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Top Media Vocabulary, alphabetically sorted by Arabic word 

Columns: 

A = Arabic word 

B = Arabic word without vowels, for easier searching, no need to type vowels in search window 

C = Part of speech (numbers indicating stems, a=verb, m=masdar, pa = active participle, pp = passive 

participle, these codes are useful when sorting by root). 

D = plural, imperfect vowel etc. 

E = root 

F = frequency class (26 groups of approx. 100 words) 

G = English meaning 

 father 1 أبو آباء .n أب  أَب

 beginning 22 بدأ   8m ابتداء اِْبتِداء

 elementary 23 بدأ   8m ابتدائي  اِْبتِدائيّ 

 smile 19 بسم ات .n ابتسامة  اِْبتِسامّة

 smile, to 16 بسم   8a ابتسم  اِْبتََسمَّ

 distance, to 21 بعد    8a ابتعد  اِْبتَعَدَّ

 eternity 5 أبد آباد .n أبد  أَبَد

 creativity 15 بدع  ات 4m إبداع إِْبداع

 show, to 19 بدو   4a أبدى  أَْبدى

 26 برم   4m إبرام  إْبرام

conclusion (of 
contract) 

 ~ prominent, most 14 برز باِرز  .elat أبرز أَْبَرّز

 26 برم   4a أبرم  أَْبَرمَّ

conclude, to 
(treaty, contract) 

 remove, to 25 بعد    4a أبعد  أَْبعَدَّ

 maintain, to 26 بقي    4a أبقى  أَْبقّى

 inform, to 24 بلغ   4a أبلغ  أَْبلَغَّ

 son 1 بنو  أَْبناء  .n ابن  اِْبن

 daughter 12 بنو  بَنات  .n ابنة  اِْبنّة

 white 5 بيض  بيض  .adj أبيض  أَْبيَض

 coming 20 أتي   .adj اآلتي  -آت  اآلتّيّّ-آٍتّ
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 direction 8 وجه ات  8m اتجاه  اِت ِجاه

 turn, to ~ towards 18 وجه   8a اتجه  اِتََّجهَّ

 union 3 وحد   8m اتحاد  اِت ِحاد

 taking 12 أخذ    8m اتخاذ  اِت ِخاذ

 take, to 13 أخذ    8a اتخذ  اِتََّخذَّ

 contact 4 وصل  ات  8m اتصال  اِت ِصال

 contact, to 6 وصل    8a اتصل  اِتََّصلَّ

 ~ clear, to become 22 وضح    8a اتضح  اِتََّضحَّ

 agreement 6 وفق ات  8m اتفاق  اِت ِفاق

 treaty 11 وفق ات  8m اتفاقية  اِت ِفاقي ّة

 agree, to 12 وفق   8a اتفق  اِتَّفَقَّ

 complete, to 24 تمم    4a أتم  أَتَمَّّ

 accusation 15 وهم ات  8m اتهام  اِت ِهام

 accuse, to 19 وهم   8a اتهم  اِتََّهمَّ

 come, to 3 أتي ، إتْيان1a i أتى  أَتى

 raise, to 11 ثور    4a أثار  أَثارَّ

 provocation 22 ثور  ات  4m إثارة  إِثارة

 prove, to 14 ثبت    4a أثبت  أَثْبَتَّ

 influence, to 12 أثر   2a أثر أَثَّرَّ

 trace 5 أثر آثار .n أثر أَثَّر

 respond, to 10 جوب    4a أجاب  أَجابَّ

 answer 16 جوب  ات  4m إجابة  إِجابة

 ~ proficient, to be 25 جود   4a أجاد  أَجادَّ

 vacation 19 جوز ات 4m إجازة إِجازة

 obligatory 26 جبر   4m إجباري  إْجباريّ 

 meeting 4 جمع   8m اجتماع  اِْجتِماع

 social 3 جمع ون 8m اجتماعي  اِْجتِماعيّ 

 meet, to 18 جمع   8a اجتمع  اِْجتََمعَّ
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 effort 26 جهد   8m اجتهاد  اِْجتِهاد

 carrying out 4 جري   4m إجراء إِْجراء

 procedure 4 جري   4m إجراء إِْجراء

 salary 26 أجر أُجور .n أجرة أُْجرة

 carry out, to 13 جري   4a أجرى  أَْجرى

 period 15 أجل  آجال  .n أجل أََجل

 sake 3 أجل    .n أجل أَْجل

 consensus 24 جمع   4m إجماع  إِْجماع

 total 18 جمل   .adj إجمالي إِْجماليّ 

 entire 21 جمع   .adj أجمع  أَْجَمّع

 ~ beautiful; more 11 جمل َجميل  .elat أجمل أَْجَمّل

 foreign 6 أجنب أَجانِبُ  .n./adj أجنبي  أَْجنَبيّ 

 foreigner 6 أجنب أَجانِبُ  .n./adj أجنبي  أَْجنَبيّ 

 unilateral 26 أحد      أحادي أُحاديّ 

 love, to 3 حبب    4a أحب  أََحبَّّ

 need, to 5 حوج    8a احتاج  اِْحتاجَّ

 protest 22 حجج ات 8m احتجاج  اِْحتِجاج

 respect 9 حرم ات  8m احترام  اِْحتِرام

 respect, to 23 حرم   8a احترم  اِْحتََرمَّ

 ceremony 14 حفل   8m احتفال  اِْحتِفال

 maintain, to 23 حفظ   8a احتفظ  اِْحتَفَظَّ

 celebrate, to 24 حفل   8a احتفل  اِْحتَفَلَّ

 occupy, to 21 حلل    8a احتل اِْحتَلَّّ

 occupation 5 حلل    8m احتالل اِْحتاِلل

 probability 13 حمل ات 8m احتمال  اِْحتِماّل

 contain, to 16 حوي   8a احتوى  اِْحتَوى

 need, to 20 حوج  ات  8m احتياج  اِْحتِياّج

 precautionary 25 حوط   8m احتياطي  اِْحتِياطيّ 
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 one 1 وحد   .n أحد  أََحد

 feel, to 13 حسس   4a أحس أََحسَّّ

 feeling 15 حسس ات  4m إحساس  إِْحساّس

 better 7 حسن َحَسن   .elat أحسن  أَْحَسن

 bring, to 26 حضر    4a أحضر أَْحَضرَّ

 red 8 حمر ُحْمر .adj أحمر أَْحَمّر

 brother 1 أخو إِْخوة .n أخ أَخ

 notify, to 22 خبر   4a أخبر  أَْخبَرَّ

 sister 2 أخو أََخوات .n أخت  أُْخت

 select, to 11 خير   8a اختار  اِْختارَّ

 test 19 خبر   8m اختبار  اِْختِبار

 finalize, to 24 ختم   8a اختتم  اِْختَتَمَّ

 specialty 24 خصص  ات 8m اختصاص  اِْختِصاص

 disappearance 26 خفي   8m اختفاء  اِْختِفاء

 disappear, to 19 خفي   8a اختفى  اِْختَفى

 difference 15 خلف ات  8m اختالف اِْختاِلف

 ~ different, to be 10 خلف   8a اختلف اِْختَلَفَّ

 choice 8 خير ات 8m اختيار  اِْختِيار

1a i،u أخذ  أََخذَّ أَْخذ ،  take, to 2 أخذ   

 taking 16 أخذ    1m أخذ  أَْخذ

 other 1 أخر ون .adj آخر آَخّر

 last 4 أخر أَواِخر  1pa آخر آِخّر

 expel, to 18 خرج   4a أخرج أَْخَرجَّ

 green 9 خضر  ُخَضر  .adj أخضر أَْخَضر

َّ  ~ mistake, make a 23 خطأ   4a أخطأ أَْخَطأ

 hide, to 22 خفي   4a أخفى  أَْخفى

 last 2 أخر   .adj أخير  أَخير

 performance 8 أدي    .n أداء  أَداء
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 tool 15 أدي  أََدوات .n أداة  أَداّة

 manage, to 23 دور   4a أدار  أَدارَّ

 administration 2 دور ات 4m إدارة  إِدارة

 administrative 10 دور   .adj إداري إِداريّ 

 condemn, to 24 دين   4a أدان أَدانَّ

 condemnation 26 دين   4m إدانة إِدانة

 literature 11 أدب آداب  .n أدب أََدب

 literary 19 أدب   .adj أدبي أََدبيّ 

 insert, to 14 دخل    4a أدخل أَْدَخلَّ

 understand, to 10 درك   4a أدرك  أَْدَركَّ

 claim, to 19 دعي \دعو   8a ادعى اِدَّعى

 express, to 26 دلو   4a أدلى أَْدلى

 lower 16 دني\دنو   .elat أدنى أَْدنى

 lead, to 4 أدي    2a أدى أَد ى

 broadcast 18 ذيغ   4m إذاعة إِذاعة

 .n أذن أُذُن
 sg=fem ;أُْذن ##
 ear 17 أذن  آذان 

 permission 12 أذن    .n إذن إِْذن

 want, to 1 رود   4a أراد أَرادَّ

 will 16 رود ات  4m إرادة  إِرادة

 connection 23 ربط   8m ارتباط  اِْرتِباط

 connected, to be 21 ربط   8a ارتبط  اِْرتَبَطَّ

 wear, to 22 ردي    8a ارتدى  اِْرتَدى

 rise 8 رفع ات  8m ارتفاع  اِْرتِفاع

 rise, to 10 رفع   8a ارتفع  اِْرتَفَعَّ

 commit, to 20 ركب    8a ارتكب  اِْرتََكبَّ

 centered, to be 26 ركز   8a ارتكز اِْرتََكزَّ

ّّ  Jordanian 8 أردن  ون .n./adj أردني   أُْرُدن ي 

 sending 16 رسل   4m إرسال إِْرسال
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 send, to 14 رسل   4a أرسل أَْرَسلَّ

 .n أرض  أَْرض
sg=fem   أَراٍض

األَراضي  -  earth 1 أرض  

 ground-based 18 أرض    .adj أرضي أَْرضيّ 

 terror 7 رهب   4m إرهاب  إِْرهاب

 terroristic 10 رهب ون 4m إرهابي  إِْرهابيّ 

 terrorist 10 رهب ون 4m إرهابي  إِْرهابيّ 

 removal 20 زول   4m إزالة إِزالة

 increase, to 12 زود   8a ازداد اِْزدادَّ

 blossoming 25 زهر   8m ازدهار اِْزِدهاّر

 increase 25 زود ات 8m ازدياد  اِْزِدياد

 blue 16 زرق ُزْرق .adj أزرق أَْزَرّق

 crisis 6 أزم  أََزمات .n أزمة أَْزمّة

 foundation 4 أسس أُُسس .n أساس أَساّس

 fundamental 5 أسس ون .adj أساسي  أَساسيّ 

 former 24 سبق    .adj أسبق  أَْسبَّق

 week 3 سبع  أَسابيعُ  .n أسبوع  أُْسبوع

 weekly 24 سبع    .adj أسبوعي  أُْسبوعيّ 

 professor 5 أستاذ أَساتِذة .n أستاذ  أُْستاذ

 ruling out 26 بعد    10m استبعاد  اِْستِْبعاد

 rule out, to 25 بعد    10a استبعد  اِْستَْبعَدَّ

 investment 7 ثمر    10m استثمار  اِْستِثْماّر

 exception 19 ثني  ات 10m استثناء  اِْستِثْناّء

 exceptional 24 ثني    10m استثنائي  اِْستِثْنائيّ 

 interrogation 25 جوب  ات 10m استجواب  اِْستِْجواب

 deserve, to 13 حقق   10a استحق  اِْستََحقَّّ

 intelligence service 24 خبر 10m ##plur استخبارات  اِْستِْخبارات

 usage 6 خدم   10m استخدام  اِْستِْخدام

 use, to 9 خدم   10a استخدم  اِْستَْخَدمَّ
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 summons 25 دعي \دعو ات  10m استدعاء  اِْستِْدعاء

 summon, to 22 دعي \دعو   10a استدعى  اِْستَْدعى

 strategic 15 إستراتيجي   .adj إستراتيجي  إِْستراتيجيّ 

 strategy 15 إستراتيجي ات .n إستراتيجية  إِْستراتيجي ّة

 surrender 25 سلم   10m استسالم  اِْستِْسالم

 martyrdom 24 شهد   10m استشهاد  اِْستِْشهاد

 ~ martyred, to be 24 شهد   10a استشهد  اِْستَْشَهدَّ

 host, to 25 ضيف   10a استضاف  اِْستَضافَّ

 ~ able, to be 2 طوع    10a استطاع  اِْستَطاعَّ

 poll 22 طلع ات 10m استطالع  اِْستِْطالع

 recover, to 23 عود   10a استعاد  اِْستَعادَّ

 prepare, to 23 عدد    10a استعد  اِْستَعَدَّّ

 willingness 10 عدد    10m استعداد  اِْستِْعداد

 review 26 عرض    10m استعراض  اِْستِْعراض

 review, to 23 عرض    10a استعرض  اِْستَْعَرضَّ

 colonialism 23 عمر   10m استعمار  اِْستِْعماّر

 colonialist 26 عمر   10m استعماري  اِْستِْعماريّ 

 usage 18 عمل   10m استعمال  اِْستِْعماّل

 use, to 23 عمل   10a استعمل اِْستَْعَملَّ

 ~ surprised, to be 25 غرب   10a استغرب  اِْستَْغَربَّ

 last, to 21 غرق   10a استغرق  اِْستَْغَرقَّ

 exploitation 18 غلل    10m استغالل اِْستِْغالل

 benefit, to 16 فيد   10a استفاد  اِْستَفادَّ

 benefiting 14 فيد   10m استفادة  اِْستِفادة

 referendum 23 فتي   10m استفتاء اِْستِْفتاّء

 resignation 23 قول   10m استقالة  اِْستِقالة

 reception 14 قبل   10m استقبال اِْستِْقباّل

 receive, to 16 قبل   10a استقبل  اِْستَْقبَلَّ
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 settle, to ~ down 22 قرر   10a استقر  اِْستَقَرَّّ

 become stable, to 22 قرر   10a استقر  اِْستَقَرَّّ

 stability 9 قرر   10m استقرار  اِْستِْقراّر

 independence 17 قلل    10m استقالل  اِْستِْقالل

 listening 24 سمع    8m استماع  اِْستِماع

 last, to 6 مرر   10a استمر اِْستََمرَّّ

 continuity 7 مرر   10m استمرار اِْستِْمراّر

 listen, to 20 سمع    8a استمع  اِْستََمعَّ

 target, to 15 هدف   10a استهدف اِْستَْهَدفَّ

 consumption 23 هلك ات 10m استهالك اِْستِْهالك

 settle, to ~ down 26 وطن   10a استوطن  اِْستَْوَطنَّ

 importing 25 ورد   10m استيراد  اِْستيراّد

 colonisation 26 وطن   10m استيطان  اِْستيطان

 resumption 23 أنف   10m استئناف  اِْستِئْناّف

 acceleration 24 سرع   4m إسراع إِْسراع

 Israeli 2 إسرائيل ون .n./adj إسرائيلي  إِْسرائيليّ 

 family 6 أسر أَُسر .n أسرة أُْسرة

 faster 20 سرع َسريع  .elat أسرع أَْسَرع

 hasten, to 24 سرع   4a أسرع أَْسَرعَّ

  happy, to make 20 سعد   4a أسعد  أَْسعَدَّ

 regret 10 أسف   .n أسف أََسف

 result, to 21 سفر   4a أسفر أَْسفَرَّ

 overthrowing 24 سقط    4m إسقاط  إِْسقاّط

 Islam 3 سلم   4m إسالم إِْسالم

 Islamic 2 سلم ون .adj إسالمي إِْسالميّ 

 hand, to ~ over 26 سلم   4a أسلم أَْسلَمَّ

 manner 9 أسلب أَساليبُ  .n أسلوب  أُْسلوب

 name 1 سمي أَْسماء .n اسم اِْسم
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 participate, to 22 سهم   4a أسهم  أَْسَهمَّ

ِء  .elat أسوأ أَْسَوأ  worse 21 سيأ َسي 

 black 6 سود سود .adj أسود  أَْسَود

 prisoner 12 أسر أَْسرى  .n أسير أَسيّر

 praise, to 21 شيد   4a أشاد  أَشادَّ

 indicate, to 3 شور   4a أشار أَشارَّ

 mentioning 9 شور   4m إشارة إِشارة

 resemble, to 14 شبه   4a أشبه  أَْشبَهَّ

 skirmish 23 شبك  ات 8m اشتباك  اِْشتِباك

 intensify, to 24 شدد   8a اشتد  اِْشتَدَّّ

 subscription 23 شرك ات  8m اشتراك اِْشتِراك

 socialist 23 شرك   8m اشتراكي  اِْشتِراكيّ 

 stipulate, to 26 شرط   8a اشترط  اِْشتََرطَّ

 participate, to 23 شرك   8a اشترك اِْشتََركَّ

 buy, to 11 شري   8a اشترى  اِْشتَرى

 work, to 10 شغل   8a اشتغل اِْشتَغَلَّ

 include, to 25 شمل   8a اشتمل اِْشتََملَّ

 more intense 16 شدد َشديد  .elat أشد  أََشدّ 

 supervision 21 شرف   4m إشراف إِْشراّف

 supervise, to 23 شرف   4a أشرف أَْشَرفَّ

 strike, to 7 صوب   4a أصاب  أَصابَّ

 injury 7 صوب ات  4m إصابة  إِصابة

 become, to 2 صبح   4a أصبح  أَْصبَحَّ

 publication 15 صدر  ات  4m إصدار إِْصدار

 publish, to 12 صدر    4a أصدر أَْصَدرَّ

 insistence 22 صرر    4m إصرار إِْصرار

 smaller 17 صغر َصغير  .elat أصغر أَْصغَر

 yellow 19 صفر ُصْفر .adj أصفر أَْصفَر
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 origin 5 أصل  أُصول  .n أصل أَْصل

 reform 8 صلح  ات 4m إصالح إِْصالح

 original 15 أصل    .adj أصلي أَْصليّ 

 add, to 2 ضيف   4a أضاف أَضافَّ

 addition 3 ضيف   4m إضافة إِضافة

 additional 21 ضيف   .adj إضافي إِضافيّ 

 strike 26 ضرب ات 4m إضراب  إْضراب

 compel, to 22 ضرر    8a اضطر اِْضَطرَّّ

 disturbance 22 ضرب ات 8m اضطراب  اِْضِطراب

 framework 6 أطر إطارات .n إطار إِطار

الّع  examination 22 طلع   4m اطالع اِط ِ

 shooting 6 طلق   4m إطالق إِْطالق

 6 طلق   4m إطالق إِْطالق

launching (also 
fig.) 

 read, to 22 طلع   8a اطلع اِطَّلَعَّ

 fire, to 7 طلق   4a أطلق أَْطلَقَّ

 show, to 9 ظهر   4a أظهر أَْظَهرَّ

 repeat, to 10 عود   4a أعاد  أَعادَّ

 repeating 4 عود   4m إعادة إِعادّة

 giving sth back 4 عود   4m إعادة إِعادّة

 consideration 7 عبر   8m اعتبار  اِْعتِبار

 consider, to 3 عبر   8a اعتبر اِْعتَبَرَّ

 attack 15 عدو ات 8m اعتداء اِْعتِداء

 apology 23 عذر  ات  8m اعتذار اِْعتِذار

 apologize, to 23 عذر    8a اعتذر  اِْعتَذَرَّ

 objection 24 عرض    8m اعتراض  اِْعتِراض

 confession 15 عرف    8m اعتراف  اِْعتِراّف

 object, to 23 عرض    8a اعترض  اِْعتََرضَّ

 admit, to 12 عرف    8a اعترف  اِْعتََرفَّ
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 24 عزم    8a اعتزم  اِْعتََزمَّ

determined, to be 
~ 

 belief 22 عقد   8m اعتقاد  اِْعتِقاد

 arrest 16 عقل ات  8m اعتقال اِْعتِقال

 believe, to 4 عقد   8a اعتقد  اِْعتَقَدَّ

 arrest, to 20 عقل   8a اعتقل  اِْعتَقَلَّ

 reliance 12 عمد   8m اعتماد  اِْعتِماد

 rely, to 10 عمد   8a اعتمد  اِْعتََمدَّ

 please, to 19 عجب   4a أعجب  أَْعَجبَّ

 prepare, to 22 عدد    4a أعد  أََعدَّّ

 preparation 10 عدد    4m إعداد  إِْعداّد

 capital punishment 20 عدم    4m إعدام  إِْعداّم

 express, to 18 عرب   4a أعرب  أَْعَربَّ

 giving 20 عطي   4m إعطاء  إِْعطاّء

 give, to 3 عطي   4a أعطى  أَْعطى

 greater 11 عظم َعظيم  .elat أعظم  أَْعَظّم

 informing 5 علم    4m إعالم  إِْعالّم

 ~ media, related to 10 علم  ون 4m إعالمي  إِْعالميّ 

 announcement 8 علن    4m إعالن  إِْعالّن

 announce, to 4 علن    4a أعلن  أَْعلَنَّ

 higher/highest 3 علي  عالٍ   .elat أعلى  أَْعلى

 aid 25 غوث   4m إغاثة  إِغاثة

 assassination 15 غيل ات 8m اغتيال  اِْغتِيال

 locking 22 غلق    4m إغالق  إِْغالق

 most 16 غلب غاِلب   .elat أغلب  أَْغلَّب

 majority 22 غلب   .n أغلبية  أَْغلَبي ة

 close, to 21 غلق    4a أغلق أَْغلَقَّ

 .n أغنية  أُْغني ّة
  -أُْغنِية; أَغاٍن  ##
 song 7 غني األَغاني

 report, to 10 فيد   4a أفاد أَفادَّ
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 opening 16 فتح   8m افتتاح  اِْفتِتاّح

 inaugural 26 فتح   8m افتتاحي  اِْفتِتاحيّ 

 inaugurate, to 22 فتح   8a افتتح  اِْفتَتَحَّ

 lack, to 25 فقر   8a افتقر اِْفتَقَرَّ

 liberation 24 فرج   4m إفراج إِْفراّج

; َفاِرقة  .n./adj إفريقي  إِْفريقيّ   African 10 إفريق أ## أَْفريقي 

 best 3 فضل    .elat أفضل أَْفَضّل

 horizon 13 أفق آفاق  ;أُْفق ## .n أفق  أُفُقّّ

 install, to 8 قوم   4a أقام أَقامَّ

 setting up 7 قوم   4m إقامة إِقامّة

 residency 7 قوم   4m إقامة إِقامّة

 invade, to 26 قحم   8a اقتحم  اِْقتََحمَّ

 proposal 19 قرح ات  8m اقتراح اِْقتِراّح

 election 24 قرع ات 8m اقتراع اِْقتِراّع

 approach, to 12 قرب   8a اقترب  اِْقتََربَّ

 propose, to 21 قرح   8a اقترح اِْقتََرحَّ

 economy 9 قصد    8m اقتصاد  اِْقتِصاد

 economic 3 قصد  ون 8m اقتصادي  اِْقتِصاديّ 

 ~ limited, to be 22 قصر    8a اقتصر اِْقتََصرَّ

 require, to 24 قضي    8a اقتضى  اِْقتَضّى

 ratify, to 22 قرر   4a أقر أَقَرَّّ

 ratification 23 قرر   4m إقرار  إِْقراّر

 nearer 12 قرب قَريب  .elat أقرب أَْقَرّب

 farthest 10 قصي    .adj أقصى أَْقصى

 less 4 قلل  قَليل   .elat أقل أَقَلّ 

 minority 25 قلل  ات .n أقلية أَقَل ي ّة

 region 17 أقلم  أَقاليمُ  .n إقليم  إِْقليم

 regional 11 أقلم    .adj إقليمي إِْقليميّ 
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 stronger 15 قوي قَوي    .elat أقوى  أَْقوى

 larger 2 كبر  َكبير   .elat أكبر أَْكبَّر

 earn, to 25 كسب    8a اكتسب  اِْكتََسبَّ

 discovery 20 كشف ات 8m اكتشاف  اِْكتِشاف

 discover, to 16 كشف   8a اكتشف اِْكتََشفَّ

 ~ satisfied, to be 23 كفي    8a اكتفى  اِْكتَفى

 more 1 كثر  َكثير   .elat أكثر أَْكثَّر

 majority 24 كثر    .n أكثرية  أَْكثَري ّة

 confirm, to 2 أكد   2a أكد  أَكَّدَّ

1a u أكل أََكلَّ أَْكل ،  eat, to 12 أكل  

 eating 13 أكل   1m أكل أَْكل

 complete, to 16 كمل   4a أكمل أَْكَملَّ

 sure 6 أكد   .adj أكيد  أَكيد

 family 17 أول   .n آل آّل

 instrument 18 أول ات .n آلة آلة

 adhering (to) 12 لزم    8m التزام  اِْلتِزام

 adhere, to 21 لزم    8a التزم  اِْلتََزمَّ

 meet, to 9 لقي   8a التقى  اِْلتَقى

 obligatory 26 لزم    4m إلزامي إْلزاميّ 

 cancellation 19 لغو   4m إلغاء إِْلغاّء

 cancel, to 25 لغو   4a ألغى أَْلغى

 Quran 7 قرأ    .n القرآن القُْرآن

 deliver (speech) 9 لقي   4a ألقى أَْلقى

 electronic 13 إلكتروني    .adj إلكتروني  إِِلْكترونيّ 

 Allah 1 أله    .n هللا للّا

 pain 8 ألم  آالم .n ألم أَلَّم

 German 10 ألمان  أَْلمان  .n./adj ألماني  أَْلمانيّ 

 god 12 أله  آِلهة  .n إٰله إِٰله
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 mechanism 14 أول ات .n آلية آلي ّة

هات  .n أم أُمّ   mother 1 أمم أُمَّ

 26 أمر   .adj إماراتي  إماراتيّ 

Emirati, from 
Emirates 

 Emirate 7 أمر ات .n إمارة إِمارة

ة .n إمام  إِمام  imam 10 أمم أَئِم 

 safety 13 أمن   .n أمان  أَمان

 loyalty 15 أمن   .n أمانة  أَمانّة

ّة  nation 2 أمم أَُمم .n أمة أُم 

 examination 14 محن ات 8m امتحان  اِْمتِحان

 extend, to 15 مدد   8a امتد  اِْمتَدَّّ

 possess, to 18 ملك   8a امتلك اِْمتَلَكَّ

 refrain, to 26 منع    8a امتنع  اْمتَنَعَّ

1a u أمر أََمرَّ أَْمر ،  order, to 20 أمر  

 matter 1 أمر أُمور  1m أمر أَْمّر

 order 1 أمر أَواِمرُ  .n أمر أَْمّر

 woman 9 مرأ نِساء  .n امرأة اِْمَرأّة

ّّ ; ون  ## .n./adj أمريكي   أَْمريكي   American 1 أمريك  أَميِركي 

 yesterday 2 أمس   .adv أمس أَْمِسّ

 grab, to 21 مسك    4a أمسك أَْمَسكَّ

 capability 14 مكن ات  4m إمكان  إِْمكان

 possibility 13 مكن ات  4m إمكانية  إِْمكاني ّة

 ~ possible, to be 1 مكن   4a أمكن  أَْمَكنَّ

 hope 6 أمل آمال 1m أمل أََمّل

1a u أمل أََملَّ أََمل ،  hope, to 16 أمل  

 safety 2 أمن   .n أمن  أَْمن

 believe, to 13 أمن   4a آمن  آَمنَّ

 safe 20 أمن   1pa آمن  آِمّن

 ~ safety; related to 5 أمن ون .adj أمني  أَْمنيّ 
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 prince 5 أمر أَُمراءُ  .n أمير أَميّر

 secretary 6 أمن أَُمناءُ  .n أمين  أَمين

 time 1 أون   .n آن آن

 necessary, to be 12 بغي    7a انبغى  اِْنبَغّى

 production 7 نتج   4m إنتاج  إِْنتاّج

 attention 21 نبه   8m انتباه  اِْنتِباه

 ~ careful, to be 22 نبه   8a انتبه  اِْنتَبَهَّ

 produce, to 23 نتج   4a أنتج  أَْنتَجَّ

 suicide 24 نحر   8m انتحار  اِْنتِحار

 election 4 نخب  ات 8m انتخاب  اِْنتِخاب

 electoral 15 نخب    8m انتخابي  اِْنتِخابيّ 

 spreading 14 نشر   8m انتشار  اِْنتِشاّر

 spread out, to 18 نشر   8a انتشر  اِْنتََشرَّ

 victory 16 نصر ات  8m انتصار  اِْنتِصاّر

 triumph, to 24 نصر   8a انتصر  اِْنتََصرَّ

 waiting 11 نظر   8m انتظار  اِْنتِظار

 expect, to 6 نظر   8a انتظر  اِْنتََظرَّ

 uprising 22 نفض  ات 8m انتفاضة  اِْنتِفاضّة

 criticism 23 نقد ات  8m انتقاد  اِْنتِقاد

 transfer 20 نقل   8m انتقال  اِْنتِقاّل

 revenge 25 نقم   8m انتقام  اِْنتِقام

 criticize, to 23 نقد   8a انتقد  اِْنتَقَدَّ

 transfer, to 14 نقل   8a انتقل  اِْنتَقَلَّ

 membership 23 نمي\نمو   8m انتماء  اِْنتِماّء

 belong, to ~ to 19 نمي\نمو   8a انتمى  اِْنتَمّى

 finish 11 نهي    8m انتهاء  اِْنتِهاّء

 violation 23 نهك  ات 8m انتهاك  اِْنتِهاك

 end, to 5 نهي    8a انتهى  اِْنتَهّى
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 achievement 10 نجز   4m إنجاز  إِْنجاز

 accomplish, to 25 نجز   4a أنجز  أَْنَجزَّ

 .n./adj إنجليزي  إنجليزي
إنكليزي;   ##
 English 13 إنجليز إنجليز، إنكليز

 decrease 21 خفض ات  7m انخفاض  اِْنِخفاض

 decrease, to 24 خفض   7a انخفض  اِْنَخفَضَّ

 breaking out 25 دلع    7m اندالع  اِْنِدالع

 break out, to 26 دلع    7a اندلع اِْنَدلَعَّ

 integration 25 دمج   7m اندماج  اِْنِدماّج

 warning 26 نذر   4m إنذار إِْنذار

 human being 2 أنس أُناس .n إنسان  إِْنسان

 human 7 أنس ون .adj إنساني  إِْنسانيّ 

 humanity 25 أنس   .n إنسانية  إِْنساني ّة

 withdrawal 15 سحب   7m انسحاب  اِْنِسحاب

 withdraw, to 22 سحب   7a انسحب  اِْنَسَحبَّ

َّ  establish, to 25 نشأ   4a أنشأ  أَْنَشأ

 establishing 9 نشأ   4m إنشاء  إِْنشاء

 join, to 24 ضمم   7a انضم  اِْنَضمَّّ

 joining 22 ضمم   7m انضمام  اِْنِضمام

 ~ applicable, to be 22 طبق    7a انطبق  اِْنَطبَقَّ

 departure 15 طلق   7m انطالق  اِْنِطالق

 depart, to 10 طلق   7a انطلق اِْنَطلَقَّ

 holding 24 عقد   7m انعقاد  اِْنِعقاد

 openness 24 فتح   7m انفتاح  اِْنِفتاّح

 explosion 15 فجر ات  7m انفجار  اِْنِفجار

 explode, to 21 فجر   7a انفجر  اِْنفََجرَّ

 separation 25 فصل    7m انفصال  اِْنِفصال

 rescue 17 نقذ   4m إنقاذ  إِْنقاذ

 fragmentation 24 قسم   7m انقسام  اِْنِقسام
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 discontinuation 24 قطع   7m انقطاع  اِْنِقطاع

 break, to 20 قطع   7a انقطع  اِْنقََطعَّ

 coup 23 قلب   7m انقالب  اِْنِقالب

 deny, to 23 نكر    4a أنكر أَْنَكرَّ

 termination 17 نهي    4m إنهاء إِْنهاء

 complete, to 21 نهي    4a أنهى  أَْنهّى

 collapse 22 هور   7m انهيار  اِْنِهياّر

 ~ interested, to be 15 همم   8a اهتم  اِْهتَمَّّ

 attention 6 همم ات  8m اهتمام  اِْهتِماّم

 family 1 أهل  أَهالٍ  .n.coll أهل أَْهل

 domestic 13 أهل    .adj أهلي  أَْهليّ 

 ~ important, more 4 همم هام    .elat أهم  أََهمّ 

 concern, to 14 همم   4a أهم  أََهمَّّ

ي ّة  importance 5 همم   .n أهمية  أََهم 

; ون  ## .n./adj أوروبي  أوروب يّ   European 5 أوروب أوُرب ي 

 middle 6 وسط أَواِسطُ  .adj أوسط  أَْوَسط

 clarify, to 5 وضح    4a أوضح  أَْوَضحَّ

 detain, to 23 وقف   4a أوقف أَْوقَفَّ

ل  first 1 أول أوائِلُ  .adj أول أَوَّ

 priority 21 أول ات .n أولوية  أَْولَوي ّة

ليّ   first 21 أول   .adj أولي  أَوَّ

 verse 13 أوي ات .n آية  آيّة

 coalition 24 ألف    8m ائتالف  اِئْتاِلّف

 positive 11 وجب    4m إيجابي  إيجابيّ 

 discovery 12 وجد   4m إيجاد  إيجاد

 support, to 24 أيد   2a أيد  أَيَّدَّ

 Iran 8 إيران  ون .n./adj إيراني  إيرانيّ 

 left 22 يسر   .adj أيسر أَْيَسّر
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 Italian 18 إيطالي ون .n./adj إيطالي  إيطاليّ 

 faith 12 أمن   4m إيمان  إيمان

 right 21 يمن   .adj أيمن  أَْيَمن

 door 3 بوب  أَْبواب .n باب  باب

 become, to 10 بيت  ، َمبيت 1a i بات  باتَّ

 searching 11 بحث  ون 1pa باحث  باِحث

 cold 12 برد   1pa بارد  باِرّد

 prominent 19 برز   1pa بارز  باِرّز

 ّ 16 بأس    .n بأس  بَأْس

1a i باع  باعَّ بَْيع ،  sell, to 15 بيع   

ّّّ-باٍقّ
 الباقي

  -باق  
 remaining 8 بقي  ون: باقون  .adj الباقي 

 attention 7 بول   .n بال  بال

 intense 12 بلغ ون 1pa بالغ  باِلغ

 petroleum 21 بترول    .n بترول  بِتْروّل

 transmit, to 24 بثث  ، بَث  1a u بث  بَثَّّ

1a a بحث  بََحثَّ بَْحث ،  search, to 6 بحث   

 search 3 بحث  أَبْحاث، بُحوث   1m بحث  بَْحث

 sea 4 بحر بِحار .n بحر  بَْحّر

 maritime 17 بحر   .adj بحري  بَْحريّ 

 Bahraini 26 بحرين   .adj بحريني  بَْحَرْينيّ 

 avoidance 4 بدد   .n بد  بُدّ 

 beginning 9 بدأ   1m بدء بَْدّء

 seem, to 3 بدو بَداء, بُدو    ،1a u بدا بَدا

1a a بدأ بََدأَّ بَْدء ،  begin, to 2 بدأ  

 beginning 4 بدأ ات .n بداية  بِدايّة

 substitute 8 بدل أَْبدال  .n بدل بََدّل

 alternative 13 بدل بَدائِلُ  .n بديل  بَديّل

 exert, to 20 بذل ، بَْذل1a i بذل بَذَلَّ
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 parliament 13 برلمان   .n برلمان  بَْرلَماّن

 parliamentary 21 برلمان   .adj برلماني  بَْرلَمانيّ 

 barrel 23 برميل  بَراميلُ  .n برميل  بَْرميّل

 program 1 برنامج  بَراِمجُ  .n برنامج  بَْرناَمّج

 innocent  15 برأ أَْبِرياء  .adj بريء  بَريّء

 mail 16 برد   .n بريد  بَريّد

 British 8 بريطان ون .n./adj بريطاني  بريطانيّ 

 simplicity 20 بسط    .n بساطة  بَساطة

 simple 7 بسط  بَُسطاءُ  .adj بسيط  بَسيّط

 humankind 9 بشر   .n.coll بشر  بََشّر

 human 10 بشر   .adj بشري  بََشريّ 

 ware 26 بضع بَضائعُ  .n بضاعة  بِضاعة

 some 19 بضع   .n بضعة  بِْضعّة

 card 13 بطق  ات .n بطاقة  بِطاقّة

 unemployment 21 بطل بَطالة  ## .n بطالة  بِطالة

 star (film, sports) 8 بطل أَْبطال .n بطل  بََطّل

 stomach 19 بطن بُطون .n بطن  بَْطن

 championship 5 بطل   .n بطولة  بُطولّة

 send, to 13 بعث  ، بَْعث1a a بعث  بَعَثَّ

 delegation 21 بعث  بَعَثات  ;بِْعثة ## .n بعثة  بَْعثّة

 distance 12 بعد  أَْبعاد .n بعد  بُْعد

 far 3 بعد  بُعُد  .adj بعيد  بَعيّد

 want, to 9 بغي  ، بُْغية 1a i بغى  بَغّى

 survival 14 بقي    1m بقاء  بَقاء

1a a بقي  بَِقيَّ بَقاء ،  stay, to 2 بقي   

 remainder 8 بقي  بَقايا  .n بقية  بَقي ّة

 weeping 18 بكي    1m بكاء  بُكاء

1a i بكى  بَكّى بُكاء ،  weep, to 11 بكي   
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 country 1 بلد بُْلدان  .n بلد  بَلَد

 municipal 20 بلد   .adj بلدي  بَلَديّ 

 municipality 11 بلد ات .n بلدية  بَلَدي ّة

 reach, to 4 بلغ ، بُلوغ1a u بلغ  بَلَغَّ

 building (process) 3 بني    1m بناء  بِناّء

 girl 2 بنو  بَنات  .n بنت  بِْنّت

 rifle 25 بندق  بَناِدقُ  .n بندقية  بُْنُدقي ّة

 bank 5 بنك  بُنوك  .n بنك  بَْنّك

1a i بنى  بَنّى بِناء ،  build, to 17 بني   

 structure 14 بني  بُْنية ## .n بنية  بِْنيّة

 statement 5 بين بَيانات  .n بيان  بَيان

 house 1 بيت  بُيوت  .n بيت  بَْيّت

 sale 10 بيع    1m بيع  بَْيّع

 show, to 15 بين   2a بين  بَيَّنَّ

 environment 9 بيأ    .n بيئة  بيئّة

 continue, to 8 تبع    3a تابع  تابَعَّ

 belonging (to) 8 تبع  ون 1pa تابع  تابِّع

 influenced, to be 22 أثر   5a تأثر  تَأَثَّرَّ

 effect 9 أثر ات  2m تأثير  تَأْثيّر

ار 1pa تاجر  تاِجر  merchant 15 تجر تُجَّ

 postponement 23 أجل    2m تأجيل  تَأْجيّل

رَّ  late, to be 20 أخر   5a تأخر  تَأَخَّ

ر  delay 25 أخر   5m تأخر  تَأَخُّ

 delay 22 أخر   2m تأخير  تَأْخيّر

 date 2 أرخ تَواريخُ  .n تاريخ  تاريّخ

 history 2 أرخ تَواريخُ  .n تاريخ  تاريّخ

 historical 9 أرخ   .adj تاريخي  تاريخيّ 

 established, to be 26 أسس   5a تأسس  تَأَسَّسَّ
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 ninth 15 تسع    1pa تاسع  تاِسع

 establishment 18 أسس   2m تأسيس  تَأْسيس

 visa 26 أشر ات 2m تأشيرة  تَأْشيرّة

 to be confirmed 24 أكد   5a تأكد  تَأَكَّدَّ

 confirmation 18 أكد   5m تأكد  تَأَكُّد

 confirmation 9 أكد   2m تأكيد  تَأْكيد

 التاليّّ-تاٍلّ
  - تال 
 following 4 تلو   .adj التالي 

 complete 15 تمم  تَوامُّ  1pa تام  تامّ 

 insuring 12 أمن ات 2m تأمين  تَأْميّن

 qualification 21 أهل    2m تأهيل  تَأْهيّل

 support 24 أيد   2m تأييد  تَأْييّد

 exchange 14 بدل   6m تبادل  تَباُدّل

 justification 25 برر   2m تبرير تَْبريّر

 follow, to 15 تبع  تَباعة ,، تَبَع1a a تبع  تَبِعَّ

 remain, to 19 بقي    5a تبقى  تَبَق ّى

 adopt, to 23 بني    5a تبنى  تَبَن ّى

 ~ clear, become 16 بين   5a تبين  تَبَيَّنَّ

 commerce 8 تجر   .n تجارة  تِجارة

 commercial 7 تجر ون .adj تجاري  تِجاريّ 

 exceed, to 10 جوز   6a تجاوز تَجاَوزَّ

 surmounting 16 جوز   6m تجاوز تَجاُوّز

 renewed, to be 25 جدد    5a تجدد  تََجدَّدَّ

 renewal 19 جدد    2m تجديد  تَْجديّد

 experiment 5 جرب تَجاِربُ  .n تجربة  تَْجِربّة

 espionage 26 جسس   5m تجسس  تََجسُّس

ّع  gathering 18 جمع ات 5m تجمع  تََجمُّ

 equipment 24 جهز   2m تجهيز  تَْجهيّز

 alliance 19 حلف   6m تحالف  تَحالُف
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ّ ّّّ-تََحد ٍ
 التََحد ّي

  - تحد 
 challenge 10 حدي ات 5m التحدي 

 speak, to 4 حدث   5a تحدث  تََحدَّثَّ

 definition 6 حدد    2m تحديد  تَْحديّد

كَّ  move, to 12 حرك   5a تحرك  تََحرَّ

ّك  movement 18 حرك ات  5m تحرك  تََحرُّ

 liberation 8 حرر   2m تحرير  تَْحريّر

 improvement 24 حسن ات 5m تحسن  تََحسُّن

 improvement 14 حسن   2m تحسين  تَْحسين

 preparation 22 حضر  ات 2m تحضير  تَْحضيّر

 12 حقق   5a تحقق  تََحقَّقَّ

reality, to become 
~ 

 realization 3 حقق   2m تحقيق  تَْحقيّق

 investigation 3 حقق   2m تحقيق  تَْحقيّق

 control 20 حكم   5m تحكم  تََحكُّم

 analysis 15 حلل    2m تحليل  تَْحليّل

لَّ  bear, to 17 حمل   5a تحمل  تََحمَّ

لَّ  change; to be ~d 9 حول   5a تحول  تََحوَّ

ّل  change 13 حول ات  5m تحول  تََحوُّ

 conversion 15 حول ات  2m تحويل  تَْحويّل

 greeting 7 حيي \حيو ات، تَحايا 2m تحية  تَحي ّة

جَّ  graduate, to 26 خرج   5a تخرج  تََخرَّ

 destruction 26 خرب   2m تخريب  تَْخريّب

 specialization 21 خصص  ات 5m تخصص  تََخصُّص

 planning 16 خطط   2m تخطيط  تَْخطيط

 reducing 24 خفض   2m تخفيض  تَْخفيّض

 freedom 18 خلص   5m تخلص  تََخلُّص

 backwardness 23 خلف   5m تخلف  تََخلُّف

 circulation 19 دول   6m تداول تَداُوّل

 arrangement 24 دبر   2m تدبير  تَْدبيّر
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لَّ  intervene, to 16 دخل    5a تدخل تََدخَّ

ّل  intervention 15 دخل  ات  5m تدخل تََدخُّ

 training 8 درب   2m تدريب  تَْدريّب

 gradual 23 درج   2m تدريجي  تَْدريجيّ 

 destruction 15 دمر   2m تدمير  تَْدميّر

 decline 23 دهور   .n تدهور  تََدْهُوّر

 remember, to 11 ذكر   5a تذكر تَذَكَّرَّ

 soil 17 ترب    .n تراب  تُراّب

 heritage 17 ورث   .n تراث  تُراّث

 retreat, to 17 رجع   6a تراجع  تَراَجعَّ

 retreat 16 رجع ات  6m تراجع  تَراُجّع

 pedagogical 18 ربي   2m تربوي  تَْربَويّ 

 education 7 ربي   2m تربية  تَْربِيّة

 organization 14 رتب  ات 2m ترتيب  تَْرتيّب

 translation 20 ترجم ات .n ترجمة  تَْرَجمّة

 welcome 23 رحب   2m ترحيب  تَْرحيّب

 hesitate, to 16 ردد    5a تردد  تََردَّدَّ

 hesitation 25 ردد  ات  5m تردد  تََردُّّد

 nomination 23 رشح   2m ترشيح  تَْرشيّح

 leave, to 4 ترك ، تَْرك1a u ترك تََركَّ

 centered, to be 25 ركز   5a تركز تََركَّزَّ

 Turkish 13 ترك أَتْراك .n./adj تركي  تُْركيّ 

 focus 15 ركز   2m تركيز  تَْركيّز

 increase 23 زود   6m تزايد  تَزايُّد

جَّ  marry, to 15 زوج   5a تزوج  تََزوَّ

 providing 25 زود   2m تزويد  تَْزويّد

 wonder, to 16 سأل   6a تساءل  تَساَءلَّ

 collapse, to 26 سقط    6a تساقط  تَساقَطَّ
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 tolerance 23 سمح   6m تسامح  تَساُمح

 question 20 سأل ات 6m تساؤل  تَساُؤّل

 cause, to 19 سبب    5a تسبب  تََسبَّبَّ

 registration 12 سجل ات  2m تسجيل  تَْسجيّل

 receive, to 23 سلم   5a تسلم  تََسلَّمَّ

 delivery 18 سلم   2m تسليم  تَْسليم

 facilitation 19 سهل ات 2m تسهيل  تَْسهيّل

 settlement 20 سوي ات 2m تسوية  تَْسِويّة

 encouragement 18 شجع   2m تشجيع  تَْشجيّع

 legislative 17 شرع   2m تشريعي  تَْشريعيّ 

 operation 17 شغل   2m تشغيل  تَْشغيّل

 formation 9 شكل   2m تشكيل  تَْشكيّل

 increase, to 26 صعد   6a تصاعد  تَصاَعدَّ

 rise 25 صعد   6m تصاعد  تَصاُعد

 correction 23 صحح  ات 2m تصحيح  تَْصحيح

ّ ّّّ\تََصد ٍ
 التََصد ّي

  \تصد  
 confrontation 22 صدي    5m التصدي 

 exporting 24 صدر  ات 2m تصدير  تَْصديّر

فَّ  act, to 23 صرف    5a تصرف  تََصرَّ

ّف  behaviour 15 صرف  ات  5m تصرف  تََصرُّ

 declaration 8 صرح ات  2m تصريح  تَْصريّح

 escalation 24 صعد   2m تصعيد  تَْصعيّد

 determination 12 صمم   2m تصميم  تَْصميّم

رَّ  imagine, to 21 صور   5a تصور  تََصوَّ

 voting 21 صوت   2m تصويت  تَْصويّت

 photography 17 صور   2m تصوير  تَْصويّر

 solidarity 22 ضمن   3m تضامن  تَضاُمن

 sacrifice 24 ضحي  ات 2m تضحية  تَْضِحيّة

م  inflation 25 ضخم    5m تضخم  تََضخُّ



25 TMV by © Jan Hoogland 

 

This TMV is a selection from the book A Frequency Dictionary of Arabic, Core Vocabulary for 
Learners, by Tim Buckwalter and Dilworth Parkinson (Routledge, 2011) 

نَّ  comprise, to 11 ضمن   5a تضمن  تََضمَّ

 implementation 9 طبق  ات 2m تطبيق  تَْطبيّق

ّف  extremism 23 طرف   5m تطرف  تََطرُّ

 require, to 14 طلب   5a تطلب  تََطلَّبَّ

رَّ  develop, to 23 طور   5a تطور  تََطوَّ

ّر  development 7 طور   5m تطور  تََطوُّ

 development 5 طور   2m تطوير  تَْطويّر

 ~ odds, to be at 24 عرض    6a تعارض  تَعاَرضَّ

 deal (with), to 17 عمل   6a تعامل  تَعاَملَّ

 dealings 8 عمل ات  6m تعامل  تَعاُمّل

 cooperate, to 26 عون    6a تعاون  تَعاَونَّ

 cooperation 4 عون    6m تعاون  تَعاُون

 coexistence 25 عيش   6m تعايش  تَعايُش

 expressing 9 عبر   2m تعبير  تَْعبيّر

 pluralism 25 عدد    5m تعدد  تَعَدُّد

 pluralism 26 عدد    5m تعددية  تَعَدُّدي ّة

 exceed, to 23 عدو   5a تعدى  تَعَد ى

 adjustment 10 عدل  ات 2m تعديل  تَْعديّل

 torture 20 عذب   2m تعذيب  تَْعذيّب

ضَّ  ~ exposed, to be 6 عرض    5a تعرض  تَعَرَّ

فَّ  ~ know, to get to 15 عرف    5a تعرف  تَعَرَّ

 defining 19 عرف    2m تعريف  تَْعريّف

 reinforcement 11 عزز    2m تعزيز  تَْعزيّز

 have to do with 7 علق    5a تعلق  تَعَلَّقَّ

 learn, to 10 علم    5a تعلم  تَعَلَّمَّ

 comment 12 علق    2m تعليق  تَْعليّق

 education 3 علم  ات، تَعاليمُ  2m تعليم  تَْعليم

 educational 13 علم    2m تعليمي  تَْعليميّ 
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دَّ  pledge, to 26 عهد   5a تعهد  تَعَهَّ

 compensation 20 عوض ات 2m تعويض  تَْعويّض

 appointing 19 عين   2m تعيين  تَْعييّن

 tweet 26 غرد  ات .n تغريدة  تَْغريدّة

 coverage (news) 21 غطي   2m تغطية  تَْغِطيّة

 change, to 8 غير   5a تغير  تَغَيَّرَّ

 change 17 غير ات  5m تغير  تَغَيُّّر

 change 5 غير ات 2m تغيير  تَْغييّر

 18 فهم   6m تفاهم  تَفاُهم

understanding 
(mutual) 

 optimism 24 فأل    6m تفاؤل  تَفاُؤّل

 inspection 21 فتش ات 2m تفتيش  تَْفتيّش

 blowing up 17 فجر   2m تفجير  تَْفجيّر

 explanation 18 فسر   2m تفسير  تَْفسيّر

 detail 10 فصل  تَفاصيلُ  2m تفصيل  تَْفصيّل

لَّ  please 15 فضل    5a تفضل  تَفَضَّ

 activating 19 فعل   2m تفعيل  تَْفعيّل

 reflection 9 فكر   2m تفكير  تَْفكيّر

 rapprochement 25 قرب   6m تقارب  تَقاُرّب

 advance, to 10 قدم    5a تقدم  تَقَدَّمَّ

 progress 7 قدم    5m تقدم  تَقَدُّم

 appreciation 9 قدر    2m تقدير  تَْقديّر

 estimate 9 قدر    2m تقدير  تَْقديّر

 offering 5 قدم    2m تقديم  تَْقديّم

 approximation 8 قرب   2m تقريب  تَْقريّب

 report  4 قرر تَقاريُر   2m تقرير  تَْقريّر

 tradition 18 قلد  تَقاليدُ  2m تقليد  تَْقليد

 traditional 15 قلد    2m تقليدي  تَْقليديّ 

 technology 13 تقن ات .n تقنية  تَْقني ّة
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 reinforcement 24 قوي   2m تقوية  تَْقِويّة

 evaluation 19 قوم   2m تقييم  تَْقييّم

 intensifying 25 كثف    2m تكثيف  تَْكثيّف

 cost, to 21 كلف تَكاليفُ  .n تكلفة  تَْكِلفّة

 speak, to 8 كلم   5a تكلم  تََكلَّمَّ

 entrusting 20 كلف   2m تكليف  تَْكليّف

 technology 17 تكنولوجيا    .n تكنولوجيا  تِْكنولوِجيّا

نَّ  consist (of), to 22 كون   5a تكون  تََكوَّ

 creating 18 كون   2m تكوين  تَْكويّن

 education 18 كون   2m تكوين  تَْكويّن

 fulfilling 22 لبي   2m تلبية  تَْلبِيّة

 television 9 تلفزيون تليفزيون; ات ## .n تلفزيون  تلفزيوّن

 automatic 25 لقي   .adj تلقائي  تِْلقائيّ 

 receive, to 14 لقي   5a تلقى  تَلَق ى

ّث  pollution 23 لوث   5m تلوث  تَلَوُّ

1a i تم  تَمَّّ تَمام ،  take place, to 1 تمم   

 exact 4 تمم    .adj تمام  تَماّم

 enjoy, to 14 متع    5a تمتع  تََمتَّعَّ

 16 مثل   5a تمثل  تََمثَّلَّ

represented, to be 
~ 

 representation 21 مثل ات  2m تمثيل تَْمثيّل

ّد  rebellion 23 مرد   5m تمرد  تََمرُّ

 adhere, to 26 مسك    5a تمسك تََمسَّكَّ

 adherence 26 مسك    5m تمسك تََمسُّّك

 ~ able, to be 9 مكن   5a تمكن  تََمكَّنَّ

 wish, to 4 مني    5a تمنى  تََمن ّى

 preparation 24 مهد    2m تمهيد  تَْمهيّد

 financing 15 مول   2m تمويل  تَْمويّل

 stand out, to 18 ميز    5a تميز  تََميَّزَّ
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 distinction 21 ميزاني    2m تمييز  تَْمييّز

 discrimination 21 ميزاني    2m تمييز  تَْمييّز

 back down, to 26 نزل   6a تنازل  تَناَزلَّ

 23 نزل   6m تنازل  تَناُزّل

backing down 
(from) 

 competition 24 نفس    6m تنافس  تَنافُّس

 contradiction 23 نقض  ات 6m تناقض  تَناقُّض

 treat, to 11 نول   6a تناول  تَناَولَّ

 dealing with 15 نول   6m تناول  تَناُوّل

 coordination 14 نسق    2m تنسيق  تَْنسيّق

 organizing 6 نظم   2m تنظيم  تَْنظيّم

 execution 4 نفذ   2m تنفيذ  تَْنفيّذ

 executive 13 نفذ   2m تنفيذي  تَْنفيذيّ 

 development 5 نمي\نمو   2m تنمية  تَْنِميّة

ّع  variety 24 نوع    5m تنوع  تَنَوُّ

 threat 13 هدد   2m تهديد  تَْهديّد

 smuggling 25 هرب   2m تهريب  تَْهريّب

 accusation 15 وهم تَُهم  .n تهمة  تُْهمّة

 exist, to 24 وجد   6a تواجد  تَواَجدَّ

 equilibrium 21 وزن   6m توازن  تَواُزّن

 communication 14 وصل    6m تواصل  تَواُصّل

 tension 18 وتر  ات 5m توتر  تََوتُّّر

هَّ  go, to ~ towards 21 وجه   5a توجه  تََوجَّ

ّه  orientation 17 وجه ات  5m توجه  تََوجُّ

 guideline 14 وجه   2m توجيه  تَْوجيّه

 unification 21 وحد   2m توحيد  تَْوحيّد

ّط  involvement 26 ورط   5m تورط  تََورُّ

 distribution 12 وزع   2m توزيع  تَْوزيّع

 expanding 20 وسع ات 2m توسيع  تَْوسيّع
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لَّ  reach, to 21 وصل    5a توصل  تََوصَّ

 clarification 23 وضح  ات  2m توضيح  تَْوضيّح

 employment 23 وظف   2m توظيف  تَْوظيّف

 ~ available, to be 14 وفر   5a توفر  تََوفَّرَّ

 die, to 22 وفي   5a توفى  تََوف ّى

 providing 9 وفر   2m توفير  تَْوفيّر

 success 11 وفق   2m توفيق  تَْوفيّق

 expect, to 7 وقع   5a توقع  تََوقَّعَّ

 expectation 23 وقع ات  5m توقع  تََوقُّّع

 stop, to 8 وقف   5a توقف  تََوقَّفَّ

 ~ dependent, to be 8 وقف   5a توقف  تََوقَّفَّ

 time (standard) 20 وقت   2m توقيت  تَْوقيّت

 signature 13 وقع ات 2m توقيع  تَْوقيّع

 detention 26 وقف   2m توقيف  تَْوقيّف

 18 ولي   5a تولى  تََول ّى

charge, to take ~ 
of 

 generating 26 ولد   2m توليد  تَْوليّد

 Tunisian 19 تونس  ون .n./adj تونسي  تونِسيّ 

 current 12 تير  ات .n تيار  تَي اّر

 firm 13 ثبت    1pa ثابت  ثابِّت

 third 3 ثلث   .adj ثالث  ثاِلث

 eighth  14 ثمن   .adj ثامن  ثاِمن

ّّ-ثاٍنّ
 الثاني

  - ثان 
 second 1 ثني    .adj الثاني 

 secondary 13 ثني    .adj ثانوي  ثانَويّ 

 21 ثني  الثَواني -ثَواٍن  .n ثانية  ثانِيّة

second (1/60 
minute) 

 wealth 16 ثرو  ثََروات  .n ثروة  ثَْروّة

 culture 4 ثقف  ات .n ثقافة  ثَقافّة

 cultural 6 ثقف  ون .adj ثقافي  ثَقافيّ 
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 confidence 8 وثق    .n ثقة  ثِقّة

 heavy 14 ثقل ثُقاَلءُ  .adj ثقيل  ثَقيّل

 third (of) 21 ثلث أَثاْلث  .n ثلث  ثُْلث

 price 10 ثمن أَثِْمنة .n ثمن  ثََمّن

 dual 20 ثني    .adj ثنائي  ثُنائيّ 

 revolution 9 ثور  ات .n ثورة  ثَْورّة

 revolutionary 24 ثور    .adj ثوري  ثَْوريّ 

 come, to 1 جيأ ، َمجيء1a i جاء جاء

 serious 16 جدد    1pa جاد  جادّ 

ّّ-جاٍرّ
 الجارّي

  - جار 
 current 10 جري   1pa الجاري 

 ~ allowed, to be 12 جوز ، َجواز 1a u جاز جازَّ

 25 جلي ات .n جالية  جاِلية

community 
(expatriate) 

 university 2 جمع ات .n جامعة  جاِمعّة

 14 جمع   .adj جامعي  جاِمعيّ 

university; related 
to ~ 

 aspect 2 جنب  َجوانِبُ  .n جانب  جانِب

 secondary 24 جنب    .adj جانبي  جانِبيّ 

 ready 16 جهز   1pa جاهز  جاِهز

 pandemic 26 جوح  َجوائِحُ  .n جائحة  جائِحة

 prize 10 جوز َجوائِزُ  .n جائزة  جائِزة

 mountain 7 جبل ِجبال .n جبل  َجبَّل

 front 13 جبه ات .n جبهة  َجْبهّة

 corpse 13 جثث  ُجثَث  .n جثة  ُجث ّة

 grandfather 11 جدد  أَْجداد  .n جد  َجدّ 

 very / much 1 جدد    .n جدا ِجدًّا

 wall 10 جدر ُجْدران  .n جدار ِجدار

 renew, to 23 جدد    2a جدد َجدَّدَّ

 dispute 20 جدل    .n جدل َجَدل
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 schedule 17 جدول َجداِولُ  .n جدول َجْدَوّل

 utility 21 جدو   .n جدوى  َجْدوى

ي ّة  seriousness 22 جدد    .n جدية  ِجد 

 new 1 جدد  ُجُدد  .adj جديد  َجديد

 worth 26 جدر ون .adj جدير َجديّر

 fundamental 25 جذر   .adj جذري ِجْذريّ 

اء  because of 16 جري   .n جراء َجر 

 wound 9 جرح ُجروح .n جرح ُجْرّح

 occur, to 3 جري ، َجْري1a i جرى  َجرى

 wounded 18 جرح َجْرحى .n./adj جريح  َجريّح

 newspaper 12 جرد َجرائِدُ  .n جريدة َجريدّة

 crime 7 جرم َجرائِمُ  .n جريمة  َجريمّة

 part 5 جزأ أَْجزاء .n جزء ُجْزّء

 punishment 19 جزي   1m جزاء َجزاء

 Algerian 15 جزر ون .n./adj جزائري  َجزائِريّ 

 island 16 جزر ُجُزر .n جزيرة  َجزيرّة

 partial 24 جزأ   .adj جزئي  ُجْزئيّ 

 body 9 جسد أَْجساد  .n جسد  َجَسد

 bridge 13 جسر ُجسور .n جسر ِجْسر

 body 7 جسم أَْجسام .n جسم  ِجْسم

 cause, to 3 جعل ، َجْعل 1a a جعل َجعَلَّ

 majesty 14 جلل    .n جاللة َجاللة

 leather 20 جلد    .n جلد  ِجْلد

 sit, to 8 جلس ، ُجلوس1a i جلس َجلَسَّ

 session 7 جلس َجلَسات .n جلسة َجْلسة

 group 5 جمع ات .n جماعة  َجماعّة

 collective 15 جمع   .adj جماعي  َجماعيّ 

 beauty 10 جمل   .n جمال َجماّل
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1a a جمع  َجَمعَّ َجْمع ،  assemble, to 10 جمع  

 assembling 13 جمع   1m جمع  َجْمّع

 association 5 جمع ات .n جمعية  َجْمعي ّة

 bunch 13 جمل ُجَمل .n جملة ُجْملّة

 public 6 جمهر  َجماهيرُ  .n جمهور  ُجْمهوّر

 republican 23 جمهر  ون .n./adj جمهوري  ُجْمهوريّ 

 republic 7 جمهر  ات .n جمهورية  ُجْمهوري ّة

 beautiful 3 جمل ون؟  .adj جميل  َجميّل

 wing 18 جنح أَْجنِحة .n جناح  َجناّح

 side 18 جنب  ُجنوب  .n جنب  َجْنب

 paradise 9 جنن ات .n جنة  َجن ّة

 soldier 6 جند ُجنود .n جندي  ُجْنديّ 

 general 20 جنرال   .n جنرال ِجنِراّل

  sex 18 جنس  أَْجناس .n جنس  ِجْنس

 sexual 21 جنس    .adj جنسي  ِجْنسيّ 

 nationality 15 جنس  ات .n جنسية  ِجْنسي ّة

 south 4 جنب    .n جنوب  َجنوّب

 southern 11 جنب    .adj جنوبي  َجنوبيّ 

 pound 15 جنيه   .n جنيه  ُجنَْيّه

 jihad 13 جهد   3m جهاد  ِجهاد

 apparatus 3 جهز أَْجِهزة 3m جهاز ِجهاز

 direction 3 وجه ات .n جهة ِجهّة

 effort 6 جهد ُجهود  ;ُجْهد ## .n جهد  َجْهد

 atmosphere 6 جو أَْجواء .n جو  َجوّ 

 answer 12 جوب  أَْجِوبة .n جواب  َجواب

 proximity 16 جور   .n جوار  ِجواّر

 excellence 21 جود   .n جودة َجْودة

 hunger 20 جوع    .n جوع  جوع
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 tour 11 جول ات .n جولة  َجْولّة

 essential 25 جوهر   .adj جوهري  َجْوَهريّ 

يّ   aerial 13 جو   .adj جوي  َجو 

 good 4 جيد ون .adj جيد  َجي ِد

 army 3 جيش  ُجيوش  .n جيش  َجْيش

 generation 10 جيل أَْجيال .n جيل  جيّل

 pilgrim 10 حجج ُحجاج 1pa حاج  حاجّ 

 need, to 5 حوج  ات .n حاجة  حاجة

 obstacle 17 حجز َحواِجز 1pa حاجز  حاِجز

 intense 15 حدد    1pa حاد  حادّ 

 occurrence 13 حدث َحواِدثُ  1pa حادث  حاِدث

 accident 11 حدث َحواِدثُ  .n حادثة  حاِدثة

اس 1pa حارس  حاِرس  guard 13 حرس ُحر 

 present 10 حضر  ون 1pa حاضر  حاِضر

 ruler 7 حكم ُحك ام 1pa حاكم  حاِكّم

 situation 1 حول أَْحوال  .n حال حال

 condition 2 حول ات .n حالة  حالة

 current 3 حيل\حول   .adj حالي  حاليّ 

 carrying 17 حمل َحَملة 1pa حامل حاِمّل

 attempt, to 3 حيل\حول   3a حاول  حاَولَّ

 grain 14 حبب  ُحبوب  .n.coll حب  َحبّ 

1a i حب  َحبَّّ ُحب   ،  love, to 4 حبب   

 love 2 حبب    1m حب  ُحبّ 

 beloved 3 حبب  أَْحباب .n./adj حبيب  َحبيّب

 urge, to 24 حثث  ، َحث  1a u حث  َحثَّّ

 veil 21 حجب ُحُجب .n حجاب  ِحجاب

ة  pretext 17 حجج ُحَجج .n حجة  ُحج 

 stone 12 حجر ِحجارة .n حجر َحَجر
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 size 7 حجم ُحجوم .n حجم  َحْجم

 limit 2 حدد  ُحدود .n حد  َحدّ 

 intensity 21 حدد    .n حدة ِحد ة

 event 5 حدث أَْحداث  .n حدث  َحَدث

 happen, to 3 حدث ، ُحدوث1a u حدث  َحَدثَّ

 define, to 11 حدد    2a حدد َحدَّدَّ

 occurrence 19 حدث   .n حدوث  ُحدوّث

 border 2 حدد  n. ##plur حدود  ُحدود

 modern 3 حدث ُحَدثاءُ  .adj حديث  َحديث

 conversation 3 حدث أَحاديثُ  .n حديث  َحديث

 iron 16 حدد    .n حديد  َحديد

 garden 15 حدق َحدائِقُ  .n حديقة  َحديقّة

 warn, to 18 حذر   2a حذر َحذَّرَّ

 free 7 حرر أَْحرار  .adj حر ُحرّ 

 heat 12 حرر   .n حرارة َحرارّة

 protest movement 26 حرك ِحراك   حراك  َحراكّّ

 forbidden 11 حرم ُحُرم .adj حرام  َحرام

 war 1 حرب ُحروب n. sg=fem حرب  َحْرّب

 eagerness 14 حرص   .n حرص  ِحْرص

 letter 10 حرف ُحروف .n حرف َحْرّف

 movement 2 حرك ات .n حركة َحَركّة

 holy site 15 حرم ات .n حرم  َحَرم

 deprivation 23 حرم   .n حرمان  ِحْرماّن

ي ّة  freedom 5 حرر ات .n حرية  ُحر 

 fire 21 حرق َحرائِقُ  .n حريق  َحريّق

 party 2 حزب أَْحزاب .n حزب  ِحْزّب

 party-related 23 حزب   .adj حزبي  ِحْزبيّ 

 sadness 7 حزن  أَْحزان  .n حزن  ُحْزن
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 sadness 16 حزن  ُحَزناءُ  .adj حزين  َحزيّن

 calculation 7 حسب ات .n حساب  ِحساب

 consider, to 20 حسب ، ِحْسبان 1a a حسب  َحِسبَّ

 enough 14 حسب   .n حسب  َحْسب

 improve, to 26 حسن   2a حسن  َحسَّنَّ

 good 16 حسن ِحسان .adj حسن  َحَسن

 goodness 16 حسن   .n حسن  ُحْسن

 siege 16 حصر    .n حصار  ِحصار

 share 17 حصص  ِحَصص  .n حصة  ِحص ة

1a u حصل َحَصلَّ ُحصول ،  obtain, to 4 حصل   

 obtaining 7 حصل    1m حصول  ُحصوّل

 civilization 13 حضر  ات .n حضارة  َحضارة

1a u حضر َحَضرَّ ُحضور ،  attend, to 7 حضر   

 term of address 10 حضر    .n حضرة  َحْضرة

 attending 6 حضر    1m حضور  ُحضوّر

 luck 13 حظظ ُحظوظ  .n حظ َحظّ 

 prohibition 23 حظر   1m حظر َحْظر

 enjoy, to 20 حظي ، ُحْظوة1a a حظي  َحِظيَّ

 preserving 13 حفظ   .vn حفاظ  ِحفاظ

1a a حفظ  َحِفظَّ ِحْفظ ،  preserve, to 11 حفظ  

 preserving 14 حفظ   1m حفظ  ِحْفظ

 ceremony 12 حفل   .n حفل َحْفل

 party 16 حفل َحفاَلت  .n حفلة  َحْفلة

 right 1 حقق ُحقوق  .n حق َحقّ 

 truth 1 حقق ُحقوق  .n حق َحقّ 

 realize, to 6 حقق   2a حقق  َحقَّقَّ

 field 16 حقل ُحقول .n حقل َحْقل

 truth 3 حقق َحقائِق  .n حقيقة  َحقيقّة
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 true 5 حقق ون .adj حقيقي  َحقيقيّ 

 story 12 حكي ات  1m حكاية  ِحكاية

1a u حكم  َحَكمَّ ُحْكم ،  rule, to 15 حكم  

 rule 3 حكم أْحكام  1m حكم  ُحْكم

 verdict 3 حكم أْحكام  1m حكم  ُحْكم

 wisdom 14 حكم ِحَكم .n حكمة ِحْكمّة

 government 1 حكم ات .n حكومة  ُحكومّة

 governmental 8 حكم ون .adj حكومي  ُحكوميّ 

1a i حكى  َحكى ِحكاية ،  tell, to 2 حكي  

 wise 18 حكم ُحَكماءُ  .adj حكيم  َحكيم

 solution 2 حلل    1m حل َحلّ 

 dissolve, to 15 حلل  ، ُحلول 1a u حل َحلَّّ

 halal 21 حلل    .adj حالل َحالل

 show 11 حلق َحلَقات  ;َحلَقة ## .n حلقة  َحْلقة

1a u حلم  َحلَمَّ ُحْلم ،  dream, to 17 حلم   

 dream 6 حلم  أَْحالم   1m حلم  ُحْلم

 ally 24 حلف ُحلَفاءُ  .n./adj حليف  َحليف

 protection 7 حمي   3m حماية  ِحمايّة

 praise 3 حمد   .n حمد  َحْمّد

1a i حمل َحَملَّ َحْمل ،  carry, to 3 حمل  

 pregnancy 11 حمل   1m حمل َحْمّل

 campaign 8 حمل َحَمالت  .n حملة َحْملّة

 dialogue 4 حور ات 3m حوار  ِحواّر

لَّ  convert, to 21 حول   2a حول  َحوَّ

 alive 7 حيي \حيو أَْحياء .adj حي  َحيّ 

 district 7 حيي \حيو أْحياء .n حي  َحيّ 

 life 1 حيي \حيو   .n حياة  َحياة

 time 3 حين أَْحيان .n حين  حين
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 then 25 حين   .adv حينئذ  حينَئِذٍّ

 animal 12 حيي \حيو ات .n حيوان  َحيَوان

 vital 19 حيي \حيو   .adj حيوي  َحيَويّ 

 servant 19 خدم ُخد ام, َخَدمة  1pa خادم  خاِدم

 outside 3 خرج   1pa خارج  خاِرّج

 foreign 7 خرج ون .adj خارجي  خاِرجيّ 

 foreign affairs 6 خرج   .n خارجية  خاِرجي ّة

 map 24 خرط   .n خارطة  خاِرطّة

 special 1 خصص  ون .adj خاص  خاصّ 

 elite 3 خصص    .n خاصة  خاص ة

 23 خوض ، َخْوض 1a u خاض  خاضَّ

wage, to ~ (war, 
battle) 

 mistaken 21 خطأ   1pa خاطئ  خاِطئ

1a a خاف خافَّ َخْوف ،  fear, to 9 خوف  

ّّّ\خاٍلّ
 الخالّي

  \ خال 
 empty 19 خلو   .adj الخالي

 pure 18 خلص   1pa خالص  خاِلّص

 contradict, to 24 خلف   3a خالف خالَفَّ

 fifth 9 خمس    .adj خامس  خاِمس

 afraid 14 خوف   1pa خائف  خائِف

 news 2 خبر أْخبار .n خبر  َخبَّر

 expertise 10 خبر ات .n خبرة  ِخْبرّة

 bread 20 خبز   .n خبز  ُخْبّز

 expert 11 خبر ُخبَراءُ  .n./adj خبير  َخبيّر

 end 18 ختم   .n ختام  ِختام

1a i،u خدم َخَدمَّ ِخْدمة ،  serve, to 16 خدم  

 service 3 خدم َخَدمات  1m خدمة ِخْدمّة

1a u خرج َخَرجَّ ُخروج ،  exit, to 3 خرج  

 exit 8 خرج   1m خروج  ُخروّج

 map 22 خرط َخرائِطُ  .n خريطة  َخريطّة
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 autumn 26 خرف   .n خريف  َخريّف

 loss 10 خسر َخسائِرُ  .n خسارة  َخسارة

 lose, to 16 خسر ، ُخْسر 1a a خسر َخِسرَّ

 fear, to 15 خشي َخْشي, َخْشية   ،1a a خشي  َخِشيَّ

1a u خص  َخصَّّ ُخصوص ،  concern, to 16 خصص   

 allocate, to 22 خصص    2a خصص  َخصَّصَّ

 issue 4 خصص    1m خصوص  ُخصوص

 private 23 خصص    .adj خصوصي  ُخصوصيّ 

 submit, to 22 خضع ، ُخضوع1a a خضع  َخَضعَّ

 line 4 خطط ُخطوط  .n خط َخطّ 

 mistake 7 خطأ أَْخطاء .n خطأ  َخَطأ

 speech 11 خطب ِخطابات  .n خطاب  ِخطاب

 plan 6 خطط ُخَطط ;ِخط ة  ## .n خطة  ُخط ة

 danger 8 خطر أَْخطار .n خطر َخَطر

 step 5 خطو َخَطوات ;ُخْطوة ## .n خطوة   َخْطوةّّ

 seriousness 18 خطر   .n خطورة  ُخطورّة

 serious 10 خطر ُخْطر .adj خطير  َخطيّر

 lower, to 23 خفف   2a خفف  َخفَّفَّ

 light 13 خفف ِخفاف .adj خفيف  َخفيّف

 free, to be ~ of 20 خلو ، ُخلو  1a u خال َخال

 summary 25 خلص   .n خالصة  ُخالصة

 conflict 8 خلف ات .n خالف ِخالف

 succession 25 خلف   .n خالفة ِخالفّة

 purify, to 20 خلص   2a خلص  َخلَّصَّ

 conclude, to 12 خلص ، َخالص 1a u خلص  َخلَصَّ

 background 20 خلفي   .n خلفية  َخْلفي ّة

1a u خلق َخلَقَّ َخْلق ،  create, to 16 خلق  

 character 16 خلق أَْخالق .n خلق ُخْلق
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 cell 17 خلو َخاليا .n خلية  َخلي ة

 gulf 9 خلج    .n خليج  َخليج

 12 خلج    .adj خليجي  َخليجيّ 

gulf; relating to 
Persian ~ 

 successor 22 خلف ُخلَفاءُ  n. sg=masc خليفة  َخليفّة

 fear 8 خوف   1m خوف  َخْوّف

 option 12 خير ات .n خيار  ِخيار

 fantasy 18 خيل أَْخيِلة  .n خيال  َخيال

 goodness 1 خير   .n خير  َخْيّر

 interior 2 دخل    1pa داخل داِخل

 internal 5 دخل  ون .adj داخلي داِخليّ 

 14 دخل    .n داخلية داِخلي ة

interior; ministry of 
~ 

 .n دار  دار
sg=fem   ،ِديار
 house 5 دور دور

 turn, to 9 دور  َدْور, َدواران  ،1a u دار  دارَّ

ّّ-داعٍّ
 الداعي

  -داع 
 reason 11 دعي \دعو ُدعاة 1pa الداعي

 26 دعش      داعش داِعش

Islamic State 
(Daesh) 

 defend, to 22 دفع   3a دافع دافَعَّ

 motive 20 دفع َدوافِعُ  1pa دافع دافِع

1a u دام دامَّ َدْوم ، َدوام،   last, to 9 دوم  

 circle 8 دور َدوائِر .n دائرة دائِرّة

 permanent 2 دوم   1pa دائم  دائِم

 diplomatic 20 دبلوماسي   .adj دبلوماسي  ِدبلوماسيّ 

 diplomacy 25 دبلوماسي   .n دبلوماسية  ِدبلوماسي ّة

1a u دخل َدَخلَّ ُدخول ،  enter, to 3 دخل   

 income 19 دخل    .n دخل َدْخل

 entering 5 دخل    1m دخول ُدخوّل

 study 2 درس ات .n دراسة ِدراسّة

 study-related 16 درس   .adj دراسي ِدراسيّ 
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 path 14 درب ُدروب .n درب َدْرّب

 degree 4 درج ات .n درجة َدَرجّة

 study, to 9 درس ، َدْرس 1a u درس َدَرسَّ

 studying 11 درس   1m درس َدْرّس

 dirham 17 درهم  َدراِهمُ  .n درهم  ِدْرَهّم

 know, to 4 دري  ، ِدراية 1a i درى َدرى

 constitution 11 دستر َدساتيرُ  .n دستور  ُدْستوّر

 constitutional 16 دستر   .adj دستوري  ُدْستوريّ 

 call, to 4 دعي \دعو  َدْعوى, ُدعاء  ،1a u دعا َدعا

 call 14 دعي \دعو   1m دعاء ُدعاء

1a a دعم  َدَعمَّ َدْعم ،  support, to 19 دعم   

 support 3 دعم    1m دعم  َدْعم

 invitation 5 دعي \دعو َدَعوات .n دعوة  َدْعوة

 lawsuit 21 دعي \دعو َدعاوى  1m دعوى  َدْعوى

 defence 5 دفع   3m دفاع ِدفاع

1a a دفع َدفَعَّ َدْفع ،  to pay 6 دفع  

1a a دفع َدفَعَّ َدْفع ،  to push 6 دفع  

 payment 10 دفع   1m دفع َدْفّع

 knock, to 10 دقق ، َدق  1a u دق َدقَّّ

 precision 18 دقق   .n دقة ِدق ّة

 precise 14 دقق ِدقاق .adj دقيق َدقيّق

 minute 4 دقق َدقائِقُ  .n دقيقة  َدقيقّة

 doctor 2 دكتور  َدكاتِرة  .n دكتور  ُدْكتوّر

 point, to 14 دلل  ، َداللة 1a u دل َدلَّّ

 indication 8 دلل  أَِدل ة، َدالئِلُ   .n دليل َدليل

 blood 3 دمي   .n دم َدم

 destruction 17 دمر   .n دمار َدماّر

رَّ  destroy, to 22 دمر   2a دمر َدمَّ
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 tears 9 دمع ُدموع  .n.coll دمع َدْمّع

 bloody 21 دمي   .adj دموي  َدَمويّ 

 world 4 دني\دنو   .n دنيا  ُدْنيا

 medicine 11 دوي أَْدِوية .n دواء َدواء

 duration 16 دوم   1m دوام  َدوام

 role 1 دور أَْدوار   1m دور َدْوّر

 cycle 5 دور ات .n دورة َدْورّة

 regular 9 دور ات .a دوري  َدْوريّ 

 league 9 دور ات .n دوري  َدْوريّ 

 patrol 20 دور ات .n دورية  َدْوري ّة

 dollar 3 دوالر ات .n دوالر  دوالّر

 state 1 دول ُدَول .n دولة َدْولّة

; ون  ## .adj دولي ُدَوليّ   international 1 دول َدْولي 

 ديموقراطيّ 
ديموقراط

 democratic 8 ديمقراط   ون ;ديُمقراطي  ## .adj ي 

ديموقراطيّ 
 ة

ديموقراط
 democracy 9 ديمقراط  ديُمقراطي ة ## .n ية 

 religion 3 دين أَْديان  .n دين  دين

 debt 21 دين ُديون   دين  َدْين

 dinar 9 دينار َدنانيرُ  .n دينار  ديناّر

 religious 6 دين ون .adj ديني  دينيّ 

 self 2 ذو   .n ذات ذات

 personal 15 ذو   .adj ذاتي ذاتيّ 

 memory 12 ذكر   .n ذاكرة ذاِكرة

1a u ذكر ذََكرَّ ِذْكر ،  mention, to 2 ذكر  

 mention 9 ذكر   1m ذكر ِذْكر

 remembrance 8 ذكر ِذْكَريات  .n ذكرى ِذْكرى

 fault 18 ذنب  ذُنوب  .n ذنب  ذَْنّب

 going 14 ذهبي   1m ذهاب  ذَهاب
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 gold 17 ذهب   .n ذهب  ذََهّب

1a a ذهب  ذََهبَّ ذَهاب ،  go, to 4 ذهب  

 golden 15 ذهبي   .adj ذهبي  ذََهبيّ 

 mind 17 ذهن  أَْذهان  .n ذهن  ِذْهن

 connecting 21 ربط   1pa رابط رابِط

 association 17 ربط َروابِطُ  .n رابطة  رابِطّة

 fourth 6 ربع   .adj رابع  رابِّع

 salary 16 رتب  َرواتِبُ  1pa راتب  راتِّب

 rest 13 ريح\روح   .n راحة راحّة

1a a رأس َرأَسَّ ِرئاسة ،  lead, to 25 رأس  

 head 2 رأس  ُرؤوس .n رأس   َرأْسّّ

 accompany, to 25 رفق   3a رافق رافَقَّ

 current 16 رهن    1pa راهن  راِهن

 see, to 1 رأي  ُرْؤية  ,َرأْي  ,1a a رأى َرأى

 opinion 2 رأي  آراء .n رأي َرأْي

 scent 14 ريح\روح َروائِح .n رائحة  رائِحّة

اد .n رائد  رائِّد  pioneer 16 رود ُرو 

 amazing 4 ريع   1pa رائع  رائِّع

 lord 2 ربب  أَْرباب .n رب  َربّ 

 profit 17 ربح   1m ربح  ِرْبّح

1a i،u ربط  َربَطَّ َرْبط ،  connect, to 20 ربط  

 connecting 20 ربط   1m ربط  َرْبّط

 quarter 12 ربع أَْرباع .n ربع  ُرْبّع

 spring 18 ربع   .n ربيع  َربيّع

 request, to 9 رجو ، َرجاء 1a u رجا َرجا

1a i رجع  َرَجعَّ ُرجوع ،  return, to 5 رجع  

 man 1 رجل ِرجال  .n رجل َرُجّل

 return, to 24 رجع   1m رجوع  ُرجوّع
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بَّ  welcome, to 18 رحب   2a رحب  َرحَّ

1a a رحل َرَحلَّ ِرحيل ،  depart, to 20 رحل  

 trip 9 رحل ات .n رحلة ِرْحلّة

 ~ mercy, to have 10 رحم ، َرْحمة 1a a رحم  َرِحمَّ

 mercy 9 رحم   .n رحمة َرْحمّة

 departure 18 رحل   1m رحيل  َرحيّل

 license 24 رخص ُرَخص .n رخصة  ُرْخصّة

 cheap 22 رخص   .adj رخيص  َرخيّص

 response 4 ردد  ُردود .n رد  َردّ 

 respond, to 3 ردد  ، َرد  1a u رد  َردَّّ

 repeat, to 18 ردد    2a ردد َردَّدَّ

 message 4 رسل َرسائِلُ  .n رسالة ِرسالة

1a u رسم  َرَسمَّ َرْسم ،  describe, to 12 رسم  

 fee 14 رسم ُرسوم  1m رسم  َرْسم

 official 5 رسم ون .adj رسمي َرْسميّ 

 prophet 5 رسل ُرُسل .n رسول  َرسوّل

 lead 18 رصص    .n رصاص  َرصاص

 bullet 26 رصص  ات .n رصاصة  َرصاصّة

 balance 18 رصد  أَْرِصدة  .n رصيد  َرصيّد

 approval 22 رضي  ِرضا  ## .n رضى  ِرضىّ 

 pleased, to be 11 رضي  ، ِرًضى 1a a رضي  َرِضيَّ

 care 9 رعي    .n رعاية  ِرعايّة

1a a رغب  َرِغبَّ َرْغبة  ،  want, to 17 رغب  

 wish 8 رغب َرَغبات  .n رغبة  َرْغبّة

 despite 2 رغم  ُرْغم  ## .n رغم  َرْغم

1a u رفض  َرفَضَّ َرْفض ،  reject, to 6 رفض   

 rejection 11 رفض    1m رفض  َرْفّض

1a a رفع َرفَعَّ َرْفع ،  lift, to 6 رفع  
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 raising 7 رفع   1m رفع َرْفّع

 high 20 رفع   .adj رفيع  َرفيّع

 comrade 18 رفق ِرفاق .n رفيق َرفيّق

 censorship 18 رقب   3m رقابة  َرقابّة

 number 3 رقم  أَْرقام  .n رقم َرْقّم

 focus, to 19 ركز   2a ركز َركَّزَّ

 pillar 13 ركن أَْركان .n ركن  ُرْكن

 corner 13 ركن أَْركان .n ركن  ُرْكن

 symbol 15 رمز ُرموز .n رمز َرْمّز

 sand 19 رمل ِرمال .n رمل َرْمّل

 awful 20 رهب   .adj رهيب  َرهيّب

 story 11 روي ات  .n رواية  ِروايّة

 spirit 3 ريح\روح .n. fem./masc روح  روّح

 Russian 13 روس روس .n./adj روسي  روسيّ 

1a i روى  َروّى ِرواية ،  tell, to 18 روي  

 vision 8 رأي    .n رؤية  ُرْؤيّة

 leadership 8 رأس   1m رئاسة  ِرئاسّة

 presidential 20 رأس   .adj رئاسي  ِرئاسيّ 

 sports 6 روض ات .n رياضة  ِرياضّة

 sportive 6 روض ون .adj رياضي  ِرياضيّ 

 riyal 10 اير   .n اير  يِِرّ

 wind 11 ريح\روح ِرياح  .n ريح  ريّح

 president 1 رأس  ُرَؤساءُ  .n رئيس  َرئيّس

 main 7 رأس ون .adj رئيسي  َرئيسيّ 

1a i زاد زادَّ ِزيادة ،  increase, to 4 زود  

1a u زار زارَّ ِزيارة ،  visit, to 14 زور  

 cease, to 2 زول ، َزوال 1a a زال زالَّ

 corner 15 زوي َزوايا .n زاوية  زاِويّة
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 extra 21 زود   .adj زائد  زائِّد

ار 1pa زائر زائِّر  visitor 19 زور ُزو 

 agriculture 14 زرع   .n زراعة  ِزراعّة

 agricultural 14 زرع   .adj زراعي  ِزراعيّ 

 leadership 26 زعم    .n زعامة  َزعامّة

 shock 26 زعزع   1m زعزعة  َزْعَزعّة

 allege, to 24 زعم  ، َزْعم 1a u زعم  َزَعمَّ

 leader 10 زعم  ُزَعماءُ  .n زعيم  َزعيّم

 earthquake 22 زلزل  َزالِزلُ  .n زلزال ِزْلزاّل

 time 6 زمن أَْزِمنة .n زمان  َزماّن

 time 5 زمن أَْزمان .n زمن  َزَمّن

 temporal 21 زمن   .adj زمني  َزَمنيّ 

 colleague 13 زمل ُزَمالءُ  .n زميل َزميّل

 flowers 17 زهر ُزهور .n.coll زهر َزْهّر

 marriage 7 زوج   .n زواج  َزواّج

 husband 4 زوج أَْزواج .n زوج  َزْوّج

 wife 4 زوج ات .n زوجة  َزْوجّة

 increase 5 زود ات  1m زيادة ِزيادّة

 visit 4 زور   1m زيارة  ِزيارّة

 oil 16 زيت  ُزيوت  .n زيت  َزْيّت

 seventh 12 سبع    .adj سابع  سابِع

 former 2 سبق    .adj سابق  سابِّق

 field 8 سوح  ات .n ساحة  ساحة

 coast 20 سحل َسواِحلُ  .n ساحل ساِحل

1a u ساد  سادَّ ِسيادة ،  prevail, to 20 سود  

 sixth 11 سدس   .adj سادس ساِدس

1a i سار سارَّ َسْير ،  march, to 7 سير  

 hour 2 سوع  ات .n ساعة  ساعة
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 help, to 9 سعد   3a ساعد  ساَعدَّ

 travel, to 15 سفر   3a سافر سافَرَّ

 inhabitant 7 سكن ُسك ان 1pa ساكن  ساِكن

 calm 7 سكن   1pa ساكن  ساِكن

1a a سأل َسأَلَّ ُسؤال ،  ask, to 3 سأل  

 participate, to 13 سهم   3a ساهم  ساَهمَّ

 tourist 24 سيح ُسي اح  1pa سائح  سائِح

 driver 18 سوق ون 1pa سائق  سائِّق

 race 17 سبق  ات 3m سباق  ِسباّق

 cause, to 15 سبب    2a سبب  َسبَّبَّ

 cause 1 سبب  أَْسباب .n سبب  َسبَّب

 praise 9 سبح   .n سبحان  ُسْبحان

 precede, to 9 سبق  ، َسْبق1a i،u سبق  َسبَقَّ

 means 5 سبل ُسبُل .n سبيل  َسبيّل

لَّ  register, to 8 سجل   2a سجل َسجَّ

 prison 7 سجن ُسجون .n سجن  ِسْجن

 prisoner 21 سجن ُسَجناءُ  .n سجين  َسجين

 withdraw, to 16 سحب ، َسْحب1a a سحب  َسَحبَّ

 secret 7 سرر أَْسرار  .n سر ِسرّ 

 dismissal 22 سرح   .n سراح َسراّح

 cancer 20 سرطان   .n سرطان  َسْرطان

 speed 6 سرع   .n سرعة  ُسْرعّة

يّ   secret 17 سرر   .adj سري  ِسر 

ي ّة  secrecy 22 سرر   .n سرية  ِسر 

ة .n سرير  َسريّر  bed 18 سرر أَِسر 

 quick 8 سرع ِسراع .adj سريع  َسريّع

 surface 16 سطح ُسطوح  .n سطح  َسْطح

 happiness 7 سعد   .n سعادة َسعادة
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 price 4 سعر أَْسعار .n سعر ِسْعر

 Saudi 4 سعد ون .n./adj سعودي  َسعوديّ 

1a a سعى َسعى َسْعي ،  strive, to 8 سعي  

 striving 18 سعي   1m سعي َسْعّي

 happy 12 سعد ُسعَداء .adj سعيد  َسعيد

 embassy 17 سفر ات .n سفارة  ِسفارة

 journey 9 سفر   1m سفر َسفَّر

 ambassador 9 سفر ُسفَراءُ  .n سفير  َسفيّر

 ship 16 سفن ُسفُن .n سفينة  َسفينّة

1a u سقط  َسقَطَّ ُسقوط ،  fall, to 9 سقط   

 fall 14 سقط    1m سقوط  ُسقوط

 sugar 15 سكر   .n سكر ُسكَّر

 reside, to 12 سكن ، َسْكن 1a u سكن  َسَكنَّ

 weapon 4 سلح  أَْسِلحة  .n سالح ِسالّح

 peace 2 سلم   .n سالم  َسالم

 security 8 سلم ات  1m سالمة َسالمّة

 negative 11 سلب   .adj سلبي  َسْلبيّ 

 basket 20 سلل  ِسالل .n سلة َسل ة

 chain 16 سلسل َسالِسلُ  .n سلسلة ِسْلِسلة

 sultan 8 سلطن َسالطينُ  .n سلطان  ُسْلطاّن

 power 3 سلط ُسلُطات .n سلطة ُسْلطة

 commodity 21 سلع ِسلَع .n سلعة ِسْلعة

 turn, to ~ over 3 سلم   2a سلم َسلَّمَّ

 greet, to 3 سلم   2a سلم َسلَّمَّ

 peaceful 18 سلم   .adj سلمي ِسْلميّ 

 behaviour 16 سلك   .n سلوك ُسلوك

 correct 14 سلم ُسلَماءُ  .adj سليم  َسليم

 heaven 6 سمو  َسَموات  n. sg=fem سماء َسماّء
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 permission 21 سمح   1m سماح  َسماّح

1a a سمح  َسَمحَّ َسماح ،  allow, to 7 سمح  

 hear, to 1 سمع  ، َسْمع1a a سمع  َسِمعَّ

 fish 17 سمك  أَْسماك .n.coll سمك َسَمك

 Highness 8 سمو    .n سمو  ُسموّ 

ّى  name, to 8 سمي   2a سمى َسم 

 age 10 سنن n. sg=fem سن  ِسنّ 

 year 1 سن َسنَوات، ِسنون   .n سنة  َسنّة

 Sunna 16 سنن   .n سنة  ُسن ّة

 yearly 11 سن   .adj سنوي  َسنَويّ 

 Sunni 16 سنن ُسن ة .n./adj سني  ُسن يّ 

 easy 10 سهل   .adj سهل َسْهّل

 share 6 سهم أَْسُهم .n سهم  َسْهم

 ease 17 سهل   .n سهولة  ُسهولّة

 bad 11 سيأ   .n سوء  سوّء

 question 2 سأل أَْسئِلة   1m سؤال ُسؤال

 Sudanese 11 سودان  ون .n./adj سوداني  سودانيّ 

 sura 26 سور ُسَور .n سورة  سورّة

 Syrian 5 سوري ون .n./adj سوري  سوريّ 

 market 3 سوق أَْسواق  n. sg=fem سوق  سوّق

 tourism 14 سيح   .n سياحة  ِسياحة

 tourist 16 سيح   .adj سياحي  ِسياحيّ 

 sovereignty 14 سود   1m سيادة  ِسيادة

 car 2 سير ات .n سيارة  َسي ارّة

 politics 3 سوس ات .n سياسة  ِسياسّة

 political 1 سوس ون .adj سياسي  ِسياسيّ 

 politician 1 سوس ون .n سياسي  ِسياسيّ 

 context 14 سوق   3m سياق  ِسياّق



49 TMV by © Jan Hoogland 

 

This TMV is a selection from the book A Frequency Dictionary of Arabic, Core Vocabulary for 
Learners, by Tim Buckwalter and Dilworth Parkinson (Routledge, 2011) 

 sir 2 سود سادة .n سيد  َسي ِد

 lady 9 سيد ات .n سيدة َسي ِدة

 course 12 سير   1m سير  َسْيّر

 biography 19 سير ِسيَر .n سيرة  سيرّة

 dominate, to 21 سيطر    v. QI سيطر  َسْيَطرَّ

 dominion 11 سيطر    .n سيطرة  َسْيَطرّة

 especially 11 سوي   .adv سيما  سيَّمّا

 cinema 16 سينما    .n سينما  سينَمّا

 bad 13 سيأ   .adj سيئ  َسي ِّئ

 want, to 1 شيأ ، َمشيئة1a a شاء شاء

 young man 5 شبب  ُشب ان، َشباب  .n شاب  شابّ 

 street 4 شرع َشواِرعُ  1pa شارع  شاِرع

 participate, to 6 شرك   3a شارك شاَركَّ

 screen 14 شوش ات .n شاشة  شاشة

 coast 20 شطأ َشواِطئُ  .n شاطئ  شاِطئ

 poet 6 شعر ُشعَراءُ  1pa شاعر  شاِعر

 comprehensive 8 شمل   1pa شامل شاِمّل

 matter 2 شأن ُشؤون .n شأن  َشأْن

 watch, to 16 شهد   3a شاهد  شاَهدَّ

 witness 15 شهد ُشهود 1pa شاهد  شاِهد

 tea 19 شاي   .n شاي  شاّي

 widespread 26 شيع    1pa شائع  شائِع

 network 7 شبك  ات .n شبكة  َشبَكّة

 -semi 13 شبه   .n شبه  ِشْبّه

 winter 16 شتي   .n شتاء  ِشتاء

 trees 9 شجر أَْشجار .n.coll شجر َشَجر

عَّ  encourage, to 23 شجع   2a شجع  َشجَّ

 person 2 شخص أَْشخاص .n شخص  َشْخص
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 personal 7 شخص ون .adj شخصي  َشْخصيّ 

 personality 6 شخص ات .n شخصية  َشْخصي ّة

 intensity 12 شدد   .n شدة ِشد ة

 intensify, to 19 شدد   2a شدد َشدَّدَّ

 intense 6 شدد أَِشد اءُ  .adj شديد  َشديد

 evil 11 شرر   .n شر َشرّ 

 buying 11 شري   1m شراء ِشراّء

 partnership 22 شرك   .n شراكة ِشراكّة

 drink, to 19 شرب ، ُشْرب1a a شرب  َشِربَّ

1a a شرح َشَرحَّ َشْرح ،  explain, to 22 شرح  

 explanation 19 شرح   1m شرح َشْرّح

 precondition 7 شرط ُشروط .n شرط َشْرط

 police 5 شرط   .n شرطة ُشْرطّة

 policeman 24 شرط ون .n شرطي  ُشْرطيّ 

 lawful 12 شرع   .adj شرعي  َشْرعيّ 

 legitimacy 20 شرع   .n شرعية  َشْرعي ّة

 honour 13 شرف   .n شرف َشَرّف

 east 3 شرق   .n شرق َشْرّق

 Eastern 10 شرق ون .adj شرقي َشْرقيّ 

 company 1 شرك ات .n شركة َشِركّة

 embarking (on) 26 شرع   1m شروع  ُشروّع

 slice 20 شرح َشرائِحُ  .n شريحة  َشريحّة

 strip 15 شرط َشرائِطُ  .n شريط  َشريّط

 Sharia 21 شرع   .n شريعة  َشريعّة

 noble 11 شرف ُشَرفاءُ  .adj شريف  َشريّف

 partner 14 شرك ُشَركاءُ  .n شريك َشريّك

 slogan 12 شعر ات .n شعار ِشعار

 people 1 شعب  ُشعوب  .n شعب  َشْعب
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 popular 6 شعب  ون .adj شعبي  َشْعبيّ 

 popularity 21 شعب    .n شعبية  َشْعبي ّة

1a u شعر َشعَرَّ ُشعور ،  feel, to 4 شعر  

 hair  8 شعر أَْشعار، ُشعور .n.coll شعر َشْعر

 poetry 5 شعر   .n شعر ِشْعر

 feeling 10 شعر   1m شعور  ُشعوّر

 occupy, to 19 شغل ، َشْغل 1a a شغل َشغَلَّ

 work 7 شغل أَْشغال .n شغل ُشْغل

 brother 16 شقق  أَِشق اء .n شقيق  َشقيّق

 doubt 7 شكك  ُشكوك  .n شك َشكّ 

1a u شكر َشَكرَّ ُشْكر ،  thank, to 8 شكر  

 thanks 2 شكر ُشكور  1m شكر ُشْكر

 constitute, to 7 شكل   2a شكل َشكَّلَّ

 form 1 شكل أَْشكال .n شكل َشْكل

 complaint 22 شكو  َشكاوى .n شكوى  َشْكوى

 north 5 شمل   .n شمال َشماّل

 northern 11 شمل ون .adj شمالي  َشماليّ 

 sun 6 شمس  ُشموس  n. sg=fem شمس َشْمّس

 comprise, to 9 شمل ، َشْمل 1a a شمل َشِملَّ

 certificate 8 شهد ات  1m شهادة َشهادة

1a a شهد  َشِهدَّ َشهادة ،  witness, to 4 شهد  

 month 1 شهر أَْشُهر، ُشهور .n شهر َشْهّر

 monthly 21 شهر   .adj شهري  َشْهريّ 

 martyr 6 شهد ُشَهداءُ  .n شهيد  َشهيّد

 famous 20 شهر   .adj شهير  َشهيّر

 desire 14 شوق أَْشواق .n شوق  َشْوّق

 thing 1 شيأ أَْشياء .n شيء َشْيّء

 sheikh 2 شيخ ُشيوخ، َمشايِخ .n شيخ  َشْيخ
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 devil 14 شيطن َشياطينُ  .n شيطان  َشْيطان

 Shiites 16 شيع    .n شيعة  شيعّة

 Shiite 17 شيع  ون .n./adj شيعي  شيعيّ 

 communist 24 شيع  ون .n./adj شيوعي  ُشيوعيّ 

 owner 2 صحب أَْصحاب .n صاحب  صاِحب

 published 10 صدر    .adj صادر صاِدر

 truthful 12 صدق ون .adj صادق صاِدق

1a i صار صارَّ َصْيرورة ،  become, to 2 صير 

 severe 25 صرم  َصواِرمُ  1pa صارم  صاِرم

 missile 13 صرخ َصواريخُ  .n صاروخ  صاروّخ

ّّّ-صاٍفّ
 الصافي

  - صاف 
 pure 21 صفي   1pa الصافي

 suitable 8 صلح    1pa صالح  صاِلّح

 interest 8 صلح    1pa صالح  صاِلّح

 morning 4 صبح   .n صباح  َصباّح

 patience 10 صبر   .n صبر  َصْبّر

 journalism 13 صحف    .n صحافة  َصحافّة

 journalistic 16 صحف    .adj صحافي  َصحافيّ 

ة  health 4 صحح    .n صحة  ِصح 

 desert 15 صحر    .n صحراء َصْحراء

 journalist 8 صحف  ون .adj صحفي  ُصُحفيّ 

 journalistic 8 صحف  ون .adj صحفي  ُصُحفيّ 

يّ   health-related 6 صحح  ون .adj صحي  ِصح 

 correct 3 صحح  ِصحاح .adj صحيح  َصحيح

 newspaper 4 صحف  ُصُحف  .n صحيفة  َصحيفّة

 rocks 20 صخر  ُصخور .n.coll صخر َصْخر

 friendship 20 صدق   .n صداقة َصداقّة

 ~ respect, in this 19 صدد    .n صدد  َصَدد

 published, to be 9 صدر  ، ُصدور 1a u صدر َصَدرَّ
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 chest 7 صدر  ُصدور  .n صدر َصْدّر

 believe, to 9 صدق   2a صدق َصدَّقَّ

 sincerity 15 صدق   .n صدق ِصْدّق

 echo 20 صدي  أَْصداء  .n صدى َصدىّ 

 friend 3 صدق أَْصِدقاءُ  .n صديق  َصديّق

 sincerity 5 صرح   .n صراحة  َصراحّة

 struggle 8 صرع ات 3m صراع  ِصراع

حَّ  declare, to 15 صرح   2a صرح  َصرَّ

 scream, to 17 صرخ ، ُصراخ 1a u صرخ  َصَرخَّ

1a i صرف َصَرفَّ َصْرف ،  spend, to 24 صرف   

 spending 17 صرف    1m صرف َصْرّف

 difficult 5 صعب ِصعاب .adj صعب  َصْعب

 difficulty 11 صعب ات .n صعوبة  ُصعوبّة

 plane 11 صعد أَْصِعدة .n صعيد  َصعيد

 small 2 صغر ِصغار .adj صغير  َصغيّر

 row 8 صفف ُصفوف .n صف َصفّ 

 characteristic 10 صفف ات .n صفة  ِصفّة

 page 8 صفح  َصفَحات .n صفحة  َصْفحّة

 zero 10 صفر أَْصفار  .n صفر  ِصْفّر

 deal 15 صفق َصفَقات .n صفقة  َصْفقّة

 prayer 6 صلو َصلَوات .n صالة َصالة

 suitability 23 صلح  ات .n صالحية  َصالحي ّة

 connection 16 وصل  ات .n صلة ِصلة

 pray, to 4 صلو   2a صلى َصل ى

 silence 8 صمت   .n صمت  َصْمّت

 industry 7 صنع ات .n صناعة  ِصناعة

 industrial 10 صنع ون .adj صناعي  ِصناعيّ 

 fund 10 صندق َصناديقُ  .n صندوق  ُصْندوّق
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1a a صنع  َصنَعَّ َصْنع ،  fabricate 16 صنع  

 making 19 صنع   1m صنع  َصْنّع

 Zionist 8 صهيون ون .n./adj صهيوني  َصْهيونيّ 

 Zionism 25 صهيون   .n صهيونية  َصْهيوني ّة

 voice / vote 1 صوت أَْصوات .n صوت  َصْوّت

 image 1 صور ُصَور .n صورة  صورّة

 summer 10 صيف   .n صيف  َصْيّف

 Chinese 16 صين ون .n./adj صيني  صينيّ 

 officer 9 ضبط ُضب اط 1pa ضابط  ضابِط

 disappear, to 18 ضيع ، َضياع1a i ضاع  ضاعَّ

 accuracy 8 ضبط   .n ضبط  َضْبط

 laugh, to 9 ضحك ، َضْحك 1a a ضحك َضِحكَّ

 victim 10 ضحي  َضحايا .n ضحية  َضحي ّة

 large 13 ضخم  ِضخام  .adj ضخم  َضْخم

1a i ضرب  َضَربَّ َضْرب ،  strike, to 10 ضرب  

 beating 17 ضرب   1m ضرب  َضْرّب

 strike 15 ضرب ات .n ضربة  َضْربّة

 damage 16 ضرر  أَْضرار  .n ضرر َضَرّر

 necessity 5 ضرر    .n ضرورة  َضرورّة

 necessary 11 ضرر  ون .adj ضروري  َضروريّ 

 tax 17 ضرب َضرائِبُ  .n ضريبة  َضريبّة

 weakness 11 ضعف   .n ضعف ُضْعّف

 weak 11 ضعف ُضعَفاء  .adj ضعيف  َضعيّف

1a u ضغط َضغَطَّ َضْغط ،  press, to 21 ضغط  

 pressure 6 ضغط   1m ضغط َضْغط

 shore 12 ضفف ِضفاف .n ضفة  ِضف ّة

 include, to 8 ضمم ، َضم  1a u ضم  َضمَّّ

 guarantee 11 ضمن ات .n ضمان  َضمان
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 light 8 ضوأ أَْضواء .n ضوء  َضْوّء

 guest 13 ضيف ُضيوف .n ضيف  َضْيّف

 narrow 16 ضيق   .adj ضيق  َضي ِّق

 small 25 ضأل  ِضئال .adj ضئيل  َضئيّل

 characteristic 20 طبع  َطوابِعُ  1pa طابع  طابَع

 emergency 22 طرأ َطواِرئُ  .n طارئة  طاِرئّة

 energy 6 طوق  ات .n طاقة طاقّة

1a u طال طالَّ طول ،  ~ long, to be 11 طول  

 demand, to 7 طلب   3a طالب  طالَبَّ

ب، َطلَبة  1pa طالب  طاِلّب  student 2 طلب ُطال 

 requesting 2 طلب   1pa طالب  طاِلّب

 table 17 طول ات .n طاولة  طاِولة

 airplane 9 طير ات .n طائرة  طائِرة

 sectarian 17 طوف َطوائِفُ  .n طائفة  طائِفّة

 sectarian 15 طوف   .adj طائفي  طائِفيّ 

 medicine 14 طبب    .n طب  ِطبّ 

 character 3 طبع    .n طبع  َطْبّع

 class 16 طبق  ات .n طبقة  َطبَقّة

 medical 8 طبب  ون .adj طبي  ِطب يّ 

 doctor 6 طبب  أَِطب اء .n طبيب  َطبيّب

 nature 8 طبع    .n طبيعة  َطبيعّة

 natural 5 طبع  ون .adj طبيعي  َطبيعيّ 

1a a طرح َطَرحَّ َطْرح ،  pose, to 11 طرح  

 party 3 طرف أَْطراف  .n طرف َطَرّف

 طريق  َطريّق
fem./masc.
n.   1 طرق road 

 method 3 طرق ُطُرق، ُطُرقات .n طريقة  َطريقّة

 food 9 طعم أَْطِعمة .n طعام  َطعاّم

 child 2 طفل أَْطفال .n طفل ِطْفل
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 youth 18 طفل   .n طفولة  ُطفولّة

 weather 22 طقس    .n طقس  َطْقس

 request 5 طلب ات  1m طلب  َطلَب

1a u طلب  َطلَبَّ َطلَب ،  request, to 4 طلب  

 appear, to 3 طلع ، ُطلوع1a u طلع َطلَعَّ

 length 6 طول أَْطوال   1m طول  طوّل

 long 3 طول ِطوال .adj طويل  َطويّل

 good 1 طيب  ون .adj طيب  َطي ِب

 bird 11 طير ُطيور  .n طير  َطْيّر

 aviation 13 طير   .n طيران  َطيَران

 oppressive 22 ظلم ون 1pa ظالم  ظاِلّم

 obvious 17 ظهر   1pa ظاهر  ظاِهر

 phenomenon 9 ظهر َظواِهرُ  .n ظاهرة  ظاِهرة

 circumstance 6 ظرف ُظروف .n ظرف َظْرّف

 remain, to 3 ظلل ، َظل  1a a ظل َظلَّّ

 shade 8 ظلل ِظالل .n ظل ِظلّ 

 darkness 14 ظلم   .n ظالم  َظالم

 injustice 13 ظلم   .n ظلم  ُظْلم

 assumption 22 ظنن ُظنون  1m ظن  َظنّ 

1a u ظن  َظنَّّ َظن   ،  think, to 9 ظنن  

1a a ظهر َظَهرَّ ُظهور ،  appear, to 5 ظهر  

 back 12 ظهر ُظهور  .n ظهر َظْهّر

 noon 13 ظهر   .n ظهر ُظْهّر

 appearance 14 ظهر   1m ظهور  ُظهوّر

 incapable 23 عجز    1pa عاجز  عاِجز

 urgent 17 عجل    1pa عاجل  عاِجل

1a u عاد  عادَّ َعْودة ،  return, to 1 عود  

 habit 6 عود ات .n عادة  عادة
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 fair 19 عدل    1pa عادل عاِدل

 normal 6 عود ون .adj عادي  عاديّ 

 oppose, to 24 عرض    3a عارض  عاَرضَّ

1a i عاش  عاشَّ َعْيش ،  live, to 3 عيش  

 tenth 17 عشر   .adj عاشر  عاِشر

 admirer 15 عشق ُعش اق 1pa عاشق  عاِشق

 capital city 6 عصم  َعواِصمُ  .n عاصمة  عاِصمّة

 good health 7 عفو   .n عافية  عافِيّة

 consequence 24 عقب َعواقِبُ  .n عاقبة  عاقِبّة

ّّ-عاٍلّ
 العالّي

  -عال  
 high 4 علي    1pa العالي

 treat, to 23 علج    3a عالج  عالَجَّ

 world 1 علم  َعواِلمُ  .n عالم  عالَّم

 scientist 8 علم  ُعلَماءُ  1pa عالم  عاِلّم

 international 3 علم  ون .adj عالمي  عالَميّ 

 year 1 عوم أَْعوام  .n عام  عاّم

 general 1 عمم ون؟  .adj عام  عامّ 

 working 5 عمل   1pa عامل  عاِمل

ال  1pa عامل  عاِمل  employee 5 عمل ون، ُعم 

 factor 5 عمل َعواِملُ  1pa عامل  عاِمل

 suffer, to 8 عني   3a عانى  عانى

 king 25 عهل َعواِهلُ  1pa عاهل  عاِهل

 revenue 19 عود   1pa عائد  عائِد

 family 7 عيل ات .n عائلة  عائِلة

 familial 23 عيل   .adj عائلي  عائِليّ 

 expression 8 عبر ات .n عبارة  ِعبارة

 servant 6 عبد ِعباد .n عبد  َعْبد

 express, to 10 عبر   2a عبر  َعبَّرَّ

 admiration 19 عجب أَْعجاب .n عجب  َعَجب
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 deficiency 20 عجز    .n عجز  َعْجز

 elderly 18 عجز  ُعُجز، َعجائِزُ  .n./adj عجوز  َعجوّز

 amazing 16 عجب   .adj عجيب  َعجيب

 count, to 7 عدد  ، َعد  1a u عد  َعدَّّ

 justice 14 عدل    .n عدالة َعدالة

 number (of) 4 عدد    .n عدة ِعد ة

 number 1 عدد  أَْعداد  .n عدد  َعَدد

 justice 11 عدل    .n عدل َعْدل

 lack (of) 2 عدم    .n عدم  َعَدم

 enemy 7 عدو أَْعداء  .n./adj عدو  َعدوّ 

 aggression 11 عدو   .n عدوان  ُعْدوان

 hostile 25 عدو   .adj عدواني  ُعْدوانيّ 

 many 4 عدد    .n عديد  َعديد

 suffering 19 عذب   .n عذاب  َعذاب

 Iraqi 2 عرق ون .n./adj عراقي  ِعراقيّ 

 Arab 1 عرب َعَرب .n./adj عربي  َعَربيّ 

 wedding 19 عرس أَْعراس  .n عرس  ُعْرس

1a i عرض  َعَرضَّ َعْرض ،  show, to 11 عرض   

 show 4 عرض  ُعروض   1m عرض  َعْرض

 offer 4 عرض  ُعروض   1m عرض  َعْرض

1a i عرف  َعَرفَّ َمْعِرفة ،  know, to 1 عرف   

 wide  18 عرض  ِعراض  .adj عريض  َعريّض

 determination 23 عزم    1m عزم  َعْزم

 dear 6 عزز  أَِعزاء  .adj عزيز  َعزيّز

 military 3 عسكر ون .adj عسكري  َعْسَكريّ 

 honey 19 عسل    .n عسل  َعَسل

 dinner 20 عشي \عشو   .n عشاء  َعشاء

 random 24 عشي \عشو   .adj عشوائي  َعْشوائيّ 
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 gang 21 عصب ات .n عصابة  ِعصابة

 period 8 عصر  ُعصور  .n عصر  َعْصر

 modern 24 عصر    .adj عصري  َعْصريّ 

 member 2 عضو  أَْعضاء  .n عضو  ُعْضو

 membership 23 عضو    .n عضوية  ُعْضوي ّة

 giving 20 عطي   .vn عطاء  َعطاء

 vacation 26 عطل  ُعَطل  .n عطلة  ُعْطلة

 great 5 عظم ِعظام  .adj عظيم  َعظيم

 amnesty 12 عفو   .n عفو  َعْفو

 13 عقب َعْقب  ## .n عقب  َعِقب

after, immediately 
~ 

1a i عقد  َعقَدَّ َعْقد ،  hold, to 8 عقد  

 holding 10 عقد   1m عقد  َعْقد

 contract 10 عقد ُعقود .n عقد  َعْقد

 decade 10 عقد ُعقود .n عقد  َعْقد

 mind 6 عقل ُعقول .n عقل  َعْقل

 sanction 13 عقب ات .n عقوبة  ُعقوبّة

 belief 22 عقد َعقائِدُ  .n عقيدة َعقيدة

1a i عكس  َعَكسَّ َعْكس ،  reflect, to 18 عكس  

 opposite 9 عكس   1m عكس  َعْكس

 rise, to 17 علي  ، ُعلو  1a u عال  َعال

 treatment 7 علج    3m عالج  ِعالج

 relation 2 علق  ات .n عالقة  َعالقّة

 mark 14 علم  ات .n عالمة  َعالمّة

 comment, to 19 علق    2a علق  َعلَّقَّ

 postpone, to 19 علق    2a علق  َعلَّقَّ

1a a علم  َعِلمَّ ِعْلم ،  know, to 3 علم   

 knowing 4 علم    1m علم  ِعْلّم

 science 4 علم  ُعلوم  .n علم  ِعْلّم
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 secular 25 علمن    .adj علماني  َعْلمانيّ 

 scientific 5 علم  ون .adj علمي  ِعْلميّ 

 public 25 علن    .adj علني  َعلَنيّ 

 uncle 7 عمم ُعموم .n عم  َعمّ 

 Omani 18 عمان ون .n./adj عماني  ُعمانيّ 

 age 2 عمر أَْعمار .n عمر  ُعْمّر

 depth 11 عمق أَْعماق .n عمق  ُعْمّق

 work 1 عمل   1m عمل  َعَمّل

1a a عمل  َعِملَّ َعَمل ،  work, to 1 عمل  

 currency 22 عمل ات   عملة  ُعْملّة

 practical 19 عمل   .adj عملي  َعَمليّ 

 process 1 عمل ات .n عملية  َعَملي ّة

 generality 11 عمم   .n عموم  ُعموّم

 public 23 عمم   .adj عمومي  ُعموميّ 

 deep 11 عمق ُعُمق .adj عميق  َعميّق

 agent 19 عمل ُعَمالءُ  .n عميل  َعميّل

 care 17 عني   .n عناية  ِعنايّة

 element 7 عنصر َعناِصرُ  .n عنصر  ُعْنُصّر

 racist 23 عنصر   .adj عنصري  ُعْنُصريّ 

 racism 26 عنصر   .n عنصرية  ُعْنُصري ّة

 violence 8 عنف   .n عنف  ُعْنّف

 headline 6 عنون َعناوينُ  .n عنوان  ُعْنوان

 mean, to 1 عني ، َعْني1a i عنى  َعنّى

 violent 20 عنف ُعنُف .adj عنيف  َعنيّف

 period 8 عهد ُعهود .n عهد  َعْهد

 return, to 4 عود   1m عودة  َعْودة

 globalization 23 عولم    .n عولمة  َعْولَمّة

 fault 15 عيب ُعيوب  .n عيب  َعْيب
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 holiday 6 عيد أَْعياد  .n عيد  عيد

 life 13 عيش   1m عيش  َعْيش

 eye 1 عين ُعيون  n. sg=fem عين  َعْين

 ~ absent, to be 15 غيب ، َغْيبة1a i غاب  غابَّ

 forest 20 غيب ات .n غابة  غابة

 leave, to 15 غدر    3a غادر غاَدرَّ

 gas 12 غاز  ات .n غاز  غاز

ّّ-غاٍلّ
 الغالّي

  -غال  
 expensive 7 غلي    1pa الغالي

 most of 13 غلب   1pa غالب  غاِلّب

 majority 20 غلب   .n غالبية  غاِلبي ة

 utmost 9 غيي ات .n غاية  غاية

 tomorrow 7 غدو   .n غد  َغد

 food 18 غذي  أَْغِذية  .n غذاء ِغذاء

 nutritional 17 غذي    .adj غذائي  ِغذائيّ 

 west 6 غرب   .n غرب  َغْرّب

 Western 5 غرب ون .adj غربي  َغْربيّ 

 goal 14 غرض  أَْغراض  .n غرض  َغَرض

 room 5 غرف  ُغَرف  .n غرفة  ُغْرفّة

 strange 5 غربي ُغَرباءُ  .adj غريب  َغريّب

 invasion 19 غزو   .n غزو  َغْزّو

 anger 10 غضب   1m غضب  َغَضب

1a a غضب  َغِضبَّ َغَضب ،  25 غضب  

angry, to become 
~ 

 cover, to 20 غطي   2a غطى  َغط ى

 rich 16 غني   .adj غني  َغنيّ 

 absence 11 غيب   .n غياب  ِغياب

 change, to 15 غير   2a غير  َغيَّرَّ

 other 1 غير   .n غير  َغْيّر

َّ  surprise, to 23 فجأ   3a فاجأ فاَجأ
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 difference 19 فرق   1pa فارق فاِرّق

1a u فاز فازَّ فَْوز ،  win, to 13 فوز  

 corrupt 25 فسد   1pa فاسد  فاِسد

 failed 23 فشل    1pa فاشل فاِشل

 effective 18 فعل   1pa فاعل  فاِعل

1a u فاق فاقَّ فَْوق ،  surpass, to 18 فوق  

 interest 10 فيد   .n فائدة فائِدة

 girl 7 فتي فَتَيات  .n فتاة  فَتاة

1a a فتح  فَتَحَّ فَتْح ،  open, to 4 فتح  

 opening 8 فتح فُتوح  1m فتح  فَتّْح

 period 2 فتر فَتَرات .n فترة فَتْرّة

 dissent 14 فتن فِتَن .n فتنة  فِتْنّة

 suddenly 10 فجأ فُْجأة  ## .n فجأة فَْجأة

 dawn 9 فجر   .n فجر فَْجّر

 examination 18 فحص فُحوص .n فحص  فَْحص

 vacuum 17 فرغ ات .n فراغ فَراّغ

 joy 11 فرح أَْفراح  .n فرح فََرّح

 joy 19 فرح   .n فرحة فَْرحّة

 person 5 فرد  أَْفراد  .n فرد فَْرّد

 individual 21 فرد    .adj فردي فَْرديّ 

 opportunity 4 فرص  فَُرص  .n فرصة فُْرصّة

1a i فرض  فََرضَّ فَْرض ،  impose, to 14 فرض   

 imposing 11 فرض    1m فرض  فَْرّض

 branch 14 فرع فُروع .n فرع فَْرّع

 difference 13 فرق   .n فرق فَْرّق

 team 8 فرق فَِرق .n فرقة فِْرقّة

 French 5 فرنس ون .n./adj فرنسي  فََرْنسيّ 

 team 2 فرق فَُرقاءُ  .n فريق فَريّق
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 corruption 11 فسد   .n فساد  فَساد

 explain, to 23 فسر   2a فسر فَسَّرَّ

 failure 20 فشل    1m فشل فََشّل

1a a فشل فَِشلَّ فََشل ،  fail, to 13 فشل   

1a i فصل فََصلَّ فَْصل ،  separate, to 17 فصل   

 season 12 فصل  فُصول  .n فصل فَْصّل

 separating 12 فصل    1m فصل فَْصّل

 space 13 فضي    .n فضاء فَضاء

 ~ space; related to 19 فضي    .adj فضائي  فَضائيّ 

لَّ  prefer, to 13 فضل    2a فضل فَضَّ

 merit 6 فضل    .n فضل فَْضّل

 scandal 23 فضح  فَضائِحُ  .n فضيحة  فَضيحّة

 effective 20 فعل   .adj فعال فَع ال

 effectiveness 14 فعل ات .n فعالية  فَع الي ّة

1a a فعل فَعَلَّ فِْعل ،  do, to 4 فعل  

 deed 2 فعل   1m فعل فِْعّل

 actual 18 فعل   .adj فعلي فِْعليّ 

1a i فقد  فَقَدَّ فِْقدان ،  lose, to 11 فقد  

 loss 22 فقد   1m فقدان فِْقدان

 poverty 14 فقر   .n فقر فَْقّر

 poor 12 فقر فُقَراءُ  .adj فقير  فَقيّر

 think, to 5 فكر   2a فكر فَكَّرَّ

 thinking 5 فكر أَْفكار .n فكر فِْكّر

 idea 4 فكر فَِكر .n فكرة فِْكرّة

 intellectual 12 فكر   .adj فكري فِْكريّ 

 Palestinian 1 فلسطين ون .n./adj فلسطيني  فِلَْسطينيّ 

 mouth 14 فم أَْفواه .n فم فَم

 art 7 فنن فُنون .n فن فَنّ 
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 artist 8 فنن ون .n فنان  فَن ان

 hotel 12 فندق فَناِدقُ  .n فندق فُْنُدّق

 artistic 5 فنن ون .adj فني  فَن يّ 

1a a فهم فَِهمَّ فَْهم ،  understand, to 5 فهم  

 understanding 12 فهم   1m فهم فَْهّم

 immediately 11 فور   .n فور فَْوّر

 immediate 23 فور   .adj فوري  فَْوريّ 

 victory 7 فوز   1m فوز فَْوّز

 chaos 17 فوض   .n فوضى  فَْوضّى

 group 10 فأو فِئات .n فئة  فِئّة

 video 19 فيديو    .n فيديو  فيديّو

 virus 26 فيروس ات .n فيروس  فَْيروّس

 film 5 فيلم أَْفالم  .n فيلم  فيلم

 meet, to 25 قبل   3a قابل قابَلَّ

 capable 20 قبل   1pa قابل قابِّل

 fight, to 25 قتل   3a قاتل قاتَلَّ

 murderer 16 قتل قَتَلة  1pa قاتل قاتِّل

1a u قاد  قادَّ قِيادة ،  lead, to 12 قود  

 capable 7 قدر  ون 1pa قادر قاِدّر

 next 4 قدم  ون 1pa قادم قاِدم

اء 1pa قارئ  قاِرئ  reader 20 قرأ  قُر 

ّّ-قاٍسّ
 القاسي

  -قاس 
 severe 17 قسي قُساة .adj القاسي 

ّّ-قاٍضّ
 القاضي

  -قاض 
 judge 11 قضي  قُضاة 1pa القاضي 

 hall 13 قوع ات .n قاعة  قاعّة

 sitting 13 قعد   1pa قاعد  قاِعد

 basis 6 قعد قَواِعدُ  .n قاعدة قاِعدة

 rule 6 قعد قَواِعدُ  .n قاعدة قاِعدة
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 -Qaeda, Al 6 قعد قَواِعدُ  .n قاعدة قاِعدة

1a u قال قالَّ قَْول ،  say, to 1 قول  

1a u قام  قامَّ قِيام ،  undertake, to 1 قوم  

1a u قام  قامَّ قِيام ،  stand up, to 1 قوم  

 law 2 قنن قَوانينُ  .n قانون  قانوّن

 legal 10 قنن   .adj قانوني  قانونيّ 

 resist, to 24 قوم   3a قاوم  قاَومَّ

 leader 5 قود قادة 1pa قائد  قائِد

 saying 6 قول   1pa قائل قائِّل

 carrying out 8 قوم   1pa قائم  قائِم

 list 10 قوم قَوائِمُ  .n قائمة  قائِمّة

 tomb 16 قبر قُبور .n قبر قَْبّر

1a i قبض  قَبَضَّ قَْبض ،  arrest, to 26 قبض  

 arrest 19 قبض   1m قبض  قَْبّض

1a a قبل قَبِلَّ قُبول ،  accept, to 10 قبل  

 by 16 قبل   .n قبل قِبَّل

 acceptance 12 قبل   1m قبول  قَبوّل

 just before 26 قبل     قبيل  قُبَْيلَّ

 tribe 14 قبل قَبائِلُ  .n قبيلة  قَبيلّة

 combat 19 قتل   3m قتال قِتاّل

1a u قتل قَتَلَّ قَتْل ،  kill, to 6 قتل  

 killing 7 قتل   1m قتل قَتّْل

 killed person 14 قتل قَتْلى .n قتيل  قَتيّل

 estimate, to 11 قدر    2a قدر  قَدَّرَّ

 appreciate 11 قدر    2a قدر  قَدَّرَّ

 fate 18 قدر    .n قدر  قََدّر

1a i قدر  قََدرَّ قُْدرة ،  able, to be ~ to 6 قدر   

 degree 7 قدر    .n قدر  قَْدّر
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 ability 5 قدر  ات  1m قدرة  قُْدرّة

 offer, to 2 قدم    2a قدم قَدَّمَّ

 foot 5 قدم  أَْقدام  n. sg=fem قدم قََدم

 old 4 قدم  قَُدماءُ  .adj قديم  قَديّم

1a a قرأ قََرأَّ قِراءة ،  read, to 6 قرأ   

 reading 8 قرأ    1m قراءة قِراءّة

 decision 2 قرر ات .n قرار قَراّر

 proximity 9 قرب   .n قرب  قُْرّب

رَّ  decide, to 7 قرر   2a قرر قَرَّ

 loan 21 قرض  قُروض .n قرض  قَْرّض

 century 8 قرن  قُرون  .n قرن قَْرّن

 near 4 قرب قَرائِبُ  .adj قريب  قَريّب

 village 6 قري  القُرى  -قًُرى  .n قرية  قَْريّة

 section 6 قسم أَْقسام  .n قسم قِْسم

ّة  story 4 قصص  قَِصص  .n قصة قِص 

1a i قصد  قََصدَّ قَْصد ،  intend, to 12 قصد   

 intent 12 قصد    1m قصد  قَْصد

 palace 11 قصر  قُصور  .n قصر قَْصّر

 bombardment 19 قصف    .n قصف قَْصّف

 poem 9 قصد  قَصائِدُ  .n قصيدة قَصيدّة

 short 9 قصر  قِصار  .adj قصير  قَصيّر

 spending (time) 10 قضي    1m قضاء قَضاء

 justice 10 قضي    .n قضاء قَضاء

 extermination 10 قضي    1m قضاء قَضاء

 judicial 18 قضي    .adj قضائي  قَضائيّ 

1a i قضى قَضّى قَضاء ،  eliminate, to 10 قضي   

1a i قضى قَضّى قَضاء ،  spend, to (time) 10 قضي   

 issue 2 قضي  قَضايا .n قضية  قَضي ّة
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 train 21 قطر ات، قُطر .n قطار قِطاّر

 sector 2 قطع ات .n قطاع  قِطاع

 Qatari 17 قطر ون .n./adj قطري قََطريّ 

1a a قطع قََطعَّ قَْطع ،  cut, to ~ off 9 قطع  

 interruption 14 قطع   1m قطع قَْطّع

 piece 19 قطع قَِطع .n قطعة قِْطعّة

 decrease, to 4 قلل  1a i قل قَلَّّ

 heart 1 قلب قُلوب .n قلب قَْلب

 overthrowing 1 قلب قُلوب 1m قلب قَْلب

 scarcity 16 قلل    .n قلة قِل ّة

 unease 12 قلق   .n قلق قَلَّق

 pen 9 قلم  أَْقالم  .n قلم قَلَم

 few 3 قلل  قاَلئِلُ  .adj قليل قَليّل

ّة  summit 7 قمم قَِمم .n قمة قِم 

 moon 10 قمر أَْقمار .n قمر قََمّر

 channel 7 قني\قنو قَنَوات .n قناة  قَناة

 bomb 17 قنبل قَنابِلُ  .n قنبلة  قُْنبُلّة

 coffee 17 قهو   .n قهوة قَْهوّة

ّة  power 1 قوي القُوى  -قًُوى  .n قوة قو 

ّة  forces (armed) 1 قوي القُوى  -قًُوى  .n قوة قو 

 utterance 3 قول أَْقوال   1m قول قَْوّل

 national 10 قوم   .adj قومي  قَْوميّ 

 strong 4 قوي ون .adj قوي  قَويّ 

 leadership 5 قود ات  1m قيادة قِيادة

 undertaking 6 قوم   1m قيام  قِيام

 * under 14 قيد   .n قيد  قَْيّد

 value 4 قوم قِيَم .n قيمة  قيمّة

 writer 6 كتب  ُكت اب  1pa كاتب  كاتِب
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 almost do, to 9 كود ، َكْيد1a a كاد  كادَّ

 catastrophe 15 كرث  َكواِرثُ  .n كارثة  كاِرثّة

 cup 7 كأس ُكأوس  .n كأس َكأْس

ّّّ-كاٍفّ
 الكافي

  - كاف 
 sufficient 12 كفي    .adj الكافي

 all (of) 6 كفف    .n كافة كاف ّة

 complete 3 كمل َكَملة .adj كامل كاِمّل

1a u كان  كانَّ َكْون ،  be, to 1 كون  

 grow, to ~ up 18 كبر  ، ُكْبر1a u كبر  َكبُرَّ

 large 1 كبر  ِكبار  .adj كبير  َكبيّر

 book 2 كتب  ُكتُب  .n كتاب  ِكتاب

 writing 9 كتب    1m كتابة  ِكتابّة

1a u كتب  َكتَبَّ ِكتابة ،  write, to 3 كتب   

 bloc 15 كتل ُكتَل .n كتلة  ُكتْلّة

 abundance 14 كثر    .n كثرة  َكثْرّة

 many 1 كثر  ون .adj كثير  َكثيّر

 lying 20 كذب   .n كذب ِكْذب

 dignity 17 كرم   .n كرامة َكرامّة

 ball 4 كر ات .n كرة ُكرة

 Kurdish 21 كرد أَْكراد  .n./adj كردي ُكْرديّ 

رَّ  repeat, to 22 كرر   2a كرر َكرَّ

 chair 16 كرس الَكراسي  -َكراٍس  .n كرسي ُكْرسيّ 

 noble 5 كرم ِكرام .adj كريم  َكريّم

 break, to 20 كسر ، َكْسر1a i كسر َكَسرَّ

1a i كشف َكَشفَّ َكْشف ،  reveal, to 7 كشف  

 revelation 18 كشف   1m كشف َكْشّف

 competence 19 كفأ  ات .n كفاءة  َكفاءة

 struggle 25 كفح ات 3m كفاح  ِكفاح

 ~ enough, to be 9 كفي  ، ِكفاية1a i كفى  َكفى
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 speech 2 كلم   .n كالم  َكالم

 dog 11 كلب ِكالب  .n كلب  َكْلب

 cost, to 20 كلف   2a كلف َكلَّفَّ

 word 2 كلم ات .n كلمة َكِلمّة

 complete 18 كلل   .adj كلي ُكل يّ 

 college 8 كلل ات .n كلية  ُكل ي ّة

 computer 9 كمبيوتر  كومبيوتر; ات ## .n كمبيوتر  كمبيوتّر

 ~ hidden, be 19 كمن ، ُكمون1a u كمن  َكَمنَّ

ي ّة  quantity 11 كمم  ات .n كمية  َكم 

 church 19 كنس  َكنائِسُ  .n كنيسة  َكنيسّة

 َكْهَرباّء
 َكْهُرباء ## .n كهرباء 

كهرباء  
and  
 electricity 11 كهرباء 

 electrical 19 كهرباء  َكْهُربائي   ## .adj كهربائي  َكْهَربائيّ 

 being 6 كون   1m كون  َكْون

 Kuwaiti 9 كويت  ون .n./adj كويتي  ُكَوْيتيّ 

 entity 18 كون   .n كيان  ِكيان

 manner 13 كيف  ات .n كيفية  َكْيفي ّة

 kilo 19 كيلو    .n كيلو  كيلو

 refugee 21 لجأ ون 1ap الجئ  الِجّئ

 observe, to 12 لحظ   3a الحظ  الَحظَّ

 later 16 لحق   1pa الحق  الِحّق

 necessary 4 لزم    1pa الزم  الِزّم

 player 4 لعب ون 1pa العب  الِعب

 billboard 24 لفت ات 1pa الفتة  الفِتّة

 list 21 لوح لَوائِحُ  1pa الئحة  الئِحّة

 suitable 26 ليق   1pa الئق  الئِّق

 Lebanese 2 لبنان ون .n./adj لبناني  لُْبنانيّ 

َّ 1a a لجأ لََجأ لُجوء ،  ~ refuge, to take 21 لجأ  
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 commission 2 لجن  ِلجان  .n لجنة  لَْجنة

 asylum 22 لجأ   1m لجوء لُجوء

 moment 3 لحظ لََحظات .n لحظة لَْحظة

 meat 14 لحم  لُحوم .n لحم  لَْحم

 spokesperson 9 لسن  أَْلِسنة  .n لسان  ِلساّن

 play, to 5 لعب ، لُْعب1a a لعب  لَِعبَّ

 1m لعب  لَْعب
also ِلْعب or 
 game 7 لعب أَْلعاب pl ,لَِعب

 match 11 لعب   .n لعبة  لَْعبّة

 language 4 لغو ات .n لغة لُغة

 draw (attention) 15 لفت لَْفت ,، 1a i لفت  لَفَتَّ

 meeting 3 لقي ات  1m لقاء ِلقاء

 title 13 لقب أَْلقاب .n لقب  لَقَب

1a a لقي  لَِقيَّ ِلقاء ،  find, to 10 لقي  

 tone 19 لهج لََهجات .n لهجة لَْهجّة

 brigade 16 لوي أَْلِوية .n لواء ِلواء

 painting 11 لوح ات .n لوحة  لَْوحّة

 blame 25 لوم   .n لوم  لَْوم

 colour 4 لون أَْلوان  .n لون  لَْون

 Libyan 16 ليبيا  ون .n./adj ليبي  ليبيّ 

 is not 1 ليس   1a ليس  لَْيسَّ

 night 3 ليل لَيالٍ  .n ليل لَْيل

 night 4 ليل لَْيالت  .n ليلة لَْيلة

 water 2 موه  ِمياه  .n ماء ماّء

1a u مات  ماتَّ َمْوت ،  die, to 5 موت   

 material 4 مدد َمواد   .n 1مادة 1ماد ة

 article (law) 4 مدد َمواد   .n 2مادة 2ماد ة

 material 11 مدد   .adj مادي ماد يّ 

 pursue, to 12 مرس   3a مارس ماَرسَّ
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ّّّ-ماٍضّ
 الماضي

  -ماض 
 past 2 مضي   1ap الماضي 

 money 3 مول أَْموال .n مال ماّل

 financial 9 مول   .adj مالي ماليّ 

 finance 8 مول   .n مالية  مالي ّة

 discussion 24 بحث  ات 3m مباحثة  ُمباَحثّة

 initiative 10 بدر ات 3m مبادرة ُمباَدرّة

 match 4 بري ُمباَريات  3m مباراة  ُمباراّة

 blessed 16 برك   3pp مبارك  ُمباَرّك

 direct 8 بشر ون 3pa مباشر  ُمباِشّر

 directly 10 بشر   3m مباشرة  ُمباَشرّة

 principle 10 بدأ َمباِدئُ  .n مبدأ َمْبَدّأ

 fundamental 26 بدأ   .adj مبدئي  َمْبَدئيّ 

ّر  justification 21 برر   2pa مبرر ُمبَر ِ

 blessed 14 برك   1pp مبروك  َمْبروّك

 envoy 25 بعث    1pp مبعوث  َمْبعوّث

ّر  early 13 بكر    2pa مبكر  ُمبَك ِ

 amount 9 بلغ َمباِلغُ  .n مبلغ  َمْبلَّغ

 building (result) 14 بني  الَمباني  -َمباٍن  .n مبنى  َمْبنىّ 

 following 10 تبع    3m متابعة  ُمتابَعّة

ّر  late 18 أخر   5pa متأخر  ُمتَأَخ ِ

ّد  certain 24 أكد   5pa متأكد  ُمتَأَك ِ

 mutual 22 بدل   6pp متبادل  ُمتَباَدّل

ّّّ-ُمتَتاٍلّ
 الُمتَتالّي

  - متتال 
 consecutive 24 تلو   6pa المتتالي 

 united 2 وحد ون 8pa متحد  ُمتَِّحّد

ّث  spokesperson 16 حدث ون  5pa متحدث  ُمتََحد ِ

ّك  moving 24 حرك   5pa متحرك  ُمتََحر ِ

ّص  specialized 14 خصص    5pa متخصص  ُمتََخص ِ
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 meter 11 متر  أَْمتار .n متر  ِمتّْر

 increasing 23 زود   6pa متزايد  ُمتَزايِّد

ّّ-ُمتَساٍوّ
 الُمتَساوي

  - متساو 
 equivalent 26 سوي   6pa المتساوي 

ّد  extremist 24 شدد ون 5pa متشدد  ُمتََشد ِ

ّف  extremist 22 طرف ون 5pa متطرف  ُمتََطر ِ

 requirement 22 طلب   5pp متطلب  ُمتََطلَّّب

ّر ِ  advanced 23 طور   5pa متطور  ُمتََطو 

 demonstrator 25 ظهر ون 6pa متظاهر  ُمتَظاِهّر

 successive 25 عقب   6pa متعاقب  ُمتَعاقِّب

ّد  diverse 12 عدد    5pa متعدد  ُمتَعَد ِ

 concerning 13 علق    5pa متعلق  ُمتَعَل ِّق

 different 25 فوت   7pa متفاوت  ُمتَفاِوّت

ّم  advanced 14 قدم    5pa متقدم  ُمتَقَد ِ

ّد  insurgent 25 مرد ون 5pa متمرد  ُمتََمر ِ

 distinguished 13 ميز    5pa متميز  ُمتََمي ِّز

ِع  diverse 21 نوع    5pa متنوع  ُمتَنَو 

 accused 15 وهم ون، ب  8pp متهم  ُمتََّهّم

 continuous 18 وصل    6pa متواصل  ُمتَواِصّل

ّه  going towards 26 وجه   5pa متوجه  ُمتََوج ِ

ّط  central 10 وسط   5pa متوسط  ُمتََوس ِ

 available 22 وفر   5pa متوفر  ُمتََوف ِّر

 expected 12 وقع   5pp متوقع  ُمتََوقَّّع

 tantamount to 20 ثوب    .n مثابة  َمثابّة

 example 11 مثل أَْمثِلة .n مثال  ِمثاّل

 intellectual 18 ثقف  ون 2pp مثقف  ُمثَقَّّف

 represent, to 6 مثل   2a مثل َمثَّلَّ

 example 3 مثل أَْمثال .n مثل َمثَّل

 provocative 20 ثور    4pa مثير  ُمثيّر
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 equal 25 مثل   .n مثيل  َمثيّل

 domain 2 جول ات .n مجال َمجاّل

انيّ   free 21 مجن   .adj مجاني  َمج 

 warrior 19 جهد ون 3pa مجاهد  ُمجاِهد

 adjacent 16 جور   3pa مجاور  ُمجاِوّر

 society 2 جمع   8pp مجتمع  ُمْجتََمّع

 renewed 19 جدد    2pp مجدد ُمَجدَّّد

ّد  mere 7 جرد   2pp مجرد  ُمَجرَّ

 criminal 20 جرم ون 4pa مجرم  ُمْجِرّم

 massacre 21 جزر َمجاِزرُ  .n مجزرة َمْجَزرّة

 magazine 10 جلل  ات .n مجلة َمَجل ّة

 council 1 جلس َمجاِلسُ  .n مجلس َمْجِلس

 total 21 جمع   1pp مجموع  َمْجموّع

 group 3 جمع ات .n مجموعة  َمْجموعّة

 effort 24 جهد ات 1pp مجهود  َمْجهوّد

 unknown 16 جهل ون 1pp مجهول  َمْجهوّل

 discussion 20 حدث ات 3m محادثة  ُمحاَدثّة

 combat 22 حرب   3m محاربة  ُمحاَربّة

 lecture 18 حضر  ات 3m محاضرة  ُمحاَضرّة

 governor 15 حفظ ون 3pa محافظ ُمحافِّظ

 preserving 6 حفظ   3m محافظة  ُمحافَظّة

 province 6 حفظ ات 3m محافظة  ُمحافَظّة

 trial 21 حكم ات 3m محاكمة  ُمحاَكمّة

ّّ-ُمحاٍمّ
 الُمحامّي

  -محام 
 lawyer 17 حمي ُمحامون  3pa المحامي

 attempt 6 حول ات 3m محاولة  ُمحاَولّة

 needy 24 حوج  ون  8pa محتاج  ُمْحتاّج

 occupied 18 حلل    8pp محتل  ُمْحتَلّ 

 occupier 18 حلل  ون  8pa محتل  ُمْحتَلّ 
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 probable 21 حمل   8pp محتمل  ُمْحتََمّل

 defined 10 حدد    2pp محدد ُمَحدَّّد

 limited 14 حدد  ون 1pp محدود  َمْحدوّد

 report 26 حضر  َمحاِضرُ  .n محضر َمْحَضّر

 station 8 حطط ات .n محطة  َمَحط ّة

 forbidden 26 حظر   1pp محظور  َمْحظوّر

 court 5 حكم َمحاِكم  .n محكمة  َمْحَكمّة

 place 6 حلل  َمحال   .n محل َمَحلّ 

 analyst 25 حلل  ون 2pa محلل ُمَحل ِّل

 local 5 حلل  ون .adj محلي َمَحل يّ 

 pivot 15 حور َمحاِور .n محور  ِمْحَوّر

 surrounding area 13 حيط    4pa محيط  ُمحيّط

 intelligence service 22 خبر 3m ##plur مخابرات  ُمخابَراّت

 divergent 23 خلف   3pa مخالف ُمخاِلف

 violation 20 خلفي ات 3m مخالفة  ُمخالَفّة

 responsible 19 خصص    8pp مختص  ُمْختَصّ 

 different 2 خلف ون  8pa مختلف  ُمْختَِلّف

ّر  drug 26 خدر ات 2pa مخدر ُمَخد ِ

 designated 19 خصص    2pp مخصص  ُمَخصَّّص

 plan 19 خطط ات 2pp مخطط  ُمَخطَّط

 camp 11 خيم ات 2pp مخيم  ُمَخيَّّم

 time period 5 مدد ُمَدد .n مدة ُمد ّة

 entrance 18 دخل  َمداِخلُ  .n مدخل َمْدَخّل

ّب  trainer 11 درب ون 2pa مدرب ُمَدر ِ

ّس  teacher 20 درس ون 2pa مدرس ُمَدر ِ

 school 3 درس َمداِرسُ  .n مدرسة َمْدَرسّة

 civil 6 مدن ون .adj مدني  َمَدنيّ 

 range 5 مدي   .n مدى َمدىّ 
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 director 3 دور ون 5pa مدير ُمديّر

 city 1 مدن ُمُدن .n مدينة  َمدينّة

رّة  note 21 ذكر ات 2pa مذكرة ُمذَك ِ

 mentioned 18 ذكر   1pp مذكور َمْذكوّر

1a u مر َمرَّّ ُمرور ،  pass, to ~ by 4 مرر  

 person 20 مرأ   .n مرء َمْرّء

 woman 3 مرأ   .n مرأة َمْرأّة

 review 17 رجع ات 3m مراجعة ُمراَجعّة

 goal 25 رود   4pp مراد ُمراّد

 correspondent 25 رسل ون 3pa مراسل ُمراِسّل

 supervisor 21 رقب ون 3pa مراقب ُمراقِّب

 surveillance 15 رقب   3m مراقبة ُمراقَبّة

ّة  1 مرر ات .n مرة َمر 

time (one time, two 
times etc.) 

 rank 21 رتب  َمراتِبُ  .n مرتبة  َمْرتَبّة

 connected 16 ربط ون، ب .adj مرتبط  ُمْرتَبِّط

 height 23 رفع   8pp مرتفع  ُمْرتَفَّع

 high 21 رفع   8pa مرتفع  ُمْرتَِفّع

 expected 25 رقب   8pp مرتقب  ُمْرتَقَّب

 phase 3 رحل َمراِحلُ  .n مرحلة َمْرَحلّة

 candidate 13 رشح   2pp مرشح  ُمَرشَّّح

 illness 4 مرض أَْمراض .n مرض  َمَرّض

 centre 2 ركز َمراِكزُ  .n مركز َمْرَكّز

 central 12 ركز   .adj مركزي  َمْرَكزيّ 

 passing 5 مرر   1m مرور  ُمروّر

 traffic 5 مرر   1m مرور  ُمروّر

 sick 7 مرض َمَرضى .a مريض  َمريّض

 patient 7 مرض َمَرضى .n مريض  َمريّض

 farm 16 زرع َمزاِرعُ  .n مزرعة  َمْزَرعّة
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 so-called 24 زعم    1pp مزعوم  َمْزعوّم

 more 6 زود   .n مزيد  َمزيّد

 evening 6 مسي أَْمساء متو  مساء َمساّء

 race 9 سبق  ات 3m مسابقة  ُمسابَقّة

 surface 10 مسح ات .n مساحة  ِمساحّة

 trajectory 17 سير ات .n مسار َمساّر

 assistant 15 سعد ون  3pa مساعد  ُمساِعد

 help 6 سعد ات  3m مساعدة  ُمساَعدة

 distance 14 سوف ات .n مسافة َمسافّة

 traveller 19 سفر ون  3pa مسافر ُمسافِّر

 issue 6 سأل َمسائِلُ  .n مسألة َمْسأَلة

 aid 24 سند ات 3m مساندة  ُمسانَدّة

 shareholder 25 سهم ون  3pa مساهم  ُمساِهّم

 participation 17 سهم   3m مساهمة  ُمساَهمّة

 equality 22 سوي   3m مساواة  ُمساواة

 unprecedented 24 سبق    1pp مسبوق  َمْسبوّق

 impossible 15 حول   10pa مستحيل  ُمْستَحيّل

 employee 24 خدم   10pp مستخدم  ُمْستَْخَدّم

 sustainable 26 دوم   10pp مستدام  ُمْستَداّم

 adviser 18 شور ون 10pp مستشار  ُمْستَشاّر

 hospital 6 شفي ُمْستَْشفَيات  10pp مستشفى  ُمْستَْشفىّ 

 possible 26 طوع    10pp مستطاع  ُمْستَطاع

 prepared 17 عدد    10pa مستعد  ُمْستَِعدّ 

 used 26 عمل   10pp مستعمل  ُمْستَْعَمّل

 future 5 قبل   10pp مستقبل  ُمْستَْقبَّل

 ~ future; related to 20 قبل   10pp مستقبلي  ُمْستَْقبَليّ 

 stable 24 قرر   10pa مستقر  ُمْستَِقرّ 

 independent 13 قلل    10pa مستقل  ُمْستَِقلّ 
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 continuous 9 مرر   10pa مستمر  ُمْستَِمرّ 

 consumer 23 هلك ون 10pa مستهلك ُمْستَْهِلّك

 imported 26 ورد   10pp مستورد  ُمْستَْوَرّد

 settler 26 وطن ون  10pa مستوطن  ُمْستَْوِطّن

 settlement 24 وطن ات  10pp مستوطنة  ُمْستَْوَطنّة

 level 2 سوي ُمْستََويات  8pp مستوى  ُمْستَوىّ 

 mosque 8 سجد َمساِجدُ  .n مسجد  َمْسِجّد

 theatre 11 سرح َمساِرحُ  .n مسرح َمْسَرّح

 play (theatre) 20 سرح ات .n مسرحية  َمْسَرحي ّة

 residence 23 سكن َمساِكنُ  .n مسكن  َمْسَكن

 miserable 17 مسكن َمساكينُ  .n مسكين  ِمْسكيّن

 armed 8 سلح  ون 2pp مسلح  ُمَسلَّح

 series 15 سلسل ات .n مسلسل ُمَسْلَسّل

 Muslim 2 سلم ون  4pa مسلم  ُمْسِلم

 official 3 سأل ون 1pp مسؤول  َمْسؤوّل

 responsible 3 سأل ون 1pp مسؤول  َمْسؤوّل

 responsibility 7 سأل ات 1pp مسؤولية  َمْسؤولي ّة

 Christian 14 مسح ون .n./adj مسيحي  َمسيحيّ 

 march 12 سير ات .n مسيرة  َمسيرّة

 participant 10 شرك ون  3pa مشارك ُمشاِرّك

 participation 3 شرك ات  3m مشاركة  ُمشاَركّة

 observation 19 شهد   3m مشاهدة ُمشاَهدّة

 consultation 25 شور ات 3m مشاورة  ُمشاَورّة

 common 7 شرك ون  8pp مشترك ُمْشتََرّك

 participant 12 شرك ون  8pa مشترك ُمْشتَِرّك

 supervisor 17 شرف ون  4pa مشرف ُمْشِرّف

 Levant 25 شرق   .n مشرق َمْشِرّق

 project 1 شرع َمشاريُع، ات 1pp مشروع  َمْشروّع
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 legal 1 شرع َمشاريُع، ات 1pp مشروع  َمْشروّع

 feeling 10 شعر ِمشاِعرُ  .n مشعر َمْشعَّر

 problem 26 شكل   4pa مشكل ُمْشِكّل

 problem 2 شكل َمشاِكلُ  .n مشكلة ُمْشِكلّة

 grateful 6 شكر ون 1pp مشكور  َمْشكوّر

 scene 10 شهد َمشاِهدُ  .n مشهد  َمْشَهّد

 famous 22 شهر   1pp مشهور  َمْشهوّر

 go, to 11 مشي ، َمْشي1a i مشى َمشّى

 pointing out 7 شور ون  4pa مشير  ُمشيّر

 injured 13 صوب ون  4pp مصاب  ُمصاب

 confiscation 25 صدر    3m مصادرة ُمصاَدرّة

 ratification 26 صدق   3m مصادقة ُمصاَدقّة

 conciliation 23 صلح    3m مصالحة  ُمصالَحة

 credibility 24 صدق   .n مصداقية ِمْصداقي ّة

 source 3 صدر  َمصاِدرُ  .n مصدر َمْصَدّر

 death 25 صرع   .n مصرع  َمْصَرّع

 bank 21 صرف  َمصاِرفُ  .n مصرف َمْصَرّف

 Egyptian 3 مصر ون .n./adj مصري  ِمْصريّ 

 interest 4 صلح  َمصاِلحُ  .n مصلحة  َمْصلَحّة

 factory 17 صنع َمصانِعُ  .n مصنع  َمْصنَّع

 fate 14 صير   .n مصير  َمصيّر

 -anti 21 ضدد    3pa مضاد  ُمضادّ 

 doubling 24 ضعف ات 3m مضاعفة  ُمضاَعفّة

 guaranteed 23 ضمن   1pp مضمون  َمْضموّن

 content 23 ضمن   1pp مضمون  َمْضموّن

 elapse, to 8 مضي ، ُمضي  1a i مضى  َمضّى

 hosting 18 ضيف   4pa مضيف  ُمضيّف

 airport 12 طير ات .n مطار َمطاّر
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 demand 21 طلب ات 3m مطالبة  ُمطالَبّة

 printed materials 26 طبع  ات 1pp مطبوع  َمْطبوّع

 rain 13 مطر أَْمطار .n مطر َمَطّر

 restaurant 17 طعم َمطاِعمُ  .n مطعم  َمْطعَم

 demand 17 طلب َمطاِلبُ  .n مطلب  َمْطلَب

 well-informed 25 طلع   8pa مطلع ُمطَِّلع

 absolute 14 طلق   4pp مطلق ُمْطلَّق

 wanted 7 طلب ون 1pp مطلوب  َمْطلوّب

 demonstration 22 ظهر ات 3m مظاهرة  ُمظاَهرّة

 oppressed 25 ظلم   1pp مظلوم  َمْظلوم

 appearance 17 ظهر َمظاِهرُ  .n مظهر َمْظَهّر

ّّّ-ُمعاٍدّ
 الُمعادّي

  -معاد 
 hostile 24 عدو   3pa المعادي

 opponent 22 عرض    3pa معارض  ُمعاِرّض

 opposition 11 عرض    3m معارضة  ُمعاَرضّة

 contemporary 21 عصر    3pa معاصر  ُمعاِصّر

 treatment 12 علج    3m معالجة  ُمعالَجة

 treatment 18 عمل ات 3m معاملة ُمعاَملّة

 hardship 18 عني   3m معاناة  ُمعاناة

 treaty 24 عهد ات 3m معاهدة ُمعاَهدّة

 moderate 24 عدل    8pa معتدل ُمْعتَِدّل

 detainee 17 عقل ون  8pp معتقل  ُمْعتَقَّل

 average 10 عدل  ات 2pp معدل ُمعَدَّّل

 exhibition 9 عرض  َمعاِرضُ  .n معرض  َمْعِرّض

 knowing 5 عرف    1m معرفة َمْعِرفّة

 battle 9 عرك َمعاِركُ  .n معركة َمْعَركّة

 known 6 عرف  ون 1pp معروف  َمْعروّف

 camp 21 عسكر ات .n معسكر ُمعَْسَكّر

 most (of) 7 عظم   4pp معظم  ُمْعَظم
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 complicated 22 عقد   2pp معقد  ُمعَقَّّد

 reasonable 12 عقل   1pa معقول  َمْعقوّل

 teacher 8 علم  ون 2pa معلم ُمعَل ِم

 4 علم  ات 1pp معلومة  َمْعلومّة

information, item of 
~ 

 mental 24 عني   .adj معنوي  َمْعنَويّ 

 meaning 4 عني الَمعاني  -َمعاٍن  .n معنى  َمْعنىّ 

 concerned 12 عني   .adj معني  َمْعنيّ 

 institute 11 عهد َمعاِهدُ  .n معهد  َمْعَهّد

 criterion 15 عير َمعايير .n معيار  ِمْعياّر

 specific 7 عين ون 2pp معين  ُمعَيَّّن

 departure 22 غدر    3m مغادرة ُمغاَدرّة

 Moroccan 13 غرب َمغاِربة  .n./adj مغربي  َمْغِربيّ 

 closed 20 غلق    4pp مغلق ُمْغلَّق

 surprise 17 فجأ ُمفاَجآت   3m مفاجأة  ُمفاَجأة

 surprising 22 فجأ   3pa مفاجئ  ُمفاِجّئ

 negotiation 15 فوض ات 3m مفاوضة  ُمفاَوضّة

 key 17 فتح َمفاتيحُ  .n مفتاح  ِمْفتاّح

 open 9 فتح   1pp مفتوح  َمْفتوّح

 prescribed 13 فرض    1pp مفروض  َمْفروّض

ّل  favourite 22 فضل    2pp مفضل  ُمفَضَّ

 understood 11 فهم   1pp مفهوم  َمْفهوّم

 concept 11 فهم   1pp مفهوم  َمْفهوّم

 useful 12 فيد   4pa مفيد  ُمفيّد

 opposite 6 قبل   3pa مقابل  ُمقابِّل

 meeting 17 قبل ات  3m مقابلة  ُمقابَلّة

 combatant 24 قتل ون  3pa مقاتل  ُمقاتِّل

 comparison 13 قرن    3m مقارنة  ُمقاَرنّة

 boycott 22 قطع   3m مقاطعة  ُمقاَطعّة
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 province 22 قطع   3m مقاطعة  ُمقاَطعّة

 article 9 قول ات .n مقال  َمقاّل

 position 20 قوم ات .n مقام  َمقام

 adversary 25 قوم ون 3pa مقاوم  ُمقاِوّم

 resistance 5 قوم   3m مقاومة  ُمقاَومّة

 next 5 قبل ون 4pa مقبل  ُمْقبِّل

 acceptable 18 قبل   1pp مقبول  َمْقبوّل

 proposal 22 قرح ات  8pp مقترح  ُمْقتََرّح

ّى ّّ-ُمْقتَض 
 الُمْقتَضّى

  -مقتضى
 26 قضي  ُمْقتََضيات   8pp المقتضى 

accordance, in ~ 
with 

 killing 13 قتل   .n مقتل  َمْقتَّل

 amount 17 قدر  َمقاديرُ  .n مقدار ِمْقداّر

 holy 15 قدس   2pp مقدس ُمقَدَّّس

 ~ advance, in 17 قدم    2pp مقدم  ُمقَدَّّم

مّة  introduction 14 قدم  ات  2pa مقدمة ُمقَد ِ

 centre 11 قرر َمقارُّ  .n مقر َمقَرّ 

ّر  decided (upon) 15 قرر   2pp مقرر ُمقَرَّ

 seat 13 قعد َمقاِعدُ  .n مقعد  َمْقعَّد

 café 20 قهو الَمقاهي  -َمهاٍه  .n مقهى  َمْقهىّ 

 resident 19 قوم ون  4pa مقيم  ُمقيّم

 battle 13 كفح   3m مكافحة ُمكافَحّة

 conversation 20 كلم ات 3m مكالمة ُمكالَمّة

 place 2 كون أَماِكُن، أَْمِكنة .n مكان  َمكان

 position 19 كون   .n مكانة  َمكانّة

 office 5 كتب  َمكاتِبُ  .n مكتب  َمْكتَّب

 library 17 كتب  ات .n مكتبة  َمْكتَبّة

 letter 17 كتب  َمكاتِيبُ  1pp مكتوب  َمْكتوّب

 written 17 كتب  َمكاتِيبُ  1pp مكتوب  َمْكتوّب

 intensive 22 كثف    2pp مكثف  ُمَكثَّّف
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 detested 25 كره    1pp مكروه  َمْكروّه

 charged (with) 23 كلف   2pp مكلف ُمَكلَّّف

 fill, to 19 مأل ، َمْلء1a a مأل َمَلَّ

 remark 13 لحظ   3m مالحظة  ُمالَحظّة

 prosecution 26 لحق ات 3m مالحقة  ُمالَحقّة

 features 15 لمح   .n مالمح  َمالِمّح

 suitable 23 ألم   3pa مالئم  ُمالئِّم

 clothes 15 لبس َمالبِسُ  .n ملبس  َمْلبَّس

 committed 25 لزم    8pa ملتزم  ُمْلتَِزّم

 meeting 20 لقي ُمْلتَقَيات  8pp ملتقى  ُمْلتَقىّ 

 urgent 24 لحح    4pa ملح  ُمِلحّ 

 playground 12 لعب َمالِعبُ  .n ملعب  َمْلعَب

ات  َملَف ك ## 4pa ملف ِملَفّ   file 7 لفف 

 own, to 7 ملك ، ِمْلك1a i ملك َملَكَّ

 king 4 ملك ُملوك .n ملك َمِلك

 posession 26 ملك أَْمالك .n ملك ِمْلك

 royal 16 ملك   .adj ملكي َملَكيّ 

 ownership 22 ملك   .n ملكية  ِمْلكي ّة

 tangible 24 لمس   1pp ملموس  َمْلموّس

 similar 22 مثل   3pa مماثل  ُمماثِّل

 pursuit 9 مرس   3m ممارسة  ُمماَرسّة

 excellent 13 ميز    8pp ممتاز  ُمْمتاّز

 representative 8 مثل ون  2pa ممثل ُمَمث ِّل

 possible 3 مكن ون  4pa ممكن  ُمْمِكّن

 kingdom 6 ملك َمماِلكُ  .n مملكة َمْملَكّة

 forbidden 23 منع    1pp ممنوع  َمْمنوّع

 distinguished 12 ميز    2pp مميز  ُمَميَّّز

 climate 22 نوخ  ُمناخ ## .n مناخ  َمناّخ
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 suitable 7 نسب    3pa مناسب  ُمناِسّب

 occasion 7 نسب  ات 3m مناسبة  ُمناَسبّة

 competitor 22 نفس  ون 3pa منافس  ُمنافِّس

 competition 17 نفس  ات 3m منافسة  ُمنافَسّة

 debate 12 نقش  ات  3m مناقشة  ُمناقَشّة

 product 17 نتج ات  4pp منتج  ُمْنتَّج

 manufacturer 20 نتج ون  4pa منتج  ُمْنتِّج

 elected 6 نخب  ون 8pp منتخب  ُمْنتََخّب

 forum 5 ندي ُمْنتََديات  8pp منتدى  ُمْنتَدىّ 

 scattered 23 نشر   8pa منتشر  ُمْنتَِشّر

 middle 15 نصف   8pp منتصف  ُمْنتََصّف

 expected 22 نظر   8pp منتظر  ُمْنتََظّر

1a a منح  َمنَحَّ َمْنح ،  award, to 18 منح  

 awarding 18 منح   1m منح  َمْنّح

 reduced 24 خفض   7pa منخفض  ُمْنَخِفّض

 house 5 نزل َمناِزلُ  .n منزل َمْنِزّل

ّق  coordinator 25 نسق  ون 2pa منسق  ُمنَس ِ

 installation 24 نشأ ُمْنَشآت    منشأة  ُمْنَشأّة

 position 12 نصب َمناِصبُ  .n منصب  َمْنِصّب

 elapsed 25 صرم    7pa منصرم  ُمْنَصِرّم

 logic 15 نطق    .n منطق  َمْنِطّق

 .n منطقة  ِمْنَطقّة
often َمْنَطقة or 
 region 1 نطق  َمْنِطقة; َمناِطقُ 

 appearance 22 نظر َمناِظرُ  .n منظر  َمْنَظّر

 organized 22 نظم   2pp منظم  ُمنَظَّّم

 organization 5 نظم ات  2pp منظمة  ُمنَظَّمّة

 system 22 نظم   1pp منظومة  َمْنظومّة

1a a منع  َمنَعَّ َمْنع ،  forbid, to 13 منع   

 prohibition 10 منع    1m منع  َمْنّع
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 separate 25 فصل    7pa منفصل  ُمْنفَِصّل

 method 15 منهج  َمناِهجُ  .n منهج  َمْنَهّج

 migrant 23 هجر ون  3pa مهاجر ُمهاِجّر

 threatened 25 هدد   2pp مهدد ُمَهدَّّد

 festival 11 مهرج  ِمْهَرجان; ات  ## .n مهرجان  َمْهَرجاّن

 important 2 همم ون  4pa مهم  ُمِهمّ 

ّة ةك َمهام   ## 4pa مهمة ُمِهم   task 7 همم  َمَهم 

 profession 17 مهن ِمَهن .n مهنة  ِمْهنّة

 engineer 10 هندس ون .n مهندس ُمَهْنِدّس

 professional 17 مهن   .adj مهني  ِمْهنيّ 

 confrontation 5 وجه   3m مواجهة  ُمواَجهّة

 continuation 17 وصل    3m مواصلة  ُمواَصلّة

 citizen 3 وطن ون 3pa مواطن  ُمواِطن

 citizenship 24 وطن   3m مواطنة  ُمواَطنّة

 consenting 20 وفق   3pa موافق ُموافِّق

 approval 14 وفق ات  3m موافقة  ُموافَقّة

 conspiracy 23 أمر ات 3m مؤامرة  ُمؤاَمرّة

 death 4 موت    1m موت  َمْوّت

 conference 3 أمر ات 8pp مؤتمر  ُمْؤتََمّر

 wave 20 موج  ات .n موجة  َمْوجّة

ّه  directed 17 وجه   2pp موجه  ُمَوجَّ

 existing 4 وجد ون 1pp موجود  َمْوجوّد

ّد  united 16 وحد   2pp موحد  ُمَوحَّ

ّر  rear 14 أخر   2pp مؤخر  ُمَؤخَّ

 source 17 ورد َمواِردُ  .n مورد  َمْوِرّد

 Mauritanian 26 موريتان    .adj موريتاني  موريتانيّ 

 institution 2 أسس ات 2pp مؤسسة  ُمَؤسَّسّة

 season 9 وسم َمواِسمُ  .n موسم  َمْوِسّم
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 music 13 موسيقى  n. sg=fem موسيقى  موسيقّى

ّر  index 13 أشر ات 2pa مؤشر  ُمَؤش ِ

ّح  clarifying 20 وضح    2pa موضح  ُمَوض ِ

 subject 1 وضع َمواضيعُ  1pp موضوع  َمْوضوّع

 placed 1 وضع َمواضيعُ  1pp موضوع  َمْوضوّع

 objective 24 وضع   1pp موضوعي  َمْوضوعيّ 

 employee 8 وظف ون 2pp موظف  ُمَوظَّّف

 appointment 9 وعد َمواِعدُ  .n موعد  َمْوِعّد

 temporary 18 وقت   2pp مؤقت  ُمَؤقَّّت

 location 2 وقع َمواقِعُ  .n موقع  َمْوقِّع

 website 2 وقع َمواقِعُ  .n موقع  َمْوقِّع

 position 2 وقف َمواقِفُ  .n موقف َمْوقِّف

 certain 22 أكد   2pp مؤكد  ُمَؤكَّّد

ّد  confirming 9 أكد   2pa مؤكد  ُمَؤك ِ

 author 19 ألف  ون 2pa مؤلف ُمَؤل ِّف

 believer, muslim 10 أمن   4pa مؤمن  ُمْؤِمن

 dead 12 موت  َمْوتى، أَْموات  .n./adj ميت  َمي ِّت

 charter 23 وثق  َمواثيقُ  .n ميثاق  ميثاّق

 square 15 ميد  َميادين  .n ميدان  َمْيدان

 balance 18 وزن َموازينُ  .n ميزان  ميزاّن

 budget 22 وزن ات .n ميزانية  ميزاني ّة

 birth 18 ولد   .n ميالد  ميالّد

 port 22 مينا  الَمواني -َمواٍن  .n ميناء  ميناّء

 percent 25 مأي   .adj مئوي  ِمئَويّ 

 product 19 نتح   1pa ناتج  ناتِج

 successful 16 نجح   1pa ناجح  ناِجح

 perspective 7 نحو  النَواحي -نَواحٍ  .n ناحية  ناِحيّة

 voter 24 نخب  ون 1pa ناخب  ناِخب
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ّّّ\ناٍدّ
 النادّي

  \ناد  
 club 4 ندي أَْنِدية .n النادي 

 rare 17 ندر   1pa نادر ناِدّر

 call, to ~ for 18 ندي   3a نادى  نادى

 fire 4 نور  نيران  n. sg=fem نار  ناّر

 spokesperson 21 نطق    1pa ناطق  ناِطق

 window 13 نفذ نَوافِذُ  .n نافذة نافِذة

 debate, to 19 نقش    3a ناقش  ناقَشَّ

 attain, to 17 نول ، نَْيل1a a نال  نالَّ

1a a نام  نامَّ نَْوم ،  sleep, to 11 نوم  

اب  1pa نائب  نائِّب  delegate 3 نوب  نُو 

اب  1pa نائب  نائِّب  -vice 3 نوب  نُو 

 news item 11 نبأ  أَْنباء  .n نبأ  نَبَأ

 prophet 7 نبي  أَْنبِياءُ  .n نبي  نَبيّ 

 result 2 نتج نَتائِجُ  .n نتيجة  نَتيجّة

 success 5 نجح ات  1m نجاح  نَجاّح

1a a نجح  نََجحَّ نَجاح ،  succeed, to 8 نجح  

 star 9 نجم نُجوم .n نجم  نَْجم

 region 10 نحو  أَْنحاء .n نحو  نَْحّو

 call 21 ندي ات  3m نداء نِداء

 criticize, to 26 ندد   2a ندد  نَدَّدَّ

 symposium 13 ندو ات .n ندوة  نَْدوّة

 conflict 19 نزع  ات 3m نزاع  نِزاع

 descend, to 6 نزل ، نُزول1a i نزل نََزلَّ

 feminine 21 نسو    .adj نسائي  نِسائيّ 

 percentage 1 نسب  نَِسب  .n نسبة  نِْسبّة

 relative 21 نسب    .adj نسبي  نِْسبيّ 

 copy 12 نسخ نَُسخ .n نسخة  نُْسخّة

 forget, to 6 نسي ، نِْسيان1a a نسي  نَِسيَّ
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 activity 5 نشط  أْنِشطة .n نشاط  نَشاط

1a u نشر  نََشرَّ نَْشر ،  publish, to 9 نشر  

 publication 7 نشر   1m نشر  نَْشّر

 bulletin 24 نشر ات .n نشرة  نَْشرّة

 text 8 نصص نُصوص .n نص  نَصّ 

 specify, to 21 نصص ، نَص  1a u نص  نَصَّّ

 victory 11 نصر   .n نصر  نَْصّر

 half 5 نصف   .n نصف  نِْصّف

 advice 17 نصح نَصائِحُ  .n نصيحة  نَصيحّة

 struggle 23 نضل   3m نضال  نِضال

 scope 18 نطق    3m نطاق  نِطاق

 regime 2 نظم أْنِظمة، نُُظم 3m نظام  نِظام

 view 2 نظر   1m نظر  نََظّر

1a u نظر  نََظرَّ َمْنَظر ، نََظر،  look, to 4 نظر  

 glance 9 نظر ات .n نظرة  نَْظرّة

 theoretical 25 نظر   .adj نظري  نََظريّ 

 theory 19 نظر ات .n نظرية  نََظري ّة

 organize, to 12 نظم   2a نظم  نَظَّمَّ

 counterpart 22 نظر نَُظراءُ  .n نظير  نَظيّر

 clean 21 نظف نَُظفاءُ  .adj نظيف  نَظيّف

 blessing 16 نعم  نِعَم  .n نعمة  نِْعمّة

 implement, to 14 نفذ   2a نفذ  نَفَّذَّ

 breath 20 نفس  أَْنفاس .n نفس  نَفَّس

 same 7 نفس  أَْنفُس  .n نفس  نَْفّس

 soul 7 نفس  نُفوس n. sg=fem نفس  نَْفّس

 psychological 9 نفس    .adj نفسي  نَْفسيّ 

 oil 8 نفط  نِْفط ## .n نفط  نَْفط

 ~ useful, to be 19 نفع  ، نَْفع1a a نفع  نَفَعَّ
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 influence 22 نفذ   1m نفوذ  نُفوّذ

 deny, to 19 نفي  ، نَْفي1a i نفى  نَفّى

 veil 25 نقب  نُقُب    نقاب  نِقاب

 syndicate 20 نقب  ات .n نقابة  نِقابّة

 debate 16 نقش    3m نقاش  نِقاش

 criticism 16 نقد   .n نقد  نَْقّد

 money 26 نقد نقود    نقد  نَْقّد

 deficit 16 نقص    .n نقص  نَْقّص

 point 4 نقط  نُقَط  .n نقطة  نُْقطّة

1a u نقل  نَقَلَّ نَْقل ،  transport, to 8 نقل  

 transportation 5 نقل   1m نقل  نَْقّل

 growth 10 نمي\نمو   .n نمو  نُموّ 

 model 13 نموذج  نَماِذجُ  .n نموذج  نَموذَّج

 day 9 نهر  أَْنُهر .n نهار  نَهاّر

 end 3 نهي    .n نهاية  نِهايّة

 final 7 نهي  ون .adj نهائي  نِهائيّ 

 river 11 نهر  أَْههار .n نهر  نَْهّر

 light 6 نور  أَْنوار .n نور  نوّر

 type 3 نوع  أَْنواع .n نوع  نَْوّع

 peculiarity 21 نوع    .n نوعية  نَْوعي ّة

 sleep 8 نوم   1m نوم  نَْوّم

 nuclear 8 نوي   .adj نووي  نََوويّ 

 representation 20 نوب    .n نيابة  نِيابّة

 intention 16 نوي نَوايا  .n نية  ني ّة

 telephone 11 هتف َهواتِفُ  .n هاتف  هاتِّف

 telephonic 22 هتف   .adj هاتفي  هاتِفيّ 

 migrate, to 26 هجر   3a هاجر  هاَجرَّ

 attack, to 25 هجم   3a هاجم  هاَجمَّ
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 calm 14 هدأ    1pa هادئ  هاِدئ

 important 12 همم   1pa هام  هامّ 

 great 14 هول َهوائِلُ  1pa هائل  هائِّل

 decline 23 هبط    1m هبوط  ُهبوّط

 migration 16 هجر   .n هجرة  ِهْجرّة

 attack 15 هجم ات .n هجمة  َهْجمّة

 attack 10 هجم   1m هجوم  ُهجوّم

 threaten, to 17 هدد   2a هدد  َهدَّدَّ

 goal 2 هدف أَْهداف  .n هدف َهَدّف

 target, to 12 هدف ، َهْدف1a i هدف َهَدفَّ

 calmness 12 هدأ    .n هدوء  ُهدوّء

 gift 13 هدي َهدايا .n هدية  َهدي ّة

1a u هرب  َهَربَّ هُروب ،  flee, to 20 هرب  

 escaping 23 هرب   1m هروب  ُهروّب

 shake, to 19 هزز ، َهز  1a u هز َهزَّّ

 defeat 19 هزم َهزائِمُ  .n هزيمة  َهزيمّة

 worry 13 همم هُموم .n هم  َهمّ 

 engineering 21 هندس   .n هندسة  َهْنَدسّة

 Indian 15 هندي هُنود .n./adj هندي  ِهْنديّ 

 air 11 هوي أَْهِوية .n هواء  َهواّء

 identity 13 هوي ات .n هوية  هوي ّة

 agency 4 هيأ ات .n هيئة  َهْيئّة

 obligation 12 وجب  ات 1pa واجب  واِجب

 confront, to 9 وجه   3a واجه  واَجهَّ

ّّ-واٍدّ
 الوادّي

  -واد 
 wadi 12 ودي أَْوِدية 1pa الوادي

 apparent 18 ورد   1pa وارد  واِرّد

 means, by ~ of 15 وسط   .n واسطة  واِسطّة

 wide 7 وسع   1pa واسع  واِسع
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 continue, to 12 وصل    3a واصل  واَصلَّ

 clear 4 وضح    1pa واضح  واِضح

 agree, to 13 وفق   3a وافق وافَقَّ

 fact 3 وقع ُوقوع، ُوقَّع 1pa واقع  واقِّع

 incident 20 وقع َوقائِعُ  1pa واقعة واقِعّة

 realistic 21 وقع   1pa واقعي  واقِعيّ 

 realism 26 وقع   1pa واقعية  واقِعي ّة

 standing 19 وقف   1pa واقف واقِّف

ّّّ-واٍلّ
 الوالي

  - وال 
 governor 26 ولي ُوالة  1pa الوالي

 father 5 ولد ون 1pa والد  واِلد

 epidemic 26 وبأ    .n وباء  َوباّء

 steady 26 وثق    .adj وثيق  َوثيّق

 document 14 وثق  َوثائِقُ  .n وثيقة  َوثيقّة

 ~ necessary, to be 2 وجب  ، ُوجوب 1a i وجب  َوَجبَّ

1a i وجد  َوَجدَّ ُوجود ،  find, to 1 وجد  

هَّ  direct, to 9 وجه   2a وجه  َوجَّ

 face 1 وجه ُوجوه  .n وجه  َوْجّه

 aspect 1 وجه ُوجوه  .n وجه  َوْجّه

 direction 11 وجه ات ;ِوْجهة ## .n وجهة  ُوْجهّة

 existence 2 وجد   1m وجود  ُوجوّد

 alone 5 وحد   .n وحد  َوْحد

 unity 2 وحد ات .n وحدة َوْحدة

 alone 5 وحد   .adj وحيد  َوحيّد

 want, to 17 ودد ، َود  1a a ود  َودَّّ

 allow, to 17 ودع ، َوْدع1a a ودع  َوَدعَّ

 appear, to 17 ورد ، ُورود1a i ورد  َوَردَّ

 flowers 14 ورد ُورود .n.coll ورد  َوْرّد

 paper 5 ورق أَْوراق .n.coll ورق  َوَرّق
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 ministry 2 وزر ات .n وزارة ِوزارّة

 ministerial 23 وزر   .adj وزاري  ِوزاريّ 

عَّ  distribute, to 22 وزع   2a وزع  َوزَّ

 weight 13 وزن   1m وزن  َوْزّن

 minister 1 وزر ُوَزراءُ  .n وزير  َوزيّر

 mediation 25 وسط   .n وساطة  ِوساطّة

 middle 4 وسط أَْوساط .n وسط  َوَسط

 mediator 26 وسط ُوَسطاءُ  .n وسيط  َوسيّط

 means 5 وسل َوسائِلُ  .n وسيلة  َوسيلّة

 custody 26 وصي َوصايا .n وصاية  ِوصايّة

1a i وصف  َوَصفَّ َوْصف ،  describe, to 11 وصف  

 description 13 وصف أَْوصاف   1m وصف  َوْصّف

1a i وصل  َوَصلَّ ُوصول ،  arrive, to 2 وصل   

 arrival 6 وصل    1m وصول  ُوصوّل

 clarify, to 22 وضح    2a وضح  َوضَّحَّ

1a a وضع  َوَضعَّ َوْضع ،  put, to 3 وضع  

 situation 1 وضع   1m وضع  َوْضّع

 clarity 17 وضح    1m وضوح  ُوضوّح

 homeland 3 وطن أَْوطان .n وطن  َوَطن

 national 1 وطن ون .adj وطني  َوَطنيّ 

 job 10 وظف َوظائِفُ  .n وظيفة  َوظيفّة

1a i وعد  َوَعدَّ َوْعد ،  promise, to 22 وعد  

 promise 16 وعد ُوعود  1m وعد  َوْعد

 consciousness 13 وعي   .n وعي  َوْعّي

 fulfilment 19 وفي   .n وفاء َوفاّء

 death 14 وفي َوفَيات  .n وفاة  َوفاة

 delegation 9 وفد ُوفود .n وفد  َوْفّد

 provide, to 20 وفر   2a وفر َوفَّرَّ
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 prevention 23 وقي   3m وقاية  ِوقايّة

 time 1 وقت أَْوقات .n وقت  َوْقّت

 sign, to 26 وقع   2a وقع  َوقَّعَّ

1a a وقع  َوقَعَّ ُوقوع ،  take place, to 4 وقع  

 stop, to 22 وقف   2a وقف َوقَّفَّ

1a i وقف َوقَفَّ ُوقوف ،  stand, to 4 وقف  

 stopping 8 وقف   1m وقف َوْقّف

 8 وقف   .n وقف َوْقّف

Islamic 
endowment 

 fuel 22 وقد   .n وقود  َوقوّد

 happening 19 وقع   1m وقوع  ُوقوّع

 stopping 14 وقف   1m وقوف  ُوقوّف

 fact 26 وقع وقائعُ  .n وقيعة  َوقيعّة

 agency 6 وكل ات  ;ِوكالة ## 3m وكالة  َوكالة

 agent 14 وكل ُوَكالءُ  .n وكيل  َوكيّل

 birth 18 ولد   1m والدة  ِوالدّة

 province 2 ولي ات  1m والية  ِواليّة

 mandate 2 ولي ات  1m والية  ِواليّة

 boy 3 ولد أَْوالد .n ولد  َولَد

1a i ولد  َولَدَّ ، َمْوِلد ، ِوالدة  ~ birth, to give 15 ولد  

 patron 12 ولي أَْوِلياءُ  .n ولي  َوليّ 

1a i ولي  َوِليَّ ِوالية ،  follow, to 15 ولي  

 .n يد  يَد
sg=fem  أَْيٍد-  
 hand 1 يد األَْيدي

 left 21 يسر   .n يسار  يَساّر

 certainty 21 يقن   .n يقين  يَقيّن

 Yemeni 15 يمن ون .n./adj يمني  يََمنيّ 

 right 12 يمن   .n يمين  يَميّن

 Jewish 6 يهود  يَهود  .n./adj يهودي  يَهوديّ 

 day 1 يوم أَي ام .n يوم  يَْوّم
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 daily 6 يوم ون .adj يومي  يَْوميّ 
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