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Vocabulary Size Test: Version B    ب اإلصدار: المفردات حجم اختبار                                                                    

Translator : Miloud Bouchefra (Ph.D. in English language didactics, Moulay Taher University, Algeria). 

Checker : Rana Daoud (Master's Program in Science Education,  Birzeit University, Palestine). 

 
1. drive: He <drives> fast. 

a) يسبح 

b) يتعلم 

c) الكرات يرمي  

d) سيارة يقود  

 
 2. jump: She tried to <jump>. 

a) الماء سطح على االستلقاء  

b) فجأة األرض ترتفع عن  

c) الطريق حافة على السيارة وقفت  

d) كبيرة بسرعة تحرك  

 
 3. shoe: Where is <your shoe>? 

a) بك يعتني الذي الشخص  

b) أموالكب فيه تحتفظ الذي الشيء  

c) للكتابة تستخدمه الذي الشيء  

d) قدمك على ترتديه الذي الشيء  

 
 4. standard: <Her standards> are very high. 

a) طعة تحت مؤخرة حذائكالق  

b) شيء كل في إليها تصل التي المستويات  

c) المدرسة في عليها تحصل التي العالمات  

d) تطلب التي األموال   

  

5. basis: This was used as the <basis>.  

e) إجابة 

f) الراحة من قسط ألخذ مكان  

g) التالية الخطوة  

h) األساسي الجزء  

 

 6. maintain: Can they <maintain it>? 

a) هي كما عليها فظااح  

b) أكبر اجعلها  

c) هامن أفضل واحد على أحصل  

d) اعليه احصل  
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7. stone: He sat on a <stone>. 

a) حجر 

b) سياكرال من نوع  

c) األرض على لين شيء  

d) شجرة من جزء  

 
 8. upset: I am <upset>. 

a) متعب 

b) مشهور 

c) غني 

d) منزعج 

 
 9. drawer: The <drawer> was empty. 

a) صندوق ينزلق 

b) السياراتب االحتفاظ يتم حيث مكان  

c) باردة األشياء على للحفاظ خزانة  

d) الحيوانات بيت  

 
 10. joke: We did not understand his <joke>. 

a) قصة فكاهية 

b) خاطئ تصريح  

c) تحدث طريقة  

d) تفكير طريقة  

 
 11. pave: It was <paved>. 

a) المرور من عومنم  

b) مقسم 

c)  ذهبية حوافذو  

d) صلب بسطح ىمغط  

 
 12. rove: He couldn't stop <roving>. 

a) يصبح في حالة سكر 

b) نحاءاأل جميع في يطوف  

c) مغلقة شفاه خالل من موسيقي صوت يصدر  

d) بجد اعمل  

 

13. lonesome: He felt <lonesome>. 

a) ناكر للجميل 

b) جدا متعب  

c) رفقة بدون  

d) بالطاقة مليء  
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14. allege: They <alleged it>. 

a) دليل دون ذلك دعىا  

b) آخر شخص أفكار سرق  

c) هاإلثبات الحقائق له قدم  

d) ثبتهات التي الحقائق ضد جادل  

 

15. remedy: We found a good <remedy>. 

a) علنا في الطعام لتناول مكان  

b) مشكلة إلصالح طريقة  

c) الطعام إلعداد طريقة  

d) قاعدة للحساب 

 

16. dash: They <dashed> over it. 

a) بسرعة تحرك  

b) ببطء تحرك  

c) حارب 

d) ألقى بنظرة خاطفة 

 

17. peel: Shall I <peel it>? 

a) طويلة لفترة الماء في ااتركه  

b) عنها ةالقشر انزع  

c) بيضاء اجعلها  

d) رقيقة قطع إلى قطعها  

 

18. bacterium: They didn't find a single <bacterium>. 

a) المرضرة تسبب كائنات صغي  

b) برتقالية أو حمراء زهور ذات نبتة  

c) ظهره على ةكتل في الماء يحمل حيوان  

d)  لمتجر اوبيعه اسرقته تمأشياء  

 

19. thesis: She has completed her <thesis>. 

a) المحاكمة نهاية في القاضي به دلىي حديث  

b) معلًما صبحت أن بعد العمل من األولى السنة  

c) جامعية درجة على للحصول أجريت دراسة حول طويل مكتوب تقرير  

d) المستشفى في العالج من طويلة دورة  

20. authentic: It is <authentic>. 

a) يحقيق  

b) جدا مزعج  

c) قديم 

d) الصحراء مثل  
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21. miniature: It is <a miniature>. 

a) جدا الصغيرة األشياء إلى للنظر أداة  

b) نوعه من جدا صغير شيء  

c) جدا صغير حي مخلوق  

d) المكتوبة باليد حروفال لوصل صغير خط  

 

22. fracture: They found a <fracture>. 

a) كسر 

b) صغيرة قطعة  

c) قصير معطف  

d) خصم شهادة  

 

23. patience: He <has no patience>. 

a) فراغ وقت لديه يوجد ال  

b) إيمان لديه ليس  

c) ال يحب االنتظار 

d) عادل هو ما يعرف ال  

 

24. scrub: He is <scrubbing it>. 

a) هافي ضحلة اخطوط قطع  

b) اصلحهأ  

c) بقوة اغسله  

d) لها بسيطة صور رسم  

 

25. vocabulary: You will need more <vocabulary>. 

a) كلمات 

b) مهارة 

c) مال 

d) سالح 

 

26. accessory: They gave us <some accessories>. 

a) بلد دخولل الحق تعطينا أوراق  

b) رسمية أوامر  

c) بينها من لالختيار أفكار  

d) اضافية قطع  

 

27. compost: We need some <compost>. 

a) قوي دعم  

b) بتحسن الشعور على مساعدة  

c) معا ممزوجة والرمال الحجارة من مصنوعة أشياء قاسية  

d) نباتية أسمدة  
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28. fen: The story is set in <the fens>. 

a) بالماء جزئيا مغمورة و منخفضة و مستوية أرض قطعة  

b)  األشجار من القليل مع مرتفعةهضاب  

c) المدينة في الرديئة الجودة ذات المنازل من مجموعة  

d) طويل زمن منذ  

 

29. puritan: He is a <puritan>. 

a) االهتمام يحب شخص  

b) صارمة قيم ذو الشخص  

c) متحرك منزل مع شخص  

d) إنفاقه ويكره بالمال يحتفظ الذي الشخص  

 

30. awe: They looked at the mountain <in awe>. 

a) قلقب  

b) باهتمام 

c) بتعجب 

d) باحترام 

 

31. bristle: The <bristles> are too hard. 

a) أسئلة 

b) قاسي قصير شعر  

c) للطي قابل سرير  

d) الحذاء قاع  

 

32. erratic: He was <erratic>. 

a) خطأ دون  

b) جدا سيئ  

c) جدا محترم  

d) مستقر غير  

 

33. null: His influence <was null>. 

a) جيدة نتائج ذو كان  

b) كثيرا يساعد لم  

c) تأثير أي له يكن لم  

d) طويلة لفترة استمر  

34. perturb: I was <perturbed>. 

a) لموافقةا جبرعلىم  

b) رائوح قلق  

c) شهواني 

d) جدا مبلل  
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35. peasantry: He did a lot for the <peasantry>. 

a) المحليين السكان  

b) للعبادة مكان  

c) األعمال رجال نادي  

d) العاملة الطبقة أفراد  

 

36. palette: He lost his <palette>. 

a) األسماك لنقل حاوية  

b) الطعام تناول في رغبة  

c) شابة رفيقة  

d) األلوان لخلط الرسام لوحة  

 

37. devious: Your plans are <devious>. 

a) ملتويو  مخادع  

b) متطور 

c) جيدا امدروس ليس  

d) الالزم من أغلى  

 

38. stealth: They did it by <stealth>. 

a) المال من كبير مبلغ إنفاق  

b) مطالبهم على وافقي أنهم لدرجة ما اشخص يذيؤ  

c) شديدين وهدوء حرصب سرا تحركي  

d) واجههاي التي بالمشاكل شعور أي دون  

 

39. hallmark: Does it have a <hallmark>? 

a) استخدامها يجب متى ظهري ختم  

b) الجودة إلظهار ختم  

c) المالكة العائلة قبل من معتمدة أنها إلظهار عالمة  

d) التقليد لمنع بقعة أو عالمة  

 

40. haze: We looked through the <haze>. 

a) سفينة في مستديرة صغيرة نافذة  

b) حالة طقس يكون فيه الرؤية غير واضحة  

c) البالستيك أو الخشب شرائح من مصنوعة لنافذة غطاء  

d) أسماء قائمة  

41. gimmick: That's a good <gimmick>. 

a) شيء تقف عليه للقيام بعمل مرتفع 

b) المال لحفظ جيوب مع صغير شيء  

c) صورة أو تصرف للفت االنتباه 

d) خدعة ذكية أو خطة  
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42. yoga: She has started <yoga>. 

a) عمل يدوي مصنوع من خيوط معقودة 

b) والعقل للجسم التمرين أشكال من شكل  

c)  قطعة فلين بها ريشةلعبة أين يتبادل العبان ضرب  

d) الشرقي الرقص من نوع  

 

43. sizzle: Listen to it <sizzle>. 

a) يتحول الى حجر 

b) يحرر الضغط و يفك اللفة 

c) صوتا أثناء طهيه يُحدث  

d) السائل يفرز  

 

44. psychotherapy: She wanted <psychotherapy>. 

a) قيام شيئين بعمل مشترك 

b) الحكم على القدرة  

c) ودي غير فعل رد  

d) عقلي الضطراب عالج  

 

45. heyday: The town was <in its heyday>. 

a) النجاح ذروة في  

b) التل قمة على  

c) جدا ثري  

d) جدا محبوب  

 

46. mystique: He has lost <his mystique>. 

a) السليم جسده  

b)  هالة من الغموض والسرية تحيط بشيء او شخص لتوحي وتوهم االخرين بأهميته  

c) ىخرأ امرأة من متزوجا كان عندما هاواعد التي المرأة  

d) العليا شفته على الشعر  

 

47. communique: Have you seen their <communique>? 

a) منظمة حول نقدي تقرير  

b) المجتمع أعضاء من العديد قبل من مملوكة حديقة  

c) لإلعالن مستخدمة اتمطبوع  

d) رسمي إعالن  

 

48. thesaurus: She used <a thesaurus>. 

a) سياموالق أنواع من نوع  

b) كيميائي مركب  

c) للتحدث خاصة طريقة  

d) الجلد تحت حقنة  
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49. dissonant: That is <very dissonant>. 

a) غير متناغمةال األصوات مليئة  

b) الموت بعالمات مليئة  

c) مليئة باالنطالقات و التوقفات الغير مرغوب فيها 

d) ورطة في توقعك أن المحتمل من  

 

50. tracksuit: She was wearing <a tracksuit>. 

a) اللباس من العلوي الجزء  

b)  للرياضةبذلة  

c) أزرار بدون محبوك قميص  

d) غاضب تعبير  

 

51. spleen: His <spleen> was damaged.  

a) الركبة عظم  

b) المعدة من بالقرب وجدعضو ي   

c)  من المنزل الصرف مياهأنبوب يؤخذ  

d) نفسهل همااحتر  

 

52. caffeine: This contains a lot of <caffeine>. 

a) نعسان تجعلك مادة  

b) خيوط مصنوعة من أوراق نباتات متينة 

c) صحيحة غير أفكار  

d) متحمًسا تجعلك مادة  

 

53. impale: He nearly got <impaled>. 

a) خطيرة جريمةب تهمم  

b) السجن في وضع  

c) حادة أداةب جرح  

d) نزاع في ركتشا  

 

54. jovial: He was very <jovial>. 

a) االجتماعي النطاق على منخفضة  

b) اآلخرين ينتقد أن المرجح من  

c) بالمتعة مليء  

d) ودود 

 

55. dingy: It was a <dingy> place. 

a) ورطب بارد  

b) وداكن نارةاإل ضعيفة  

c) لذيذ 

d) جاف و حار  
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56. kindergarten: This is a good <kindergarten>. 

a) همومك تنسى أن لك يسمح الذي النشاط  

b) لمدرسةا قبل الصغار ألطفالا لتعلم مكان  

c) الظهر على محمولة وعميقة قوية حقيبة  

d) الكتب استعارة فيه يمكنك الذي المكان  

 

57. locust: There were hundreds of <locusts>. 

a) اءأجر غير مساعدين  

b) اللحم يأكلون ال الذين الناس  

c) أجنحة ذات مخلوقات  

d) األلوان زاهية برية زهور  

 

58. lintel: He painted the <lintel>. 

a) النافذة أو الباب من العلوي الجزء في دعامة  

b) كبير قارب من األرض إلى للوصول يستخدم صغير قارب  

c) خضراء وفاكهة متشعبة فروع مع جميلة شجرة  

d) مسرح في المشهد تظهر منصة  

 

59. upbeat: I'm feeling really <upbeat> about it. 

a) مضطرات 

b) جيد 

c) مجروح 

d) مشوش 

 

60. pallor: <His pallor> caused them concern. 

a) العادة غير المرتفعة على تهحرار درجة  

b) جلده لون  الشاحب  

c) شيء بأي اهتمامه عدم  

d) ئهأصدقاة مجموع  

 

61. skylark: We watched a <skylark>. 

a) تشكيالت مختلفة  في تحلق طائرات عرض  

b)  األرض حول يدور اإلنسان صنع منغرض  

c) مضحكة حيلب يقوم الذي الشخص  

d) يغرد أثناء تحليقه صغير رطي  

 

62. beagle: He owns two <beagles>. 

a) للطي قابلة أسقف مع سريعة سيارات  

b) بسرعة الناس من العديد على النار إطالق هايمكن كبيرة مدافع  

c) طويلة آذان ذات صغيرة كالب  

d) العطالت أماكن في مبنية منازل  
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63. atoll: The <atoll> was beautiful. 

a) المنتصف في البحر بمياه منخفضة جزيرة  

b) نسج خيوط دقيقة فن رسم صور عن طريق  

c) الثمينة األحجار من العديد مع صغير تاج  

d) صخور ضيقة بقعة عبر النهر فيه يتدفق مكان  

 

64. hutch: Please clean the <hutch>. 

a) من األوساخ المياه أنابيب على للحفاظ معدنية قضبان مع شيء  

b) الخ للحقائب ستخدمي سيارة من الخلفي الجزء في مكات  

c) دراجة عجلة وسط في مستدير معدني شيء  

d) األرانب مثل الصغيرة للحيوانات قفص  

 

65. gauche: He was <gauche>. 

a) الكالم كثير  

b) مرن 

c) أخرق 

d) مصمم 

 

66. cordillera: They were stopped by <the cordillera>. 

a) خاص قانون  

b) مسلحة سفينة  

c) الجبال سلسلة  

d) للملك البكر االبن  

 

67. limpid: He looked into her <limpid> eyes. 

a) واضح 

b) حزين 

c) عميق بني  

d) جميل 

 

68. aperitif: She had <an aperitif>. 

a) لالستلقاء طويل كرسي  

b) خاص غناء معلم  

c) طويل ريش ذات كبيرة قبعة  

d) الطعام وجبة قبل تناولي باشر  

 

69. scrunch: It was <scrunched up>. 

a) األخطاء من العديد مع معمولة  

b) معا سحقت  

c) وخشنة كبيرة قطع إلى قطع  

d) الهواء بعنف في ألقيت  
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70. instantiate: you need to <instantiate that>. 

a) بسرعة يحدثه جعلت  

b)  الصحيح المكانتضعه في  

c) ذلك على حقيقيا مثاال عطيت  

d) ذلك اشرح  

 

71. landfall: The days after the <landfall> were busy. 

a) للكنيسة األرض لمباركة مراسم  

b) يةجبلال اتلدراجل حدث  

c) الحرب بعد األجنبية السيطرة قبول  

d) الجو أو البحر طريق عن رحلة بعد اليابسة رؤية  

 

72. headstrong: He was a <headstrong child>. 

a) جدا ذكي طفل  

b) الجيدة األشياء من الكثير أعطي الذي الطفل  

c) جدا سمين طفل  

d) يريد ما فعل على مصمم طفل  

 

73. supercilious: She suddenly became <supercilious>. 

a) متغطرس ومتكبر  

b) جدا غبي  

c) فقط واحد شيء في التفكير على قادرة  

d) بدين 

 

74. torpor: She sank into <a torpor>. 

a) عميق ناعم كرسي  

b) طانش من قلة حالة  

c) من التعاسة حالة  

d) بالريش مليء سرير غطاء  

 

75. coven: She is the leader of a <coven>. 

a) صغيرة غناء مجموعة  

b) العمال يملكها شركة  

c) سري مجتمع  

d) صارمة دينية حياة يتبعن الالتي الكنيسة نساء من مجموعة  

 

76. sputnik: He told them about the <sputnik>. 

a) الباردة البلدان في موجود أرنب مثل نادر حيوان  

b) الشرطة وضعته الذي الفخ  

c) قمر صناعي يدور حول االرض  

d) الشر خطط مع سرية منظمة  
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77. mozzarella: We'll need some <mozzarella>. 

a) الفاكهة من مصنوعة حلوة صلصة  

b) رخيص نبيذ  

c) طري جبن  

d) عنك بعيدا الحشرات تبقي مادة  

 

78. workaday: These are <workaday clothes>. 

a) وعملية عادية مالبس  

b) العمل بعد للحفالت مناسبة مالبس  

c) والبالية القديمة المالبس  

d) عمل يوم كل بعد منها التخلص يتم التي المالبس  

 

79. lemur: We saw a <lemur>. 

a) شرقي ةنادي من كاهن  

b) للغاية سيء جلدي بمرض مصاب شخص  

c) حيوان مكسو بالفراء مع ذيل طويل 

d) الساخنة البلدان من أرجواني سمك  

 

80. pantograph: The <pantograph> is broken. 

a) معدني أنبوب عبر موسيقى لعبت آلة  

b) للشخص التنفس مقدار قيست آلة  

c) اتخططمال لنسخ المتحركة القضبان من إطار  

d) الصلبة األسطح على للكتابة معدني برأس القلم  

 

81. planetarium: The <planetarium> was interesting. 

a) الطائرات بناء فيه يتم الذي المكان  

b) الكواكب تحرك طريقة آلة فيه تعرض الذي المكان  

c) الجيد التخطيط مهارات الناس لتعليم دورة تدريبية  

d) األسماكب االحتفاظ يتم حيث مكان  

 

82. vitreous: These rocks are <vitreous>. 

a) جدا ثقيل  

b) كسرال سهل  

c) الصغيرة بالثقوب مليئة  

d) الزجاج مثل  

 

83. cerise: Her dress was <cerise>. 

a) زاهي أحمر لون  

b) رقيقة ناعمة مادة من مصنوع  

c) فاتح أخضر-أزرق لون  

d) صغيرة وثقوب جميلة أنماط مع الثمن باهظ نسيج من مصنوعة  
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84. frankincense: He brought some <frankincense>. 

a) الرائحة جميلة بيضاء زهور  

b) فرنسا في مصنوع طري جبن  

c) والمحار ألصفر األرز من مصنوع طعام  

d) األشجار من تخرج الرائحة زكية مادة  

 

85. feint: He made a <feint>. 

a) المجففة الفواكهب صغيرة كعكة  

b) الثقيلة األشياء لنقل عجالت مع الشيء  

c) العدو لخداع هجومبال التظاهر  

d) فادح خطأ  

 

86. muff: This <muff> belonged to my mother. 

a) دافئة األيدي على للحفاظ اتالحيوان فرو من أنبوب  

b) الشاي إلبريق غطاء  

c) الرقبة حول الرتداء الريش من طويل حبل  

d) معا تمتخياطتها القماش مربعات من مصنوعة السرير غطاء  

 

87. ablution: He <performed his ablutions>. 

a) جيدة بصحة للبقاء تمارينب قام  

b) للغاية صعبة موسيقية مقطوعة أدى  

c) كنسي كوزير واجباته بجميع قام  

d) جاهًزا ليصبح نفسه غسل  

 

88. exactitude: She was well known for her <exactitude>. 

a) الضغط تحت الشجاعة  

b)  بالعدل حس  

c) معقولة غير مطالبب القيام عادة  

d) للغاية دقيقة تكون أن على القدرة  

 

89. speedometer: The <speedometer> stopped working. 

a) الطقس في التغييرات تظهر أداة  

b) السرعة قيست أداة  

c) متساوية حرارة درجة في غرفة على يحافظ الذي الشيء  

d) بالدخول و الخروج  لسوائلل للسماح شخص جسم فييوضع  أنبوب  

 

90. serviette: Where is my <serviette>? 

a) المنزل في تساعد التي الفتاة  

b) أكبر تبدو األشياء جعلت الزجاج من قطعة  

c) كبير مسطح طبق  

d) فمك لمسح الورق أو القماش من قطعة  
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91. scrumptious: This is <scrumptious>. 

a) للغاية مضحك  

b) باهظ الثمن 

c) جدا لذيذ  

d) مرتب وغير جدا قذر  

 

92. poppadom: Did you put the <poppadoms> on the table? 

a) المقلي الخبز من الشيء بعض وخفيفة رقيقة قطع  

b) الوجبة قبل تؤكل ، نيئة تكون ما وعادة ، الطعام من صغيرة قطع  

c) الطعام تناول أثناء المالبس لحماية قماش  

d) المذاق حلو مخبوز صغير كعك  

 

93. hydrofoil: He studies <hydrofoils>. 

a) البحر من منتجة محاصيل  

b)  الماء فوق القوارب دفعلمعدات تستخدم  

c) الصخور مكونات  

d) ةمذهل شعر عيداتج  

 

94. bylaw: They made a <bylaw>. 

a) القديمة للكتب الناشر قائمة  

b) ثانوي قانون  

c) اآلالت ئهقرت ، خطوط من مصنوع رمز  

d) أخالقياالناس  يدين الذي القانون  

 

95. nymphomaniac: Don’t be such <a nymphomaniac>! 

a) ةمنضبط غير جنسية رغبةدو  شخص  

b) للمجتمع معاد شخص  

c) بريء ريفي شخص  

d) العقوبة بعد الجريمة نفس يكرر الذي الشخص  

 

96. maladroit: He is <maladroit>. 

a) ةمعدال في بالغثيان الشعور  

b) ذو جسد غريب 

c) محبوب ولكن سخيف  

d) واالكتئاب غضبال عيسر  

 

97. taxon: I think it belongs in this <taxon>. 

a) الضرائب نوع من  

b) للفاكهة وخفيفة صغيرة حاوية  

c) اتمخلوق فئة  

d) بأمان الثمينة األشياء لحفظ غرفة  
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98. canoodle: They’re always <canoodling>! 

a) اآلخرين عن يرةوالشر الكاذبة األفكار يتشر  

b) مجانية وجبة عن بحثي  

c) الحشد في ندمجي  

d) حميمي اتجاه شخص أخر 

 

99. stupa: Look at the <stupa>. 

a) طويلة شعر تسريحة  

b) سيئة جنسية سمعة ذات امرأة  

c) ميت شخص لجثة مؤقتة منصة  

d) آسيوي ديني تذكاري نصب  

 

100. dramaturgical: It has <a dramaturgical> effect. 

a) مسرحي 

b) مجيد 

c) اإلنسان محورها  

d) سار وغير زيتي  


