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 الكلمة الترجمة  الكلمة الترجمة

 wave موجة the  أل

 inside داخل be  يكون

 carriage نقل of  من

 fit يناسب and  و

 conversion تحويل a  أ

 hurry عجل in  في

 essay مقالة to  إلى

 integration التكامل have  يملك

 resignation استقالة it  هو

 treasury الخزانة to  إلى

 traveller المسافر for  ألجل

 assault اعتداء i  أنا

 chocolate الشوكوالتة that  الذي

 schedule جدول you  أنت

 format شكل he  هو

 twin التوأم on  على

 with  undoubtedly  مع

 murder قتل do  يفعل

 sigh تحسر at  في

 lease اإليجار by  بواسطة

 seller بائع not  ليس

 bitter مرارة this  هذا

 ally حليف but  لكن

 double مزدوج from  من

 stake خطر they  هم

 cap غطاء his  له

 flexible مرن that  الذي

 informal غير رسمي she  هي

 processing معالجة or  أو

 stable مستقر which  أي

 sympathy تعاطف as  كأن
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 till حتى we نحن

 tunnel نفق an إجراء

 pen قلم say يقول

 instal تركيب will سوف

 blow ضربة would أن

 suspend توقف can يستطيع

 notably ال سيما if إذا

 wander تجول their هم

 disappoint نخيب go يذهب

 wipe مسح what ماذا

 attraction جذب there هناك

 folk قوم all الكل

 disc القرص get يحصل

 inspire ألهم her ملكها

 machinery آلية make يصنع

 inspector مفتش who من

 nowhere ال مكان as كأن

 undergo الخضوع out خارجي

 balance توازن up فوق

 wise حكيم see يرى

 purchaser مشتر know يعرف

 resort منتجع time وقت

 pop بوب take يأخذ

 ease ولةسه them هم

 organ الجهاز some بعض

 deficit العجز could وعاء

 friendship صداقة so لذلك

him him نقل convey 

 dear عزيز year سنة

 reserve احتياطي into في

 frequent متكرر its أعماله

 planet كوكب then ثم
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 intense مكثفة think يفكر

 loose فضفاض my ملكي

 retail بيع بالتجزئة come يأتي

 grain حبوب more أكثر

 lost مفقود about حول

 particle جسيم now اآلن

 destruction تدمير last أخير

 witness الشاهد your ملكك

 pit حفرة me أنا

 conception تصور no ال

 registration تسجيل other أخرى

 rival المنافس give يعطي

 steady ابتث just منصف

 back خلف should ينبغي

 steam بخار these هذه

 chancellor المستشار people الناس

 crash تحطم also أيضا

 belt حزام well حسنا

 logic المنطق any أي

 confront مواجهة only فقط

 premium قسط new جديد

 precede تسبق very جدا

 experimental تجريبي when متى

 alarm انذار may مايو

 incentive حافز way طريقة

 rational عقالني look ينظر

 bench مقعد like مثل

 ambition طموح her ملكها

 inadequate غير كافية such مثل

 how  regarding كيف

 wrap إنهاء because ألن

 since منذ when متى
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 fate قدر as كأن

 anticipate توقع good جيد

 increasing متزايد find يبحث

 spiritual روحي man رجل

 stranger غريب our ملكنا

 vendor بائع want يريد

 logical منطقي day يوم

 fibre األلياف between بين

 attribute السمة even حتى

 black أسود there هناك

 sense إحساس many كثير

 maker صانع those أولئك

 petrol بنزين one واحد

 generous سخي after بعد

 allocation توزيع down أسفل

 declaration إعالن yeah نعم

 depression االكتئاب so لذلك

 bottom أسفل thing شيء

 modest متواضع tell يخبر

 devote تكريس back خلف

 dividend عائد still ساكن

 condemn ندين must يجب

 integrate دمج child طفل

 acute حادة here هنا

 identification الهوية over فوق

 pile كومة too أيضا

 barely بالكاد put يضع

 bet رهان own يملك

 directive توجيهات on على

 providing تقديم no ال

 bare مجرد work عمل

 modify تعديل become يصبح
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 final النهائي more أكثر

 swear أقسم old كبير

 accordingly وفقا government حكومة

 valid صحيح mean يعني

 wherever أينما part الجزء

 medium متوسطة leave يغادر

 mortality معدل الوفيات life حياة

 funeral دفن great عظيم

 silk الحرير where أين

 cow البقرة case حالة

 depending حسب woman امرأة

 cite استشهد over فوق

 correspond تقابل seem يبدو

 classic الكالسيكي same نفس

 inspection تفتيش work عمل

 participle إسم الفاعل need يحتاج

 rubbish هراء feel يشعر

 hypothesis فرضية system نظام

 minimum الحد األدنى each كل

 slope منحدر may مايو

 youngster شاب might قوة

 invitation دعوة much كثير

 patch بقعة ask يسأل

 federation اتحاد number عدد

 subdivision تقسيم yes نعم

 closure إغالق another آخر

 dictionary القاموس world العالم

 automatic تلقائي area المنطقة

 withdrawal انسحاب show يظهر

 cry صرخة course دورة

 liable عرضة company شركة

 borough منطقة إدارية shall سوف
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 slow بطيء under تحت

 suspicion اشتباه problem المشكلة

 well حسنا against مقابل

 fragment شظية never أبدا

 jew يهودي all الكل

 local المحلي most معظم

 portrait صورة service الخدمة

 evaluate تقييم try يحاول

 revolutionary ثوري call مكالمة

 competitor منافس hand يد

 sole الوحيد party طرف

 reliable موثوق high عال

 weigh وزن about حول

 clinic عيادة something شيء ما

 school  medieval مدرسة

 shine تألق in في

 knit شابك small صغير

 complexity تعقيد place مكان

 bike دراجة before قبل

 fence سياج why لماذا

 remedy عالج while بينما

 eliminate القضاء away بعيدا

 freeze تجمد keep يحتفظ

 established المنشأة point نقطة

 intellectual فكري house منزل

 interior الداخلية different مختلف

 garage مرأب country قطر

 voter ناخب really بالفعل

 era عهد provide يوفر

 plot مؤامرة hold يمسك

 electrical الكهربائية large كبير

 greet تحية member عضو
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 disorder اضطراب off بعيدا

 lie يكذب always دائما

 excuse عذر next التالي

 formally رسميا follow يتبع

 cancel إلغاء without بدون

 socialist االشتراكي turn بدوره

 excess فائض end نهاية

 harm ضرر within ضمن

 exact دقيق local المحلي

 oblige تجبر where أين

 accountant محاسب during أثناء

 mutual متبادل bring يحضر

 fat سمين most معظم

 laughter الضحك word كلمة

 volunteer متطوع begin يبدأ

 disposal التصرف example مثال

 load حمل next التالي

 murmur خرير الماء family عائلة

 tonne للطن fact الحقيقة

 clerk كاتب like مثل

 curious الغريب write يكتب

 applicant مقدم الطلب state دولة

 satisfactory مرض quite تماما

 removal إزالة both كال

 processor المعالج start يبدأ

 cotton القطن run يشغل

 hesitate تتردد long طويل

 reverse عكس right صحيح

 admire معجب set يعين

 professor أستاذ help مساعدة

 namely أي every كل

 electoral االنتخابات home منزل
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 delight سرور month الشهر

 exposure عرضت side جانب

 mate الربان night ليلة

 prompt سريع important هام

 urgent عاجل eye العين

 distinctive مميز head رأس

 marginal هامشي question السؤال

 structural الهيكلية business عمل

 rope حبل play تشغيل

 acre فدان power طاقة

 entertainment تسلية money نقود

 miner عامل منجم change تغيير

 encouraging مشجع move حركة

 pig خنزير interest مصلحة

 guarantee ضمان order ترتيب

 gear معدات book كتاب

 anniversary الذكرى often غالبا

 ceremony مراسم development تطوير

 past الماضي young صغير

 left يسار national الوطنية

 monopoly احتكار pay عالدف

 rub فرك hear يسمع

 flee الفرار room حجرة

 above أعلى whether سواء

 discount الخصم water ماء

 yield يستسلم form شكل

 advertisement اإلعالن car سيارة

 other  audit أخرى

 contrary العكس perhaps ربما

 explosion انفجار meet يقابل

 swallow ابتالع until حتى

 fun متعة though مع هذا
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 typically عادة policy سياسة

 cloth قماش include تشمل

 rat فأر believe يعتقد

 cable كابل council المجلس

 crash تحطم already بالفعل

 interrupt قاطع possible ممكن

 controversy خالف nothing ال شيء

 flame ةالشعل line خط

 allegation ادعاء allow يسمح

 everyday كل يوم need يحتاج

 rabbit أرنب effect أثر

 stability استقرار big ضخم

 tide المد والجزر lead ريادة

 illustration توضيح stand يقف

 insect الحشرات idea فكرة

 correspondent المراسل study دراسة

 brush فرشاة lot الكثير

 determined تحدد live يعيش

 devise استنباط job وظيفة

 adjustment تعديل since منذ

 controversial الجدل name اسم

 escape الهروب result نتيجة

 organic عضوي body جسم

 collapse انهيار happen حدث

 historic تاريخي friend صديق

 interface البيني right صحيح

 thoroughly تماما least قلاأل

 shade ظل right صحيح

 temple معبد almost تقريبا

 craft الحرف much كثير

 nursery حضانة carry يحمل

 desirable مرغوب فيه authority سلطة
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 piano بيانو long طويل

 assurance الضمان early مبكرا

 advertise أعلن view عرض

 jurisdiction االختصاص himself نفسه

 bay خليج public العامة

 disability عجز together معا

 specification المواصفات talk يتحدث

 arrest اعتقال report تقرير

 presidential رئاسي after بعد

 unexpected غير متوقع only فقط

 penny البنس before قبل

 celebration احتفال face وجه

 respect احترام sit لجلوسا

 aid مساعدة market السوق

 gross إجمالي appear يبدو

 process عملية continue تواصل

 colony مستعمرة later الحق

 leap طفرة hour ساعة

 wound جرح rate سعر

 hardware المعدات law القانون

 door  bible باب

 float الطفو court محكمة

 satellite الساتلية office مكتب

 statistical إحصائي let يدع

 hire تأجير war الحرب

 marked ملحوظ produce إنتاج

 cathedral كاتدرائية reason سبب

 correct صحيح less أقل

 motive دافع minister وزير

 raid غارة person شخص

 accommodate استيعاب particular خاصة

 induce حث full ممتلئ
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 mutter دندنة involve إشراك

 trap فخ sort النوع

 bulk حجم require تتطلب

 humour الفكاهة suggest وتشير

 invasion غزو far بعيد

 traditionally تقليدي towards باتجاه

 upstairs الطابق العلوي period فترة

 collective جماعي consider نظر

 emission بعاثان read يقرأ

 rhythm إيقاع change تغيير

 translate يترجم society مجتمع

 battery بطارية process عملية

 transformation تحول mother أم

 naked عار offer عرض

 stimulus حافز late متأخر

 white أبيض voice صوت

 menu قائمة الطعام both كال

 toilet مرحاض police الشرطة

 effectiveness فعالية kind نوع

 needle إبرة lose يفقد

 surprise مفاجأة add إضافة

 accordance بموجب probably ربما

 fiction خيال expect يتوقع

 molecule مثقال ذرة ever أبدا

 learning تعلم available متوفر

 no  statute ال

 junction تقاطع price األسعار

 overlook نغفل little قليل

 reluctant تحجم action عمل

 experienced خبرة issue مسألة

 nearby قريب far بعيد

 necessity ضرورة remember يتذكر
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 lorry شاحنة position موقف

 graphics رسومات cost التكلفة

 stimulate حفز little قليل

 therapy عالج matter أمر

 warmth دفء community مجتمع

 convenient مريح remain يظل

 domain مجال type نوع

 tournament البطولة research بحث

 proposition اقتراح education التعليم

 sheer محض fall سقوط

 grip قبضة speak يتكلم

 bloody دموي few قليل

 discrimination تمييز today اليوم

 widow ةأرمل enough كاف

 fit يناسب open يفتح

 ruling الحاكمة bad سيئ

 assert تأكيد buy يشتري

 drift انحراف programme برنامج

 episode حلقة minute دقيقة

 myth أسطورة moment لحظة

 nonetheless ومع ذلك ، girl فتاة

 terrace شرفة age عمر

 uncertain غير مؤكد centre مركز

 twist حيلة stop توقف

 insight نظرة متعمقة control مراقبة

 tragedy مأساة value قيمة

 undermine تقويض send يرسل

 criticise انتقاد health صحة

 enforce إنفاذ decide قرر

 leaflet منشور main رئيسي

 march مارس win فوز

 fellow زميل understand يفهم
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 object ضوعمو decision قرار

 pond بركة develop تطوير

 adventure مغامرة class الطبقة

 mixed مختلط receive تلقي

 equity إنصاف back خلف

 rebel المتمردة several عديد

 literally حرفيا return العودة

 loyalty والء build يبني

 magnificent رائع spend ينفق

 tremendous هائل force قوة

 condition  airline شرط

 restoration استعادة itself نفسها

 shore شاطئ paper ورقة

 physically بدنيا themselves أنفسهم

 render تقديم major هام

 emphasize التأكيد على off بعيدا

 institutional المؤسسية describe وصف

 commander قائد agree يوافق

 singer طربم increase يزيد

 straightforward صريح upon على

 breed ساللة learn يتعلم

 full-time بدوام كامل general عامة

 squeeze ضغط century قرن

 successor خليفة therefore ولذلك

 heading عنوان father أب

 triumph انتصار section القسم

 mathematics الرياضيات around حول

 laugh ضحك activity النشاط

 ease سهولة road الطريق

 still ساكن table جدول

 biological البيولوجية including بما

 specially خصيصا church الكنيسة
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 forgive يغفر reach يصل

 chase مطاردة real حقيقي

 fraction جزء lie يكذب

 photo صور mind عقل

 trustee وصي likely األرجح

 mud الطين among بين

 whereby بموجبها team فريق

 copy نسخة experience تجربة

 functional وظيفي death موت

 pensioner المتقاعد soon حاال

 await انتظار act عمل

 desperately يائس sense إحساس

 coverage التغطية certain معين

 indicator مؤشر student طالب

 wildlife الحياة البرية half نصف

 lightly بخفة around حول

 language  hierarchy لغة

 evolve تتطور walk يمشي

 mechanical ميكانيكي die يموت

 expert خبير special خاصة

 capitalist رأسمالي difficult صعبة

 creditor دائن international الدولية

 compose تؤلف particularly خاصة

 essence جوهر department إدارة

 mentally عقليا management إدارة

 gaze نظرة morning صباح

 draw  seminar يرسم

 continent قارة across عبر

 fig التين hope أمل

 label العالمة plan خطة

 target هدف product منتج

 chap الفصل city مدينة
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 trousers طلونبن early مبكرا

 flexibility مرونة committee لجنة

 verse شعر letter رسالة

 equivalent تعادل create خلق

 whisky ويسكي evidence دليل

 echo صدى foot قدم

 recruit توظيف clear واضح

 bush بوش boy ولد

 cupboard خزانة game لعبة

 launch إطالق food طعام

 unfair منصفغير  role دور

 command قيادة practice ممارسة

 merger االندماج bank البنك

 prominent بارز else أيضا

 shortage نقص support دعم

 subtle خفية sell يبيع

 capital رأس المال event حالة

 fish سمك building بناء

 gang عصابة range نطاق

 lifetime حياة behind وراء

 unhappy غير سعيد sure متأكد

 elite نخبة report تقرير

 aggressive العدواني pass نقل

 finish االنتهاء black أسود

 refusal رفض stage المرحلة

 exchange تبادل meeting اجتماع

 landing هبوط sometimes أحيانا

 superior أعلى thus ولذلك

 debate مناقشة accept تقبل

 educate تثقيف town مدينة

 initiate بدء art فن

 productivity إنتاجية further أبعد
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 separation فصل club النادي

 probability احتمال cause قضية

 virus فيروس arm ذراع

 fool غبي history التاريخ

 reporter المراسل parent الوالدين

 capitalism رأسمالية land أرض

 pop بوب trade رةتجا

 painful مؤلم watch يشاهد

 complex مجمع white أبيض

 correctly صحيح situation حالة

 imperial االمبراطورية whose الذي

 rumour إشاعة ago قبل

 availability توفر teacher مدرس

 justification مبرر record سجل

 spectacular مذهل manager مدير

 remain يظل relation ةالعالق

 ocean المحيط common شائع

 cliff جرف strong قوي

 sociology علم اإلجتماع field حقل

 missile صاروخ whole الكل

 sadly من المحزن free مجاني

 artificial مصطنع yesterday أمس

 situate وضعه support دعم

 oral الشفوي window نافذة

 provoke استفزاز account حساب

 angel مالك explain شرح

 maximum أقصى stay يبقى

 shame خزي few قليل

 spare احتياطية wait ينتظر

 businessman رجل اعمال usually عادة

 discretion التقديرية difference فرق

 intelligent ذكي material مادة
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 book كتاب air الهواء

 explicit ريحص wife زوجة

 counter مضادة cover غطاء

 push دفع apply ينطبق

 uniform موحد project مشروع

 clothing المالبس raise يرفع

 hungry جوعان sale سيل

 objective هدف relationship عالقة

 subject موضوع indeed حقا

 ride ركوب light ضوء

 attendance الحضور claim مطالبة

 romantic رومانسي form كلش

 base  part-time قاعدة

 backing دعم care عناية

 sensation ضجة certainly بالتأكيد

 beg التسول rule حكم

 classic الكالسيكي home منزل

 classification تصنيف cut قص

 interest مصلحة grow ينمو

 appendix التذييل similar مماثل

 density افةكث story قصة

 doorway مدخل quality الجودة

 hint تلميح worker عامل

 legislative تشريعية nature طبيعة

 current حالي structure هيكل

 shower دش data البيانات

 succession خالفة pound جنيه

 duration مدة method طريقة

 desert صحراء unit وحدة

 chapel كنيسة صغيرة bed سرير

 native الوطنية central سنترال

 receipt استالم union االتحاد
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 amazing مدهش movement حركة

 comparable للمقارنة board لوحة

 fleet أسطول TRUE الحقيقية

 hopefully نأمل well حسنا

 developer المطور simply ببساطة

 installation تركيب contain تتضمن

 disadvantage مساوئ especially صةخا

 crystal البلور open يفتح

 recipe طريقة short قصير

 refusal رفض model نموذج

 schedule جدول bear يحمل

 formerly سابقا single مفرد

 successive المتعاقبة join ينضم

 loud عال reduce تخفيض

 value قيمة establish إنشاء

 physics فيزياء herself نفسها

 kiss قبلة wall جدار

 stroke ضربة face وجه

 truck شاحنة easy سهل

 envelope مظروف private الخاصة

 speculation مضاربة computer كمبيوتر

 canal القناة former سابق

 directory دليل chapter فصل

 chemistry كيمياء scheme مخطط

 fade يتالشى theory نظرية

 isolation العزلة choose يختار

 receiver المتلقي wish يتمنى

 achieve  unnecessary يحقق

 defender المدافع financial مالي

 realistic واقعي poor فقير

 sin خطيئة officer ضابط

 stance موقف up فوق
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 socialist االشتراكي charge سعر

 content محتوى director مدير

 subsidy دعم drive يقود

 darling حبيب deal صفقة

 toy لعبة place مكان

 decent الئق approach منهج

 forever أللبد chance فرصة

 liberty حرية application تطبيق

 coordinate تنسيق seek يبحث

 skirt تنورة cos جتا

 influential مؤثر top أعلى

 tactic يكتكت amount مبلغ

 son  bastard ابن

 compound مركب operation عملية

 dull ممل fail فشل

 ingredient عنصر human حقوق

 cater تلبي opportunity فرصة

 faint خافت oh يا

 scholar عالم simple بسيطة

 ghost شبح leader زعيم

 diagnosis تشخيص look ينظر

 ridiculous سخيف share مشاركة

 sculpture التمثال production اإلنتاج

 delegate مندوب recent األخيرة

 kit كيت firm شركة

 neat أنيق picture صورة

 dialogue حوار source مصدر

 lion أسد security األمن

 repair إصالح according وفقا

 tray صينية serve خدمة

 fantasy خيال end نهاية

 leave يغادر contract عقد
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 export التصدير wide عريض

 forth نة occur تحدث

 lamp المصباح agreement اتفاقية

 allege ويدعي better أفضل

 brand عالمة تجارية act عمل

 kill  pavement يقتل

 compromise حل وسط site الموقع

 constable موظف كبير either إما

 flag مالعل labour العمل

 filter فلتر plan خطة

 execute تنفيذ various مختلف

 reign سيطرة since منذ

 merit ميزة test اختبار

 pity شفقة eat يأكل

 diagram رسم بياني loss خسارة

 elegant األنيق close إغالق

 organism كائن represent وتمثل

 wool الصوف love حب

 red أحمر colour اللون

 undertaking تعهد shop متجر

 improved تحسين benefit مصلحة

 marvellous رائع animal الحيوان

 reach يصل heart قلب

 locally محليا purpose غرض

 rape اغتصاب standard معيار

 backwards الى الوراء due مستحق

 descend تحدر rise يرتفع

 secure آمن secretary سكرتير

 excuse عذر date ريختا

 peer األنداد hard صعب

 genetic الجينية music موسيقى

 fold أضعاف hair شعر
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 prepare  consensus 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

 evening  tip 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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 worry قلق size حجم

 daily يوميا environment بيئة

 hunt مطاردة per لكل

 contract عقد fire نار

 heel كعب series سلسلة

 assign إسناد success نجاح

 update تحديث natural طبيعية

 single مفرد wrong خطأ

 spring الربيع near قريب

 commons مجلس العموم round جولة

 happily لحسن الحظ thought تفكير

 pregnancy الحمل list ئمةقا

 stretch امتداد argue يجادل

 weekly األسبوعية final النهائي

 spectrum طيف introduce عرض

 damp رطب analysis تحليل

 intensive مكثف enter إدخال

 invent اخترع space الفضاء

 panic ذعر arrive تصل

 suicide انتحار ensure يضمن

 giant عمالق demand الطلب

 simultaneously معا statement بيان

 casual عرضي to إلى

 precious ثمين attention اهتمام

 sphere ميدان love حب

 bean فاصوليا principle مبدأ

 envisage تصور pull سحب

 sword السيف set يعين

 changing تغيير doctor طبيب

 time وقت refer أشير

 besides باإلضافة إلى feature ميزة

 concede تنازل couple زوجان
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 primary األساسية step خطوة

 severely خطير following تال

 unite توحد thank الشكر

 insert تضاف machine آلة

 instruct تعليمات income الدخل

 separately على حدة training تدريب

 exhibit معرض present يقدم

 go يذهب association جمعية

 brave شجاع film فيلم

 tune النغمة region المنطقة

 tutor مدرس effort مجهود

 continued تابع player العب

 debut الول مرة present يقدم

 cafe مقهى award جائزة

 downstairs الطابق األسفل village قرية

 incidence حدوث control مراقبة

 delicate دقيق organisation منظمة

 killer القاتل whatever مهما

 regret أسف news األخبار

 subsidiary فرعية nice جميل

 entertain ترفيه difficulty صعوبة

 gender النوع modern حديث

 cling تشبث cell خلية

 fetch جلب close إغالق

 vertical رأسي current حالي

 strip شريط legal قانونية

 assistant مساعد energy الطاقة

 breed ساللة finally أخيرا

 duck بطة degree درجة

 plead المرافعة mile ميل

 abolish إلغاء means وسائل

 pint نصف لتر growth النمو
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 excessive مفرط whom   الذي

 line خط treatment   العالج

 princess يرةأم sound   سليم

 translation الترجمة above   أعلى

 digital رقمية task   مهمة

 steep حاد provision   توفير

 grave خطير affect   تؤثر

 أحمر

please  

red طائرة jet   

 boost زيادة happy   سعيد

 exceptional استثنائي behaviour   سلوك

 correlation ارتباط concerned   المعنية

 random عشوائية point   نقطة

 intervene تدخل function   وظيفة

 outline موجز identify   تحديد

 motivation الدافع resource   موارد

 packet علبة defence   الدفاع

 safely بسالم garden   حديقة

 harsh قاس floor   أرضية

 أسلوب

technology  

style يرسم draw   

 spread ينتشر feeling   شعور

 alleged يزعم science   العلوم

 complicated معقد relate   وتتصل

 concrete ملموسة doubt   شك

 crack الكراك horse   حصان

 intensity كثافة force   قوة

 progressive تقدمية answer   إجابة

 redundancy عن الحاجة compare   قارن

 fly يطير suffer   تعاني

 fancy ولع individual   فرد

 alternatively بدال من announce   أعلن
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 resemble تشابه forward   أللمام

 صندوق

user  

fund انتظار waiting   

 fierce عنيف character   الطابع

 parameter بارامتر risk   خطر

 colour للونا normal   طبيعي

 tropical المدارية myself   نفسي

 engagement مشاركة nor   وال

 ours لنا dog   كلب

 contest مسابقة obtain   تحصل

 courage الشجاعة quickly   بسرعة

 edit تحرير army   الجيش

 delighted مسرور indicate   وتشير

 hip الورك forget   ينسى

 carer الرعاية station   المحطة

 sponsor رعاية glass   الزجاج

 crack الكراك cup   كأس

 occupational مهني previous   السابق

 substantially جوهريا husband   زوج

 trainer مدرب recently   مؤخرا

 inherit وراثة publish   نشر

 خطير

anyway  

serious بقية remainder   

 assignment مهمة visit   زيارة

 إما

capital  

either إخفاء conceal   

 disclose كشف note   مذكرة

 season  exclusively   الموسم

 working العمل argument   حجة

 mild معتدل listen   ينصت

 chronic مزمن show   يظهر

 responsibility     
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 splendid رائع significant   هام

 clay طين deal   صفقة

 rider راكب prime   رئيس

 conceive تصور economy   اقتصاد

 firstly أوال element   عنصر

 politically سياسي finish   االنتهاء

 terminal محطة duty   واجب

 accuracy دقة fight   قتال

 ambulance سيارة إسعاف train   قطار

 coup انقالب july   يوليو

 محاولة

maintain  

attempt المجرم offender   

 brush فرشاة leg   ساق

 orchestra األوركسترا investment  استثمار

 similarity تشابه save   حفظ

 striker مهاجم design   تصميم

 فجأة

throughout  

suddenly المصابين casualty   

 guard حارس brother   أخ

 banking مصرفي improve   يحسن

 handsome وسيم avoid   تجنب

 opt تختار wonder   يعجب

 painter رسام tend   وتميل

 steadily باطراد title   عنوان

 disappointment خيبة أمل hotel   الفندق

 fascinating ساحر aspect   جانب

 navy البحرية increase   يزيد

 sensitivity حساسية help   ةمساعد

 industrial     

 صيف

express  

summer نادرا scarcely   

 spending اإلنفاق determine   تحديد

 
 

26 

http://www.englishpiece.com/


    LISHPIECE.COMGWWW.EN موقعنااإلنجليزية من خالل  اللغة لتعليم بيس في دورات انجلش معنا اشترك      

 

 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

 دولة

outside  

state استنزاف drain   

 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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 happiness السعادة procedure   إجراء

 legend أسطورة fill   يمأل

 continental قاري king   الملك

 decorate قلد وساما assume   تحمل

 relevance أهمية image   صورة

 incur تحمل oil   النفط

 ما لم

obviously  

unless سفينة ship   

 parallel مواز appropriate  مناسب

 divorce طالق circumstance  ظرف

 اقتراح

military  

proposal توازن equilibrium   

 can يستطيع mention   ذكر

 ton طن client   الزبون

 trader تاجر sector   قطاع

 forum المنتدى admit   اعترف

 juice عصير direction   هاتجا

 research بحث though   مع هذا

 أساسي

replace  

basic باستمرار consistently   

 hostile معاد hard   صعب

 األصلية

instance  

original ميدالية medal   

 nightmare كابوس sign   توقيع

 technological التكنولوجية successful   ناجح

 speed السرعة okay   حسنا

 accounting المحاسبة aware   مدرك

 peaceful سلمي reflect   تعكس

 horrible رهيب measure   قياس

 monster الوحش attitude   موقف

 scatter تبعثر yourself   نفسك

 disease  accessible   المرض
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 chaos فوضى exactly   بالضبط

 nonsense هراء above   أعلى

 advocate الدعوة commission  لجنة

 bureau المكتب intend   تعتزم

 مقعد

beyond  

seat إحباط frustration   

 humanity اإلنسانية president   الرئيس

 evil شر addition   إضافة

 inhabitant مواطن encourage   تشجيع

 goal  polytechnic   هدف

 slave السالفية round   ةجول

 reservation تحفظ miss   يفقد

 handle مقبض october   أكتوبر

 slam فوز ساحق popular   شعبي

 facilitate تيسير affair   قضية

 fishing الصيد technique   تقنية

 provincial المقاطعة respect   احترام

 bye جانبي drop   يسقط

 elbow كوع professional  مهني

 yield يستسلم less   أقل

 عنصر

once  

item يدفئ warm   

 adjacent المتاخمة fly   يطير

 creep زحف reveal   كشف

 exploration استكشاف version   النسخة

 grace نعمة maybe   ربما

 round جولة ability   قدرة

 theft سرقة operate   تعمل

 predecessor السلف good   جيد

 arrow سهم campaign   حملة

 assemble تجمع heavy   ثقيل

 clash اشتباك advice   نصيحة
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 regulate تنظيم september   سبتمبر

 أعلى

institution  

top ذكي smart   

 supermarket سوبر ماركت discover   كشف

 giant عمالق surface   سطح

 nowadays هذه األيام library   ةمكتب

 shit غائط pupil   تلميذ

 tap استغالل record   سجل

 waiting انتظار refuse   رفض

 sandwich سندويتش prevent   منع

 commerce التجارة advantage   ميزة

 vanish اختفى dark   مظلم

 teach  post-war   تعليم

 pursuit متابعة memory   الذاكرة

 collar قالدة culture   ثقافة

 waste فضالت blood   دم

 will سوف cost   التكلفة

 exclusion استثناء january   يناير

 rice األرز majority   أغلبية

 skill مهارة answer   إجابة

 socialism اشتراكية variety   تنوع

 فاتورة

press  

bill إلى أعلى upwards   

 forthcoming المقبلة depend   يتوقف

 instantly فورا competition  منافسة

 appointed عين ready   جاهز

 abstract خالصة general   عامة

 fist قبضة access   وصول

 geographical الجغرافي hit   يضرب

 drawer الساحب stone   الحجر

 dynamic دينامية extent   مدى

 embrace تبني useful   مفيد
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 dismissal إقالة employment  توظيف

 broadly بصورة عامة regard   يحترم

 definite مؤكد apart   عدا

 present  endless   يقدم

 magic السحر appeal   مناشدة

 affection عاطفة text   نص

 قضية

parliament  

cause الرئيسي principal   

 terms bloke bloke   شروط

 organiser منظم bar   بار

 trap فخ attack   هجوم

 communist الشيوعي effective   فعال

 competence اختصاص mouth   فم

 complicate تعقد down   أسفل

 breakdown انهيار result   نتيجة

 commonwealth الكومنولث fish   سمك

 زيارة

future  

visit محايد neutral   

 combined الجمع easily   بسهولة

 candle شمعة little   قليل

 supper العشاء attempt   محاولة

 venue مكان enable   يمكن

 analyst المحلل trouble   مشكلة

 vague غامض traditional   التقليدية

 publicly عالنية payment   الدفع

 fair جميل best   أحسن

 marine البحرية post   بعد

 counterpart النظير county   مقاطعة

 freely بحرية lady   سيدة

 notable ملحوظة holiday   إجازة

 pause وقفة realise   يدركون

 lively حي chair   كرسي
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 script سيناريو importance أهمية

 geography جغرافية facility  مرفق

 legitimate المشروعة complete  كامل

 sue مقاضاة article  مادة

object  

context 

 

gay مثلي الجنس  سياق 

 lamb خروف survey  مسح

 moving االنتقال notice  إشعار

 reproduce استنساخ complete  كامل

 founder مؤسس turn  بدوره

 stable مستقر direct  مباشرة

immediately  

collection 

 

signal إشارة  جمع 

 utility فائدة reference  إشارة

 shelter مأوى card  بطاقة

 hitherto حتى اليوم interesting  شائق

 poster ملصق considerable كبير

 cooking طبخ television  تلفزيون

 mature ناضج extend  تمديد

communication  

agency 

 

age عمر  وكالة 

 confess اعترف except  باستثناء

 fucking سخيف physical  البدنية

 wealthy ثري check  فحص

 jaw فك sun  شمس

 magic السحر possibility  إمكانية

 miracle معجزة species  نوع

 coloured اللون official  الرسمية

 pan عموم chairman  رئيس

speaker  

second 

 

telephone الهاتف  الثانية 

career     

 

32 

http://www.englishpiece.com/


    LISHPIECE.COMGWWW.EN موقعنااإلنجليزية من خالل  اللغة لتعليم بيس في دورات انجلش معنا اشترك      

 

 dump إغراق laugh   ضحك

 funding التمويل weight   وزن

 super السوبر sound   سليم

 tumour ورم responsible  مسؤول

 shared مشترك base   قاعدة

 stitch غرزة document   الوثيقة

 keeper حارس november   نوفمبر

 ladder سلم december   رديسمب

 endorse تأييد Sunday   األحد

 invariably دائما return   العودة

 heat حرارة solution   حل

 shield درع medical   طبية

 smash سحق hot   سخن

 يتحدث

recognise  

talk الجراح surgeon   

 النهر

budget  

river تصنيف classify   

 comedy كوميديا fit   يناسب

 explode تنفجر organization  منظمة

 orange أورانج existing   القائمة

 biscuit بسكويت start   يبدأ

 ruler حاكم push   دفع

 cure شفاء tomorrow   غدا

 manual كتيب requirement  الشرط

 prey فريسة cold   بارد

 workstation محطات العمل edge   حافة

 رأي

opposition  

opinion البابا pope   

 ربع

drug  

quarter تشديد tighten   

 adult بالغ option   الخيار

 manufacturing تصنيع sign   توقيع
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 rush اندفاع worth   غضب

 blanket بطانية call   مكالمة

 adoption اتخاذ define   تعريف

 تأثير

stock  

influence مزيج mix   

 nearby قريب occasion   بمناسبة

 eventually     

 جدا

software  

highly جمهوري republican   

 segment الجزء exchange   تبادل

 workforce القوى العاملة lack   نقص

 contractor المتعهد shake   هز

 regardless بغض النظر study   دراسة

 cook يطهو concept   مفهوم

 deposit إيداع blue   أزرق

 differently بشكل مختلف star   نجم

 portion جزء radio   الراديو

 beam شعاع no-one   ال احد

 fraud احتيال arrangement  ترتيب

 liver كبد examine   بحث

 matrix مصفوفة bird   الطيور

 oven فرن green   أخضر

 prediction تنبؤ band   الفرقة

 limb أطراف الجسم sex   الجنس

 signature توقيع finger   االصبع

 verdict حكم past   الماضي

 aunt عمة independent  مستقلة

 container حاوية equipment   معدات

 dramatically بشكل كبير north   الشمال

 dock قفص االتهام mind   عقل

 submission تقديم move   حركة

 arm ذراع message   رسالة
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 خوف

afternoon  

fear شاذ odd   

 boring ممل drink   يشرب

 fully  electron   تماما

 drum طبل race   سباق

 antibody الجسم المضاد gain   كسب

 إضافية

strategy  

extra تعديل alteration   

 circulation تداول scene   سرحم

 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

 مباشرة

railway  

directly مراسلة correspondence   

 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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 empirical تجريبي match مطابقة

 shallow ضحلة sport رياضة

 constituent التأسيسية status حالة

 decrease نقصان beautiful جميل

 seal يختم hang شنق

 exam امتحان marriage الزواج

 reward مكافأة offer عرض

 toe اصبع القدم civil المدني

 bureaucracy بيروقراطية perform يؤدي

 thrust فحوى sentence حكم

 nut جوز crime الجريمة

 wrist الرسغ ball الكرة

 magnetic المغنطيسي marry زواج

 plain سهل wind رياح

 evil شر truth حقيقة

 dispose تخلص protect حماية

 hazard خطر safety سالمة

 widen توسيع completely تماما

 absent تغيب partner شريك

 dealing التعامل copy نسخة

 initial األولي balance توازن

 inn خان reader قارئ

 model نموذج sister أخت

 reassure طمأنة below أسفل

 over فوق trial محاولة

 respondent المدعى عليه rock صخرة

 suspension تعليق damage الضرر

 advisory استشاري adopt اعتماد

 log سجل newspaper صحيفة

 monthly شهرية meaning معنى

 naval البحرية essential أساسي

 blank فارغة light ضوء
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 fitness ياقة obvious   واضح

 indirect غير مباشر nation   األمة

 economist االقتصاد confirm   تأكيد

 rally تجمع length   طول

 tile قرميدة south   الجنوب

 disturbance اضطرابات branch   فرع

 strand حبال deep   عميق

 vein المنوال none   بال

 ثقة

planning  

trust نادرا ما seldom   

 stuff أشياء working   العمل

 cab سيارة أجرة pain   ألم

 actively بنشاط february   فبراير

 destination المقصد positive   إيجابي

 flash فالش studio   ستوديو

 grandfather جد spirit   روح

 closed مغلقة college   الكلية

 regiment فوج accident   حادث

 boom ازدهار star   نجم

 handful حفنة hope   أمل

 awkward أخرق mark   عالمة

 encouragement تشجيع works   أشغال

 remarkably ملحوظة Saturday   السبت

 defect خلل league   الجامعة

 flood فيضان clear   واضح

 required مطلوب imagine   تخيل

 النقدية

through  

cash فائض surplus   

 liquid سائل normally   عادة

 shed سقيفة play   تشغيل

 discipline انضباط strength   قوة

 rejection رفض train   قطار
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 welcome مرحبا target   هدف

 administrator مدير travel   سفر

 electronics اإللكترونيات very   جدا

 halt وقف pair   زوج

 contradiction التناقض gas   الغاز

 ill مريض male   مالي

 sentence حكم issue   مسألة

 nail مسمار contribution  إسهام

 colonial استعماري complex   مجمع

 lacking تفتقر supply   يزود

 senior كبير beat   يضرب

 primitive بدائي artist   الفنان

 commodity سلعة agent   وكيل

 lap حضن presence   وجود

 along     

 coincide تزامن environmental البيئة

 strike     

 حماية

contact  

protection المخطط planned   

 atom الذرة beginning   بداية

 sympathetic متعاطف demand   الطلب

 dissolve حل media   اإلعالم

 توظيف

relevant  

employ الثناء praise   

 تنفيذي

shoot  

executive جذب tempt   

 abortion إجهاض slowly   ببطء

 encounter لقاء relatively   نسبيا

 soup حساء aid   مساعدة

 surrounding المحيط huge   مضخ

 tightly محكم late   متأخر

 charm سحر speed   السرعة
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 composer مؤلف review   مراجعة

 custody حضانة test   اختبار

 grasp فهم order   ترتيب

 metropolitan العاصمة route   الطريق

 short-term قصيرة األجل consequence  نتيجة

 equality مساواة telephone   هاتفال

 waist حقو proportion   نسبة

 auction مزاد release   يحرر

 primary     

 tribute إشادة consideration  نظر

 driver  barn   سائق

 horn القرن reform   إصالح

 manufacture صنع annual   سنوية

 standing دائم nuclear   النووية

 emperor اإلمبراطور latter   خيرةاأل

 mayor عمدة practical   العملية

 غني

commercial  

rich الضمير conscience   

 integrated المتكاملة emerge   الخروج

 rescue اإلنقاذ apparently   يبدو

 discharge تفريغ ring   عصابة

 grandmother جدة distance   مسافة

 profound عميق exercise   ممارسة

 nationalist وطني key   مفتاح

 takeover استيالء close   إغالق

 dolphin دلفين skin   جلد

 effect أثر island   جزيرة

 elephant فيل separate   مستقل

 fortnight أسبوعين aim   هدف

 seal يختم danger   خطر

 breeze نسيم credit   االئتمان

 forwards المهاجمون usual   المعتادة

 
 

39 

http://www.englishpiece.com/


    LISHPIECE.COMGWWW.EN موقعنااإلنجليزية من خالل  اللغة لتعليم بيس في دورات انجلش معنا اشترك      

 

 plea التماس link   رابط

 spoil تلف candidate   مرشح

 prevention منع track   يتعقب

 mineral المعادن safe   آمن

 runner عداء interested   مهتمة

 integrity سالمة assessment  تقييم

 pin دبوس merely   مجرد

 thereafter بعد ذلك path   مسار

 owl البومة plus   زائد

 quid مضغة district   حي

 draft مسودة regular   منتظم

 orange أورانج reaction   رد فعل

 rigid جامد impact   أثر

 associated المرتبطة بها collect   جمع

 formulate صياغة debate   مناقشة

 hedge التحوط lay   يستلقي

 reportedly وأفيد rise   يرتفع

 position موقف belief   المعتقد

 thief لص conclusion  استنتاج

 exhaust العادم shape   شكل

 tomato الطماطم vote   تصويت

 eagle نسر aim   هدف

 evidently بجالء politics   السياسة

 blade شفرة reply   يرد

 منهج

press  

approach دمحد specified   

 bowel أمعاء file   ملف

 desktop سطح المكتب western   الغربي

 killing قتل earth   األرض

 peculiar غريب public   العامة

 الحوزة

survive  

estate سرعة expedition   
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 ugly قبيح boat   زورق

 saint قديس prison   السجن

 تسوية

additional  

settle استفسر enquire   

 رصد

largely  

observe فصيل faction   

 slide انخفاض wine   النبيذ

 stamp الطوابع limit   لحد

 supplement تكملة deny   إنكار

 for  brass   ألجل

 eager تتوق straight   مستقيم

 الكاتب

somebody  

writer جريء bold   

 neglect إهمال clothes   لبسما

 نشط

weekend  

active إيرل earl   

 ridge قمة جبل sight   مشهد

 extended مدد video   الفيديو

 missing فقد reality   واقع

 suck يرضع hall   قاعة

 إقليمي

nevertheless  

regional يضرب beat   

 delight سرور vehicle   مركبة

 valuation تقييم worry   ققل

 diminish يقلل من powerful   قوي

 fossil األحفوري possibly   ربما

 worship عبادة cross   عبر

 accurately بدقة colleague   زميل

 corruption فساد charge   سعر

 lead  taxpayer   ريادة

 depict وصف farm   مزرعة

 respond     
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 drown غرق carefully   ايةبعن

 employer     

 applicable للتطبيق understanding فهم

 lump نتوء comment   تعليق

 stem الجذعية connection  صلة

 goodness جودة grant   منحة

 immense هائل concentrate  تركز

 mobility التنقل ignore   تجاهل

 rate سعر phone   الهاتف

 graph رسم بياني hole   حةفت

 preliminary األولية insurance   التأمين

 price األسعار content   محتوى

 calm هدوء confidence  الثقة

 referee الحكم sample   عينة

 omit حذف alone   وحيد

 onwards فصاعدا objective   هدف

 excite حمس transport   النقل

 genuinely بصدق flower   زهرة

 cave كهف injury   جرح

 dreadful مروع lift   رفع

 erect بناء مصنع لل stick   عصا

 grief حزن front   الجبهة

 revelation كشف mainly   أساسا

 barrel برميل battle   معركة

 جيل

currently  

generation زمة tuck   

 hut كوخ winter   شتاء

 lawn في الحديقة inside   داخل

 impossible     

 subject موضوع somewhere  مكان ما

 swing جولة arrange   ترتب

 slice شريحة will   سوف
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 dedicate تكريس sleep   ينام

 practically عمليا progress   التقدم

 thigh فخذ legislation   تشريع

 transmit إرسال ship   سفينة

 albeit ولو volume   حجم

 corresponding المقابلة commitment  التزام

 mistake خطأ enough   كاف

 sound سليم conflict   صراع

 cluster عنقودية bag   كيس

 comparative مقارن fresh   جديد

 discharge تفريغ entry   دخول

 nurse ممرضة smile   ابتسامة

 breeding ربيةت fair   جميل

 counselling المشورة promise   وعد

 heritage تراث introduction  مقدمة

 manner  motorway   الطريقة

 obstacle عقبة senior   كبير

 propose اقترح background  خلفية

 bucket دلو key   مفتاح

 characteristic الخاصية touch   اتصال

 الجنسي

vary  

sexual هجرة migration   

 العادي

cabinet  

ordinary طقوس ritual   

 hunting الصيد painting   اللوحة

 crude خام entirely   تماما

 chemical كيميائية engine   المحرك

 dioxide ثاني أكسيد previously   سابقا

 inspiration إلهام administration إدارة

 prejudice اإلخالل tonight   الليلة

 protocol بروتوكول adult   بالغ

 uncomfortable غير مريح prefer   أفضل
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 فعلي

author  

actual جدير worthy   

 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

 جدا

contrast  

extremely سلطة salad   

 access وصول wage   األجور

 oak بلوط domestic   المحلية

 polish البولندية commit   ارتكاب

 cruel من ضروب threat   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   ييرتغ

 ruling الحاكمة run   يشغل

 الفنية

fairly  

technical تنفيذي executive   

 clarify توضيح tradition   التقليد

 minimal أدنى insist   نصر

 mining تعدين measure   قياس

 novel رواية farmer   مزارع

his   his ساللة strain 
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 coastal الساحلية traffic   المرور

 try يحاول until   حتى

 characterise تصنيف dinner   عشاء

 kilometre كيلومتر consumer   مستهلك

 minus ناقص meal   وجبة

 quota الحصص warn   حذر

 rising ارتفاع living   المعيشة

 beneficial مفيد package   صفقة

 half  pet   نصف

 suspicious مشبوه description  وصف

 deprive حرمان increasingly  متزايد

 fling قذف soft   الناعمة

 bias التحيز stuff   أشياء

 covenant العهد award   جائزة

 trophy كأس existence   وجود

 honestly بصراحة improvement  تحسن

 verb فعل coffee   القهوة

 extract مقتطف appearance  ظهور

 eyebrow حاجب العين standard   معيار

 stem الجذعية attack   هجوم

 straw سترو sheet   ورقة

 forehead جبين category   فئة

 girlfriend صديقة distribution  توزيع

 دورة

equally  

session قناع mask   

 noble النبيل cultural   الثقافية

 farming زراعة loan   قرض

 symbolic رمزي bind   مأزق

 museum  timetable   متحف

 injection حقن conversation  محادثة

 librarian أمين المكتبة threaten   تهدد

 lid غطاء link   رابط
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 abuse تعاطي launch   إطالق

 bonus عالوة proper   مناسب

 irrelevant ت صلةذا victim   ضحية

 sexuality الجنسية audience   جمهور

 ankle الكاحل famous   مشهور

 survey مسح master   السيد

 thumb اإلبهام lip   شفة

 occurrence حدوث religious   الديني

 psychologist علم النفس joint   مشتركة

 bow القوس cry   صرخة

 deliberate دمتعم potential   إمكانية

 profitable مربح broad   واسع

 code رمز exhibition   معرض

 representative ممثل experience   تجربة

 rightly بحق judge   القاضي

 tribe قبيلة formal   رسمي

 bow القوس housing   السكن

 marble رخام concern   شأن

 validity صحة past   الماضي

 contrast على النقيض freedom   حرية

 جذب

gentleman  

attract نضج maturity   

 plunge سقوط explanation  تفسير

 clergy رجال الدين appoint   تعيين

 grip قبضة note   مذكرة

 chief  middle-class   رئيس

 tobacco التبغ lovely   جميل

 decoration زخرفة total   مجموع

 passive سلبي official   سميةالر

 trading التجارية date   تاريخ

 racial عنصري demonstrate  إثبات

 embarrassment حرج construction  البناء
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 well حسنا middle   وسط

 banker مصرفي yard   فناء

 اكتساب

unable  

acquire صلصة sauce   

 compensate تعويض crisis   أزمة

 make-up المكياج surely   بالتأكيد

 غرب

propos  

west شعبية popularity   

 seat مقعد impose   فرض

 bunch باقة market   السوق

 continuity االستمرارية care   عناية

 eligible مؤهلة god   إله

 hook الخطاف favour   صالح

 pronounce نطق before   قبل

 wicket بوابة صغيرة name   سما

 القدرة

equal  

capacity وريث heir   

 insufficient غير كاف flat   شقة

 positively إيجابي alone   وحيد

 dancer راقصة selection   اختيار

 mysterious غامض football   كرة قدم

 substitute محل factory   مصنع

 caution الحذر victory   فوز

 trail ذيل rural   الريفية

 added وأضاف twice   مرتين

 donation هبة sing   الغناء

 elaborate تفاصيل own   يملك

 managerial اإلدارية whereas   في حين

 sufferer متوعك head   رأس

 tyre صور examination  فحص

 weaken إضعاف deliver   تسليم

 gardener بستاني nobody   ال أحد
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 renew تجديد invite   دعوة

 restraint ضبط النفس substantial  كبير

 configuration التشكيل egg   بيضة

 dilemma معضلة intention   نية

 embark الشروع في reasonable  معقول

onto   onto الخلفي rear 

 appreciation التقدير retain   تحتفظ

 continually باستمرار aircraft   ائرةط

 importantly األهم decade   عقد

 misery بؤس cheap   رخيص

 radical جذري quiet   هادئ

 diverse متنوع bright   ساطع

 صف

contribute  

row مسكن dwelling   

 lounge استراحة search   بحث

 trip رحلة limit   لحد

 parental الوالدين definition   تعريف

 loyal موال unemployment بطالة

 forbid ال سمح mark   عالمة

 outsider الدخيل spread   ينتشر

 privatisation الخصخصة flight   الرحلة

 inherent األصيل account   حساب

 أخير

output  

last المحتملين prospective   

 yep موافق tour   جولة

 deem ترى address   عنوان

 intermediate الوسيط immediate   فوري

 telecommunication اتصاالت reduction   تخفيض

 basin حوض interview   مقابلة

 calendar تقويم assess   تقييم

 promote  worthwhile   تعزيز

 rebuild اعادة بناء everybody   الجميع
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 utterly تماما growing متزايد

 pulse نبض ought يجب

 predator المفترس suitable مناسب

 suppress قمع nod إيماءة

 betray خان reject رفض

 spine العمود الفقري while بينما

 stiff قاسية high عال

 width عرض dream يحلم

 punish معاقبة vote تصويت

 arouse إثارة divide انقسام

 compile جمع declare علنأ

 lifestyle أسلوب الحياة detailed مفصل

 stall كشك handle مقبض

 divine إلهي challenge تحد

 headline العنوان notice إشعار

 partially جزئيا rain مطر

 sacred المقدس destroy تدمر

 unpleasant غير سارة mountain الجبال

 cool ادئه concentration تركيز

 useless عديم الجدوى limited محدود

 obey إطاعة finance تمويل

 statue تمثال pension المعاش

 tremble ارتعش influence تأثير

 drunk مخمور afraid خائف

 circulate تعميم murder قتل

 molecular الجزيئية neck الرقبة

 tender مناقصة hide إخفاء

 exploitation تغاللاس weapon سالح

 explicitly صراحة offence جريمة

 chat دردشة absence غياب

 linear خطي error خطأ

 utterance نطق representative ممثل
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 النقد

enterprise  

criticism تنقيح revision   

 spill االنسكاب average   متوسط

 knight فارس quick   سريع

 steward مضيف sufficient   كاف

 dignity الكرامة appointment  تعيين

 learner متعلم match   مطابقة

 selective انتقائي transfer   نقل

 acid  semantic   حامض

 sum باختصار spring   الربيع

 activate تفعيل birth   الوالدة

 fiscal المالية ear   األذن

 recognize     

 recommend  senate  يتوص

 instruction  fortunate   تعليمات

 rival المنافس module   وحدة

 حديقة

democratic  

park المعلق commentator   

 fitting مناسب weather   طقس

 select مختارة address   عنوان

 crush سحق bottle   زجاجة

 طفل

bedroom  

kid بكى weep   

 calm هدوء pleasure   رورس

 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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 enforcement تطبيق implication  ضمنا

 frontier حدود combine   جمع

 موجة

temperature  

wave فيال villa   

 activist ناشط magazine   مجلة

 boyfriend صديق totally   تماما

 disagree نختلف mental   عقلي

 lordship سلطان store   مخزن

 philosophical فلسفي used   تستخدم

 protective حماية frequently   كثيرا

 slim نحيل scientific   العلمي

 viewer مشاهد friday   الجمعة

 deed وثيقة thanks   شكرا

 harmony االنسجام beside   بجانب

 mist ضباب absolutely   قطعا

 textile نسيج settlement   تسوية

 this هذا critical   الحرجة

 اتصال

recognition  

touch قافلة caravan   

 commissioner مفوض consist   وتتألف

 invention اختراع below   أسفل

 merge دمج silence   الصمت

 ending إنهاء expenditure  إنفاق

 institute  gut   معهد

 publishing نشر dress   فستان

 loud عال dangerous   خطير

 map الخريطة familiar   ألوفم

 stamp الطوابع asset   أصل

 picture صورة belong   ينتمي

 educational     

 جزئيا

sum  

partly ضربة stroke   
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 fine غرامة publication  منشور

 praise الثناء block   كتلة

 slip زلة seriously   بجدية

 garment مالبس tape   الشريط

 material مادة youth   شباب

 غطاء

elsewhere  

cover ذوبان melt   

 realm حقل fee   أجرة

 معاهدة

program  

treaty على حد سواء alike   

 سليم

necessarily  

properly الموقر distinguished   

 ضيف

unlikely  

guest مفاعل reactor   

 reproduction استنساخ code   رمز

 aspiration طموح hill   تل

 شاشة

household  

screen بحث probe   

 pump مضخة sequence   تسلسل

 carve نحت correct   صحيح

 fare أجرة female   أنثى

 solar شمسية phase   المرحلة

 suspect مشتبه فيه crowd   حشد

 membrane غشاء welcome   مرحبا

 qualified مؤهل metal   المعدن

 convict مدان human   حقوق

 dependence اعتماد widely   واسع

 قص

undertake  

cut السفير ambassador   

 trading التجارية sky   سماء

 conjunction باالقتران brain   مخ

 drug المخدرات expert   خبير
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 wound جرح experiment  تجربة

 cabin قمرة tiny   صغير

 shaft رمح perfect   الكمال

 trail ذيل disappear   تختفي

 attribute السمة initiative   مبادرة

 assumption     

 inappropriate غير مناسب photograph  صورة

 وزارة

congress  

ministry سفارة embassy   

 liquid لسائ reading   ريدينج

 array مجموعة transfer   نقل

 exemption إعفاء fast   سريع

 terribly رهيب fast   سريع

 bull الثور scientist   عالم

 آمن

closely  

secure كيس sack   

 tablet قرص solicitor   محامي

 compel تجبر thin   رفيع

 promoter المروج plate   لوحة

 unfortunate من المؤسف pool   بركة

 warehouse مستودع emphasis   التركيز

 motivate حث gold   الذهب

 burning إحراق recall   تذكر

 foreigner أجنبي shout   صيحة

 lemon الليمون generate   توليد

 sail الشراع location   موقع

 vitamin فيتامين display   يعرض

 ancestor سلف heat   حرارة

 bat خفاش gun   بندقية

 persistent استمرار shut   اغالق

 powder مسحوق journey   رحلة

 arch قوس imply   ضمنا
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 compliance مطاوعة violence   عنف

 mathematical رياضي dry   جاف

 predominantly في الغالب historical   تاريخية

 overnight اهاليلة وضح step   خطوة

 serum مصل الدم curriculum   منهاج

 woodland الغابات lunch   غداء

 خوف

noise  

fear مدرب coach   

 doing القيام succeed   النجاح

 doubtful مشكوك فيه bottom   أسفل

 brigade لواء fall   سقوط

 depart يغادر initial   األولي

 theme     

 جميل

characteristic  

pretty األوزون ozone   

 peer األنداد empty   فارغ

 surrounding المحيط display   يعرض

 combination     

 manipulate تالعب interpretation  تفسير

 الهروب

rely  

escape قفاز glove   

 intact سليمة score   النتيجة

 temptation إغراء justice   العدالة

 emergence نشوء upper   العلوي

 beautifully جميل tooth   ناب

 coffin نعش cat   قطة

 stag حفلة سامرة organise   تنظيم

 clutch قابض tool   أداة

 follower تابع spot   الموقع

 neatly بنظافة bridge   الجسر

 scrutiny التدقيق double   مزدوج

 trainee متدرب conclude   اختتام
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 underline يؤكد direct   مباشرة

 wit خفة دم relative   نسبي

 soldier  sterling   جندي

 bee نحلة climb   تسلق

 tariff تعريفة breath   تنفس

 negligence إهمال afford   تحمل

 ممرضة

urban  

nurse وثاق knot   

 penetrate قاخترا narrow   ضيق

 sunlight ضوء الشمس liberal   ليبرالية

 grind طحن coal   فحم

 openly صراحة priority   األولوية

 skull جمجمة wild   متوحش

 الدخل

membership  

revenue استيعاب intake   

 package صفقة grant   منحة

 واضح

approve  

apparent اإلشراف supervise   

 throne عرش tall   طويل

 whale حوت faith   إيمان

 beast بهيمة under   تحت

 inland الداخل monday   االثنين

 within ضمن fix   يثبت

 competent المختصة slow   بطيء

 morality أخالقية troop   قوات

 rear الخلفي motion   اقتراح

 sink يغوص leading   قيادة

 bargain صفقة component  عنصر

 optimistic متفائل bloody   دموي

 permanently بشكل دائم literature   األدب

 reminder تذكير conservative  محافظ

 uniform موحد variation   اختالف
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 bile النكد remind   أذكر

 bless بارك inform   أبلغ

 decisive حاسم alternative   البديل

 كتلة

neither  

mass كل respective   

 مشغول

outside  

busy رصاصة bullet   

 spatial مكاني chemical   كيميائية

 convincing مقنع careful   دقيق

 overseas الخارج investigate   التحقيق

 respectable محترم roll   لفة

 confrontation مواجهة instrument   صك

 unacceptable غير مقبول guide   دليل

 cheer ابتهاج criterion   معيار

 illusion وهم pocket   جيب

 instant فوري suggestion  اقتراح

 الحق

aye  

entitle دفعت paid   

 swiftly بسرعة tone   لهجة

 congregation تجمع attractive   جذاب

 alarm انذار wing   الجناح

 fond مغرم surprise   مفاجأة

 jewellery مجوهرات male   مالي

 medium متوسطة ring   عصابة

 toss إرم pub   حانة

 wake أعقاب fruit   ثمرة

 winning فوز passage   المرور

 illustrate  worldwide   توضيح

 cooperation التعاون pay   الدفع

 desire رغبة ride   ركوب

 dive غوص foundation   مؤسسة

 restaurant  guerrilla   مطعم
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 calcium الكلسيوم alternative   البديل

 prescribe وصف vital   حيوي

 thread خيط burn   يحرق

 المتحدة

map  

united عالمة marker   

 redundant زائد device   نصيحة

 debtor مدين jump   القفز

 legacy تراث estimate   تقدير

 mammal لبون conduct   سلوك

 testament شهادة comment   تعليق

 grin ابتسامة derive   تستمد

 silver فضية advance   مقدما

 شرق

advise  

east يعالج heal   

 inheritance الميراث motor   محرك

 spectacle مشهد satisfy   تلبية

 enzyme خميرة hell   يمجح

 sovereignty سيادة effectively   فعال

 host مضيف winner   الفائز

 corn الذرة mistake   خطأ

 neighbouring مجاور incident   حادث

 dictate إمالء focus   تركيز

 layout تصميم exercise   ممارسة

 bar بار representation التمثيل

 booklet كتيب release   يحرر

 inclusion تضمين border   الحدود

 probable محتمل leaf   ورق

 regain استعادة wash   غسل

 rip مزق prospect   احتمال

 bronze برونز blow   ضربة

 fame شهرة observation  مراقبة

 laser الليزر trip   رحلة
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 privately سرا gather   جمع

 complication تعقيد ancient   قديم

 metaphor استعارة brief   موجز

 mobile متنقل gate   بوابة

 narrow ضيق elderly   المسنين

 chop فرم persuade   إقناع

 old-fashioned القديمة overall   إجمالي

 synthesis التوليف circle   دائرة

 bomb قنبلة hand   يد

 diameter قطر index   مؤشر

 fusion انصهار rare   نادر

 shed سقيفة creation   خلق

 silently في صمت drawing   رسم

 يتدفق

anybody  

flow البصل onion   

 printing طباعة matter   أمر

 external     

 استعادة

capable  

recover تجسد embody   

 bang فرقعة shot   النار

 cop شرطي request   يطلب

 جار

impression  

neighbour أنشوطة loop   

 rage غضب beneath   تحت

 sponsorship رعاية theatre   مسرح

 hurt  sunshine   يؤذي

 likelihood احتمال mechanism  آلية

 orientation توجيه lean   الهزيل

 thinking تفكير potential   إمكانية

 defendant     

 apology اعتذار atmosphere  جو

 polite مهذب slip   زلة
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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  ندسةه

 forecast توقعات panel   لوحة

 fuck نكاح deputy   نائب

 pump مضخة distinction   التمييز

 headmaster مدير مدرسة discipline   انضباط

 متزوج

strike  

married خطورة gravity   

 incredible ال يصدق plenty   وفرة

 joint مشتركة establishment إنشاء

 fashion  premier   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

 تعلق

welfare  

attach المساءلة accountability   

 األثناء

typical  

meanwhile تراجع dip   

 gothic الجرمانية leadership   قيادة

 lengthy مطول walk   يمشي

 نظيف

negotiation  

clean هيدروجين hydrogen   

 attain بلوغ count   عد
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 inhibit كبح religion   دين

 willingness استعداد grey   رمادي

 specialise تتخصص hence   من ثم

 confer تشاور alright   حسنا

 like مثل first   أول

 selected مختارة fuel   وقود

 steer قيادة mine   ملكي

 boast تباهى appeal   مناشدة

 manual كتيب servant   موظف

 مستمر

liability  

constant وصف portray   

 usage استعمال hate   كره

 documentation توثيق shoe   األحذية

 fertility خصوبة expense   حساب

 jail السجن vast   واسعة

 unconscious فاقد الوعي soil   تربة

 corps فيلق writing   كتابة

 exit خروج nose   األنف

 origin  patent   األصل

 wolf الذئب lord   اللورد

 يقود

rest  

drive تضاعف multiply   

 proclaim إعالن ticket   التذاكر

 considering النظر editor   محرر

 locomotive قاطرة northern   الشمال

 orthodox األرثوذكسية provided   شريطة

 screen شاشة switch   تبديل

 syndrome أعراض significance  أهمية

 unaware علم channel   قناة

 confirmation تأكيد convention  اتفاقية

 reform إصالح damage   الضرر

 costly مكلفة funny   مسل
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 curve منحنى bone   عظم

 printed المطبوعة severe   حادة

 comfort راحة search   بحث

 designate المعين iron   حديد

 territorial اإلقليم via   بواسطة

 underground تحت االرض vision   رؤية

 plot مؤامرة somewhat   بعض

 misleading مضلل inside   داخل

 echo صدى o'clock   الساعة

 headache صداع trend   اتجاه

 scratch الصفر revolution   ثورة

 weave نسج terrible   رهيب

 endure تحمل knee   الركبة

 ideally مثالية dress   فستان

 stride واسعة steal   سرقة

 الجنائية

unfortunately  

criminal سببية causal   

 compatible متوافق signal   إشارة

 exert بذل comparison  مقارنة

 nursing تمريض notion   فكرة

 محام

academic  

lawyer تال following   

 implicit ضمنا outcome   نتيجة

 manor عزبة strongly   بقوة

 mosaic فسيفساء achievement  اإلنجاز

 proceed المضي قدما explore   بحث

 valve صمام surround   إحاطة

 jazz موسيقى الجاز odd   شاذ

 snatch انتزع expectation  توقع

 سجين

corporate  

prisoner الراعي patron   

 provider مقدم question   السؤال
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 applied تطبق rapidly   بسرعة

 chosen اختيار deep   عميق

 intent نية southern   جنوبي

 interim مؤقتة amongst   فيما بين

 abolition إلغاء withdraw   سحب

 fury غضب afterwards   بعد ذلك

 pie فطيرة paint   طالء

 shiver رجفة judge   القاضي

 accusation اتهام citizen   مواطن

 corpse جثة permanent   دائم

 soccer كرة قدم weak   ضعيف

 dead ميت separate   مستقل

 kind نوع ourselves   أنفسنا

 ربط

plastic  

connect تمريض nursing   

 murderer قاتل fundamental  أساسي

 prevail يسود height   ارتفاع

 plane  adequately   الطائرة

 gathering جمع opening   افتتاح

 liberal ليبرالية lesson   درس

 صدمة

rail  

shock نظافة cleaner   

 disagreement خالف similarly   وبالمثل

 subjective ذاتي tenant   مستأجر

 مدينون

originally  

owe رائحة scent   

 static جامد middle   وسط

 abruptly فجأة somehow   ما

 monk راهب minor   قاصر

 controller مراقب knock   طرق

 despair يأس negative   سلبية

 hammer مطرقة root   الجذر
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 keyboard لوحة المفاتيح inner   الداخلية

 cheerful مرح pursue   متابعة

 entail يستتبع crucial   حاسم

 yell هتاف occupy   احتالل

 habitat الموئل independence استقالل

 legally قانونيا that   الذي

 patience صبر column   العمود

 reconstruction إعادة البناء proceeding  اإلجراء

 queue طابور female   أنثى

 given ونظرا لل beauty   جمال

 spectator مشاهد perfectly   تماما

 purple أرجواني struggle   النضال

 gap  canvas   فجوة

 dual مزدوج house   منزل

 اإلجهاد

database  

stress توقعات outlook   

 grave خطير stretch   امتداد

 cautious حذر boundary   حدود

 conform تتفق passenger   راكب

 pepper الفلفل easy   سهل

 butterfly فراشة view   عرض

 conspiracy مؤامرة manufacturer  المصنع

 حاد

wednesday  

sharp تصنيف rating   

 sincerely بإخالص formation   تشكيل

 sponsor رعاية queen   الملكة

 bicycle دراجة expand   توسيع

 ethical أخالقي virtually   عمليا

 furnish تقديم waste   فضالت

 خلف

contemporary  

back تأجيل postpone   

 recorder تسجيل politician   سياسي
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 salmon سمك السلمون championship بطولة

 territory  teenage   إقليم

 weird غريب exception   استثناء

 gasp لهاث thick   سميك

 luxury ترف inquiry   تحقيق

 مقيم

topic  

resident كيس sack   

 sick مريض transaction  صفقة

 مؤيد

parish  

supporter حافة fringe   

 native الوطنية massive   ضخمة

 wardrobe خزانة الثياب light   ضوء

 enclose أرفق unique   فريد

 hunger الجوع challenge   تحد

 quotation اقتباس inflation   التضخم

 choir جوقة assistance   مساعدة

 disastrous كارثة identity   هوية

 circular دائري list   قائمة

 divorce طالق suit   يتالءم

 glimpse لمحة parliamentary  برلماني

 unknown     

 balcony شرفة preparation  إعداد

 ferry العبارة badly   سيئة

 locality موقع elect   انتخاب

 يربط

moreover  

tie صحراء desert   

 precision دقة cancer   سرطان

 sailor بحار champion   بطل

 alert حالة تأهب exclude   استبعاد

 archive أرشيف breakfast   إفطار

 مراجعة

licence  

review القفز jump   
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 philosopher فيلسوف minority   أقلية

 presume تفترض appreciate   نقدر

 revival إحياء fan   مروحة

 fantastic رائع chief   رئيس

 node العقدة accommodation اإلقامة

 assertion تأكيد subsequent  الحق

 أسمر

democracy  

brown مةقات grim   

 quit استقال taste   يتذوق

 thorough شامل crown   تاج

 annoy إزعاج permit   تصريح

 broadcast بث buyer   مشتر

 fair جميل gift   هدية

 accelerate تعجيل angry   غاضب

 divert تحويل resolution   قرار

 metre  polymer   متر

 anonymous مجهول clause   بند

 repayment سداد wheel   عجلة

 دبابة

break  

tank الناجين survivor   

 sweat عرق benefit   مصلحة

 bride عروس engage   الدخول

 شكوى

alive  

complaint جهل ignorance   

 landowner مالك firm   شركة

 lodge المنتجع inch   بوصة

 لوم

abandon  

blame تلخص summarise   

 abbey الدير clean   نظيف

 لك

quote  

yours كذلك likewise   

 quantity  archbishop   الكمية
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 quarry مقلع rule   حكم

 descent أصل guilty   مذنب

 glare وهج prior   قبل

 round  large-scale   جولة

 sock جورب coat   معطف

 empty فارغ eastern   الشرقية

 mistress عشيقة involvement  مشاركة

 stumble تعثر tension   توتر

 agreed المتفق عليها diet   غذاء

 atomic الذري enormous   هائل

 formulation صيغة score   النتيجة

 harm ضرر rarely   قلما

 prosperity ازدهار prize   جائزة

 lobby ردهة remaining   المتبقية

 threshold عتبة significantly  كبير

 wicked شرير dominate   تهيمن

 repay سداد glance   لمحة

 crawl زحف trust   ثقة

 track يتعقب interpret   تفسير

 varying تفاوت naturally   بالطبع

 counter مضادة frame   إطار

 pudding بودنغ land   أرض

 salvation خالص extension   تمديد

 tolerate تحمل mix   مزيج

 spokesman     

 broker سمسار acknowledge  نعترف

 cage قفص friendly   ودية

 propaganda الدعاية regime   نظام

 apparatus جهاز register   سجل

 document الوثيقة fault   خطأ

 mine  scan   ملكي

 analogy القياس dispute   نزاع
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 theology الهوت grass   العشب

 bitterly بمرارة quietly   بهدوء

 efficiently بكفاءة decline   هبوط

 amid وسط complain   ويشكو

 individually فردية delivery   تسليم

 performer أداء dismiss   فصل

 coherent متماسك conservative  محافظ

 dominance هيمنة shift   يةورد

 exotic غريب beach   شاطئ

 making القرارات port   ميناء

 sentiment شعور string   سلسلة

 squadron سرب depth   عمق

 colourful ملونة travel   سفر

 التزام

unusual  

obligation وضع placement   

 amuse يروق pilot   تجريبي

 angrily بغضب gene   الجينات

 mercy رحمة yellow   أصفر

 ظل

republic  

shadow تقييم appraisal   

 mainstream تعميم analyse   تحليل

 arbitrary تعسفي dear   عزيز

 متوسط

anywhere  

average حميم intimate   

 torch الشعلة crew   طاقم

 العبارة

long-term  

phrase وعالمشر venture   

 استعادة

lucky  

restore خجول shy   

 lace الدنتلة convince   إقناع

 inability عجز coast   ساحل

 delicious لذيذ engineer   مهندس
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 hunt مطاردة heavily  بشدة

extensive  

glad 

 

motif عزر  مسرور 

 substitute محل charity  خيرية

oppose  

defend 

 

accumulate تراكم  الدفاع 

 chair كرسي alter  تغيير

 dragon التنين arrest  اعتقال

 haul سحب warning  تحذير

framework  

approval 

highway 

exclaim صرخ  موافقة 

 sample عينة bother  انزعاج

 sediment رواسب accuse  اتهام

 unchanged دون تغيير novel  رواية

 fan مروحة surprised  مندهش

 parcel ال يتجزأ currency  العملة

 root الجذر moral  أخالقي

 volunteer متطوع possess  تملك

 restrict  calorie  قصر

 confidential سري protein  بروتين

 delightful لذيذ distinguish تميز

 psychiatric الطب النفسي gently  بلطف

 aggregate إجمالي incorporate إدراج

 crowd حشد reckon  ويقدر

proceed  

assist 

 

disciplinary التأديبية  مساعدة 

 monitor مراقبة stress  اإلجهاد

 scholarship منحة دراسية sure  متأكد

 hatred كراهية justify  تبرير

 rock صخرة behalf  باسم

 feather ريشة councillor  مستشار

 noisy صاخبة setting  إعداد
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 pill قرص command   قيادة

 lexical مفرداتي maintenance  صيانة

 autonomous مستقل poem   قصيدة

 staircase درج stair   سلم

 controlled تسيطر chest   صدر

 offensive هجوم like   مثل

 projection إسقاط secret   سرية

 viewpoint وجهة نظر efficient   فعال

 flush فورة restriction   تقييد

 قبعة

suspect  

hat عنصرية racism   

 courtesy مجاملة tough   قاس

 pillow وسادة firmly   بحزم

 resentment استياء willing   مستعد

 evolutionary تطوري focus   تركيز

 glorious يدمج healthy   صحي

 monkey قرد construct   بناء

 photography التصوير occasionally  أحيانا

 bankruptcy إفالس mode   طريقة

 gradual تدريجي camp   المخيم

 sacrifice تضحية comfortable  مريح

 cart العربة saving   إنقاذ

 continuing استمرار trade   تجارة

 export     

 formidable هائل partnership  راكةش

 presidency رئاسة wake   أعقاب

 sketch رسم daily   يوميا

 المهنة

abroad  

profession إلى ما بعد beyond   

 catch يمسك countryside  الريف

 dense كثيف load   حمل

 stadium الملعب boot   حذاء
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 clarity وضوح mostly   معظمهم

 immigration هجرة implement   تنفيذ

 rifle بندقية sudden   مفاجئ

 slot فتحة print   طباعة

 worm دودة reputation   السمعة

 academic األكاديمية calculate   حساب

 foster تعزيز guess   يخمن

 keen     

 autumn     

 ambiguity غموض recommendation توصية

 guardian وصي conventional  ليديةتق

 impulse دفعة constitute   تشكل

 apologise اعتذر cope   مواجهة

 طوعي

poll  

voluntary النقص deficiency   

 valuable  outdoor   قيم

 pony ترجمة حرفية cast   المدلى

 retreat تراجع recovery   اإلنعاش

 حل

premise  

resolve لثمث triangle   

 yarn غزل regularly   بانتظام

 appetite شهية solve   حل

 ballot االقتراع plaintiff   المدعي

 chorus جوقة critic   الناقد

 developed المتقدمة agriculture   زراعة

 flour دقيق ice   الجليد

 incidentally عرضا constitution  الدستور

 الثالثاء

communist  

tuesday تجديد renewal   

 staff الموظفون layer   طبقة

 bizarre غريب recession   الركود

 census تعداد السكان slight   طفيف
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 homeless بال مأوى dramatic   مثيرة

 loudly بصوت عال golden   ذهبي

 notebook دفتر suit   يتالءم

 stain وصمة temporary   مؤقت

 greenhouse دفيئة shortly   قريبا

 striking ضرب initially   البداية

 burial دفن arrival   وصول

 part الجزء protest   احتجاج

 actress ممثلة resistance   المقاومة

 ash رماد presentation  عرض

 روح

silent  

soul كاسيت cassette   

 fridge الثالجة feed   تغذية

 privacy خصوصية judgment   الحكم

 excess فائض self   النفس

 feed تغذية muscle   عضلة

 associate مساعد opposite   معاكس

 calf عجل shareholder  مساهم

 drill حفر pollution   التلوث

 jointly معا wealth   ثروة

 المملكة

video-taped  

kingdom عدسة lens   

 devoted كرست bread   خبز

 photograph صورة perspective  منظور

 driving قيادة camera   الكاميرا

 indirectly غير مباشر illness   مرض

 utilize االستفادة prince   األمير

 costume زي cake   كعكة

 default افتراضي meat   لحمة

 memorandum مذكرة ideal   المثالي

 allegedly ويزعم submit   يرسل

 relax     
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 methodology المنهجية penalty   عقوبة

 shatter تحطم purchase   يشتري

 variant البديل beer   جعة

 awake مستيقظا tired   متعب

 bin بن specify   تحدد

 مراقبة

electricity  

monitor الخيال imaginative   

 investigator محقق short   قصير

 السندات

specifically  

bond مجموعة group   

 recycle إعادة تدوير laboratory   مختبر

 اتحادي

statutory  

federal التمتع enjoyment   

 captain  bacon   قائد

 donor المانح deeply   بشدة

 texture نسيج boss   زعيم

 bass باس pour   صب

 commentary تعليق creature   مخلوق

 prosecute مقاضاة urge   نحث

 يكون

locate  

being مشمس sunny   

 credit االئتمان struggle   النضال

 flat  eventual   شقة

 repetition تكرار lifespan   عمر

 sniff شم Thursday   الخميس

 theirs لهم valley   وادي

 newcomer قادم جديد like   مثل

 organisational تنظيمية guard   حارس

 مظلم

emergency  

dark ضوء النهار daylight   

 experiment تجربة bomb   قنبلة

 film فيلم dollar   الدوالر

 
 

72 

http://www.englishpiece.com/


    LISHPIECE.COMGWWW.EN موقعنااإلنجليزية من خالل  اللغة لتعليم بيس في دورات انجلش معنا اشترك      

 

 romance قصة حب efficiency   كفاءة

 embarrass إحراج convert   تحول

 fur فرو mood   مزاج

 warrant أمر possession  حيازة

 civilian مدنية marketing   تسويق

 عادة

please  

habit 

 

parking    

 balloon بالون subsequently  بعد ذلك

 bulb لمبة؟ round   جولة

 foolish أحمق purchase   يشتري

 biology علم األحياء sort   النوع

 spontaneous عفوي gradually   تدريجيا

 توسيع

outside  

expansion حي vivid   

 aesthetic جمالي competitive  تنافسي

 مقبول

co-operation  

acceptable مروع appalling   

 injunction الزجري angle   زاوية

 offset تعويض cook   يطهو

 rude غير مهذب net   صاف

 stab طعنة sensitive   حساسة

 vegetation الحياة النباتية ratio   نسبة

 academy أكاديمية amount   مبلغ

 amateur هاو kiss   قبلة

 flock قطيع sleep   ينام

 mainframe الحاسوب essentially   أساسا

 thinking تفكير finance   تمويل

 reluctance ممانعة fund   صندوق

 preserve     

 زفاف

personality  

wedding سرعة velocity   

 mighty عظيم bishop   أسقف
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 rib ضلع dependent   تعتمد

 قفل

landscape  

lock زمن الحرب wartime   

 shocked صدم mirror   مرآة

 bowl زبدية pure   نقي

 gall وقاحة promotion   ترويج

 spit صقب symptom   عرض

 vocational مهني global   عالمي

 axis المحور aside   جانبا

 fever حمى tendency   ميل

 prescription الوصفة conservation  حفظ

 magnitude حجم reply   يرد

 reservoir خزان estimate   تقدير

 agony عذاب governor   حاكم

 bracket قوس pack   حزمة

 cutting تخفيض qualification  أهلية

 حسنا

expected  

alright تعهد pledge   

 strangely بغرابة cycle   دورة

 strive تسعى invest   استثمار

 chord وتر gallery   معرض

 dairy األلبان philosophy  الفلسفة

 invade غزو sad   حزين

 moor أرض بور intervention  التدخل

 recipient المستفيد emotional   عاطفي

 pillar عمود advertising  اإلعالن

 poison سم cigarette   سيجارة

 shrink انكماش dance   رقص

 dispute نزاع regard   يحترم

 dressing ضمادة predict   التنبؤ

 innovative مبتكرة adequate   كاف

 outfit مالبس variable   متغير
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 supervisor مشرف net   صاف

 warrior محارب retire   التقاعد

 washing غسل frequency   تواتر

 adjective نعت pale   شاحب

 brewery مصنع الجعة sugar   السكر

 jungle أدغال guy   شاب

 monarchy الملكية feature   ميزة

 restrain كبح furniture   أثاث

 straighten اعتدل administrative إداري

 herd قطيع wooden   خشبي

 trunk جذع input   مساهمة

 phenomenon  deadline  ظاهرة

 ego غرور actor   الفاعل

 kneel جثا jacket   سترة

 moderate معتدل surprising   المدهش

 supporting دعم kick   ركلة

 tiger نمر producer   منتج

 bitch الكلبة hearing   جلسة

 ministerial وزاري chip   رقاقة

 sexually جنسيا certificate   شهادة

 ribbon وشاح equation   المعادلة

 snake ثعبان hello   مرحبا

 stagger تمايل remarkable  رائع

 wheat القمح alliance   تحالف

 economically اقتصاديا awareness   وعي

 fisherman صياد سمك smoke   دخان

 mainland البر الرئيسى throat   الحلق

 bomber االنتحاري discovery   اكتشاف

 رقص

festival  

dance معالجة handling   

 irony سخرية promise   وعد

 knitting حبك rose   رفعت
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 nationalism قومية brilliant   رائعة

 المقترح

principal  

proposed شرب نخب toast   

 unusually غير عادي absolute   مطلق

 voltage الفولطية coach   مدرب

 feel يشعر drama   دراما

 polish البولندية precisely   بالتحديد

 suffering معاناة recording   تسجيل

 aloud بصوت عال bath   حمام

 meaningful معنى celebrate   احتفال

 technically فنيا substance   جوهر

 ant النمل for   ألجل

 conceptual المفاهيمي swing   جولة

 goat الماعز rapid   سريع

 opposite معاكس rough   تقريبي

 tease نفش investor   مستثمر

 waiter النادل fire   نار

 bowler العب البولنغ rank   مرتبة

 inflict إلحاق compete   تنافس

 drain استنزاف sweet   حلو

 roar هدير decline   هبوط

 aluminium األلومنيوم dealer   تاجر

 galaxy مجرة rent   إيجار

 wrong خطأ bend   منحنى

 critique نقد solid   متين

 opposite معاكس cloud   سحابة

 parade موكب across   عبر

 level     

 القت

enquiry  

fight سؤال query   

 grammatical نحوي abuse   تعاطي

 golf     
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 outset بداية guitar   قيثارة

 pad منصة cottage   كوخ

 وقفة

electronic  

pause اختبار testing   

 constructive البناء scope   مدى

 criminal الجنائية emotion   انفعال

 sausage نقانق mixture   زيجم

 unreasonable غير معقول comprehensive شامل

 doll دمية shirt   قميص

 highlight إبراز allowance   بدل

 breach  worldwide   خرق

 biography سيرة retirement   تقاعد

 frightened خائفة infection   عدوى

 accumulation تراكم resist   مقاومة

 offend اإلساءة paragraph   فقرة

 vocabulary مفردات اللغة qualify   التأهل

 disco ديسكو sick   مريض

 fairy جنية near   قريب

 linen الكتان researcher   باحث

 hint تلميح consent   موافقة

 immune المناعي written   مكتوب

 pottery فخار ill   مريض

 ray راي literary   أدبي

 versus مقابل wet   مبتل

 battle معركة lake   البحيرة

 holly هولي entrance   مدخل

 injured بجروح peak   قمة

 master السيد successfully  بنجاح

 retreat تراجع breathe   تنفس

 cargo البضائع sand   رمل

 embarrassing محرج cold   بارد

 solidarity تضامن cheek   الخد
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 dash اندفاع platform   منصة

 preferred المفضل interaction   تفاعل

 reluctantly على مضض need   يحتاج

 watch  theorist   يشاهد

 bang فرقعة borrow   يستعير

 أقصى

birthday  

extreme حقوق الطبع copyright   

 credibility مصداقية knife   سكين

 drill حفر core   جوهر

 reconcile توفيق peasant   فالح

 total مجموع armed   المسلحة

 prevalence انتشار permission  إذن

 punch لكمة overcome   تغلب

 vaguely مبهم supreme   العليا

 vigorous قوي greatly   كثيرا

 عيل

visual  

lad غير مستقر uneasy   

 batch دفعة genuine   حقيقي

 مثير

personnel  

exciting المخلص faithful   

 fog ضباب judgement   الحكم

 stream  ironically   يتدفق

 scrap الخردة guarantee   ضمان

 accord اتفاق perception   اإلدراك

 poorly سيئة disaster   كارثة

 sleeping النوم darkness   ظالم

 smooth انسيابي bid   محاولة

 blast انفجار organize   تنظم

 sake  duly   من أجل

 سياحية

policeman  

tourist اللجوء asylum   

 brake الفرامل castle   قلعة
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figure   

race 

 

square ميدان   سباق 

 heap كومة demonstration مظاهرة

 nun اهبةر anger   غضب

 obscure غامض briefly   موجز

clock      

 concrete ملموسة presumably  يفترض

custom   

expose 

 

liaison اتصال   فضح 

 privileged مميزة hero   بطل

 rhetoric الخطابة maximum   أقصى

 smoothly بسالسة wish   يتمنى

 distort تشويه earning   كسب

 except باستثناء priest   قس

resign   

store 

 

indulge االنغماس   مخزن 

 rob روب comprise   وتتألف

widespread      

 exaggerate المبالغة acquisition  اكتساب

 nucleus نواة chamber   غرفة

involved   

confident 

viable 

whatsoever أيا   واثق 

 altar مذبح circuit   دائرة

 cast المدلى radical   جذري

 direct مباشرة detect   كشف

 nationality جنسية stupid   غبي

consumption   

grand 

 

authorise السماح   الكبرى 

 mandatory إلزامي hold   يمسك

 presently حاليا mean   يعني

 refuge ملجأ zone   المنطقة

 altogether  indigenous   تماما
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numerous  

rush 

 

absurd سخيف  اندفاع 

classical     

everywhere  

sink 

 

retailer يغوص   

respectively  

distinct 

 

coincidence صدفة  متميز 

 depot مستودع honour  شرف

 passport جواز سفر mad  مجنون

statistics  

FALSE 

 

dirt قذارة  كاذبة 

 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  

pace 

 

attachment حجز  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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 treat يعامل edition   طبعة

 uncover كشف occupation  احتالل

 agricultural     

 قطعا

intelligence  

definitely 

 

co-operative    

 مضيف

empire  

host ضفدع frog   

 geological الجيولوجية negotiate   تفاوض

 soar ارتفاع relative   نسبي

 cord حبل fellow   زميل

 counsel مستشار helpful   مفيد

 demolish هدم mass   كتلة

 disguise إخفاء sweep   تمشيط

 housewife ربة بيت poet   شاعر

 innocence براءة defeat   هزيمة

 nicely برقة journalist   صحافي

 unlike     

 كريكيت

primarily  

cricket منطق reasoning   

 semi-final نصف النهائي dry   جاف

 courtyard فناء indication   إشارة

 evoke تثير tight   محكم

 arena الساحة whisper   همس

 frozen جمد anxiety   قلق

 inhibition كبت print   طباعة

 simplicity بساطة routine   روتيني

 bet رهان witness   الشاهد

 مطحنة

concerning  

mill فراغ vacuum   

 helmet خوذة gentle   لطيف

 jail السجن curtain   ستار

 revenge انتقام mission   بعثة
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 attainment بلوغ supplier   المورد

 disruption تعطيل assure   أؤكد

 jerk رجة basically   أساسا

 unclear واضح poverty   فقر

 accord اتفاق snow   ثلج

 chat دردشة pipe   أنبوب

 cult عبادة prayer   الصالة

 lunchtime الغداء deserve   تستحق

 program البرنامج shift   وردية

 sip رشفة near   قريب

 broadcast بث split   يقسم

 offering عرض carpet   السجاد

 supposedly يفترض consistent   متسق

 infinite غير محدود joke   نكتة

 momentum زخم ownership   ملكية

 overwhelm سحق fewer   أقل

 secular علماني workshop   ورشة

 cellar قبو aged   العمر

 decrease نقصان salt   الملح

 inquest تحقيق symbol   رمز

 عبر

slide  

cross وسيلة avenue   

 counsellor مستشار anxious   تحرص

 comfortably مريح tale   حكاية

 damn اللعنة preference   تفضيل

 lab مختبر inevitably   حتما

 labourer عامل mere   مجرد

 rubber المطاط behave   تصرف

 par لمساواةقدم ا gain   كسب

 socket مقبس guide   دليل

 tense توتر nervous   عصبي

 frankly بصراحة pleased   مسرور
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 scenario سيناريو remark   مالحظة

 thrust فحوى province   مقاطعة

 rank مرتبة steel   فوالذ

 recreation استجمام flow   يتدفق

 slap صفعة practise   ممارسة

 blessing بركة holy   المقدس

 clearance تخليص alcohol   الكحول

 filter فلتر dose   جرعة

 توجيه

constantly  

guidance جنين embryo   

 burst انفجر climate   مناخ

 can يستطيع enhance   يحسن

 reasonably  equal  معقول

 mutation تحول waste   فضالت

 predictable قابل للتنبؤ smooth   انسيابي

 varied متنوعة dominant   المهيمن

 elder االكبر conscious   واع

 retrieve استرجاع formula   صيغة

 rehearsal بروفة tail   ذيل

 هكتار

electric  

ha استيعاب absorption   

 combat مكافحة sheep   الخراف

 conflict صراع medicine   الطب

 strategic     

 رائحة

disabled  

smell حمص bake   

 heroin الهيروين mount   جبل

 wrong خطأ operator   مشغل

 bourgeois بورجوازي advance   مقدما

 chalk طباشير measurement  قياس

 fellowship زمالة remote   بعد

 organizational التنظيمية favour   صالح
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 architecture     

 يربط

neither  

tie تضحية sacrifice   

 stolen سرقت worth   غضب

 vector قوة موجهة barrier   الحاجز

 x-ray 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

 clinical  

shape 

literacy 

aviation طيران   شكل 

 clearing تصفية lane   ممر

 freight شحن apple   فاحةت

 banana الموز catalogue   فهرس

 curiously غير محتشم opponent   الخصم

 legislature هيئة تشريعية publisher   الناشر

 يعيش

tip  

live تشخيص diagnose   

 enjoyable ممتع burden   عبء

 kettle غالية bury   دفن

 monastery دير historian   مؤرخ

 passionate عاطفي tackle   معالجة

 distortion تشويه stomach   المعدة

 تقييم

percentage  

evaluation معرفة acquaintance   

 glow توهج outline   موجز

 kindly التكرم lend   تقديم
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 monarch العاهل talent   موهبة

 assault اعتداء silver   فضية

 attacker مهاجم fun   تعةم

 deprivation حرمان pack   حزمة

 ثروة

democrat  

fortune فجأة unexpectedly   

 hostage رهينة storage   تخزين

 portable المحمول professional  مهني

 الفاصلة

reserve  

interval متقاعد retired   

 screening فحص dimension   بعد

 jealous غيور awful   يفمخ

 underneath تحت honest   نزيه

 bleak كئيب confusion   ارتباك

 chimney مدخنة manufacture  صنع

 gown ثوب impressive   إعجاب

 proportional متناسب pink   قرنفلي

 plasma بالزما satisfaction  ارتياح

 seasonal موسمي vessel   السفينة

 decorative زخرفي visible   مرئية

 fluctuation تقلب curve   منحنى

 promptly فورا stand   يقف

 referral إحالة pot   قدر

 spray رش replacement  بديل

 stunning مذهل accurate   دقيق

 mortgage     

 ختم

constitutional  

impress استاء resent   

 unrest باضطرا salary   مرتب

 aquarium حوض السمك developing  النامية

 blonde شقراء emphasise   تأكيد

 differentiation تمييز proof   دليل
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 طبق

furthermore  

dish اإلنجيل gospel   

 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

 determination  exceptionally 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     

 ثانيا

sustain  

secondly البنية التحتية infrastructure   

 burn يحرق silly   سخيف

 co-operate التعاون بشكل merchant   تاجر

 فحص

lecture  

check المالكمة boxing   

 leisure     

 musical     
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 clerical تابيةالك cheese   الجبن

 constrain تقييد lift   رفع

 lick لعق fabric   بنية

 توزيع

participate  

distribute هاو amateur   

 contend للسيطرة على lover   عاشق

 hire تأجير childhood   الطفولة

 instrumental فعال cool   هادئ

 balanced متوازن ban   حظر

 congratulate أهنئ supposed   يفترض

 mouse  electorate   فأر

 ساللة

specialist  

strain تصنيع manufacturing   

 bleed النزف consult   تشاور

 blink تطرف العين approximately حوالي

 مشارك

minimum  

participant يقسم split   

 indoor داخلي monetary   نقدي

 notorious سيئة السمعة confuse   الخلط

 precedent سابقة dare   جرأة

 unlawful غير مشروعة smoke   دخان

 upgrade رفع مستوى movie   الفيلم

 بذور

cease  

seed يضيء illuminate   

 open  therapist   يفتح

 trench خندق journal   مجلة

 anger غضب shopping   التسوق

 consortium كونسورتيوم equivalent   تعادل

 scar ندب exceed   تفوق

 warranty ضمان palace   القصر

 appropriately مناسب isolated   معزولة

 perceive  extensively   تصور
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 insure التأمين poetry   الشعر

 disrupt تعطيل lack   نقص

 enhanced تعزيز readily   بسهولة

 sideways من الجنب snap   جئةالمفا

 spoon ملعقة strengthen   تعزيز

 إدانة

spite  

conviction باستمرار continuously   

 gig أزعج corridor   ممر

 instant فوري behind   وراء

 kite طائرة ورقية ward   جناح

 precaution وقائي bathroom   الحمام

 satisfied مقتنع comfort   راحة

 floating العائمة fat   سمين

 قذيفة

profile  

shell عضة bite   

 gloom كآبة deliberately  بتعمد

 graduate خريج reward   مكافأة

 armchair كرسي مريح automatically  تلقائيا

 nomination ترشيح vegetable   الخضر

 noun االسم imagination  خيال

 لغز

junior  

mystery 

 

architectural    

 تشكل

unemployed  

pose تعثر tumble   

 march  unprecedented   مارس

 virtual االفتراضية violent   عنيف

 departmental اإلدارات found   وجد

 inject حقن dig   حفر

 rocket صاروخ dirty   قذر

 violation انتهاك psychological نفسية

 climber متسلق الجبال straight   مستقيم

 deer أيل grab   انتزاع
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 fax فاكس pleasant   سارة

 luxury ترف surgery   جراحة

 تحول

inevitable  

transform الطعام dining   

 fiercely بضراوة announcement إعالن

 haunt تردد bell   الجرس

 draft  photographic   مسودة

 bend منحنى airport   المطار

 bundle حزمة unity   وحدة

 gossip نميمة upset   قلق

 sodium صوديوم plant   مصنع

 dependency اإلعالة pretend   تظاهر

 deteriorate تدهور till   حتى

 fragile هش known   معروف

 hen دجاجة admission   قبول

 recruit توظيف magistrate   قاض

 imprison سجن tissue   األنسجة

 overview نظرة عامة joy   فرح

 scramble تزاحم free   مجاني

 swift سريع pretty   جميل

 classroom   amp  

 grateful     

 denial إنكار headquarters  مقر

 rotation تناوب operating   تشغيل

 trolley بة نقلعر turnover   دوران

 doubtless بدون شك project   مشروع

 guess يخمن limitation   تقييد

 hunter صياد sensible   معقول

 shrug     

 حديثا

specialist  

newly صيحة shout   

 trivial تافه tongue   اللسان
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 beneficiary المستفيد delay   تأخير

 refugee     

 alongside     

 mould قالب composition  تكوين

 obscure غامض dream   يحلم

 syllable مقطع لفظي ceiling   سقف

 manifestation مظهر highlight   إبراز

 surplus فائض stick   عصا

 veteran محنك favourite   مفضل

 contractual تعاقدي tap   استغالل

 request  halfway   يطلب

 novelist الروائي universe   الكون

 label  textbook   العالمة

 vicar قس confine   قصر

 guild نقابة rid   تخلص

 swap مقايضة scream   صرخة

 cough سعال acceptance  قبول

 الشراع

detective  

sail المكشاف detector   

 slab لوح adjust   تكيف

 ulcer قرحة designer   مصمم

 glow توهج running   تشغيل

 lender مقرض participation  مشاركة

 spelling هجاء summit   قمة

 whichever أيما block   كتلة

 prolonged طويلة weakness   ضعف

 raised أثار adapt   تكيف

 so-called     

 لقاء

absorb  

encounter من إغالقه linger   

 t-shirt تي شيرت defeat   زيمةه

 voucher قسيمة brick   لبنة
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 alien أجنبي excitement   إثارة

 managing إدارة blind   أعمى

 postcard بطاقة بريدية wire   سلك

 ميدان

crop  

square رائحة odour   

 reverse عكس protest   احتجاج

 trouble مشكلة thereby   وبذلك

 blast انفجار transition   انتقال

 discount الخصم roll   لفة

 fundamentally أساسا stop   توقف

 complement تكملة assistant   مساعد

 أصم

constituency  

deaf ردع deter   

 صدر

continuous  

breast الرائد pioneer   

 procession موكب concert   موسيقي

 فرقة

extraordinary  

squad كشط scrape   

 syntactic نحوي wonder   يعجب

 citizenship الجنسية cream   كريم

 nitrogen نتروجين personally   شخصيا

 restrictive تقييدي tennis   تنس

 فخر

communicate  

pride المشاة pedestrian   

 choke خنق bowl   زبدية

 fixture المباراة expertise   خبرة

 hastily بسرعة file   ملف

 microphone ميكروفون govern   حكم

 wagon عربة leather   الجلد

 bulletin نشرة observer   المراقب

 carrot جزر نبات margin   هامش

 uncertainty     
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 nationally وطنيا reinforce   تعزز

 power طاقة ideal   المثالي

 programming البرمجة injure   جرح

 weed عشب holding   عقد

 wet مبتل dust   غبار

 skeleton هيكل عظمي evident   واضح

 spoken تحدث universal   عالمي

 urgency إلحاح desperate   يائس

 vicious شرير overseas   الخارج

 wording صياغة swim   السباحة

 compute حسبان occasional   حياناأ

 interactive التفاعلية surprisingly  المدهش

 motorist سائق trouser   بنطلون

 urgently عاجل register   سجل

 whip جلد album   ألبوم

 guideline     

 ethics أخالق amendment  تعديل

 porter حمال disturb   تخل

 shrub شجيرة architect   مهندس

 objection   telly  

 ماشية

chart  

cattle جالون gallon   

 hook الخطاف doubt   شك

 omission إغفال react   رد فعل

 velvet ناعم consciousness وعيه

 continuation استمرار purely   محض

 plug سد right   صحيح

 الوفاء

tin  

fulfil ضارة damaging   

 detain احتجاز tube   أنبوب

 fool غبي commonly   مشترك

 justified مبرر coin   العملة
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 reliance اعتماد sufficiently  الكفاية

 compartment حجرة صغيرة frighten   تخويف

 dine تناول العشاء؟ diary   يوميات

 اللحم

grammar  

flesh الرئيسي mains   

 orbit المدار infant   رضعال

 basement سفلي summary   موجز

 blame لوم stir   إثارة

 disperse تفريق mail   البريد

 storm     

 فضيلة

rugby  

virtue مؤخرا lately   

 memorable ال تنسى paint   طالء

 عينة

psychology  

specimen منقح revised   

 monitoring مراقبة constraint   قيود

 puzzle لغز privilege   امتياز

 slump ركود trace   أثر

 board لوحة completion  إتمام

 fork شوكة grade   الدرجة

 التقدم

hers  

progress فطر mushroom   

 nominal االسمي exploit   استغالل

 talented موهوب import   استيراد

 attempted حاول dad   والد

 شغف

potato  

passion التصرف disposition   

 want يريد repair   إصالح

 اغتنام

low  

seize باإلضافة إلى besides   

 hospitality ضيافة underlying   الكامنة

 ivory عاج heaven   سماء
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 magical سحري nerve   العصب

 nephew ابن اخ park   حديقة

 affinity االنجذاب collapse   انهيار

 differential الفارق win   فوز

 license ترخيص printer   طباعة

 proprietor مالك button   زر

 tract قطعة أرض coalition   تحالف

 pray  irrespective   الصالة

 neglect إهمال ultimate   النهائي

 timber     

 venture     

 contrary العكس companion  رفيق

 dentist طبيب أسنان horror   رعب

 franchise حق االنتخاب gesture   إيماءة

 incapable غير قادر moon   قمر

 regret أسف remark   مالحظة

 sticky لزج clever   ماهر

 van     

 crop محصول consequently  بناء

 لمحة

broken  

glance لربحيةا profitability   

 bubble فقاعة raw   خام

 dome قبة gaze   نظرة

 انفجر

jury  

burst الرصيف pier   

 pile كومة charter   الميثاق

 النسائية

discourse  

feminist قوس arc   

 ascertain تأكد من reflection   انعكاس

 حظر

carbon  

ban تخزين stocking   

 treasurer أمين صندوق sophisticated  متطور
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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

 بحدة

reception  

sharply موجع sore   

 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

 تطور

outer  

evolution 

 

goalkeeper    

 patient     

 vulnerable     

 خالق

allocate  

creative هيبة prestige   

 virgin عذراء potentially   يحتمل

 walker ائع المتجولالب just   منصف

 anticipation توقع judicial   قضائي

 craftsman حرفي out   خارجي

 groan تأوه risk   خطر

 ideology     

 رائحة

agenda  

smell اعتراف confession   
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 denounce شجب chicken   دجاجة

 النقل

illegal  

transport طرق knock   

 revise تنقيح innovation   رابتكا

 pal صديق plain   سهل

 toll عدد القتلى opera   أوبرا

 turkey تركيا lock   قفل

 hug عناق grin   ابتسامة

 provisional مؤقت pole   القطب

 sulphur كبريت shelf   الجرف

 transcription نسخ punishment  عقاب

 conductor موصل strict   صارم

 fascinate سحر motherhood  أمومة

 lighten     

 particular خاصة uncontrolled  ضابط

 feasible ذلك ممكنا degradation  تدهور

 creed العقيدة dissipate   تبدد

 مؤكد

electrician  

emphatic سمة trait   

 vacant شاغرة rejoice   نفرح

 optimism التفاؤل magician   ساحر

 unfamiliar غير مألوف millimetre   ملليمتر

 نشر

moderation  

propagate حفر excavation   

 mechanic ميكانيكي unify   توحيد

 substantive الموضوعية irrigation   ري

 sweet حلو approximate  تقريبي

 twist حيلة fervour   حماسة

 wary الحذر consonant   منسجم

 archaeological أثري hop   قفز

 pasture المرعى overflow   فيضان

 thick سميك theorem   نظرية
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 untrue     

 cultivate زرع whereupon  عندئذ

 disarm     

 alphabet     

 تتباعد

wasteful  

diverge عالمة tick   

 civic مدني likeness   تماثل

 trained المدربين modesty   تواضع

 inclusive  distract   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

 عكسي

hereby  

inverse طرد expel   

 hay القش intentional   مقصود

 helpless عاجز deficient   ضعيف

 ازدراء

pertinent  

scorn على الفور immediately   

 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

 مروض

hourly  

tame استبقاء retention   

 contest مسابقة yearly   سنويا
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 deviation االنحراف coward   جبان

 gratitude امتنان whence   أين

 intensify تكثيف assertive   جازم

 prop سند speculator   المتأمل

 مروض

high-pitched  

tame إصرار insistence   

 kidney الكلية subtract   طرح

 lazy كسول intelligible   الفكرية

 workplace لمكان العم fallacy   مغالطة

 decay االضمحالل nobleman   النبيل

 excited منفعل scold   أنب

 forestry الحراجة err   زل

 multiplication     

 whisper همس momentary  خاطف

 bodily جسدي bribery   رشوة

 bump نتوء contemptuous محقر

 harmful الضارة lever   رافعة

 adolescent     

 invaluable ال تقدر بثمن subversion  تخريب

 خطف

orientate  

hijack تجمع rally   

 patriot     

 conversely بالمقابل accomplishment إنجاز

 cushion وسادة carelessly   بإهمال

 facade واجهة المبنى gulp   بلع

 finished انتهى worst   أسوأ

 grasp همف adhesive   االلصقة

 fuss ضجة eyelash   رمش

 pendulum     

 perceived ينظر degenerate  تتدهور

 ذبذب

respectful  

vibrate شعار slogan   
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 تلغراف

latterly  

telegraph النغمة tune   

 urge نحث ditch   خندق

 imminent وشيك friendliness  صداقة

 rack رف decimal   عشري

 contraction انكماش fatten   سمن

 ram كبس scorn   ازدراء

 ظلم

amorphous  

oppress قصير short   

 التعشيق

abbreviation  

interlock تحدى defy   

 ham لحم خنزير partisan   حزبية

 supplementary تكميلي tar   قطران

 tread األ فقي mercenary   مرتزق

 bail كفالة roast   مشوي

 crossing عبور obedient   مطيع

 physician طبيب roast   مشوي

 تحيد

expanse  

deviate حالة تأهب alert   

 handkerchief منديل superimpose  فوق

 midfield خط الوسط denominator  قاسم

 plausible معقول emigrant   مهاجر

 tight محكم displeasure  استياء

 prickly  unwanted   واخز

 abnormal الشاذ ripen   استوى

 األرمل

incite  

widower الصرف drainage   

 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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 litigation التقاضي sadden   حزن

 marsh سبخة shovel   مجرفة

 متقلب

unfriendly  

unsteady فاسد rotten   

 stake خطر concentric   متراكز

 symmetry تماثل fowl   طير

 chase مطاردة oar   مجذاف

 greeting تحية everlasting  مؤبد

 hover تحوم partisan   حزبية

 latin االلتينية hindrance   عائق

 urine بول resolute   حازم

 حاخام

kilogram  

rabbi إنتاج produce   

 spouse الزوج juicy   غض

 handicapped المعوقين glee   مرح

 inference استنتاج stipulation   اشتراط

 salon صالون veil   حجاب

 colon نقطتان esteem   احترام

 دمن

filament  

intoxicate مثلي الجنس homosexual   

 colourless     

 تخلف

forgo/forego  

retardation يستلقي lay   

 original األصلية wherein   فيه

 spray رش converse   مقلوب

 stimulation تنشيط intersect   تتقاطع

 upstairs بق العلويالطا reprimand   توبيخ

 decision-making صنع القرار decimal   عشري

 interrelate     

 incessant     

 منشار

headdress  

saw واضح manifest   
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 manpower القوى العاملة radiant   مشع

 جبان

slime  

cowardly قائد skipper   

 mishap     

 رنين

railroad  

resonant كمية quantum   

 reformer مصلح sabotage   تخريب

 wildly تمام groove   ثلم

 litigation التقاضي inverse   عكسي

 enclosure ضميمة cultured   مثقف

 ink حبر perpetrate   ارتكاب

 owing to بسبب degenerate  تتدهور

 rude غير مهذب saturate   ارتوى

 vibration اهتزاز gaiety   مسرة

 violently بعنف especial   خاصة

 calmly بهدوء deafen   أبكم

 dispense االستغناء عن madden   خبل

 surgical جراحي possessor   مالك

 consequent نتيجة spear   حربة

 descendant منحدر append   ارفاق

 testimony شهادة fraternal   الشقيق

 factual الواقعية noted   والحظ

 insult إهانة sweeten   حلى

 وراثة

bad-tempered  

heredity لعنة curse   

 sadness حزن hereafter   اآلخرة

 displace تهجير enumerate   سرد

 insult إهانة homecoming  وطن

 destructive مدمرة uppermost   األعلى

 conquest حفت sneeze   عطسة

 pragmatic عملي hemp   قنب

 fry قلى cowardice   جبانة
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 internet   armor/armour  

 harden صلب oscillate    ذبذبة

 خجل

cultivator   

redden داللة signify    

 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

 مةمسل

plural   

postulate الداخل inward    

 مضلل

nutrient   

deceitful جاهل ignorant    

 impatient الصبر pertain    وتتعلق

 arbitration تحكيم motherly    رؤوم

 transparent شفاف yearly    سنويا

 maternal األم divisible    للقسمة

 elementary أولي obstinate    عنيد
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 synthetic االصطناعية roast   مشوي

 oneself النفس discouragement تثبيط

 prohibition حظر locomotion  تنقل

 fasten زرر punctual   دقيقة

 web اإلنترنت thermal   حراري

 pamphlet كراسة gasoline   البنزين

 earthquake زلزال quarrelsome  مشاكس

 correlate ربط emancipate  أعتق

 secretly سرا lewd   خليع

 groove ثلم vapour   بخار

 infer استنتاج lodging   سكن

 بكرة

missive  

spool ظهرا noon   

 communal المجتمعية tangent   المماس

 construe ترجم revile   اشتم

 مرتزق

hourly  

mercenary الكمال perfection   

 thunder رعد putrid   آسن

 oath يمين telegraph   تلغراف

 مرحي

equidistant  

hurrah دورة cycle   

sympathetically  

kidnap 

 

saddle سرج   خطف 

homogeneous  

woollen 

 

uneven متفاوت   صوفي 

 sew خاط digestion   الهضم

 denote داللة digit   رقم

 safeguard حماية perpetual   دائم

 weary سئم curse   لعنة

 reside اإلقامة wedge   إسفين

 footpath رصيف annoyance   انزعاج

 icy مثلج greed   جشع
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 volcano بركان purport   ترمي

 أسارع

homemade  

hasten حصيرة mat   

 تقارب

moonlight  

converge تسطح flatten   

 glue غراء metabolism  األيض

 harmless غير ضار parachute   مظلة

 aeroplane الطائرة lessen   يقلل من

 cardboard ورق مقوى hop   قفز

 rivalry تنافس shave   حالقة

 speculative المضاربة infectious   معد

 thermal حراري stalk   ساق

 descriptive فيوص dial   الرقم

 terminology المصطلحات migrate   الهجرة

 earnest جاد spear   حربة

 تبين

contingent  

discern في الداخل indoors   

 vowel حرف لين subordinate  يتبع

 وراثي

affected  

hereditary عاطل idle   

 inconsistent تتفق merry   مرح

 إرجاء

relinquish  

defer صفارة whistle   

 nylon النايلون sincere   صادق

 radius نصف القطر avoidance   تجنب

 الحكمة

clumsy  

prudent أناني selfish   

 deceive خداع spice   تابل

 incompatible يتنافى darken   عبس

 loosely فضفاضة patriotic   وطني

 finite دمحدو saucer   الصحن

 lightning برق ounce   أوقية
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 رسمي

seizure  

solemn زرع sow   

 starve تجويع characterization وصف

 secrecy سرية loaf   رغيف

 spiral ولب slavery   العبودية

 outwards     

 دعم

sponge  

subsidize الرابطة ale   

 simultaneous واحد في وقت humorous   فكاهي

 zero الصفر liquidation   التصفية

 disgust     

 obedience طاعة enthusiastically بحماس

 sermon خطبة ingenious   مبتكر

 intuitive  undesirable   بديهية

 dam سد stiffen   تصلب

 الزاهية

graceful  

brightly الجرار tractor   

 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

 تسرع

unduly  

haste تتعارض contradict   

 overlap تداخل shorten   تقصر

 saw منشار usefully   مفيد
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 sting لسعة dilute    تمييع

 equitable العادل pollute    تلويث

 persuasion ناعاالق vapour    بخار

  veto      

 overturn قلب compulsion  إكراه

 tangible ملموس innate    فطري

 abundant وفيرة liberate    تحرير

 disregard تجاهل refrain    االمتناع

 geometric هندسي wreck    تدمير

 underlie وراء tailor     خياط

 plough حرث fuse      فتيل

 quarrel شجار hairy     زغب

 anomaly شذوذ disapprove  رفض

 conquer قهر stubborn   عنيد

 nutrient المغذيات grieve    حزن

 dissatisfaction استياء sovereign   سيادة

 dwell أتناول hinge    يتوقف

 deepen تعمق cube     مكعب

 lever رافعة dissatisfy   خيب

 pronunciation نطق cubic    مكعب

 intuition حدس characteristically مميز

 fatigue تعب insane    مجنون

 elicit الحصول على faint      خافت

 morally أخالقيا quarrel    شجار

 violin كمان fluctuate   تقلب

 tentative مؤقت exponent   األس

 adolescent      stereotype  

 glue غراء subordinate  يتبع

 imitate قلد tailor     خياط

 moist رطب heavenly   سماوي

 لسعة

lipstick    

sting تلسكوب telescope     
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 congratulation تهنئة rigour   صرامة

 هدنة

rectangle  

truce أنيق tidy   

 enrich تخصيب scissors   مقص

 messenger رسول enlighten   تنوير

 careless طائش vacation   عطلة

 elevation ارتفاع yourselves   أنفسكم

 gram غرام spade   سحا

 ornament زخرفة procure   شراء

 صرف

razor  

deflect حجاب veil   

 متسامح

untidy  

tolerant رفع heighten   

 safeguard حماية esteem   احترام

 mattress فراش grease   شحم

 pretence تظاهر gulp   بلع

 verify تحقق stationary   جامد

 claw مخلب forceful   قوي

 disarmament     

 wreck تدمير experimentation تجريب

 notation تأشير traitor   خائن

 pastry حلويات unto   بمعزل

 alcoholic كحولي tire   العجلة

 inquire اللستفسار unjust   ظالم

 scarce النادرة incidental   عرضي

 glide زحلقة inventor   مخترع

 metric  niece   متري

 eyelid الجفن zinc   زنك

 chess شطرنج integer   جملة

 sharpen شحذ postulate   مسلمة

 دائم

dishonest  

durable احتكاك friction   
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 reconsider إعادة النظر fluent   بطالقة

 envy حسد liar   كذاب

 moisture رطوبة beak   منقار

 pierce ثقب oust   طرد

 loosen تخفيف accustomed  عود

 usefulness فائدة vain   عبثا

 elastic مطاط alcoholic   كحولي

 digest هضم sovereign   سيادة

 convene عقد obstruct   عرقلة

 dissident منشق therein   في ذلك

 elevate رفع deplore   نأسف

 evaporate تبخر comb   مشط

 intermittent  shopkeeper  متقطع

 subside همد lengthen   تطيل

 fanatic     

 landlady     

 تقارب

unnatural  

converge الشمع wax   

 overthrow قلب sensual   حسي

 couch أريكة hasty   متسرع

 console واسى treason   خيانة

 militant المسلحة obsolete   العتيقة

 weekday أيام األسبوع propensity   ميل

 refute دحض taking   اتخاذ

 subordinate يتبع detriment   حساب

 إخالص

motorcycle  

fidelity جرثومة germ   

 approximate تقريبي hinder   وقتع

 لصق

ornate  

paste الرقم dial   

 منشق

prerequisite  

dissident صيغة المفرد singular   
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 skilfully بمهارة recur   تكرر

 contingent الوحدات maize   الذرة

 cumbersome مرهقة paw   حك

 legislate التشريع whim   نزوة

 habitual المعتاد thicken   غلظ

 veto حق النقض translator   مترجم

 eloquent بليغ extinguish   إطفاء

 digest هضم mourn   الحداد

 giving إعطاء farther   أبعد

 cork كورك commune   المحلية

 فيضان

inwards  

overflow خزن hoard   

 immoral   

     superstition خرافة
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