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                Word   Phonetics              *Pos              translation 

 

  A a  
a bird in the hand is worth two 
in the bush  

 exp  ! چیزی رو کھ در حال   (بھتر استسیلی نقد بھ از حلوای نسیھ
داریم با ریسک کردن یا طمع کاری از دست ندھیم)  دست حاضردر  

a fish out of water   exp  احساس بیگانگی یا غرابت میکند چون برای اولین شخصی کھ
 بار است در آن محل یا موقعیت قرار گرفتھ میگیرد 

a piece of cake   exp  بودن چیزی)  آسانمثل یک لیوان آب خوردن بودن (کنایھ از  
a shoulder to cry on   exp  کسی کھ ھمدرد شماست و بھ مشکالت و حرف ھای شما گوش میدھد 
abduct  /æbˈdʌkt/ V  آدم ربایی کردن 
abduction   /æbˈdʌktʃn / n آدم ربایی 
abductor /æbˈdʌktər/ n آدم ربا 
aberrant /æˈberənt/ adj (مثالً: رفتار غیرعادی او ھمھ را شگفت زده کرد)  غیرعادی  
abnormal /æbˈnɔːrml/ adj غیرمعمولی  - غیرعادی  
abnormality /ˌæbnɔːrˈmæləti/ n چیز یا وضع غیرعادی  - نابھنجاری  
abolish /əˈbɑːlɪʃ/ V مالیات ھا) از بین بردن (مثالً: فسخ قانون -منسوخ کردن  
abolition /ˌæbəˈlɪʃn/ n  فسخ (مثالً: الغای قانون بردگی) -الغا  
abort /əˈbɔːrt/ V  سقط جنین کردن 
abortion /əˈbɔːrʃn/ n (عمدی) سقط جنین 
above all  exp  داری ذھنی خالقھ ! او کھ   ھاز ھمھ مھمتر این (مثالً:از ھمھ مھمتر (  
abrupt /əˈbrʌpt/ adj  (مثالً: تغییر ناگھانی نقشھ از پیش تعیین شده) غیرمنتظره  -ناگھان  
absence makes the heart grow 
fonder 

 exp ! دوری و دوستی 

absent-minded /ˈæbsəntˈmaɪndɪd/ adj  حواس پرت  -فراموشکار  
absolve /əbˈzɑːlv/ V  شواھد بدست آمده  (مثالً:  از دوش کسی برداشتن  -   گناه) بخشیدن(از

 تمامی اتھامات را از دوش خلبان برداشت و بیگناھی او را اثبات کرد) 
absorb /əbˈzɔːrb/ V  (مثالً: حجم چوب با جذب آب افزایش میابد) جذب کردن 
abstain [+from] /əbˈsteɪn/ V  (مثالً: پرھیز از استعمال دخانیات) اجتناب یا پرھیز کردن 
abuse /əˈbjuːz/ V  بدرفتاری کردن 
academic /ˌækəˈdemɪk/ adj آموزشی -تحصیلی -مربوط بھ تحصیالت دانشگاھی          

 (مثالً: برنامھ ای راھبردی برای افزایش سطح استانداردھای آموزشی) 
acceptance speech /əkˈseptəns spiːtʃ/ n   سخنرانی ای کھ بعد از دریافت جایزه یا تقدیرنامھ توسط آن

از او تقدیر شده ارائھ میشودفردی کھ   
account for /əˈkaʊnt fɔːr/ V مثالً: عناصری کھ فرق بین این دو   توجیھ کردن -توضیح دادن)

 رتبھ بندی را توضیح میدھند) 
ache /eɪk/ V دل خواستناز تھ   -(برای داشتن چیزی) آرزو کردن  
acquaintance /əˈkweɪntəns/ n (مثالً: دوستان و آشنایان ما در این جشن دعوت بودند) ھمکار  -آشنا  
acquiesce [+in/to] /ˌækwiˈes/ V موافقت کردن  -(علیرغم میل باطنی) رضایت دادن  
acquit /əˈkwɪt/ V (اعالم بیگناھی فردی بطور رسمی)  تبرئھ کردن  
act up /ˈækt ˈʌp/ V  دوباره درد نکنھ (مثالً: امیدوارم کمرم ملتھب و دردناک شدن (  
acute /əˈkjuːt/ adj وخیم (مثالً: درد شدید یا وضعیت بحرانی) -بحرانی -شدید  
adaptable /əˈdæptəbl/ adj سازش پذیر   -انعطاف پذیر  
adaptability /əˌdæptəˈbɪləti/ n سازش  -سازگاری  
adaptive /əˈdæptɪv/ adj  و انطباق با محیطدارای توانایی سازگاری  
address /əˈdres/ V  :ًرئیس جمھور باید بصورت  شخص خطاب قرار دادن (مثال

 "جناب رئیس جمھور" مورد خطاب قرار بگیرد) 
adjoining /əˌdʒɔɪnɪŋ/ adj (مثالً: اتاق ھمجوار اتاق ما) ھمجوار 
adjunct /ˈædʒʌŋkt/ n  کارت ھای افزایش حافظھ  (مثالً: افزونھ غیرضرورری و فرعی

) ھستند افزونھ ی مفیدی برای رایانھ ھای شخصی   
admission /ədˈmɪʃn/ n  اعتراف نامھ 
adolescent /ˌædəˈlesnt/ adj وابستھ بھ دوره نوجوانی 
adolescent /ˌædəˈlesnt/ n  نوجوان 
adventurous /ædˈventʃərəs/ adj مخاطره آمیز -پرماجرا  
adversity /ədˈvɜːsəti/ n بدبختی   -سختی -فالکت  
affair /əˈfer/ n گردھمایی (مثالً: مھمانی کسل کننده بود)  -مھمانی  
affirm /əˈfɜːrm/ V تصریح کردن   -بطور قطع و عمومی اعالم کردن  
afflict /əˈflɪkt/ V  بردن) رنج بردن (مثالً: از ضعف بینایی رنج  
affordable /əˈfɔːrdəbl/ adj دارای قیمت مناسب -در استطاعت شخص  




