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Aa  
absenteeism (n.)  غیبت غیرموّجھ (از کار یا مدرسھ)   
abstract art (n.)  ھنر انتزاعی (ھنری کھ عقاید و احساسات

 ھنرمند را بیان میکند)
absurd,the (n.) ۱۹٥۰(نوعی بازی تئاتر کھ در سال  تـئاتر پوچی 

رواج یافت و بسیار متفاوت از سایر بازی ھای 
تئاتری است و شخصیت ھا در این بازی تئاتر ارتباط  
کالمی مناسبی باھم ندارند و عموماً از لغات نامعقول  

 استفاده میکنند)
accessible (adj.) (بھ آسانی) قابل فھم 
acclaim (v.)  تحسین کردن 
act (n.) (مثالً: پرده ی اّول) (در تئاتر و اُپرا) پرده 
adapt (v.)  (مثالً: خود را با محیط وفق دادن) وفق دادن  
addicted (adj.) معتاد 
adrift (adj.) شناور (بر روی آب) -غوطھ ور  
advanced (adj.) پیشرفتھ 
advocate (v.)  ھوا داری یا طرفداری کردن 
aeronautics (n.) (علم) ھوانوردی 
aesthetics (n.)  (عموماً زیبا شناسی ھنری) زیبا شناسی 
affectionate (adj.) پر محبّت -مھربان  
aggression (n.) خشونت -پرخاشگری  
agonizing (adj.) جان گداز  -عذاب آور  
air time (n.)  مدّت زمانی کھ برای پخش یک برنامھ ی

 تلویزیونی یا رادیویی اختصاص داده میشود
airless (adj.) (مثالً: ھوای خفھ ی اتاق) خفھ 
alcoholism (n.)  اعتیاد بھ الکل 
alien (n.) غریب (مثالً: دنیای غریب) -موجود فضایی  
alienation (n.) (حس) انزوا و بیگانگی 
ally (n.) ھم پیمان ( آمریکا و متّحدان اروپایی اش)  -متّحد  
alongside (prep.) دوشادوش   -مجاور -درکنار  
alter (v.)  :ًتغییر دادن سرنوشت)تغییر دادن (مثال  
alternate (v.)  متناوب یا یک درمیان شدن 
Amazon (n.)  منطقھ ای کھ بزرگترین رودخانھ ی  آمازون)

دنیا، بیشترین گونھ ی گیاھی و جانوری و.... را  
 دارا میباشد) 

analysis (n.)  (و تحلیل) تجزیھ 
ancestor (n.) (جمع: اجداد) َجد 
Andrew Warhola (n.)  ھنرمند آمریکایی کھ از اشخاص مھم در

بود ۱۹٦۰ترویج ھنرھای عوام پسند درسال   
anecdote (n.) داستان کوتاه و گیرا (واقعی) -حکایت  
angel (n.) آدم خوب و زیبا 
animation (n.) تصویر متحّرک  -انیمیشن  
Ansel Admas (n.)   عکاس آمریکایی کھ بخاطر عکس ھای سیاه

گرفتھ مشھور   آمریکای غربیسفید جذابش کھ از  
 بود

antiquated (adj.) از ُمد افتاده -قدیمی  
antique (adj.) عتیقھ 
Apidae (n.)   ،خانواده زنبورھا شامل زنبورھای: عسل ساز

، فاختھ و... بدون نیش، چوب سوراخ کن، درشت  
appeal (v.) جذابیّت داشتن -جالب بودن  
appealing (adj.) گیرا -جذاب  
apricot (n.)  زردآلو 
arachnid (n.) عنکبوتیان                 -بندپایان         

 (شامل: عنکبوتھا، عقربھا، کرم ھا، کنھ ھا و...) 
arcade (n.)   (سرپوشیده و طاقدار)       بازارچھ           

کھ در ھر دستگاه بھ انجام  محلی کھ با انداختن س
 بازی موردنظر میپردازی 

arid (adj.) بایر -بی آب و علف  

Arizona (n.)   ا در جنوب شرقی آمریکایالت آریزوناواقع  
article (n.) مقالھ 
artificial (adj.) دست ساخت (مثالً: دندان مصنوعی)  - مصنوعی  
artificially (adv.) بھ طور مصنوعی 
artificial respiration (n.)  (دھان بھ دھان) تنفس مصنوعی 
ashore (adv.) بھ سوی ساحل 
aspect (n.)  (مثالً: جنبھ ھای گوناگون زندگی شھری) جنبھ  
aspiration (n.) آرمان (مثالً: آرزوھای سیاسی او) -آرزو  
asset (n.) سودمند (حضور او در تیم بسیار مفید بود)   -مفید  
at stake (exp.) (مثالً: در خطر انقراض) در خطر  
atlas (n.) کتاب نقشھ ھای کشورھای جھان  -اطلس  
atop (prep.) بر (مثالً: مینا روی میز ایستاد) -روی  
attachment (n.) پیوست -ضمیمھ  
attribute (v.) دانستن از  -نسبت دادن  
auction (n.) مزایده 
auction house (n.)   سازمان مزایده (سازمان ھماھنگ کننده و

 انجام دھنده ی امور مزایده) 
auctioneer (n.) مزایده گر -دالل حراج  
audition (v.)   مثالً: او برای بازی در نقش  ھنرآزمایی کردن)

 ھاملت ھنرآزمایی کرد) 
Australia (n.)  کشور استرالیا 
authenticate (v.)  ثبوت رساندن(اصیل بودن چیزی را) بھ - 

 تأیید یا تصدیق کردن 
availability (n.) (دسترسی) حصول -در دسترس بودن  
Bb  
back and forth (exp.)  رفت و برگشت مکّرر در یک مسیر خاص 
background (n.)  (...مثالً: سابقھ ی کار، تحصیلی و) سابقھ 
backing (n.)  (قسمت پشت یک وسیلھ) پشتی 
backpack (n.) کولھ پشتی 
back-to-school market   ..فروشگاه ھای بزرگ البسھ، لوازم التحریر و

در آمریکا کھ قبل باز شدن مدارس اجناس خود 
 را بھ حراج میگذارند

bacteria (n.) باکتری 
ballet (n.) رقص بالھ 
ballroom dancing (n.)  (زن و مرد) رقص دو نفره 
ban [+on] (n.) منع (مثالً: طرح ممنوعیّت  -ممنوعیّت

 کشیدن سیگار در مجامع عمومی) 
ban (v.) ممنوع کردن  -قدغن کردن  
bank statement (n.) صورتحساب بانکی 
bankruptcy (n.)  ورشکستگی 
banner (n.)   پارچھ ای دراز کھ توسط دونفر حمل میشود یا

ھر طرف آن بھ یک مانع بستھ میشود و حاوی  
پیغام است. یک    

bare (adj.)  (زمین و...) بی درخت و برھنھ 
barking up the wrong tree 
(exp.) 

 بیھوده کوشیدن یا بیھوده انتظار کشیدن

barren (adj.) بی آب و علف  -برھوت  
barrier (n.) (مثالً: موانع پیشرفت) مانع 
bathhouse (n.) حمام عمومی -گرمابھ  
be bound up in/with sth 
(exp.) 

ارتباط بسیار نزدیک با ھم داشتن (بطوریکھ بھ  
 سختی قابل شناخت ھستند) 

(مثالً: فلسفھ ی سیاسی او ارتباط بسیار نزدیکی  
 با عقاید دینی اش داشت) 

be living proof of sth 
(exp.) 

بھترین نمونھ مثال -شاھد عینی و زنده  
برای اینکھ ھرکسی میتونھ   لھ(آلبرت بھترین مثا

 در تجارت موفق بشھ) 
bead (n.)     گردنبند (کھ از دانھ ھای ریز منجوق درست

 شده) 
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beard (n.)  ریش 
beat (n.)  (مثالً: آھنگی کھ ریتم قابل رقص دارد) ریتم 
beautician (n.)  متخّصص آرایش و زیبایی 
beef stew (n.)  آن)تاس کباب گوشت گاو (یا خورش  
beforehand (adv.) از قبل -از پیش  
befriend (v.)   دوستی کردن 
Belem (n.)   بِِلم (شھری بندری کھ مھمترین مرکز تجاری

 شمال برزیل میباشد)
benediction (n.) کشیشی کھ از خداوند   -دعای خیر و برکت

 بخشش کسی را میخواھد
benefactor (n.) آدم خیّر  -نیکوکار  
beneficial (adj.) مفید و سودمند 
beneficiary (n.) بھره ور ( از مزایای چیزی)  -سود برنده  
benevolent (adj.) خیّر -نیکخواه  
bible (n.)  کتاب اصول مھمترین کتاب مورد نیاز)

  حسابداری مھمترین کتاب موردنیاز یک مدیر
است) موفق  

bibliography (n.)  فھرست مراجع 
bibliophile (n.) کسی کھ بھ جمع آوری کتب مختلف    کتابدوست)

 عالقھ دارد) 
Bill Clinton (n.)   بیل کلینتون رئیس جمھور آمریکا در سالھای

۲۰۰۱تا  ۱۹۹۳  
billboard (n.) (معموالً در کنار جادّه) تابلوی تبلیغاتی 
blameworthy (adj.)  مقّصر 
bleed (v.)  دلیل جراحت و...) خونریزی داشتن (بھ  
blend in (v.)  قاطی شدن با یک محیط یا یک شرایط برای عدم

تالش بودند کھ  شناسایی (مثالً:مأموران امنیتی در  
 خود را قاطی انبوه مردم کنند تا شناختھ نشوند) 

blend into (v.) خیال پردازی ھای سارا بعدھا  تغییر گذاشتن بر)
تأثیر منفی گذاشت) بر روند افکار ذھنی اش    

blessing (n.)  موافقت (مثالً: باالخره دولت موافقت خود را
 با طرح جدید اعالم کرد) 

blimp (n.) نوعی بالون ھوایی 
blizzard (n.) (باد شدید توأم با برف) کوالک 
blueprint (n.)  (طرح کلی برای جھان فردا) طرح یا برنامۀ ُکلی 
blurb (n.)  طرحی بر روی جلد کتاب برای توّجھ یا  نوشتھ یا

 فروش بیشتر و... (معموالً نوشتۀ اغراق آمیز) 
boaconstrictor (n.)   نوعی مار بوآی غیر سّمیبوآی درھم کوب)  

کھ با پیچاندن خود بھ دور ھدف، طعمھ ی خود  
 را بھ کام مرگ میکشاند) 

bob (v.)  (معموالً بر روی امواج)  (باال و پایین) رفتن 
bond (v.)    رابطھ یا پیوند (محبت آمیز و...) ایجاد کردن

(مثالً: مادرانی کھ ھرگز موفق بھ ایجاد پیوند  
 دوستی با فرزندانشان نمیشوند) 

boulevard (n.)  (خیابان پھنی کھ اطرافش درختکاری شده)بولوار 
bound [+to] (adj.)  بھ احتمال زیاد 
box (n.) (...در دادگاه، تئاتر و) جایگاه ویژه 
brainwave (n.)  موج الکتریکی مغز 
brand (n.) (یا کاالی تجاری) مارک تجاری 
break down (v.) ھدف این  برطرف کردن  - از میان برداشتن)

پیمان از میان برداشتن اختالفات دو کشور برای  
 تجارت ھرچھ بیشتر است) 

breakdown [+in] (n.)  (مثالً: اختالل در نظم و قانون) اختالل 
break out (v.) (...جنگ و) (ناگھان) شروع شدن 
break through (v.) ) گروھی از جوانان معترض  عبور کردن از مانع

 میکوشیدند کھ خطوط دفاعی پلیس را بشکنند) 
breakthrough (n.) (...در مذاکرات و) پیشرفت یا کشف مھم 
Brillo Box (n.) اسکاج  -سیم ظرفشویی  
bring about (v.) موجب شدن -سبب شدن  

broadband (adj.)  اینترنت پرسرعت و دارای پھنای باند باال 
broaden (v.)    جناح غرب در تالش  (یا گسترش دادن  توسعھ       

حامیان خود را گسترش  ی است کھ محدودۀ سن 
 دھد)

brochure (n.) (کتاپچۀ راھنمای سفر) دفترچھ  -کتاپچۀ راھنما  
brushstroke (n.)  معوالً بصورت ھنرمندانھ کھ موجب  قلم حرکت)

 ایجاد یک کار ھنری میشود) 
brutish (adj.) جانورخو  -وحشی  
Buddhism (n.)  آیین بودا 
budding (adj.) (...ھنرمند،نویسنده و)   کھ راه طوالنی  تازه کار)

 برای رسیدن بھ موفقیت درپیش دارد) 
build up (v.)   افزایش دادن یا یافتن (افزایش حقوق

 بازنشستگی) 
build-up (n.) ی ھوا) افزایش (مثالً: افزایش آالینده ھا  
bulky (adj.) بزرگ  -جاگیر  
bully (v.) گردن کلفتی کردن - زورگویی کردن  
bushy (adj.) پشمالو (روباه دارای دُم پشمالویی است)  - پُرپشت  
Cc  
cabin (n.)   (کشتی) (معموالً کوچک و برای استراحت) اتاق  
cabin crew (n.) مھمانداران ھواپیما  -ھواپیما خدمۀ  
caisson (n.) گاھی بھ معنی تابوت ھم است -جعبۀ مھّمات  
calamity (n.) (مثالً: بزرگترین فاجعۀ قرن) فاجعھ 
Campbell Soup Can (n.)   اندی وارھول كھ از بھ ھم چسباندن   ازاثر ھنری

پارچۀ نقاشی بھم ایجاد كرده بود كھ در   ۳۲
 ھركدام از آنھا یك عكس كنسرو كشیده بود

camper (n.)  (کسانی کھ در اردو شرکت میکنند) اردوزن 
can (n.) حلبی (مثالً: قوطی کنسرو ماھی)  -قوطی  
canteen (n.)  دکھ -فروشی(ادارات،مدرسھ و...) اغذیھ  
Canterbury Tales,the 
(n.) 

  ۱٤اسر در قرن شعری بلند کھ توسط جفری چ 
  درباره ی زائرانی است کھ بھ شھرنوشتھ شده کھ 

کنتربری واقع در جنوب شرقی انگلستان   زیارتی 
 مسافرت میکنند

canvas (n.)  (پارچۀ مخصوص نقاشی) بوم 
شده) (نقاشی ای کھ بر روی پارچھ کشیده  نقاشی   

Cape Cod (n.) آمریکا  نام شبھ جزیره ای در ایالت ماساچوست  
Cape Hatteras (n.)  آمریکا  در ایالت کاُرلینای شمالی دماغھ ای نام  
capital punishment (n.)  مجازات اعدام 
capsize (v.)   (قایق) واژگون کردن یا شدن 
capture (v.)  نقاشی ھایش  (مثالً: او ھمیشھ در  مجّسم کردن

 زیبایی بھار را مجّسم میکند) 
car-pool (v.)  بھ نوبت سوار ماشین ھای یکدیگر شدن

 (بمنظور رفتن بھ سرکار یا مسافرت و...) 
cardboard (n.)  مقوا 
cardiologist (n.) متخّصص قلب 
caricature (n.)  کاریکاتور 
Carnegie Institute of 
Technology (n.) 

مدرسھ ای فنّی کھ اندرو کارنیگی صاحب نام 
بزرگترین کارخانھ تولید فوالد ایالت پنسیلوانیا  

قصد داشت برای فرزندان کارکنان آن کارخانھ  
 بسازد 

carnivore (n.)  (جانور) گوشتخوار 
cash machine (n.)  دستگاه خودپرداز 
cast (n.) (در یک فیلم) (لیسِت) کلیّھ بازیگران 
casualty (n.) تلفات 
 catch sb off guard 
(exp.) 

 غافلگیر کردن کسی

Caucasian (adj.) سفید پوست 
Caucasian (n.) سفید پوست 
causality (n.) سببیّت (رابطھ ی بین علّت و معلول)  -علیّت  
cave (n.)  غار 
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cease (v.) پایان دادن -متوقف کردن  
cease doing/to do sth  پایان دادن بھ انجام کاری 
cedar (n.)  درخت سرو 
celebrity (n.) شخص نامدار  -آدم مشھور  
ceramic (adj.) سفالی (مثالً: کاشی سرامیکی) -سرامیکی  
ceramics (n.)   ھنر سفال گری 
ceremony (n.) مراسم (مثالً: جشن ازدواج)  -جشن -آیین  
certainty (n.) اطمینان -قطعیّت -یقین  
chafe (v.)   خراشیدن یا ساییدن (مثالً: یقھ ی پیراھنش

 پوست گردن او را مرتباً میخراشید)
championship (n.) مسابقھ ی قھرمانی 
charge (n.) اتھام 
drop the charges صرف نظرکردن از اتھام 
Charles Leale (n.)  جّراح ارتش متحد آمریکا در    آللی   دکتر چارلز

زمان جنگ داخلی وی بدلیل توجھ زیادش نسبت  
بھ کشتھ شدن ابراھم لینکن شانزدھمین رئیس  

 جمھور آمریکا مشھور شد 
chase (n.) تعقیب 
chasis (n.)  شاسی خودرو 
chatter (v.)   چھچھ   - (پرنده یا میمون) جیک جیک کردن

 کردن 
chef (n.)  سرآشپز 
Chevette (n.)  ماشین شوِوِلت کھ ساخت کارخانھ ی جنرال

 موتور است 
chilling (adj.) (مثالً: حقیقت ترسناک) ترسناک 
chillingly (adv.) بطور ترسناک 
Christmas Fair (n.)  جشن و سرور بدلیل فرارسیدن عید کریسمس 
chronic (adj.)  است) (مثالً: دروغ گفتن بھ او عادی شده عادی  

 دیرینھ (مثالً: مشکل دیرینھ ی بیکاری در کشور) 
 (بیماری) ُمزمن 

cite (v.) یا دادن  کردن یا بازگشت  رجوع          
(مثالً: پیتر علت انصراف خود از مسابقھ را 

 بھ دالیل شخصی رجوع داد)
civil rights (n.)  (حقوق مدنی) حقوق اجتماعی 
civility (n.) مثالً: آنھا نسبت بھ پیرزن با  رفتار خوب  -ادب)

 ادب و احترام رفتار کردند) 
classic (adj.) بھترین (مثالً: این دانش آموز بھترین   -نمونھ

 الگو برای دیگران است) 
classify (v.)   طبقھ بندی کردن (مثالً: طبقھ بندی اقشار

 مختلف براساس میزان درآمد ماھیانھ)
cling [+to] (v.) پیروی کردن   -(عقیده و...) رھا نکردن

(مثالً: او ھنوز بر این باور است کھ شوھرش با  
 او آشتی خواھد کرد) 

clip (n.)   ھر چیز گیره  -(مثالً: گیره ی کاغذ)گیره
 مانند

cloak (v.) پوشاندن(مثالً: تپّھ ھا بوسیلھ ی   -پنھان کردن
 ِمھ رقیق پنھان شده بودند) 

clone (n.) (گیاه ، جانور و...) شبیھ سازی شده 
closure (n.) (سقوط بھمن باعث انسداد جاده شد) انسداد 
clutter (n.)  زیادی    (بر اثر انباشتھ شدن مقداردرھم برھمی

 خرت وپرت مثالً بر روی میز اداری) 
clutter (v.)  پر کردن چیزی مثل مغز  -درھم برھم کردن

: میز او بوسیلھ  (مثالً  با اطالعات بیھوده و...
 ی انبوھی از پرونده ھا درھم برھم شده بود) 

CMC (abbr.) (Certified Management 
Consultant) 

 دارای مدرک مشاوره ی مدیریتی
CNN (abbr.) (Cable News Network) 

 ۲٤سازمان و شبکھ ی خبری آمریکایی کھ 
سراسر دنیا خبر پخش میکند در ساعتھ  

cobra (n.)  مار کبرا 
coed (adj.)  (مدرسھ) ُمختلط 
coil (v.) مار دور پایم حلقھ زد) ر چیزی حلقھ زدن (ود  
coin (v.) ابداع کردن  -(بھ ویژه واژه) نوآوری کردن  
coke-fed (adj.) (مثالً: شعلھ ی ذغالی) ذغالی 
collapse (n.) رفتن از حال  -غش کردن  
collision (n.) (مثالً: تصادف شاخ بھ شاخ) برخورد  -تصادف  
collide (v.)  (بھ شدت) مخالفت کردن 
colony (n.)  گروھی از جانوران مثل پرندگان کھ باھم  ُکلُنی)

 و در یک محل زندگی میکنند) 
come alive (exp.) عالقھ نشان دادن  -عالقھ مند شدن  
come to (v.)  معموالً بھ چیز ناخوشایندی بھ منجرب شدن)

 مثل جنگ)
come upon (v.)   کسی یا چیزی را بطور شانسی یا اتفاقی دیدن یا

 پیدا کردن 
commercial (n.) (بازرگانی) (رادیو ، تلویزیون و...) آگھی 
community (n.)   حّس اجتماعی (یا حس متعلق بودن بھ یک

 گروه خاص) 
community center (n.) (...فرھنگی و) ساختمان محل انجمن 
commute (n.)   رفت و آمد روزانھ بھ محل کار (یا فاصلھ ی

 خانھ تا محل کار کھ ھر روز طی میشود)
compact (adj.) نُقلی (چھ ادارۀ کوچیکی!) -جمع و جور  
compassionate (adj.) ھمدرد   -دلسوز -مھربان  
compel (v.)  مجبور یا وادار کردن 
competitor (n.)  (مثالً: شرکت سونی و ُرقبای چینی آن) رقیب  
composition (n.) ساخت -ترکیب  
compress (v.) کوتاه کردن (مثالً: مدّت یک   -خالصھ کردن

 سالۀ بازپرداخت وام بھ شش ماه کم میشود)
comprise (v.) شامل بودن   -متشّکل بودن از  
compromise (n.) توافق - سازش -مصالحھ  
compulsory (adj.)  اجباری (مثالً: خدمت سربازی در برخی

 کشورھا اجباری است)
concave (adj.) فرورفتھ (مثالً: آینۀ مقعر) -ُمقعر  
concept [+of] (n.) (مثالً: درک مفھوم ھمکاری) مفھوم 
conception [+of] (n.) (تصّور او از مفھوم آزادی)رتصوّ  -برداشت  
conceptual (adj.) بینشی (مثالً: رشد بینشی کودک) -ذھنی  
conceptual art (n.)   ھنری کھ در آن ھنرمند میکوشد با اثر خود یک

پیام یا عقیده را بھ مردم برساند تا اینکھ بھ ظاھر  
 اثر توّجھ شود 

concerto (n.) )بوسیلھ ی یک قطعھ ی موسیقی کھ کنسرتو
)ابزار خاص موسیقی ایجاد میشود  

concrete (adj.) (مثالً: شاھد عینی) (حقیقی) عینی 
confer (v.)  (جایزه، مدرک پایان تحصیلی و...) اعطا کردن  
conflict (n.) (مثالً: اختالف نژادی) اختالف -کشمکش  
conform (v.)  مطابقت داشتن 
conformity [+to/with sth] 
(n.) 

ھم نوایی (مثالً: او ھمیشھ   -توافق -مطابقت
 مطابق قانون عمل میکند)

confrontation (n.) رودرویی (نشانۀ مخالفت با کسی) -مقابلھ  
conscientious (adj.) وظیفھ شناس  -با وجدان  
conscious (adj.) نکرد) آگاھانھ (او عمداً بھ آنھا توجھ   -عمدی  
consequence (n.) پیامد (مثالً: پیامدھای سیگار کشیدن) -نتیجھ  
consistent (adj.)  با ثبات (مثالً: ما باید در بھ کارگیری قانون

 باثبات باشیم) 
consistently (adv.) بطور با ثبات 
constructive (adj.) مثالً: نقش سازنده و مفید او در  مفید  -سازنده)

قابل تحسین است) پروژه   
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consuption (n.)  مصرف 
contain (v.) در بر داشتن  -حاوی بودن  
contemporary (adj.)  مثالً: ادبیّات امروزی  امروزی  -معاصر)

 ایران) 
contest (n.) رقابت -مسابقھ  
context (n.) چھارچوب (مثالً: این وقایع خارج از   -بافت

)ارزشی ندارندچھارچوب تاریخیشان   
contribute (v.)  مثالً: سھل انکاری تیم پزشکی  دخیل بودن در)

 در مرگ او دخیل بود)
controversy (n.) (مثالً: مناقشۀ سیاسی) بحث و َجدل -مناقشھ  
convert (v.)  تبدیل کردن 
convict (v.)  محکوم شناختن  -کردنمحکوم  
cope [+with] (v.) مثالً: او   (چیزی یا کسی) برآمدن  یا عھده از پس)

مریض است و از عھدۀ کارھای منزل برنمی  
 آید) 

corn (n.) جو و...  -دانھ ی غالت مثل: گندم  
corner (v.) مثالً: اون منو  در تنگنا گذاشتن  -گیر انداختن)

انداخت) بین دیوار و در ماشین گیر   
corny (adj.)  (ُجک،حکایت و...) قدیمی و پیش پا افتاده 
corporal (adj.) (مثالً: تنبیھ فیزیکی)   بدنی -جسمانی  -فیزیکی  
corrupt (adj.) (مثالً: شخص فاسد و حریص) فاسد 
cosmetics (n.)  لوازم آرایشی 
 counterproductive 
(adj.) 

زیانبخش (دارای نتیجھ یا اثر معکوس)    

courtesy (n.) نزاکت  -ادب  
crackle (v.)   صدای چوب خشک ھنگام سوختن یا صدای)

خش خش  )و...  رادیو ھنگام عدم دریافت موج
ترق تروق کردن  -کردن  

craftsmanship (n.) ھنروری (کار ھنری) -استاد کاری  
cramped (adj.) (بدلیل کمی جا) احساس چپانده شدن 
crash (n.) (ھمراه با واژگونی و خسارات جانی ) تصادف  
crave (v.) (از تھ دل) خواستن 
creditor (n.) طلبکار  -بستانکار  
creep (v.) رفتن  - (یواشکی یا دزدانھ) حرکت کردن  
creepy (adj.) کھ باعث ترس و  مور مور کننده  -چندش آور)

 اضطراب انسان میشود) 
crisis (n.)  بحران 
criteria (n.)  ظوابط پذیرش  مالک   -معیار -ضوابط)

 دانشجو) 
crop (n.) محصول کشاورزی 
crumpled (adj.)  (مثالً: او کاغذ مچالھ را صاف کرد) ُمچالھ 
crust (n.) پوستھ -(کیک و...) رویھ  
crustacean (n.) (جانور) سخت پوست 
Cuba (n.)  نام کشوری در دریای کارائیب واقع در  کوبا)

فلوریدا) جنوب   
cubism (n.)   سبک ھنری قرن بیستم کھ در آن شخاص و اشیا

  بوسیلھ ی اشکال ھندسی ترسیم میشدند این سبک
سبک ھنری اروپا شد باعث تحّول در   ھمچنین  

culprit (n.)  مقّصر(مثالً: در این نابسامانی مقّصر اصلی
 دولت است)

curiosity killed the cat 
(exp.) 

یده! از َحد) کار بھ دستت مکاوی (بیش کنج  

curl up (v.)  (دراز کشیدن و استراحت کردن) لم دادن 
current (adj.)  (قیمت ھای کنونی اجناس منطقی نیست) کنونی  
current (n.) جریان (شدید) آب 
cut (n.) تخفیف 
cut (v.)  کاھش دادن 
cycle (n.) موتور سیکلت -دوچرخھ  

cynic (n.)  (آدم) بدبین  
Dd  
Dalai Lama (n.) کشور تبت ھای لقب رھبر بودایی  
dam (n.) َسد 
deadline (n.)  مثالً: دادگاه برای تسلیم شواھد بھ ما پنج  مھلت)

 روز مھلت داد) 
dealer (n.) فروشنده -دّالل  
debt (n.) بدھی  -قرض  
debtor (n.)  بدھکار 
decline (n.) کاھش ارزش دالر)نزول (مثالً:  -کاھش  
decline (v.) کاھش یافتن -کم شدن  
declining (adj.)  تماشاگران  مثالً: تعداد (اندک  -درحال نزول

) بالبازی بیس   حال نزولدر  
defang (v.) (...مار و) بی خطر کردن  -بی نیش کردن  
defensive (adj.)  (مثالً: رفتار تدافعی دولت مردان) تدافعی 
defensively (adv.)  با حالت تدافعی 
defy (v.) تو (روی) کسی ایستادن -سرپیچی کردن  
dehydrate (v.)  (بدن) آب از دست دادن 
delegate (n.)  نماینده 
delegate (v.)   مثالً: او ھمیشھ کارھای کسل  محّول کردن)

را بھ دستیارش محّول میکند)      کننده  
delegate sth to sb محّول کردن کاری بھ کسی 
de Lesseps (n.)   نام شخصی کھ سازنده ی کانال سوئز است کھ

ر دریای مدیترانھ و سرخ را بھ ھم  برای اولین با
وصل کرد و مسافت بین شرق و غرب را بطور  

 قابل توجھی کاھش داد
deliberately (adv.)  ً(مثالً: تو عمداً منو کتک زدی!) عمدا  
delicacy (n.) (...در مورد اثر ھنری و) ظرافت و زیبایی 
delicate (adj.) آسیب پذیر 
demography (n.)  ...جمعیّت شناسی (مطالعۀ مرگ و میر و

 مردم جھان در یک زمان معیّن) 
demonstrator (n.)   کسی کھ در تظاھرات شرکت  تظاھرکننده)

 کرده) 
demote (v.) (..در کار و) تنّزل رتبھ یا درجھ دادن 
demotion (n.) تنّزل رتبھ یا درجھ یا مقام 
Denmark (n.)  کشور دانمارک 
dense (adj.) متراکم (مثالً: جسم چگال یا جمعیّت  -چگال

 متراکم) 
densely (adv.) بطور انبوه و متراکم 
depict (v.) مثالً: این ُرمان  نشان دادن  -بھ تصویر کشیدن)

 انقالب مردم فرانسھ را بھ تصویر میکشد) 
deserted (adj.)   اداره بدون کارکنانش شبیھ متروکھ  متروکھ)

 بود) 
desirable (adj.) دلخواه (مثالً: خانھ ی دلخواه) -مطلوب  
despair (n.) یأس -نا امیدی  
destined (adj.)  ّر ُمقد  
detached (adj.)  بی اعتنا 
detect (v.) مثالً: دکتر بھ علّت   کشف کردن -پی بردن)

 روان پریشی او پی برد)
detention (n.)   (تنبیھ) شاگرد را بعد از کالس در مدرسھ

 نگھداشتن 
detergent (n.) (پودر،مادّه و...) شوینده 
determine (v.) معلوم کردن -تعیین یا مشّخص کردن  
deterrent [+to] (n.)  عبرت انگیز 
devastating (adj.)  مخّرب 
deviation (n.)  (مثالً: انحراف از قانون اساسی) انحراف 
devise (v.) (...شیوه ای جدید و) ابداع کردن 
devote to (v.) اختصاص دادن بھ 
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die out (v.)  نابود شدن -منقرض شدن  
digestive (adj.)  (مثالً: مشکالت گوارشی سالمندان) گوارشی  
dignity (n.) بزرگ منشی -متانت -وقار  
discontent [+with] (n.)  (...نسبت بھ دولت و) نارضایتی 
discount (v.) نادیده گرفتن  -منظور نکردن  - بھ حساب نیاوردن  
discredit (v.) بی اعتبار کردن  -رد کردن  
discrepancy (n.) اعترافھای او بھ پلیس  (مثالً:  مغایرت  -تناقض

 با شواھد بدست آمده مغایرت داشت) 
discriminatory (adj.)   مثالً: رفتار تبعیض آمیز  آمیز تبعیض)

 دولت)
disgraced (adj.) ُرسوا  -بی آبرو  
disintegrate (v.)  متالشی شدن 
dismount (v.) (از اسب و دوچرخھ و...) پیاده شدن 
Disney (n.) گرمی در دنیا کھ   ر کت رسانھ و سردّومین ش

 توسط براداران والت و ُری دیزنی تأسیس گردید 
disorder (n.)     بیماری(کھ باعث اختالل درقسمتی از بدن

 میشود) 
dispassionate (adj.) بی غرض -منصف -بی طرف              

امروز قرار    بازرسان بی طرف سازمان ملل(
) است از تأسیسات ھستھ ای ایران بازدید کنند  

dispose of (v.) دور انداختن -(از شّر چیزی) خالص شدن  
disqualify (v.)  (فاقد یا) سلب صالحیّت کردن 
disrepair (n.) احتیاج بھ تعمیر -روبھ خرابی  
dissent (v.) مخالف بودن با -اختالف عقیده داشتن با  
dissident (n.)  (کسی کھ با اکثریّت اختالف عقیده دارد) مخالف  

 (مثالً: او یکی از مخالفان سیاسی فعّال میباشد) 
dissimilar (adj.) مختلف                        -(کامالً) متفاوت

 (مثالً: دو نگرش کامالً متفاوت) 
distant (adj.)  (مثالً: فامیل دور) (از نظر خویشاوندی) دور  
distinctive (adj.) مشخص کننده(براحتی قابل تشخیص)  -شاخص  
distinctive feature  ویژگی شاخص 
distinguished (adj.) شھیر  -ممتاز -(آدم) برجستھ  
distract (v.)  حواس (کسی را) پرت کردن 
disturbance (n.)  مثالً: این جانوران نسبت بھ کوچکترین  اختالل)

زیستگاھشان حّساس ھستند) اختالل در    
disused (adj.)  (کھ دیگر از آن استفاده ای نمیشود) متروکھ

 (مثالً: ساختمان متروکۀ کنار راه آھن) 
dive (v.)  (در آب) شیرجھ زدن 
diversity (n.) گوناگونی (مثالً: تنّوع فرھنگی) -تنّوع  
divide (n.)  جناح) (مثالً: اختالف نظر بین دو اختالف نظر  
DNA (n.)  ماده ای کھ حاوی اطالعات ژنتیکی  دی اِن اِی)

 در سلول ھای فرد میباشد) 
domain (n.) زمینھ (مثالً: حل این مشکل خارج از   -حیطھ

 حیطۀ روانشناسان است)
domestic (adj.) بومی (مثالً: امور داخلی ایران)  -داخلی  
dominate (v.) نگذار کھ  الً: مث(تسلط داشتن بر -چیره شدن بر

بر زندگی فرزندانت چیره شود)کامپیوتر  
donation (n.) (بمنظور کمک و...) بخشش -اھدا  
doom (v.)   بھ سرنوشت بدی دچار کردن (مثالً: نقشھ ی

 ما از ھمان اّول با شکست مواجھ شد)
dot (v.) در ھمھ جا قرار دادن -پراکنده کردن  
be dotted with sth  بودن از چیز خاّصی (مثالً: درختان پراکنده

 کاج در ھمھ جای چمنزار پراکنده بودند)
do the trick (exp.)  مؤثر واقع شدن 
down-to-earth (exp.) (شخص) واقع بین و مفید 
downward (adj.) رو بھ پایین 
do/work wonders (exp.) (سالمتی و...) بسیار خوب بودن برای  

drama club (n.)   انجمنی کھ بھ دانش آموزان کمک میکند تا بھتر
ھمچنین یاد  در فعّالیّت ھای مدرسھ شرکت کنند 

کھ احساسات خود را ابراز کنند و...  میگیرند  
dramatic (adj.) قابل توّجھ  -چشمگیر  
dramatically (adv.)  بطور قابل توّجھ -بطور چشمگیرانھ  
dreary (adj.)  غمگین پاییزی)غمگین و کسل کننده (روز  
drift (v.)  (...توسط جریان باد و) آرام حرکت کردن 
drone (n.)  زنبور عسل نر 
drought (n.)  خشکسالی 
drug (n.) مادّه ی مخدر 
drug trafficking/smuggling  قاچاق مّواد ُمخدّر 
drum (v.)  (روی میز) ضربھ زدن (و صدای طبل  

 درآوردن) 
drummer (n.)     طبّال (کسی کھ طبل میزند در گروه موسیقی

 و...) 
dump (v.) پرت کردن (آشغال و...)  -بیرون انداختن  
duplicate (n.) (مثالً: کپی شناسنامھ) ُکپی 
Ee  
ecological (adj.) محیطی) محیطی (مثالً: فاجعھ ی  
Edgar Degas (n.)  نام نقاش و ھنرمند فرانسوی کھ بخاطر آثار

روغن و نقاشی خود مشھور بودرنگ   
editorial (n.)   (روزنامھ و...) سر مقالھ (کھ عقاید نویسنده

 را راجع بھ موضوع بیان میکند)
efficiency (n.) بازده (راندمان) -کارایی  
efficient (adj.) کارامد  -پُربازده  
El Salvador (n.)  اِل سالوادور (کشوری در آمریکای مرکزی

ی آن اسپانیایی است) کھ زبان رسم  
element (n.)  مثالً: ساحل دریا عاملی کلیدی در پیشبرد  عامل)

 اھدافمان است) 
Elizabeth Taylor (n.)   الیزابت تیلر بازیگرآمریکایی کھ متولّد انگلستان

سکار شده و  است وی دوبار برنده ی جایزه ی اُ 
ھمچنین بخاطر کمک بھ بیماران ایدزی مشھور  

 است 
Elvis Presley (n.) دان،نویسنده اِلویس پرسلی خواننده،موسیقی  

کھ مردم او را   ،بازیگرو تھیّھ کننده ی آمریکایی 
بخاطر آھنگ ھای فوقالعاده اش شاه موسیقی  

 راک ان ُرل نامیدند
embark (v.)  (برای رفتن بھ مسافرت) سوار کشتی شدن 
embryo (n.) َجنین 
emerge (v.)  پدیدار شدن   جایی تاریک و ناگھانی)(معموالً از

 (مثالً: خورشید از پشت ابرھا پدیدار شد)
emergence [+of] (n.) (مثالً: ظھور دین اسالم در اروپا)   پیدایش - ظھور  
emphasis (n.) (مثالً: اھمیّت بر یادگیری زبان) اھمیّت  -تأکید  
enclosed (adj.) بستھ) (مثالً: محیط محصور و بستھ  -محصور  
end up (v.) ( در موقعیّتی خاص)  کار رو   یک(قرار گرفتن

  ولی میدونی کھ انجام اون باعث میشھ  یانجام بد
 کھ تو دردسر بزرگی قرار بگیری) 

endanger (v.) بھ خطر(مخاطره) انداختن 
endorse (v.)  از کاالیی پشتیبانی و آنرا توصیھ کردن 

ورزشکار و... مشھوری  (مثالً وقتی بازیگر، 
 کاالی خاّصی را در تلویزیون تبلیغ میکند) 

endorsement (n.) (پشتیبانی از کاالیی خاص) شناسانگری 
enforce (v.) اِعمال کردن  -(قانون) اجرا کردن  
engagement (n.)    مشارکت (مشارکت دانش آمزان در بحث

 کالسی) 
enhance (v.) باال بردن (مثالً: این بھترین  -زیاد کردن

شھرت  فرصتی است کھ بوسیلۀ آن میتوانیم 
 شرکت را باال ببریم)

ensure (v.) حتمی کردن  -تضمین کردن  
enthusiasm (n.) شور و شوق  -اشتیاق  
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entire (adj.) (سراپا بھ معّلم گوش دادن) سراپا  -تمام -کامل  
entitle (v.)    نامگذاری  بخشش(عنوان مقالھ"  گذاردننام "

 شد) 
entitlement (n.)  (مثالً: حق اظھار نظر) حق 
envisage (v.) ھزینھ  مثالً: (تصّور کردن  -پیش بینی کردن

باال رفت)  ھا بیشتر از آنچھ ما تصّور میکردیم  
envision (v.) مثالً: عاقبت  تصّور کردن  -پیش بینی کردن)

معلمش پیش بینی کرده بود) ھمان شد کھ   
enzyme (n.)  مثالً: آنزیم ھای موجود در بزاق باعث  آنزیم)

 خرد شدن غذا در دھان میشود) 
epidemic (adj.) ھمھ گیر(مثالً: بیماری ھمھ گیر) -گسترده  
epidemic (n.)  مثالً: گستردگی آشوب سراسر کشور  گستردگی)

 را فراگرفتھ است) 
equitable (adj.) (مثالً: تقسیم عادالنۀ بودجھ)  منصفانھ  -عادالنھ  
erect (v.) برپا کردن (مثالً: برپا کردن چادر)  - سوار کردن  
erode (v.) ساییدن 
erupt (v.)  (آتشفشان) فوران کردن 
escalate (v.) تشدید کردن یا شدن -(جنگ و...) باال گرفتن  
established (adj.)  خود) مشھور (در زمینھ شغلی  
establishment (n.)  مؤسسھ 
ethics (n.)  اخالقیّات 
evacuate (v.)  خارج شدن  –(از ساختمان و...) تخلیھ شدن  
evict (v.) اجاره از خانھ)   (مستأجر را بدلیل عدم پرداخت  

 بیرون کردن 
evoke (v.)  (واکنش یا خاطره یا تصویر ذھنی و... را)

آن خانھ  مثالً:  (برانگیختن  -بھ یاد آوردن
) خاطرات دوران کودکی ام را بھ یادم می آورد  

evolve (v.) برای پاسخ    ملی(تجارت  پیشرفت کردن  تدریج) (ب
نیازمند پیشرفت سریع است)  مردمگویی بھ نیاز  

ex-wife (n.)  ھمسر سابق 
exacerbate (v.) مثالً: واکنش شدید  بدتر کردن -وخیم تر کردن)

 او فقط شرایط را بدتر کرد) 
excess (n.) مثالً: آیا مشکل تو در زندگی  زیادی  -فزونی)

 ناشی از فزونی استرس است؟) 
excessive (adj.) دالر بھ دوتا  ۱۵مفرط (مثالً:  -بیش از حد

 نوشیدنی بھ نظر زیاد میاد!)
excessively (adv.)  بطور مفرط 
exclusively (adv.)  ًمثالً: این قانون مالیاتی  صرفاً  -منحصرا)

 منحصراً شامل سھام داران میباشد نھ افراد دیگر) 
ex-communicate (v.)   کسی را بعنوان تنبھ ازعضویّتدر  تکفیر کردن)

 مسیحیّت کاتولیک طرد کردن) 
exhale (v.)  (...نفس و)بازدم کردن -بیرون دادن  
exhaust (n.) ) کھ از سوختن سوخت در داخل موتور تولید  دود

 میشود) (مثل دود اگزوز) 
exhaustion (n.)  مثالً: مصرف بیش از حدّ ترکیبات  تمام شدن)

 نفتی باعث تمام شدن منابع نفتیمان خواھد شد) 
exhibition (n.) نمایشگاه 
exodus (n.)    (انجام کاری یا ترک محلّی بصورت)   دستھ

 جمعی
 (مثالً: خروج دستھ جمعی مردم بھ بیرون شھر) 

exorcist (n.)  جن گیر 
expert (n.) (کارشناس مسائل خاورمیانھ) خبره   -کارشناس  
expire (v.) پاسپورت من تا  منقضی شدن -بھ پایان رسیدن)

 آخر این سال منقضی خواھدشد) 
expired (adj.) گذشتھ از موعود -منقضی  
expose (v.) مثالً: او با   (معموالً چیز مخفی) نمایان کردن)

 لبخندش دندانھای سفیدش را نمایان کرد)
exposure (n.)  ...قرار دادن در معرض خطر و 
exquisite (adj.) قشنگ (مثالً: لباس عروس قشنگ) -نفیس  

exquisitely (adv.)  بدیعبطور ظریف یا  
extended family (n.) خانوداده گسترده 
extinction (n.)  انقراض 
extract (v.)  مثالً: این ماشینی است کھ میتواند  خارج کردن)

 رطوبت اضافی را از ھوا خارج کند) 
extracurricular (adj.)  (مثالً: فعالیّت ھای فوق برنامھ) فوق برنامھ 
extrovert (n.)  برونگرا (شخص اجتماع دوست)انسان  
extroversion (n.)  برونگرایی 
eye-catching (adj.) جالب (مثالً: طرح جالب) -چشم گیر  
eyepiece (n.) (در میکروسکوپ و...) عدسی چشمی 
Ff  
factor (n.) (مثالً: عوامل سیاسی یا اقتصادی) عامل 
faculty (n.)  (مثالً: قوۀ تفکر) قّوه   -(مثالً: حس بویایی)حس  
fake (n.) جعل  -قالبی  
falsehood (n.) فریبکاری  -دروغ -کذب  
famine (n.)  قحطی 
fang (n.) (مار،سگ و...) دندان نیش 
far-reaching (adj.)  کشور) اقتصاد بر   توریستفراگیر(تأثیر فراگیر  
fast-paced (adj.)  اطالعات)سریع (مثالً: عصر سریع  
fated (adj.)  ُمقدر 
ill-fated (adj.) موجب بدبختی یا ُمردن و... -شوم  
feather-stuffed (adj.)  (مثالً: بالش پُرشده از پر) پُرشده از پَر 
feathery (adj.)  (بسیار نرم و ظریف) مانند پَر 
feature (n.) مشخصھ  -ویژگی  
fee (n.) حق ویزیت -دستُمزد  
feed on (v.)  تغذیھ کردن از 
feedback (n.)  انتقاد و پیشنھاد و... درمورد چیزیبازخورد) (  
feet (n.)  سانتی متر   ۳۰٫٥واحد اندازه گیری طول برابر  
feminize (v.)    مؤنث گرایی کردن (قانون، فعالیّت و... را

تنظیم کردن کھ با حضوریا عضویّت     طوری 
سازگار باشد)   زنان در آن   

feminization (n.)  مؤنث سازی 
Fernando Botero (n.)   نقاش کلمبیایی کھ برای اّولین بار ھنگامی کھ

جایزۀ ھنری سال کلمبیا را دریافت کرد مشھور  
 شد و اغلب اثرھای او از اشیاء بی جان است 

fertile (adj.) اصلخیز (خاک) ح  
fertility (n.)  حاصلخیزی 
fiction (n.) قّصھ (ادبیّات داستانی)  -ُرمان  
field trip (n.)  گردش علمی 
fight-flight (n.)  غریزه ی دفاعی 
Filipino (n.)  (شخص) فیلیپینی 
fill up (v.)  (مثالً: او گودال را با سیمان پُر کرد) پُر کردن  
filling  (n.)  ھر چیزی کھ با آنچیز دیگری را پُر کنند

(مثالً: مادۀ پُرکنندۀ دندان یا محتویّات داخل  
 کیک) 

fin (n.) (ماھی) بالھ 
fine arts (n.) (ھنرھای کاربردی ≠) ھنرھای زیبا 
fingerprint (n.) اثر انگشت 
fireworks (n.) (مراسم) آتش بازی 
fiscal (adj.)  (مثالً: بحران مالی)مالی یا مالیاتی  
flare (v.)  خشمگین (آتشی)   -(رفتار) از کوره در رفتن

 شدن 
flavoring (n.) اِسانس  -چاشنی  
flee (v.) گریختن از  -فرار کردن از  
float (v.) غوطھ ور بودن  -(بر روی آب) شناور بودن  
floorboard (n.) تختۀ کف 
fluctuation (n.) (مثالً: نوسانات دمایی)اُفت و خیز  -نوسان  
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fluorescent (adj.) المپ مھتابی یا شب نما 
flutist (n.)  (فلوت نواز) فلوت زن 
flyer (also flier) (n.)  آگھی (کھ بر روی کاغذ کوچک چاپ شده

 است و بھ عدۀ زیادی از مردم داده میشود)
Ford Mondeo, the (n.) د تولید  تمامی ماشین ھایی کھ توسط کارخانۀ فُر

 شده است و در سراسر جھان بھ فروش میرسد 
forecast (v.) پیش بینی کردن 
forecaster (n.)  (ھواشناس) پیش بینی کننده آب و ھوا 
forger (n.) (مثالً: جعل کنندۀ اسناد دولتی) جعل کننده 
forgery (n.) (نسخۀ) جعلی 
format (n.) مثالً: قالب بندی این  صفحھ آرایی  -قالب بندی)

 کتاب مناسب کودکان نیست) 
Formicidae (n.)   پرده باالن (حشراتی شامل زنبورھا، مورچھ ھای

 بالدار و...) 
forward pass (n.)  پاس رو بھ جلو 
founder (n.)  (مثالً: بنیان گذار شعر نو فارسی) بنیان گذار  
fraud (n.)  کالھبرداری 
fraught[+with sth] (adj.)  (مثالً: سفر پُر از خطر بود) پُر از 
freelance (adj.) مثالً: بطور مستقل برای چندین  آزاد  -مستقل)

شرکت کار کردن نھ فقط استخدام شدن تنھا  در  
 یک شرکت و ثابت ماندن در آنجا ) 

fresco (n.)  نقش و نگار دیواری 
frivolous (adj.) حمق ا  
fruitful (adj.)  ثمربخش  -پرفایده -نتیجھ بخش  
fund (n.) (مثالً: اختالس بودجۀ شرکت) بودجھ  -سرمایھ  
funeral (n.)  (مراسم) خاک سپاری 
fuss (n.) (این جنجال ھا واسھ چیھ؟!) جنجال   -الم شنگھ  
futile (adj.) (مثالً: کوشش بیھوده) بیھوده 
Gg  
gang (n.)  تبھكارانباند  
gap (n.) (مثالً: فاصلۀ طبقاتی در جامعھ) فاصلھ  -تفاوت  
gauge (v.) (مثالً: سنجیدن دما)  برآورد كردن -سنجیدن

 (برآورد واكنش جناح مقابل دشوار است) 
gender (n.) (مذكر یا مؤنث) جنسیّت 
gene (n.)  ژن 
general public, the (n.) مردم عادی -عموم  
genetically modified 
(adj.) 

(گیاه،غذا و...) تغییر ژنتیك یافتھ (بھ منظور  
 افزایش ارزش غذایی و...)  

genuine (adj.) (مثالً: َچرم اصل) اصل 
Geoffrey Chaucer   جفری چاسر نویسندۀ انگلستانی كھ بخاطر اشعار

طوالنی اش مشھور است و مھمترین اثر  
كنتربری" است او"داستان ھای   

geological (adj.) مربوط بھ زمین شناسی 
geometric (adj.)  فرش نفیس ایرانی با نقوش ھندسی  ھندسی)

 زیبا) 
gesture (n.) مثالً: این كمكھای مردمی نشانۀ  عالمت -نشان)

 ھمدردی مردم ایران است) 
get in (v.) (...در دانشگاه و) پذیرفتھ شدن 
gizmo (n.) (بصورت خودمانی: دم دستگاه) ابزار 
global (adj.)  مثالً: اقتصاد جھانیجھانی)(  
global warming (n.)  گرم شدن ھوای كرۀ زمین 
globalization (n.)  جھانی كردن صنعت ساختمانیجھانی كردن) (  
go deaf/blind/gray/bald (كور، پیر، كچل و...) شدن 
go off رفتن  -ترك كردن جایی  
go on strike (exp.)  اعتصاب كردن 
gosh (interj.) !...(وای) خدای من 
gossip (v.)  شایعھ پراكندن 

govern (v.) مثالً: قیمت اجناس  تعیین كردن  -اداره كردن)
 ھم اكنون بویسلۀ بھای مواد خام تعیین میشود) 

governed (adj.) گرفتھ تحت تأثیر قرار   -بوسیلۀ چیزی تعیین شده  
grade (n.) پایھ (مثالً: كالس سّوم)  -كالس  
Grand Hotel, the (n.)   نام ھتلی معروف، واقع در باالی تپھ ای در شھر

 تایپھ (پایتخت تایوان) 
grant (n.)  بورسیھ (مثالً: بورسیۀ تحصیلی) -تسھیالت  
grave (adj.) (مثالً: وضعیّت بحرانی) خطرناك  -مھم -حیاتی  
greenhouse effect, the 
(n.) 

 اثر گلخانھ ای

GREEN-O-METER (n.)  كھ بوسیلۀ آن میتوان بھ میزان   نمونھ سؤاالتی
 توّجھ فرد بھ محیط طبیعی اطرفش پی برد 

grief (n.) (معموالً بخاطر مرگ كسی) ماتم  -سوگ -غم  
grieve (v.) سوگواری كردن  -ماتم گرفتن  
guarantee (n.)  بھ معنای  : موفقیّت شغلی (مثالً تضمین

 تضمینخوشبختی نیست) 
guardian (n.) مدافع (مثالً: پلیس ھا نگھبانان حفظ   -نگھبان

 نظم در جامعھ ھستند)
Hh  
habitat (n.)  زیستگاه 
halt (v.)  مثالً: متوقف كردن  متوقف كردن یا شدن)

 موقتی تحقیقات باعث از دست دادن سرنخ شد) 
hands-on (adj.) (آزمون و...) عملی 
hardship (n.) مشقت -سختی  
hard-wired (adj.)  ،صوصیّت و...) ذاتی خ(رفتار  
Has the cat got your 
tongue? (exp.) 

موش زبونت رو خورده؟! (چرا حرف   
 نمیزنی؟!) 

 haste makes waste 
(exp.) 

 عجلھ (سرعت) مشكالت (تلفات) بھ بار میاره! 

hatch (v.) (...جوجھ و) از تخم بیرون آمدن 
Hawaii (n.)  ایالت ھاوایی (نام ایالتی در آمریكا كھ تشكیل

 شده از ھشت جزیرۀ مھم است) 
hazard (n.) (مثالً: مخاطرات طبیعی) (خطر) مخاطره 
head 

[+for/toward/through] (v.) 
رفتن (بھ/بسوی)  -عازم شدن  

headline (n.)  روزنامھ سرتیتر  
headquarters (n.)  ادارۀ مركزی 
HQ (headquarters) (n.) ستاد 
healer (n.)  زمان بھترین حّالل مشكل  حل كنندۀ مشكل)

 است) 
Hector Berlioz (n.)  ھكتر برلیُس آھنگ ساز فرانسوی كھ

 مشھورترین اثر او سمفونی فنتستیك است
heel (n.) پاشنۀ كفش 
heighten (v.)  (مثالً: باالبردن سطح آگاھی مردم) باال بردن 
heightened (adj.) (مثالً: اوج شادی) (احساسات و...) اوج 
Hemingway (n.)   نویسندۀ قرن بیستم كھ اھل آمریكا بود و یك بار

 برندۀ جایزۀ ادبی نوبل شد 
Henry James (n.)  ُرمان نویس آمریكایی كھ سالھا در اروپا زیست 
herb (n.)   گیاھان ُمعّطر كھ بعنوان ادویھ استفاده

 میشوند
herbicide (n.)  علف ُكش 
herbivore (n.)  (جانور) گیاه خوار 
heredity (n.) (از والدین بھ فرزندان) انتقال مورثی 
hermit (n.) تارك دنیا 
hibiscus (n.) گل ختمی -گل بامیھ  
high-tech (adj.)  مدرن و پیشرفتھ 
hindrance (n.) مزاحم (مثالً: او بجای  -مانع -دست و پا گیر

 اینكھ یك راھنما باشد بیشتر مزاحم بود)
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hit (v.) حملۀ ناگھانی كردن 
hitchhike (v.) خود را نشان  جھت وبا شست  ایستادن  سرجاده  

) ُمفتی  (برای سواری  دادن  
hitchhiker (n.)  اتومبیل دیگری میشودكسی كھ مجانی سوار  
home schooling (n.) تدریس بھ فرزندان در خانھ توسط والدین 

 بجای فرستادن بھ مدرسھ و تحصیل
honor roll (n.) (...دانشگاه و) لیست دانش آموزان برتر 
honorary (adj.) (مثالً: دیپلم افتخاری) افتخاری 
Hoover (n.)  جاروبرقی 
horrific (adj.) مھیب -مخوف  
horseback riding (n.)  اسب سواری 
host (n.) (لندن میزبان مسابقات المپیك است) میزبان 
hostel (n.) مھمانسرا  -مسافرخانھ  
house (v.) در خود جای دادن  -پوشش دادن  

اثر ھنری است)   ۲۰۰(مثالً: این مجموعھ شامل   
household (n.)  خانوار 
howl (n.)  ، خنده ، نالھ و... صدای بلند گریھ  
humor (n.) (قسمت خنده دار و شوخ آلود) خنده داری 
hurdle (n.)  مانع 
hurdling ورزش ھای پرش از مانع مثل: اسب سواری و ...  
hurdler ورزشكاری كھ این ورزشھا را انجام میدھد 
hypertension (n.) (بیماری) فشار خون باال 
hypnosis (n.) مثالً: پسربّچھ  خواب مصنوعی  -ھیپنوتیزم)

پس از آرام گرفتن ، در حالت ھیپنوتیزم گفت كھ  
 چھ كسی او را ُكتك زده است) 

Ii  
Iain Banks (n.)   نویسنده ی اسکاتلندی کھ داستان ھای علمی

 تخیّلی و ادبی مینویسد
Ice Age, the (n.)  عصر یخبندان 
icon (n.) کامپیوتر) پیکر (در   -آیکن  
idealist (n.)  آرمانگرا 
identical (adj.) عین ھم (دو لباس یکسان)   -یکسان -ھمانند  
idiot (n.)  احمق 
idiot-proof (adj.)  [ وسیلھ](مثل آب خوردن)   دارای کارکرد آسان  

ھا نیز میتوانند با آن کار کنند) (کھ حتی احمق   
ill (n.)  جامعھ)مشکل (مثالً: مشکل اجتماعی  
illuminating (adj.) واضح -آموزنده  -(کتاب و...) روشنگر  
illusion (n.) خیال باطل -تصّور غلط  
illusionism (n.)   نوعی خطای دید کھ گاھی فکر میکنیم بعضی از

 نقاشی ھا واقعی اند 
illustrate (v.)  مثالً: او با آوردن  تفھیم کردن  -روشن کردن)

بیشتری مطلب خود را تفھیم کرد) مثال ھای   
illustrator (n.)   طّراح جلد یا کسی کھ نقاشی ھای داخل یک

 کتاب را میکشد 
immediacy (n.)  حضور ذھن 
immoral (adj.) (اخالق و...) غیراخالقی 
immune (adj.)  (بیماری و...) مربوط بھ سیستم ایمنی بدن  
impact (n.) نتیجھ (مثالً: پیامدھای افزایش دما)  -پیامد  
impart (v.) گفتن بھ دیگران  -(اطالعات و...) فاش کردن  
impartial (adj.)  (مثالً: داور بی طرف) بی طرف 
imperfect (adj.) (مثالً: فروش جنس معیوب بھ مردم) معیوب 
implement (v.)  طرح ، نقشھ  از پیش بردن  -اجرا کردن)

...) و  
implementation (n.)  (اجرای طرح ھدفمندسازی یارانھ ھا) اجرا 
implication[+of] (n.)   پیامد(مثالً: پیامدھای طرح جدید در

 انتخابات) 
imply (v.)  بطور سربستھ یا غیرمستقیم گفتن 

Impressionism (n.)  در فرانسھ   ۱۹سبک نقاشی کھ در قرن  نوعی
در این سبک بجای پرداختن بھ   رواج داشت 

 جزىٴیات اثر از رنگ ھا استفاده میشود
improvisation (n.) اجرای فی البداھھ و بدون تمرین قبلی 
improvise (v.)  بدون الگو و برای اولین بار چیزی را تولید

 کردن یا ساختن مثل موزیک
impulsive (adj.)  فكر قبلی  و بدون  ی  آنی  انگیزه  از روی  كسیكھ 

میكند (بدون توجھ بھ نتیجھ ی عملش)  عمل   
impunity (n.) مثال: جای  معافیّت از مجازات  -با مصونیّت)

تعّجب است کھ چرا این خالفکاران بدون ھیچ  
 گونھ مجازاتی آزادانھ در خیابان میگردنند) 

inborn (adj.) مادرزادی -ذاتی  
Inca (n.)   در   ۱٦آمریکایی کھ تا قبل قرن   -تمدن ھندی

از آمریکای جنوبی و پرو و...    مناطق وسیعی
زندگی میکردند ولی اسپانیایی ھا ریشھ ی این  

 تمدن را از بین بردند
inclination (n.) میل (مثالً: گرایش زیاد بھ موسیقی) -گرایش  
incompetent (adj.)  ناالیق (مثالً: مدیران ناالیق) -کفایتبی  
in-crowd, the (n.) یک    و... در  ،قدرتمندگروه خاص،محبوب،فِشن

سختی میتوانند  افراد بھ سازمان یا مدرسھ و... کھ  
 عضو آن گروه شوند

incurable (adj.)  (مثالً: بیماری العالج) العالج 
indication[+of] (n.) حضور پررنگ مردم نشان بر  گواه  -نشان بر)

 عالقھ ی آنھا نسبت بھ رھبرشان است) 
induce (v.)  (مثالً: این دارو باعث تھّوع میشود) موجب شدن 
inedible (adj.)  غیرقابل خوردن 
inevitable (adj.) (شکست او حتمی است!) حتمی  -اجتناب ناپذیر  
inexorable (adj.)    غیرقابل کنترل (مثالً: افزایش غیرقابل کنترل

و جنایت در جامعھ اثرات خود را بھ     جرم 
 دنبال دارد) 

inferior (adj.) ھمتایش) (فرش   (نسبت بھبدتر   -نامرغوب تر
ھای چینی نسبت بھ فرش ھای ایرانی نامرغوب  

 ترند) 
inferiority (n.) حقارت (مثالً: احساس پستی) -پَستی  
inflation (n.)  توّرم 
influential (adj.) (مثالً: سیاستمدار پرنفوذ) پرنفوذ -مؤثر  
in full (exp.)    کامل (آدرس خانھ باید بصورت کامل نوشتھ

 شود) 
ingrained [+in sb/sth] 
(adj.) 

            ←سرشتھ شده   -(آداب،عقاید و...) دیرینھ   
است) فرھنگ مردم و غیرقابل تغییر  (در خون و   

ingredient (n.) مواد اولیّھ برای درست کردن یک غذا 
inhabitant (n.)  (َسکنھ) سکنھ) ۱۱۰۰۰(مثالً: شھری باساکن  
inhumane (adj.)  (مثالً: رفتار غیرانسانی با زندانیان) غیرانسانی  
initial (adj.) مثالً: درمرحلھ ی اّول پروژه ھیچ  اّول  -آغاز)

دسترسی نداشت) کس بھ رایانھ   
innate (adj.) مادرزادی (مثالً: استعداد ذاتی) -ذاتی  
innercity (n.)  زاغھ نشین شھر بخش ھای گدانشین یا  
insectivore (n.)  (جانور) حشره خوار 
insert (v.)  انداختن (سکھ را در سوراخ بنداز)   -قراردادن  
insert sth in/into/between 
sth 

انداختن چیزی در/درون/میان قرار دادن یا 
 چیز دیگر 

install (v.) نصب کردن    -قرار دادن -مستقر کردن
آمار  (مثالً: بعد از نصب دوربین ھای امنیتی 
 سرقت در این منطقھ کاھش یافتھ است) 

installation (n.)   یک اثر ھنری ُمدرن کھ از تزىٴین یک وسیلھ
روزنامھ، چراغ و...  بوسیلھ ی اشیای دیگر مثل 

درست میشود (مثالً: تخت خوابی کھ اطرافش  
سیم خاردار کشیده اند و بجای ملحفھ از خرده  

 ھای روزنامھ استفاده کردھاند) 
instantaneous (adj.) فوری (مثالً: نتیجھ ی فوری) -آنی  
instinct (n.) سرشت  -غریزه  
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instructional (adj.)  ھای آموزشی)آموزشی (مثالً: کالس  
insufficient (adj.) ) ه کردنحقوق او برای برآوردمثالً: ناکافی 

 خواستھ ھایش ناکافی است)
integrate (v.) ادغام کردن یا شدن(چند چیز باھم   - یکی کردن

بمنظور افزایش کارایی) (مثالً: طرح ھای حمل  
 و نقل باید با سیاست ھای سوختی ادغام شود) 

Intel (n.)     بزرگترین شرکت تولید کننده ی ریزپردازندھا  
mother boardو...)  در جھان (مثل      

intellectual (adj.) رقابت فکری)فکری (مثالً:  -عقالنی  
intelligible [+to] (adj.)   (طرز حرف زدن او قابل فھم نیست) قابل فھم  
intense (adj.) نیازمند تمرکز  (مثالً: این شغل زیاد  -قابل توجھ

 قابل توجّھی است) 
intensity (n.)  مایل   ٥(مثالً: شدت انفجار آنقدر بود کھ شدت

 دورتر ھم حس شد) 
interactive (adj.)  (برنامھ ی تلوزیونی، کامپیوتری و...) برھم

(قابلیّت دخالت مستقیم دارد) کنشی  
interpersonal (adj.)  فردی)میان فردی (مثالً: روابط میان  
interpretation [+of] (n.) تعبیر  -تفسیر  
interval (n.)  (فاصلھ ی زمانی میان دو چیز)فاصلھ - وقفھ  
at regular/monthly/10-
minute intervals 

یک ماھھ  /دقیقھ ای ۱۰منظم/فاصلھ ی زمانی 
 و... 

in the public eye (exp.) معروف  -مشھور  
 intimacy 
[+between](n.) 

 صمیمیّت

intolerable (adj.) غیرقابل تحّمل 
intriguing (adj.) جالب -گیرا  
introspective (adj.)  (شخص) درون نگر 
introvert (n.)  (شخص) درون گرا 
introversion (n.) درون گرایی 
intuitive (adj.) یا(درک کننده چیزی از روی الھام الھام گیر  

آزمایش یا کاربرد آنچیز)   از احساس درونی و نھ  
intuitively (adv.) (بھ دل افتادن) بوسیلھ ی درک و الھام 
invasion (n.) اِشغال  -تھاجم (نظامی) -تجاوز  
investigator (n.)  مأمور تحقیق  -بازرس  
investor (n.)  سرمایھ گذار 
Iron Age, the (n.)    پیش کھ مردم سال  ۳۰۰۰(حدود عصرآھن

ھا و لوازم خود را از آھن درست    سالح
) میکردند   

ironically (adv.) طعنھ آمیزانھ-  ً خالف انتظار  -شانسا  
irony (n.) جالب اینجاست کھ  -طعنھ ...  
irresistible (adj.)  (بسیار قوی) غیرقابل مقاومت 
irreversible (adj.) جبران ناپذیر        -غیرقابلبرگشت        

(مثالً: خسارت ھای وارد شده بھ محیط زیست  
) توسط انسان غیرقابل جبران است  

irrigate (v.)  آبیاری کردن 
irrigation (n.) آبیاری 
ism (n.) مثالً: نژادگرایی پسوندی بھ معنی گرایش) (  
isolate (v.)    جدا کردن (محققان در تالشند تا آن قسمت از

را کھ سبب اخالل در عضلھ میشود جدا     بافت 
 کنند) 

Jj  
Jackson Pollock (n.)   نقاش آمریکایی کھ در ترویج ھنرھای انتزاعی

 نقش مھّمی داشت 
Jan Vermeer (n.)   نقاش ھلندی کھ تخّصصش در بھ تصویر کشیدن

بوده  صحنھ ھای زندگی روزمرّ   
jargon (n.) (مربوط بھ یک حرفھ) اصطالح تخّصصی 
jaywalking (n.)  وسط خیابان یا محلی خطرناک با بی احتیاطی

 راه رفتن 

jaywalker       کسی کھ از خیابان یا محلی خطرناک با
 بی احتیاطی عبور میکند

Juan Muñoz (n.) در   ھنرمند اسپانیایی کھ بطور غیرمنتظرانھ
ُمرد؛ او بھ ساختن سازه ھای   ۲۰۰۱آگوست 

 پُرُمعّما نظیر تندیس انسان و... مشھور بود
judo (n.) جودو 
jump out at sb (exp.)  (اصطالحاً تابلو بودن)  واضح و آشکار بودن

 (اشتباھی کھ من در جواب کردم خیلی تابلو بود) 
jumpy (adj.) عصبانی -بی قرار  
junk mail (n.)  مانند آگھی ھایی کھ بھ  اقالم پُستی ناخواستھ)

 داخل صندوق پستی مناززل می اندازند)
jury (n.) (در دادگاه) ھیئت منصفھ 
justify (v.)  توجیھ کردن 
Kk  
keep pace with (exp.) پا بھ پای کسی یا چیزی رفتن یا دویدن 
keep up (v.)  مثالً: روحیّات  در حالت خاصی نگھ داشتن)

 خود را در حالت اوج معنوی نگھ داشتن) 
keep sth up چیزی را در حالت خاّصی نگھ داشتن 
keep up (v.) عقب نیافتادن  -پابھ پای کسی یا چیزی رفتن  
keep up with sb پا بھ پای کسی رفتن یا دویدن 
key (adj.)  :ًبازیکنان کلیدی تیم)کلیدی (مثال  
kickoff (n.) (زمان) شروع مسابقھ فوتبال 
kidnap (v.)  آدم ربایی کردن 
Ll  
label (v.)  برچسب زدن 
Lady Macbeth (n.) یکی از شخصیت ھای تراژدی شکسپیر 
landscape (n.) چشم انداز  -منظره  
landfill (n.) محل دفن زبالھ ھای خانگی وصنعتی 
launch (v.)  یک محصول را برای اّولین بار تولید کردن 
laundry (n.)  لباس ھای ُشستنی 
lavatory (n.) دستشویی -مستراح  
lead (n.) مثالً: حزب دموکرات  مقام اّول  -سبقت -پیشی)

 بر دیگر حزب ھا پیشی گرفتھ است) 
league (n.) لیگ 
learned (adj.) طرز واکنش بھ  مثالً: ( آموختھ -اکتسابی

از فردی بھ فرد دیگر متفاوت است) احساسات    
legible (adj.) (خط و...) خوانا 
legitimate (adj.) معقول   -قانونی -مشروع  
let alone (exp.)  چھ برسد بھ ... (مثالً: من این روزا وقت

ت) فکر کردن ھم ندارم چھ برسد بھ استراح  
let go of (exp.)  (مثالً: گذشتھ ھا را باید رھا کرد) رھا کردن  
let the cat out of the 
bag (exp.) 

(مثالً:  افشا کردن یا گفتن حقیقت یا راز    
ھنگامی کھ  فھمید ھمسرش از سوپریز      احمد 

است ھمھ چیز را بھ ھمسرش گفت)    او باخبر   
liable (adj.) پاسخ گو  -مسىٴول  
lieutenant (n.)  ُستوان 
life jacket (n.)  جلیقھ نجات 
lifespan (n.) (بیشینھ عمر) عمر مفید زندگی 
like a cat on hot bricks 
(exp.) 

 خیلی عصبانی

like a cat that's got the 
cream (exp.) 

(از چیزی کھ بدست آورده  راضی و خشنود  
 ایم) 

 
Lincoln (n.) 

یبراھم لینکن شانزدھیمن رىٴیس جمھور آمریکا؛  ا
وی در جنگ ھای داخلی آمریکا جان مردم را  
نجات داد وبسیاری از برده ھا را آزاد کرد و  

آخرسر بوسیلھ ی یک بازیگر بنام جان وایکز  
 بوف کشتھ شد  

lining (n.)  آستر 
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literacy (n.)  (سواد خواندن و نوشتن) سواد 
literal (adj.)  در معنای حقیقی   داستان اومثالً: (معنی واقعی

 لغت باور نکردنی است) 
logo (n.) ...عالمت اختصاری یک شرکت یا ھتل و 
Long Island (n.)   نام جزیره ای در آمریکا کھ بھ پنج بخش اصلی

 از جملھ کواین، بروکلین و... تقسیم شده است 
long-standing (adj.)  خانواده اختالف قدیمی دیرینھ (مثالً: بین دو

 و ریشھ داری وجود دارد)
loosefitting (adj.)  ھای ُشل و ول (گشاد)لباس  
loudspeaker (n.) بلندگو 
Louise E. Boone (n.)   نویسنده آمریکایی کھ عضو انجمن ادبی آمریکا

است و آثار او درباره ی تجارت و اقتصاد 
 معاصر است 

Lucille S. Harper (n.)  آمریکایی  -شاعر آفریقایی  
Mm  
maelstrom (n.)  (مجازاً گردباد) مثالً: دولت در گردباد َمھلکھ)

 اختالفات بھ دام افتاده است) 
mahogany (n.)   ًدرخت ماھون (دارای چوب قرمز است و عموما

 برای ساخت اثاث خانھ از آن استفاده میشود) 
Maine (n.)   کھدر کنار  بزرگترین ایالت شمالشرقی آمریکا

اقیانوس اطلس قرار دارد و ھمچنین در مجاورت  
 کشور کانادا است 

mainstream (adj.) کودکان معلول نیز میتوانند در  متداول  -عادی)
 سیستم آموزشی عادی درس بخوانند) 

maintain (v.) مثالً:  حفظ کردن  -در حالت ثابت نگھداشتن)
گاھی اوقات نمیتوان بین کار و زندگی تعادل را  

 حفظ کرد) 
maladjustment (adj.)  (با بقیّھ) (کودک یا شخص) ناسازگار 
malevolent (adj.) بدجنس (مثالً: نگاه نحس و شیطانی) -نحس  
malice (n.) کینھ ورزی  -بدجنسی  
mall (n.)  مرکز خرید 
malnutrition (n.)  سوء تغذیھ 
maltreat (v.)   (...با حیوانات، زندانی و) بد رفتاری کردن 
managerial (adj.) (او سابقھ ی مدیریتی خوبی دارد) مدیریتی 
manual (adj.) (مثالً: ماشین تایپ دستی)  دستی  
manual (n.)  دفترچھ ی راھنما 
manuscript (n.)  اصلی و دست نوشتھ نسخھ  
Marcel Duchamp (n.)      ھنرمند فرانسوی کھ بعدھا شھروند آمریکایی

ایده ھا و کارھای او اثرات محسوسی بر    شد ؛ 
ھنری غرب گذاشت        سبک   

margin (n.) مثالً: شھردار با اختالف  اختالف  -تفاوت)
 بسیار اندکی نسبت بھ رقیب خود انتخاب شد) 

a narrow/wide margin (...در تعداد آرا و) اختالف اندک/زیاد 
Marilyn Monroe (n.)   بازیگر، خواننده و مانکن آمریکایی کھ بدلیل

الیی بازیگری را  کارھای کمدی خود نشان ط
دریافت کرد و در آخر بدلیل مصرف بیش از حد  

 قرص خواب آور ُمرد
marital status (n.)  (مجّرد یا متأھل) وضعیّت تأھل  
marsupial (n.)  (...مثل کانگارو، کوآال و) حیوان کسیھ دار 
Martin Creed (n.)  ھنرمند انگلستانی کھ بھ خاطر آثارش کھ

 مربوط بھ سبک ادراکی است مشھور شد 
Mary Cassatt (n.)   نقاش آمریکایی کھ بیشتر عمر خود را در فرانسھ

ھنرمندان سبک اَمپرشیون سپری  با کار کردن با 
 کرد 

massive (adj.) سترگ  -بسیار بزرگ و درعین حال سنگین  
mate (n.) معاون ناخدای کشتی 
mate (v.)  (حیوانات) جفت گیری کردن 
maturity (n.) پُختگی  -بلوغ  
maxim (n.) شعار  -ضرب المثل  
MBA (abbr.) master of business administration 

 فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
measles (n.)  ُسرخک 
measure (n.) الیحھ  -مصّوبھ  
median (adj.)  میلیارد نفر از جمعیّت کره ی  ۳(مثالً:   میانگین

دالر زندگی میکنند)  ۸۰۰زمین با میانگین درآمد   
medium (n.)  رسانھ ی عمومی 
media/ mediums رسانھ ھا (medium جمع کلمھ ی (  
mega (adj.)  (بزرگ و متأثر) فوق العاده 
menacing (adj.) ترسناک (ابرھای سیاه ترسناک) -تھدید آمیز  
menu (n.)  منوی کامپیوتر 
mercenary (adj.) پولکی (مثالً: او بسیار پولکی است) -پولی  
merely (adv.)  است)تنھا (مثالً: اون فقط یک بّچھ  –فقط  
metaphorical (adj.) تشبیھی -(عبارت یا جملھ) استعاره ای  
mezzanine (n.) نیم طبقھ 
Michael Altshuler (n.)  چند میلیون   ھایرىٴیس سابق سازمان حّراج

 دالری 
microfilm (v.) (...نقشھ ، مدرک و) میکروفیلم گرفتن از 
middle school (n.)  (درآمریکا) مدرسھ ی راھنمایی  

 مدرسھ ی ابتدایی (در انگلستان) 
military service (n.)  خدمت سربازی 
mind-reader (n.)  (کسی کھ فکر دیگران را میخواند) فکرخوان 
minister (n.)  وزیر 
miraculous (adj.)  معجزه آسا 
miraculously (adv.)  بطور معجزه آسا 
miscellaneous (adj.)  (مثالً: ھزینھ ھای متفّرقھ ی زندگی)متفّرقھ  
misplaced (adj.)  اعتماد من  (احساس و...) نابجا و بیخود)

نسبت بھ ھمسرم نابجا بود زیرا او خاىٴن از آب  
 درآمد) 

misuse (v.) (لغت ، استعداد و...) نابجا بکار بردن 
misused (adj.) سوء استفاده شده   -بطورنامناسب بکار برده شده  
moan (v.) نالھ کردن 
mob (n.) کھ برای اعتراض یا انجام ازدحام  -توده مردم)

 کاری در محلّی تجّمع کرده اند) 
Moby Dick (n.)   نام ُرمانی نوشتھ ی ِھرمن ِمل ِول نویسنده ی

کھ  آمریکایی؛ این ُرمان داستان ناخدایی است 
جان خود و مسافرانش را بھ خطر میندازد تا  

عظیم الُجثھ ای بنام ُمبی دیک را شکار کند نھنگ   
mode[+of] (n.) نحوه (مثالً: شیوه ی برقراری ارتباط)  -شیوه  
Mohandas Gandhi (n.) گاندی رھبر انقالبی ھندی ھا 
mollusk (n.)  (...مثل: حلزون، کرم و) نرم تنان 
monetary (adj.) (مثالً: سیاست ھای پولی دولت) پولی 
more to the point (exp.) مثالً: من تا حاال بھ چین نرفتم  از اون ُمھم تر)...

 از اون مھم تر زبان چینی رو بلد نیستم)
mortal (adj.) ُکشنده (مثالً: بیماری مھلک) -ُمھلک  
mortgage (n.) (وام خرید خانھ) َرھن 
mount (v.)  (نزاع ، کشمکش و...) افزایش یافتن  
mount (v.) ...را روی کاغذ یا سطح دیگری   عکس و

 چسباندن یا الصاق کردن 
mourner (n.) کسی کھ در مراسم خاکسپاری یکی  -عزادار

 از بستگانش یا دوستانش شرکت میکند
mustache (n.) سبیل 
multi-dimensional (adj.)  چند بُعدی 
multi-form (adj.) چندشکلی 
multi-media (adj.) چند رسانھ ای 
multimedia center (n.)  مراکز فرھنگی مثل کتابخانھ ھای پیشرفتھ

 کھ در آنجا از کامپیوتر استفاده میشود
multiply (v.)  افزایش یافتن 
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multitasking (n.) ) مثالً: کار با  انجام چندکار بصورت ھمزمان
 کامپیوتر در حالی کھ با تلفن صحبت میکنید) 

mumps (n.)  (بیماری) اوریون  
Nn  
Namibian (adj.) (n.) (اھل کشور نامبیا) نامبیایی 
nasty (adj.) (احساس و...) ناخوشایند 
neat (adj.) مؤثر (مثالً: راه حل كارساز)  -کارساز  
needs analysis (n.)   مطالعھ ی دقیق و ھمھ جانبھ ی یک شرایط یا

 یک شخص خاص بھ منظور شناخت بیشتر آن 
negligence (n.)  سھل انگاری 
negotiation (n.)  مذاکره 
neutral (adj.)  بی طرف 
nod (n.)  (...بھ  نشانھ ی رضایت و) تکان دادن سر 
get the nod  (مثالً بھ تیم) پذیرفتھ شدن 
not enough room to 
swing a cat (exp.) 

خیلی جای كوچكی بودن (حتی برای نشستن 
بتوان جا پیدا كرد)ھم با زور   

not have/stand a cat in                                      
hell's chance (of doing 
sth) (exp.)                    

(او برای رییس جمھور  ھیچ شانسی نداشتن... 
 شدن ھیچ شانسی ندارد) 

not sleep a wink (exp.) حتی یك لحظھ ھم نخوابیدن 
noteworthy (adj.)  ّچشمگیر  -مھم -ھقابل توج  
notion (n.) خیال -باور -تصّور  
novelty (n.)  تازگی (مثالً: نگرش او بھ این مسألھ تازگی

 خاّصی داشت)
nuclear family (n.)  (مرّكب از والدین و فرزندان) خانواده ھستھ ای  
nucleus (n.) ھستھ ی اتم 
nudge (v.) زدن با آرنج  -ُسقلمھ زدن  
nurture (n.) تربیت -پرورش  
nurturing (adj.) تربیتی -پرورشی  
nutritious (adj.) (ماده ی غذایی و...) ُمغذی 
Oo  
oasis (n.) آبادی میان کویر  -واحھ  
objective (n.) مثالً: ھدف اصلی این جلسھ دادن رونمایی  ھدف)

 از محصول جدیدمان است) 
oblivious [+of/to ] (n.) بی اعتنا بھ (مثالً: او نسبت بھ    -بی توّجھ بھ

 انتقادھای دیگران بی اعتنا است) 
obscure (adj.) مبھم -ناشناختھ  
observer (n.) ناظر  -شاھد  
obsession (n.)  وسواس فکری   -ُعقده ی روحی  
obstacle (n.)  مانع 
occult, the (n.)  جادوھنر یا  تردستی ھای مربوط بھ ِسحر و  
offense (n.) ُجرم  -رنجش  -دلخوری  
offspring (n.) مثالً: مادر نسبت بھ گذشتھ کمتر  اوالد -فرزند)

 نگران فرزند خود است) 
Oman (n.)  کشور ُعمان 
omnivore (n.) (مثل انسان)ھمھ چیزخوار 
on end (exp.) مثالً: رابرت  کامل  -بدون وقفھ -پشت سرھم)

ناپدید شده بود) یک ھفتھ ی کامل   
on the verge of sth/of 
doing sth (exp.) 

 خیلی نزدیک بودنحادثھ ای یا چیزی  اتفاقِ 
مثالً: کم مانده بُغض   (در ُشُرف چیزی بودن -

 سارا بترکد اّما او احساساتش را کنترل کرد) 
one-liner (n.) لطیفھ 
onset (n.) شروع (مثالً: شروع جنگ) -آغاز  
open-ended (adj.) نامحدود (مثالً: بحث آزاد) -آزاد  
opposed (adj.) مخالف (عقاید فروشنده ھا و خریدارھا  -ضد

 کامالً ضد ھمدیگرند)
optimist (n.)  خوش بین 
optimistic [+about ] (adj.)  ...خوش بینانھ نسبت بھ 

orchid (n.) گل اُرکیده 
organic (adj.)  مّواد نگھدارنده یا شیمیایی)طبیعی (بدون  
organism (n.) (...مثل انسان، میکروب و) موجود زنده 
orientation (n.) مثالً: کالس ھای آشنایی با  سازگاری  -آشنایی)

ل از استخدام ضروری است) ب محیط کار، ق  
Oscar Wilde (n.)  و شاعر ایرلندی   نمایش نامھ نویس ، رمان نویس

 کھ بخاطر ذکاوت و ھوش زیادش مشھور بود 
outback (n.)  (دراسترالیا)   جای دور افتاده وحومھ شھر

 کھ افراد کمی زندگی میکنند
outdo (v.) ...جلو زدن  -بھتر انجام دادن از  
outgrow (v.)  (...لباس و کفش و) برای شخص کوچک شدن  
outlast (v.)  بیشتر ماندن -آوردن بیشتر دوام  
outlet (n.) فروشگاه 
outlive (v.)  بیشتر عمر کردن از کسی 
outlook (n.) نگرش  -دیدگاه  
outnumber (v.)  ...(از نظر تعداد) بیشتر بودن از 
outperform (v.) نتیجھ ی بھتر گرفتن از  -بھتر عمل کردن از  
outrun (v.) دویدنتندتر  -جلو زدن -پیشی گرفتن  
outskirts (n.) حومھ -اطراف یا خارج شھر  
on the outskirts of ...حومھ ِی 
outspoken (adj.) ُرک 
outweigh (v.) ارجح بودن  -مھم تر بودن  
outwit (v.) ذکاوت بیشتری بھ خرج دادن 
overall (adj.) (مثالً: قیمت کلّی اجناس) کلّی 
overall (adv.) درُکل  -روی ھم رفتھ  
overcrowded (adj.) شلوغ (جمعیّت بیش از حد) -مزدحم  
overdrawn (adj.)  (...چک و) (بیش از موجودی حساب)بی َمحل  

شخص بدھکار بھ بانک  -  
overdue (adj.) گذشتھ از موعد  -پرداخت نشده  
overestimate (n.) (...پیش بینی و)  بیش از مقدار واقعی  
overload (n.) مقدار بیش از حد  -فزونی  
overlook (v.) پی نبردن -متوّجھ نشدن  
overrate (v.)  مبالغھ کردن  -بیش از ارزش واقعی جلوه دادن  
overreact (v.)  بیش از حد واکنش نشان دادن 
overrun (v.) ) ...گذشتن از موعد مقّرر)گذشتن از  
oversleep (v.) ماندنخواب  -بیش از حد معیّن خوابیدن  
overstaffed (adj.)  (...شرکت و) دارای کارمند بیش از حد  
overstatement (n.) مبالغھ 
overturn (v.)  واژگون کردن یا شدن 
overview (n.) برنامھ ھای  خالصھ ای از  مثالً: (مرور  -خالصھ

) روی پانل نصب شده تیشرکت برای سال آ   
overweight (adj.) پنج کیلوگرم (این محمولھ سنگین  -اضافھ وزن  

 سنگین تر از حدّمجاز است) 
overwhelm (v.)  (احساس، غرور و...کسی را) فراگرفتن 
ownership (n.) مالکیّت 
Oxford (n.)   نام شھری درجنوب انگلستان کھ بین دو رودخانھٴ

شھر بخاطر    تِمز و ِچرِول قرار دارد واین
 دانشگاه و ساختمان ھای قدیمی اش مشھور است 

ozone layer (n.) کھ مانع ورود اشعھ ی ماورا  الیھ ی اوزون)
 بنفش بھ زمین میشود)

ozonosphere (n.) الیھ ی اوزون  
Pp  
Pablo Picasso (n.)   نقاش و مجّسمھ ساز اسپانیایی کھ در ترویج

 سبک کوبیسم نقش مھّمی داشت 
pace (n.) (مثالً: سرعت پسشرفت علم) سرعت 
pad (n.) دستمال 
pale-skinned (adj.) رنگ پریده  



ADVANCED1  Vocabulary 

website: en-world.ir                                                                   e-mail: amohammadg@yahoo.com 
12 

palpitations (n.) (بیماری) تپش قلب 
pamper (v.)  لوس کردن 
pamphlet (n.)  تبلیغاتی)بروشور (مثالً: بروشور  
Panama Canal, the (n.)   نام کانالی است در آمریکای مرکزی کھ اقیانوس

 اطلس را بھ اقیانوس آرام متصل میکند
pang (n.) ...احساس ناگھانی گناه ، درد و 
panic (n.) دستپاچگی -دلُھره  
panic (v.)  ھول شدن 
paper trail (n.)  نشانھ (مثالً: مدرک جرم)  -مدرک  
parabola (n.) (در اشکال فضایی) سھمی 
parabolic (adj.) (مثالً: منحنی ھای سھمی شکل) سھمی شکل 
paradox (n.)  مغایرت -تضاد -تناقض  
parochial school (n.)   مدرسھ ای کھ تحت حمایت و اداره یک

 کلیسا قرار دارد
partial (adj.) (مثالً: کسوف جزىٴی) ناقص -جزىٴی  
pass on (v.) انتقال دادن (پیغام و...)      (مثال  -فرستادن :

 پیغام من را بھ پدرت برسان) 
passive (adj.) (فعّالیت و...) انفعالی و بدون تحّرک 
pastry (n.) ...شیرینی ، کلوچھ و 
pat (v.)  (سگ و... را) نوازش کردن 
patent (v.) )دارای  -بعنوان اختراع و...) بھ ثبت رسیدن

 حق انحصاری شدن
patriot (n.) وطن دوست -میھن پرست  
patriotic (adj.) میھن دوستانھ -میھن دوست  
peak (v.)   (...از نظر قیمت یا میزان فروش ماھیانھ و)

 بھ نقطھ ی اوج رسیدن
peninsula (n.) شبھ جزیره 
Pennsylvania (n.) سیلوانیا واقع در شمالشرقی آمریکاایالت پن  

 کھ تولید فوالد و ذغال سنگ مشھور است
pension (n.) حقوق بازنشستگی 
perceptible (adj.)   محسوس (مثالً: تحریم اثر محسوسی بر

بخش   خوراک و بھداشت مردم نگذاشتھ  
 است)

perception (n.) فھم -ادراک -درک  
perform (v.) عمل کردن          -نقش چیزی را داشتن

دندان ھای نیش نقش ُخردکننده غذا را دارند) (  
 performing arts, the 
(n.) 

ھنرھای نمایشی کھ در مقابل ُحضار و 
بصورت زنده انجام میگیرد (مثل: رقص، اُپرا  

 و...) 
period (n.)    مثالً: آنھا امروز دو زنگ علوم زنگ)

 دارند)
periodical (adj.)  نشریّھ  -َمَجلھ ی ماھانھ یا ھفتگی  
permissible (adj.) مثالً: کارمندان مجاز  (براساس قوانین)  ُمجاز)

نیستند کھ بین مراجعھ کنندگان تبعیض قاىٴل  
 شوند) 

perpetuate (v.)           (یک شرایط بد را) تداوم بخشیدن
(مثالً: سیاست ھای اشتباه اقتصادی دولت باعث  

 تداوم ھمیشگی فقر در جامعھ شد) 
persistent (adj.) پشت سرھم و بدون توقف   -مداوم -ماندگار

انتقادھای پشت سرھم از او سبب شد الً: مث(
خود استعفا دھد)   شغلی کھ از مقام  

Peru (n.)   کشور پرو واقع در آمریکای مرکزی؛ زبان
رسمی این کشور اسپانیایی و پایتخت آن لیما  

 است 
pessimist (n.) (شخص) بدبین 
pessimistic (adj.)  بدبینانھ 
philosophical (adj.)  (مثالً: بحث فلسفی)فلسفی  

pick up (v.) آشنا شدن  -ناخواستھ یادگرفتن              
(مثالً: او با اقامت کوتاھش در برلین ناخواستھ یھ  

 ُخرده زبان آلمانی یادگرفت) 
pillar (n.)  ستون 
pioneer (v.)  مثالً: دکتر چارلز اّولین شخصی پیشقدم شدن)

قدم شد) بود کھ در زمینھ ی درمان سرطان پیش   
Pittsburg (n.)  (دّومین شھر بزرگ ایالت پنسیلوانیا) پیتسبورگ  
plagiarism (n.) دزدی ادبی 
plagiarist (n.) دزد ادبی 
plain (adj.) صریح (مثالً: زبان صریح)  -ُرک و ساده  
plane (n.)  سطح صاف 
plaster (n.)  گچ 
playwright (n.) فیلم نامھ نویس  -نمایش نامھ نویس  
pocket (n.)   محفظھ ای کوچک کھ کارتھای تبلیغاتی و

  دفترچھ ھای راھنما و... را در آن میگذارند
 (مثالً: محفظھ یا جیب پشت صندلی ھواپیما) 

poisonous (adj.) َسّمی 
policy (n.) مثالً: اِفشا کردن نام  قاعده َرویّھ  -سیاست)

انی نیست) بیماران جزو سیاست ھای بیمارست  
political correctness (n.)  پیرو سیاست عامھ پسند 
 
politically correct (adj.) 

(مثالً: بسیاری  پیروی از سیاست عامھ پسند    
Fireman  براین باورند کھ استفاده از کلمھ ی 

نوعی تبعیض جنسی است و استفاده از کلمھ ی     
Firefighterبھتر است)    عاّمھ پسند 

pollute (v.)  آلوده کردن 
polluted (adj.) آلوده 
pool (n.)   منبع (مثالً: منابع پولی و انسانی شرکت ما

 بسیار محدود است)
pop art (n.)  رونق    ۱۹۶۰نوعی سبک ھنری کھ در سال

رگانی،  یافت؛ این سبک بھ تقلید از پیام ھای باز
تبلیغات ھا و... بود تا بتواند فرھنگ محبوب آن  

ان را نشان دھدزم  
Port Vila (n.)   پایتخت کشور وانوآتو واقع در جنوب کشور

(این کشور یک جزیره است) استرالیا  
portable (adj.) قابل حمل 
portrait (n.)  اخیرش شرح زندگی اشراف   اثر (او در  شرح

 زاده ھای قرن بیستم را بھ تصویر کشیده است) 
portray (v.) نشان دادن (مثالً: او در  - نقش بازی کردن

 نمایش نقش یک مجروح را بازی میکرد) 
pose (n.) حالت -ژست  
pose (v.)  (مشکل و...) ایجاد کردن 
potential (adj.) ن) احتمالی (مثالً: خطرات ممک -ممکن  
potentially (adv.) بطوربالقوه -بھ احتمال زیاد  
pottery (n.)  سفالگری 
pounding (n.)  عملی کھ بصورت مکّرر تکرار میشود

 (مثالً: دویدن مکّرر بھ زانوھا ضرر دارد) 
poverty (n.)  فقر 
precaution (n.) اقدامات احتیاطی یا پیشگیری 
precede (v.) پیش از چیزی اتفاق افتادن  -بودن بر مقدّم  
preclude (v.)  مانع شدن (مثالً: قوانین جدید مانع استفاده ی

 آزاد مردم از حشره ُکش ھا میشود)
precocious (adj.)  پیش َرس  -(کودک) زود بالغ  
preconceived (adj.) (از یک شغل یا شخص) تصّورات قبلی 
predator (n.)  (حیوان)(...مثل: شیر، روباه و) درنّده  
predominance (n.)  برتری (مثالً: برتری نیروی ھوایی فرانسھ

 در دنیا مشھود است)
prefabricated (adj.) (مثالً: خانھ ھای پیش ساختھ) پیش ساختھ 
preface (n.) (کتاب و...) مقدّمھ 
pregnancy (n.)  بارداری -حاملگی  
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premature (adj.)    زودَرس         -پیش از موعد -زود ھنگام      
(مثالً: مرگ زودھنگام او بخاطر بیماری اش  

 بود) 
premeditated (adj.)  َعمد (مثالً: قتل عمد)  -برنامھ ریزی شده  
preserve (v.) (ساختمان، آثار تاریخی و... را ازخطر نابودی)  

نگھداری کردن  -محافظت کردن  
presidential (adj.)  ریاست جمھوری 
presume (v.) فکر کردن (مثالً: فکر کنم   -فرض کردن

بھ فرودگاه برسیم!) ۶ساعت   
presumed dead  افرادی کھ در جنگ یا سانحھ  مرگ احتمالی)

فرض میشوند بھ ھمین   ای ناپدید میشوند ُمرده
 دلیل مرگ آنھا احتمالی است) 

pretentious (adj.) پُرمدّعا  -خودنما  
prevalence (n.) (بیماری و...) شیوع 
prevalent (adj.) متداول -شایع  
preview (n.)  پیش نمایش 
primarily (adv.)  ً(مثالً: مشکل شرکت عمدتاً مالی است) ُعمدتا  
primate (n.)    پستاندار(ھر جانداری کھ متعلّق بھ این گروه

 است) 
principle (n.) مثالً: خدمات پس ازفروش جزو  اصل  -قانون)

 اصل کاری ماست) 
prior (adj.) از پیش (مثالً: ھمسر پیشین) -پیششین  
 [have] a prior 
engagement 

 از پیش نامزد داشتن

prioritize (v.) اولویت بندی کردن 
profuse (adj.) مثالً: گل ھا در بھار از ھمھ ی فصل ھا   فراوان)

 فراوان ترند) 
profusely (adv.) بھ شدّت -بسیار  
projection (n.) تخمین  -برآورد  
proliferate (v.)   تکثیر   - (از نظر تعداد،اندازه و...) زیاد شدن

 یافتن 
prolonged (adj.) (مثالً: خشکسالی طوالنی) طوالنی 
prominent (adj.) مھم (مثالً: مقام برجستھ ی دولتی) -برجستھ  
promote (v.)   (با حّراج یا تبلیغ و... فروش وسیلھ ای را)

 ترویج کردن 
prophetic (adj.) آینده نگرانھ -پیشگویانھ  
proponent (n.)  طرفدار(مثالً: طرفدار حقوق زنان)  -حامی  
proportion (n.)  ھمھ ی اجزای این ماشین تناسبمثالً: (تناسب  

   قابل توّجھی باھم دارند)
pros and cons[+of] (n.)  مزایا و معایب 
prospect (n.)   احتمال (مثالً: ھیچ احتمالی برای برقراری

د ندارد)ومجدد صلح وج  
prospective (adj.) مورد انتظار  -محتمل  
protest (v.)  اعتراض کردن 
proton (n.)  پروتون 
provenance (n.) مثالً: انجمن ھنر  (مالک اصلی اثر)  سرمنشأ)

 خواستار سرمنشأ این تابلوی نقاشی است؟!) 
provoke (v.) مثالً: صحبت ھای  تحریک کردن  -برانگیختن)

 او خشم مردم را برانگیخت) 
pry (v.)   فضولی کردن 
Puerto Rico (n.)  در دریای کاراىٴیب کھ   (جزیره ایپورتوریکو

ولی دولت مستقلّی دارد و  متعلق بھ آمریکا است 
) قبالً مستعمره ی اسپانیا بود  

pulsar (n.) ساطع کننده امواج رادیویی   کھ( شبھ ستاره
 است) 

pure (adj.) (مادّه و...) خالص 
pursue (v.) مثالً: ما ھمگی باھم  تعقیب کردن  -دست یافتن)

ھدفمان دست یابیم) کار میکنیم تا بھ   

  put the blame on sb 
(exp.) 

         گردن کسی انداختن  -کسی مقّصردانستن  
پول رو دزدید اما خواست گردن من   علی (

 بندازه) 
put/set the cat among 
the pigeons (exp.) 

گفتن یا انجام کاری کھ باعث عصبانی شدن 
 با سخنان  وزیراقتصادمثالً: مردم میشود (

ربطش در جلسھ ُکفر مردم را درآورد)  بی  
Qq  
quaint (adj.)  عجیب یا قدیمی درعین حال جذاب 
quake (v.)  لرزیدن 
qualification  (n.) صالحیّت 
qualify [+as]  (v.) صالحیّت داشتن -واجد شرایط بودن  
quasar (n.) (کھ بسیار درخشان است) شبھ ستاره 
quick fix (n.) راه حّل تند و سریع ولی موقتی و کم دوام 
quota (n.) سھمیھ 
quotation (n.)  سخن یا کلمھ ای کھ از کتاب یا  نقل و قول)

نویسنده ی مشھوری برگرفتھ شده و بدلیل  
زیش بارھا تکرار میشود) وجذابیت یا عبرت آم   

Rr  
racial (adj.) (مثالً: تبعیض نژادی) نژادی 
racing (n.) (...اسب دوانی، دو، رالی و) مسابقھ 
racist (n.)  نژادپرست 
rack (n.)  ف را برای خشک  و(مثالً قفسھ ای کھ ظرقفسھ

 شدن روی آن قرار میدھند) 
radically (adv.)  ً (مثالً: اختراع کامپیوتر زندگی  بنیاداً  -اساسا

 انسان ھا را اساساً متحّول کرد) 
raging (adj.) ویرانگر  -(طوفان و...) خروشان  
rain forest (n.) جنگل ھای استوایی 
raise (v.)   مثالً: او بھ چند  اشاره کردن  -ذکر کردن)

 نکتھٴ    مھم اشاره کرد) 
rake (v.)    مع کردن با چنگک یا شن کش و ... ج           

جمع  ی روی زمین را  (او با چنگک برگ ھا
) دکر  

raspberry (n.) تمشک 
 
rash (n.) 

سلسلھ حوادث ناگواری (مثل دزدی و...) کھ  
زمان کوتاھی تعداد زیادی از آن اتفاق   درمدت

می افتد (مثالً: در این دو سھ ماه اخیر پلیس بھ  
 بیش از صد پرونده ی سرقت رسیدگی کرده) 

 
rate (v.) 

          محسوب داشتن - بھ حساب آوردن
٪ رأی مثبت  ۴۰(مساىٴل زیست محیطی کشور با  

 یکی از بحث ھای مھم جلسھ محسوب میشود) 
rate sb/sth as sth ...محسوب کردن چیزی یا کسی بعنوان 
ratio (n.)  است)   ۱بھ۲(نسبت پرستاران بھ پزشکان نسبت  
rational (adj.)  (مثالً: توجیھ منطقی) منطقی  
raw (adj.) (مثالً: موادّ خام صنعتی) خام 
ray (n.) پرتو خورشید -اشعھٴ خورشید  
readjust (v.)  دوباره سروسامان دادن  -دوباره تشکیل دادن  
readjustment (n.)  تنظیم مجدد -بازسامانی  
reap (v.) (مجازاً) برداشت کردن   -دریافت کردن  

 (آنھا نتیجھ ی زحمتھایشان را دریافت کردند) 
recipe (n.) (آشپزی) دستورالعمل 
recipient (n.) دریافت کنندهٴ جایزهدریافت کننده   -گیرنده)(   
reckon (v.)  فکرکردن (مثالً: فکرمیکنی درخواست ما را

 قبول میکنھ؟!)
recycling (n.)  بازیافت 
Red Cross, the  سازمان جھانی صلیب سرخ 
redecorate (v.) ...تعمیر یا رنگ آمیزی مجدد خانھ و 
redundant (adj.) بیکار  -(کارمند) اخراج شده  

اضافی)  اطالعات(مازاد بر احتیاج  -اضافی   
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reflection (n.)  بازتاب شرایط کنونی  (اندیشھ و...) بازتاب)
 جامعھ در کتاب جدید او کامالً محسوس است) 

reflector telescope (n.)  تلسکوپ نوری 
refractor telescope (n.) ھمان تلسکوپی   تلسکوپ انکساری یا بازشکن)

 کھ برای دیدن اجرام آسمانی استفاده میشود) 
refrain (v.) مثالً: لطفاً از  پرھیز کردن  -خودداری کردن)

 کشیدن سیگار در مجامع عمومی خودداری کنید) 
refugee (n.)   پناھنده 
regardless [+of] (adv.)  توّجھ بھ شرایط  بدون توّجھ (بھ) (ما بدون

 آب و ھوایی مسابقھ را برگزار خواھیم کرد) 
regretful (adj.)  پشیمان 
regulate (v.)      ی        کنترل کردن (مثالً: فعالیت ھا - سامان دادن

مؤسسات مالی توسط بانک مرکزی کنترل  
 میشود) 

rehearsal (n.)   قبل      مدّت زمان تمرین برای یک نمایش)
 از اجرای آن نمایش در مقابل مردم)

rehearse (v.) آماده کردن یا شدن  -تمرین کردن یا دادن
ا کنسرت و...)(قبل از اجرای نمایش ی  

relative (adj.) (مثالً: آرامش نسبی بعد از حادثھ) نسبی 
remedy (v.) حل کردن   -(مشکل و...) اصالح کردن

(مثالً: شرایط نابسامان اجتماعی کنونی جامعھ بھ  
 راحتی قابل حل نیست) 

remodel (v.) تعمیر کردن  -(خانھ و... را) بازسازی کردن  
remote (adj.)  (شھر) دورافتاده 
representation (n.) تصویر (مثالً: این کبوتر درحال پرواز   -نماد

 در نقاشی نماد صلح و آرامش است)
representative (n.)  ۱۰۰(مثالً: این کارخانھ بیش از نماینده فروش  

 نمایدهٴ فروش در سراسر کشور دارد) 
repress (v.) (احساس) گرفتن  (خود را)جلوی  -بروز ندادن

 (مثالً: نتونستم جلوی خندم رو بگیرم) 
reproduction (n.)  (...کتاب، اثر ھنری و) نسخھٴ بدل   -روگرفت  
reptile (n.) خزنده 
republic (n.)   جمھوری 
reputable (adj.) خوشنام (مثالً: شرکت معتبر)  -معتبر  
reputation (n.)   این دانشگاه شھرت جھانی آوازه  -شھرت)

 دارد) 
reputed (adj.) شایع شده توسط مردم (مثالً: مردم  -مشھور

 میگن اون بھترین جّراح قلب شھره)
rescue (v.)    نجات دادن (او را از غرق شدن نجات

 دادند) 
resistant (adj.) در برابر  این پالستیک  مثالً: پایدار ( -مقاوم

 گرما مقاوم است) 
resonant (adj.) خاطره یا حادثھٴ زنده و فراموش نشدنی  

(انقالب مردم فرانسھ ھیچگاه از یاد نخواھد 
 رفت) 

restrain (v.)  مثالً: اوی سعی کرد  (احساسات) کنترل کردن)
 تا جلوی خشمش را بگیرد) 

restriction[+on] (n.) (مثالً: محدودیّت ھای منابع آب) محدودیّت 
retailer (n.)  فروش)  (مغازه دار) خرده فروش (≠عمده  
reunite (v.) مثالً: پدر بعد  ملحق شدن  -دوباره بھم رسیدن)

سال دوباره بھ جمع خانواده اش پیوست)  ۵از  
reveal (v.)  (اطالعات و...) افشا کردن 
reversible (adj.)  قابل پوشیدن از دو طرف)  ((لباس) دورو  
revise (v.) (...کتاب ، قانون و)  بازنویسی یا اصالح

 کردن 
revised (adj.) تجدید نظر شده -اصالح شده  
revive (v.) دوباره زنده کردن (مثالً: تیم   -احیا کردن

 پزشکی نتوانست او را احیا کند و او ُمرد) 
revolutionary (adj.) :ًراھکار تازه و سودآور تازه (مثال(  

rhyme (n.)   ھم قافیھ) قافیھ (یا واژهٴ  
rhythm (n.) وزن (وزن شعر)  -ریتم  
rival (n.)  رقیب 
roar (n.)                        (حیوان) صدای ُغّرش

 صدای خروش تودهٴ مردم یا اتومبیل ھا
Robert Louis Stevenson 
(n.) 

نویسندهٴ اسکاتلندی کھ مھمترین اثرھای او  
 "جزیرهٴ گنج" و "ربوده شده" است

role model (n.) (مثالً: الگوی من در زندگی پدرم است)اُلگو 
Roman (adj.)   وابستھ بھ شھر روم یا امپراطوری آن- 

 رومی 
rooted (adj.) غیرقابل تغییر   -(عقیده و...) ریشھ دار

(مثالً: نگرش او نسبت بھ رانندگان  
 انگلستانی اصالً عوض نمیشود) 

route (n.)  راھی کھ وسایل نقلیّھٴ عمومی مثل اتوبوس  راه)
ھر روز آنمسیر را طی میکنند) (مثالً: آیا خانھٴ  

 شما سر راه اتوبوس قرار دارد؟) 
routinely (adv.)  ًمثالً: عکس ھای ماھواره ای مرتباً مرتبا)

 در پیش بینی وضع ھوا استفاده میشوند)
rumble (n.)  مثالً: صدای اتومبیل ھا از دور  صدای غّرش)

 داخل خانھ می پیچید)
run into (v.) ...مواجھ شدن با 
  run into 
trouble/difficulty/problem
s 

(مثالً:         با مشکل/سختی و... مواجھ شدن
 نقشھٴ ما با مشکل بزرگی مواجھ شد)

run out of (v.) (موجودی چیزی را) دیگر نداشتن  -تمام کردن  
rural (adj.)  (مثالً: نواحی روستایی) روستایی 
Ss  
sabbatical (n.) (عموماً برای معلّمان)  مرّخصی موقتی  
sacrifice (v.) فداکاری کردن  -فدا کردن  
 sales representative 
(n.) 

مأمور فروش اجناس کارخانھ (در شھری     
 دیگر) 

Salvador Dali (n.)   نقّاش فرانسوی،متولد اسپانیا کھ بیشترآثارش
 در سبک سوریالیسم بود

sample (n.) (مثالً: نمونھ سؤاالت امتحانی) نمونھ 
saucepan (n.) نوعی قابلمھٴ کوچک با دستھٴ دراز 
Saul Bellow (n.)   نویسندهٴ آمریکایی، متولد کانادا کھ برندهٴ جایزهٴ

شد  ۱۹۷۶ادبی نوبل در سال    
savior (n.)  نجات دھنده -ناجی  
scale (n.)  مقیاس 
at the other end of the 
scale… 

        از سوی دیگر...  -ازطرف دیگھ...
(مثالً: بعضی از بچھ ھا مایع دردسرند از طرف  

دیگھ بعضی از بچھ ھا ھم واقعا نوعی تھدید  
 برای خانواده بھ شمار می آیند) 

scare off (v.)  ترساندن 
scene (n.) (عموماً صحنھ بد و ناخوشایند) محل  -صحنھ  

دیگھ بھ محل تصادف  دقیقھٴ  ۱۰(پزشک تا  
 میرسھ) 

scorching (adj.) (مثالً: یک روز گرم تابستانی) سوزاننده  -گرم  
scruffy (adj.) ندرس کھنھ و مُ  -) پاره پورهو... (لباس  
sculptor (n.)  تندیسگر  -مجّسمھ ساز  
sculpture (n.) تندیس -مجّسمھ  
sculpture (n.)  (ھنر) مجّسمھ سازی 
seaborne (adj.)  (مثالً: رزمایش نیروی دریابُرد ایران) دریابُرد  
second thought (n.) (در مورد چیزی) دوباره اندیشی  -تفکر مجدّد  
second-hand (adj.) (مثالً: دوچرخھٴ دست دوم) دست دّوم 
secure (adj.)  میرسھ)   آیندهٴ شرکت ایمن بھ نظرمثالً: (ایمن  
segregate (v.) (بخاطر مساىٴل نژادی و...) جدا کردن  

سفیدپوستان  لت تصمیم دارد سیاه پوستان را از (دو
 در مدارس دارد) 
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segregation (n.)    بخاطر نژاد  سیاست جداسازی و تبعیض)
 و...) 

self-centered (adj.) خودمحور  -خودپسند -خودخواه  
self-centeredness (n.)  خودخواھی 
self-evident (adj.)    آشکار(اینکھ تجربھ ھای کودکی بر   - بدیھی

رفتار   بزرگسالی تأثیر میگذارد یک چیز بدیھی  
 است) 

self-indulgence (n.)   تسلیم شدن بھ ھوا و ھوس ھای فردی  -ھوسرانی  
self-motivated (adj.) خوداکتفا  -خودانگیز  
self-perpetuating (adj.) خود جاویدساز(مثالً: اختالف میان دو   - ابَدی

 مذھب بھ یک تنفر ابدی تبدیل شده است)
semantic (adj.)  معنایی (مثالً: کلمھ ھا کوچکترین واحد

 معنایی اند کھ میتوانند یک جملھ بسازند) 
sentimental (adj.)  عاطفی (مثالً: دالیل عاطفی)  -احساسی  
sequence (n.)  مثالً: تسلسل  تسلسل  -زنجیرواری  -توالی)

 اختالفات موجب ایجاد جنگ بین دو کشور شد) 
sequential (adj.) متوالی  -بھ ترتیب  
sequentially (adv.)   بطور متوالی 
serpent (n.) افعی - مار بزرگ  
set (v.)    آغاز کردن            -وادار کردن  -آماده کردن

(یادآوری او مغز مرا آمادهٴ انجام آن 
  کرد)کار

set aside (v.) کنار گذاشتن  -اختصاص دادن  
set out (v.)  (از روی برنامھ عملی را) آغاز کردن 
setting (n.) ھای   (مثالً: رفتار او درموقعیّت موقعیّت -زمینھ

 مختلف اجتماعی متفاوت است) 
settle (v.)   (خود یا کسی را) آرام کردن یا شدن (با نشستن یا

 نشاندن بر روی یک جای نرم مثل صندلی و...) 
settlement (n.)  شھرک  -دھکدهٴ دورافتاده  
sexism (n.) جنس گرایی  -تبعیض جنسی  
sexist (adj.)  جنس گرایانھ 
shark (n.)  کوسھ 
sheltered (adj.)   مرفھ و تحت پوشش مناسب توسط افرادی

دیگر(من در کودکی ھیچ مشکلی نداشتم چون  
 والدینم برایم یک زندگی مرفھ فراھم کرده بودند) 

Sherlock Holmes (n.)   شخصیّت اصلی داستان ھای ِسرآرتور ُکنن ؛
شرلوک ھومز یک کارآگاه بسیار زیرک 

یّات توّجھ میکنداست کھ ھمیشھ بھ جزىٴ   
shimmer (v.)    مثالً: آب دریاچھ  درخشیدن  -زدنسوسو)

بعلّت    تابش نور ماه بر روی آن از دور می  
 درخشید) 

shimmering (adj.) درخشان  -سوسوزن  
shortchange (v.) حق کسی را ضایع کردن   -حق ُکشی کردن  
short-tempered (adj.) ازکوره در رو  -تندخو  
shrewd (adj.)  باھوش   -زیرک  
shrink (v.)  کوچک کردن یا شدن 
 shrink [+ away/back] 
(v.)  

(بعلت ترسیدن از کسی یا چیزی) فرار  
 کردن 

 (نمیدونم چرا بّچھ بودی از من میترسیدی؟!) 
shrub (n.)  بوتھ   -درختچھ  
shun (v.) اجتناب کردن از -(عمداً) دوری کردن از  

(مثالً: او باید بعلّت بیماری اش از مشروبات  
 الکلی دوری کند)

Siberia (n.)  (نام منطقھ ای در روسیھ) سیبری 
sideboard (n.) قفسھٴ ظروف  -(اتاق نھارخوری) گنجھ  
sideburns (n.) (تُرکی: خط باشی) خط ریش 
sight (v.) رصد کردن (از دور دیدن)  -رؤیت کردن  
signature (n.)  امضا 
silk screen (adj.) (نقاشی) چاپ شده با پارچھ ی ابریشم 

simplify (v.)  آسان(تر) کردن 
simultaneous (adj.)  ھم زمان (مثالً: این برنامھ ھمزمان بصورت

 زنده در رادیو و تلوزیون پخش خواھد شد)
simultaneously (adv.)  بطور ھم زمان 
single-gender (adj.) (مدرسھ) تک جنسھ 
  
Sir Arthur Conan Doyle 
(n.) 

پزشک و نویسندهٴ انگلستانی کھ بخاطر    
ز جملھ کارآگاه شرلوک ھومز و  ا  ا  ھایشداستان 

مشھور بود        دکتر واستُن    
sit-com (n.)  برنامھٴ رادیویی یا تلوزیونی بھ سبک کمدی 
site-specific art (n.)  آثار ھنری کھ بعنوان نماد در جایی خاص

میگذارند (مثالً: تندیس یک شخصیّت 
 مشھور کھ در میدان یک شھر میگذارند)

skywriting (n.)   نگارش حرف یا شکلی خاص در آسمان
 توسط دودی کھ از ھواپیما خارج میشود

slacken (v.) کساد کردن یا شدن   - کم کردن یا شدن  
(مثالً: وقتی پلیس را دید سرعتش را کم 

 کرد) 
sleeping bag (n.)  کیسھٴ خواب 
sleeveless (adj.) بدون آستین  - (پیراھن) رکابی  
slim (adj.) باریک اندام  -(بطور خوشایند) الغر  
slimy (adj.) لزج   -لجن آلود  
slip on (v.)  و... بھ سرعت) پوشیدن یا درآوردن (لباس  
slogan (n.)   (مثالً: شعار تبلیغاتی) شعار 
smash (v.) شکستن -ُخرد کردن  
smoke detector (n.) سنسور دود -دستگاه اعالم خطر حریق  
smoothly (adv.) (بدون ھیچ گونھ دردسر یا مشکل) بھ راحتی 

 (مثالً: مشکل ارتباطی براحتی برطرف شد) 
snake charmer (n.)  مارگیر 
snuggle (v.)    (خود یا کسی را)  درجای نرم و گرم قرار

در روز سرد زمستانی او از  دادن   (مثالً:
سرکار      برگشت وبالفاصلھ بھ زیر لحاف 

 گرم رفت) 
soar (v.) بھ شدت افزایش یافتن      -باالرفتن      

 (مثالً: نرخ بیکاری بھ سرعت افزایش میابد)
socioeconomic (adj.)  اقتصادی  -اجتماعی  
software (n.)   نرم افزار 
solely (adv.) تنھا (مثالً: فقط او مقصر است!) -فقط  
solid (adj.) سخت (مثالً: جسم جامد)  -جامد  
somber (adj.)  تیره)(رنگ) تیره (مثالً: قھوه ای  
somewhat (adv.) نسبتاً (مثالً: نسبتاً دیر شده است)  -تا حدّی  
sophisticated (adj.)   ُمدرن درعین حال پیچیده 
sophistication (n.)  معموالً پیچیدگی ھایی کھ در اثر تجربھ  پچیدگی)

و    (طّراحی سیستم آموزشی جدید بدست می آید)
 پیچیدگی ھای آن ممکن است سالھا طول بکشد) 

sore (n.) زخم   -جراحت  
South America  (چھاّرمین قارهٴ جھان) آمریکای جنوبی 
South Pacific Ocean (n.)   اقیانوس آرام جنوبی کھ از اکوادور شروع

 میشود و در قطب جنوب بھ پایان میرسد 
soybean (n.)   (دانھٴ) سویا 
spam (n.)  پیام ھای تبلیغاتی کھ بصورت عمده و بدون

 خواستھ قبلی بھ ایمیل شما ارسال میشود
spare (v.) (میشھ پنج دالر بھ من بدی؟) اعطا کردن  -دادن  

(از شرایط  خالص کردن  -راحت کردن  
 سخت) 

 (مثالً: او را از دردسر پاسخ دادن نجات دادم) 
spawn (v.) آوردن        بوجود -موجب شدن          

(مثالً: فقر مشکالت زیادی را بوجود آورده  
 است) 
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species (n.)  (انواع مختلف سگ ھای شکاری) نوع  -گونھ  
specimen (n.)  (مثالً: نمونھ برگرفتھ شده از ماھی) نمونھ 
spectacular (adj.) (مثالً: منظرهٴ تماشایی از ساحل) تماشایی 
spectator (n.) تماشاچی 
spill over (v.) مثالً: شورش ممکن  انتقال یافتن  -کشیده شدن)

 است بھ شھرھای مجاور نیز کشیده شود)
spirit (n.) روحیّھ 
spiritual (adj.)  روحانی (مثالً: رھبر روحانی) -مذھبی  
spit (v.)  تُف کردن 
spiteful (adj.) بدخواه   -کینھ توز  
spoil (v.)    (...مسافرت، پیکنیک و) بھ ھم  -تباه کردن

 زدن 
(مثالً: باران شدید پیک نیک ما را بھم    

 زد) 
sponsor (n.)   بانی چیزی  -مسىٴولیت چیزی را پذیرفتن

 شدن 
        (مثالً: آمریکا بانی مذارکات سران صلح شد)

sprout (v.) (از نظر تعداد بطور ناگھانی) افزایش یافتن 
(مثالً: تعداد استفاده کننده از ماھواره بطور  

 ناگھانی در کشور افزایش یافت)
squash (v.)  درھم کوبیدن   -لھ و لورده کردن  
 
stab (n.) 

تالش برای انجام کاری کھ برای اّولین بار است  
ر  آنرا انجام میدھید ویا اولین دفعھ ای است کھ د

آن   چنین شرایطی قرار گرفتھ اید و عموماً در
 ناموفق ھستید 

stability (n.) پایداری (مثالً: ثُبات بازار قیمت ھا)  -ثُبات  
stabilize (v.) دارای ثُبات شدن 
stable (adj.)   ثابت 
stagger (v.) تلوتلو خوردن  -لنگان لنگان راه رفتن  
stand (v.) قرار داشتن  -واقع بودن                     

الی یک تپّھ قرار دارد) ا باآنھ (مثالً: خانھ ی   
standardize (v.) یکجور کردن    -استاندارد کردن  
standardization (n.) یکنواخت سازی    -استاندارد سازی  
Star Wars (n.)  نام فیلمی علمی تخیّلی بھ کارگردانی و و

 نویسندگی ُجرج لوکاس 
 
stark (adj.) 

ساده و خشک  -دکوراسیون) شاق (از نظر 
(مثالً: فکر کنم رنگ سفید برای اتاق خواب 

 خیلی شاق باشھ)
state benefit (n.)  کمک ھزینھ ای کھ دولت انگلستان برای

 خانواده ھای فقیر، بیکار و... می پردازد 
statistician (n.) آمارگر  -آمار شناس  
statistics (n.)  و ارقام دولتی)آمار و ارقام (مثالً: آمار  
status (n.) وضعیّت 
steep (adj.) زیاد (مثالً: قیمت ھای گزاف)   -گزاف  
stick (n.)   مثالً: چوب چوب یا ھرچیز چوب مانند)

 بستنی) 
stiff (adj.) غیرقابل انعطاف   -سفت و سخت  
stifling (adj.)   (شرایط یا موقعیّت) طاقت فرسا 
stingray (n.)   نوعی ماھی پھن کھ دُمی دراز دارد کھ انتھای

   دُمش سوزنی شکل و سّمی است
stock (n.)  ذخیره (مثالً: کمبود ذخایر گندم) -موجودی  
straight (adv.)          مستقیماً                              -یکراست

 (مثالً: بعد از خرید مستقیماً بھ خانھ رفتم) 
strangle (v.)   خفھ کردن 
strategy (n.)  تدبیر   -سیاست  -استراتژی  
streamline (v.)  (خطوط تولید و... را)  مؤثر یا پربازده کردن  
stretch (v.) کردن دراز  -(بدن) کشیده کردن  
strict (adj.) شدید -(قوانین) سخت  

strike (v.)    (حادثھٴ بدی بصورت ناگھان) رخ دادن          
(مثالً: تصادف ھرلحظھ ممکن است رخ 

 دھد)
striker (n.)   اعتصاب کننده 
striking (adj.) قابل توّجھ -چشمگیر -برجستھ  
  stringed instrument 
(n.) 

مثل گیتار، ویولون و...  سیم دارآالت موسیقی     

strive (v.) کوشیدن   -بسیار تالش کردن  
stroll (n.)  (بمنظور تفریح، آرامش و...) قدم زدن 
 
study group (n.) 

نوعی جلسھ یا مطالعھ گروھی کھ اعضا 
میتوانند اشکاالت ھمدیگر را رفع کنند و بھ  

دھندرا افزایش  نفس خودنوعی اعتمادبھ   
 
stuff (n.) 

مادّه ی اولیّھ برای ساختن ھر چیز   -پارچھ
(مثالً: لباسھای محلّی با پارچھ ھای توری 

 بسیار ساده ای ساختھ شده بودند) 
submarine (n.) ریایی  زیرد  
submit (v.) مثالً: مقاالت باید   اراىٴھ کردن -تحویل دادن)

 تا آخر این ماه تحویل داده شوند) 
subsequent (adj.)  (مثالً: صفحھ ی بعدی کتاب) بعدی 
subside (v.)  (مثالً: فروکش کردن طوفان) فروکش کردن 
substance (n.)  مادّه 
substantial (adj.)  زیاد (مثالً: تعداد قابل توّجھی از   -توّجھقابل

 نمایندگان با اصل الیحھ مخالفت کردند)
subtle (adj.) مثالً: من پی بردم کھ  جزىٴی  -موشکافانھ)

 نگرش او نسبت بھ ما جزىٴی تغییر کرده است) 
suburb (n.)   حومھٴ شھر 
subzero (adj.)  (دمای) زیر صفر درجھ 
Suez Canal, the (n.)   کانال سوىٴز واقع در شمال شرقی مصر کھ

 دریای مدیترانھ را بھ دریای سرخ وصل میکند 
suffocate (v.) (بھ علّت کمی ھوا) احساس خفگی کردن 

از بین بردن (مثالً: حسادت  -سرکوب کردن
از بین می برد)  ھرگونھ رابطھ ای را  

suffocation (n.)  خفگی 
suntan (n.)  (پوست)  قھوه ای شدگی -برنزگی  
super (prefix.)  بھتر،بیشتر یا بزرگتر از حالت عادی 

← خرپول)  super-rich) 
suppress (v.) )(...جلوی خود را  -فرونشاندن  خشم ، گریھ و

(مثالً: نمیتونم جلوی خنده ام را بگیرم) گرفتن   
 
surrealism (n.) 

(نوعی سبک ھنری و  سبک ھنری سورىٴالیسم 
ادبی قرن بیستم کھ ھنرمند سعی میکرد مطلب و  

یا عکسی غیرمرتبط را بطور عجیب در اثر خود  
 بگنجاند) 

surveillance (n.) مثالً: پلیس سارقان را ماه ھا  مراقبت  -نظارت)
 تحت نظر گرفت) 

survive (v.) جان سالم بھ در بُردن -زنده ماندن  
susceptible (adj.) آسیب پذیر(مثالً: افراد سالخورده در   -حّساس

 برابر بیماری ھا بیشتر آسیب پذیرند)
sustain (v.) ادامھ دادن (مثالً: وظیفھٴ اصلی   -حفظ کردن

 دولتمردان حفظ رشد صعودی اقتصاد است)
sustainable (adj.) پایدار   -قابل تحّمل  
sweat (v.)  َعَرق کردن 
sweep [+along ] (v.) (بوسیلھ ی یک نیرو) بسرعت برده شدن- 

(مثالً: نیروی ازدحام جمعیّت  حرکت کردن 
آنقدر زیاد بود کھ ناچاراً توسط موج جمعیّت بھ  

 سوی جلو رانده شدیم)
sweltering (adj.)  (ھوا) گرم و سوزان 
swerve (v.)  مثالً:  ویراژ دادن  -ناگھان تغییرجھت دادن)

سوار یک دفعھ تغییر جھت داد تا  دوچرخھ 
 بھ سگ برخورد نکند)
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swipe (v.)  (با ُمشت و... بھ کسی) ضربھ زدن 
swirl (v.)   چرخیدن (مثالً: در اطراف خم رودخانھ آب

 می چرخید و کف می کرد) 
swirling (adj.)  (مثالً: دانھ ھای چرخان برف) چرخان 
symphony (n.)  سیقی قطعھٴ طوالنی مو -سمفونی  
symptom [+of] (n.)  نشانھ ی چیزی (مثالً: بیکاری کارمندان

 نشانھ ی وضع خراب اقتصادی جامعھ است)
)است تب  بیماری  این نشانھٴ ( نشانھ ی بیماری   

systematic (adj.) قاعده مند   -(قوانین، راه حل) اصولی  
Tt  
tackle (v.) مشکالت  حل   - از عھده ی (مشکل و...) برآمدن

 (مثالً: دولت برای حل مشکل توّرم مصمم است) 
tactic (n.)   روش  - ترفند  -تاکتیک  
take (v.) بعلّت ترافیک از ھلی کوپتر  بُردن  -رساندن)

 برای بردن مجروح بھ بیمارستان استفاده شد) 
take off (v.) مثالً:  (تجارت و...) خیلی زود رونق گرفتن)

 شغل او خیلی زود رونق گرفت)
take on (v.)   (مسىولیّت اضافی)بھ عھده  -قبول کردن

 گرفتن  
take up (v.)  مثالً: این فایل ھا حجم زیادی از  اِشغال کردن)

 حافظھ را اشغال میکنند) 
take your mind off sth 
(exp.) 

       فکر چیزی را از ذھن بیرون کردن 
 (مثالً: فکر امتحان فردا رو از سرت بیرون کن) 

tamper with (v.)   دستکاری کردن   -َور رفتن با چیزی              
 (مثل اینکھ یک نفر اسناد رو دستکاری کرده!) 

tangible (adj.) مثالً: سیاست ھای  محسوس  -قابل مالحظھ)
حظھ ای را برای شرکت  اخیر سود قابل مال 

 آورد) 
tap (v.)   (ضربھ) زدن (مثالً: با انگشتاش بھ میز

 میزد) 
target (n.)   ھدف 
Tate Britain (n.)  انگلستان  موزه ای در جنوب لندن کھ آثار ھنری

 از قرن شانزده تا عصرجدید گرد آوری شده  
tattered (adj.) مندرس   -پوره (لباس) کھنھ وپاره  
tease (v.) شوخی کردن              -مسخره کردن  

 (مثالً: ناراحت نشو! شوخی میکردم...) 
teem with (v.)  (مثالً: خیابان پُر از توریست بود) پُر بودن از  
teeming (adj.) شلوغی   -ازدحام  
telescope (n.)  تلسکوپ 
telemarketing (n.)  بازاریابی تلفنی 
telomerase enzyme (n.)   نوعی آنزیم کھ درانتھای برخی از کروموزوم ھا

وجود دارد و میتواند در تقسیم سلولی و بروز  
 سرطان تأثیر داشتھ باشد 

temper (n.)  خشم -بدُخلقی  
tenant (n.)   مستاٴجر 
tend (v.) گرایش داشتن -تمایل داشتن  
tend to do sth  ... مثالً: انسان وقتی کھ پیر  تمایل داشتن بھ)

 میشود تمایل دارد کھ کمتر بخوابد)
tendency (n.) میل   -گرایش  
terrain (n.)  (مثالً: زمین سنگی) زمین 
Thailand (n.)   تایلند؛ نام کشوری در جنوب شرقی آسیا کھ

پایتخت آن بانکوک است نام سابق تایلند، سایَم  
 بود

  the untrained eye 
(exp.) 

از نگاه غیر  مثالً:  (  نگاه غیرحرفھ ای...از   
) حرفھ ای، این سنگ الماس بھ نظر میرسھ  

theme (n.) (موضوع جلسھ"حقوق زنان" بود) موضوع 
  there is more than one                                      

way to skin a cat (exp.) 
راه دیگھ ای ھم برای رسیدن بھ چیزی میخوایی  

 (ھدفت) وجود داره! 

 thousandfold 
(adj./adv.) 

(مثالً: رشد ھزار  ھزار درصد   -ھزار برابر
 درصدی  در جمعیّت این منطقھ مشاھده میشود) 

threat (n.) تھدید (مثالً: خطری برای امنیّت ملّی)  -خطر  
threshold (n.) آستانھ (مثالً: درگاه خانھ)  -درگاه  
Tibet (n.)  دارای  جنوب غربی چین کھ واقع در کشور تبت

حکومت خودمختار میباشد و این کشور بھ جشنھا  
 و مراسم ھای  پیچیده ی بودایی اش مشھور است 

time-consuming (adj.)  َوقت گیر  -روقت ب  
toss (v.)  (بھ شدت) باالوپایین بُردن 
touchdown (n.)   (فوتبال آمریکایی) توپ را بسوی دروازهٴ

 حریف حمل کردن و از خط رد کردن 
touchy (adj.) (مثالً: مسىٴلھ ی حّساس سیاسی) حّساس 
toxin (n.) ماده ی سّمی 
trademark (n.)  پوشیدن تیشرت راه راه  ویژگی  -وجھ متمایز)

 یکی از ویژگی ھای بازیگران ُکمدی است) 
trading (n.) داد و ستد  -خرید و فروش -معاملھ  
traffic jam (n.)  (بھ علّت ازدحام ماشین ھا) راھبندان 
trailer (n.) کامل یک فیلم یا   فیلم کوتاھی کھ قبل درآمدن

بازی، از قبل توسط آن شرکت بھ منظور  
 تبلیغات پخش میشود (تریلر) 

tranquil (adj.) بی دغدغھ                      -راکد -آرام  
 (مثالً: یک دھکدهٴ کوچک و آرام) 

treasurer (n.) خزانھ دار -صندوق دار  
 
treat (v.)  

بھ عمل مواد شیمیایی)  (بویژه بوسیلھٴ 
پاکیزه کردن چیزی یا جایی                 -آوردن

(مثالً: فاضالب تصفیھ شده میتواند بعنوان 
 کود برای زمین ھای زراعتی استفاده شود)

trek (n.)   سفر پرمشکل و سخت کھ معموالً با پای  پیاده و
بمنظور جست و جو و ماجراجویی انجام میشود  

) (مثل سفر اُدیسھ   
trek (v.)   (معموالً با بی عالقگی) پیاده روی کردن

 (مثالً: دیگھ نمیخوام از اون کوه باال برم!) 
tremendous (adj.) فوق العاده  -محشر  
trend [+toward/to ] (n.) تمایل (قیمت کاال رو بھ کاھشھ!)  -گرایش  
trip (v.)  (با پا انداختن کسی را) بھ زمین انداختن 
trompe l'oeil (n.)   نوعی سبک نقاشی کھ جلوه ی خاصی بھ اثر

 میدھد و انسان میپندارد کھ آن واقعی است
truancy (n.)   مدرسھ ُگریزی 
trustworthy (adj.) اَمین -قابل اعتماد  
tube (n.) خمیردندان) تیوب (مثالً: تیوب -لولھ  
tumble (v.)  (ناگھان) افتادن (مثالً:بھ علّت خستگی یک

 دفعھ روی تخت افتادم و خوابیدم)  
turbulent (adj.) بی ثُبات (مثالً: بازار بی ثبات ارز) -پریشان  
turning point (n.) دگرگونگاه   -نقطھ ی عطف  
tutor (v.)  (بصورت خصوصی) تدریس کردن 
Uu  
ubiquitous (adj.)   ھمھ جا حاضر(مثالً: این روزا مغازه ھای

 غذای آماده ھمھ جا میشھ پیدا کرد)
ultimately (adv.) باالخره  -سرانجام  
ultraviolet (adj.)   ماورا بنفش 
undercharge (v.)                (از روی اشتباه) کمتر پول گرفتن

دالر کمترپول  گرفت)  ۲(مثالً: فروشنده از من   
underdeveloped (adj.) توسعھ نیافتھ یا کم توسعھ یافتھ   
underestimate (v.)      دست کم گرفتن (مثالً: رقیبت رو دست کم

 نگیر!) 
undergo (v.)  (معموالً چیزی ناخوشایند را)تجربھ کردن- 

دستخوش چیزی شدن (مثالً:کشور دستخوش 
 تغییرات اقتصادی اخیر شده است) 

underlying (adj.) بنیادی (مثالً: علّت اصلی افسردگی)  -اساسی  
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undermine (v.)             (قدرت کسی را) تضعیف کردن
(مثالً: سیاست ھای اقتصادی اخیر تھدیدی برای  

 تضعیف قدرت وزارت بھداشت میباشد)  
undernourished (adj.)  دچار سوء تغذیھ   
underpaid (adj.)  کمتر(از ُمزد واقعی) حقوق دادن 
underrate (v.)    کمتر از مقدار واقعی تخمین    -کوچک شمردن

ا کوچک  زدن   (ما نباید اھمیّت این قرارداد ر 
 بشماریم) 

underscore (v.)  زیر چیزی (نوشتھ) خط کشیدن 
undersell (v.)  بھ قیمت ارزان تر فروختن 
undertake (v.) بھ عھده گرفتن  -تقبّل کردن  
undervalue (v.)  کم ارزش شمردن 
underwrite (v.) اوراق   -کردن (مخارج چیزی را) تقبّل

چیزی را خریدن (مثالً: دولت ھزینھ ی  
 ساخت ورزشگاه را تقبّل میکند)

undesirable (adj.)  (مثالً: اثرات نامطلوب دارو) نامطلوب 
undue (adj.) مثالً: ما نمیخواھیم اضافی  -بیش از حد)

 مسىٴولیّت اضافی بر دوش او بگذاریم)
unethical (adj.)   غیراخالقی 
uneventful (adj.) مثالً: آنھا  بی خطر  -عاری از رویدادھای مھم)

 بعد از سفری امن و بی خطر بھ مقصد رسیدند) 
unfold (v.)    پھن کردن       -(چیز تا کرده ای را) گستردن

(مثالً: او نقشھ را روی میز بزرگی پھن 
 کرد) 

unheard of (adj.)     ھایش     (مثالً: او برای اولّین بار بھ موبی سابقھ  
سابقھ است) بی  رنگ گذاشتھ کھ این در نوع خود   

unlock (v.)  (...قُفل، در و) باز کردن  
unprecedented (adj.) بی نظیر(مثالً: وقوع چنین  -بی سابقھ

در عصر جدید بی سابقھ است) حوادثی  
unquestioned (adj.)   :ً(از سوی ھمھ ی مردم) پذیرفتھ شده    (مثال

این کھ شاھنامھ یک حماسھ ادبی است برای 
 مردم ایران چیزی بدیھی است) 

unrest (n.) اغتشاش -آشوب   
unzip (v.)  (زیپ لباس، بوقچھ و... را) باز کردن 
up to standard (exp.) (!مثالً: کارش خیلی تعریف نداره) خوب 
update (v.)  باز کردن بروزرسانی کردن یا شدن 
upward (adj.) مثالً: قیمت ھای روبھ  صعودی  -روبھ باال)

   باال)
urban (adj.)  (مثالً: مناطق شھری) شھری 
urge (v.) وادار کردن  -اصرار کردن  
Uruguay (v.)   کشور اوروگوىٴھ واقع در شمالشرقی  آمریکای

        جنوبی و پایتخت آن مانِت ودیو است
utilize (v.)  مورد استفاده قرار دادن                     

(مثالً: این اتاق بعنوان اتاق ورزش بھ کار  
 میرود) 

utilization (n.) (استفاده از انرژی بادی) بھ کارگیری  -استفاده  
Vv  
vague (adj.)  ُمبھم 
vandal (n.)   (مخّرب اموال عمومی شھر) خرابگر  
Vanuatu (n.)   نام کشوری جزیره ای واقع در جنوب غربی

اقیانوس آرام و شرق استرالیا کھ پایتخت آن پُرت  
 ویال میباشد 

vast (adj.) کالن (مثالً: ثروت کالن)   -عظیم  
Venice (n.)    و دارای سیستم   ونیز؛ نام شھری توریستی

شھری    رودخانھ ای کھ در شمالشرقی ایتالیا  
 واقع است 

venom (n.)  َزھر(فقط زھر جانواران مثل مار و...)  -مس  
venue (n.)   (نمایش، کنسرت، کنفرانس) محل اجرا 

very (adj.)  ً ھمان (مثالً: شما دقیقاً ھمان فردی  -دقیقا
 ھستید کھ ما نیاز داشتیم!)

viable (adj.)    دارای امکان موفّقیّت  -عملی
 (راھکارعملی) 

vibrant (adj.)  سرزنده   -پویان -پُرشورپُرطراوت و  
vice versa (adv.)  برعکس (مثالً: شما میتوانید از کیش بھ قشم

 با کشتی بروید وبرعکس) 
victor (n.) برنده  -(میدان جنگ، مسابقھ) پیروز  
Vietnam (n.)   کشور ویتنام واقع در جنوب شرقی آسیا این

ّما در  کشور قبالً توسط فرانسوی ھا اداره میشد ا
 اواسط قرن نوزدھم بھ دو کشور مستقل تقسیم شد  

vigorous (adj.) قاطع (مثالً: ورزش شدید) -شدید  
Vincent van Gogh (n.)  ھلندی کھ بخاطر   نقاش سبک ایمپرشینیست

 کاربرد زیبای رنگ ھا در اثرھایش مشھور است 
vindictive (adj.) انتقام جو  -کینھ توز  
vindictiveness (n.) انتقام جویی -کینھ توزی  
violation (n.) تجاوز             -قانون شکنی -برھم زنی

 (مثالً: تجاوز بھ حقوق انسان ھا) 
virtually (adv.)  ًتقریبا 
virus (n.)   ویروس 
visual arts (n.) ...ھنرھای تجّسمی مثل: نقّاشی، عکاسی و 
vivid (adj.) پویا (مثالً: افکار زنده) -زنده  -روشن  
vividly (adv.)  بطور زنده و روشن 
vocational school (n.)   ھنرستان 
volcano (n.)   کوه آتش فشان 
lava (n.) مذاب آتش فشانی  موادّ  -گدازه  
dormant (adj.) (در مورد کوه آتش فشان) خاموش- 

 غیرفعّال  
voyage (n.)  (عموماً طوالنی مدّت) سفر دریایی یا فضایی 
Ww  
wage-earner (n.) حقوق گیر  -نان آور  
Ww  
wage-earner (n.) حقوق گیر  -نان آور  
wander (v.)   (با تکرار مطالب گفتھ شده)   منحرف شدن از

بی ربط حرف زدن  -موضوع اصلی   
washday (n.)  روز شستن لباس ھا 
Washington D.C. (n.)  واشینگتن؛ پایتخت ایالت متحدهٴ آمیرکا 
water-color (n.)  آبرنگ 
waterway (n.) مسیر آبی  -آبراھھ  
website (n.)  وب سایت 
weeping (adj.)   گریان 
welfare (n.) خوشبختی (مثالً: والدین بدنبال   -آسایش -رفاه

 خوشبختی فرزندان خود ھستند) 
what/why/how/where 
on earth (exp.) 

چھ قلتی؟!  -اصالً  -کدوم گوری؟!  (قید تأکید)  
 (مثالً: این ھمھ مدت بیرون چھ قلتی میکردی؟!) 

wheat (n.)  گندم 
when the cat's away, 
the mice will play (exp.) 

وقتی یک بزرگتر(کارفرما) سِر بچھ ھا  
ارمندھا)   نیست، بچھ ھا (کارمندان) ھرکاری  (ک

دلشون بخواد   میکنند یا ھرجوری دلشون  
 خواست میتونند رفتار    کنند! 

whilst (conj.)  زمانیکھ (مثالً: من دوست ندارم زمانیکھ
تنھا زندگی کنم)دانشجو ام،   

whisper (v.) تند تند و ناشمرده حرف زدن   -پچ پچ کردن
 (درحالیکھ دیگران منظور ما را نمیفھمند)

wilderness (n.)  سرزمین نامسکون و وحشی و دست نخورده
 (مثل مناطق قطبی)

wind down (v.)    بھ تدریج (تولید محصوالت و... را) کاھش دادن
قرار است سال آینده بستھ    چون کارخانھ (مثالً: 
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شود بھ ھمین دلیل تولید محصوالت خود را کم  
 کرده است) 

wind instrument (n.)   آالت موسیقی مثل: فلوت و... کھ با دمیدن باد
 دھان خود بھ درون آنھا کار میکنند 

wing (n.)   قسمتی از ساختمان ھای  ضمیمھٴ ساختمان)
ساختمان بیرون زده  بزرگ کھ ھمانند بال از  

 است و جدا از ساختمان در ھوا معلّق مانده است) 
wisdom (n.) دانش  -درایت -ِخَرد  
withdraw (v.) دست کشیدن            -کناره گیری کردن

(مثالً: جراحت، او را مجبور کرد تا از مسابقھ  
 کناره گیری کند) 

word processing (n.)   (wordاستفاده از) ازیواژه پرد   
work out (v.) نایل شدن (رسیدگی بھ جزیٴیّات  -انجام دادن

 پرونده ھنوزانجام نشده)  
wreck (v.) (بھ شدّت)  ویران کردن (مثالً: بدنھ ی ماشین

 در تصادف کامالً از بین رفت) 
wreckage (n.) الشھ (مثالً: خلبان ھواپیما  -آھن پاره -بقایا

بعد از سقوط ، چندین ساعت در الشھ ی 
 ھواپیما   گیر کرده بود)  

wrinkled (adj.)    چروکیده (مثالً: چھره ی چروکیده ی
 پیرمرد) 

Yy  
yoga (n.) یوگا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


