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illusion وهم pocket   جيب 
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thread خيط burn قرحي 
  map  

marker عالمة united المتحدة 
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102  

privately سرا gather جمع 

complication تعقيد ancient قديم 
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capable 

embody دسجت recover استعادة 
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selected مختارة fuel وقود 
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nursing تمريض notion فكرة 

academic 

following تال lawyer محام 
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controller مراقب knock طرق 
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dual مزدوج house منزل 

database 

outlook تاقعوت stress اإلجهاد 
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moreover 

desert صحراء tie يربط 

precision دقة cancer سرطان 
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archive أرشيف breakfast إفطار 
  licence  

jump زفقال review مراجعة 
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  break  

survivor الناجين tank دبابة 

sweat عرق benefit مصلحة 
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spokesman 

broker سمسار acknowled
ge 

 نعترف

cage صقف friendly ودية 

propaganda الدعاية regime ماظن 
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angrily بغضب gene  الجينات 

mercy رحمة yellow  أصفر 

republic 
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noisy صاخبة setting إعداد 
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autonomous مستقل poem ةديصق 
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academic األكاديمية calculate حساب 
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 اشتراط  

salon صالون veil   حجاب 

colon نقطتان esteem   احترام 
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original ةليصاأل wherein   فيه 

spray رش convers
e 

 مقلوب  

stimulation طشينت intersect   عطقاتت 
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upstairs الطابق العلوي repriman
d 

 خيبتو  

decision-making  القرارصنع decimal   عشري 

interrelate 

incessant 

headdress 

manifest واضح saw   منشار 
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manpower القوى العاملة radiant  مشع 
  

 
slime  

skipper قائد cowardly  جبان 

mishap 

railroad 

quantum كمية resonant  رنين 

reformer مصلح sabotage  بريخت 

wildly تمام groove  ثلم 

litigation التقاضي inverse  عكسي 

enclosure ضميمة cultured  فقثم 

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 ةجيتن spear  حربة 

descendant منحدر append  ارفاق 

testimony شهادة fraternal  قيقالش 

factual الواقعية noted  والحظ 

insult إهانة sweeten  حلى 

bad-tempered 

curse لعنة heredity  ةثاور 

sadness حزن hereafter  اآلخرة 

displace تهجير enumerate  سرد 

insult إهانة homecomi
ng 

 وطن 

destructive مدمرة uppermost  األعلى 

conquest حفت sneeze  عطسة 

pragmatic عملي hemp  قنب 

fry قلى cowardice  ةانبج 
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armor/armour intern
et 

 

harden صلب oscillate  ذبذبة 

cultivator 

signify داللة redden  خجل 

superficial سطحي herein  هنا 

imaginary خيالي partake  مشاركة 

submarine غواصة affecting  رثؤت 

scenery مشهد disorganiz
ed 

 مشوش 

incline انحدر paste  لصق 
   plural  

preposition 

hesitation تردد reverberat
e 

 صدى 

hanging شنق thereupon  ذلك 

hopeless يائس narrate  حكى 

speculate التكهن underdeveloped متخلف 

incessant 

disgusting مقرف parenthesi
s 

 فاصلة 

imitation تقليد synchrono
us 

 متزامن 

stove موقد perpendicu
lar 

 عمودي 

disappearance اختفاء synopsis  موجز 

eagerly بشغف transact  تعامل 

wrongdoing 

acknowledgement اعتراف dismember  يمزق 
  

 plural  

inward الداخل postulate  مسلمة 
  

 
nutrie
nt 

 

ignorant جاهل deceitful  مضلل 
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impatient الصبر pertain  قتعلتو 

arbitration مكيحت motherly  رؤوم 

transparent شفاف yearly  سنويا 

maternal األم divisible  ةمسللق 

elementary أولي obstinate  عنيد 
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synthetic االصطناعية roast مشوي 

oneself سفنال discouragement طيبثت 

prohibition حظر locomotion لقنت 

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 راخب 

infer استنتاج lodging سكن 
  missi

ve 

 

noon ظهرا spool بكرة 

communal المجتمعية tangent المماس 

construe ترجم revile اشتم 
  hourly  

perfection الكمال mercenary مرتزق 

thunder رعد putrid آسن 

oath يمين telegraph تلغراف 

equidistant 

cycle دورة hurrah مرحي 

sympathetically 

saddle سرج kidnap خطف 

homogeneous 

uneven متفاوت woollen صوفي 

sew خاط digestion الهضم 

denote داللة digit رقم 

safeguard حماية perpetual دائم 

weary سئم curse لعنة 

reside اإلقامة wedge نيفإس 

footpath رصيف annoyance انزعاج 

icy مثلج greed جشع 
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volcano بركان purport  ترمي 

homemade 

mat حصيرة hasten  أسارع 

moonlight 

flatten تسطح converge  تقارب 

glue غراء metabolis
m 

 األيض 

harmless غير ضار parachute  مظلة 

aeroplane الطائرة lessen  يقلل من 

cardboard ورق مقوى hop  زقف 

rivalry سنافت shave  حالقة 

speculative المضاربة infectious  معد 

thermal حراري stalk  ساق 

descriptive وصفي dial  الرقم 

terminology المصطلحات migrate  الهجرة 

earnest جاد spear  حربة 

contingent 

indoors في الداخل discern  نيبت 

vowel نيل حرف subordinat
e 

 عبتي 

affected 

idle عاطل hereditary  يثورا 

inconsistent قفتت merry  مرح 

relinquish 

whistle صفارة defer  إرجاء 

nylon النايلون sincere  صادق 

radius نصف القطر avoidance  بنجت 

clumsy 

selfish أناني prudent  الحكمة 

deceive خداع spice  تابل 

incompatible ىنافيت darken  عبس 

loosely ةاضففض patriotic  وطني 

finite محدود saucer  الصحن 
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lightning برق ounce  ةيقأو 
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  seizure  

sow زرع solemn رسمي 

starve عيوجت characterization وصف 

secrecy سرية loaf رغيف 

spiral ولب slavery العبودية 

outwards 
  sponge  

ale الرابطة subsidize دعم 

simultaneous دحاو قتو يف humorous فكاهي 

zero الصفر liquidation ةيفصتال 
  disgust  

obedience طاعة enthusiastically بحماس 

sermon خطبة ingenious مبتكر 

undesirabl
e 

 intuitive بديهية 

dam سد stiffen تصلب 

graceful 

tractor الجرار brightly الزاهية 

mob غوغاء feeble ضعيف 

pearl لؤلؤة precipitate متهور 

intimacy مودة rot تسوس 

ripe قد حان prosper تزدهر 

sour رائب skilful ماهر 

handwriting بخط اليد stipulate صنتو 

theatrical مسرحي credible موثوق 

suffice يكفي fright رعب 

fertile خصب intellect ذكاء 

disgust االشمئزاز slippery زلق 

higher أعلى align مواءمة 
  unduly  

contradict تتعارض haste تسرع 

overlap تداخل shorten رصقت 

saw منشار usefully مفيد 
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sting لسعة dilute تمييع 

equitable العادل pollute تلويث 

persuasion االقناع vapour راخب 
  vet

o 

 

overturn قلب compulsion إكراه 

tangible ملموس innate يرطف 

abundant وفيرة liberate رريحت 

disregard لهاجت refrain االمتناع 

geometric هندسي wreck تدمير 

underlie وراء tailor خياط 

plough حرث fuse ليتف 

quarrel شجار hairy زغب 

anomaly شذوذ disapprove رفض 

conquer قهر stubborn عنيد 

nutrient المغذيات grieve حزن 

dissatisfaction ءايتاس sovereign سيادة 

dwell أتناول hinge فقويت 

deepen تعمق cube مكعب 

lever ةفعار dissatisfy خيب 

pronunciation نطق cubic مكعب 

intuition حدس characteristically مميز 

fatigue تعب insane مجنون 

elicit الحصول على faint خافت 

morally ايقأخال quarrel شجار 

violin كمان fluctuate تقلب 

tentative مؤقت exponent األس 
 stereotype adolesce

nt 

glue غراء subordinate عبتي 

imitate قلد tailor خياط 

moist رطب heavenly سماوي 
  lipstic  
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k 

telescope تلسكوب sting لسعة 
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congratulation ةئنته rigour صرامة 

rectangle 

tidy قينأ truce هدنة 

enrich بيصخت scissors مقص 

messenger رسول enlighten ريوتن 

careless طائش vacation عطلة 

elevation ارتفاع yourselves أنفسكم 

gram غرام spade سحا 

ornament زخرفة procure شراء 
  razor  

veil حجاب deflect صرف 
  untidy  

heighten رفع tolerant متسامح 

safeguard حماية esteem احترام 

mattress فراش grease شحم 

pretence تظاهر gulp بلع 

verify ققحت stationary جامد 

claw مخلب forceful قوي 

disarmament 

wreck تدمير experimentation بريجت 

notation تأشير traitor خائن 

pastry حلويات unto بمعزل 

alcoholic كحولي tire العجلة 

inquire اللستفسار unjust ظالم 

scarce النادرة incidental عرضي 

glide زحلقة inventor مخترع 

niece  metric متري 

eyelid الجفن zinc زنك 

chess شطرنج integer جملة 

sharpen شحذ postulate مسلمة 

dishonest 

friction احتكاك durable دائم 
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reconsider إعادة النظر fluent ةالقطب 

envy حسد liar كذاب 

moisture رطوبة beak منقار 

pierce ثقب oust طرد 

loosen فيفخت accustome
d 

 عود

usefulness فائدة vain عبثا 

elastic مطاط alcoholic كحولي 

digest هضم sovereign سيادة 

convene عقد obstruct عرقلة 

dissident منشق therein ذلك يف 

elevate رفع deplore نأسف 

evaporate رختب comb مشط 

shopkeeper  intermitten
t 

 عطقتم

subside همد lengthen ليطت 

fanatic 

landlady 

unnatural 

wax الشمع converge تقارب 

overthrow قلب sensual حسي 

couch أريكة hasty متسرع 

console واسى treason ةانيخ 

militant المسلحة obsolete ةقيالعت 

weekday أيام األسبوع propensity ميل 

refute دحض taking اتخاذ 

subordinate عبتي detriment حساب 

motorcycle 

germ جرثومة fidelity إخالص 

approximate يبريقت hinder تعوق 

ornate 

dial الرقم paste لصق 

prerequisite 
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singular صيغة المفرد dissident منشق 
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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 translato
r 

 مترجم 

eloquent بليغ extingui
sh 

 إطفاء 

digest هضم mourn  الحداد 

giving إعطاء farther  أبعد 

cork كورك commun
e 

 المحلية 

inwards 

hoard خزن overflow  نضايف 

immoral 

superstition ةفاخر    
 


