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TOP 800 

كلمة تكراًرا 800أكثر   

متحان البسيخومترياالفي فصول االنجليزي في   

 

 

 مالحظات عاّمة:  

 

  مّرات أو أكثر 10 بوتيرة كلمات مفتاح مهّمة للحلّ كملهيات أو ككإجابات صحيحة،  إّما ظهرت الموجودة في هذا الملفجميع الكلمات 

 .سنوات 5يخومترية المختلفة في آخر في االمتحانات البس

  مجانًا على موقع  للبسيخومتريالمهّمة  مات الوصلكل يحوي جميعالقائمة ال تشمل كلمات الوصل: ممكن الحصول على ملف

www.contratest.com )"في صفحة "تنزيل ملفات( 

 وال تحوي جميع الكلمات المهّمة لالمتحان، وانّما تشمل الكلمات األكثر شيوًعا فحسب! جزئية، في هذا الملف هي قائمة القائمة 

 مشتقاتهم يشمل درجة صعوبة الكلمات، تقدير  كلمة مع 4000ب كامل والمكوّن من الحصول على قاموس انجليزي محوس يمكن

 ContraEnglishرزمة ضمن االشتراك بحتمال ظهور كل كلمة في االمتحان وامكانية التمرّن اونالين على الكلمات ومفرداتهم، وذلك ال

سؤال للتمرّن مع اجابات مفصّلة جًدا، فصول كاملة، احصائيات  600الرزمة تشمل ايًضا أكثر من . www.contratest.comعلى موقع 

 ... شاملة شخصية وقطرية، ملفات مساعدة وأكثر

 

 

 

 

 

 ح،جًدا بالنجاح

  حطاقم موقع كونتراتست 
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# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

1 abundance وفرة 
    2 academy أكاديمية 
    3 accept يقبل 
    4 accident حادث 
    5 acclaim مديح يمدح هتاف يهتف 

 6 accompany يرافق 
    7 account حساب )في المصرف مثالً( اعتبار يعتبر 

  8 accuracy دقة 
    9 accuse يتّهم 
    10 achieve ينجز 
    11 acknowledge يعترف 
    12 acquire يكتسب 
    13 act مشهد يتظاهر تصرّف يتصرّف يمثّل 

14 activate يشغّل / يفعّل 
    15 actual واقعي 
    16 add يضيف / يجمع 
    17 adequate   مالئم كاف 

   18 adjust يضبط يتأقلم 
   19 administer يعطي دواء يدير 
   20 admire يقّدر / يعجب 

    21 admit يسمح بالدخول يعترف 
   22 adopt يتبنّى 

    23 adult بالغ 
    24 advance يتقّدم 
    25 advantage افضلية / منفعة 
    26 advocate محام   يؤيد يدافع عن 

  27 affect يؤثر 
    28 afford يتمكن من )ماليًا( يستطيع / يقدر على 

   29 afraid خائف 
    30 age زمن ُعُمر يتقدم في السن 

  31 agency وكالة 
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# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

32 agree يوافق 
    33 agriculture زراعة 
    34 aim هدف يصوّب / يهدف الى 

   35 alarm انذار منبّه ينبّه / يحّذر 
  36 alcohol كحول 

    37 allow يسمح 
    38 alter يغيّر / يعّدل 
    39 alternate متعاقب متبادل / متناوب 

   40 amaze يذهل 
    41 amount كمية 
    42 ancestor سلف / جد 
    43 ancient قديم 
    44 animal حيوان 
    45 annual سنوي 
    46 apparent ظاهر / واضح 
    47 appeal جاذبية يجذب / يعجب استئناف يستأنف 

 48 appear يظهر 
    49 apply يقدم طلب يطبّق / يستعمل 

   50 appreciate يقّدر 
    51 appropriate مناسب / مالئم 
    52 approve يوافق 
    53 architecture هندسة معمارية 
    54 area منطقة 
    55 argue يتجادل 
    56 arm ذراع يسلّح 

   57 army جيش 
    58 arrive يصل 
    59 art فن 
    60 artificial اصطناعي 
    61 assess يقيّم / يقّدر 
    62 assist يساعد 
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# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

63 associate يربط 
    64 assume يفترض 
    65 astonish يدهش 
    66 attack هجوم يهاجم 

   67 attempt محاولة يحاول 
   68 attention انتباه 

    69 attitude توجه 
    70 attract يجذب 
    71 attribute يزةم ينسب 

   72 audience جمهور 
    73 author مؤلّف  
    74 authority تفويض ُسلطة 

   75 availability توفّر 
    76 avoid يتجنّب 
    77 award جائزة يمنح جائزة 

   78 awareness وعي / إدراك 
    79 balance رصيد / حساب توازن يوازن 

  80 ban منع / حظر يمنع / يحظر 
   81 basis اساس 

    82 beauty جمال 
    83 begin يبدأ 
    84 behave يتصرّف 
    85 believe يصّدق / يؤمن 
    86 benefit  منفعة / فائدة ينفع / يفيد 

   87 biography سيرة ذاتية 
    88 bite لدغة / عضة يلدغ / يعض لقمة يقضم 

 89 borrow ستعيري 
    90 brain مخ 
    91 bright فاتح مضيء 

   92 bring يحضر 
    93 broad واسع / عريض 
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# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

94 build يبني 
    95 business شأن عمل / تحارة 

   96 buy يشتري 
    97 campaign حملة يقوم بحملة 

   98 capability قدرة 
    99 capital حرف كبير عاصمة أساسي 

  100 care اهتمام يهتم 
   101 case غطاء حالة قضية 

  102 cause قضية سبب 
   103 center مركز يمركز 
   104 century قرن 

    105 challenge تحّدي يتحّدى 
   106 change تغيير يتغيّر 
   107 character شخصية 

    108 characterize يميّز 
    109 child طفل 
    110 citizen مواطن 
    111 civilian مواطن 
    112 claim يحصل على ادعاء يّدعي 

  113 clarify يوضّح 
    114 classic كالسيكي / تقليدي 
    115 climate مناخ 
    116 close مقرّب قريب لقيغ 

  117 coat معطف غطاء يغطّي 
  118 collect يجمع 

    119 colonize يستعمر 
    120 combine يدمج 
    121 commerce تجارة 
    122 common عام مشترك شائع 

  123 communicate يتواصل 
    124 community مجتمع 
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# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

125 compare يقارن 
    126 compete ينافس 
    127 complete كامل يكمل 

   128 complex معّقد عقدة 
   129 compose يشكّل يؤلّف يلّحن 

  130 compromise مساومة / تنازل يساوم / يتنازل 
   131 conceive تحمل بطفل يفهم 
   132 concentrate يركّز 

    133 concern اهتمام يهتم قلق يقلق 
 134 condemn يدين يشجب / يستنكر 

   135 condition وضع شرط 
   136 conduct تصرّف يوصل يجري / يدير 

  137 conflict صراع / نزاع يتضارب / يتعارض 
   138 conform ينصاع / يمتثل 

    139 connect  ّصليت 
    140 conquer يحتل 
    141 consciousness وعي 
    142 consequence عاقِبة / نتيجة 
    143 conserve يحافظ 
    144 consider يراعي يعتبر 

   145 consist يتألّف / يتكوّن من 
    146 constant ثابت / دائم 
    147 constitute يشكّل 
    148 construct يبني 
    149 consume يستهلك 
    150 contact لمس اتصال يتّصل بـ 

  151 contaminate يلوّث 
    152 contemporary معاصر 
    153 contend يجادل ينافس 

   154 content رضا راض   محتوى 
  155 continue يستمر 
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# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

156 contrast تباين / تفاوت يناقض 
   157 contribute يساهم 

    158 control تحكّم / سيطرة يتحكم بـ / يسيطر 
   159 controversy جدال 

    160 convenience راحة 
    161 convince يقنع 
    162 cooperate يتعاون 
    163 cost تكلفة يكلف 

   164 country ريف دولة 
   165 cover غالف غطاء يغطّي 

  166 create يصنع / يخلق 
    167 creature مخلوق 
    168 crime جريمة 
    169 criticize ينتقد 
    170 crop محصول يحصد يقطع 

  171 culture حضارة 
    172 curiosity ُفضول 
    173 current حالي تيار 

   174 custom عادة 
    175 customer زبون 

    176 damage ضرر يلحق ضرر 
   177 deal )صفقة يتعامل )مع 
   178 debate جدال يجادل 
   179 debt َدْين 

    180 decade عقد 
    181 decide يقرر 
    182 decisive حاسم 
    183 decline هبوط / انحدار يهبط / ينحدر يرفض 

  184 decrease انخفاض ينخفض 
   185 deepen يعّمق 

    186 defeat هزيمة يهزم 
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# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

187 defend يدافع 
    188 define يعرّف 
    189 degree ةشهادة علمي درجة 

   190 delay تأجيل يؤّجل تأخير يؤّخر 
 191 deliberate مقصود يتداول / يتشاور 

   192 demand مطالبة مطلب طلب يطلب يطالب 

193 demonstrate يظهر بالعرض يتظاهر 
   194 depend يتعلّق يعتمد 
   195 depict يصف 

    196 derive يشتق 
    197 describe يصف 
    198 desert صحراء يهجر 

   199 design تصميم يصمّم 
   200 desire رغبة يرغب 
   201 destroy يدّمر 

    202 detail تفاصيل يفصّل 
   203 detect يكتشف يتعّقب 
   204 determine يصرّ  يحّدد 
   205 devastate يدّمر 

    206 develop طوّرت يتطوّر تطوير يطوّر 
 207 devote يكرّس 

    208 die يموت 
    209 diet نظام غذائي حمية 

   210 differ يختلف 
    211 difficulty صعوبة 
    212 direct مباشر يوّجه يدير يخرج 

 213 disadvantage سيئة / سلبية 
    214 disaster كارثة 
    215 discover يكتشف 
    216 disease مرض 
    217 disorder خلل فوضى يسبب الفوضى 
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# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

218 display عرض يعرض 
   219 dispute جدال يجادل 
   220 disregard تجاهل يتجاهل 
   221 distinction تفرقة تمييز 
   222 distribute يوزّع 

    223 diverse متنوّع يتنوّع 
   224 divide يقّسم 

    225 domestic منزلي   محلّي  داجن 
  226 dominate يسطر 

    227 donate يتبرّع 
    228 doubt  ّشكّ  يشك 

   229 drama دراما / حزن 
    230 draw تعادل يستّل / يسحب رسمة يرسم 

 231 drop قطرة انسحاب ينسحب سقوط يسقط 

232 drug دواء مخّدِر يخّدر 
  233 early مبكّر 

    234 ease راحة يريح سهولة يسّهل 
 235 east شرق 

    236 economy إقتصاد 

    237 edit يعّدل يحرّر 
   238 educate يثقف / يعلّم يربّي 
   239 effect ينجز تأثير 
   240 effort جهد 

    241 elect ينتخب 
    242 electricity كهرباء 
    243 eliminate يزيل / يتخلّص من 
    244 empire امبراطورية 
    245 employ يستخدم يوظِّف 

   246 enable يمكّن 
    247 enclose يرفق 
    248 encourage يشجع 
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# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

249 end هدف نهاية ينتهي 
  250 endanger يعرّض للخطر 

    251 endure يدوم يتحمّل 
   252 enemy عدو 

    253 energy طاقة 
    254 enforce يفرض 
    255 engage يشغل يشارك يخطب 

  256 engineer مهندس يهندس 
   257 enlarge يكبّر 

    258 enormous ضخم / هائل 
    259 enough   كفى كاف 

   260 enslave يستعبد 
    261 ensure يضمن 
    262 enter يدخل 
    263 environment بيئة 

    264 envision يتصوّر / يتخيّل 
    265 equalize  يساوي 
    266 escape هروب يهرب 

   267 essence جوهر 
    268 establish يؤسس 

    269 estimate يخمّن / يقّدر 
    270 ethnic عرقي 

    271 even حتى زوجي متساو   يعادل / يوازن 
 272 eventual نهائي 

    273 evidence دليل / برهان 
    274 evolve يتطوّر 
    275 exact دقيق 

    276 examine يمتحن فحصي 
   277 exceed يتجاوز 

    278 excel يمتاز 

    279 except ما عدا يستنثي 
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# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

280 exchange مقايضة / مبادلة   يقايض / يبادل 
   281 exclude يستثني 

    282 exclusive حصري 
    283 excuse  عذر يعذر 

   284 exhaust يستنفذ ُيرهق 
   285 exhibit معرض يعرض 
   286 exist يتواجد 

    287 expand يتوّسع 
    288 expect يتوقع 
    289 expend ينفق 

    290 experience خبرة تجربة يمر بتجربة 
  291 experiment تجربة علمية يجري تجربة 

   292 expert خبير 

    293 explain يفّسر 
    294 exploit يستغل 
    295 explore يستكشف 
    296 export صادرة يصّدر 

   297 expose يكشف 

    298 express يعبّر 
    299 extend يمّدد يمتد 

   300 extinction إنقراض 
    301 extreme متطرّف 
    302 face وجه يواجه 

   303 fact حقيقة 
    304 factor عامل يحلّل إلى عوامل 

   305 factory مصنع 
    306 fail يفشل 
    307 fame شهرة 
    308 familiarity معرفة / اطاّلع 
    309 farm مزرعة يزرع 

   310 fascinate يسحر / يفتن 
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# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

311 fast سريع يصوم 
   312 fault ذنب خطأ عيب يعيب 

 313 favor خدمة يفضّل 
   314 fear خوف يخاف 
   315 feature ملمح ميزة / صفة يقّدم 

  316 fertilize يخصب 
    317 fidelity وفاء / إخالص 
    318 fight شجار يتشاجر قتال يقاتل 

 319 figure يحسب شكل رقم  شخصيّة 
 320 fill يمأل 

    321 finalize يحسم / يقرّر نهائيّا 
    322 finance تمويل يموّل 

   323 fine جيّد / حسن غرامة مالية ُيغرّم ماليّا 
  324 fit  ذو لياقة بدنيّة يالئم / يناسب 

   325 flight حلة جويّةر طيران 
   326 flood فيضان يفيض 
   327 flower زهرة يزدهر 
   328 fluency طالقة 

    329 focus مركز / بؤرة تركيز يركّز 
  330 follow يتبع 

    331 force قوة يجبر 
   332 foreign اجنبي 

    333 forest غابة 
    334 form شكل يشكّل 

   335 former سابق 
    336 formulate يخترع يصيغ 

   337 fortune ثروة حظ 
   338 found يؤّسس 

    339 fragrance عبير / عطر 
    340 freeze تجمُّد يجمّد 

   341 frequency تكرّر 
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# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

342 fresh طازج 
    343 fuel وقود يزوّد بالوقود 

   344 function دالّة وظيفة يؤدي وظيفة 
  345 fund  صندوق مال يموّل 

   346 gain زيادة  يزيد كسب يكسب 
 347 globe الكرة األرضية 

    348 govern يحكم 
    349 grade صف )في مدرسة( صنف يصنّف عالمة يقيّم / يضع عالمة 

350 gradual تدريجي 
    351 grow ينمو 
    352 half نصف 
    353 handle مسكة / مقبض يمسك / يلمس يتعامل مع 

  354 harm أذى يؤذي 
   355 heal يشفي 

    356 heat حرارة  يسّخن 
   357 heavy ثقيل 

    358 help مساعدة يساعد 
   359 history تاريخ 

    360 hope أمل يتأّمل 
   361 huge ضخم 

    362 humanity انسانية 
    363 hunt يصطاد 
    364 idea اقتراح فكرة 

   365 ignore يتجاهل 
    366 illness مرض 
    367 imagine يتخيل 
    368 imitate يقلّد 
    369 immediate فوري 
    370 impartiality عدم تحيّز حياد / 
    371 import واردة يستورد 

   372 importance اهمية 
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# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

373 impose  يفرض 
    374 impress يبهر / يترك انطباًعا حسًنا 

    375 improve يحّسن 
    376 include يشمل / يتضمّن 
    377 increase ازدياد يزداد 

   378 independence استقالل 
    379 indicate يشير / يدل 
    380 individual فرد 
    381 industrialize يصنّع 
    382 inevitable محتوم / ال بّد منه 
    383 infect يلوّث يعدي 

   384 influence ثير يؤثّر
ُ
 تأ

   385 inform يبلّغ 
    386 inhabit يسكن 
    387 initiate يبدأ 
    388 injure يؤدّي إلى إصابة 
    389 insect حشرة 
    390 inspire يلهم 
    391 institute معهد / مؤّسسة 
    392 instruct يرشد 
    393 instrument آلة موسيقية اداة 

   394 insult هانةإ يهين 
   395 intellectual مفكّر / مثقف 

    396 intend ينوي / يقصد 
    397 intensity قوّة / شّدة 
    398 interest فائدة / ربح اهتمام يثير االهتمام 

  399 international دولي 
    400 interpret يترجم يفّسر 

   401 interrupt يقاطع 
    402 introduce يعرّف على / يقّدم الى 
    403 invent يخترع 
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# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

404 invest يستثمر 
    405 investigate يتحرّى 
    406 involve يتورّط يتدّخل 

   407 island جزيرة 
    408 isolate يغزل 
    409 issue قضية إصدار يصدر 

  410 judge قاضي يحكم على / ينتقد يصدر حكًما 
  411 justice عدل 

    412 justify يبرّر 
    413 kindness لطف 
    414 know يعرف 
    415 lack نقص يفتقر لـ 

   416 land  ّيابسة / أرض يهبط / يحط 
   417 landscape منظر طبيعي 

    418 language لغة 
    419 last أخير يدوم 

   420 law محاماة قانون 
   421 layer طبقة 

    422 lead يؤدّي إلى يقود 
   423 leave إجازة يغادر / يترك 
   424 legalize يجيز / يجعله قانونيًا 

    425 legislate يشرّع 
    426 lengthen يطيل 
    427 light فاتح اللون خفيف يشعل ضوء يءيض 

428 likelihood احتمال / إمكانية 
    429 limit حدّ  يحّدد 

   430 link صلة / رابط يصل / يربط بين 
   431 literacy القدرة على القراءة والكتابة 

    432 literature أدب 
    433 locate يحّدد موقع 
    434 logic منطق 
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# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

435 lose يفقد يخسر 
   436 loud عال  / صاخب 

    437 machine آلة 
    438 main رئيسي 
    439 maintain ُيعيل يحافظ / يصون 

   440 major موضوع تخصّص  يتخصّص رائد )رتبة عسكريّة( رئيسي / هام 
 441 majority أكثرية 

    442 manage يدير 
    443 manufacture تصنيع يصنّع 

   444 mark إشارة / عالمة يضع اشارة او عالمة 
   445 market سوق يسوّق 
   446 match يضاهي يالئم مثيل / نظير عود ثقاب مباراة  

447 material مادّة 
    448 mathematics رياضيات 
    449 matter  ّمادّة قضيّة / مسألة يهم 

  450 mean لئيم متوسط )حسابي( يعني / يقصد 
  451 measure معيار يقيس  

   452 medicate يطبّب / يعالج 
    453 medieval متعلق بالقرون الوسطى 
    454 member عضو 
    455 memorize يحفظ عن ظهر قلب 
    456 mere فقط رّدمج 

   457 metal معدن 
    458 method أسلوب 
    459 military عسكري / حربي 
    460 mineral معدني معدن 

   461 minister كاهن وزير 
   462 modern حديث / عصري 

    463 mountain جبل 
    464 move ينتقل الى مسكن جديد حركة يتحرّك 

  465 museum فمتح 
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466 music موسيقى 
    467 mystery غموض 
    468 name سمعة يختار اسم  يسمّي 

 469 nation أّمة دولة 
   470 nationality جنسية 

    471 native محلّي 
    472 nature طبيعة 
    473 necessitate يستلزم 
    474 neglect إهمال يهمل 

   475 neighbor يجاور 
    476 north شمال 
    477 notable جدير بالذكر / هام 
    478 novel جديد رواية 

   479 nuclear نووي 
    480 number رقم يرقّم 

   481 nutrition تغذية 
    482 obey يطيع 

    483 object المفعول به )في القواعد( هدف غرض يعترض 

 484 objective موضوعي هدف 
   485 observe يراقب 

    486 obtain يحصل على 
    487 obvious واضح 
    488 occasion مناسبة 
    489 occupy يعمل يحتل 

   490 occur يحدث 
    491 ocean محيط 

    492 offend يهين يهاجم 
   493 official رسمي موظّف 
   494 oil نفط زيت 
   495 omit يحذف 

    496 operate يجري عملية يشغّل 
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497 opinion رأي 
    498 oppose يعارض 
    499 order نظام لبيةط يطلب أمر يأمر 

500 ordinary عادي 
    501 organize ينظّم 
    502 origin أصل 

    503 overcome يتغلب على / يهزم 

    504 owe يكون مدين 
    505 pain ألم يؤلم 

   506 paint دهان / طالء يرسم يدهن 
  507 parliament برلمان 

    508 particular خاص / معيّن 
    509 pay يدفع  
    510 peace سالم 
    511 people أّمة / شعب ناس 

   512 percentage نسبة مئوية 
    513 perform يؤدي عرض يؤدي / ينجز 

   514 period العادة الشهرية دورة فترة 
  515 permanent دائم 

    516 permit يسمح 
    517 personalize  طابع شخصييضغي 
    518 persuade يقنع 
    519 phenomenon ظاهرة 
    520 photograph يصوّر 
    521 physics فيزياء 
    522 place موضع / مكان يضع 

   523 plan خطّة يخطّط 
   524 plant نبتة يزرع 
   525 play مسرحية يمثل دور في مسرحية يعزف يلعب 

 526 plot حبكة مؤامرة يتآمر 
  527 poetry شعر 

    



 

                                                                www.contratest.com.ض.محفوظة لشركة كونتراتست م الحقوقجميع © 

          

# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

528 poison سمّ  يسمّم 
   529 policy )سياسة عمل )لشركة 

    530 polite مهّذب 
    531 politics سياسة 
    532 pollute يلوّث 
    533 popularity شعبية 
    534 populate يسكن 
    535 portrait صورة فنية للوجه 
    536 position وظيفة / منصب وضعية موقع 

  537 possess يستولي يمتلك 
   538 possibility امكانية 

    539 potent قوي / قادر 
    540 power قوة 
    541 practice مزاولة / ممارسة يزاول / يمارس نتدرّب / تمرّ  يتدرّب / يتمرّن 

 542 precede يسبق 
    543 precision دقّة 
    544 predict بتنبّأ 
    545 prefer يفضّل 
    546 prepare تحضير / تجهيز يحضّر / يجّهز 

   547 present الزمن الحاضر هدية موجود يقّدم 
 548 preserve يحافظ 

    549 president رئيس 
    550 press الصحافة يضغط 

   551 pretend يتظاهر 
    552 prevent يمنع 
    553 previous سابق 
    554 pride فخر يفتخر 

   555 primary أساسي / رئيسي 
    556 principle مبدأ 
    557 print يطبع 
    558 prison سجن يسجن 
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559 privacy خصوصية 
    560 prize جائزة يمنح جائزة 

   561 probability احتمال 
    562 problem مشكلة 
    563 proceed يتابع / يستمر 
    564 produce ينتج 
    565 profession مهنة 
    566 profit فائدة حرب 

   567 profound عميق 
    568 program مخطط يخطط برنامج يبرمج 

 569 progress تقّدم يتقّدم 
   570 prohibit يمنع 

    571 project مخطط / مشروع يخطط / يهندس يسلّط / يبرز 
  572 prominence بروز 

    573 promote يرقّي يدعم / يروّج 
   574 property ميزة ملكية 
   575 propose يطلب يد )للزواج(  يقترح 
   576 prosper يزدهر 

    577 protect يحمي 
    578 prove يثبت 
    579 provide يشترط يزوّد 

   580 psychology علم النفس 
    581 public عام جماهيري الجمهور 

  582 publish ينشر 
    583 punish يعاقب 
    584 purchase شروة يشتري 

   585 purpose نية / قصد هدف 
   586 quality ميزة جودة 

   587 question سؤال يشكّك بـ 
   588 quicken يسرّع 

    589 radiate  ّيشع 
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590 rain مطر ريمط 
   591 raise عالوة يرفع يربّي 

  592 random عشوائي 
    593 range سلسلة جبال مدى يتراوح 

  594 rapidity سرعة 
    595 rare نيئ نادر 

   596 rate وتيرة نسبة يقيّم 
  597 reach يصل 

    598 read يقرأ 
    599 reality واقع 
    600 realize ركيد 
    601 reason منطق سبب 

   602 recognize يتعرّف على يدرك 
   603 recommend يوصي 

    604 reconcile يصالح 
    605 record رقم قياسي أسطوانة ِسجِل يسّجل 

 606 recover يتعافى 
    607 reduce يقلّل 
    608 refer يعود على / يرجع إلى 
    609 reflect يعكس 
    610 reform  إصالح يصلح  

   611 refugee الجئ 
    612 refuse يرفض 
    613 regard احترام اعتبار يعتبر 

  614 region منطقة 
    615 regret ندم يندم 

   616 regular اعتيادي 
    617 regulate ينظّم 
    618 reign فترة حكم يحكم 

   619 reiterate يكرّر 
    620 reject يرفض 
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621 relate يتعلّق 
    622 relativity نسبيّة 
    623 release تحرير  يحرّر 

   624 relieve يريح يخفّف 
   625 religion دين / ديانة 

    626 rely يعتمد 
    627 remain يبقى 
    628 remark مالحظة يعطي مالحظة 

   629 remember يتذكر 
    630 repeat يكرّر 
    631 replace يستبدل 
    632 report تقرير يقّدم تقرير / يراسل يبلّغ 

  633 represent ينوب 
    634 request  طلب يطلب 

   635 require طلّبيت 
    636 research بحث علمي يجري بحث علمي 

   637 resemble يشبه 
    638 resent يمتعض 

    639 reserve يحجز 
    640 reside يسكن 

    641 resist يقاوم 
    642 resolve  ّيتّخذ قرار يحل 

   643 resource مصدر / مورد 

    644 respect عالقة احترام يحترم 
  645 responsibility مسؤولية 

    646 rest راحة يرتاح 
   647 restore يعيد 

    648 restrict يقيّد 
    649 result نتيجة ينتج / ينجم 

   650 reveal يكشف 

    651 review مراجعة يراجع 
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652 revise يراجع / ينّقح 

    653 revive ينعش / يحيي 

    654 revolt يثور 
    655 rich غني 
    656 right صائب صحيح حق يمين 

 657 rise يزداد يرتفع شروق  يشرق 
 658 risk خطر يعرّض للخطر 

   659 rival منافس   ينافس 
   660 role دور 

    661 route طريق 
    662 ruin دمار يدّمر 

   663 rule قانون حكم يحكم 
  664 safety أمن 

    665 scale سلّم مقياس يقيس 
  666 scene مشهد / منظر 

    667 scholarship منحة 
    668 science علم 
    669 sculpt ينحت 
    670 search بحث يبحث 

   671 secrecy سرّية 
    672 sell يبيع 
    673 sense  ّالعقل / الصواب حاّسة يحس 

  674 separate مفصول يفصل 
   675 serious جّدي 

    676 serve يقّدم يخدم 
   677 set مجموعة غروب يغرب يضبط 

 678 settle يسوّي  يستوطن يستقر 
  679 severity قسوة شّدة 

   680 shape شكل يشكّل 
   681 share سهم شركة حصّة / نصيب يشارك 

  682 sharp ذكي حاد 
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683 shortage نقص 
    684 sign إشارة يشير يوقّع 

  685 significance أهمية 
    686 silence صمت / سكوت 
    687 similarity تشابه 
    688 simplify يبّسط 
    689 situate يقع 
    690 size حجم 
    691 skill مهارة 
    692 skin ِجلد 
    693 socialize يختلط اجتماعيًا 
    694 soften يخفف / ينّعم / يرقّق 
    695 soil تربة 
    696 sole نعل كعب القدم منفرد 

  697 solve يحل 
    698 sound )متين صوت  يبدو )سمعيًا 

  699 source مصدر 
    700 space فضاء فراغ 

   701 specialize يتخصص 
    702 species فصائل 
    703 specify يخصّص يحّدد 

   704 speech خطاب كالم 
   705 speed سرعة يسرع 
   706 spend يصرف / ينفق قضي / يمضيي 
   707 stabilize يثبَت 

    708 stage مرحلة مسرح 
   709 standard مبدأ / قيمة قياسي معيار قياسي 

  710 state دولة والية حالة / وضعية يصرّح 
 711 strengthen يقوي 

    712 structure مبنى ينبي 
   713 struggle نضال كفاح يكافح / يناضل / 
   



 

                                                                www.contratest.com.ض.محفوظة لشركة كونتراتست م الحقوقجميع © 

          

# WORD MEANING 1 MEANING 2 MEANING 3 MEANING 4 MEANING 5 

714 student طالب 
    715 style أسلوب / نمط تصميم يصمّم 

  716 subject الفاعل )في القواعد( عنوان موضوع يعرّض / ُيخِضع 
 717 subjective غير موضوعي 

    718 substance مادة 
    719 substantial مهم / جوهري / أساسي 

    720 succeed يخلف ينجح 
   721 sudden مفاجئ 

    722 suffer يعاني 
    723 suffice يكفي / يفي بالغرض 
    724 suggest افتراح يقترح 

   725 sum مجموع يجمع 
   726 summarize يلّخص 

    727 supply معّدات يزوّد 
   728 support دعم / تشجيع يدعم / يشجع 
   729 surface )مساحة سطح يطفو )على سطح 

  730 surgery عملية جراحية 
    731 surprise مفاجأة يفاجئ 

   732 surround يحيط 
    733 survive ينجو 
    734 suspect مشتبه يشتبه / يشكّ بـ 

   735 sympathize يتعاطف 
    736 system نظام 
    737 teach ييييي يعلّم 

   738 team فريق 
    739 technique تقنية 
    740 technology تكنولوجيا 
    741 tend يميل الى  
    742 tense زمن متوتر يتوتر 

  743 term مصطلح فصل دراسي فترة شرط 
 744 territory إقليم / منطقة 
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745 theorize يضع نظرية 
    746 threaten يهّدد 
    747 tiny صغير جًدا 
    748 tolerate يتسامح يتحمّل 

   749 tour جولة يجول / يطوف 
   750 tourism سياحة 

    751 trace يلمقدار ضئ  اثر يقتفي اثر 
  752 trade مقايضة يقايض تجارة يتاجر 

 753 tradition تقليد 
    754 train قطار يدرّب يتدرّب 

  755 transfer نقل ينقل 
   756 transform يحوّل 

    757 translate يترجم 
    758 transmit  ّينقل يبث 

   759 transparent شفاف 
    760 transport يوصل ينقل / 
    761 travel سفر يسافر 

   762 treat مكافأة يعالج يعامل 
  763 tribe قبيلة 

    764 tropical استوائي 
    765 try يحاكم محاولة يحاول 

  766 turn منعطف دور يدور يقلب 
 767 typical نموذجي 

    768 urge  ّدافع إلحاح يلح 
  769 use تعمالاس يستعمل 

   770 usual اعتيادي / مألوف 
    771 utilize ينتفع يستعمل 

   772 vague غامض / مبهم 
    773 value قيمة يقيّم / يقّدر 

   774 vary يتنوّع / يختلف 
    775 vastness اتّساع 
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776 view رأي / وجهة نظر منظر / مشهد يشاهد 
  777 village قرية 

    778 violate ينتهك 
    779 violence عنف 
    780 virtual خيالي واقعي 

   781 visit زيارة يزور 
   782 vote )صوت )انتخابي( يصوّت )باالنتخابات 
   783 war حرب 

    784 warm دافئ يدفأ 
   785 waste تبذير يبذر قمامة يلقي القمامة 

 786 wealth ثروة  
    787 weapon سالح 
    788 weather طقس 
    789 weigh يزين 
    790 west غرب 
    791 wide واسع 
    792 widespread منتشر / شائع 
    793 wild برّي 
    794 will وصية ارادة 

   795 wine نبيذ 
    796 wing جناح 
    797 work عمل يعمل 

   798 worry قلق يقلق 
   799 worsen يزيد سوًءا 

    800 worth جدارة / استحقاق قيمة 
   801 write يكتب 

    802 yield ثمر / منتوج يثمر يخضع 
   

 


