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Omar AL-Hourani 

A  
  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 able  قادر ، يقدر على also  أيضاً

  about  تقريباً  always  دائماً
 above  فوق am  )للمتكلم(أكون 

 add  يضيف  among  بني ، وسط

 afraid  خائف and  العطفواو 

 after  بعد anger  غضب ، يغضب

  again  مرة أخرى answer  إجابة ، جييب
 against  ضد any  أي ، أميا

 age  عمر appear  يظهر ، يبدو

  ago  منذ ، ماضٍ apple  تفاحة
 agree  يوافق are  )للجمع(يكون 

 air  هواء arrive  يصل

 all  كل ، مجيع as  مثل ، كأن

 allow  يسمح ask  يطلبيسأل  ، 

 
B  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 baby  رضيع ، صغري  black  أسود

 back  خلف ، ظهر  blood  دم

 bad  سيء ، رديء  blue  أزرق

 ball  كرة board  لوح خشيب

 banana  موز boat  قارب ، زورق ، مركب

 bank  بنك ، ضفة body  جسم

 bar  قضيب ، قطعة ، بار bone  عظم
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 base  أساس ، قاعدة book  كتاب

 bat  مضرب ، خفاش both  كال

 be  يكون ، يصبح bother  يزعج

 bear  حيمل ، يتحمل ، تلد box  صندوق

 beat  يضرب ، يهزم boy  ولد ، صيب

 beauty  مجال ، وسامة bread  خبز

 bed  سرير ، فراش break  يكسر

 before  قبل ، أمام breath  يتنفس

 begin  يبدأ bring  حيضر

 behind  خلف ، وراء brother  أخ

 believe  يؤمن ، يصدق brown  بين

  best  األفضل build  يبين
  better  أحسن ، أفضل من burn  حيترق ، يشتعل ، حيرق

  between  بني ، وسط busy  مشغول
 big  كبري but  لكن ، غري ، سوى

  bird  طائر by  جبانب ، بواسطة

  
C  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
  call  نداء ، ينادي ، يصرخ close  يغلق ، يقفل

 can  يستطيع ، يقدر ، علبة cloud  سحابة

 capital  عاصمة ، رأس مال cold  بارد ، زكام

 car  سيارة color  لون ، يلون

 card  بطاقة ، ورقة لعب come  يأيت ، جييء

 care  يعتين ، يهتم company  شركة ، رفقة

 carry  حيمل compare  يقارن
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 case  حقيبة ، علبة complete  كامل ، يكمل

 cat  قطة cook  يطبخ

معتدل الربودة ، بارد ، 
  ممتاز

cool ميسك ، يقبض على  catch 

 cause  سبب ، يسبب copy  ينسخ ، نسخة

 center  مركز ، وسط ، حمور corn  ذرة

 chance  فرصة corner  زاوية

 change  ، يبدل ، يصرفيغري  correct  يصحح ، يعدل ، صحيح

 charge  يشحن ، يتهم  cost  مثن ، كلفة ، يثمن

 cheat  غشاش ، يغش ، حيتال count  يعد ، حيصي

 chicken  دجاجة country  بلد ، وطن

 child  طفل cover  غطاء ، يغطي

 choose  خيتار cow  بقرة

 circle  حلقة ، دائرة ، يدور create  خيلق

 city  مدينة crime  جرمية

 class  درجة ، طبقة ، فصل cross  صليب ، يعرب

  clean  نظيف ، ينظف cry  يصيح ، يبكي
 clear  واضح ، صاف cup  فنجان ، كوب

 clock  ساعة حائط cut  يقص ، يقطع

 
D  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 dance  رقصة ، يرقص difficult  صعب

 danger  خطر direct  مباشر ، يوجه

 dark  داكن ، قامت discuss  يناقش

 day  يوم divide  يقسم
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 decide  يقرر do  يفعل ، يعمل

 deep  عميق doctor  دكتور ، طبيب

 defeat  يهزم dog  كلب

 degree  درجة ، شهادة door  باب ، مدخل

 delay  يؤجل double  مزدوج ، مضاعف

 depend  يتوقف على ، يعتمد على doubt  شك ، يشك ، يرتاب

 deposit  ، عربونيودع  down  حتت

 describe  يصف draw  يسحب ، يرسم

 desert  صحراء dream  حلم ، حيلم

 design  تصميم ، يصمم drink  مشروب ، يشرب

 develop  يطور drive  يقود ، يسوق

 dictionary  قاموس dry  جاف ، جيفف

 die  ميوت during  أثناء ، خالل

 different  خمتلف   

  
E  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 ear  أذن   endاية ، ينهي

 early  مبكر enemy  خصم ، عدو

 east  شرق enough  كايف ، يكفي

 easy  سهل equal  مساوي ، يساوي

 eat  يأكل  even  حىت

 egg  بيضة evening  مساء

 eight  مثانية  explain  يشرح

 either  أي من ، إحدامها eye  عني

 empty  فراغ ، يفرغ    
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F  
  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 face  وجه ، يواجه fish  مسكة

 fall  اخلريف ، يسقط fit  يالئم ، مناسب لـ

 false  زائف five  مخسة

 far  بعيد fix  يصلح

 farm  مزرعة flag  راية ، علم

 fat  مسني fly  ذبابة ، يطري

 female  أنثى food  طعام

 fill  ميال ، حيشو foot  قدم

   finalائي forget  ينسى

 find  جيد fork  شوكة

 finger  إصبع four  أربعة

 finish  ينهي free  حر ، حيرر ، جماين

 fire  نار full  ممتلىء

 first  األول future  مستقبل

  
G  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 girl  فتاة gray  رمادي

 give  يعطي great  عظيم

 go  ، ينطلق يذهب green  أخضر

 gold  ذهب gun  بندقية ، مسدس

 good  جيد    
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H  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 hair  شعر hole  ثقب ، حفرة

 hand  يد home  بيت ، مرتل

 happy  سعيد hope  أمل ، يأمل

 hard  صعب horse  حصان

 hat  قبعة hospital  مستشفى

 have  ميلك hot  حار

 he  هو hotel  فندق

 head  رأس hour  ساعة

 hear  يسمع house  بيت ، مرتل

 heart  قلب how  كيف ، كم

 here  هنا  hurt  يؤمل ، جيرح

 high  عايل   

  
I  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 I  أنا is  يكون

  ice  ثلج island  جزيرة

 ill  مريض it  ضمري مفرد لغري العاقل

 important  مهم    
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J  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 jealous  غيور job  عمل ، شغل ، وظيفة

 join    يربط ، يصل jungle  غابة

  
K  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 key  مفتاح knee  ركبة

 kill  يقتل knife  سكني

 kind  لطيف ، نوع know  ، يعلم يعرف

  
L  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 lady  سيدة listen  يصغي ، ينصت

 land  أرض little  قليل ، صغري

 language  لغة live  يقيم ، حيبيعيش ، 

 last  آخر lip  شفة

 learn  يتعلم long  طويل

 leave  يغادر look  ينظر ، يراقب

 left  يسار lose  خيسر ، يضيع

 leg  ساق loud  عال ، مرتفع ، صاخب

 less  أقل love  حب ، حيب

 like  مثل ، يرغب low  منخفض

 line  خط   

  



 ٩ www.expressenglish.4t.com 
 

Omar AL-Hourani 

  
M  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 make  يعمل ، يصنع moon  قمر

 male  ذكر morning  صباح

 man  رجل most  أكثر ، معظم

 many  كثري ، عديد mother  أم

 marry  يتزوج much  كثري

 may  رمبا mouth  فم

 mix  مزيج ، ميزج ، خيلط  mush  جيب ، يتوجب

  
N  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 nail  ظفر ، مسمار nine  تسعة

 narrow  ضيق ، يضيق no  ال

 near  قريب ، يقترب noon  الظهر ، منتصف النهار

 necessary  ضروري normal  عادي

 neck  رقبة north  مشال

 need  حاجة ، حيتاج nose  أنف

 net  شبكة nothing  الشيء

 new  جديد now  اآلن

 night  ليل  number  رقم ، عدد
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O  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 office  مكتب open  يفتح

 oil  زيت ، نفط opposite  عكس ، أمام

 old  كبري يف السن ، قدمي or  أو

 one  واحد orange  برتقال ، برتقايل

 only  فقط other  غري ، خالف، آخر 

  
P  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
  pass  مير ، يتجاوز plate  طبق ، صحن

 past  ماضي play  يلعب

 pay  يدفع please  يسر ، يرضي

 pen  قلم poor  فقري

 pencil  قلم رصاص possible  ممكن ، حمتمل

 people  الناس private  خاص

 picture  صورة public  عام ، مشاع ، مجهور

 pig  خرتير put  يضع

 plane  طائرة    

  

Q  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 quantity    كمية question    سؤال

 quarter  ربع  quick  سريع

 queen  أمرية  quit  يكف عن عمله ، يغادر

 quest       حبث ، حتقيق ، يبحث عن quite  متاماً ، إىل حد بعيد
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R  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
  rain  مطر ، متطر reply  إجابة ، جييب

 read  يقرأ responsible  ل عنومسؤ

 ready  جاهز right  صحيح ، ميني

 red  أمحر room  غرفة ، حيز

 regular  عادي ، نظامي run  يركض

    

S  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 sad  حزين slow  يبطىء ، يتمهل

 safe  آمن small  صغري

 sail  ختفيض ، يبحر ، خيفض smile  ابتسامة ، يبتسم

 same  مطابق ، نفس الشيء smoke  دخان ، يدخن

 say  يقول soft  ناعم ، طري

 school  مدرسة some  بعض

 sea  حبر song  أغنية

  search  يبحث sound  صوت

 second  ثاين ، ثانية south  جنوب

 secret  سر speak  يتكلم

 see  يرى special  خاص

 send  يرسل spell  يتهجى

 serious  جاد ، جدي spend  ينفق ، ميضي

 set  جيلس ، يرتب spoon  ملعقة

 seven  سبعة spring  ربيع ، زنربك ، ينبوع

 sharp  حاد ، ذكي stand  يقومقف ، 
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 she  هي star  جنمة

 ship  سفينة start  يبدأ

 shirt  قميص stick  يلصق

 shoe  نعل ، حذاء stomach  معدة

 short  قصري store  حمل ، خيزن

 shut  يغلق story  قصة

 side  جانب ، ناحية strange  غريب

 sign  الفتة ، رمز ، يوقع street  شارع

 silver  ، فضةفضي  strong  قوي

 simple  بسيط study  يدرس ، دراسة

 single  أعزب ، مفرد sudden  مفاجىء

 sister  أخت ، ممرضة ، راهبة sugar  سكر

 sit  جيلس ، يقعد summer  صيف

 six  ستة sun  مشس

 size  قياس ، مقاس sure  أكيد

 skin  جلد sweet  حلو

 sky  مساء swim  يسبح

 sleep  ينام    

  
T 

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 table  طاولة time  وقت

 take  يأخذ tired  متعب

 talk  يتكلم together  معاً

 tall  طويل tomorrow  غداً

 teach  يدرس ، يعلم tongue  لسان
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 team  فريق tooth  سن

 tell  يقول ، خيرب ، يروي town  مدينة ، بلدة

 ten  عشرة train  قطار

 test  ، خيترباختبار  translate  يترجم

 that  ذلك ، الذي  travel  يسافر ، سفر

 there  هناك tray  طبق الطعام ، صينية

 they  هم tree  شجرة

 thing  شيء true  حقيقي ، صادق

 think  يفكر ، يعتقد ، يظن try  حياول

 this  هذا turn  يلف ، يدير ، حيول

 three  ثالثة two  اثنني

 throat  حلق type  نوع ، يطبع

 through  خالل ، بواسطة time  وقت

 ticket  بطاقة ، تذكرة    

    

U  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 umbrella  مظلة use  يستخدم ، يستعمل

 understand  يفهم usual  معتاد ، مألوف

  
V 

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 vacation  إجازة victory  نصر

 valid  قانوينشرعي ، صاحل ،  video  جهاز فيديو

  value     أمهية view  رؤية ، منظر ، يشاهد

  vary  يغري ، يتغري  village  قرية
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  various  متنوع  visible  مرئي

  very  جداً  vote  تصويت ، اقتراع ، يقترع

  
W 

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 wait  ينتظر which  أي ، اليت ، ما ، الذي

 wake up  ينهضيستيقظ ،  while  بينما ، حيثما

 wall  جدار white  أبيض

 want  يريد who  الذي ، من هو

 war  حرب why  ملاذا

  warm  داىفء wife  زوجة

 was  كان will  سوف ، وصية ، يرغب

 wash  يغسل ، يغتسل win  يربح ، يفوز

 watch  يرقب ، حيرس ، ساعة يد window  نافذة

 water  ماء ، يروي winter  شتاء

 way  طريق wise  حكيم

 we  حنن with  مع

 weak  ضعيف ، واهن woman  امرأة

 wear  يرتدي ، يلبس word  كلمة

 week  أسبوع work  عمل ، شغل

 well  جيداً ، متاماً world  عامل ، دنيا

 were  كانوا worry  قلق ، يقلق

 west  غرب write  يكتب

 wet  رطب ، مبتل wrong  خطأ

 what  ماذا ، ما which  أي ، اليت ، ما ، الذي

 when  مىت ، عندما while  بينما ، حيثما
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 where  أين ، حيث    

  
Y  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 year  سنة yesterday  أمس

 yellow  أصفر  you  أنت

 yes  نعم young  شاب ، صغري سن

  
Z 

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 zebra  محار وحشي  zoo  حديقة احليوان

 zero  صفر    

  
  


