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LEVEL 1

Nouns

age عمر family العائلة

animal حيوان father الوالد 

apple تفاحة fish سمكة

arm ذراع foot قدم

baby طفل رضيع friend صديق

bag حقيبة fun المرح

ball كرة girl فتاة

bank بنك group مجموعة

bed سرير hand يد 

board لوح head رأس

body جسم home البيت

book كتاب horse حصان

box صندوق hour ساعة

boy صبي house المنزل

bread خبز job وظيفة

breakfast وجبة افطار leg ساق

bus حافلة lunch غداء

business اعمال إدارية man رجل

camera الة تصوير money مال

car سيارة morning صباح

cat قط mother اaم

chair كرسي mouth الفم

child طفل  night المساء

country بلد nose أنف

course مادة orange برتقالة

cup كوب paper ورق

day يوم part جزء

desk طاولة مكتب party حفلة

dinner طعام العشاء person شخص

dog كلب place مكان

door باب player العب

egg بيضة rice رز

end نهاية road طريق
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eye عين room غرفة

face الوجه school مدرسة

shoe حذاء train قطار

shop متجر tree شجرة

sister أخت vegetable خضار

son ابن watch النظر

street شارع water ماء

student طالب week ضعيف

sugar سكر wife زوجة

sun شمس woman امرأة

tea شاي world العالم

thing شيء year سنة

time وقت

Verbs

ask تطلب read اقرأ

begin ابدأ run اركض

buy شراء say قل

carry حمل see شاهد

change تغيير show عرض

close أغلق sit الجلوس

come تعال sleep نوم

drink شرب speak تحدث

drive حملة start بداية

eat تأكل stay البقاء

feel يشعر stop توقف

find إيجاد study دراسة

get الحصول swim سباحة

give منح take أخذ

hear السمع talk تتكلم

help مساعدة teach تدريس

know معرفة tell قول

learn تعلم think اعتقد

leave غادر travel سفر

listen استمع use استخدام

look بحث visit زيارة
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love الحب walk سير

make صنع want يريد

meet يجتمع wash غسل

need حاجة watch راقب

open فتح wear ارتداء

pay دفع work عمل

play لعب write اكتب

Adjectives

bad سيئ late متأخر

best اFفضل light خفيف

better أفضل من little القليل

big كبير long طويل

black أسود new جديد

blue أزرق nice لطيف

cheap رخيص old قديم

closed مغلق orange البرتقالي

cold برد poor فقير

dark داكن possible ممكن

different مختلف ready استعداد

difficult صعب red أحمر

easy سهل right الصحيح

fast بسرعة round الجولة

favorite المفضل sad حزين

fine غرامة safe آمن

free مجاني same نفسه

good جيد second ثانيا

great رائعة short باختصار

green أخضر slow بطيء

happy سعيد small صغير

hard صعب strong قوي

high عالي tall طويل

hot حار third ثالث

hungry جائع white أبيض

important مهم wrong خاطئ

kind طيب القلب yellow أصفر

large كبير young شاب



Definitions - Life Skills – G10 – Term 1|267

Adverbs

again مرة ثانية together معا

almost تقريبا tomorrow غدا

already
قمت بها بهذه 

السرعة
tonight الليلة

early مبكرا well حسنا

now ا@ن yesterday البارحة

today اليوم

LEVEL 3

Nouns

address العنوان kind طيب القلب

adult بالغ lady سيدة

afternoon بعد الظهر language لغة

back الى الخلف life حياة

beginning البداية meat لحم

bird طائر milk حليب

brother أخ minute دقيقة

building بناء month شهر

circle دائرة moon القمر

city مدينة name اسم

class الفصل news أخبار

clothes مالبس number عدد

coffee قهوة office مكتب

color اللون parent أهلي

computer الحاسوب past الماضي

cook طبخ phone الهاتف

date التاريخ photo صورة فوتوغرافية

daughter ابنة picture صورة

doctor دكتور plane طائرة

ear أذن plant النبات

example مثال police شرطة

farm مزرعة present الحالي

finger اصبع اليد price السعر

fire حريق problem مشكلة
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floor أرضية seat مقعد

flower زهرة second ثانيا

food طعام south جنوب

football كرة القدم sport رياضة

fruit فاكهة star نجمة

game لعبة story قصة

garden حديقة subject فاعل

gift هدية summer الصيف

grass عشب table جدول

hair شعر teacher مدرس

hat قبعة team الفريق

holiday عطلة television تلفزيون

hospital مستشفى ticket تذكرة

hotel الفندق tooth سن

husband الزوج town بلدة

internet ا[نترنت toy لعبه

key مفتاح university جامعة

kid طفل village قرية

radio راديو wall جدار

rain مطر way طريق

restaurant مطعم weekend
اجازة نهاية 
االسبوع

right الصحيح window نافذة

sale تخفيض السعر winter الشتاء

salt ملح word كلمة

sea بحر

Verbs

add إضافة lose تخسر

agree يوافق على join انضم

answer إجابة keep احتفظ

arrive وصل kick ركلة

become أصبح like احب

believe أؤمن mean تعني

break استراحة move خطوة

bring احضر order النظام
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call مكالمة paint رسم

catch قبض على park منتزه

check االختيار place مكان

choose اخترت plan خطة

clean نظيف pull سحب

copy نسخ push إدفع

cost كلفة race سباق

decide قرر receive استالم

draw تعادل remember تذكر

enjoy استمتع ride ركوب

fail فشل sell يبيع

fall تقع send إرسال

finish إنهاء share يتقاسم

fly يطير shop متجر

follow إتبع smoke دخان

forget تنسى stand موقف

grow النمو try حاول

hit ضرب turn منعطف

hold عقد understand تفهم

hope أمل wait انتظر

invite يدعو win انتصر

Adjectives

alone وحده low منخفض

available متاح mad مجنون

beautiful جميل married متزوج

boring ممل modern حديث

busy مشغول national وطني

clear صافي normal طبيعي

close أغلق perfect في احسن االحوال

cool بارد popular مشهور

dangerous خطير pretty جميل

deep عميق quick سريع

dirty قذر quiet هادئ

dry جاف real حقيقي

exciting مثير sick مريض
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expensive مكلفة simple بسيط

fair عادل single أعزب

famous مشهور sorry آسف

fat دهن special خاص

final نهائي square مربع

full كامل sure بالتأكيد

funny مضحك sweet حلو

gray رمادي tired متعب

heavy ثقيل top أعلى

interesting مثير لRعجاب true صحيح

last اVخير various مختلف

lazy كسول warm دافئ

left اليسار wet مبلل

lost ضائع whole كامل

wide واسع

Adverbs

actually فعال maybe ربما

certainly بالتأكيد nearly تقريبا

especially خاصة once ذات مرة

finally أخيرا perhaps ربما

further المزيد probably المحتمل

instead بدال من quite تماما

left اليسار

LEVEL 3

Nouns

air هواء list قائمة

area منطقة machine آلة

art فن manager مدير

basketball كرة سلة match مباراة

beach شاطئ meal وجبة

bedroom غرفة نوم medicine الدواء

bit جزء meeting عقد اجتماع

boat قارب member عضو

boss رئيس message الرسالة
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bottom أسفل moment لحظة

break استراحة mountain جبل

card بطاقة movie فيلم

cash السيولة النقدية neighbor جار

center مركز north شمال

club النادي note مالحظة

coach مدرب nurse ممرض

company شركة oil نفط

competition مسابقة page صفحة

customer زبون pair زوج

desert صحراء park منتزه

dream حلم plate طبق

east الشرق program برنامج

email بريد االلكتروني project مشروع

evening المساء reason سبب

fact حقيقة rest راحة

fan مروحة rock صخرة

field حقل، مجال rule حاكم

file ملف score أحرز هدفًا

form شكل shirt قميص

front جبهة أمامية side جانب

glass زجاج sign الفته

goal هدف site موقع

gold ذهب size حجم

half نصف sky سماء

health الصحة snow ثلج

heart قلب sound صوت

hill تله space الفضاء

history التاريخ staff العاملين

ice الثلج teenager مراهق

idea فكرة theatre مسرح

information معلومات use استخدام

island جزيرة video فيديو

kitchen مطبخ weather طقس

knife سكين website موقع الكتروني

lesson درس west غرب
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letter رسالة wind ريح

level مستوى winner الفائز

light خفيف worker

line خط

Verbs

act عمل let السماح

borrow اقتراض lie كذبة

build بناء live حي

care رعاية miss اDنسة

complete كامل mix مزج

continue أكمل offer عرض

count عد point نقطة

cover غطاء، يغطي post بعد

cross الصليب practice ممارسة

cry بكاء prefer تفضل

deal صفقة prepare إعداد

describe وصف reach وصول إلى

discuss تناقش record سجل

dress فستان repair يصلح

enter أدخل rest راحة

exit خروج return عودة

explain شرح save حفظ

face وجه serve يخدم

fight حارب set مجموعة

fill fام shut إغالق

fix أصلح smell رائحة

happen حدث smile ابتسامة

hate كراهية spell سحر

hurt جرح spend أنفق

include تتضمن store تخزين

jump قفز surprise مفاجأة

last آخر thank شكرا

laugh ضحك throw رمي

lead قيادة tour جولة

lend إقراض



Definitions - Life Skills – G10 – Term 1|273

Adjectives

afraid خائف mean تعني

amazing رائعة  missing مفقود

angry غاضب necessary ضروري

annual سنوي negative سلبي

brief نبذة online عبر االنترنت

bright مشرق original أصلي

broken مكسور pink وردي

certain المؤكد pleased مسرور

comfortable مريح present الحالي

common مشترك recent حديث

correct صحيح regular منتظم

digital رقمي shy خجول

electric كهربائية similar مماثل

empty فارغة soft ناعم

excellent ممتاز straight مباشرة

excited منفعل strange غريب

foreign أجنبي successful ناجح

fresh طازج terrible رهيب

glad سعيد thin رقيق

golden ذهبي tiny صغير

healthy صحي unhappy تعيس

huge ضخم united متحد

interested مهتم unusual غير عادي

international دولي upset مضطرب

latest آخر useful مفيد

local محلي usual معتاد

loud عال wild وحشي

lucky سعيد الحظ wonderful رائع

main رئيسي worried قلق
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action إجراء

activity نشاط

actor الممثل

advice النصيحة

airport مطار

apartment شقة

band فرقة

bone عظم

brain دماغ

bridge جسر

century قرن

chance فرصة

channel قناة

college كلية

corner ركن

crowd حشد

cut قطع

danger خطر

degree الدرجة العلمية

delay تأخير

detail التفاصيل

diet حمية

difference فرق

discount تخفيض السعر

document وثيقة

education التعليم

effect تأثير

effort مجهود

event حدث

exercise ممارسة

experience خبرة

farmer مزارع

fashion موضة

feeling شعور

film فيلم

flight رحلة

forest غابة

furniture أثاث

future مستقبل

gas غاز

golf جولف

guess يخمن

guest ضيف

hall قاعة

highway طريق سريع

human االنسان

joke نكتة

law القانون

leader زعيم

luck حظ

Adverbs

anyway بأية حال quickly بسرعة

clearly اوضح اكثر rather بدال

daily يوميا recently مؤخرا

easily بسهولة slowly ببطء

exactly بالضبط usually عادة

immediately على الفور weekly أسبوعي

LEVEL 4

Nouns
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magazine مجلة

mail البريد

market سوق

memory ذاكرة

million مليون

mind عقل

mistake خطأ

model نموذج

nation دولة

nature طبيعة

neighborhood حي

net شبكة

newspaper جريدة

pain ألم

partner شريك

pass اجتياز

passenger راكب

piece قطعة

point نقطة

power سلطة

prize جائزة

quarter ربع

ring حلقة

role دور

salary راتب

sand رمل

science العلوم

screen شاشة

season الموسم

show تبين

software البرمجيات

spring ربيع

stadium ملعب

station محطة

stomach معدة

storm اقتحام

suit بدلة

temperature درجه الحرارة

term تعبير

text نص

traffic حركة المرور

trip رحلة

type اكتب

uncle اخو االم

variety تشكيلة

visitor زائر

wood خشب

allow السماح

announce أعلن

appear ظهر

attempt محاولة

beat يضرب

belong تنتمي

bite عضة

brush فرشاة

burn حرق

camp مخيم

cancel إلغاء

charge تهمة

climb تسلق

collect جمع

contact اتصال

control التحكم

create خلق

demand الطلب

design تصميم

drop إسقاط

earn كسب

expect توقع

Verbs
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feed تغذية

fit تناسب

create خلق

demand الطلب

design تصميم

drop إسقاط

earn كسب

expect توقع

feed تغذية

fit تناسب

own يمتلك

pack حزمة

pick اختيار

plant النبات

press صحافة

print طباعة

promise وعد

quit استقال

raise رفع

realize أدرك

reduce يقلل، يقلص

relax استرح

rent إيجار

repeat كرر

reply رد

report تقرير

search البحث عن

step خطوة

succeed تنجح

taste طعم

touch لمس

trade تجارة

wake استيقظ

wish رغبة

worry قلق

active نشط

alive على قيد الحياة

asleep نائم

attractive جذاب

average متوسط

awake استيقظ

awful مروع

basic اeساسية

bored ضجر

broad واسع

calm هدوء

careful حذر

direct مباشرة

due بسبب

eastern الشرقية

false خاطئة

familiar مألوف

fantastic رائع

female أنثى

flat الشقة

giant عمالق

guilty مذنب

handsome جميل المظهر

hopeful متفائل

horrible فظيع

impossible غير ممكن

initial أول

intelligent ذكي

likely على اeرجح

male ذكر

mobile جوال

natural طبيعي

nearby قريب

neat أنيق

Adjectives
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account حساب

amount كمية

artist فنان

attention انتباه

benefit المنفعة - 
مصلحة

birth والدة

boot حذاء

bottle زجاجة

capital رأس المال

career
المشوار المهني، 

مهنة

champion بطل

championship بطولة

chip رقاقة

choice االختيار

cloud سحابة

cold برد

comment التعليق

conversation محادثة

couple زوجان

court محكمة

credit ائتمان

crime جريمة

damage ضرر

decision قرار

department قسم

distance المسافات

doubt شك

ahead قدما

apart بعيدا

badly بشكل سيئ

carefully بعناية

completely تماما

fully بشكل كامل

indeed طبعا

personal الشخصية

positive إيجابي

powerful قوي

private خاص

professional محترف

proud فخور

public عامة

pure نقي

rare نادر

scary مخيف

serious جدي

sharp حاد

social اجتماعي

southern جنوبي

super الممتاز

total اgجمالي الكلي

traditional تقليدي

unlikely من غير المرجح

western الغربي

willing راغب

worth قيمة

meanwhile
وفي الوقت 

نفسه

particularly خاصة

percent مائة فى المائة

possibly ربما

suddenly فجأة

unfortunately لسوء الحظ

Adverbs

LEVEL 5

Nouns
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earth أرض

electricity كهرباء

employee عامل

energy طاقة

engine محرك

engineer مهندس

environment بيئة

expert خبير

figure الشكل

government حكومة

ground أرض

height ارتفاع

hole ثقب

instrument أداه

interview مقابلة

judge القاضي

land أرض

library مكتبة

lie كذبة

map خريطة

marriage زواج

material مادة

mirror مرآة

neck العنق

noise ضجيج

ocean محيط

opinion رأي

organization التنظيم

owner مالك

path مسار

patient المريض

peace سالم

performance أداء

pilot طيار

plastic البالستيك

pocket جيب

pool حوض السباحة

president الرئيس

product المنتج

quality جودة

range نطاق

rate معدل

region منطقة

relationship صلة

report تقرير

result نتيجة

river نهر

scene مشهد

scientist عالم

sentence جملة 

service خدمة

ship سفينة

silver فضي

situation حالة

skill مهارة

sort فرز

spot بقعة

stage المسرح

store تخزين

success نجاح

system نظام

title عنوان

tourist سائح

truck شاحنة

uniform الزي الموحد

unit وحدة

voice صوت

writer الكاتب

yard حديقة منزل
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abroad خارج البالد

advanced متقدم

ancient القديمة

brilliant عبقري

central وسط

clever ذكي

confident واثق

cultural ثقافي

delighted
في منتهى 
السعادة

achieve تحقيق

admit اعترف

aim هدف

approach أسلوب

argue تجادل

arrest اعتقال

attend حضر

avoid تجنب

blow ضربة

bother يزعج

cause سبب

complain شكوى

consider يعتبر

contain يحتوي

deliver تسليم

develop تطوير

dig حفر

direct مباشرة

discover اكتشف

divide فرق

excuse عذر

fish سمك

grab انتزاع

hide إخفاء

imagine تخيل

improve تحسن

increase زيادة

insist أصر

interest اهتمام

judge القاضي

notice إشعار

pass اجتياز

pour صب

prevent يحول دون

produce إنتاج

protect يحمي

prove ثبت

provide تزود

refuse رفض

remain تظل

remove نزع

replace يحل محل

require تطلب

research بحث

seem بدا

select اختار

shake هزة

solve حل

spot بقعة

stick عصا

suggest اقترح

support الدعم

tie التعادل

train قطار

trust ثقة

warn تحذير

wave موجة

wonder عجب

Verbs

Adjectives
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disappointed خائب االمل

electronic إلكتروني

enormous هائل

environmental بيئي

equal متساوي

experienced ذوي الخبرة

financial مالي

former سابق

friendly ودود

general عام

gentle لطيف

helpful مفيد

hidden مخفي

historical تاريخي

honest صادق

ill مريض

independent مستقل

jealous غيور

lonely وحيدا

maximum أقصى

metal معدن

mild معتدل

minimum حد ادنى

narrow ضيق

nervous متوتر

northern شمالي

opposite مقابل

ordinary عادي

patient المريض

permanent دائم

plain عادي

previous سابق

proper الئق

reasonable معقول

responsible مسؤول

rude غير مهذب

scared خائفة

scientific علمي

silent صامت

stylish أنيق

terrific رائع

thick سميك

tight ضيق

tough قاس

typical نموذجي
uncomfortable غير مريح

unnecessary غير ضروري

weak ضعيف

wooden خشبي

absolutely بال شك

afterwards بعد ذلك

briefly موجز

directly مباشرة

extremely جدا

generally علي العموم

hardly بالكاد

mostly خاصة

obviously بشكل ملحوظ

otherwise خالف ذلك

previously سابقا

typically خصوصا

Adverbs
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ability القدرة

agency وكالة

appearance مظهر خارجي

appointment موعد

article مقالة

audience جمهور

author مؤلف

base قاعدة

bay خليج

blame إلقاء اللوم على

border الحدود

bowl عاء

breath تنفس

cap قبعة

captain قبطان

case حالة

castle قلعة

check االختيار

click انقر

clothing مالبس

commercial تجاري

concert حفلة موسيقية

condition حالة

contract عقد

criminal مجرم

culture ثقافة

defeat هزيمة

delivery تسليم

development التطوير

difficulty صعوبة

direction اتجاه

discussion نقاش

dozen دزينة

duty واجب

edge حافة

equipment معدات

explanation شرح

factory مصنع

feature خاصية

flag علم

guard الحرس

handle مقبض

hero بطل

image صورة

industry صناعة

issue القضية

item العنصر

jail سجن

journey رحلة

knee ركبة

knowledge معرفة

lawyer محام

lead قيادة

license رخصة

lip شفة

loss فقدان

mark عالمة

meter متر

officer ضابط

option خيار

palace قصر

politics السياسة

population عدد السكان

position موضع

possibility إمكانية

process عملية

professor دكتور جامعى

progress تقدم

LEVEL 6

Nouns
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accept تقبل

access وصول

admire معجب

advertise أعلن

apply تطبيق

attract جذب

breathe تنفس

celebrate احتفل

communicate تواصل

compare قارن

compete تنافس

confirm تأكيد

connect ربط

decrease نقصان

defend الدفاع

depend تعتمد

deserve استحق

destroy هدم

display عرض

dive غوص

encourage شجع

escape هرب

exchange تبادل

exist موجودة

fear خوف

figure الشكل

guide دليل

handle مقبض

hang علق

heal شفاء 

hunt مطاردة

inform إعالم

introduce تقديم

involve تتضمن

knock طرق

land أرض

light خفيفة

loan قرض

lock قفل

match مباراة

property الملكية

purpose غرض

record سجل

relation عالقة

relative قريب

secret سر

secretary سكرتير

section قسم

series سلسلة

shape شكل

sheet ورقة

shoulder كتف

skin بشرة

solution حل

source مصدر

speech خطاب

speed سرعة

state حالة

stone حجر

stuff أشياء

style نمط

tear تمزق

technology تكنولوجيا

trouble مشكلة

vehicle مركبة

warning تحذير

wave موجة

wedding حفل زواج

weight الوزن

Verbs
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mention ذكر
perform اداء
present الحالي
recover استعادة
regret أسف - ندم
remind تذكير
request طلب
reserve االحتياطي
respect احترام

retire تقاعد
reward جائزة او مكافاة
rise ترتفع
risk خطر
slip انزالق
tear تمزق
waste المخلفات

welcome مرحبا

acceptable مقبول
accurate دقيق
backward الى الوراء
bitter ُمر
brave شجاع
buried مدفون

complicated معقد
confused حائر
creative إبداعا
crowded مزدحم
current التيار
dear العزيز

developed المتقدمة
dull ممل

elderly كبار السن
embarrassed بالحرج
emotional عاطفي
engaged مخطوب
entire بأكمله
essential أساسي
exact دقيق

extraordinary استثنائي
fake مزيف

frightened خائف
frozen مجمد
global عالمي

historic تاريخي
illegal غير قانونى

incredible ال يصدق
loose فضفاض
major رائد
middle وسط
monthly شهريا
obvious واضح
official رسمي
painful مؤلم
peaceful سلمي
physical فيزيائي
pleasant ممتعة
practical عملي
raw الخام

realistic واقعي
reliable موثوق
rough صلب - خشن

satisfied راض
sensible معقول
shocked صدمت

significant كبير
smooth ناعم
spare إضافي

spectacular مذهل
surprising الدهشة

Adjectives
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advantage ميزة

airline شركة طيران

application تطبيق

argument جدال

arrangement ترتيب

assistant مساعد

atmosphere الجو

attitude موقف

background خلفية

beauty جمال

bell جرس

branch فرع

cabinet خزانة

ceremony حفل تكريم

charity االعمال الخيرية

chief رئيس

childhood مرحلة الطفولة

coast ساحل

colleague زميل

complaint شكوى

concern
اهتمام، شأن، 

عناية

conclusion الخالصة

conference مؤتمر

connection االتصال

crew طاقم العمل

description الوصف

director المدير

emergency الطوارئ

employer رب العمل

entertainment تسلية

entry دخول

facility منشأة

fault خطأ

favor محاباة - خدمة 

fee رسوم

fuel وقود

generation جيل

glance لمحة

headline عنوان رئيسي

illness مرض

importance أهمية

improvement تحسين

injury إصابة

inquiry استفسار

instance مثل

apparently على ما يبدو

definitely قطعا

eventually في النهاية

fairly بعدل

frequently كثيرا

highly عالية

mainly بشكل اساسي

overall عموما

rarely من النادر

seriously بشكل جاد

shortly قريبا

simply ببساطة

totally كليًا

temporary مؤقت

unknown غير معروف

upper أعلى

valuable ذو قيمة

Adverbs

LEVEL 7

Nouns
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advise نصح

affect تؤثر

afford تحمل

appeal مناشدة

approve وافق

arrange ترتيب

bend ينحني

block منع

convince إقناع

cool بارد

declare أعلن

disappear اختفى

employ توظيف

establish إنشاء

express التعبير

feature خاصية

iron حديد

journalist صحافي

lack نقص

lake بحيرة

length الطول

location موقع

maker صانع

matter مسألة

meaning معنى

method طريقة

novel رواية

object شيئ - جسم

occasion مناسبة

offense جريمة

operation عملية

opportunity فرصة

pattern نمط

payment دفع

period فترة

permission إذن

permit تصريح

politician سياسي

preparation إعداد

roof سطح البيت

route طريق

row صف

security أمن

session جلسة

shadow ظل

sight مشهد

silence الصمت

society المجتمع

stress إجهاد - ضغط

suggestion اقتراح

talent موهبة

tape شريط

technique تقنية

tip نصيحة

topic موضوع

tournament مسابقة

tower برج

track مسار

trend اتجاه

union االتحاد

user المستعمل

valley الوادي

van سيارة نقل

virus فيروس

wage اmجور

wheel عجلة

wing جناح

youth شباب

zone منطقة

Verbs
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actual فعلي

additional إضافي

alternative البديل

appropriate مناسب

artificial مصطنع

classic كالسيكي

classical كالسيكي

competitive المنافسة

complex معقد

content محتوى

critical حرج

curious فضولي

desperate يائس

determined تحديد

disappointing مخيب لالمال

domestic محلي

dramatic دراماتيكي

economic اقتصادي

effective فعال

elegant اPنيق

entertaining مسلي

fascinating جذاب

firm حازم

fixed ثابت

frequent متكرر

generous كريم

immediate فوري

injured جرح

internal داخلي

junior صغار

float تطفو

focus تركز

force بالقوة

forgive غفر

form شكل

freeze تجمد

glance لمحة

graduate تخرج

heat حرارة

identify تحديد

lay وضع

maintain الحفاظ على

measure قياس

occur تحدث

operate العمل

organize تنظيم

participate شارك

permit تصريح

persuade اقناع

predict تنبؤ

promote ترويج

question سؤال

recommend نوصي

reflect تعكس

register سجل

rescue إنقاذ

reveal كشف

review استعراض

sail يبحر

scare فزع

shine تألق

sink بالوعة

spread انتشار

stir ضجة

surround إحاطة

tap صنبور

transfer تحويل

treat عالج

wrap لف

Adjectives
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achievement إنجاز

addition إضافة

adviser مستشار

agent وكيل

analyst المحلل

arrival وصول

athlete رياضي

authority هيئة

award جائزة

baker خباز

basis أساس

behavior سلوك

being وجود

bin حاوية

bond رباط

budget ميزانية

celebration احتفال

chapter فصل

character الشخصية

chemical مادة كيميائية

climate مناخ

confidence الثقة بالنفس

conflict صراع

contest مسابقة

data البيانات

debt دين

currently حاليا

entirely تماما

heavily بشكل كبير

largely إلى حد كبير

normally بشكل طبيعي

occasionally أحيانا

perfectly بشكل ممتاز

precisely بشكل دقيق

properly بشكل سليم

regularly بانتظام

slightly قليال

surely بالتأكيد

lovely جميل

medical طبي

mental عقلي

minor
تحت السن 
القانوني

native
مواطن محلي أو 

بلدي

overseas ما وراء البحار

pale باهت

particular مخصص، معين

potential محتمل

primary ابتدائي

regional إقليمي

related ذات صلة

retired متقاعد

secure تأمين

senior كبير

severe شديدة

solid صلب

specific خاص

sudden مفاجئ

unfortunate
مشؤوم - سئ 

الحظ

unique فريد

vast شاسع

wise حكيم

Adverbs

LEVEL 8

Nouns
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decade عقد

designer مصمم

drama دراما

economy اقتصاد

editor محرر

employment توظيف

engineering هندسة

excuse عذر

failure فشل

finance تمويل

forecast توقعات

freedom حرية

fund تمويل

gallery صالة عرض

gap فجوة

grounds أساس

growth نمو

gulf خليج

habit عادة

host مضيف

incident حادث

income دخل

insurance تأمين

intelligence استخبارات

investigation تحقيق

investment استثمار

investor مستثمر

keeper حارس

labor العمل

majority أغلبية

mass كتلة

master رئيسي

media وسائل ا]عالم

mood مزاج

motor محرك

movement حركة

network شبكة

opening افتتاح

package رزمة

percentage النسبة المئوية

pleasure متعة

production إنتاج

profit ربح

proposal مقترح

rail سكة حديدية

reality الواقع
recommendation توصية

resident مقيم

resource مورد

response استجابة

responsibility مسؤولية

routine روتين

safety سالمة

scheme مخطط

seed بذرة

shift نقل

statement بيان

strategy إستراتيجية

strength قوة

survey استقصاء

target الهدف

task مهمة

tradition التقليد

treatment عالج

truth حقيقة

twin التوأم

version ا]صدار

victory فوز

vision الرؤيا

volume الصوت
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anxious قلق

apparent واضح

artistic فني

considerable كبير

constant ثابت

crucial حاسم

demanding مطالبة

developing تطوير

educated متعلم

efficient فعال

assume افتراض

base قاعدة

boost تعزيز

bounce وثب

broadcast البث

capture أسر

chase مطاردة

concentrate تركز

conduct التصرف

define حدد

deny رفض

drag سحب

ensure ضمان

examine بحث

expand وسع

explore إستكشاف

extend تمديد

fine غرامة

flood فيضان

gather جمع

harm ضرر

hire تأجير

ignore تجاهل

indicate تشير

influence تأثير

intend اعتزم

limit حد

load حمل

locate حدد

nod إيماءة

purchase شراء

qualify تأهل

recall تذكر

refer الرجوع

regard الصدد

reject رفض

release إطالق

represent مثل

respond رد

rid تخلص من

roll لفة

ruin خراب

rush اندفاع

satisfy عوض

separate فصل

shock صدمة

split االنقسام

stare التحديق

state حالة

stretch امتداد

suspect مشتبه به

sweep مسح

swing التأرجح

switch تحول

tend تميل

transport المواصالت

trick الخدعة

value القيمة

Verbs

Adjectives
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approximately تقريبا

closely عن كثب

deeply بشدة

forever إلى ا0بد

gently بلطف

hopefully نأمل

increasingly متزايد

overnight
بين عشية 
وضحاها

partly جزئيا

personally شخصيا

quietly بهدوء

truly حقا

widely على نحو واسع

endless التي ال نهاية لها

excessive مفرط

exclusive حصرية

extreme أقصى

fancy نزوة

flexible مرن

formal رسمي

genuine حقيقي

grateful شاكر - ممتن

ideal المثالي

impressive مثير لZعجاب

industrial صناعي

inner داخلي

innocent برئ

intense شديد

invisible غير مرئى

leading قيادة

legal قانوني

lengthy طويل

loyal مخلص

magnificent مهيب

massive هائل

mature ناضج

medium متوسط

multiple متعدد

odd غريب

offensive هجومي

outer خارجي

outstanding معلقة

precise دقيق

premium الممتازة

remarkable رائع

remote عن بعد

rural الريف

secondary ثانوي

sensitive حساس

strict صارم

substantial جوهري

suitable مناسب

technical تقني

unexpected غير متوقع

unfair غير منصف

urgent عاجل

weird عجيب

Adverbs
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aircraft طائرات

analysis تحليل

anger غضب

aspect جانب

association اقتران

balance الرصيد

belief إيمان

billion مليار

brand عالمة تجارية

candidate مرشح

capacity سعة

cast المصبوب

category فئة

chest صدر

circumstance ظرف

citizen مواطن

claim يطالب

client زبون

code رمز

command أمر

committee لجنة

community مجتمع

concept مفهوم

construction إنشاءات

consumer مستهلك

content محتوى

contrast تباين

cooperation تعاون

corporation شركة

creation خلق

crisis أزمة

critic الناقد

cycle دورة

debate مناقشة

destruction تدمير

device جهاز

disaster كارثة

discovery اكتشاف

division شعبة

draft مسودة

earnings أرباح

ease سهولة

emotion عاطفة

error خطأ

estate العقارات

evidence دليل

expectation توقع

expense مصروف

factor عامل

flow تدفق

goods بضائع

guarantee ضمان

heading عنوان

honor شرف

humor فكاهة

independence استقالل

individual فرد

institute معهد

institution مؤسسة

justice عدالة

leadership قيادة

management إدارة

marketing تسويق

mission مهمة

opponent الخصم

pace سرعة

LEVEL 9

Nouns
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alter تغير

appreciate قدر

assist مساعدة

ban حظر

burst انفجار

challenge التحدي

collapse انهيار

commit التزم

compromise حل وسط

contribute المساهمة

criticize ينتقد

decline رفض

demonstrate تظاهر

dominate الهيمنة

emerge الظهور

enable تمكين

encounter لقاء

experiment تجربة

expose تكشف

factor عامل

fade تالشى

fire حريق

function وظيفة

generate توليد

grip قبضة

head رأس

highlight تسليط الضوء

import استيراد

impress اعجاب

insult إهانة

invest استثمر

investigate التحقيق

manufacture صناعة

observe رصد

obtain تحصل

occupy احتالل

oppose معارضة

pause وقفة

praise مدح

preserve الحفاظ على

pack حزمة

policy سياسات

presence وجود

pressure الضغط

pride كبرياء

privacy خصوصية

promotion ترقية وظيفية

prospect احتمال

protection حماية

reaction رد فعل

recovery استرجاع

relief إعفاء

representative ممثل

root جذر

scale مقياس

selection اختيار

setting ضبط

signal إشارة

species نوع

standard معيار

steel صلب

structure بنية

supply العرض

surface سطح

surgery العملية الجراحية

switch تحول

symbol رمز

theory نظرية

tool أداة

trial التجربة

Verbs
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abandoned مهجور

academic أكاديمي

adequate كاف

attached المرفق

automatic أوتوماتيكي

aware علم

biological بيولوجي

capable قادر على

cautious حذر

contemporary معاصر

conventional تقليدي

decent الئق

delicate حساس

detailed مفصل

distant بعيد

eager حريص

educational تربوي

equivalent ما يعادل

exotic غريب

extensive واسعة النطاق

external خارجي

furious غاضب

harmful مضر

identical مطابق

impressed تأثرت

instant لحظة

intellectual مفكر

literary أدبي

modest متواضع

moral أخالقي

mysterious غامض

organic عضوي

precious ثمين

profitable مربح

qualified تأهل

rapid سريع

rear خلفي

relevant ذو صلة

ridiculous سخيف

shallow ضحل

slight طفيف

solar شمسي

stable مستقر

steady ثابت

stunning مذهل

sufficient كاف

superb رائع

tender مناقصة

tremendous هائل

ultimate أقصى

universal عالمي

urban متحضر

visible مرئي

wealthy اkثرياء

process عملية

propose اقترح

react رد فعل

rely اعتمد

remark تعليق

seek يسعى، طلب

settle تسوية

spray رذاذ

stress إجهاد

suspend تعليق

transform تحول

trap فخ

upgrade ترقية

upset مضطراب

witness الشاهد

Adjectives
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barely بالكاد

effectively على نحو فعال

elsewhere مكان اخر

equally بالتساوي

initially في البداية

merely مجرد

necessarily بالضرورة

nevertheless ومع ذلك

originally في اFصل

rapidly بسرعة

specifically على وجه التحديد

strongly بقوة

virtually عمليا

Adverbs

absence غياب

administration إدارة

agenda جدول أعمال

alliance تحالف

ally حليف

ambassador سفير

approval موافقة

assembly جمعية

asset شيء ثمين

assistance مساعدة

attorney محام

bench مقعد

blend مزيج

column عمود

compensation تعويض

consequence نتيجة

constitution دستور

consultant مستشار

context السياق

convention اتفاقية

core النواة

council مجلس

coverage تغطية

crack صدع

criticism نقد

deputy النائب

dispute خالف

edition طبعة

element العنصر

era فترة زمنية

estimate تقدير

executive تنفيذي

existence وجود

export تصدير

expression التعبير

extent مدى

firm ثابت

fortune ثروة

foundation أساس

grace نعمة

graduate تخرج

headquarters المقر الرئيسي

identity هوية

index فهرس

infection عدوى

initiative مبادره

intention نية

interior داخلي

involvement مشاركة

joint مشترك

LEVEL 10

Nouns



Definitions - Life Skills – G10 – Term 1|295

acquire كسب

aid مساعدة

alert إنذار

associate مساعد

bear يتحمل

bid عرض

conclude اختتام

consult تشاور

cope تغلب

deposit الوديعة

desire رغبة

detect كشف

determine حدد

dismiss صرف النظر

eliminate القضاء

enhance تحسين

evaluate تقييم

exceed يتجاوز

glow توهج

impact تأثير أو تصادم

impose فرض

infect إصابة

inspire ألهم

label ملصق

launch إطالق

lean ميل

journal مجلة

legislation تشريع

manner الطريقة

manufacturer
الشركة 
المصنعة

mean تعني

minor
تحت السن 
القانوني

motion حركة

negotiation تفاوض

objective موضوعي

operator عامل

opposition معارضة

outcome نتيجة

panel لوحة

poll تصويت

principle مبدأ

priority أفضلية

prosecutor النائب العام

rank مرتبة

rating تصنيف

reference مرجع

reputation سمعة

requirement مطلب

resolution قرار

retail التجزئة

retirement تقاعد

revenue إيرادات

rival منافس

sample عينة

savings مدخرات

sector قطاع

sponsor كفيل

stake حصة

status الحالة

stock مخزون

summit قمة

tank خزان

tension توتر

territory إقليم

theme موضوع

tone نغمة

wealth ثروة

Verbs
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absolute مطلق

ambitious طموح

appointed عين
comprehensive شامل

conscious واعي

consecutive متتابع

dedicated مخصصة

devoted كرس

diplomatic دبلوماسي

distinct متميز

dominant السائدة

elite نخبة صفوة

frustrated محبط

fundamental أساسي

genetic وراثي

hostile عدائي

inevitable ال مفر منه

influential مؤثر

irrelevant
غير ذات صلة، 
ال عالقة له مع 
الموضوع

isolated معزول

latter أخير

legendary أسطوري

marine بحري

mere مجرد

mutual متبادل

novel رواية

numerous كثير

occasional عرضي

ongoing جاري التنفيذ

optimistic متفائل

prime عدد أولي

prior قبل

prominent بارز

promising واعد

random عشوائي

monitor شاشه

negotiate تفاوض

overcome تغلب

pose تشكل

pursue متابعة

quote اقتبس

rank مرتبة

recruit تجنيد

reform إصالح

relate ربط

resist يقاوم

resolve حل

resume استئنف

retain االحتفاظ

reverse عكسي

sense إحساس

shape شكل

shift تغير

spin دوران سريع

suppose افترض

surrender استسالم

survey استقصاء

sustain المحافظة

tip نصيحة

track مسار

trigger الزناد

urge حث

vary تختلف

view رأي

volunteer تطوع

withdraw سحب

Adjectives
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aboard على متن سفينة

allegedly زاعما

basically بشكل اساسي

constantly باستمرار

firmly بحزم

newly حديثا

potentially يحتمل أن تكون

publicly عالنية

repeatedly مرارا

successfully بنجاح

ultimately في النهاية

worldwide
في جميع أنحاء 

العالم

relative قريب

reluctant مترددة

sophisticated متطور

subsequent الحق

subtle رقيق

superior تتفوق

supreme أسمى

uniform الزي الموحد

vulnerable عرضة

widespread واسع االنتشار

worn لبس

Adverbs


