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Homophones 
 

 

لب َقَ ي َ  accept except باستثناءَ،َماَعدا  

تكاثرَ،َنوبة  access excess زيادة 

 يتبنى adapt adopt يتكيفَمع

 إعالن add ad يضيف

نسخةَ،َطبعة addition edition إضافة  

 اثر affect effect يؤثر

ضابطَُمعاِونََ،ُمعاِونَ aid aide مساعدة  

 قبل air ere جو

 جزيرة aisle isle ممشى

مثقابَ،مخرز all awl كل  

 صوتَعالي allowed aloud مسموحَبه

 وهم allusion illusion إشارة

الكمَ   angel angle زاوية 
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خالَ،َعم ankle uncle  كاِحل  

خالةَ،َعمةَ ant aunt نملة  

 arc ark قوس
 فُل ك

 aural oral أذني
 شفوي

جميعَ،َكل awl all مخرز  

صلعأ  bald bold 
 جريء

 ball bowl كرة
طاسةَ،َزبدية  

َ band banned فِرق ة منعَ،حظ ر   

نبيلَ،بارونَ  baron barren قاحل 

 يضربَبعنف based baste مؤسَّس

 نحلة be bee يكون

 خشبَالزان beach beech شاطئ

يتغلبَ،يفوزَ  beat beet 
شمندورَ،َبنجر  

 عاري beer bare بيرة

 حسناء bell belle جرس

 يدفن berry bury حبة

 better bitter أحسن
 ُمر

 مرسى birth berth مولد
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فجرَ،هّبَ  blew blue أزرق 

ثُق بَ،تجويفَ boar bore خنزيرَذكر  

 boat bought قاِرب
 اشترى

انحناءةَ،ينحنيَ  bow bough 
فرعَ،غصنَ  

 boy buoy صبىَولد
يعومَ،يطفوَ  

 brake break فرملة
 يكسر

نهيقَ،ينهقَ  bray brae 
تلَ،منحدرَ  

 bread bred خبز
 تربى

ُعرسَ،زفافيَ  bridal bridle لجام 

 هدف but butt لكن

.....ََبواسطةََ،بِــَ buy by يشتري  

 نقد cache cash مخبأ

 مصفاة calendar colander تقويم

 cancel council يلغي
 مجلس

 can't cant الَيستطيع
رياءَ،نفاقَ  

 canvas canvass قماشَكتَّاني
يلتمسَ،تدقيقَ  

 cause caws سبب
 ينعق

يكفَعنَ،َيوقف  cease seize يعتقلَ،َيستولىَعلى  



 

 4/2 

زنزانةَ،خليةَ  cell sell يبيع 

  جهازَاإلحساسََََ  censer sensor مبخرة

 أرسل cent sent جزءَمنَالدوالر

مسلسلَ،متسلسلَ cereal serial ُحبوب  

 يختار chews choose يمضغ

تشيليَ،فلفلَحارَ chilly Chili / Chile بارد  

يستشهدَبَََ،يذكر  cite site َموقعَ،مكان  

عصبةَ،زمرهَ click clique  ينقر  

مناخَ climb clime يتسلق  

 مالبس close clothes يغلق

 قبض coat caught معطف

 جوزَالهند cocoa coco كاكاو

يُسّمىَ،يُدعىَ cold called بارد  

 comma coma فاصلة
 غيبوبة

ثناءَ،إطراءَ  compliment complement تكملة 

هديلَالحمامَ،سجعَ  coo coup انقالب 

غليظَ،َخشن course coarse دورة  

بنتَخالَ،ابنَعمَ  cousin cozen َيحتالَعلىَ،يخدع  
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جدولَ،خليجَصغيرَ creak creek صرير  

ماّلحونَ،لطائرةَطاقمَا cruise crews رحلةَبحرية  

رة dairy diary منتجاتَاأللبان  ُمذّكِ

سدَ،خزانَ  dam damn يُدينَ،َيلعن 

دوارَ،دوخَ days daze أيام  

 غزال dear deer عزيز

يهجرَ،صحراءَ  desert dessert حلوى 

طلَ،ندىَ  dew due َبسببَ،َد ينَ،مستحق  

 die  dye يموت
 يصبغ

َ،يتناولَالطعامَ

 يتغذى

dine dyne 

 وحدةَقياسَالقوة

حكيمَ،حصيفَ  discreet discrete  منفصل 

 اشمئزاز discussed disgust ناقش

 وفاة disease decease مرض

 عجينة doe dough ظبية

 ألم dollar dolor دوالر

ز  ُمظلم done dun ُمنج 

نعاس,َنعسَ  dose doze جرعة  

رَ،مسحوبَ مصوَّ  drawn drown يغرق 



 

 6/2 

ردمخَ،دواءَ  drug drag يسحب 

 مبارزة dual duel مزدوج

 due dew بسبب
ندىَ،َطل  

 ear year أُذن
 سنة

ة earn urn يكسب  جرَّ

 ضميرَمفردَلغيرَالعاقل eat it يأكل

 أكل eight ate ثمانية

 enter inter يدخل
 بين

طّهرَ،تخلصَمنَ exercise exorcise تدريب  

 eye I عين
 أنا

 fain feign مسرور
يزعمََ،يتظاهرَ  

باهتَ،خافتَ  faint feint 
خداعَ،مكرَ  

 fair fare معرض
 أجرة

موتَ،قدرَ،مصيرَ  fate fete 
حفلةَ،وليمةَ  

 أبعد father farther أب

 feet feat أقدام
مأثرةَ،َعملَبطولي  

 few phew قليل
 صوتَيصدرَللدهشة

 عالمةَتعجب few phew قليل
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 find fined يجد
 تغريم

يينته  finish Finnish  
 فنلندي

 flare flair يتوهج
موهبةَ،ميلَ  

 برغوث flee flea يهرب

ي ثنيَ،ثنيَ  flex flecks بُق ع 

 floor flour أرضية
 دقيق

 طار flu flew انفلونزا

 طير foul fowl خطأ

أماميَ،مقدمةَ four fore أربعة  

وَهلّمَجرََّ،َصاعدا َ fourth forth رابع  

نسيجََصوفيََ-إفريز freeze frieze يتجمد

 مزين

 خشبَالتَّنوب fur fir فراء

يقامرَ،قمارَ  gamble gambol َيقفز 

 مشية gate gait بوابة

يموهَ،يطليَبالذهبَ  gild guild نقابة 

 وهج glair glare بياضَالبيض

يقطينَ،قرعَ gored gourd جرحَبقرن  

 حربَالعصابات gorilla guerilla غوريال
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يونانال  Greece grease 
 شحم

شواءَ،يشويَ  grill grille 
مدرأهَ،مصبغةَ  

يئن,َيتأوهَ grown groan ناضج  

 خمَّن guest guessed ضيف

تهمةَ،َاثم  guilt gilt  مطليَبالذهبَ،َُمذّهَّب  

شكلَ،مظهرَ  guise guys َأشخاصَ،ِرجال  

 أرنبة hair hare شعر

سليمَ،معافىَ  hale hail َدب ََ،وابل ر   

بَ،قطيعَ heard herd س ِمعَ  سر   

 heart hart قلب
 ذكرَاأليل

 heel heal كعبَالقدم
شفاءَ،يشفىَ  

 here hear هنا
 يسمع

يحفرَ،يقطعَ  hew hue 
درجةَلونَ،مسحةَ  

 Hey hay تحية
قشَ،تبنَ  

 يستعجل high hie مرتفع

تأجيرَ،يؤجر higher hire أعلى  

 ترنيمة him hymn ضميرَمفعولَللمذكر

ن ذخيرةَ،َخز   hoard horde َد قومَ،حش   
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 hole whole ثقب
كاملَ،َكل  

تماماَ،ُكلّهَ holy wholly ُمقدَّس  

 horse hoarse حصان
خشنَ،أجشَ  

 ideal idyll مثالي
 لحنَرعوي

 idle idol عاطلَعنَالعمل
 صنم

....أناَسوف  I'll isle جزيرة 

 in inn في
فندقَ،َحانة  

ضَ يحثَ،يحّرِ  incite insight 
نفاذَالبصيرةَ،تبّصرَ  

يضغطَ،مربىَ  jam jamb 
 مقبضَالباب

 jeans genes بنطلونَجينز
 جينات

 kettle cattle غالية
 ماشية

 key quay مفتاح
 رصيفَالميناء

 knap nap قمةَالجبل
 غفوة

 knead need يدلك
 حاجة

متماسكَ،َيحيك  knit nit 
 أحمق

لَثريرج knob nob مقبضَالباب  

ليسَ،َال knot not عقدة  

 ال know no يعرف
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شريفَ،نبيلَ knowable noble يمكنَمعرفته  

 lack luck نقص
 حظ

 lamb lam حمل
 يضرب

مسارَ،ممرَ  lane lain 
 استلقى

 late let متأخر
يسمحَ،يدعَ  

استلقىَ،يضعَ  lay ley 
مرعىَ،أرضَعشبيةَ  

 مرجة
lea lee َمحجوبَعنََ،مأوى

 الريح

نباتَورقة  leaf lief 
 عنَطيبَخاطر

 leak leek تسرب
 شخصَعادي

  least leased األقل
ر  ٌمؤجَّ

 lessen lesson يقلل
 درس

حرفَ،رسالةَ  letter later 
 الحقا َ

 levy levee ضريبة
رصيفَ،حاجزَ  

ابكذََّ  liar lyre 
 قيثارة

يستلقيَ،يكذبَ  lie lye 
 محلولَلصنعَالصابون

فرعَ،فَرَ طَ   limb limn 
تخطيطَ،رسمَ  

 loan lawn قرض
مرجةَخضراءَ،َحديقة  

يغلقَ،قُفلَ  lock look 
 ينظر
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 loose lose فضفاض
يخسرَ،يفقدَ  

 low law منخفض
 قانون

 made maid مصنوع
 خادمة

 ذ ك ر mail male بريد

 ُعرفَالفرس main mane رئيس

اسلوبَ،طريقةَ  manner manor عزبة 

 mantle mantel عباءة
 رفَالمستوقد

 عسكري marshal martial ُمشير

حاجبَ،قناعَ  mask masque  مسرحيةَقصيرة 

 match muchَ مباراة
 كثير

يعنيَ،يقصدَ  mean mien 
سيماءَ،مظهرََ،َسحنة  

 meet meat يقابل
 لحم

  metal mettle معدن
حماسةَ،مزاجََ،همةَ  

 might mite ربما
 سوس

 mine mind منجم
 عقل

ثانويَ،َقاصر  minor miner 
 عاملَمنجم

 ضباب missed mist افتقد

 mode mowed طريقة
كسرَ،جزََ،قصَ  
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 moon moan قمر
 انين

ورطةَ،بلعومَ more  maw  أكثر  

فجرَ،َُضحى  morn mourn 
 يندب

 nee neigh مولود
صهيلَ،يصهلََ  

 يعجن need knead حاجة

 new knew جديد
 عرف

(تيتلَإفريقي)وَالن news gnus أخبار  

 night knight ليل
 فارس

 none nun الَأحد
 راهبة

كانَعليهَدي نَ،أدانَ ode owed قصيدةَغنائية  

 on own على
ِملك,َخاص  

 one won واحد
 فاز

 or oar أو
 مجداف

 ought aught يجب
 البتة

ملكناَ،لناَ  our hour 
 ساعة

 owner honor مالك
 شرف

 pain pane ألم
 لوحَزجاجيَ

 كمثرى pair pear زوج
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باهتَ،شاحبَ  pale pail 
دلوَ،سطلَ  

ر  ماضي passed past مرَّ

مخالبََ،كفوفَحيوانَ pause paws يتوقفَلفترة  

 peace piece ِسلم
 قطعة

 peek peak يختلسَالنظر
 قمةَجبل

 peel peal يقشَّر
رنينَ،جلجلةَ  

نِدَ،نظيرَ  peer pier رصيفَبحري 

بدنيَ،ئيَفيزيا  physical fiscal 
الماليةَ،ماليَ  

 place plaice مكان
 نوعَمنَالسمك

 plane plain طائرة
 بسيط

 please pleas منَفضلك
جَ،مناشداتَ ُحج   

 plum plumb خوخ
عموديَ،رأسيَ  

َ،عمودََ،قطبَ

 سارية

pole poll 

اختراعَ،تصويتَ  

 poor pour فقير
 يصب

 position possession موضع
حيازةَ،متالكَا  

(أحدَمساماتَالجلد)ٌسّمَ pour pore يصب  

صلِّييَُ  pray prey 
فريسةَ،غنيمةَ  

 price prize ِسعر
 جائزة
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 prince prints أمير
 مطبوعات

رئيسيَ،َرئيس  principal principle 
 مبدأ

 profit prophet ربح
 نبيَّ

طابور,َصفَ  queue cue 
تلميحَ،اشارةَ  

 quite quiet تماما
 هادئ

أصليَ،جذريَ  radical radicle 
 الُجذير

يحُكمَ،ملكَ rain reign  مطر  

 يبيد rays raze أشعة

 يرفع rays raise أشعة

مزمارَ،قصبَ read reed يقرأ  

 سكةَحديدية real rail حقيقي

 ينتزعَبعنف rest wrest راحة

 عملَمسرحيَساخر review revue مراجعة

 rhyme rime قافية
عصقي  

 rice rise أرز
 تشرق

يقحمَ،يعصر ring wring خاتم  

يرتفعَ،تشرقَ  rise raise 
 يرفع

 road rode طريق
 ركب
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 roll role لفة
 دور

مقياسََ،صليبَ

 لألراضي
rood rude َخشنَ،فظ  

مسلكَ،طريقَ root route جذر  

 rose rows وردة
 صفوف

 row raw صف
خامَ،َءني  

 rung wrung رنََّ
رَ   عص 

لَّمسَِ  rung wrung َر اقحمََ،ع ص   

بحريَُ  sail sale 
 بيع

 saw sew رأى
طيخي  

 see sea يرى
 بحر

تخلىَ،َتنازل seed cede بذرة  

تشققَ،شقَ seem seam يبدو  

 مشهد seen scene مرئي

 seller sailor بائع
 بّحار

ق   shone shown أشر 
(تمََّعرضه)َمعروضَ  

رَ،يُطلقَ يصّوِ  shoot chute 
انبوبَمائلَ،شاللَ  

 shore sure ساحلَ
 بالتأكيد

 هكذا sick sic مريض
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 simple symbol بسيط
 رمز

حوضَ،بالوعةَ   sink sync مزامنة 

 site sight موقع
 بصر

جدافَخلفي  skull scull ُجمجمة  م 

 ِمزلقةَ slay sleigh يذبح

 برقوقَالسياج slow sloe بطئ

جداَ،لذلكَ  so sow 
يزرعَ،خنزيرةَ  

 sole soul نعل
 روح

 مجموع some sum بعض

ز نوعَ،ف ر   sort sought  َث  ب ح 

عارضةَ،الصاريَ spa spar منتجع  

قحدَِّيَُ stair stare سلم  

 شريحةَلحم stake steak رهان

 طائرَاللقلق stalk stork ساقَالنبات

 stationary stationery ثابت
 قرطاسية

 steal steel يسرق
 حديد

صةقَِ  story storey 
 طابق

 suck sack يمتص
 كيس
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 sun son شمس
 ابن

َ sword soared سيف ارتفعَ،حلَّق   

ث ل tail tale ذيل  م 

ق  taste test يتذوَّ
 اختبار

أنيقَ،َمشدود taught taut علّمَ   

 tea tee شاي
 نقطةَانطالق

دمعةَ،َيمزق  tear tier 
طبقة,َصفَ  

 tease tees ينفشَ،َيمشط
 نقاطَاالنطالق

توترَ،َصيغةَالفعل  tense tents 
 خيام

هم...صفةَملكيةَللجمعَ there their هناك  

 through threw خالل
قذفَ،رمىَ  

رمدَّوَجزَ   tide tied ربط 

 toad towed شخصَتافه
 مسحوب

جلرَِأصبعَال  toe tow 
ي ُجرَ،يسحبَ  

 ton tone طن
 نغمة

جولةَ،رحلةَ trick trek يخدع  

دوري  turn tern َََ(طائرَمائي)الخرشنة  

 أيضا َ two too اثنين
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 various virus مختلف
 فيروس

 veil vale حجاب
 وادي

 very vary جدا َ
عَ،يختلفَ يتنوَّ  

 wait weight ينتظر
 وزن

 استيقظَ walk woke يمشي

 لبس war wore حرب

 warn worn حذر
ملبوسَ،َسَ بَِلَُ  

يضيعَ،يبددََ،يهدر  waste waist  َرِخص  

جةموَ   wave waive ََّىَعنيتخل  

نحَ ن َ  we wee َ مبكرَجدا 

 أين wear where يلبس

ماَإذاَ،َسواء weather whether جو  

 week weak أسبوع
 ضعيف

ن  يخوضَالماء weighed wade وز 

ِطبَ،ليّنَ ر   wet whet َيصقلَ،يشحذ  

لديناَ،نملكَ  We've weave ينسج 

ويلع whale wail حوت  

 wheal wheel انتفاخ
 عجلة
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اءَ،سعادَ wheel weal عجلة سرَّ  

 ساحرة which witch أيَّ

خداعَ،حيلةَ while wile بينما  

 ِلم ن who's whose م ن

 أنين win whine يكسب

 أراد wood would خشب

يتدثرَ،يلفَ  wrap rap يطرق 

 write right يكتب
يمينَ،صحيحَ  

ب مَعنَظهرَقلبفه wrote rote ك تـ   

......أنتمََ،أنتَ  you ewe نعجة 

سالفَ،خاليََ،ماضيَ your yore لك  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

َ

 

َ

 

َ

َ
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b / pَ

َ

َكرة ball pole َقطب

َخليج bay pay َيدفعَالمال

َوباء best pest األحسن

َرهان bet pet َحيواناتَأليفة

َكبير big pig َيرخنز

َدراجةَهوائية bike pike َُرمح

َفاتورة bill pill ََحبةَدواء,َقرص

َصندوق bin pin َدبوس

َثورَأمريكي bison poison َسم

َقطعةَ،جزءَ bit pit َحفرة

َكلبة bitch pitch َرمية

َكتاب book puck َعفريت

َنهيقَ،ينهقَ bray pray َيصلي

َعروس bride pride َفخر

َثور bull pull ََنتزعي,َيجذب

َشجيرة bush push َيدفع

َلكن but putt َضربةَقولف

َسيارةَأجرة cab cap َقبعة

َلمَ حَ  lamb lamp َمصباح

 
  

َ
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f / vَ

 

َتصديق belief believe َيصدِّق

َوجه face vase َمزهرية

َمروحة fan van َسيارةَنقل

َشاسع fast vast سريع

َيشعر feel veil   ََحجاب

َع بَّارة ferry very َ َجدا

َقليل few view َمنظر

َملف file vile َحقير

َنار fire via َع ب ر

َنصف half have َيملك

َيضحك laugh love َيُحب

َورقةَالشجر leaf leave ََيغادر,َيترك

َآِمن safe save َيحفظ

 
َ

 

 

s / th 
 

َرئيس boss both َكالهما

َفأر mouse mouth َفم

َشكر sank thank غاص
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َمريض sick thick َسميك

َذنب sin thin َرقيق

َيغني sing thing َشيء

 
 

 

sh /ch 
 

َخروف sheep cheap َرخيص

َيساهم,َرقاقةَ ship chip سفينة

َأحذية shoes choose َيختار

َمحل shop chop َيقطع

 
 

s / th 
 

َغ ِرقَ  sank thank ََشكرا ََ،يشكر

َمريض sick thick َسميك

َذنب sin thin َرقيق

َيغني sing thing َشيء

َيفكر sink think يغطس
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e / i 
 

َكبير beg big يشحذ

َطاولةَمكتب desk disk َاسطوانة

َيحمل  left  lift يسار

َيسمح let lit َأشعل

َأحمق net nit شبكة

َقلم pen pin َدبوس

َحفرة pet pit حيواناتَأليفة

َيضع set sit َيجلس

َيخبر tell till َحتى

َخفةَدم wet wit رطب

 

َ

 
َ

a / e 
ُجل َر  man men َرجال

َحصيرة mat met َقابل

َإناء pan pen َقلم

َتربيتةَ pat pet َحيواناتَأليفة

َجلس sat set َمجموعة

َامرأة woman women َنساء

َ
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َ

َََََََََالطالبَمباركَأحمدَعبدَالهادي/َاألستاذَ
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  م 3691( والية النيل األبيض) الباالجم  من مواليد 

    درس بمعهد بخت الرضا و حصل على دبلوم تدريس اللغة

 .م3611اإلنجليزية 

 نال دبلوم تدريس اللغة اإلنجليزية للناطقين بغيرها(TEFL) 

 .م3663(SELTI)من معهد السودان القومي للغات 

 في األدب اإلنجليزي من  حصل على درجة الماجستير

 .م8001.الواليات المتحدة األمريكية

  وزارة التربية و التعليم –للغة اإلنجليزية عمل مدرسا- 

 م3663-3611السودان

  3663الخرطوم –عمل مدرسا بمعاهد التعليم البريطانية-

 م3669

     عمل مدرسا للغة اإلنجليزية و المصطلحات الطبية

بالمعهد السعودي األلماني للتمريض و العلوم الصحية 

 .م80033 –م 8002المدينة المنورة  –المساعدة 

 التعليمة بشركة الخليج للتدريب و يعمل ُمدرساً للغة اإلنجليزي 

 .م و حتى اآلن8038المدينة المنورة   -
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