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Vocabulary Unit 1 RMIT Intermediate 
 
accept يقَبل      action  ِفعل  
 actually    فعليًا، في الواقع                                      chemical action  ماوييَتَفاُعل آ  
adopt    يتبّني       affairs  إمور 
aim n.  هدف       analysis  تحليل 
apply   يطّبق\) يفةلوظ(يتقدم      approach  (v)  اقترب من  
applied sciences  العلوم التطبقية 
amateur  الهاوي ، هاٍو                                                      approach (n)  طريقة، إقِتراب  
approve  اْرتضي،رضي عن     arrangement  ترتيب 
 assignment  ُمهّمة 
art gallery   للصور(صالة َعْرض(     available  ُمَتَوِفر 
awful adj.  هائل 
(babysitting)  فل عند غياب الوالدينرعاية الط   ballet    باليه 
(barbeque)  مْشَواة     beach  شاطي 
biologist  بعلم الحياة عالم      boring  ُمِمل 
born  مولود      bowling  لعبة الكورة الخشبية 
brief   موجز، قصير      briefly   باالختصار ، باختصار  
brilliant   المعة) يةشخص (\المع     caller  متحدث بالتليفون 
cartoon  فلم الرسوم المتحرآة    chance  فرصة 
channel  قناة      character  شخصية 
climb (v)   َتَسّلَق، صعد      code  ِشفرة 
column  َعمود                 comedy  آوميدي، كاهية مسرحية ُف  
comma  فاصلة      company  شرآة 
compare  يقاِرن      concerned  with  ُمخَتّص ِب 
conference  َتَمرمؤ      consultant  مستشار 
contents   محتويات     context  ى الكالم او مْجَرِسياق  
convincing  ُمْقِنع     correction  صحيحت  
course   دراسية(  سلسلة محاَضرات او دورة(    culture  ثقافة 
current (adj)  جاري 
current affairs  حوادث الساعة    currently  حاِليًا 
customer  َزبون      definite  مؤّآد 
design  تصميم  
graphic design  تصميم تخطيطي    diary  يوميات 
discussion   شةمناق، بحث     diving  رياضة الغوص او رياضة الغواصة 
donkey  حمار      dragon  ين ّنَت    
drama   دراما، مسرحية      dream (n)  ُحلم 
dryer  آلة تجفيف      dull  ممل 
duty  واجب      education  تربية و تعليم 
effect  تأثير، باع انط      efficiently (adv.)  فعاليًا ، بكفاءة  
emergency   حالة الطوارىء، طاريء    engineer  ندسمه   
engineering  هندسة 
entertaining  )مَسلّية) قصة     entire   آمالهبِأ) النّص(، آامل  
especially   السّيما، خاَصًة     event   واِقعة، حاِدث  
express (v)   هرأِي(عّبر عن(     fairy tale  حكاية خرافية 
familiar (with)   عادي، ) على(متعَود  
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familiarity breeds contempt(proverb)  اُأللفة الّزائدة توّلد الَكراهية  fantastic  عجيب، لي اخي
 fee   اِجر، َرَسم  
features   رضاأل(اريس تض، مالمح(                                           feature (v)  قام بالدور الرئيسي  
feature film  فلم رئيسي         finance   علم المالية، مال  
fit (adj)  الِئق ِصِحيًا      flight   رحلة جّوية، َطَيران  
flight attendant  مضيف او مضيفة طائرة     focus  ترآيز 
forever   الى االبد     form  َشكل 
full stop   عالمة الوقف في الكتابة، نقطة    funny  كُمضِح  
get up  يستيقظ      goal  هدف 
graphic  تخطيطي     grow up  آُبَر 
guest  َضيف      guide   ُمْرشد، )  ج أدال اوآدلة (دليل  
habit  عادة      happen   َوَقع، َحَصَل ، َحَدَث   
hang on   ِانتظر 
harmful  ُمِضر      (heading)  عنوان  
headache  ُصَداع 
healthy  حِّّيِص       highlighted  )بارزة) آلمات  
hiking  جولة في الريق     history  تاريخ 
hobby  هواية      host  ُمِضيف 
(housemate)   في شقةمشترك     housewife  رّبة َبيت 
identify  ميَِّزََ َشْيئًا من بين أْشَيَأ    improve  ََّنَحس  
increase  ِإزِدياد      index  سفهر  industry  ِصناعة 
information  إْعالم، مات  استعال     instructor ُمَعلِّم 
interrupt   آالم الغير(َقاَطَع(     interview  مقابلة شخصية 
introductory  تمهيدي     invitation  دعوة 
invite   َضْيفًا(َدعا(      involve (v)  يتطلب  ، يقتضي   
include  َتَضمََّن 
journey   سفرة، رحلة      keen   متحمس، شديد االهتمام  
kindergarten  طفالروضة األ     lead (adj)  ولالمرآز األ    
lazy  آسالن 
leading   رئيسي، هام ، بارز     leaf  ورقة 
librarian  مين المكتبةأ      likeable   نيسأ، لطيف ، خفيف الروح  
loan  َقْرض      local  محّلي 
locate  ًا او موقعًاعَحدََّد موض     location  موقع         lovely (adj)  جميل 
logical  منطقي      marine  بحري 
match (v)  ةاُمبار       maybe  ُربَّما 
mention (n/v)   لىَأشاَر ا، َذَآَر شيئًا \شارةَأ، ِذْآر   message  رسالة شفوية او مكتوبة 
missing  ناِقص      monster  مخلوق خرافّي غريب التكوين 
movie   فلم      navy   أساطيل(أسطول(  
news  أخبار        
noisy  آثير الضجيج 
nurse   ممرضة، ممرض      opinion   راءآ(رأي(  
opportunity  فرصة     organize  َنظََّم 
original  غير مقلِّد، ابتكاري ،  أصلي    overnight عشية َسَفِر    
particular  معّين      pattern  سلوبزخرفة او ُأ  
personal  شخصي     piano  بيانو 
pick (somebody) up  خذ رآابّايأ     picnic  نزهة مع طعام   
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pity  رحمة 
pilot  طيار      plan  ِخطة 
plot  حبكة الرواية      position  موقع 
(prawn )  او الجمبريالروبيان     predictable  هيمكن التنبؤ ب  
prefer  يفّضل      preference  تفضيل 
presentation  تقديم، ) لمسرحية( َعرض    previous  ساِبق 
prize  جائزة      professional (adj) ِحَرفي  ؛ المحترف

مهني،     
promise  َوْعد 
profile (n)  لمحة عن حياة شخص    quit (v)  يترك 
reach   ىإلَيِصل        reality  حقيقة 
reason (n)  َعْقل      recent  حديث 
recipe   الطعامِأعدادطريقة     record (v)  يسجَّل  
relax   يسترخي، ترخي  
refer   إلىيرجع   
reference-book  مرجع علمي    refuse (v)  َيرفض   
relief   الشعور باالرتياح بعد التوتر او األلم، رحمة  
repetitive  تكراري     report (n)  تقرير 
rescue (v/n)  ،ِأنقاذ   َيبَحث\َبْحث   research (v/n)     ُينِقذ 
researcher  الباحث     responsible  مسئول 
restore   الى حالته االصلية) بناًء اثرّيًا مثال(أعاد   result (n)  نتيجة 
review (n)  مراجعة     reviewer  الُمراجع 
revise  يراجع      rise (v/n)  ارتفاع\يرتفع  
role  دور      routine   روتين، طريقة متكّررة للعمل اليومي  
  
romantic   غير عملي؛ رومانتيكي، خيالي  
ruin (v)   يتهّدم، يخّرب      scanning  َّجريدة(ح تصف(     
screen  شاشة      (script)   ًالرواية او فلم مثل(النص المكتوب(  
sensational  ِحّسي 
sensation  ِأحساس     serious   خطير، جّدي  
session   َدورة تعليم، جلسة      share  يساهم في ،  شاَرك  
shark َسَمك الِقرش     situation   حالة، موقع  
snow  لجث       sound َصْوت   
staff  هيئة 
statement   تصريح، بيان      story   ّصةِق، حكاية     
stadium  ملعب رياضي 
suggest  يقترح      suggestion  اقتراح 
suit (v)   ميالئ، يناسب      suitable  ُمناِسب، مالئم  
supposed to  من المفروض ان    (swamp)  مستنَقع 
symbol  رمز      temporary  مؤقت 
tip  فكرة مفيدة او بقشيش     together  معًا 
topic موضوع      tourism  السياحة 
training تدريب      transfer (n)  انتقال 
trapped  وقوع في شَرك     true  حقيقي 
truth  حقيقة      turn out  ح في نهاية االمريصب  
unconvincing  َغير ُمقِنع     violin  جةنالكم  
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wake up  يستيقظ      wallet محفظة َجْيب   
wildlife  لبريةحيوانات ا  
wish (n)  ارادة 
with best wishes  مع خاِلص الّتمنِّيات   wonder (v)   يتساءل، يتعّجب  
 


