ     heavy ثقيل 
hijack خطف     historical   

 تاريخ 
hoax خدعة      honest صادق 
honestly بكل رصاحه    honesty أمانة 
honor ف لمرجالهرج وا hoopla     رسر  
host مضيف      housing إسكان 
hurricane اعصار     hurt جرح 
hypothermia انخفاض حرارة الجسم 
 



I i  
identical مطابق     identify تحديد 
idioms   التعابي     idiosyncratic   خصوص 
imagery صورلا      imagine تخيل 
immature غي  ناضج    imminent  وشيك 
immune    حصي     impact   تأثي 
implement تنفيذ     impoverished أفقر 
incandescent ساطع    incentive حافز 
inconvenience إزعاج    incredibly ال يصدق 
indefensible غي  قابل لإللغاء   indescribable ال توصف 
indifferently بحيادية    indoors الداخل  

 
 ف

indulge يتساهل –دلل ي     industry صناعة 
infection عدوى     infiltrate تسلل 
infinitive صيغة المصدر    influence   تأثي 
infrastructure  البنية التحتية   inhibition  كبح  -كبت  
initiate  يبادر –بدء     initiative مبادرة 
injured مصاب     injuries إصابات 
injury  جرح -إصابة     inmate    سجي 
innovation ابتكار     innovative مبتكرة 
insecurity انعدام األمن    inseparable غي  منفصل 
insomnia األرق     inspiration إلهام 
install تثبيت     instinctive غريزي 
insure    منؤ ي –تأمي     intact سليم 
integral التكامل     integrity اهة  الي  
intellect عقل     intense شديد 
intensity كثافة     internal   داخىل 
interrupt قطع     intersection تقاطع طرق 
intrigue  خداع –دسيسة     intuition حدس 
invaluable اليقدر بثمن    inventory المخزون 
invest ستثمري      ironically  بسخرية 
irrational   

 غي  منطقر
 
J j  
jail  سجن      jam   مأزق  –مرن   
japan  اليابان     jar  إناء  –جرة  
jaw  فك      jewelry  مجوهرات 
joking يمزح      joy  بهجة  –فرح  
jug  إبريق 
 



K k  
key  مفتاح      keen متحمس 
kidding مزاح      kin  أقرباء 
kneel ركعي  
 
L l  
ladder سلم      landfill مكب النفايات 
landscape  الطبيعيهالمناظر    last آخر 
launch إطالق     laureate  الحائز عىل جائزة 
lead  يتقدم -يقود      leader زعيم 
leadership  زعامة  –قيادة    league عصبة 
leather جلد     leftovers بقايا الطعام 
legendary  ريأسطو     lights أضواء  
limitations القيود 
literacy  معرفة القراءة والكتابة   literal   

 
 حرف

locomotive  قاطرة    lonely وحيدا 
loud صوت مرتفع     lower خفض 
loyalty  والء      luckily  لحسن الحظ 
lucky سعيد الحظ     lucrative مرب  ح 
 
M m  
magnifying ة    mainly    المكي 

 
األساس ف  

making صناعة     malicious خبيث 
manager مدير     manipulate  معالجة 
mankind ية  قض mansion     بشر
masculine مذكر     mastery براعة 
materialistic مادي    medicine دواء 
melodrama  ميلودراما –   

ومأساوي عاطق   meteorite ك  ني  
methodical    المنهخ    microscope مجهر 
milestone   م 

 
معل      millionaire   مليوني 

miniature مصغر     minimal   أدن 
misdemeanor جنحة    misfortune مصيبة 
missing مفقود     mobility حركية 
moderately باعتدال    molecule جزيء 
monitor مراقب     moodiness نكد 
moral   

ر
 التحفي    motivation     أخالف

motoring السيارات    mourning الحداد 
munchies  المأكوالت الخفيفة   mysterious غامض 
 



nabbed   رس 
 
ق      natural   طبيع 

naturally  بطبيعة الحال    negotiating التفاوض 
network شبكة     nonverbal   شفىه 
notion مفهوم     notorious ئ السمعة  سن 
novel رواية      novelty عةبد  
nuisance إزعاج     numerous   كثي 
nurturing رعاية 
 
O o  
obey أطاع      obscurity غموض 
obsessed مهووس     obsolete مهمل 
obstacle عقبة     obtain حصل عىل 
obviously بوضوح     offering عرض 
officially   بشكل رسم    offload افراغ 
omit حذف      operation عملية 
opponent الخصم     optimistic متفائل 
optimize    تحسي     options خيارات 
ordering تنظيم     organic عضوي 
originate تنشأ     outlandish غريب 
outlet  منفذ    

كهربانئ     outlook  مستقبل -توقعات  
outraged غضب     overboard السفينة أو القاربط من سق  
overload حمل زائد    overpopulation   

 االكتظاظ السكان 
overwhelming   

ةمحار  oyster  شعور غامر أو عاطق   
 
P p  
packaging  التعبئة والتغليف   packed موضب 
pampered المدللة    paramedic مضمد 
patent اع  رصيف الشارع pavement    براءة اإلخير
pediatric  اطفال  

الطبيب األطف pediatrician    اخصانئ  
peer  النظي   –الند      pending انتظار  

 
ريثما -معلق -ف  

penetrate  يتغلغل –تسلل    perception اإلدراك 
permanent دائم     persistent  امر مامض عىل -مستمر  
perspective وجهة نظر    persuade عنيق  
pervasive ة ية pesticides     منتشر  مبيدات حشر
phenomenal   

 ظاهرة phenomenon    استثنانئ
philanthropist  خي   –محسن    pickpocket نشال 
pioneer رائد     plague طاعون 
plastic البالستيك     plea حجة 
point نقطة      policy سياسة 



politician   سياس     pollution تلوث 
portion جزء     positive    إيجان 
potential محتمل     poverty فقرال  
power قوة      powerful قوي 
precaution احتياط    predators سة  الحيوانات المفير
prediction تنبؤ     pregnant حامل 
preserve الحفاظ عىل    pressure الضغط 
prestigious ذو هيبة    presumably محتمل 
preventive   

 مبدأ principle     وقانئ
pristine عزري     privilege ف -تياز ام رسر  
prize جائزة      probably المحتمل 
proceed تقدم     prominent بارز 
promotion  ترقية  –تروي    ج    property الملكية 
propose ح  تزدهر prosper     اقير
prosperous مزدهر    prototype   النموذج األول 
proverbs األمثال     psycho مجنون 
pulse نبض      purchase  اءرسر  
purity نقاء 
 
Q q  
qualification   المؤهل العلم   qualities الصفات 
question سؤال 
 
R r  
radioactivity   النشاط اإلشعاع   raise رفع 
ranger الجوال     rather عوضا عن 
reaction فعل ةرد      reasonable معقول 
reception استقبال    reclaim استعادة 
recovery جاع  تخفيض reduction     اسير
reflection انعكاس     reflex ال ارادي 
reflexive   انعكاس     refrain امتنع 
refund إعادة مال     regret يندم 
reject رفضي      relatively نسبيا 
release إطالق رساح    reliable موثوق 
rely عتمدي       remote عن بعد 
repair يصلح     repetitive  مكرر -تكرارية  
represent يمثل     reputation سمعة 
requests طلبات     reschedule إعادة جدولة 
resemblance تشابه    resign يستقيل 



resist يقاوم      resistance مقاومة 
resounding مدوية    respectful ام  االحير
responding االستجابة    restless ال يهدأ 
retail  التجزئة     reunification التوحيد 
reusable قابلة إلعادة االستخدام  revenge انتقام 
revolutionary ثوري    ridicule يسخر 
ridiculous سخيف    rigorous رمصا  
robot   رجل االل     roof سقف 
rubber مطاط     rude غي  مهذب 
rumor شائعة     rural   

 ريق 
 
S s  
sacrifice  تضحية     sailor بحار 
sanitation   الضف الصخ   satellites  األقمار الصناعية 
satisfaction رضا     satisfied راض 
scan صويرت       scandal فضيحة 
scar ندب      scare  خوف  –ع فز  
scratch خدش     sculptor نحات 
sculpture ةمنحوت      sealed مختوم 
second ثانيا      secret رس 
sector قطاع     security أمن 
seemingly عىل ما يبدو    selective   

 انتقانئ
sentence  

 
مكجملة او ح     serve خدمة 

settler المستوطن     severe شديد 
shame عار      shape شكل 
shard ة  شحذ sharpen      قشر
shelter مأوى     ship سفينة 
shipwreck  حطام سفينة    shock صدمة 
shortcomings مواطن الضعف -القصور  
showroom صالة عرض    significant  كبي    -مهم  
similarly  بالمثل     simulate محاكاة 
sitcom  الهزلية المشحية     situation موقف –ة حال  
skeptic كثي  الشك     skid انزالق 
skills مهارات     skyscraper ناطحة سحاب 
slip انزالق      smash سحق 
snowstorm ثلجية العاصفة ال    sociable   شخص اجتماع 
social   اجتماع     sophisticated متطور 
sorrow حزن     source مصدر 
spacecraft ة فضائي ةبمرك    span امتداد 



species فصيلة   –ية نوع     speculate تأمل 
speechless عاجز عن الكالم   split االنقسام 
spontaneous  عفوي–   

تلقانئ    spontaneously فويبشكل ع  
sprain التواء     spread  انتشار 
squash قرعال      stage المشح 
stain وصمة      stained ه مشو  –ملطخ   
startling مذهل     status  الوضع -الحالة  
steep انحدار     stereotype الصورة النمطية 
stimulate حفز     stitch غرزة 
strain ساللة     stress إجهاد 
striking دهشم      struggle رصاع 
stuck عالق      stuffed محشو 
stunning مذهل     submarine غواصة 
substance مادة     substitute ليبد  
successively   عىل التوال    suggest ح  اقير
superhuman شخص خارق   superior متفوق 
supplier  ّالموزع - د المور     surface سطح 
surgeon دكتور جراح    surprise مفاجأة 
surrender استسالم    suspect  مشتبه فيه 
swallow ابتالع     swerve انحرف 
symbiosis تكافل     symbiotic  التكافلية 
symbolize رمز     synthetic   اصطناع 
 
T t  
tailgate   

 تالعب tamper    الباب الخلق 
tasteful لذيذ     tax يبة  رص 
teamwork  احدالعمل بروح الفريق الو  
tease  يضايق –يغيض     technician   

 فن 
technology  تكنولوجيا    tedious مضجر 
telemarketing التسويق عي  الهاتف 
telescope تلسكوب    temperament مزاج 
tendency ميل     tension توتر 
tentacle مجس نبات    tentacles مخالب 
terrified مذعور     terrorism إرهاب 
theory نظرية     thermostat منظم الحراره 
throne عرش     throwaway   يتخلص  –يرم  
tornado إعصار     toss قرعة 
traffic حركة المرور    tranquility الطمأنينة 
transmission السيارة اجه – انتقال  

 
ز نقل الحركة ف  



transmit نقل     transport المواصالت 
treasure    كي     treatment عالج 
trekking الرحالت     tremendous هائل 
trend موضه - اتجاه     trial  التجربة 
triumph انتصار     truckload  حمولة شاحنة 
tweezer ملقاط 
 
U u  
ubiquitous كل مكان  

 
  النهاية  ultimately    ف

 
 ف

unauthorized غي  مضح   unconscious   فاقد الوع 
unconventional غي  تقليدي   undisturbed هادئ 
undoubtedly مما ال شك فيه   unemployment  بطالة 
unfold كشف     unfortunate يؤسف له 
unfortunately  لسوء الحظ   unification توحيد 
unified موحد     unintentional غي  مقصود 
unique  من نوعه فريد     unleash إطالق العنان 
unlikely من غي  المرجح    untimely ي  مالئمغ  
useless بدون فائدة    utility خدمات مثل الكهرباء والغاز 
utilize استخدام 
 
V v  
vacuum مكنسة كهرباء    vanished   اختق 
vary تفاوت      vast اتساع 
venture وع  غامر ventured     مشر
version اإلصدار     vertical عمودي 
viable  قابل للتطبيق    vibrant ة نابض بالحيا  
victim ضحية     villain  ير الوغد -الشر  
virtual   

اص   عمليا virtually     افير
virtues  فضائل – مزايا     virus وس  في 
vision رؤية      visionary حالم 
visualize تصور     vitality حيوية 
volcano  بركان 
 
 
 
 
 
 
 



W w  
warming    تسخي     warranty ضمان 
waste المخلفات     weave نسج 
whistle صفارة     widespread واسع االنتشار 
windowpane  النافذةزجاج    wishful تواق 
witness الشاهد     wonder يتساءل 
worried قلق     wrapper غالف 
wriggle تملص 
 
Y y  
yam البطاط الحلوة    yank  يخلع  –ينير ع  
yard الياردة       yen ملة اليابانية الي   الع  
yogurt  زبادي 
 
Z z  
zoologist  علم الحيوانات  

 
 خبي  ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


