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rules ىر الفوررعىل immediately  تشجيع encouragement قواني    

majority ية شخصيةر/ررقم figure  أكب    accommodation مسكن  

property (عقار)رملكية   close قريب/ريغلق   minority أقلية  

context سياق  opposite نقيض  citizen مواطن  

survey استقصائيةردراسة   cost يكلف/رتكلفة   introduce يقدم/ريطلع   

reveal يكشف  charge تهمة/ريشحن/ريدفعريجعله   borrow ض   يقب 

rent ايجار/ريؤجرر   owe (مال)ريدان   situation حالة /موقف  

desire رغبة/ريرغب   school leavers المدارسرخريجور   remain ر   يبق 

flat شقة  immediate فوري  cheerful مبتهج  

method نمط  instead ر
ً
  مدارسررائدة pioneering schools  بدل

commit م ى ربــحر/ركسب earning  يرتكب/ريلب    funding تمويل  

elaborates ح ر/ريشر   دعم /يدعم support  متحدثرباسم spokesperson  يب 

mixture خليط  variety متنوع  private خاص  

prominent بارز/رمشهور  opportunities فرص  seek يسىع  

 influence يلهم  encourage يشجع  

tailor-made curriculum صيًصامنهاجرمصممرخ   especially خصوًصا  whilst بينما  

include يتضمن  college كلية /معهد  interest يهتم /اهتمام  

optional اختياري  level مستوى  per night  ليلةرلكل   

achievement انجاز  obligatory ر   قليل few  الزامي

suggest ح   أمة nation  افكار ideas  يقب 

required بمتطل   contradictory متناقض  despite منربالرغم   

individual (رشخص)رفردر  different مختلف  fluently بطالقة  

skill مهارة  both كليها  length طول  

each ( المفردرعىلرتدل كلرر (  period ة عاملر (سبب) factor  فب   

spend ر ي
ر indicate  ينفق /يمضى   يحدد determine  يشب 

average متوسط /معدل  opposition معارض  how many days a year بالسنةريومركم   

typical ر ي ر /نموذج  ر attend  مثالي
ر compulsory  يحرصىُ   الزامي

pupils تالميذ  co-operation تعاون  after-school activities المدرسةربعدررماررنشاطات   

ensure يؤكد  grades صفوف /عالمات  challenging رحديت  

involved رمشارك /متورط  colloquial arabic عربيةرعاميةر practise ريمارس  

represent ريمثل  standard arabic عربيةرفصىحر alternative ربديل  

appropriate رمالئم  fit رمالئم  impressed رمنبهرر  

customer رزبون  category صنف attitude رسلوك  

process رعملية  classify ريصنف  appreciated ىر رممي   

convert ريحول  element رعنرصر  prosperity رازدهارر  

behavior رترصف/رسلوك  rather than رمنربدالر  positive values رايجابيةرقيم  

honest يف رشر  do a degree (ردراسة)ردرجةرعىلريحصل  unlike رمثلرليس  

agree ريتفق  direction راتجاه  like رمثل  

disagree رالريتفق  career رمهنة  wealthy country رغنيةردولة  

willing رراغب  origin رأصل  choice راختيارر  

acquire ريكتسب  original ر رأصىلي  argument رجدال  

originally رباألصل  gaps رفجوات  familiar رمعتادر  

grow up ر ر/ريرت  ريكب   legal system ررنظام ي
رقانوتى  partner يك رشر  

as well as رالرباإلضافة  introduce ريقدم  frequent متكرر 

hesitate ددر ريب   strength رقوة  blood circulation الدمويةرالدورةر  

relatives رأقارب  investment راستثمارر  each كلرر  

essential ر/رجوهرير أساسي  rephrase رصياغةريعيدرر  physical رر ي
بدتى  

efficiently بكفاءةر  carried out ر
 
فذ
ُ
رن  concentrate ريركزر  

statement رترصيــــح  multilingual people رمنرلغة رالمتحدثربأكب   foreign ر ي رأجني   

specific ىر رمعي   speech ركالم  unique رفريدر  

characteristics رخصائص  experiment رتجربة  challenges رتحديات  

several رمتعددر  required ريتطلب/رمطلوب  include ريتضمن  

participant رمشارك  constantly رباستمرارر  recognising ىر ريمب   
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operate ريشغل  subtle differences ردقيقةرفروق  communicate ريتواصل  

separate رمنفصل/ريفصل  subconsciously رالشعورًيار  within ىر/رضمن رمابي   

distracted رمشوش/ريشوش  judgement رُحكم  skills رمهارات  

chances رصفرر  obtain ريحقق/ريحصل  qualificationl رمؤهل  

as well ار
ً
رأيض  therefore ر روبالتالي  institution رمعهدر  

to master ريتقن  impact ر رتأثب   formalised ررسمًيارريجعله  

mother tongue راألمراللغة  elaborate رر ح/ريب  ريشر  remotely ربعدررعن  

standard معيار/ أساسي  or رأور  either رإمار  

due to رنتيجةرلـ  means روسائل /وسيلة  collaboration رتعاون  

consider رباعتبارهريضع  classify ريصنف  enrol ريسجل/ريلتحق  

compulsory رإجباري  categories رأصناف  primary school رابتدائيةرمدرسة  

vocational courses ررتدريبردورات ي
رمهيى  junk food رشيعةروجبات  fees ررسوم  

Involved رينخرط /يتورط  Similar رمشابه  beneficial رمفيدرر       

Fit رمالئم  Request ريطلب/رطلب  Sub-Heading ررعنوان رفرعي  

Heading رعنوان  Intensive رمكثف  Cost رتكلفة/ريكلف  

Subtitle ررعنوان رفرعي  Local ر رمحىلي  Acquire رينال/ريكتسب  

Guide رمرشدر/ريرشدر  Apartment رشقة  Offer ريعرض  

Illustrate ح ريوضح /يشر  rapports عالقة Socialize ريتواصل  

Aspects رمظاهرر  candidate ُمرشح Individual (رالشخص)رالفردر  

Face ريواجه  relevant صلةرورذ  persuade رريقنع  

intonation ة الصوترنب   roleplay دورريؤدي  irrelevant خارجرعنرالموضوعر 

To whom it may concern لمنريهمهراألمر pronunciation نطق/رلفظ  convince يقنع 

audience جمهور polite رمؤدبر  rather رررر
ً
ربدل  

enhance يعزز shake hands باليدريصافح  cause offence اساءةريسبب  

complicated معقد gently برفق thoroughly بدقة/ربعناية  

respond يستجيب calm هادئ negotiate يفاوض 

appropriately مناسبربشكل  tell a joke ر طرفةريحكي  issues شأن/رقضية  

appropriate مالئم laugh يضحك avoid يتجنب 

arrange يرتب failures فشل conflict ضاع 

position منصب /موضع realize يدرك patient مريض/رصبورر  

politics سياسة respect م  تسوية compromise يحب 

disrespect م ر awareness مقابلة interview الريحب  معرفة/روعي  

youth الشباب trip رحلة aware واع 

earn يكسب similarities تشابهات recommendation توصية 

in terms of ناحيةرمن  previous سابق slightly برفق /طفيف 

expectations توقعات client زبون/رعميل  promise ا /وعد
ً
روعد   يعطي

reputation سمعة area منطقة  feature ة /خاصية ى   مب 

resume/ CV ة ذاتيةرسب   consume يستهلك  obtain يحرز  

dispute خالف/رنزاع  local market ررسوق محىلي   put aside يضعرجانًبا  

shipping fees مصاريفرالشحن  crops محاصيل  refuse يرفض  

sold مباع  wool صوف  other  أخرى 

trade تجارة  substance مادة  food and live animals  الغذاءروالحيواناترالحية 

goods بضائع  sell يبيع  chemicals  الكيميائيات 

potash البوتاس  metals  المعادن flight رحلةرجوية 

phosphate فوسفات  machinery  آالتر jets طائرات 

industry صناعة  manufactured goods  بضائعرمصنعة passenger راكب/رمسافر 

minerals ادنمع   airlines  خطوطرجوية chance فرصة  

represent ينوب/ريستعرض  enormously ر   جمرك customs بشكلركبب 

domestic ر ر explanation الوجهة destination  محىلي   تفسب 

wheat قمح  polite مؤدب  gross domestic product   ر رالناتجرالمحىلي   إجمالي

free trade agreement ةرحرةاتفاقرتجارر   upset حزين  likely مرجح  

sign عالمة/ريوقع  persuade يقنع supplies لوازم/رامدادات/رمؤن  

colleague زميل 
chain of pharmacies رزي)رصيدلياترسلسلة

ر (ونرفارمسي  
distance مسافة  

https://mademyday.blog/mademyday/2018/08/13/build-rapports-to-retain-your-customers
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/refuse
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professional ف ر/رمهم essential محب  أساسي  orphan رريتيم  

friendly ودود income خلالد  outcome نتيجة 

host مضيف/ريضيف  allow يسمح competition منافسة 

superior مقاًمارأرفع  compliment مجاملة/ريجامل  neighbourhood جوار 

exactly بالضبط instead ر
ً
قضائيةردعوى/ربدلة/ريالئم suit بدل  

humble متواضع make eye contact العيونرلغةرعىلريعتمدر  memorise ريتذك  

neighbour جار audience الجمهور/رالحضورر  interrupt يقاطع 

pretend ر يتظاهر/ريدعي  invite يدعو session جلسة 

summary ملخص in front امام identify/ recognize  ىر يتعرف/ريمب   

hand out يوزع issue مشكلة/ريصدرر  equipment معدات/رادوات   

encouragement تشجيع  probably األرجحرعىل   wear يرتدي  

calm هادئ  concentrate يركز  privately بخصوصية  

pressure ضغط  aware واع/رمدرك   satisfaction إشباع /رضا  

measure يقيس  puzzlement ة ميل/رعاطفة affection  حب    

conferences مؤتمر  researcher باحثر   equipment معدات/رادوات   

specialist متخصص  position منصب  challenge تحدي  

furthermore ذلكرعىلرعالوة   sales المبيعات  previously ا
ً
  سابق

journalism صحافة  salesperson المبيعاترمندوب   covering letter رمرفقرخطاب  

journalist ر ي
  تخييم camping  متوفررعندرالطلب are available on request  صحقى

journal صحيفة  elderly people السنركبارر   yours sincerely  امرتقبلوار/رلكمرالمخلص االحب    

spare time الفراغروقت   concerning يتعلقرفيمار/ربخصوص   yours faithfully امرتقبلوار/رلكمرالمخلص االحب    

sign-off التوقيعر   next stage القادمةرالمرحلة   conscious رواع  

conscience ر رضمب   stepping into الدخولرلـ envelope رمغلف  

last ريمتد/  بالتأكيد definitely برامجرتدريب training schemes اخب 

recruiting توظيف apprenticeship  رالمهنة ي
ى
ةرالتدريبرف  الراتبرالتقاعدي pension فب 

staff موظفون poet شاعر shadow  ظل/ريتعقبرخلسة 

employee موظف poem  قصيدة enquiries استفسارات 

employer ِظفرالذي يو   morn صباح  clients عمالء 

hard-working مجتهد skylark ة ب 
ُ
 مقدمورالطلبات applicants  ق

content البالرمرتاح   imagines يتخيل  capable قادر 

towards باتجاه  notice يالحظ  trial period ةر تجريبيةفب   

visible اهرظ   companion رفيق  speck بقعة  

hidden ر ي
الحرفرتكررر alliteration  مخقى   gay accord رراتفاق ي (بالقصيدةرخاص)رإيجات    

nest ش
ُ
  غرق sank  قافية rhyme  ع

stalks  سيقان  butterfly فراشة   stretch  يمتد 

swift بشعة  insect  ة   رفيق mate حشر

slid انزلق  stanza شعريرمقطع   upright مستقيم  

verse شعرربيت   disagreement خالف  tender رقيق  

rhythm ايقاع  similar رمتشابه  agreement اتفاق  

pairs زوج  dissimilar رمختلف   befriend يصادق  

rhyme scheme القافيةرمخطط   Speculates يتكهن midst وسط  

Rothal  منطقةراسم   palings سياج  bungalow واحدرطابقرذورربيت   

cabin  حجرة/ركابينة   half-domesticated مدجنرنصف   glade  األشجاررمنرخاليةرمنطقة  

retort  يجيب  warlike purposes  حربيةرشبهرأغراض    beyond بعدرمار/روراءر  

carriages  القطاررعربات   rear  ر ي  يرت 
without getting in the least flurried رأنردون

ارريندفع كثب    

hamlet  ةرقرية ارصغب 
ً
جد   persisted ثابر  bargain يساوم /صفقة  

Kholby   بالهندرقرية  stimulate يحفز  yielded تنازل  

railway الحديدرسكة   materially ماديا  parsee  ر   فارسي

Allahabad  بالهندرمنطقةراسم   means of transportation تنقلروسائل   zeal حماس  

howdahs هودج  means  وسائل /وسيلة sturdy قوي  

astride ىررمنفرج الساقي    means of conveyance نقلروسيلة   obstacle عائق  

saddle-cloth الشجرقماش   foreseen متوقع  sacrifice ر   يضىحي

perched جثم  fence  سياج  Steamer  باخرة  
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QUOTATIONS 
Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together and motivating them, the 
teacher is the most important. Bill Gates (1955 CE–) 

نولوجيا
ْ
ك
ِّ
د الت ر أداة، مجرَّ ُمر ويبق 

ِّ
ر المعل ر األهم ر العنرصر ي

ى
زر ف

ى حفب 
ر
شجيِعهم األطفاِلر ت

ر
مِلر عىل وت  .مًعا العر

________________________________ 
He who has health has hope; and he who has hope, has everything. 
Thomas Carlyle (1795 CE–1881 CE) 

ع من
َّ
تمت ة ير ْحدوه بالصحَّ مل، ير

ر
ْحدوه ومن األ مل ير

ر
ُصه ال األ

ُ
نق ء أي ر ير ي

ر /سر
ُ
لك

ر
ء كلَّر يمت ي

 .سر
________________________________ 
Wherever the art of Medicine is loved, there is also a love of Humanity. 
Hippocrates (460 BC–370 BC) 

ىر ق حي 
ر
ر ُيعش ب 

ِّ
ق الط

ر
عش

ُ
ة ت  .اإلنساني 

________________________________ 
From India to Spain, the brilliant civilisation of Islam flourished. 
Bertrand Russell (1872 CE–1970 CE)  

ت هرر
ر
د
ْ
ر از

ُ
ة ة الحضارر زر اإلسالميَّ

ةالُمشر
ر
ر ق ي

ى
قة ف

ر
ة الِمنط

َّ
 .إسبانيا إل الِهند من الُممتد

________________________________ 
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. 
Mahatma Gandhi (1869 CE–1948 CE)  

ر ِعْشر
ر
ك
َّ
ر كأن

ُ
موت

ر
ا، ت

ً
ْمر غد

َّ
ر وتعل

ر
ك
َّ
ا تعيُشر كأن

ً
 .أبد

________________________________ 
Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays 
young. Henry Ford (1863 CE–1947 CE) 

ْنر ف مر
َّ
م عن يتوق

ُّ
مْر التعل ْهرر واءرر ير ر كان سر ي

ى
ين ف ر أم العشر ي

ى
، ف ى ماني 

َّ
ر وأي ر الث ر شخص  ر يستمر  ي

ى
مالت ف

ُّ
ر عل ا يبق  ر كان إن شابًّ ي

ى
ىر سنِّر ف ماني 

 
 .الث

________________________________ 
 
Unless the exchange be in love and kindly justice, it will but lead some to greed and 
others to hunger. Gibran Khalil Gibran (1883 CE–1931 CE) 

كم تتعاملوا لم ما
ر
ةِر بين ل،وا بالمحبَّ

ْ
د ر لعر

َّ
م عىل سُيسيِطُرر الجشعرر فإن

ُ
ر بينما بعِضك

ر
رون

ر
ر اآلخ

ر
رون ا يتضوَّ

ً
 .جوع

________________________________ 
I’ve learned that making a living is not the same thing as making a life. 
Maya Angelou (1928 CE–2014 CE) 

ر لقد
ُ
ْمت

َّ
ر تعل

َّ
ر أن سبر
َ
ر ك ْيشز ر ال العر ي

عيى ر ير
ً
ر حياة

 
ِحق

ر
ست
ر
ْيش ت  .العر

means وسيلة  growing warm  غضًبارتشيطيس   wry grimace ساخرةركآبة   

magnificent مهيب /عظيم  suspect  يشك  unapologetic ر معتذررغب    

hut كوخ  prospect احتمال  proofread يحرر/ريدقق  

curricularمتعلقربالمنهج ر curriculumمنهاج ر confident واثق 

track يتعقب journalistر ي
 متوتررtense صحقى

rugby رة قدم ك    clerkكاتبر upsetحزينر 

courtملعبرر playwrightر  قلقرworried كاتبرمشجي

pitchملعبرر rink حلبة تزلج windرياحر 

oarsمجذافر muscleعضلر coalفحمر 

poet شاعر eyelidsجفنر gasينر ى  ببى

batبر  ورقpaper زالجات skates مرصى

gogglesنظاراترواقيةر heartbeatنبضرالقلبر  

( )لالطالع( 4الكلمات باللون األخّصز من كتاب التمارين ص  )الكلمة بالخط الغامق تتعارض من ناحية المعتز  

explicit رضيــــح  implicit ر ي
رضميى  chunksقطعر 

intonation ة رdistinguish نب  ى   يمب 


