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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  
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agent /ˈeɪdʒənt/ n  (مثالً: صابون یک نوع ماده پاک کننده است) ماده 
Albert Einstein /ˈælbərt ˈaɪnstaɪn/ n آلبرت انیشتین فیزیکدان و ریاضی دان آمریکایی کھ متولد آلمان بود 
alert  /əˈlɜːrt/  V  مثالً:ھمسایھ  اعالم خطر کردن  -اطالع دادن بھ مراجع قانونی)

) تماس گرفتآتش نشانی   اما با شنیدن صدای آژیر خطر بالفاصلھ ب  
on (the) alert (for)  exp  زنگگوش بھ  -مواظب  
Alfred Nobel /ˈælfrəd noʊˈbel/ n  آلفرد نوبل مھندس و شیمی دان سوئدی کھ مخترع دینامیت بود 
alien /ˈeɪliən/ adj  خارجی -اجنبی  -(شخص) بیگانھ  
alienated /ˈeɪliəneɪtəd/ adj   (از خود یا جامعھ)مثالً: بسیاری از افراد مجرد  انزواطلب  -بیزار)

جامعھ خود تعلق ندارند) احساس میکنند بھ    
alight /əˈlaɪt/ adj روشن          -براقاز ھیجان یا شادی و....)   (صورت و چشم

 (مثالً: سرور و نشاط پیروزی در چھره او برق میزد) 
all or nothing  exp کامل انجام بگیرد در غیر   % بصورت ۱۰۰شرایط یا موقعیتی کھ باید

(مثالً: یا کالً   اینصورت مورد قبول نیست یا با شکست روبرو میشوید 
 دو دلی رو میزاری کنار یا در غیر اینصورت بھ ھدفت نمیرسی) 

allegedly /əˈledʒIdli/ adv (ولی نھ لزوماً اثبات شده) طبقھ گفتھ مردم  -طبق آنچھ گزارش شده  
allegiance /əˈliːdʒəns/ n  عھد -بیعت  -وفاداری  
allocate /ˈæləkeɪt/ V کنار گذاشتن   -اختصاص دادن  
alternative /ɔlˈtɜːnətɪv/ n گزینھ  -کار -چاره                                                         

 (مثالً: پرداخت حقوقت از دو راه امکان پذیره یا ماھیانھ یا ھفتگی! ) 
amber /ˈæmbər/ n زرد  - (رنگ) کھربایی  
ambiguous /æmˈbɪɡjuəs/ adj  (مثالً: سخنان مبھم و دوپھلو) مبھم  
amid /əˈmɪd/ prep درحین  -درمیان  
an open book   exp (کنایھ از ساده و غیرپیچیده و قابل فھم) مثل یک کتاب باز بودن 
Anatole France /ˈænəˌtoʊl ˈfræns/ n ناتول فرانس نویسنده فرانسوی کھ بخاطر رمان ھای پیچیده و داستان  آ

    ھای کوتاھش مشھور بود
anecdotal /ˌænɪkˈdoʊtl/ adj  (مثالً: شواھد روایتی) (براساس تجربھ شخصی نھ آزمایش) روایتی 
anesthetize /ənˈesθəˌtaɪz/ V بی ھوش کردن  -بی حس کردن  
anguish /ˈæŋɡwɪʃ/ n درد (بخاطرنگرانی یا استرس)  -تشویش -اضطراب  
animated /ˈænɪmeɪtəd/ adj (مثالً: نقاشی متحرک کھ ھمان کارتون است) متحرک  
anonymous /əˈnɑːnɪməs/ adj  بی نام و نشان (مثالً: نویسنده ای گمنام) -گمنام   
antagonist /ænˈtæɡənɪst/ n (مثالً: او تا حاال بھ رقیب خود نباختھ است) دشمن  -حریف  -رقیب  
antecedent /ˌæntɪˈsiːdnt/ n  (در دستور زبان) مرجع ضمیر 
anthropology /ˌænθrəˈpɑːlədʒi/ n (داروی باکتری ُکش و ضدعفونی کننده) آنتی بیوتیک 
antibiotic /ˌæntibiˈɑːtɪk/ n (رشتھ) مردم شناسی 
antibody /ˈæntɪbɑːdi/ n پادتن 
anticipate /ænˈtɪsɪpeɪt/ V  پیش بینی کردن 
antidote /ˈæntidoʊt/ n  پادزھر 
antifreeze /ˈæntifriːz/ n   ضدیخ 
antihistamine /ˌæntiˈhɪstəmiːn/ n  (داروی ضد حساسیت و آلرژی) آنتی ھیستامین 
antipathy [+for/to/toward] /ænˈtɪpəθi/ n انزجار   -(حس) بیزاری  
antiseptic /ˌæntəˈseptɪk/ n   داروی ضدعفونی کننده 
antisocial /ˌæntiˈsoʊˈʃl/ adj جامعھ ستیز  -(انسان) گوشھ گیر  
antonym /ˈæntənɪm/ n  (مثالً: خوب متضاد بد است) (واژه) متضاد 
apparition /ˌæpəˈrɪʃn/ n ۱- موجود عجیب غریب و ترسناک  -(توھم دیداری) شبح  

شخصی با قیافھ و ظاھر عجیب غریب -۲  
appeal [+against] /əˈpiːl/ V استیناف دادن -خواھش کردن تصمیم و نظر دادگاه )  (برای تغییر  
appeals court /əˈpiːlz kɔːrt/ n   وظیفھ آن رسیدگی  دادگاه قضایی ایالت متحده آمریکا کھ  ۱۲یکی از

بھ شکایات مردمی است کھ از قضاوت و یا رأی قاضی و دادگاه  
 پرونده قضایی خود راضی نیستند 

appetizer /ˈæpətaɪzər/ n  (پیش غذا) اشتھاآور 
aquarium /əˈkweriəm/ n   آکواریوم 
arch /ɑːrtʃ/ n است) (برای مثال منظور از تاق پل قسمت منحنی زیر آن  قوس -تاق  
armed forces, the /ˌɑːrmdˈfɔːrsəz, ði/ n (متشکل از نیروھای زمینی و ھوایی و دریایی) نیروھای مسلح 
armed  adj (مثالً: سرقت مسلحانھ) مسلح یا مسلحانھ 
arrogant /ˈærəɡənt/ adj گستاخ -(انسان) متکبّر  
arson /ˈɑːrsn/ n  دولتی و...)ایجاد حریق عمدی (در ساختمان ھای  
arsonist /ˈɑːrsənɪst/ n  (کسی کھ عمداً ایجاد حریق میکند) آتش افروز 
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Arthur F. Lenehan /ˈɑːrθər ef ˈlenəhən/ n نگار، او اذعان دارد کھ شخصی    آرتور اف لنھن نویسنده وروزنامھ
 بسایر تیزھوش و بذلھ گویی است 

articulate / ɑːrˈtɪkjulet/ adj  کسی کھ عقاید و نظرات خود را بصورت  (شخص) فصیح رفتار)
میکند)   و ابراز بیان و گیرا  خیلی شفاف  

assault /əˈs ɔːlt/ n شدند) (مثالً: دو فرد متھم بھ یورش بھ دادگاه احضار حملھ  -یورش  
assailant /əˈseɪlənt/ n  مھاجم  -حملھ کننده  
assert /əˈsɜːrt/ V (مثالً: او دائماً اظھار بیگناھی میکرد) اعالم کردن  -اظھار کردن  
assertive /əˈsɜːrtɪv/ adj پرمدعا   -جسور  
assistance /əˈsɪstəns/ n  میکرد) (مثالً: او مغازه را بھ کمک پسرش اداره دستیاری  -کمک  
assumption /əˈsʌmpʃn/ n  فرض 
astrology /əˈstrɑːədʒi/ n طالع بینی   -ستاره شناسی  
at first sight  exp (مثالً: او در نگاه اّول عاشق شد) در نگاه اّول 
at the sight of sth  exp  کند) امکان دارد ھنگام دیدن خون غش   او ھنگام دیدن (مثالً: -مقابلدر  
attitude /ˈætɪtuːd/ n  نگرش 
attuned /əˈtuːnd/ adj نیاز  دارای اشراف و شناخت کامل (مثالً: شرکت بھ کارکنانی

 دارد کھ با فرھنگ جوان امروزی کامالً آشنایی داشتھ باشند) 
audible /'ɔːdəbl̩/ adj  (مثالً: صدای او آنقدر ضعیف بود کھ قابل شنیدن نبود) قابل شنیدن  
aura [+of] /ˈɔːrə/ n باقی ماند)  ھا در ذھن  معما  خانھ در ھالھ ای ازتجلی (مثالً: آن  - ھالھ  
Austin /'ɔːstən/ n (پایتخت ایالت تکزاس آمریکا) آستین 
awe /ɔː/ n  ترس - ھیبت -(آمیزه ای از ترس و احترام و شگفتی) حیرت   
awning /ˈɔːɪŋ/ n  (معموالً از جنس پارچھ) سایبان 
  B b  
back /bæk/ V  دالر شرط بندی  ۵۰(مثالً: علی روی اسب سیاه شرط بندی کردن

برنده شد) کرد و در نھایت   
back to front  exp برعکس (مثالً: فکر کنم لباستو پشت بھ جلو پوشیدی!)   -پشت بھ جلو  
back up /ˌbækˈʌp/ V    را تأیید میکند)   (مثالً: تمام شواھد گفتھ ھای متھمو پشتیبانی کردن  تأیید  
bald /bɔːld/ adj  تاس  -کچل  
bald eagle /ˌbɔːld ˈiːgl/ n  نوعی عقاب شکاری با سر و گردن سفید کھ بیشتر در  عقاب  گر)

آمریکای شمالی پیدا میشود و بعنوان نماد ملی ایالت متحده آمریکا  
 محسوب میشود) 

balmy /ˈbɑːmi/ adj  خوشایند (مثالً: یک روز تابستانی خوشایند) -مطبوع  
banishment /ˈbænɪʃmənt/ n   تبعید 
Barcelona /ˌbɑːrsəˈloʊnə/ n   باشگاه ھای ورزشی بارسلونا واقع در شھر بارسلونا مرکز استان کاتالونیا

گاه ھای فوتبالش مشھور است این مجموعھ در سال  کھ بیشتر بخاطر باش 
س، انگلستان و بھ کمک عده ای از اھالی  یتوسط عده ای از سوئ  ۱۸۹۹

 ھمان استان بھ رھبری جان گمپر بنیان گذاری شد 
bargain /ˈbɑːrɡən/ V  چانھ زدن 
bark /bɑːrk/ V (سگ) پارس کردن 
bark /bɑːrk/ n  صدای عوعو سگ -صدای پارس سگ  
barrel /ˈbærəl/ n  بشکھ 
base on /ˈbeɪs ɔːn/ V استوار بودن -(بر پایھ چیزی) بنا بودن                        

دوستی اونا بیشتر بر پایھ احترام متقابل استوار بود)  (مثالً:  
be a far cry from  exp  پاریس نسبت بھ اون چیزی کھ تصور   (مثالً:کامالً متفاوت بودن

 میکردیم کامالً متفاوت بود) 
be going  exp (برای خوردن یا جھت استفاده کردن)  وجود داشتن -موجود بودن  

غذایی داریم؟) (مثالً: تو یخچال   
half going  exp  ناکامل  -نیمھ آماده  
be of two minds (about sth)  exp  (راجع بھ چیزی) دو دل بودن 
Beloved /bɪˈlʌvd/ n موفق بھ دریافت   ۱۹۸۷کھ در سال  نام رمانی است از تونی ماریسون

این رمان بر پایھ    شد  آمریکا تندیس اثر برتر از جشنواره پولیتزر 
 زندگی برده ای بنام مارگارت گرانر است 

bestow /bɪˈstoʊ/ V سرباز بخاطر شجاعتی کھ در  (مثالً:  ارزانی داشتن  -ھدیھ دادن
  میدان نبرد بھ خرج داد مدال افتخار دریافت کرد)

bewildered /bɪˈwɪldə(r)d/ adj  بھت زده   -سردرگم  
big-hearted /ˌbig-'hɑːrtɪd/ adj  (شخص) دست و دل باز و مھربان 
binomial /baɪˈnoʊmɪəl/ n د ونامی  -(عبارت) دو بخشی                                             

 (مثالً: "فنجان و سس" یک عبارت دو بخشی است) 
biographical /ˌbaɪəˈɡræfɪkl/ adj  وابستھ بھ حوادث اتفاق افتاده یا زندگی نامھ یک فرد 
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  birds of a feather flock together  exp  ھمجنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز/ کند ھمجنس با  
ی از اوناست)           ھر کسی با ھم نوع خودش میگرده چون یک ) 

bishop /ˈbɪʃəp/ n   سرکشیش 
bit by bit  exp  بھ تدریج   -کم کم  
bitter /ˈbɪtə(r)/ adj تلخ (مثالً: تجربھ ناگوار) -ناگوار  
bizarre /bɪˈzɑː(r)/ adj  عجیب و غریب 
blackmail /ˈblækmeɪl/ n  حق السکوت  -باج خواھی  
blackmailer /ˈblækmeɪlə(r)/ n   کسی کھ کارش اخاذی کردن و حق السکوت گرفتن از دیگران در

است اشخاص   محرمانھ ازای فاش نکردن اطالعات شخصی یا   
blare /bler/ V  صدای بلند و گوشخراش تولید کردن 
blaze /bleɪz/ n حریق   -(معموالً بزرگ و فراگیر) شعلھ  
bleak /bliːk/ adj  خشک و بی درخت (مثالً: بعدظھر دلگیر پاییزی)   -جانفرسا   -دلگیر  
blend /blend/ V  قاطی کردن   -مخلوط کردن  
blog /ˈblɔɡ/ n (صفحھ اینترنتی شخصی) وبالگ 
blow one's nose  exp  فین کردن   -دماغ گرفتن  
blue-collar /ˌbluː-kɒːlə(r)/ adj یقھ آبی، شغل و...(کارگر (                                                

 (نیروی انسانی کھ الزمھ کارشان قدرت بدنی و مھارت عملی است) 
blur /ˈblɜː (r)/ n (خاطره یا اتفاق)  بطوری کھ تقریبا فراموش شده کدر و نامشخص)  

 یا ھالھ ای از آن در ذھن باقی مانده است) 
boast /boʊst/ V   الف زدن 
body [+of] /ˈbɑːdi/ n  انبوه (مثالً: انبوھی از شواھد بدست آمده) -تعداد  -گروه  
boil down to /ˌbɔɪl ˈdaʊn tuː/ V  دلیل اصلی چیزی بودن              -خالصھ شدن بھ چیزی

(مثالً: انتخاب لباس موردنظر از بین این ھمھ لباس کار سختیھ ولی  
   در نھایت تصمیم نھایی خرید بھ قیمت جنس خالصھ میشھ)

bond [+between] /bɑːnd/ n پیوند محبت   -رابطھ محبت آمیز  
bonfire /ˈbɑːnˌfaɪə(r)/ n  بزرگ برای سوزاندن ضایعات یا برگ درختان یا ھر چیز دیگر آتشی  
book club /ˈbʊk klʌb/ n  انجمن یا گروه دوستداران کتاب 
bounce back /ˌbaʊns ˈbæk/ V (از مریضی یا وضع ناخوش) بھ حالت قبل برگشتن  -بھبود یافتن  
bow /baʊ/ V  خم شدن  -تعظیم کردن  
break down in tears  exp (بھ ویژه در مقابل دیگران)  بھ شدت گریھ کردن  -ترکیدن بغض  
break for /ˈbreɪk fɔː(r)/ V  (جھت فرار) بھ سوی یک چیز دویدن ً    (مثالً: سارق مسلح سریعا

 بھ سمت در دوید ولی پلیس او را متوقف کرد) 
break into /ˌbreɪk 'ɪntuː/ V  ماشین شدن(معموالً با زور) وارد یا ساختمان یا یک  
break up /ˌbreɪk 'ʌp/ V   شکستن یا خرد کردن چیزی 
breathless /ˈbreθləs/ adj  از نفس افتاده  -نفس نفس زنان  
bribery /ˈbraɪbəri/ n  رشوه خواری 
bribe /braɪb/ n   رشوه 
bridal shower /ˈbraɪdl ˌ ʃaʊə(r)/ n کھ برای دختری کھ بھ زودی ازدواج خواھد   جشن قبل نکاح

 کرد گرفتھ میشود وبا ارائھ ھدایایی بھ او ھمراه است
broadcast /ˈbrɔːdkæst/ V تلوزیونی و...) پخش کردن یا شدن ا(برنامھ رادیویی ی  
bronzed /brɒːnzd/ adj (رنگ پوست) برنزه 
brooding /ˈbruːdɪŋ/ adj  (مثالً: سکوت ترسناک جنگل) ترسناک و فراگیر 
browse [+through] /braʊz/ V  (خالصھ وار نگاه کردن) جستھ گریختھ نگاه کردن 
bruise /bruːz/ n  کبودی پوست 
Brutus /ˈbruːtəs/ n   مسیح   سال قبل از میالد  ۴۵سیاستمدار اھل روم کھ   مارکوس بروتوس      

              رھبری توطئھ و قتل جولیوس سزار را بر عھده داشت او پس از
 شکست در جنگ فیلیپّی اقدام بھ خودکشی کرد

bubble /'bʌbl/ n  حباب 
bump into /ˌbʌmp ˈɪntuː/ V  بھ کسی بر خوردن  -(اتفاقی) کسی را دیدن  
burden /ˈbɜːrdn/ n  ....بار غّصھ و مسئولیت و 
bureau /ˈbjʊroʊ/ n  دیوان (مثالً: دیوان عدالت) -آژانس  
burglary /ˈbɜːrɡləri/ n  سرقت (ورود غیرمجاز بھ خانھ دیگران) -دزدی  
burst [+of] /bɜːrst/ n  ناگھانی (مثالً: احساس خشم غیرقابل کنترل)احساس شدید و  
burst into /ˌbɜːst ˈɪntuː/ V   (موتور و...) ناگھان بھ راه افتادن و کار کردن 
butterfat /ˈbʌtəfæt/ n  سرشیر 
by chance  exp  اتفاقی  -کامالً شانسی  
bystander /ˈbaɪstændə(r)/ n  شاھد واقعھ    -رھگذر  
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  C c  
call /kɔːl/ V احضار کردن (مثالً: دکتر بھ اورژانس احضار شد)  -صدا زدن  
Cambridge /ˈkeɪmbrɪdʒ/ n واقع در شرق انگلستان  شھر کمبریج  
car detailer /ˌkɑːr di'telə(r)/ n ۱-   کسی کھ کارش تمیز کردن ماشین در کارواش است  

کسی کھ عالقھ زیادی بھ تجھیز و اسپورت کردن ماشین دارد   -۲  
carbon monoxide /ˌkɑːrbən məˈnɑːksaɪd/ n (نوعی گاز بی رنگ و بوی سّمی) کربن مونواکسید  
cardinal /ˈkɑːrdɪnl/ adj  اصلی  -مھم  
caribou /ˈkærɪbuː/ n  گوزن آمریکای شمالی 
carjacking /ˈkɑːrdʒækɪŋ/ n  را وادار بھ تحویل   ) راننده خودروییاسلحھ (با خشونت و با استفاده از

خودروی خود بھ شما کردن یا وادار کردن او بھ اینکھ شما رو بھ  
مورد نظر ببرد مقصد  

car park /ˈkɑː (r) pɑːrk/ n  پارکینگ 
carry on /ˌkæri 'ɑːn/ V (مثل سابق)                                                 ادامھ دادن

 (مثالً: او بھ کالیفرنیا مھاجرت کرد تا کاش را در آنجا ادامھ دھد) 
carry out /ˌkæri ˈaʊt/ V   (مثالً: انجام یک بازجویی موفق) انجام دادن 
case [+for/against] /keɪs/ n  ادعا  -(در دادگاه و...) دعوی  
cast /kæst/ V   (راجع بھ درستی یک چیز) کسی را بھ شک و تردید انداختن 
casual /ˈkæʒuəl/ adj   (مثالً: یک نگرش عادی و ساده نسبت بھ امنیّت) عادی و غیر مھم  
cast a spell on/over sb  exp ۱-    کسی یا چیزی را جادو کردن  

چیزی یا کسی را بھ شدت تحت تأثیر قرار دادن  -۲  
caution /ˈkɔːʃn/ n ھشدار    -گوشزد  
ceaseless /ˈsiːsləs/ adj بی وقفھ -م مداو  
ceaselessly /ˈsiːsləsli/ adv  مداوماً  -پیوستھ  
census /ˈsensəs/ n   سرشماری 
certify /ˈsɜːrtɪfaɪ/ V  تضمین کردن   -تصدیق کردن  
challenging /ˈtʃælɪndʒɪŋ/ adj   چالش انگیز 
chamber /ˈtʃeɪmbə(r)/ n  (مثالً: اتاق بازرگانی) اتاق 
chaos /ˈkeɪaːs/ n  ھرج و مرج   -آشوب  
charged /ˈtʃɑːrdʒd/ adj  (مثالً: ازدواج یک مراسم پر از شور و ھیجان است) پُراحساس  
charisma /kəˈrɪzmə/ n   جذبھ 
charity /ˈtʃærəti/ n  مؤسسھ ی خیریّھ 
chase /tʃeɪs/ V  دنبال کسی دویدن  -تعقیب کردن  
cheerless /ˈtʃɪrləs/ adj  محزون  -غمگین  
Chernobyl /tʃərˈnoʊbɪl/ n بدلیل انفجار   ۱۹۸۶؛ نام شھری در اوکراین کھ در سال چرنوبیل

 ھستھ ای در نیروگاه عده ی زیادی کشتھ شدند 
chewing gum /ˈtʃuːɪŋ ɡʌm/ n  آدامس 
childcare /ˈtʃaɪldker/ n  (مربّی کودک) پرستار کودک 
chime /tʃaɪm/ V (ساعت) زنگ زدن  
chlorinate /ˈklɔːrɪneɪt/ V (گندزدایی با کلر) ُکلرینھ کردن 
chronological /ˌkrɑnəˈlɑdʒɪkl/ adj  (مرتب شده براساس) تاریخ وقوع 
clamor /ˈklæmə(r) / V  با صدای بلند و با جدیّت خواستار چیزی بودن   -ھیاھو کردن  
clank /klæŋk/ V (صدای دنگ)  تولید کردن صدای بھ ھم خوردن دو جسم فلزی  
clasp /klæsp/ V  (محکم) گرفتن یا نگھداشتن 
classic /ˈklæsɪk/ adj  کامالً سفید    بد  (مثالً: رنگ صورت او با شنیدن خبرنمونھ  -خاص

 شد کھ نوع خاصی از عالئم شوک در او بود) 
clear /klɪr/ V  رفع کردن (مثالً: کاغذھا را از روی میزت بردار!) -زدودن  
clerical /ˈkl̩erɪkl/ adj  دفتری   -اداری  
click /ˈklɪk/ V صدای تِِلک یا تیک تولید کردن 
Civil War /ˈsɪvl ˈwɔː(r)/ n  ۱۸۶۵تا  ۱۸۶۱آمریکا (از سال جنگ داخلی (  
clink /ˈklɪŋk/ V  نگ) ی صدای بھ ھم خوردن دو جسم شیشھ ای تولید کردن (صدای ج  
close-minded /cloʊs-'maɪndəd/ adj  (شخص) کوتھ فکر 
clutch /ˈklʌtʃ/ V  (مثالً: مادر وقتی دید میخواھند  محکم گرفتن یا بغل کردن ) (با دست

بگیرند کودکش را محکم در آغوش گرفت) فرزندش را از او   
coax /koʊks/ V  (با چرب زبانی بھ کاری) وا داشتن 
cognition /kaːgˈnɪʃn/ n  ادراک  -شناخت  
coinage /'kɔɪnɪdʒ/ n  واژه تاره ابداع شده   -ابداع واژه  
coincide /ˌkoʊɪnˈsaɪd/ V  عین چیزی بودن -ھمانند بودن   
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coincidence [+that] /koʊˈɪnsɪdəns/ n  مثالً: اینکھ ھمزمان با منم اونم اونجا بود یک  انطباق  -تصادف)
 چیز کامالً تصادفی و ھمزمان بود) 

collaborate /kəˈlæbəreɪt/ V باھم کار کردن   -ھمکاری کردن  
collaboration /kəˌlæbəˈreɪʃn/ n   ھمکاری 
collide /kəˈlaɪd/ V  بھم برخورد کردن  -(با ھم) تصادف کردن  
colonial /kəˈloʊniəl/ adj  ۱۸) ساختھ شده بر اساس سبک رایج در آمریکا در قرن (ساختمان  
come about [+through] /ˌkʌm əˈbaʊt/ V ) رخ دادن  -بصورت کامالً شانسی) اتفاق افتادن  
come down to /ˌkʌm ˈdaʊn tuː/ V →    boil down to 
come in handy  exp  (مثالً: من میدونم این کت یک روزی بھ دردم میخوره) بھ درد خوردن 
come into sight  exp (!مثالً: باالخره از ساحل کشتی دیده شد) پدیدار شدن 
come off /ˌkʌm ˈɒːf/ V (!مثالً: وقتی خواستم ظرفو بلند کنم دستش کنده شد) جدا شدن 
come to terms with sth  exp  باالخره با مرگ پسرش کنار اومد)  بعد سالھا مشقت (مثالً:   کنار آمدن با  
come up with /ˌkʌm 'ʌp wɪθ/ V (ایده یا نقشھ تازه)   این بھترین طرحی بود کھ  (مثالً: آیا بھ ذھن آمدن

   بھ ذھنت رسید؟!) 
comic /ˈkɑːmɪk/ n   مجلھ ای برای کودکان کھ داستان ھای بچگانھ را توسط یک سری

 نقاشی بھ کودک منتقل میکند و نوعی سرگرمی است  
comical /ˈkɑːmɪkl/ adj  خنده آور  - مضحک  
commercial /kəˈmɜːʃl/ adj  بازرگانی (مثالً: محصول تجاری) -تجاری  
commercialism /kəˈmɜːʃəlɪzəm/ n  تجارت گرایی 
committed /kəˈmɪtəd/ adj ن متعھد شرکت)امتعھد (مثالً: حامی  
common sense /ˈkɑːmən sens/ n  خرد - عقل سلیم   
community service /kəˈmjuːnəti ˌsɜːvɪs / n   (مجازات) انجام کارھای عام المنفعھ و بدون ھیچ گونھ حقوقی بعنوان

بجای رفتن بھ زندان    مجازت  
compassion /kəmˈpæʃn/ n  دلسوزی   -ھمدردی   -ترّحم  
compilation /ˌkɑːmpɪˈleɪʃn/ n  مجموعھ (مثالً: مجموعھ ای از اشعار حافظ)   -کلکسیون  
compile /kəmˈpaɪl/ V  تألیف کردن    -تدوین کردن  - گردآوری کردن  
compliment /ˈkɑːmplɪment/ n  تعریف   -تحسین  
compulsive /kəmˈpʌlsɪv/ adj   بالاراده (ھمھ میدونند کھ او یک درغگوی بی اختیار است!)  -بی اختیار  
condemn /kənˈdem/ V حکوم کردن  م  
condense /kənˈdens/ V یعان کردن یا شدن (تبدیل گاز بھ مایع) م  
condition /kənˈdɪʃn/ n  (مثالً: او سالھا از عارضھ ی قلبی رنج میبرد) عارضھ  -بیماری  
confine /kənˈfaɪn/ V (بخاطر بیماری) زمین گیر شدن ودر یک جا ماندن                  

دریک اتاق   در (مثالً: او بخاطر قطع نخاع مجبور شد بقیھ عمر خود 
)بماند و بر روی یک ویلچر سوت و کور  

Confucius /kənˈfjuːʃəs/ n سخنان و ایده ھای او تأثیر   ؛ فیلسوف و متفکر چینی کھکنفوسیوس
 چشمگیری بر افکار مردم چین و ژاپن و کره و فیلیپین گذاشتھ است 

congestion /kənˈdʒestʃən/ n ازدحام (مثالً: ازدحام ترافیک ھوایی در لندن)  -راکم ت  
congregate /ˈkɑːŋɡrɪɡeɪt/ V  گرد آمدن   -(دور ھم ) جمع شدن  
Congress /ˈkɑːŋɡrəs/ n (متشکل از دو مجلس سنا و نمایندگان) کنگره آمریکا 
conservative /kənˈsɜːrvətɪv/ adj محافظ کار   -(آدم) سنت گرای  
considerate /kənˈsɪdərət/ adj  بامالحظھ 
consistency /kənˈsɪstənsi/ n  (مثالً: ترکیب را آنقد ھم بزنید تا پُف کند) حالت مواد -غلظت  
consistent /kənˈsɪstənt/ adj  یکنواخت (مثالً: پست ثابت او در تیم) -پایدار -ثابت  
consistently /kənˈsɪstəntli/ adv  بطور ثابت و بدون تغییر 
constitute /ˈkɑːnstətuːt/ V شکیل دادن ت  
consultancy /kənˈsʌltənsi/ n بنگاه کارشناسان و رایزنان  -مشاور  یا شرکت گروه  
consultant /kənˈsʌltənt/ n  رایزن   -مشاور فنی  
contain /kənˈteɪn/ V  (!مثالً: دیگھ نمیتونم جلوی عصبانیتم رو بگیرم) مھار یا کنترل کردن 
contemplation /ˌkɑːntəmˈpleɪʃn/ n   تفکر عمیق 
contrast /ˈkɑːntræst/ n    از طرف دیگر -برعکس ←[by/in contrast] 
controversial /ˌkɑːntrəˈvɜːrʃl/ adj جدال انگیز  -(موضوع) بحث انگیز  
convene /kənˈviːn/ V فوراً یک    امروز  (مثالً: بعد از تصادفتشکیل دادن  -گردآوردن

 گروه کارشناسی جھت رسیدگی بھ پرونده تشکیل شد) 
conventional /kənˈvenʃənl/ adj  سنتی (مثالً: خطوط ارتباطی شھری متعارف)  -متعارف  
correlate /ˈkɔːrəleɪt/ V (مثالً: این دو مقولھ ھیچ ارتباطی باھم ندارند) ارتباط داشتن 
correspond /ˌkɔːrəˈspɑːnd/ V  مکاتبھ یا نامھ نگاری کردن 
corrode /kəˈroʊd/ V  پوساندن (خورده شدن)  -(فلز) پوسیدن  
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corrosive /kəˈroʊsɪv/ adj (مثالً: اثر مخّرب افزایش جمعیت بر جامعھ) مخّرب 
cork /kɔːrk/ n  ِبطری   در  
cortex /ˈkɔːrteks/ n پوستھ (مثالً: پوستھ مغز یا کلیھ)  -(راجع بھ یک اندام) قشر  
cotton /ˈkɑːtn/ n   گیاه پنبھ 
count /kaʊnt/ V  مثالً: تو دیر اومدی سر قرار ولی آنچھ  مھم بودن  -اھمیت داشتن)

 اھمیت داره اینھ کھ االن اینجایی!) 
counterpart /ˈkaʊntərpɑːrt/ n  او) فرانسویھمتا (مثالً: وزیر امور خارجھ و ھمتای  
county /ˈkaʊnti/ n  استان  -بخش  
course /kɔːrs/ n  جریان (مثالً: در روند طبیعی این اتفاقات ....)  -روند  
courtroom /ˈkɔːrtruːm/ n  اتاق دادگاه 
cover-up /ˈkʌvə(r)-ʌp/ n    ثالً: تالش دولت برای سرپوش گذاری(م پنھان کاری  -سرپوش گذاری    

 بر پرونده فساد اخالقی کارکنان دولت) 
crack /kræk/ V  ترک یا رعد و برق و.... تولید کردن صدای شکستن شیشھ یا  
craft /kræft/ n (ھنر و صنعت ساختن اشیا بوسیلھ دست) کار دستی 
crash /kræʃ/ V  (رعدوبرق و....) صدای غّرش و دنگ ایجاد کردن 
creak /kriːk/ V قرار گرفتن وزن شما بر روی یک شی از جنس تختھ)    (بدلیل

صدای غژ تولید کردن  -صدای جیر تولید کردن   
crew /kruː/ n  کارکنان     -خدمھ  
crisp /krɪsp/ adj نو               -واضح  - شفاف  -(یک شی قدیمی) تروتمیز

است)   کھ بدون تاخوردگی و نو  ۴۰قرانی دھھ  ۲(مثالً: یک اسکناس   
criticism /ˈkrɪtɪsɪzəm/ n  انتقاد  -نقد  
crockery /ˈkrɑːkəri/ n  ...ظروف چینی یا سفالی شامل: بشقاب،فنجان،کاسھ و 
cross- /ˈkrɔːs/ prefix از یک سو بھ سوی دیگر           -بھ معنای میان پیشوندی

(مثالً: ما برای رسیدن بھ مقصد بجای بزرگراه از یک مسیری کھ از  
 میان روستا میگذشت استفاده کردیم) 

cross-cultural /ˈkrɔːs -'kʌltʃərəl/ adj  (مثالً: اختالفات میان فرھنگی) میان فرھنگی 
crouch /kraʊtʃ/ V  کردن   قوز -دو ال شدن  
crucial /ˈkruːʃl/ adj  مھم (مثالً: نقش حیاتی او در تیم فوتبال)  -حیاتی  
crude /kruːd/ n  نفت خام 
cue /kjuː/ n نشانھ  -عالمت ً خمیازه   (مثالً: در مھمانی دیشب صاحب خانھ مداما

 میکشید و این نشانھ ای بود برای ما کھ وقت رفتن است) 
culminate /ˈkʌlmɪneɪt/ V  مثالً: رأی گیری دیروز منجربھ برقراری  لنجامیدن  -منجر شدن بھ)

 یک آرامش نسبی در کشور شد) 
culminate in /ˈkʌlmɪnet ɪn/ V  ورشکستگی بزرگترین  (مثالً: مشکالت اقتصادی ما با بھ اوج رسیدن

رسید) خواھد بانک کشور بھ اوج خود   
culture shock /ˈkʌltʃər ˌ ʃɑːk/ n (بدلیل اختالف فرھنگ ھا) شوک فرھنگی 
current affairs /ˌkɜːrənt əˈferz/ n سائل حال حاضر کشور م  
cutlery /ˈkʌtləri/ n ارد و چنگال  ک  
cutting /ˈkʌtɪŋ/ n   ...داستان یا مقالھ ای کھ از قسمتی از  بریده روزنامھ و کتاب و)

بریده و جدا کرده اید)   و کتاب و...  روزنامھ  
cyber- /ˈsaɪbə(r)/ prefix   پیشوندی بھ معنای مربوط یا وابستھ بھ کامپیوتر و اینترنت 
cycle /ˈsaɪkl/ n  زندگی)زنجیره (مثالً: چرخھ  -چرخھ  
  D d  
dangle /ˈdæŋɡl/ V  (از سقف و...) آویزان کردن یا بودن 
dare /der/ V  شھامت داشتن  -جرأت کردن  
day-to-day /ˌdeɪtuː'deɪ/ adj   روزانھ -   روزمره 
dead end /ˌded ˈend/ n بن بست (مثالً: مذاکرات بھ بن بست خورد!) -آمپاس  
dead-end /ˌded ˈend/ adj (طوری کھ امکان ھیچ پیشرفتی در آن وجود ندارد) بیھوده 
death penalty, the /ˈdeθ penəlti  ðiː/ n   مجازات اعدام 
debate [+about/on/over] /dɪˈbeɪt/ n  جّر و بحث -مناظره  
debut /deɪˈbjuː/ n  یا مجامعاولین ظھور ھنر پیشھ یا خواننده یا یک شخص مشھور در  

 برای اولین بار در صحنھ ظاھر شدن 
deceive /dɪˈsiːv/ V  گول زدن   -فریب دادن  
deck /dek/ n  (مثالً: یک دست ورق) (در ورق بازی) دست 
declare /dɪˈkler/ V علنی و رسمی) اعالم کردن   (بصورت  
deem /diːm/ V  روا داشتن (مثالً: الزم میدانم کھ بھ شما بگویم....)   -پنداشتن  
defective /dɪˈfektɪv/ adj  ناقص (مثالً: یک ژن معیوب)  -خراب  
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defendant /dɪˈfendənt/ n  (در دادگاه) متھم 
defense /dɪˈfens/ n  دفاع 
deforestation /diˌfɔːrɪˈsteɪʃn/ n  جنگل زدائی 
degrade /dɪˈɡreɪd/ V  خوار و خفیف کردن  -(ارزش و مقام کسی را) تنزیل کردن  
deja vu /ˌdeiːdʒɑ'vuː/ n  میپندارد قبالً آن حس یا موقعیت را  (نوعی حس کھ آدم آشنا پنداری

 تجربھ کرده و برای او تکراری است) 
dejected /dɪˈdʒektəd/ adj  ناامید  -محزون  
dejectedly /dɪˈdʒektədli/ adv   با ناامیدی 
delirium /dɪˈlɪriəm/ n  (بیماری) ھذیان گویی 
demanding /dɪˈmændɪŋ/ adj  سخت  -(کار یا شغل) پرزحمت  
demeaning /ˌdɪˈmiːnɪŋ/ adj  خفت بار  -تحقیرآمیز  
demonstrate /ˈdemənstreɪt/ V )نشان دادن  -ز راه استدالل یا آزمایش) اثبات کردن ا  
dense /dens/ adj  غلیظ (مثالً: مھ غلیظ) -چگال  
deprive /dɪˈpraɪv/ V  (کسی را از داشتن چیزی) محروم کردن  
Devon /ˈdevən/ n ؛ واقع در جنوب غربی انگلستان کھ مناظر طبیعی بسیار  ِدُون استان

زیادی دارد و خامھ محلی و شراب سیب از محصوالت رایج تولید شده  
 در این کشور است 

diagnostic /ˌdaɪəgˈnɑːstɪk/ adj  (مثالً: برنامھ تشخیصی ویروس یا ھمان ویروس یاب) تشخیصی  
diaper /ˈdaɪpər/ n پوشک 
digest /daɪˈdʒest/ V  (غذا) ھضم کردن 
digestion /daɪˈdʒestʃən/ n  ھضم  -گوارش  
diminish /dɪˈmɪnɪʃ/ V  (از لحاظ مقدار، شدت یا اندازه) کم شدن یا کم کردن 
dip /dɪp/ n تنّزل (مثالً: کاھش سود سھام شرکت)  -ھش اک  
disabled /dɪˈseɪbld/ adj معلول 
the disabled  n   افراد معلول 
disability /ˌdɪsəˈbɪləti/ n  معلولیت  -ناتوانی  
discharge /dɪsˈtʃɑːrdʒ/ V ب شھری بھ رودخانھ) (مثالً: تخلیھ فاضال  بیرون ریختن - خلیھ کردن ت  
discipline /ˈdɪsəplɪn/ n  (دانشگاه) رشتھ تحصیلی 
disclose /dɪsˈkloʊz/ V  (اطالعات شخصی و...) افشا کردن 
discrimination /dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/ n بعیض ت  
dismiss /dɪˈsmɪs/ V  مردود شمردن                                          -رد کردن

 (مثالً: متھم تمامی اتھاماتی را کھ بھ او نسبت داده بوند رد کرد) 
disobedient /ˌdɪsəˈbiːdiənt/ adj  سرکش (مثالً: بچھ سرکش)  -(بصورت عمدی) نافرمان  
disposable /dɪˈspoʊzəbl/ adj (مثالً: ظروف یکبار مصرف)  یکبارمصرف  
disproportionate [+to] /ˌdɪsprəˈpɔːrʃənət/ adj (مثالً: مبلغ جریمھ نسبت بھ نوع تخلف نامتناسب بود) متناسب ان  
dissertation /ˌdɪsərˈteɪʃn/ n  پایان نامھ 
distrust /dɪˈstrʌst/ V بی اعتماد بودن 
divided loyalties  exp  درونی کھ انسان را بھ این دعوت میکند کھ نسبت بھ دو  حسی با ندای

 نفر کھ با ھم اختالف دارند وفادار باشد و آنھا رو دوست داشتھ باشد
DNA fingerprinting ˌdiːˌenˈeɪ ˈfɪŋɡərprɪntɪŋ n  این روش برای پیدا کردن  اثر انگشت گیری بھ روش دی ان ای)

میرود) مجرمین از طریق اثر انگشت آنھا بکار   
doctoral /ˈdɑːktərəl/ adj (مثالً: پایان نامھ دکتری) وابستھ بھ دکتری 
documentary /ˌdɑːkjuˈmentri/ n مستند 
dodgy /ˈdɒːdʒi/ adj  (روش) حیلھ آمیز 
dominant /ˈdɑːmɪnənt/ adj  (مثالً: فرھنگ برتر پارسی در مقابل سایر فرھنگ ھا)  برتر  -چیره  
don /ˈdɑːn/ n (در دانشگاه ھای کمبریج و آکسفورد) استاد دانشگاه 
don't count your chickens 
before they hatch 

 exp جوجھ را آخر پاییز می شمارند!  

don't kill the goose that lays 
the golden egg 

 exp   را کشتن! مرغ شانس  
 (منبع در آمد یا ھر چیزی را کھ سودده باشد از بین بردن) 

don't look a gift horse in the 
mouth 

 exp دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند!  
(کنایھ از اینکھ وقتی از کسی ھدیھ ای دریافت میکنی بجای ایراد  

تشکر کن) از آن فرد  گرفتن از آن و نپسندیدن آن بابت ھدیھ دریافتی    
do-or-die /ˌduː ɔː -or daɪ/ adj (مثالً: تالش تا حد مرگ) فوق العاده مصمم و سخت کوشانھ 
doubter /ˈdaʊtər/ n ک اشک  
douse /daʊs/ V  (آتش را بوسیلھ فشار آب) خاموش کردن 
down payment /ˌdaʊn ˈpeɪmənt/ n  پیش پرداخت 
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Down's syndrome /ˈdaʊnz ˈsɪndroʊm/ n تازه  ؛ این بیماری باعث میشود تا کودک (بیماری) سندروم داون
 بھ دنیا آمده از لحاظ فیزیکی و روانی متفاوت با بقیھ رشد کند

dowry /ˈdaʊri/ n جھزیھ 
drag /dræɡ/ V  کشان کشان بردن   -(کسی را با زور) کشیدن  
drained /dreɪnd/ adj  فوق العاده خستھ   -بی تاب و توان  
draining /ˈdreɪnɪŋ/ adj  پر زحمت  -(کار) سخت  
drama /ˈdrɑːmə/ n  درام  -نمایش  
drastic /'dræstɪk/ adj  مثالً: اقدامات شدید دولت علیھ شورش گرانطاقت فرسا  -شدید) (  
drawback /ˈdrɔːbæk/ n  نقطھ ضعف (مثالً: ایراد سیستم بانکی)   -عیب  
drift /drɪft/ V  (تدریجی) حرکت کردن   ً    بھ سمت شھرھا حرکت کرند) (مردم تدریجا
 drop /drɑːp/ V  بر روی زمین ریختن یا انداختن                                   

 (مثالً: مراقب باش خرده نان ھا رو روی زمین نریزی!) 
droplet /ˈdrɑːplət/ n   قطره 
drudgery /ˈdrʌdʒəri/ n   کارھای پرزحمت و یکنواخت روزانھ 
drug abuse /ˈdrʌg əˌbjuːs/ n  مصرف و حمل داروھای غیرمجاز و خطرناک 
dry humor  exp  خود  پر از خنده و شوخ طبعیحالتی کھ فرد سعی میکند در حالت

  را کامالً جدی جلوه دھد
dub /dʌb/ V  دوبلھ کردن 
dubious /ˈduːbiəs/ adj  دو دل  -مشکوک  
Duchenne /duːˈʃen/ n   بیماری تحلیل عضالنی دوِشن؛ مشھور ترین بیماری تحلیل عضالت کھ از

مرد یکنفر بھ آن مبتال میشود و فرد مبتال بھ این بیماری قبل   ۳۵۰۰ھر 
سالگی از دنیا میرود بیشترین تأثیر این بیماری بعد از پیشرفت بر   ۲۰

بدن است  ی روی سیستم تنفسی و قلب  
DVD (digital vidoe/versatile disc) /ˌdi viː ˈdiː/ n (دی وی دی) ھمھ کاره /ویدئویی  دیسک دیجیتالی  
dystrophy /ˈdɪstrəfi/ n  (بیماری) تحلیل یا پالسیدگی عضالت و ماھیچھ ھا 
  E e  
ecstasy /ˈekstəsi/ n  شور و ھیجان  -وجد  
Edinburgh /ˈedənˌbɜːroʊ/ n (پایتخت اسکاتلند) شھر ادین برا 
edit suite /ˌedɪt ˈswiːt/ n (اتاقی کھ دارای تجھیزات تدوین است) اتق تدوین فیلم 
edutainment /edʒə'teinmənt/ n (...برنامھ تلوزیونی،بازی و)  سرگرم کننده در عین حال آموزنده  
Edward Bulwer-Lytton /ˈedward bʊlwər-lɪtn/ n   ادوارد بولور لیتون؛ رمان نویس اھل انگلیس کھ مشھور ترین

است   نمایش نامھ ھای او "خانم اھل لیون"، " ریشلو" و "پول"   
effluent /ˈefluːənt/ n  گندآب   -فاضالب  
elderly /ˈeldərli/ adj  میانسال  -سالخورده  
electronic media /ɪˌlekˈtrɑːnɪk ˈmiːdiə / n  آندستھ از ابزارھای الکترونیکی کھ بھ شنونده این امکان را میدھد کھ بھ

محتوای یک دیسک یا یک فایل دسترسی پیدا کند از ابتدایی ترین این  
دستگاه ھا میتوان بھ : ضبط صوت، سی دی رام، دوربین فیلم برداری  

 و... اشاره کرد
electronic tagging /ɪˌlekˈtrɑːnɪk ˈtæɡɪŋ/ n   سیستم ردیاب الکترونیکی کھ بھ مجرم متصل میشود و پلیس را

   قادر میسازد کھ ھر لحظھ مکان مجرم را ردیابی کند
emancipate /ɪˈmænsɪpeɪt/ V  (برده و... را از قید کسی) آزاد کردن 
embezzlement /ɪmˈbezlmənt/ n ختالس ا  
embezzler /ɪmˈbezler/ n ختالس کننده ا  
embrace /ɪmˈbreɪs/ V  در آغوش گرفتن   -بغل کردن  
emergency services /ˌiˈmɜːrdʒənsi ˈsɜːvɪsəz/ n ..سازمان ھای مقابلھ با خطر شامل: پلیس، آتش نشانی، اورژانس و .  
endow /ɪnˈdaʊ/ V  میلیون تومن بھ سازمان    ۰۱(مثالً: او  اعطا کردن  -بخشیدن

 بھزیستی جھت کمک بھ افراد بی سرپرست اھدا کرد) 
enfranchise /ɪnˈfræntʃaɪz/ V حق رأی دادن بھ 
engaged /ɪnˈɡeɪdʒd/ adj مزد ان  
enlarge /ɪnˈlɑːrdʒ/ V  گسترش دادن   -بزرگ کردن  
enlarged /ɪnˈlɑːrdʒd/ adj  گسترده   -وسیع  
enlighten /ɪnˈlaɪtn/ V  تعلیم دادن   -آگاه کردن  
enlightening /enˈlaɪtn̩ɪŋ/ adj آموزنده 
entail /ɪnˈteɪl/ V  مستلزم بودن                                       -در پی داشتن

  (مثالً: سیستم بانکی جدید مستلزم آموزش ھای جدید است) 
enter into /ˌentər 'ɪnˈtuː/ V                                               (مکالمھ و...) وارد شدن

ربایان شد)   (مثالً: دولت باالخره  وارد مصاحبات جدی با ھواپیما  
enterprise /ˈentərpraɪz/ n  شرکت  -مؤسسھ  
era /ˈɪrə/ n دوره -عصر  
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entitle /ɪnˈtaɪtl/ V  مثالً: عضویت در شرکت این حق را  اجازه دادن  -حق دادن بھ)
   بھ شما میدھد کھ از تخفیف ماھیانھ برخوردار شوید) 

erode /ɪˈroʊd/ V  (قدرت، ارزش و.... چیزی ) کم کردن یا کم شدن 
errant /ˈerənt/ adj   قانون شکن   -(شرکت یا شخص) گناه کار  
escape /ɪˈskeɪp/ n مثالً: برای او سفر راه گریزی بود برای رھایی   -راه گریز)

وری از مشکالت روزانھ) د  
esophagus /ɪˈsɑːfəɡəs/ n  لولھ ِمری  -ِمری  
ESP (extrasensory perception) /ˌiːˌesˈpi/ n مخفف ادراک فراحّسی 
etiquette /ˈetɪkət/ n  آداب معاشرت 
European Commission, the /ˌjʊrəˈpiːən kəˈmɪʃn, ðə/ n   گروھی از مقامات دولتی کھ توسط کشورھای عضو اتحادیھ اروپا انتخاب

نقش این کمیسیون بررسی قانونی و درست بودن تصمیم ھای   ؛میشوند 
مجمع   نقش گرفتھ شده در اتحادیھ اروپا است (نقش این کمیسیون ھمانند

است)  در کشور ما  مصلحت تشخیص نظام و شورای نگھبان  
European Union, the /ˌjʊrəˈpiːən ˈjuːnjən, ðə/ n ت و برقراری  اتحادیھ اروپا؛ سازمانی کھ نقش آن رونق تجار

است  سازمان  روابط سیاسی بھتر بین کشورھای عضو آن  
evaluate /ɪˈvæljueɪt/ V رزیابی کردن ا  
evaporate /ɪˈvæpəreɪt/ V   تبخیر کردن یا تخیر شدن 
everlasting /ˌevərˈlæstɪŋ/ adj ھمیشگی (مثالً: عشق ابدی)  -بدی ا  
excellence /ˈeksələns/ n  خوبی  -برتری  
excursion /ɪkˈskɜːʒən/ n  گشت و گذار  -سفر تفریحی  
exotic /ɪgˈzɑːtɪk/ adj  خارجی (مثالً: سنت ھای بیگانھ)  -بیگانھ  
expectant /ɪkˈspektənt/ adj  امیدوار  -چشم  بھ راه  -منتظر  
exploration /ˌekspləˈreɪʃn/ n  تحقیق و سفر بھ منظور اکتشاف یک چیز  -اکتشاف  
expose /ɪkˈspoʊz/ V    آشکار کردن -(بصورت عمومی) افشا کردن                         

   مدرن را آشکار میسازد)(مثالً: این خبر ضعف روش ھای پزشکی 
exposure /ɪkˈspoʊʒər/ n تبلیغات یا حتی نوشتھ (معموالً در تلوزیون ، رادیو و (...  
external /ɪkˈstɜːnl/ adj (!مثالً: این کرم فقط برای استعمال خارجی است) خارجی 
extraordinarily /ɪkˌstrɔːrdəˈnerəli/ adv (مثالً:یک امتحان فوق العاده سخت) بطورخارق العاده 
extraordinary /ɪkˈstrɔːrdneri/ adj  خیلی خوب  -فوق العاده  
extrinsic /eksˈtrɪnsɪk/ adj  (مثالً: فشار خارجی بر روی دوش جوانان) بیرونی  -خارجی  
  F f  
fabric /'fæbrɪk/ n  پارچھ 
face /feɪs/ V (با مشکل و...) مواجھ شدن 
face-off / feɪs - ˌɔːf/ n  روییرویا  -برخورد -دعوا   
factor /ˈfæktər/ n  (مثالً: عوامل مؤثر در رشد کودک) عامل 
faculty /ˈfæklti/ n (مثالً: دانشکده ی پزشکی) دانشکده  
Fairborn /'ferbɔːrn/ n (نام شھری در جنوب غربی ایالت اُھایو) فیربورن 
falcon /ˈfælkən/ n  ...خانواده پرنده ھای دست آموز و شکاری شامل شاھین، قوش و 
fall out / ˌf ɔːl ˈaʊt/ V (معموالً بین دو دوست یا فرد) دعوا کردن 
fall over /ˌfɔːl ˈoʊvər/ V  بھ زمین خوردن یا افتادن 
fallibility /ˌfæləˈbɪləti/ n   جایزالخطا بودن 
fanatic /fəˈnætɪk/ n  تندرو    -افراطی  
fate /feɪt/ n  عاقبت -سرنوشت  
fault /fɔːlt/ n  نقص  -عیب  
feasible /ˈfiːzəbl/ adj  امکان پذیر (مثالً: یک راه چاره عملی)  -عملی  
feathered /ˈfeðərd/ adj (لباس و...) پوشیده از پَر 
feel at home  exp  مثالً: سیاست ما اینھ کھ با  احساس راحتی و خودمانی کردن)

احساس راحتی کنند) با ما مشتری ھامون جوری برخورد کنیم کھ   
feminine /ˈfemənɪn/ adj Table (دستور زبان) مؤنث (مثالً:در زبان فرانسھ کلمھ ی   

 یک اسم مؤنث است)
fencing /ˈfensɪŋ/ n   (ورزش) شمشیربازی 
ferment /fərˈment/ V  تخمیر کردن یا شدن 
fermentation /ˌfɜːrmenˈteɪʃn/ n  تخمیر 
Ferris Wheel /ˈferɪs ˈwiːl/ n   چرخ و فلک 
fiction /ˈfɪkʃn/ n  رمان  -داستان  
figure of speech /ˌfɪɡjər əv ˈspiːtʃ/ n  معنای استعاری کلمھ   -استعاره  
filter /ˈfɪltər/ V  صافی گذراندن(جھت رفع آلودگی) از فیلتر یا  
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filtered /ˈfɪltərd/ adj  از صافی عبور کرده 
financier /ˌfɪnənˈsɪr/ n  متخصص مالی 
Finland /ˈfɪnlənd/ n  کشور فنالند واقع در شمالشرقی اروپا 
flash /flæʃ/ n  و....) ناگھانی و برق آسا ، احساس نظر، (ایده                     

 (مثالً: یھ لحظھ بھ سرم زد کھ برم کتاب بخونم!)
flat /flæt/ adj پنچر 
flavoring /ˈfleɪvərɪŋ/ n  طعم دھنده   -اِسانس  
flawed /flɔːd/ adj  ناقص -معیوب  
flecked /flekt/ adj  (مثالً: یک فرش قرمز با خال ھای سفید) دانھ دانھ  -خال خال  
floorboard /ˈflɔːrbɔːrd/ n  (اتاق و...) تختھ ی کف 
flowchart /floʊtʃɑːrt/ n  نمودار گردشی 
flowerbed /ˈflaʊəbed/ n اغچھ (محل رویش گل) ب  
flush /ˈflʌʃ/ V  آب شویی کردن   -(در دستشویی) سیفون را کشیدن  
flying saucer /ˌflaɪɪŋ ˈsɔːsər/ n شقاب پرنده  ب  
follow /ˈfɑːləʊ/ V درک کردن (مثالً: میفھمی چی میگم؟!) -فھمیدن  
fond /fɑːnd/ adj شیفتھ (مثالً: من عاشق عمھ کتی ام!) -دوستدار  
Forbes /ˈfɔːrbz/ n بھ   ۱۹۱۶؛ نام مجلھ ای تجاری کھ برای اولین بار در سال فُربز

چاپ رسید. در زمینھ تجارت این مجلھ یکی از بھترین مجلھ ھای  
 تاریخ آمریکا است کھ بھ چاپ رسیده است  

forensic /fəˈrensɪk/ adj          (مثالً: کارشناس پزشکی قانونی) پزشکی قاونی
برای پیدا کردن مجرمین و   (مربوط بھ استفاده از روش ھای علمی

 بازسازی جزئیات صحنھ جرم) 
foreshore /ˈfɔːrʃɔːr/ n (ھمان کمربند ساحلی یا کناره ی دریا ) کنار ساحل 
forgive and forget  exp  آشتی کردن - بخشیدن و فراموش کردن  
forlorn /fərˈlɔːrn/ adj  درمانده  -تنھا و بی کس  
formerly /ˈfɔːrmərli/ adv  قبالً (مثالً: او قبالً منشی شرکت ما بود!)  -در گذشتھ  
foundation /faʊnˈdeɪʃn/ n  (مثالً: جامعھ ی متمدّن بنیان یک ایمان قوی است!) بنیان  -پایھ  
fraction /ˈfrækʃn/ n (مثالً: فقط بخش کمی از سپرده قابل برداشت بود!)تکھ  -خش ب   
fragment /ˈfræɡmənt/ n  قطعھ (مثالً: خرده ھای شیشھ) -تکھ  
framework /ˈfreɪmwɜːrk/ n  محدوده (مثالً: چارچوب زمینھ تحقیق محققین)  -چارچوب  
Francis Bacon /ˈfrænsɪs ˈbeɪkən/ n ۲۳کھ در سن  فیلسوف ، وکیل و سیاستمدار انگلیسیبیُکن؛  یس انسفر 

فت رشوه سالگی متھم بھ دریا  ۶۰سالگی عضو پارلمان شد؛ او در سن 
شد بخاطر ھمین برای ھمیشھ از دنیای سیاست خداحافظی کرد و بقیھ  

عمر خود را در زمینھ فلسفھ سپری کرد و نظریھ ھای فوق العاده تأثیر  
ارائھ کرد بھ دنیا  گذاری در این زمینھ  

Francis Galton /ˈfrænsɪs ˈɡɔːltən/ n   فرنچیس گالتون؛ دانشمند اھل انگلیس کھ در زمینھ ھای بسیاری از
جملھ وراثت،ھواشناسی، آمار، روانشناسی و... فعال بود و او اولین  

 کسی بود کھ از اثر انگشت برای تشخیص ھویت افراد استفاده کرد 
frantic /ˈfræntɪk/ adj  سراسیمھ ما برای نجات او) (مثالً: تالش ھای سراسیمھ و باعجلھ  
frantically /ˈfræntɪkli/ adv ا سراسیمگی  ب  
fraud /ˈfrɔːd/ n دغلکار   - (فرد) کالھبردار  
fraudster /ˈfrɔːdstər/ n دغلکار  - (فرد) کالھبردار  
Fred Smith /ˈfred ˈsmɪθ/ n   فرد اسمیت؛ بنیان گذار و رئیس شرکت "فرد ایکس"  کھ بزرگترین

حمل و نقل و تحویل بستھ ھای پستی در آمریکا استشرکت   
frenzy /ˈfrenzi/ n  حالت جنون آمیز و دیوانگی 
Freudian /ˈfrɔɪdiən/ adj فروید؛    مربوط بھ ایده ھا و روش ھای روانکاو مشھور سیگموند

بیشتر نظریھ ھای او در زمینھ احساسات و افکار انسان در حالت  
 بیھوشی است 

fruitful /ˈfruːtfl/ adj  نتیجھ بخش   -پرفایده  
fruitfully /ˈfruːtfli/ adv طور نتیجھ بخش یا سودمند ب  
frustrating /ˈfrʌstreɪtɪŋ/ adj  مأیوس کننده 
full-scale /ˌfʊl ˈskeɪl/ adj  تمام عیار (مثالً: بازرسی ھمھ جانبھ ی پلیس) -ھمھ جانبھ  
fumes /fjuːmz/ n بخار (مثالً: بخارات جیوه) -(معموالً سّمی) گاز  
function /ˈfʌŋkʃn/ V  عمل کردن  -کار کردن  
fund  /ˈfʌnd/ n  مؤسسھ خیریھ 
fury /ˈfjʊri/ n خشونت شدید   -خشم جنون آمیز  
futility /fjuːˈtɪləti/ n یھودگی یا بی فایدگی (مثالً: حس بیھوده بودن)ب  
futuristic /ˌfjuːtʃəˈrɪstɪk/ adj   آینده گرایانھ 
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  G g  
gambler /ˈɡæmblər/ n  قمارباز 
gap /ɡæp/ n  رخنھ  -شکاف  
garden party /ˈɡɑːrdn pɑːrti/ n  (مھمانی باغ) گاردن پارتی 
gear /ɡɪr/ n (ماشین) دنده 
gelatin /ˈdʒelətɪn/ n ژالتین 
genealogy /ˌdʒiːniˈælədʒi/ n  دودمان شناسی   -شجره شناسی  
genealogist /ˌdʒiːnɪˈælədʒɪst/ n  دودمان شناس  -شجره شناس  
generalization /ˌdʒenrələˈzeɪʃn/ n    رسیدن) بھ یک نتیجھ گیری کلی  (مثالً:    کلی گویی - نتیجھ گیری کلی  
generate /ˈdʒenəreɪt/ V (مثالً: ابداع ایده ھای جدید) تولید یا ابداع کردن 
George Eliot /ˈdʒɔːrdʒ ˈeliːət/ n   جورج الیوت؛ یک رمان نویس دوران ملکھ ویکتوریا کھ نام واقعی

 او ِمری اَن بود و از تأثیر گذارترین نویسندگان زمان خود بود
get /ɡet/ V  درک کردن  -فھمیدن  
get along /ˌɡet əˈlɔːŋ/ V (دریک موقعیت یا شغل جدید) پیشرفت کردن                 

ت میکنم و باھاش کنار میام!) (مثالً: من در شغل جدیدم بھتر پیشرف   
get down to business  exp  !بھ کارمون برسیم!  -بریم سراغ کارمون  
get/go nowhere  exp  (بھ ھیچ جایی نرسیدن) کنایھ از موفقیّت آمیز نبودن 
get on [+on] /ˌɡet 'ɑːn/ V  (با یکدیگر) کنارآمدن 
get rid of sb/sth  exp   از شّر چیزی یا کسی خالص شدن 
get stuck in  exp  (با عالقھ و اشتیاق) کاری را شروع کردن 
get the better of sb  exp   (احساس خشم و....) بر کسی غلبھ کردن 
get things done  exp  تمام کردن  -(کاری را) انجام دادن  
getaway /ˈɡetəweɪ/ n (!مثالً: ماشین فرار سارقان یک شولت دزدی بود) فرار 
gift [+for] /ɡɪft/ n  (مثالً: استعداد ذاتی او در آموزش زبان) استعداد طبیعی 
give of /ˈɡɪv ɒv/ V  کمک کردن   )ی از وقت و پول و.... خود گذشتن (در انجام کار  
give sb a break  exp  پایان دادن بھ انتقاد از کسی 
give way [+to]  exp  (مثالً: طوفان جای خود را بھ آفتاب داد!) جای خود را دادن بھ  
glare [+at] /ɡler/ V   چپ چپ نگاه کردن  -(از روی عصبانیّت) خیره خیره نگاه کردن  
glow /ɡloʊ/ n   افتخار) حس خوب و لذت بخش (مثالً: یک حس لذت بخش غرور و  
go about /ˌɡoʊ əˈbaʊt/ V ۱- مشغول شدن یا انجام کارھای روزمره  

دست و پنجھ نرم کردن  -کنار آمدن  (با مشکل خاص و...) - ۲  
go back [+to] /ˌɡoʊ ˈbæk/ V (از نظر قدمت و دوران) برگشتن بھ 
go it alone  exp  خوداتکا بودن  -(در انجام کاری) مستقل بودن  
go through /ˌɡoʊ 'θruː/ V  بھ دقت گشتن -بھ دقت وارسی کردن  
go your separate ways  exp   (بھ یک رابطھ دوستی یا زناشویی و...) خاتمھ دادن 
good /gʊd/ adj  خوب (مثالً: یک حقوق کافی و مناسب) -کافی -مناسب  
good /gʊd/ n  خیر  -جنبھ خوب و خوشایند یک اتفاق  
grand /ɡrænd/ adj  (مثالً: مراسم عروسی باشکوه و بھ یادماندنی) باشکوه  -مجلل  
graphology /ɡræˈfɑːlədʒi/ n  (پیش بینی شخصیت افراد با استفاده از دستخط آنھا) خط شناسی  
grasp /ɡræsp/ n  نمیکنی!)فھم (مثالً: اصال شرایط من رو درک  -درک  
grasp /ɡræsp/ V  فھمیدن (مثالً: یاد گرفتن قوانین بازی)   -درک کردن  
gratitude /ˈɡrætɪtuːd/ n  قدردانی  -سپاسگزاری  
gravestone /ˈɡreɪvstoʊn/ n سنگ قبر 
gray /ɡreɪ/ adj    (مو) سفید یا خاکستری شدن (مثالً: بعضیا موھاشون زود سفید

   میشھ) 
grievance /ˈɡriːvəns/ n  گلھ (مثالً: لیست بلندی از شکایات مردمی)  -شکایت  
grief [+over/at] /ɡriːf/ n  سوگ (مثالً: او در غم مرگ ھمرسش پیر شد!)  -غم  -ماتم  
grimace /ˈɡrɪməs/ n  اَخم  -(بخاطر شدت درد و...) قیافھ را درھم کشیدن  
grin /ɡrɪn/ V (بصورت دندان نما) نیشخند زدن 
ground /ɡraʊnd/ adj  خرد و ریز  شده  -(دانھ قھوه، حبوبات و...) آسیاب شده  
ground /ɡraʊnd/ n  علت (مثالً: دلیل موّجھ و قانونی داشتن) -دلیل  
grounds /ɡraʊndz/ n  محوطھ،باغچھ، فضای سبز و.... اطراف یک ساختمان 
gruff /ɡrʌf/ adj تند و زننده (مثالً: اخالق تند او غیرقابل تحّمل بود) -ناھنجار  
gruffly /ˈɡrʌfli/ adv  با گستاخی 
gurney /ˈɡɜːrni/ n   تخت چرخ دار برای جابجایی بیمار در بیمارستان 
gut /gʌt/ n  (مثالً: بھ دلم افتاده کھ...) احساس درونی کھ معموال درست است  
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  H h  
hacker /ˈhækər/ n  ھکر 
hacking /ˈhækɪŋ/ n (نفوذ بدون اجازه و غیرقانونی بھ کامپیوتر افراد) ھک 
hail /heɪl/ n  تگرگ 
half measure /ˌhæf ˈmeʒər/ n  محول شده را  ھای  (مثالً: شرکت ما مأموریت کار ناتمام یا ناقص    

 بصورت تمام و کمال انجام میدھد و ھیچ کار ناقص و ناتمامی ندارد) 
halting /ˈhɒltɪŋ/ adj  ُمردد -(سخن) مکث دار  
handbook /ˈhændbʊk/ n تاب راھنما (معموالً راھنمای نحوه استفاده از یک وسیلھ)ک  
handcuffs /ˈhændkʌfs/ n  دستبند 
handgun /ˈhændɡʌn/ n  تپانچھ 
handicap /ˈhændikæp/ n  معلولیت 
hard-core /ˌhɑːrd-ˈkɔːr/ adj  خت بود و بھ گناھش اعتراف نمیکرد) (مثالً: او بسیار سرس سرسخت  
hate sb's guts  exp  بھ شدت از کسی  متنفر و بیزار بودن 
hateful /ˈheɪtfl/ adj (مثالً: مردی با چھره ی نفرت انگیز) منزجرکننده  -نفرت انگیز  

hatred /ˈheɪtrɪd/ n  تنفر  -(حس) نفرت  
haunt /ˈhɔːnt/ V ۱-   آشفتھ کردن کسی - (بخاطر ترس از چیزی) بھم ریختن  

(خانھ و...) جن زده بودن   -۲  
have a bone to pick with sb  exp (با کسی کھ شما را با عملش ناراحت کرده) کردن  رفع کینھ یا صحبت   
have a soft spot for sb  exp (ھر چند کھ بقیھ از آن متنفرند) عاشق چیزی یا کسی بودن 
hazardous /'hæzərdəs/ adj (معموالً برای سالمت انسان) خطرناک 
headhunter /ˈhedˌhvntər/ n   شرکت یا فردی کھ کارش این است کھ افراد باتجربھ و مفید را

اعدسازی آنان برای ترک شغل فعلی آنان را  شناسایی میکند و با متق
 جذب شرکت یا مؤسسھ خود میکنند 

heavens  exp قید تأکید بر سخن و برای بروز خوشحالی یا عصبانیت شما 
 (مثالً: واااای لعنت بھ تو! عجب گندی باال آوردی!)

hedge fund /ˈhedʒ ˌfʌnd/ n  مؤسسھ مالی و اعتباری  -صندوق سرمایھ گذاری  
heed /hiːd/ n  توجھ   -اعتنا  
helping /ˈhelpɪŋ/ n  پُرس غذا 
help-wanted /'help-ˌwɑːntəd/ n قسمتی از روزنامھ کھ حاوی تبلیغات ھای شغلی است 
hence /hens/ adv  درنتیجھ  -لذا  -بنابراین  
Henry Ford /ˈhenriː ˈfɔːrd/ n   ھنری فورد؛ تاجر و مھندس آمریکایی او بنیلن گذار کارخانھ فورد و

 اولین کسی بود کھ سیستم تولید انبوه ماشین را مطرح و اجرایی کرد 
Henry VIII /henriː ðiː 'eɪθ/ n  میالدی.   ۱۵۴۷تا   ۱۵۰۹؛ پادشاه انگلستان از سال  ھشتمھنری

بار ازدواج کرد و در زمان او مدارس و مراکز   ۶پادشاه ھنری  
 علمی بسیاری تأسیس شد و انگلستان بھ کشوری قدرتمند تبدیل شد 

heritage /ˈherɪtɪdʒ/ n (مثالً: میراث ملّی) میراث 
high-level /ˌhaɪ-'levl/ adj  عالی رتبھ (مثالً: نمایندگان عالی رتبھ ی کشور)  -بلند پایھ  
high-rise /ˈhaɪ raɪz/ adj  (آپارتمان،ساختمان و...) بسیار بلند 
high-status /ˌhaɪ-'steɪtəs/ n  (...مقام و)  مقام ارزشمند و بلندپایھ ی کتاب)  (مثالً:عالی  -بلند پایھ  
hijacking /ˈhaɪdʒækɪŋ/ n  گرفتن ھر نوع وسیلھ نقلیھ ای (ُجرم) بھ زور  
hijacker /ˈhaɪdʒækər/ n میگیرد  اختیار خودسی کھ بصورت مسلحانھ کنترل وسیلھ ای را تحت ک

 یا راننده را با تھدید وادار میکند تا او را بھ مکان موردنظر خود برساند
hint [+at] /hɪnt/ V  بودن   اماده (مثالً: نماینده ایران بھ غیرمستقیم گفتن  -اشاره کردن

اشاره کرد)  ۱+۵طرفین برای عقد قرداد بین ایران و   
hiss /hɪs/ V  (صدای مار خشمناک) صدای ھیس تولید کردن 
hit /hɪt/ n  بھترین و پرفروش ترین آھنگ یا آلبوم یک خواننده 
hit it off  exp (مجذوب یکدیگر شدن) در دیدار اّول باھم اُخت شدن 
HIV(human immunodeficiency virus) /ˌeɪtʃ aɪ ˈviː/ n  ویروس بیماری ایدز 
hold back /ˌhoʊld ˈbæk/ V   جلوی کسی یا چیزی را گرفتن 
hold up /ˌhoʊld 'ʌp/ V  از افتادن چیزی یا کسی جلوگیری کردن  -استوار نگھداشتن  
hollow out /ˌhɑːloʊ ˈaʊt/ V  توخالی کردن  -داخل چیزی را خالی کردن  
homely /ˈhoʊmli/ adj  (ھتل) خیلی راحت طوری کھ آدم احساس میکند در خانھ خود است  
homely smile  exp چھره خندان -خنده بر لب  
homesick /ˈhoʊmsɪk/ adj  دلتنگ -غربت زده  
homogenized /həˈmɑdʒənaɪzd/ adj  (شیر ھمگن) شیر ھموژنیزه 
hook up [+to] /ˌhʊk 'ʌp/ V  بھ برق وصل کردن  -(دو وسیلھ برقی را) بھم متصل کردن  
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hose /hoʊz/ n  شیلنگ آب 
                 Word   Phonetics                  Pos              translation 

 

host [+of]  /hoʊst/ n  (مثالً: انبوھی از مشکالت) انبوه 
hostage /ˈhɑːstɪdʒ/ n  گروگان 
House of Commons, the /ˌhaʊs əv ˈkɑːmənz, ðə/ n ) مجلس لُردان)   ≠(در انگلستان) مجلس عوام  
housewarming /'haʊsˌwɔːmɪŋ / n  (در خانھ جدید) مھمانی پاگشا 
hubcap /ˈhʌbkæp/ n  قالپاق 
hug /ˈhʌɡ/ V  درآغوش گرفتن  -بغل کردن  
humble /ˈhʌmbl/ adj فروتن  - متواضع  
humbly /ˈhʌmbli/ adv  با افتادگی و تواضع 
humble /ˈhʌmbl/ V  خوار کردن  -پست کردن  
hummingbird /ˈhʌmɪŋɜːbərd/ n  مرغ مگس خوار 
hunch /hʌntʃ/ n  گمان (مثالً: فکر کنم امیر بھ پروازش نرسھ!)  -حدس  
hypnotherapy /ˌhɪpnoʊˈθerəpi/ n درمانی (معالجھ امراض بوسیلھ ھیپنوتیسم کردن)  ھیپنوتیسم  
hysterical /hɪˈsterɪkl/ adj  (کسی کھ بر احساسات خود کنترل ندارد)  پرتشنج -ھیستریایی  
hysterically /hɪˈsterɪkl̩i/ adv  از روی ھیستری و خارج از کنترل احساسات 
  I i  
Iceland /ˈaɪslənd/ n  کشور ایسلند 
identity /aɪˈdentəti/ n  ھویت 
illiteracy /ɪˈlɪtərəsi/ n  بی سوادی 
illumination /ɪˌluːmɪˈneɪʃn/ n  نور (مثالً: روشنایی این اتاق فقط از المپ است) -روشنایی  
imbalance /ɪmˈbæləns/ n  عدم توازن بین میزان فروش و خرید) : (مثالً نابرابری  -عدم توازن  
imminent /ˈɪmɪnənt/ adj  نزدیک (مثالً: انقراض قریب الوقوع حیوانات)  -قریب الوقوع  
immobilize /ɪˈmoʊbəlaɪz/ V  مثالً: بیماری ام اس بسیاری را زمین گیر  از حرکت باز داشتن)

 کرده و از حرکت بازداشتھ است) 
impeccable /ɪmˈpekəbl/ adj   کامل  -بی عیب و نقص  
implicit /ɪmˈplɪsɪt/ adj  غیرمستقیم (مثالً: انتقاد سربستھ از دولتمردان)  -سربستھ  
impose /ɪmˈpoʊz/ V  تحمیل کردن   -سربار شدن  
impression /ɪmˈpreʃn/ n  فکر (مثالً: فکر کنم تو کارش مھارت داره!)  -برداشت  
imprisonment /ɪmˈprɪznmənt/ n   زندان -(مجازات) حبس  
in a way  exp  ًتاحدودی  -تقریبا  
in full view of  exp مقابل چشم (مثالً:جلوی چشم ھمھ منو کتک زد!) -در حضور  
in the course of time  exp  پس از مدتی   -با گذشت زمان  
in the long run/term  exp  در آینده نھ چندان دور 
in the red  exp  ( حساب بانکی) یا   ھبیش از موجودی حساب پول برداشت

   ربدھکا
inadequacy /ɪˈnædɪkwəsi/ n  کمبود   -عدم کفایت  
incorporate /ɪnˈkɔːrpəreɪt/ V  مثالً: کنگره این قانون جدید را بھ  ثبت کردن  -اضافھ کردن)

اضافھ کرد)  ۱۹۷۷اصالحیات قانون آلودگی ھوا مصّوب    
India /ˈɪndiə/ n   کشور ھندوستان 
indicator /ˈɪndɪkeɪtər/ n  نشانگر (مثالً: شاخص ھای اقتصادی)  -شاخص  
indispensable /ˌɪndɪˈspensəbl/ adj  (مثالً: حضور آنھا در مذاکرات ضروری بود!) الزم  -ضروری  
Indonesia /ɪndəˈniːʒə/ n  کشور اندونزی؛ واقع در جنوب شرقی اقیانوس ھند 
infallible /ɪnˈfæləbl/ adj  مصون از خطا و اشتباه   -لغزش ناپذیر  
infallibility /ɪnˌfæləˈbɪləti/ n  از خطا  مصونیّت -خطا ناپذیری  
infer /ɪnˈfɜːr/ V  برداشت یا استنباط کردن 
inference [+from] /ˈɪnfərəns/ n  نتیجھ گیری  -استنباط  
infrared /ˌɪnfrəˈred/ adj  (نور) فروسرخ 
infrasound /ˌɪnfrəˈsaʊnd/ n (فرکانس پایین تر از محدوده شنوایی انسان)  فروصوت  
inhalation /ˌɪnhəˈleɪʃn/ n   استنشاق 
initiative /ɪˈnɪʃətɪv/ n   ابتکار عمل 
innovative /ˈɪnəveɪtɪv/ adj  مبتکرانھ   -نوآورانھ  
insight /ˈɪnsaɪt/ n  بصیرت   -بینش  
inspiring /ɪnˈspaɪərɪŋ/ adj درون انگیز   - امیدبخش  
instant /ˈɪnstənt/ adj  پیش پختھ   -(خوراک، قھوه و...) آماده  
instinctive /ɪnˈstɪŋktɪv/ adj   غریزی 
institution /ˌɪnstɪˈtuːʃn/ n  سنّت (مثالً: رسم ازدواج)   -رسم  
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intensive-care /ɪnˌtensɪv-'ker/ n (بیمارستان) بخش مراقبت ھای ویژه 
interior designer /ɪnˌtɪriər dɪˈzaɪnər/ n (شغل) طّراح دکوراسیون داخل خانھ  
                 Word   Phonetics                  Pos              translation 

 

intimidating /ɪnˈtɪmɪdetɪŋ/ adj استرس زا  -ترس آور  
intrigued [+by] /ɪn'triːɡd/ adj خواھان و کنجکاو(مثالً: شیفتھ حرفاش شدم!) -شیفتھ چیزی  
intrinsic /ɪnˈtrɪnsɪk/ adj  مثالً: برخورد مناسب با مشتری یکی از ارکان  نھادی  -اصلی)

   اصلی یک تجارت موفق است!)
intrude /ɪnˈtruːd/ V   وارد شدن               -(سر زده) دخالت یا فضولی کردن

 (مثالً: خیلی نگرانشم ولی نمیخوام در مسائل شخصیش دخالت کنم!) 
intruder /ɪnˈtruːdər/ n  کسی کھ بدون اجازه و بصورت غیرقانونی وارد مکانی میشود 
intuition /ˌɪntuˈɪʃn/ n ) شواھد عینی)  ≠حس درونی یا حس ششم  
intuitive /ˌɪnˈtuːɪtɪv/ adj  درونی  -شھودی  -حسی  
invade /ɪnˈveɪd/ V  مثالً: این ویروس میتواند بھ سایر اعضای بدن نیز  انتقال یافتن)

 نفوذ کند و کار آن قسمت از بدن را مخل کند!) 
invader /ɪnˈveɪdər/ n  (!مثالً: کشتار متجاوزین بھ کشور ما) متجاوز 
involvement [+with] /ɪnˈvɑːlvmənt/ n  رابطھ رمانتیک و عاشقانھ 
iodine /ˈaɪədaɪn/ n (معموالً بھ رنگ تیره) پماد ضدعغونی کننده ید 
irrelevant /ɪˈreləvənt/ adj (مثالً: بحث بی ربط بھ موضوع اصلی) بی ربط 
irritable /ˈɪrɪtəbl/ adj  تندخو -بدخلق  
  J j  
jack /dʒæk/ n  بلند کردن اتومبیل)جک (وسیلھ  
jaguar /ˈdʒæɡjuər/ n  (درنده ای از خانواده گربھ سانان) جگوار 
jingo  exp  برای نشان دادن شگفتی و سروریا ھر چیزی معادل آن (   ھورا، واو (  
job satisfaction /ˈdʒɑːb sætɪsˌfækʃn/ n  رضایت شغلی 
job security /ˈdʒɑːb səˌkjʊrəti/ n  دائمی یا موقتی بودن شغل است)  از امنیت  (منظورامنیت شغلی  
John Ruskin /ˈdʒɑːn ˈrʌskɪn/ n  کارشناس مسائل ھنری و اجتماعی اھل انگلستان جان راسکین؛   .

 او بھ دنیای تغییر ھنر سرعت زیادی بخشید
join in /ˌdʒɔɪn 'ɪn/ V  (بھ یک بازی گروھی یا یک فعالیت دستھ جمعی)  ملحق شدن  
joint /dʒɔɪnt/ n َمفَصل 
Jordan /ˈdʒɔːrdn/ n (واقع در بین عربستان صعودی و سوریھ) کشور اُردن 
jostle /ˈdʒɑːsl/ V  با تنھ زدن یا ُھل دادن جلو رفتن 
joyriding /'dʒɔɪraɪdɪŋ/ n  (ُجرم) گردش با اتومبیل سرقتی 
Julius Caesar /ˈdʒuːljəs ˈsiːzər/ n   جولیوس سزار؛ سیاستمدار،فرمانده و نویسنده اھل روم کھ با شورش و

گرفتن کنترل دولت حکومت جمھوری روم را بھ حکومت امپراطوری روم  
ر این کارش توسط بروتوس و کاسیوس بھ قتل رسید تبدیل کرد و بخاط  

Jungfrau Mountain /'juːŋfraʊ ˈmaʊntən / n  متر و واقع در رشتھ کوه ھای آلپس  ۴۱۶۱ نام کوھی بھ ارتفاع  
just so  exp  (بطوریکھ ھمھ چیز در جای خود قرار دارد) منظم و آراستھ 
justice /ˈdʒʌstɪs/ n (مثالً: سیستم عدالت کشور) عدالت 
Justice Department /ˈdʒʌstɪs dɪˈpɑːrtmənt/ n  اداره ی دادگستری (معادل ساختمان عدالت ایالت متحده آمریکا  (  
justify /ˈdʒʌstɪfaɪ/ V  توجیھ کردن 
juvenile /ˈdʒuːvnəl/ adj ابستھ جوانی یا نوجوانی (مثالً: مجرمین نوجوان) و  
  K k  
karate /kəˈrɑːti/ n  کاراتھ 
keen /kiːn/ adj زیرک (مثالً: تیزھوش، تیزبین و...) -تیز  
keep a straight face  exp  جلوی خنده خود را گرفتن -نخندیدن  
keep an eye on  exp  م باش تا برگردم!) (یک لحظھ مراقب وسایل ھا مراقب چیزی بودن  
keep an/your ear to  the ground  exp  بھ چیز خاصی توجھ کردن و تمام حواص خود را متمرکز آن کردن 
keep the home fires burning  exp  امور خانھ را اداره کردن           -چرخ خانھ را چرخاندن

 (بخصوص وقتی پدر یا سرپرست خانھ در جنگ است)
keep up /ˌkiːp 'ʌp/ V  عقب نیافتادن -پابھ پای کسی رفتن  
keep your eyes/ears open (for sth)  exp   شش دانگ حواس را بر روی چیزی متمرکز کردن 
keep your eyes skinned/peeled  
(for sth) 

 exp   با چشم دنبال چیزی یا مکانی گشتن (مثالً: ببین کجا پمپ گاز
 دیدی فوراً بگو تا بریم گاز بزنیم!)

keep your head  exp    خود را کنترل کردن                 -جلوی زبان را گرفتن          
 (مثالً: میتونی وقتی تو دردسر قرار میگیری جلوی زبنتو بگیری؟!!) 

keep your mouth shut  exp  قرص بودن دھان   -(راجع بھ چیزی) بھ کسی چیزی نگفتن  
Kentucky /kənˈtʌki/ n ( واقع در جنوب آمریکا) ایالت کنتاکی  
kernel /ˈkɜːrnl/ n داخل ھستھ -(میوه، گردو، بادام و...) مغز  
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kick off /ˌkɪk ˈɒːf/ V  (!مثالً: کفشاتو در بیار) چیزی را با پا درآوردن یا رفع کردن 
kung-fu /ˌkʌŋ-'fuː/ n کونگ فو 
                 Word   Phonetics                  Pos              translation 

 

  L l  
lab /læb/ n   آزمایشگاه 
labor force /ˈleɪbər fɔːrs/ n   نیروی کار 
Labrador /ˈlæbrədɔːr/ n  (معموالً با موھای نسبتاً کوتاه سیاه یا زرد) نوعی سگ 
large-scale /ˈlɑːrdʒ-skeɪl/ adj   گسترده -در مقیاس بزرگ  
latent /ˈleɪtnt/ adj  بالقوه (مثالً: استعداد بالقوه کودکان)  -پنھان  
launch /ˈlɔːntʃ/ V  (معموالً از روی برنامھ) اقدام با انجام کاری کردن 
laureate /ˈlɔːriət/ n  (بخصوص جایزه نوبل) (فرد) برنده یا دریافت کننده جایزه 
law enforcement /ˈlɔː ɪnˌfɔːrsment/ n   اداره پلیس و ھر اداره یا شغلی کھ کارش بررسی این است کھ آیا

 قانون اطاعت و اجرا میشود یا نھ! 
lay off /ˌleɪ ˈɒːf/ V  (بصورت موقتی) از کار بیکار کردن یا اخراج کردن کسی 
layover /ˈleɪˌoʊvər/ n  ایست موقت   -(در حین سفر ھوایی) توقف میان راه  
Lazio /ˈlæzioʊ/ n واقع در   میالدی  ۱۹۰۰تأسیس شده در سال  باشگاه ورزشی التزیو

   شھر ُرم ایتالیا کھ بیشتر بخاطر فوتبالش مشھور است
leap into action  exp دادن          با سرعت کاری را نجام بصورت ناگھانی و

(مثالً: مأموران آتش نشانی بھ سرعت وارد صحنھ شدند و کودک  
!) دجات دادننبھ دام افتاده در بین شعلھ ھای آتش را    

leave /liːv/ n   مرخصی 
leave behind /ˌliːv bɪˈhaɪnd/ V ) بخصوص چیز تلخی را) (عمداً) چیزی را بھ فراموشی سپردن  
leave of absence /ˌliːv ɒv ˈæbsəns/ n  اجازه غیبت   -مرخصی  
legislation /ˌledʒɪsˈleɪʃn/ n  (مثالً: قوانین دفاع از حقوق زنان) قانون 
leisure /ˈliːʒər/ n  وقت فراغت   -وقت آزاد  
let bygones be bygones  exp ! گذشتھ ھا گذشتھ 
let go (of)  exp  چیزی یا اتفاقی شدنبی خیال  -بھ اتفاقات گذشتھ فکر نکردن  
lever /'levər/ n  (مثالً: دستھ رو بھ سمت خودت بکش و سرعت را تنظیم کن!) دستھ  
Lewis Carroll /ˈluːɪs ˈkærəl/ n   لوئیس کارول؛ نویسنده و ریاضیدان اھل انگلیس کھ دو اثر او برای

    کودکان شھرت بسیار زیادی یافت "آلیس در سرزمین عجایب" و
" نام واقعی او چارلز داجسان بود آنسوی آیینھ"   

liable to do sth  exp (معموالً ناخوشایند) در معرض یا در ُشُرف چیزی بودن 
 (مثالً: مراقب باش دستھ قابلمھ شل شده احتمال داره کنده شھ!) 

liar /ˈlaɪər/ n  دروغگو 
libel /ˈlaɪbl/ n  افترا -تھمت  
liberal /ˈlɪbərəl/ adj  دارای گذشت و تحمل نسبت بھ کسانی کھ  آزادمنش  -(فرد) آزاده)

 دارای عقاید دیگری ھستند) 
license plate /ˈlaɪsns ˌpleɪt/ n   پالک اتومبیل 
lie /laɪ/ V اتوق ما کنار ساحل رودخانھ است!) (مثالً: پ  (در جایی) قرار داشتن  
lie detector /ˈlaɪ dɪˌtektər/ n   دروغیاب 
life expectancy /ˌlaɪf ɪkˈspektənsi/ n  (مدت زمانی کھ یک موجوده بطور متوسط عمرمیکند) امید بھ زندگی  
lifelong /ˈlaɪˈflɔːŋ/ adj  مادام العمر   -ھمیشگی  
life-or-death /ˌlaɪˈfl-ɔːr-'deθ/ adj (فوق العاده مھم و حیاتی)  مرگ یا زندگی )و...  جریان،(موضوع  
life-size /ˈlaɪf-saɪz/ adj (تابلو نقاشی،مجسمھ و...) در ابعاد طبیعی یا واقعی 
lift off /ˌlɪft ˈɒːf/ V                                          از روی زمین بلند کردن

ک از زمین بلند کن!) ماشینت رو با جَ  ،(مثالً: برای تعویض چرخ  
limb /lɪm/ n  قطور) شاخھ درخت(معموالً بزرگ و  
limber /ˈlɪmbər/ adj  (مثالً: بدن انعطاف پذیر رقاص بالھ) قابل انعطاف 
lineup /ˈlaɪnˌʌp/ n  تعدادی مجرم کھ در یک اتاق در یک صف می ایستند و  صف متھمین)

فردی از بیرون پس از تشخیص قیافھ شخص قاتل یا فرد مورد نظر آنرا بھ  
 پلیس اعالم میکند)

link /ˈlɪŋk/ V  مثالً: پلیس فکر میکند کھ این دو  بھ ھم پیوستن  -مرتبط کردن)
ط میشوند!) بصحنھ جرم بھ طریقی بھم مرت   

listless /ˈlɪstləs/ adj  بی نا  -ُسست و بی حال  
listlessness /ˈlɪstləsnəs/ n   بی حالی 
literally /ˈlɪtərəli/ adv  ًتا  ۱۰۰۰بھ راستی (مثالً: االن دیگھ بطور قطع حدود   -دقیقا

 شرکت بین المللی از نرم افزار ما استفاده میکنند!)
literature /ˈlɪtərətʃʊər/ n  آثار یا نوشتھ ھای ادبی 
live /laɪv/ adv   (برنامھ تلوزیونی و...) پخش زنده 
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logic /ˈlɑːdʒɪk/ n  استدالل -منطق  
lonesome /ˈloʊnsəm/ adj  (بدلیل نداشتن دوست یا ھمنشین) دلتنگ و افسرده 
                 Word   Phonetics                  Pos              translation 

 

loop /luːp/ n  حلقھ  -(سیم،طناب و...) بھ شکل دایره  
looting /ˈluːtɪŋ/ n  بھ یغما بردن  -غارت کردن  
loud /laʊd/ adj   کسی کھ بلند بلند و بصورت زننده صحبت میکند 
lousy /ˈlaʊzi/ adj  ناخوشایند (مثالً: عجب ھوای بدیھ!)  -بد  
low-key /ˌloʊ-'kiː/ adj  بی کبکبھ و دبدبھ  -بی سروصدا  
low-tech /ˌloʊ-'tek/ adj  فناوری ابتدایی و ساده (وسیلھ) قدیمی و دارای  
lug /lʌɡ/ n  دستھ  -ھر چیز گوش یا گیره مانند کھ با آن چیزی را نگھ میدارند  
lug wrench /ˈlʌɡ rentʃ/ n  (آچاری برای باز کردن پیچ چرخ ھای ماشین) آچار چرخ 
lukewarm /ˌluːk'wɔːrm/ adj  (نیمھ گرم) ولرم 
Lundy Island /ˈlʌndiː ˈaɪlənd/ n  بزرگترین جزیره موجود در کانال بریستول بطول  جزیره الندی؛

ِدُون  استان  کیلومتر واقع در ساحل  ۱۹  
lyric /ˈlɪrɪk/ n  (متن شعر یا آھنگ) لیریک 
  M m  
magazine /ˈmæɡəziːn/ n  ھفتھ نامھ   -مجلھ  
make a point of doing sth  exp  دوباره چک کردن  -(از انجام کاری) اطمینان حاصل کردن  

(مثالً: من کمی حواص پرتم محض احتیاط ھمیشھ بعد از خارج شدن  
 از خانھ قفل در رو دوبار چک میکنم!) 

make it  exp  سرقرار رسیدن  -(بھ موقع) بھ جایی رسیدن  
بھ پروازم رسیدم!) ۸(مثالً: واو! باالخره رأس ساعت   

make out /ˌmeɪk ˈaʊt/ V  (بھ سختی) دیدن یا شنیدن (مثالً: تو اون تاریکی بھ سختی
جلو سرمو ببینم!) موانعمیتونستم   

make sense of sth  exp  فھمیدن  -(از چیزی سخت و پیچیده) سردرآوردن  
make the most of sth  exp  نھایت استفاده را از چیزی کردن 
make up /ˌmeɪk 'ʌp/ V  کردن (اشتباه و...) جبران  
manacle /ˈmænəkl/ V   (زندانی را)غل و زنجیر کردن  -ستبند زدن د  
maneuver /məˈnuːvər/ V  با مھارت کاری را انجام دادن  -مانور دادن  
manicured /ˈmænɪkjʊrd/ adj  آراستھ شده -(ناخن) مانیکور شده  
manifest /ˈmænɪfest/ V  (احساس تنفر، شادی و... از خود) نشان دادن -بروز دادن  
manifesto /ˌmænɪˈfestoʊ/ n  بیانیھ -اظھاریھ  
manipulate /məˈnɪpjuːleɪt/ V  (با مھارت) ادره یا کنترل کردن 
manslaughter /ˈmænslɔːtər/ n  آدم کشی   -(جرم غیرعمد) قتل  
manufacture [+of] /ˌmænjuˈfæktʃər/ n  ساخت - انبوه) تولید  (معموالً بصورت  
manufacturing /ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ/ n   صنعت یا تجارت تولید 
Maori /ˈmaʊri/ n کھ از اولین ساکنان   افراد تیره پوست متعلق بھ قبیلھ مائوری نیوزلند

 آن کشور ھستند و اکنون جمعیت اندکی از آن را تشکیل میدھند
marginally /ˈmɑːrdʒɪnəli/ adv (!مثالً: نتایج اندکی بھتر شده است) اندکی 
mark /mɑːrk/ V  مثالً: دیوار سنگی بلند حاکی حاکی بودن   -نشانھ چیزی بودن)

  کالیفرنیا بود!) مرز ایالت ھ  از رسیدن ب
Mark Antony /ˈmɑːrk ˈæntəni/ n  سیاستمدار اھل روم باستان کھ یکی از حامیان  مارک آنتونی؛

 اصلی جولیوس سزار بود
marked /mɑːrkt/ adj قابل مالحظھ (مثالً: فرق چشمگیر دو دانش آموز)  -چشمگیر  
masculine /ˈmæskjəlɪn/ adj (دستور زبان) مذکر   

است)  مذکراسم  یک   Sun :ًدر زبان فرانسھ کلمھ ی  (مثال  
master /ˈmæstər/ V  خبره شدن -(در چیزی) استاد شدن  
mat /mæt/ n  کفپوش  -پادری  
maternal /məˈtɜːnl/ adj  (مثالً: حس مادرانھ) مادرانھ 
maternity leave /məˈtɜːrnəti liːv/ n  ھفتھ در آمریکا) ۱۲مرخصی زایمان (معموالً بھ مدّت  
may (very) well/easily  exp  مثالً: این چیزی کھ داری میگی بھ احتمال  بھ احتمال خیلی زیاد)

 خیلی زیاد درست از آّب در میاد!) 
 MDA(muscular dystrophy association) /ˌem diː 'ei/ abbr تحلیل   بیماری  کھ بھ افراد مبتال بھ  در آمریکا نام یک شرکت خیریھ

 عضالنی کمک مالی میکند 
means /miːnz/ n  دارایی  -ثروت  
mechanism /ˈmekənɪzəm/ n  ساز و کار  -مکانسیم  
media /ˈmiːdiə/ n (....شامل رادیو، تلوزیون و) رسانھ 
menacing /ˈmenəsɪŋ/ adj  آور (مثالً: تاریکی ترسناک خیابان) ُرعب -ترسناک  
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mental retardation /ˌmentl riːtaːrˈdeɪʃn/ n  عقب ماندگی ذھنی 
mercury /ˈmɜːkjəri/ n جیوه 
                 Word   Phonetics                  Pos              translation 

 

mercy killing /ˈmɜːsi kɪlɪŋ/ n  رد  ب(وقتی کھ فردی از بیماری شدید و العالجی رنج میکشتن دلسوزانھ
وامیدی بھ زندگی مجدد او نیست با رضایت افراد خانواده آن فرد با استفاده 

ا از درد رھایی پیدا کند!)تاز تزریق دارو کشتھ میشود   
mere /mɪr/ adj نفر در جلسھ بودند!)فقط (مثالً: فقط دو  
merge /mɜːdʒ/ V  در ھم ادغام شدن 
meticulous /məˈtɪkjələs/ adj  موشکافانھ  -دقیق  
micro- /ˈmaɪkroʊ/ prefix  (مثالً: ریز تراشھ) پیشوندی بھ معنای ریز 
microexpression /ˌmaɪkroʊɪk'spreʃn /  n از چھره شما کھ معموالً کمتر از ربع ثانیھ طول   (حالت یا ژستی ریز حالت

میکشد و بیانگر واکنش شما در برخورد با چیزی است، برای مثال وقتی  
م ثانیھ قیافھ خود را جمع میکنید)یک چیز ترش میخورید برای چند صد  

midair /ˌmɪd'er/ n   در ھوا   -میان ھوا و زمین  
mild /maɪld/ adj  (مثالً: رکود اقتصادی خفیف بود!)خفیف  -مالیم  
mildly /ˈmaɪldli/ adv  با متانت   -بطور آرام  
milk /mɪlk/ V  شیر دوشیدن 
mind your own business  exp !سرت تو کار خودت باشھ 
misapprehension /ˌmɪsæprɪˈhenʃn/ n (مثالً: بنظر میرسھ کھ کامالً در اشتباھی!) درک اشتباه  
miscarriage /'mɪskærɪdʒ/ n  (بصورت عمدی) سقط جنین 
mistreat /ˌmɪs'triːt/ V  بدرفتاری کردن 
mitral /ˈmaɪtrəl/ adj   بطن چپ در قلب)  (دریچھ ای بین دھلیز چپ وشبیھ دریچھ میترال  
mode /moʊd/ n  مثالً: االن راجع بھ کار اصال سوال نپرس چرا کھ االن توحالت)  

تعطیالتم ، یھ جورایی حسش نیست!)   ]حالت[  
molasses /məˈlæsɪz/ n  شیره قند 
monarchy /ˈmɑːnərki/ n   حکومت سلطنتی یا پادشاھی 
moneymaker /ˈmʌniˌmeɪkər/ n  سودآور  -(تجارت، شغل و...) پول ساز  
monk /mʌŋk/ n   راھب 
monorail /ˈmɑːnoʊreɪl/ n  (نوعی مروی ھوایی کھ بر روی یک ریل حرکت میکند) مونوریل  
mop /mɑːp/ V   (سطحی را) را با تِی یا زمین شوی تمیز کردن 
Morocco /məˈrɑːkoʊ/ n  (واقع در شمالغربی قاره آفریقا) کشور مغرب یا مراکش 
mortify /ˈmɔːrtɪfaɪ/ V  تحقیر کردنخوار و  
mounting /ˈmaʊntɪŋ/ adj  مثالً: فشار افزایشی بر روی او باعث  (معموالً ناگوار) افزایشی)

 شد تا از ِسَمت خود استعفا دھد!) 
mouse potato  exp  قت خود را پشت رایانھ سپری میکند) معتاد کامپیوتر (کسی کھ تمام و  
movement /ˈmuːvmənt/ n  نھضت -جنبش  
mugging /ˈmʌɡɪŋ/ n  (جرم) مورد ضرب و شتم قرار دادن در حین سرقت از یک فرد  
mugger /ˈmʌɡər/ n  دزد کتک زن   -جیب بُر  
multi-story /ˌmʌlti-'stɔːri/ adj  (مثالً: پارکینگ طبقاتی) چند طبقھ 
murmur /ˈmɜːrmər/ n (پزشکی) قلب  (صدای عجیب و ناآشنایی کھ  سوفل قلبی  -مورمور

 شما تولید کرده و حاکی از آن است کھ قلب بھ درستی کار نمیکند!) 
muscular dystrophy /ˌmʌskjələr ˈdɪstrəfi / n (بیماری) تحلیل عضالنی 
mutter /ˈmʌtər/ V  (مثالً: او زیر لب چیزی گفت و از در خارج شد!) زیر لب گفتن  
mysterious /mɪˈstɪriəs/ adj  مبھم  -مرموز  
myth /mɪθ/ n  چیز خرافی -افسانھ  
  N n  
name and shame  exp در مأل عام نام یا کارھای غیرقانونی یک فرد یا شرکت را اعالم کردن تا  

باعث شرمساری آنان شده و از این طریق دست از کار غیرقانونی خود  
 بردارند واعالم ندامت کنند 

narrow /ˈnæroʊ/ adj ۱-   اندک (مثالً: نگرش محدود) -محدود  
   پرمخاطره  -بسیار خطرناک   -۲

nasty /ˈnæsti/ n  (مثالً: مولکول ھای خطرناک) کثیف و خطرناک 
NATO                                    
(north atlantic treaty organization) 

/ˈneɪtoʊ/ abbr تعدادی از کشورھای اروپایی و   سازمان پیمان اتالنتیک شمالی)
   کشور آمریکا کھ طبق این قرداد بھ یکدیگر کمک نظامی میکنند)

naughty /ˈnɔːti/ adj  (مثالً: بچھ خواھرم خیلی شیطونھ!) ناقال -شیطان  
navigate /ˈnævɪɡeɪt/ V   (مثالً: پیدا کردن مسیر تو این مھ خیلی سختھ!) مسیر یابی کردن  
needless to say  exp  ھمانطور کھ مستحضر ھستید -البتھ  
Nepal /nəˈpɔːl/ n (واقع در بین کشور ھند و کشور تبت) کشور نپال  
Nepalese /nepɔːliːz/ adj   اھل نپال 
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neuter /ˈnuːtər/ adj (نھ مذکر نھ مؤنث) (دستور زبان) اسم خنثی    
New Zealand /ˌnuː ˈziːlənd/ n لینگتون)خت: وکشور نیوزلند (پایت  
                 Word   Phonetics                  Pos              translation 

 

 
 
never hear the end/last of it 

  
 

exp 

مداوم و بصورت آزار دھنده و متکبرانھ راجع بھ یک موضوع    -۱
ازدواج کنھ این قضیھ   (مثالً: اگھ پیتر بتونھ با تریس صحبت کردن 

 را تا آخر عمرش برا ھمھ تعریف میکنھ!) 
                   بسیار تکرار کردن و اصرار کردن  را  یحرف -۲

(مثالً: اگھ برا بچھ اسباب بازی نخریم اینقد میگھ اسباب بازی و لج  
 بازی میکنھ کھ آخرش باید بخریم!) 

newsgroup /ˈnuːzɡruːp/ n  ایی در اینترنت کھ کاربران میتوانند مطالب  (فض(اینترنت) فروم
 موردعالقھ خود را بھ اشتراک بگذارند)

nose to tail  exp (کنایھ از ترافیک سنگین و کند) ترافیک سپر بھ  سپر 
nostalgic /nəˈstældʒɪk/ adj (احساس) دلتنگ آرزوھا یا خاطرات گذشتھ 
not bother with/about  exp منفی) خود را بھ زحمت انداختن                 (بصورت

 (مثالً: خودش رو بھ زحمت نمیندازه کھ جاشو عوض کنھ!)
noticeable /ˈnoʊtɪsəbl/ adj  چشمگیر -محسوس  
noticeably /ˈnoʊtɪsəbli/ adv  بطور محسوس 
noxious /ˈnɑːkʃəs/ adj زیان آور (مثالً: گازھای سّمی) - سّمی  
nut /nʌt/ n  (مثالً: پیچ و مھره) ُمھره 
numeracy /ˈnuːmərəsi/ n ...سواد اولیھ ریاضی شامل: محاسبات ساده، جمع،ضرب و 
  O o  
obesity /oʊˈbiːsəti/ n  فربھی -چاقی  
obituary /oʊˈbɪtʃueri/ n  ھمراه شرح مختصری از زندگی او آگھی فوت یک فرد در روزنامھ بھ  
objective /əbˈdʒektɪv/ adj  بی غرض  -بی طرف  
obligatory /əˈblɪɡətɔːri/ adj  الزامی  -اجباری  
obliged /əˈblaɪdʒd/ adj  سپاسگزار  -مدیون  
occur to /əˈkɜːr tuː/ V   (بھ فکر) خطور کردن 
off /ɔːf / adv/prep  اصلی                                 در نزدیکی خیابان یا راه

متری خیابان اصلی است!) ۱۰۰(مثالً: ھتل در   
offender /əˈfendər/ n  خالفکار  -مجرم  
Ohio /oʊˈhaɪoʊ/ n (!بزرگترین شھر این ایالت کیلیولند است) ایالت اوھایو 
oil tanker /'ɔɪl tæŋkər/ n  (کشتی) نفتکش 
on average  exp  میانگین بطور-  ً تقریبا  
on top of sth  exp بر شرایط یا چیزی اشراف و کنترل کامل داشتن 
one swallow does not make a 
summer 

 exp ! با یک گل بھار نمیشھ 

one way or another  exp (!مثالً: در ھر صورت ما برنده ایم) در ھر صورت 
online /ˈ ɑːnˌlaɪn/ adj  (کامپیوتر) آنالین 
onlooker /ˈɑːnlʊkər/ n  شاھد حادثھ    -رھگذر  
onomatopoeia /ˌɑːnəˌmætə'piːə/ n کلمھ ی "ھیس" یک صدا واژه است) (مثالً: آوانام - صداواژه  
onomatopoeic /ˌɑːnəˌmætəˈpiːɪk/ adj  وابستھ بھ آوانام   -آوانامی  
openly /ˈoʊpənli/ adv  علناً (مثالً: یک مرد ھیچگاه آشکارا گریھ نمیکند!) -آشکارا  
open-minded /ˌoʊpən-ˈmaɪndɪd/ adj   روشنفکر 
opposing /əˈpoʊzɪŋ/ adj (!مثالً: دو استنباط کامالً متفاوت) مخالف یا نقیض ھم 
opposition /ˌɑːpəˈzɪʃn/ n  تناقض   -تضاد  
ounce /aʊns/ n گرم است)  ۳۵/۲۸معادل  اونس (یک اونس  
out of sight, out of mind  exp ! از دل برود ھر انچھ از دیده برفت  
outdated /ˌaʊt'deɪtɪd/ adj  منسوخ -قدیمی  
outlaw /ˈaʊtlɔː/ V  غیرقانونی کردن  -ممنوع کردن  
outlook /ˈaʊtlʊk/ n ۱-  چشم انداز -احتمال در آینده  

دیدگاه  -نگرش  -۲  
outward /ˈaʊtwərd/ adj  نمایان  -آشکار  
overeater /ˌoʊvər'iːtər/ n (کسی کھ در خوردن غذا زیاده روی میکند) پُرخور 
overhear /ˌoʊvərˈhɪr/ V  استراق السمع کردن  -(بصورت اتفاقی و غیرعمدی) شنیدن  

شنیدم کھ میگفت میخواد شغلشو ترک کنھ!)  (مثالً: اتفاقی حرفاشو  
over-stimulated /'oʊvər-'stɪmjuleɪtɪd/ adj  بیش از حد خوشحال   -ھیجان زده  
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overturn /ˌoʊvərˈtɜːrn/ V   نسبت بھ تصمیم قبلی کامالً عوض کردن   و... خود را) (تصمیم
  برعکس(مثالً: حکم مجازات او کھ حبس بود با رأی دادگاه کامالً 

و او بی گناه اعالم شد!)  گشت    
own up [+to] /ˈoʊn 'ʌp/ V  (بھ اشتباه یا شیطنت خود) اعتراف کردن 
                 Word   Phonetics                  Pos              translation 

 

  P p  
pack /pæk/ n    مثالً: اگھ این تمبرھا رو بصورت بستھ بخرید ارزان تر   دستھ  -بستھ)   

 براتون تموم میشھ!) 
paralyzed [+with] /ˈpærəlaɪzd/ adj  (بخاطر ترس و... و بصورت موقتی)  فلج یا زمین گیر شدن  
paramedic /ˌpærə'medɪk/ n  بھیار  -کمک پزشک  
partially /ˈpɑːrʃəli/ adv  ناتمام (مثالً: خورشید گرفتگی ناقص) بصورت -ناقص  
particulates /pɑːrˈtɪkjələts/ n  ریز ذرات  -(معموالً آالینده ھوا) ریزگرد  
partly /ˈpɑːrtli/ adv  ًتاحدودی  -نسبتا  
party planner /ˌpɑːrti ˈplænər/ n   کسی کھ کارش برنامھ ریزی و فراھم کردن وسایل موردنیاز برای

عروسی، تولد و... است جشن   
pass through /ˌpæs 'θruː/ V  مثالً: برخی از مسافران بھ مناطق گذشتن از  -سفر کردن بھ)

  بیابانی سفر میکنند!)
paste /peɪst/ n  چسب  -سریش  
pasteurized /ˈpæstʃəraɪzd/ adj (شیر) پاستوریزه 
pasteurization /ˌpæstʃərəˈzeɪʃn/ n  پاستوریزه سازی 
paternity leave /pəˈtɜːrnəti liːv/ n  برای مردانی  تا یک ھفتھ روز ۵(معموالً بھ مدت  مرخصی کاری

 کھ بھ تازگی صاحب فرزند شده اند) 
patio /ˈpætioʊ/ n  حیاط خلوت -پاسیو  
patrol /pəˈtroʊl/ n جلوگیری از حادثھ)   (معموالً بصورت دستھ جمعی وبرای

گشت زنی ماشین ھای پلیس -گشت زنی مأموران پلیس   
pattern recognition /ˈpætərn ˌrekəgˈnɪʃn/ n (علوم کامپیوتری)  شاخھ ای از علوم ھوش مصنوعی  الگو شناختی؛

کھ در حالت کلی با طبقھ بندی اطالعات براساس الگوی از پیش  
. اطالعات آماری میپردازدتعیین شده یا بر اساس   

pay /peɪ/ V  مجازات شدن -(بخاطر اشتباه انجام یافتھ) تاوان پس دادن  
make sb pay (for sth)  exp  تاوان پس دادن 
pay lip service to sth  exp  حمایت لفظی 
pay off /ˌpeɪ ˈ ɑːf/ V  جواب دادن -(قمار و...) نتیجھ خوب دادن  
payoff /ˈpeɪˌ ɑːf/ n  بازده -سود  
payphone /ˈpeɪˌfoʊn/ n  تلفن ھمگانی 
peg /peɡ/ V  (چادر و... را با میخ بر روی زمین،دیوار و...) محکم کردن 
penalty /ˈpenlti/ n  تنبیھ  -مجازات  
penicillin /ˌpenɪˈsɪlɪn/ n  (برای مداوای بیماری ھای حاصل از باکتری) داروی پنی سیلین  
pensioner /ˈpenʃənər/ n  (دریافت کننده حقوق بازنشستگی) مستمر بگیر 
pent-up /ˌpent-ˈʌp/ adj  محبوس   -بروز نداده  -(احساس نفرت،عصبانیت و...) خفھ  

(مثالً: حبس سال ھا حّس نفرت و عصبانیت او را بھ زنی تلخ کام  
 تبدیل کرد!) 

people who live in glass houses 
shouldn't throw stone 

 exp !کسی کھ بار شیشھ دارد بھ دیگران سنگ نمیزند 
(کنایھ از اینکھ نباید سعی کرد بیش از حد از بقیھ انتقاد کرد زیرا  

) ! آنان نیز براحتی راھی پیدا کرده و متقابالً از شما انتقاد میکنند  
per /pɜːr/ prep دالر میگیرم!)  ۲۰ھر ساعت کار  ھر (مثالً: من بھ ازای  
peregrine /ˈperɪɡrin/ n قوش  -(پرنده) باز  
perjury /ˈpɜːrdʒəri/ n  (جرم) شھادت دروغ در دادگاه 
perk /pɜːk/ n  مثالً: یکی از مزایای این شغل  (درآمد اضافھ بر حقوق) مزایا)

دریافت میکنی!)  رایگان  ھزار تومان بُن خرید ۱۰۰اینھ کھ ھر ماه    
perseverance /ˌpɜːrsəˈvɪrəns/ n عزم راسخ  -پشتکار  
personal shopper /ˈpɜːrsənl ˈʃɑːpər/ n مستخدم یا خریدار شخصی کھ تمام خریدھا را او انجام میدھد 
perspective /pərˈspektɪv/ n  نگرش -دید  -(از لحاظ فکری و...) روشن بینی  
persuasive /pərˈsweɪsɪv/ adj  مستدل -قانع کننده  
petty crime /ˌpeti ˈkraɪm/ n (در دادگاه) ُجرم ھای فاقد اھمیّت و یا کوچک 
pheasant /ˈfeznt/ n   قرقاول 
phenomenon /fəˈnɑːməˌnən/ n پدیده تازه ای نیست!)  پدیده (مثالً: خشونت در جامعھ  
pierce /pɪrs/ V  (با سوزن یا ھر چیز نوک تیز) سوراخ کردن 
pilfering /ˈpɪlfərɪŋ/ n  از محل کار خود اجناس کم ارزش دزدیدن - دلھ دزدی کردن  
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pilferer /ˈpɪlfərər/ n  دلھ دزد 
pink-collar /ˌpɪŋk-'kɑːlər/ adj صورتی                                        ) یقھ ، شغل و...(کارگر

 (شغل ھایی یا حقوق پایین کھ معموالً توسط زنان انجام میشود) 
pipe /paɪp/ V   (انتقال گاز و مایعات توسط لولھ)   لولھ بَری کردن  -لولھ کشی کردن  
                 Word   Phonetics                 Pos              translation 

 

plant /plænt/ n  کارخانھ 
plausible /ˈplɔːzəbl/ adj محتمل (مثالً: توضیح منطقی) -منطقی  
play /pleɪ/ n (مثالً: یک پروژه جدید توسط شرکت بھ مرحلھ اجرا  رسید) عمل - کار 
plead /pliːd/ V  قبول یا رد کردن (در دادگاه) اتھام وارده را  
plot /plɑːt/ n  این رمان داستان پیچیده ای دارد  (مثالً:  طرح کتاب - طرح داستان (  
plume /pluːm/ n ۱  -  (معموالً برای لباس و تزئین و...) پَر زینتی  

(بدلیل انفجار بمب و...)  توده یا انبوھی از غبار و...  -  ۲  
plunge /plʌndʒ/ V  افتادن -سوی پایین) شیرجھ رفتن (از یک ارتفاع بھ  
point out [+that] /ˌpɔɪnt ˈaʊt/ V  گفتن  -اشاره کردن بھ  
poll /poʊl/ n نظرسنجی عمومی 
pop /pɑːp/ V  (مثالً: ھنگام باز کردن نوشیدنی گازدار) (با صدای پاپ) ترکیدن  
porch /pɔːrtʃ/ n  ورودی یا ایوان سرپوشیده 
 
Porsche 

 
/ˈpɔːrʃə/ 

 
n 

 ۱۹۳۰(این مجموعھ در سال کارخانھ اتومبیل سازی پُرشھ 
آلمان تأسیس شد و   اشتوتگارت  میالدی توسط فردیناند پُرشھ در شھر

در حال حاضر یکی از گران قیمت ترین خودروھای جھان را تولید  
 میکند!)

portfolio /pɔːrtˈfoʊlioʊ/ n  کلیھ ی سھام و اوراق بھادر یک نفر 
postgraduate /ˌpoʊstˈɡrædʒʊət/ adj ۱ -  (آمریکا) وابستھ بھ تحصیالت و مطالعات پس از لیسانس  

کسی کھ مدرک دانشگاھی اخذ کرده (انگلستان)  - ۲  
pound /paʊnd/ V  زدن -سخت) تپیدن  -(قلب یا نبض  
practical /ˈpræktɪkl/ adj  بھ دردخور  -کاربردی  
preacher /ˈpriːtʃər/ n  کشیش  -واعظ  
 
 
precisely 

 
 

/prɪˈsaɪsli/ 

 
 

adv 

دقیقاً تو ھمان شرایط  (مثالً: بعد از پایان جنگ جامعھ ما دقیقاً   -۱
 اقتصادی سابق بود و ھیچ تغییری نداشت!) 

(مثالً: کشور آلمان   درست است! -بلی  -دقیقاً (برای تأکید)  -  ۲
بھترین تجھیزات پزشکی را در اختیار دارد بلھ درست است بخاطر  

 سیاست ھای بلند مدت آنان در این زمینھ است!) 
preconceived /ˌpriːkənˈsiːvd/ adj (از پیش درباره ی چیزی عقیده پیدا کردن) پیش پنداشت 
prefrontal cortex /priːˈfrʌntl ˈkɔːrteks / n                                         قشرجلوی پیشانی مغز  

                                               
preliminary /prɪˈlɪmɪneri/ adj  مقدماتی  -(امتحان، رأی گیری و...) اولیھ  
premonition /preməˈnɪʃn/ n  مثالً: بھ دلم برات شده بود کھ تو بھ دل برات شدن  -دلشوره)

 شھر یک فاجعھ ی عظیمی رخ خواھد داد!)
prenatal /ˌpriːˈneɪtl/ adj  پیش زایمانی   -وابستھ بھ زمان قبل زایمان  
presence /ˈprezns/ n (!!مثالً: آقای اسمیت حتی متوجھ حضور من نشد) حضور 
preservative /priˈzɜːrvətɪv/ n  (در غذا و نوشیدنی) ماده نگھدارنده 
press /pres/ n   درباره یک مؤسسھ یا شرکت درخبر خوب یا انتقاد و... کھ  

بھ چاپ میرسد و مجالت   روزنامھ    
press /pres/ V   پافشاری کردن 
prevalent /ˈprevələnt/ adj  مرسوم  -رایج  
prime minister /ˌpraɪm ˈmɪnɪstər/ n   نخست وزیر 
primitive /ˈprɪmətɪv/ adj  (...نیاز،احساس و)  غریزه ابتدایی موجودات  (مثالً: اولیھ   - ابتدایی

   برای فرار ھنگام مشاھده خطر)
prior to sth  exp  .... سھ قبل از رسیدن من شروع شده بود(مثالً: جل قبل از چیزی (  
profiler /'proʊfaɪlər/ n کسی کھ کارش تھیھ و نوشتن پروفایل یا تاریخچھ افراد است 
progressive /prəˈɡresɪv/ n  محافظ کار)  ≠ترقی خواه ( -گرای آدم پیشرفت  
prompt /prɑːmpt/ n  برانگیختن  -(ادامھ صحبت و... را) یادآوری کردن  
pronounced /prəˈnaʊnst/ adj  قابل توجھ -مشخص  
prop up /ˌprɑːp 'ʌp/ V  (برای جلوگیری از سقوط چیزی) پشت بند یا دیرک گذاشتن 
propel /prəˈpel/ V  بھ جلو راندن  -سوق دادن  
proposal /prəˈpoʊzl/ n  طرح  -پیشنھاد  
prospects /ˈprɑːspekts/ n  آینده  -(در شغل یا حرفھ خود) شانس موفقیت  
prosperous /ˈprɑːspərəs/ adj  ثروتمند  -کامیاب  -موفق  
protest [+that] /prəˈtest/ V خود) تأکید کردن (بر بیگناھی  
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psychic /ˈsaɪkɪk/ n  دارای نیروی ماوارای طبیعی یا غیبی 
psychoanalyst /ˌsaɪkoʊˈænəlɪst/ n   روانکاو 
puncture /ˈpʌŋktʃər/ n ۱ -  پنچری  - ۲دریدگی    -(زخم روی پوست) سوراخ  
put in /ˌpʊt 'ɪn/ V  دادناختصاص  -(ھزینھ ، تالش و...) صرف کاری کردن  
                 Word   Phonetics                  Pos              translation 

 

  Q q  
quail /kweɪl/ n بلدرچین 
quality time /ˈkwɑːləti ˌtaɪm/ n یا فرد مورد رزندان ف اختصاص میدھد تا با   یک فرد مدت زمانی کھ  

تا روابط عاطفی بین آنان تحکیم یابد اش باشدعالقھ   
quantify /ˈkwɑːntɪfaɪ/ V (مثالً: سنجش میزان کاھش رشد اقتصادی) سنجیدن 
quantification /ˌkwɑːntɪfɪ'keɪʃn/ n  اندازه گیری -سنجش  
quantitative /ˈkwɑːntətetɪv/ adj (مثالً: اندزه گیری معیارھای کّمی) کّمی 
quarry /ˈkwɑːri/ V  معدن سنگ 
quell /kwel/ V  فرونشاندن   -(شورش و... را) سرکوب کردن  
query /ˈkwɪrɪ/ n  سؤال  -پرسش  
questionnaire /ˌkwestʃəˈner/ n   پرسشنامھ 
  R r  
radiator /ˈreɪdieɪtər/ n  رادیاتور 
rage /reɪdʒ/ n  غضب -خشم  
rage /reɪdʒ/ V  وفان کوالک میکند!) ت(مثالً: بیرون کوالک کردن  -شدت داشتن  
raise /reɪz/ V  پرورش دادن  -(بچھ، بچھ حیوان و...) بزرگ کردن  
random /ˈrændəm/ adj  راندوم -بصورت تصادفی  
ransom /ˈrænsəm/ n  باج 
rapturous /ˈræptʃərəs/ adj  تماشاگران)گرم (مثالً: استقبال گرم  - پرشور و شعف  
raw /rɔː/ adj (احساس) احساسات خام بصورت طبیعی و با شدت بروز داده   خام)

 میشوند ولی بصورت غیرقابل کنترل یا بصورت گسترش نیافتھ) 
read between the lines  exp                         بھ احساس یا حرف دل کسی پی بردن

 (مثالً: از حرفاش فھمیدم کھ طفلک خیلی مشکل مالی داره!) 
real life /ˌrɪəl ˈlaɪf/ n  رو بازی   (مثالً: پیتر در تئاتر نقش یک مرد بدجنسزندگی واقعی

 میکنھ در حالیکھ تو زندگیھ واقعی بسیار فرد محترمیھ!) 
real-life /ˌriːəl-ˈlaɪf / adj  (مثالً: یک فیلم بر اساس داستان واقعی) واقعی 
realistic /ˌrɪəˈlɪstɪk/ adj   واقع گرایانھ 
reality /riˈæləti/ n  حقیقت                                                   -واقعیت

 (مثالً: دیگھ قادر بھ تشخیص دنیای خیالی از دنیای واقعی نیستم!) 
realm [+of] /relm/ n  (مثالً: خارج از محدوده ی اختیارات کسی بودن) محدوده  -حیطھ  
reckless /ˈrekləs/ adj بی پروا 
reckless driving /ˈrekləs ˈdraɪvɪŋ/ n (ُجرم) رانندگی بی پروایانھ و حادثھ آفرین 
recognition /ˌrekəgˈnɪʃn/ n  (مثالً: قدردانی از اثر ماندگار او) قدردانی 
recruit /rɪˈkruːt/ n  عضو جدید -(شرکت و...) تازه استخدامی  
recruitment /rɪˈkruːtmənt/ n  سربازگیری  -استخدام  
recurrent /rɪˈkɜːrənt/ adj  مکّرر (مثالً: داستان ھای مکّرر فقر در رمان او)  -متناوب  
recycle /ˌriːˈsaɪkl/ V  بازیافت کردن 
re-entry /ˌriː-ˈentri/ n  مثالً: الیزابت میترسید کھ دولت بریتانیا  دوباره بھ جایی برگشتن)

نده!)  رو  ویزای اقامت برای برگشتن دوباره بھ کشورش  
reflect /rɪˈflekt/ V  فکر کردن   -اندیشیدن  
reform /rɪˈfɔːrm/ n  اصالح (مثالً: اصالح روش ھای آموزشی کشور)  -بازسازی  
registry office /ˈredʒɪstri ˌɔːfɪs/ n  دفترخانھ -(انگلیس) ادره ثبت احوال  
relentless /rɪˈlentləs/ adj  بی وقفھ (مثالً: فشار بی وقفھ کار بر روی او)  -بی امان  
relevance /ˈreləvəns/ n (!مثالً: حرفات ھیچ ربطی بھ موضوع ما نداره) ربط 
reliable /rɪˈlaɪəbl/ adj (مثال: منبع معتبر) معتبر 
reliability /rɪˌlaɪəˈbɪləti/ n  اعتبار 
reluctant /rɪˈlʌktənt/ adj  بیزار (مثالً: از اعتراف بھ اشتباھش بیزار بود!)  -بی میل  
remarkably /rɪˈmɑːrkəbli/ adv بطور خارق العاده 
remotely /rɪˈmoʊtli/ adv  ًاز بحث شما خوشم نمیاد!) اصالً (مثالً: اصال و ابداً  -ابدا  
Renaissance /'renəˈsɑːns/ n  (نو زایی ادبی،علمی و...) در اروپا وابستھ بھ دوران ُرنسانس  
repetitious /ˌrepəˈtɪʃəs/ adj  پی در پی  -(بطور خستھ کننده) تکراری  
repressed /rɪˈprest/ adj  (احساسات) سرکوب شده 
repulse /rɪˈpʌls/ V  رد کردن -وازدن  
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reserved /rɪˈzɜːrvd/ adj  خوددار  -محتاط  -(آدم) تودار  
resident /ˈrezɪdənt/ adj (مثالً: اختالف بین ساکنان یک محلھ) ساکن 
resolve /rɪˈzɑːlv/ V  رفع کردن  -(اختالف و...) حل کردن  

 

                 Word   Phonetics                  Pos              translation 
 

restorative /rɪˈstɔːrətɪv/ adj  احیا کننده (مثالً: نبروی احیا کننده ی ھوای تازه) -نیروبخش  
restore /rɪˈstɔːr/ V   (بھ حالت یا موقعیت قبلی خود) بازگرداندن 
restricted /rɪˈstrɪktɪd/ adj  (مثالً: حرکت محدود پای راست بدلیل تصادف) محدود 
retail /ˈriːˌteɪl/ n   خرده فروشی 
retain /rɪˈteɪn/ V  نگھداشتن (مثالً: حفظ توانایی کنترل بر منطقھ) -حفظ کردن  
retina /ˈretənə/ n (چشم) شبکیّھ 
retinal /ˈretənəl/ adj وابستھ بھ شبکیّھ ی چشم 
retreat /rɪˈtriːt/ V (...برای جلوگیری از خطر یا آبروریزی و)  عقب نشینی کردن  

 (مثالً: فیل ھا برای حفظ جان خود بھ محیط امن جنگل برگشتند!) 
retrieve /rɪˈtriːv/ V  (اطالعات و...) بازیابی کردن 
revoked license /rɪˈvoʊkt ˈlaɪsns/ n تخلف بیش از حد) گواھینامھ ی باطل شده  (بدلیل  
reword /ˌriːˈwɜːrd/ V  (متن قرداد و...) بصورت دیگر یا با واژه ھای دیگر بیان کردن 
Reykjavik /ˈreɪkjəˌvɪk/ n (پایتخت کشور ایسلند) شھر ِرکیاویک 
rhetoric /ˈretərɪk/ n سخن گزاف   - (معموالً برای متقاعدسازی دیگران ) لفاظی  
ridge /rɪdʒ/ n  شیار  -محل اتصال بین دو چیز  
ridiculous /rɪˈdɪkjələs/ adj مضحک  -مسخره آمیز  
rightful /ˈraɪtfl/ adj  ونی (مثالً: صاحب قانونی این ُملک)نقا -ذی حق  
rigid /ˈrɪdʒɪd/ adj (در عقاید و نگرش و... خود)  سخت و محکم  -انعطاف ناپذیر  
rim /rɪm/ n  (چرخ فلزی کھ تایر روی آن سوار میشود) (اتومبیل و...) طوقھ  
Rio de Janeiro /ˈriːoʊ ˌdeɪ ʒəˈneroʊ / n  و   ۱۹۶۰(بزرگترین شھر برزیل این شھر تا سال  ریودوژانیرو

 قبل از ساختن شھر برزیلیا پایتخت برزیل بود) 
roar /rɔːr/ V  با خروش و شدت شعلھ کشیدن و سوختن 
robust /roʊˈbʌst/ adj  قوی (مثالً: اعتقاد راسخ و قوی)  -نیرومند  
roll /roʊl/ V   غلت خوردن 
romp /rɑːmp/ V داد) بازی کردن   (ھمراه با جیغ و  
rough-and-ready /ˌrʌf-ən-ˈredi/ adj  برای استفاده موقت (مثالً: راھنمایی ھای مقدماتی) -مقدماتی  
roughhouse /'rʌfhaʊs / V   سروصدا کردن  -(ھمراه با جیغ و داد) بازی کردن  
routine ruːˈtiːn/ n  عادی -ھمیشگی  -روزمّره  
rowboat /ˈroʊboʊt/ n  قایق پارویی 
rule out /ˌruːl ˈaʊt/ V  مثالً: مقامات اختالف بین دستگاه ھا را  رد کردن  -نفی کردن)

کردند!)  و امنیت آرامش  ثباتنفی کردند و اظھار   
run /rʌn/ V  (اداره،شرکت و...) اداره کردن 
running costs /ˌrʌnɪŋ ˈkɔːsts/ n  یک کارخانھ یا شرکت)  ۀبرای ادار(مخارج روزانھ  مخارج جاری  
running late  exp  (بھ محل قرار یا سرکار و...) دیرتر از موعد مقّرر رسیدن 
rustle /ˈrʌsl/ V  صدای خش خش تولید کردن  رد شدن برگ زیر پا)(صدای خ  
  S s  
sabotage /ˈsæbətɑːʒ/ n (معموالً بصورت عمدی) خرابکاری 
Sahara ,the /səˈherə, ðə/ n   واقع در شمال آفریقا) بزرگترین بیابان جھان (  صحرای بزرگ آفریقا  
Samoa /səˈmoʊə/ n  واقع در اقیانوس آرام و متشکل از دو جزیره آپولو  کشور ساموآ؛

از نیوزلند مستقل شد  ۱۹۶۲و ساوائی کھ در سال   
sanction /ˈsæŋkʃn/ n  تحریم 
sandal /ˈsændl/ n   ھکفش راحتی تابستان -(کفش) صندل  
sap /sæp/ V  (نیرو، تحّمل و...) تضعیف کردن 
satchel /ˈsætʃəl/ n  (معموالً برای حمل کتاب) کیف  
sb's good deed for the day  exp   عمل نیک -کار خوب و مفید  
scale /ˈskeɪl/ n  (مثالً: در مقیاس جھانی) مقیاس 
scapegoat [+for] /ˈskeɪpɡoʊt/ n (کسی کھ گناه را بھ گردن او می اندازند) سپر بال 
scheme /skiːm/ n  نقشھ (مثالً: حقھ ای دیگر برای پول شویی) -ُحقھ  
schizophrenia /ˌskɪtsəˈfriːnɪə/ n  روان گسیختگی  -(روان شناسی) اسکیزوفرنی  
scout /skaʊt/ V  مثالً: من و دوستم مأمور   جستجو کردن -دنبال چیزی گشتن)

) !  شدیم کھ جلوتر از ھمھ برای عبور از رودخانھ راھی پیدا کنیم  
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screech /skriːtʃ/ V  با صدای بلند گریھ و زاری کردن  - (از شدت ناراحت) جیغ کشیدن  
scrutiny /ˈskruːtəni/ n  تحقیق  -بررسی  
scuba diving /skuːbə daɪvɪŋ/ n زیر آب با دستگاه تنفس غواّصی  
scuba /ˈskuːbə/ n (برای غواّصی) دستگاه تنفس زیر آب 
sector /ˈsektər/ n  بخش (مثالً: بخش ھای مختلف اقتصاد کشور)  -زیرگروه  
                 Word   Phonetics                  Pos              translation 

 

see eye to eye with  sb  exp (راجع بھ یک مسئلھ و... با کسی) ھم نظر یا ھم عقیده بودن  
Seeing-Eye Dog /ˌsiːɪŋ-'aɪ dɔːɡ/ trademark   سگ راھنما و مسیریاب برای افراد نابینا 
seek out /ˌsiːk ˈaʊt/ V  (مثالً: او دنبال حقیقت است!) جستجو کردن  -دنبال چیزی گشتن  
self /self/ n سرشت  - شخصیّت  
self-catering /ˌself-'keɪtərɪŋ/ adj  ِدر ھتل یا سفرھای سلف کیتر  یتر (ھتل، تعطیالت و...) سلف ک)

) بپزید یا  را خودتان آماده کنید و   زتانشما میتوانید غذای موردنیا   
self-contained /ˌself-kənˈteɪnd/ adj  (...آپارتمان، سوئیت و)  خانھ ھای سلف کنتیند  مستقل و شخصی)

) و راه ورودی مستقل ھستنددارای سرویس بھداشتی و آشپزخانھ   
self-control /ˌself-kənˈtroʊl/ n  تسلط بر اعصاب یا احساسات خود  -خویشتن داری  
self-defense /ˌself-dɪ'fens/ n دفاع از خود 
self-discipline /ˌself-dɪscəplɪn/ n  انضباط شخصی 
self-employed /ˌself-ɪmˈplɔɪd/ adj دارای شغل آزاد و مستقل 
self-preservation /ˌself-prezəˈveɪʃn/ n (معموالً بصورت غریزی) حفظ جان 
self-service /ˌself-ˈsɜːvɪs/ n  (...رستوران و)شخص)  (انتخاب غذا توسط خود سلف سرویس  
sensation /senˈseɪʃn/ n  (مثالً: تو خواب احساس میکردم دارم سقوط میکنم!) احساس  
sense /sens/ n ۱-  (!مثالً: این واژه چند معنی مختلف دارد) معنی  

حس (مثالً: آدم اینجا حس میکنھ زمان نمیگذره!)  -۲  
sense of humor  exp  شوخ طبعی 
sensitive /ˈsensətɪv/ adj  زودرنج  -حّساس  
sensor /ˈsensər/ n سنسور   -حسگر  
sensory /ˈsensəri/ adj  مربوط بھ حواس پنج گانھ (مثالً: ادراک حّسی) -حّسی  
series /ˈsɪriːz/ n (تلوزیون ، رادیو و...) مجموعھ 
set back /ˌset ˈbæk/ V  وقفھ ایجاد کردن  -(پیشرفت چیزی را) بھ تعویق انداختن  
set off /ˌset ˈɒːf/ V (آژیر و... را بصورت ناخواستتھ) بھ کار انداختن 
setback [+for] /ˈsetbæk/ n  پس روی   -وقفھ در پیشرفت  
setter /ˈsetər/ n  (نوعی سگ شکاری) سگ ِستِر 
sever /ˈsevər/ V  جدا کردن  -قطع کردن  
shaky /ˈʃeɪki/ adj و غیرقابل اطمینان)  متزلزل (مثالً: شواھد نااستوار -نااستوار  
share /ʃer/ V (احساسات و... خود را با دیگران) بھ اشتراک گذاشتن 
sheer /ʃɪr/ adj  کامل (مثالً: اشتباه محض)  -محض  
sheriff /ˈʃerɪf/ n داروغھ  -کالنتر  
shoplifting /ˈʃɑːplɪftɪŋ/ n  (ُجرم) سرقت اجناس از مغازه ھا بدون پرداخت ھزینھ آنھا 
shoplifter /ˈʃɑːplɪftər/ n  کسی کھ از مغازه چیز بلند میکند 
short-sighted /ˌʃɔːrt-ˈsaɪtɪd/ adj ) دور اندیش) ≠کوتھ بین  
shudder /ˈʃʌdər/ V  لرزیدن  -(از ترس ، سرما و...) بھ تن لرزه افتادن  
shuffle /ˈʃʌfl/ V  بُر زدن  کردن)(با تکان دادن یک سری کاغذ بھم ریختھ آنھا را مرتب  
sightseer /ˈsaɪtˈsiːr/ n   (از جاھای دیدنی شھر) بازدید کننده 
Singapore /ˈsɪŋəˌpoʊr/ n  (واقع در جنوب شرقی آسیا) کشور سنگاپور 
sink or swim  exp راھی برای موفقیت پیدا کن یا بباز (! مسئلھ ی مرگ و زندگی (!  
sizzle /ˈsɪzl/ V کردن (صدای پختن غذا در روغن)   جز و ِوز  
skeptic /ˈskeptɪk/ n  شّکاک 
skid /skɪd/ V  (ماشین و.... بھ ھنگام ترمز شدید) ُسرخوردن 
skim milk  exp  شیر بی چربی  -شیرخامھ گرفتھ  
slap /slæp/ V  سیلی زدن 
slave /sleɪv/ n  غالم -برده  
sleeve /sliːv/ n  کاغذ رویھ -و...) جلد(در پاکت نامھ  
slip /slɪp/ V  لغزاندن  -(یک شی را بھ آرامی در جایی) گذاشتن  
slowly but surely  exp   رھرو آن نیست کھ گھ تند و گھی خستھ رود...رھرو آنست کھ آھستھ

 و پیوستھ رود!! 
small-scale /ˌsmɔːl-'skeɪl/ adj  در مقیاس یا اندازه کوچک   -(اشیا و...) کوچک  
smudge /smʌdʒ/ n  خال  -لکھ  
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smug /smʌɡ/ adj  خودبین  -از خود راضی  
smugness /ˈsmʌɡnəs/ n خودپسندی 
smuggling /ˈsmʌɡlɪŋ/ n  (ُجرم) قاچاق 
snack /snæk/ n خوراک سبک و سرپایی 
snatch /snætʃ/ V  دزدیدن -قاپیدن  
                 Word   Phonetics                  Pos              translation 

 

snag /snæɡ/ n  یک چیز تیز و بُرنده                         - لبھ تیز یک چیز
صندلی گیر کرد و پاره شد!)  دستھ ی   م بھ گوشھه ا (مثالً: شلوار تاز  

sniff out /ˌsnɪf ˈaʊt/ V ۱-   (برای پیدا کردن یک چیز با بینی)بو کشیدن  
(کنایھ از پی بردن بھ چیزی)  بو بردن -۲  

softball /ˈsɔːftbɔːl/ n ر) بال ولی با توپی بزرگتر و نرمت (ھمانند بازی بیس  سافت بال  
sojourn /ˈsoʊdʒɜːrn/ n  اقامت موقت 
solicit /səˈlɪsɪt/ V  بھ دامن کسی شدن دست  -(عاجزانھ) درخواست کردن  
sonar /ˈsoʊnɒːr/ n  قطعھ ای بر روی کشتی کھ عمق آب و موقعیت اجسام زیر  سونار)

 آب را مشخص میکند) 
sooner or later  exp !...دیر یا زود 
sort /sɔːrt/ V ۱-   (...اطالعات و)دستھ بندی یا طبقھ بندی کردن  

کردنبرطرف   -حل کردن (مشکل،گرفتاری و...)   -۲  
span /spæn/ n  مثالً: کودکان کم سن و سال مدت  محدوده زمانی  -مدت زمان)

 زمان تمرکزشان بسیار کم است!) 
spare tire /ˌsper ˈtaɪər/ n   تایر زاپاس 
speak one's mind  exp  رک و راست صحبت کردن  -حرف دل را بھ کسی گفتن  
speak up for /ˌspiːk 'ʌp ˌfɔːr/ V  بیان کردن حمایت از یک شخص عقاید خود رابرای  
specialist /ˈspeʃəlɪst/ n  (دکتر) متخصص 
spider's web /ˈspaɪdərɪz web/ n  تار عنکبوت 
spill /spɪl/ V  (!مثالً: قھوه ریخت رو میز کاریم) (سھواً) ریختن 
spillage /ˈspɪlɪdʒ/ n   مثالً: بطری را قبل باز کردن داخل کیسھ بزارید    ریختن  -سر ریز)

 تا وقتی سرریز شد زمین نریزد!) 
splash /ˈsplæʃ/ V  پاشیده شدن  -(آب و...) شلپ شلوپ کردن  
split /splɪt/ V  (!مثالً: کیک را بھ چھار قسمت تقسیم کن) تقسیم کردن 
split second /ˌsplɪt ˈsekənd/ n  (مثالً: یک لحظھ فکر کردم کھ رفتی!)یک آن   -لحظھ  
split-second /'splɪt-sekənd / adj  سریع (مثالً: تصمیم آنی)  -آنی  
sponge /spʌndʒ/ n  اسفنج 
spooky /ˈspuːki/ adj   (بدلیل وجود شبح و....) ترسناک 
sport /ˈspɔːrt/ n  آقا (مثالً:خیلی آقایی!)   -جوانمرد  
spotted /ˈspɑːtɪd/ adj طرح نقطھ نقطھ  -(طرح لباس و...) خال دار  
spring /sprɪŋ/ V  پریدن  -خیز زدن  
spring from /ˈsprɪŋ frʌm/ V ...سرچشمھ گرفتن از 
springboard /ˈsprɪŋbɔːrd/ n (برای موفقیت و...) سکوی پرتاب یا جھش 
spurn /spɜːn/ V  نپذیزفتن -(درخواست دوستی عاشقانھ کسی را) رد کردن  
squander /ˈskwɑːndər/ V  بریز بپاش کردن -(پول ، وقت و...) ولخرجی کردن  
squawk /ˈskwɔːk/ V  جیغ کشیدن  -(پرنده) قدقد کردن  
squint /skwɪnt/ V   نگاه کردن  نیم باز  چشمبا   -(بخاطر نور شدید) چشمان را ھم کشیدن  
stabilizer /ˈsteɪbəlaɪzər/ n   نوعی مواد نگھدارنده کھ برای جلوگیری از فاسد شدن یا تغییر

ھای آماده بھ آن اضافھ میکنند زود ھنگام بو و ظاھر غذا  
stack up /ˌstæk 'ʌp/ V سنجش پذیر بودن -و...) قابل مقایسھ بودن (در مقایسھ با ُرقبا  
stage /steɪdʒ/ n  فاز   -مرحلھ  
stalking /ˈstɔːkɪŋ/ n   (ُجرم) تعقیب مخفیانھ 
stalker /ˈstɔːkər/ n   تعقیب کننده 
stall /stɔːl/ n (دستشویی ، حمام و...) اتاق 
stand by /ˌstænd 'baɪ/ V و...) منتظر وایستادن و کاری انجام ندادن (ھنگام مشاھده یک ُجرم  
stark /stɑːrk/ adj   کامالً نمایان  -(تفاوت بین دو چیز و...) مشخص  
state /steɪt/ n  وضع (مثالً: وضع اقتصادی کشور)   -حالت  
statesman /ˈsteɪtsmən/ n  سیاستمدار -دولتمرد  
stay out of sth  exp  (در دعوا یا اختالفی)دخالت نکردن  
steady /ˈstedi/ adj  (اتومبیل) فرمان 
steadiness /ˈstedinəs/ n  مداوم و تقریباً ثابت -ھمیشگی  -دائم  
steering wheel /ˈstɪrɪŋ wiːl/ n   (اتومبیل) فرمان 
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stem from /ˈstem frʌm/ V  برخاستن از   -ناشی شدن از  
stenosis /stəˈnoʊsɪs/ n  گرفتگی مجرای بدن(پزشکی) تنگی یا  
stereotype /ˈsteriətaɪp/ V  ّنادرست داشتن  و پندار ر(راجع بھ یک شخص یا نژاد و...) تصو  

 (مثالً: ھمھ فکر میکنند کھ افراد بی خانمان معتاد یا الکلی ھستند!) 
stern /ˈstɜrːn/ adj  عبوس (مثالً: چھره ی عبوس)  -سخت  -خشن  
                 Word   Phonetics                  Pos              translation 

 

stethoscope /ˈsteθəskoʊp/ n  (پزشکی) گوشی پزشکی 
stick to /ˈstɪk tuː/ V  (کنایھ از اینکھ چیزی یا روشی را ترک نکردن) چسبیدن بھ 

 (مثالً: ما باید بچسبیم بھ نقشھ اصلیمون و روش قبلی رو ادامھ بدیم!) 
stick together /ˌstɪk təˈɡeðər/ V  (دو نفر) از یکدیگر حمایت کردن و کنار ھم بودن 
sticky /ˈstɪki/ adj (ماده) چسبناک 
stimulate /ˈstɪmjuleɪt/ V   (احساسات و...) برانگیختن 
stimulus [+to] /ˈstɪmjələs/ n  (مثالً: کشف نفت محّرکی برای پیشرفت صنعت بود!) انگیختار    -محّرک  
stir /stɜːr/ V  تکان دادن -ھمزدن  
stock /stɑːk/ n (مثالً: کاھش سھام شرکت نفت) سھام 
store /stɔːr/ V  انبار کردن  -(در جایی) نگھداشتن  
strained /streɪnd/ adj ناآرام -فشار یا استرس) عصبی  (صورت و... بدلیل  
streak /striːk/ n  خصلت (مثالً: این بّچھ یک رگ کلھ شقی دارد!) -رگ  
stretch out /ˌstretʃ ˈaʊt/ V  لم دادن  -دراز کشیدن  
stroke /stroʊk/ V  دست مالیدن -(سگ و... را) نوازش کردن  
stumbling block /ˈstʌmblɪŋ blɑːk/ n  مشکل سرراه -مانع  
stunning /ˈstʌnɪŋ/ adj مثالً: دستگیری ھای اخیر ضربھ ی  مؤثر  -عظیم  -سرسام آور)

 بزرگی بھ یکی از شرکت ھای قاچاق دارو وارد کرده است!) 
sturdy /ˈstɜːrdi/ adj  پردوام (مثالً: استقالل پایدار و قوی) -محکم  -قوی  
subconscious /ˌsʌbˈkɑːnʃəs/ adj نیمھ خودآگاه  و...)  (احساس  
subconscious /ˌsʌbˈkɑːnʃəs/ n (قسمتی از مغز) ضمیرنیمھ خودآگاه 
subject /səbˈdʒekt/ V  (کسی را)   دستخوش چیزی کردن  - در معرض چیزی قرار دادن  
submarine /ˈsʌbməriːn/ adj  (مثالً: او مسئول حفاظت از کابل ھای زیر آبی است!) زیر آبی  
submerge /səbˈmɜːrdʒ/ V  زیر آب رفتن  -در آب فرورفتن  
subordinate /səˈbɔːrdɪnət/ adj  در مقام یا درجھ پایین تر نسبت بھ کسی قرار داشتن 
subscribe [+to] /səbˈskraɪb/ V مجلھ ی ماھانھ و... با پرداخت پول) مشترک شدن  (رزونامھ ،  
subsequent [+to] /ˈsʌbsɪkwənt/ adj پس از  -بعد از  
subsidy /ˈsʌbsədi/ n  یارانھ 
substance /ˈsʌbstəns/ n  مفاد (مثالً: سخنان او مفاد جدیدی بھ مناظره افزود!)  -بحث  
substandard /ˌsʌbˈstændərd/ adj  بُنُجل -زیراستاندارد  
subtitle /ˈsʌbtaɪtl/ n  زیرنویس 
suburban /səˈbɜːrbən/ adj کی (مثالً: مناطق شھرکی) شھر -حومھ ای  
sue /suː/ V   شکایت کردن 
successive /səkˈsesɪv/ adj  سال پی در پی قھرمان است!) ۶(مثالً: او  پی در پی  -پشت سرھم  
suite /swiːt/ n  ۲۰۱۳مجموعھ نرم افزار کامپیوتری (مثالً: مجموعھ آفیس (  
sum up /ˌsʌm 'ʌp/ V  خالصھ کردن 
superb /suːˈpɜːrb/ adj  درجھ یک (مثالً: منظره ی عالی دریاچھ)  -عالی  
superior /suːˈpɪriər/ adj ید) (مثالً: شما باید از دستورات کارمند مافوق خود اطاعت کن  مافوق  
supposedly /səˈpoʊzɪdli/ adv  ً از قرار معلوم -فرضا  
sure-fire /'ʃʊr-faɪər/ adj  (...راه حل ، چاره و) ً ٪ ۱۰۰دارای کارایی یا موفقیّت  -موفق  حتما  
surface /ˈsɜːfɪs/ n آرام او خشم و حسد است!)چھره (مثالً: زیر چھره ی  -ظاھر  
surrender /səˈrendər/ V  تسلیم شدن 
suspended sentence /səˌspendəd ˈsentəns/ n  مثالً: او متھم بھ دو سال حکم (دادگاه) حکم مجازات تعلیقی)

تعلیقی است یعنی ھم اکنون آزاد است ولی اگر در این دو سال  
 مرتکب ھر نوع ُجرمی شود بھ زندان میرود یا مجازات میشود) 

suspicious /səˈspɪʃəs/ adj دارای سوءظن  -بدگمان  
swarm /swɔːrm/ n گروه  -دستھ جمعی) دستھ  (معموالً حشرات و بصورت  
swear [+that] /swer/ V سوگند یاد کردن  -قسم خوردن  

 Swedish Academy of Sciences, the /ˈswiːdɪʃ əˈkædəmi əv 
ˈsaɪənsɪz, ðə/ 

n   آکادمی علمی تحقیقاتی سوئد (این مؤسسھ علمی غیردولتی و مستقل
ریاضی است) ھدفش رسیدن بھ مراتب باالتر در علوم طبیعی و   

swing  /swɪŋ/ V   عوض شدن  -(حالت روحی و...) دگرگون شدن  
swish /swɪʃ/ V  دُم اسب)   (مثل حرکتِ (ھمراه با صدای فش فش) حرکت دادن  
swot /swɑːt/ V  سخت درس خواندن  -(معموالً شب امتحان) خرخوانی کردن  
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Sydney Harbor /ˈsɪdniː ˈhɑːbər/ n  لنگرگاه سیدنی کھ در بندر جکسون در استرالیا واقع است و
محسوب میشودیکی از لنگرگاه ھای طبیعی سیدنی   

syntax /ˈsɪntæks/ n  (دستور زبان) علم نحو                                          
 (علم نحوه ی ترکیب کلمات و ساخت عبارات با معنی)

                 Word   Phonetics                  Pos              translation 
 

  T t  
table manners /ˈteɪbl mænərz/ n  آداب غذا خوردن  -آداب میزغذا  
tabloid /ˈtæblɔɪd/ n  راجع بھ خبرھای    آن روزنامھ نیم قطع و مصّور کھ معموالً محتوای

 مھم افراد مشھور است 
tackle /ˈtækl/ V ۱-   (...مشکل و گرفتاری و) از عھده چیزی برآمدن  

   تکل کردن (فوتبال و...)  -۲
take a/the hint  exp  !(بطور غیرمستقیم) منظور کسی را گرفتن/فھمیدن 
take a beating  exp ضرر کردن  -عدم موفقیت) شکست خوردن  (بدلیل  
take in /ˌteɪk 'ɪn/ V  پذیرفتن  -(بھ داخل خانھ یا کشور خود کسی را) راه دادن  
take note [+of]  exp   چیزی را مداماً یادآور شدن  -(بھ جھت اھمیّت) درس عبرت گرفتن  
take on /ˌteɪk 'ɑːn/ V  گرفتن(حالت، معنی، ظاھر و... خاص) بھ خود             

(مثالً: جنگ برای کسانی کھ مستقیماً در آن حضور دارند معنای  
 جدیدی بھ خود گرفتھ است!) 

take part (in sth)  exp  (در یک فعالیّت دستھ جمعی و...) شرکت کردن 
take sb/sth for granted  exp چون آن چیز/کس   ارزش و قدر واقعی کسی/چیزی را ندانستن)

   ھمیشھ جلوی چشم شما است و برای شما عادی شده است)
take turns (in sth/to do sth)  exp کاری را نوبتی انجام دادن 
talk back /ˌtɔːk ˈbæk/ V (نشانھ عدم رضایت و معموالً برای کودکان) جواب پس دادن  
talk show /ˈtɔːk ʃoʊ/ n و رادیویی) صندلی داغ  (برنامھ تلوزیونی                   

(برنامھ ای کھ در آن ھر دفعھ یکی از شخصیت ھای مشھور دعوت  
میشود و بصورت غیررسمی و خودمانی از او سواالتی راجع بھ  

میشود)   پرسیده  زندگی یا تجربیّات شخصی او  
tapa /'tɑːpə/ n (در رستوران ھای اسپانیایی)  ی و...) (شامل:سبزی،ماھپیش غذا  
tardy /ˈtɑːrdi/ adj ۱-  (...دانش آموز و) دارای تأخیر -متاًّخر  

آھستھ   -ُکند (در جواب دادن و...)  -۲  
tardiness /ˈtɑːrdɪnəs/ n ُکندی -تأخیر  
target /ˈtɑːrɡɪt/ n   ۱-  انند ھدف اّول برای سارق باشن (مثالً: پنجره ھا میتو نشانھ  -ھدف  

آھستھ  -ُکند و...)(در جواب دادن   -۲  
teammate /ˈtiːmmeɪt/ n  ھم تیمی 
technician /tekˈnɪʃn/ n تکنسین 
teen /ˈtiːn/ n  نوجوان 
telepathy /tə'lepəθi/ n  ار تباط ذھنی با دیگران -(روانشناسی) تلھ پاتی  
telltale /ˈtelteɪl/ adj (...نشانھ و) کامالً نمایان و آشکار بطوری کھ قابل انکار نیست  
tentative /ˈtentətɪv/ adj  الغر شدن (مثالً: اقدمات آزمایشی برای  غیرقطعی  -آزمایشی (  
terms /ˈtɜːrmz/ n (!مثالً: با شرایط مذکور شما قادر بھ تجارت ھستید) شرایط 
textile /ˈtekstaɪl/ n  پارچھ بافی  -نّساجی  
the brow /ðə ˈbraʊ/ n  نوک صخره   -نوک تپھ  
the early bird catches the worm  exp  !سحرخیز باش تا کامروا باشی 
the other way around/round  exp  در جھت مخالف   -برعکس  
therapy /ˈθerəpi/ n  درمان   -معالجھ  
there is no love lost between sb 
and sb 

 exp اینکھ باھم برادرند ولی از ھمدیگر (مثالً: با  از یکدیگر متنفر بودن  
!) باھم باشندبیزارند و حاضر نیستند  

thesis /ˈθiːsɪs/ n پایان نامھ 
thread /θred/ V (یک شی باریک را بھ داخل یک حفره)  گذراندن  -عبور دادن

بیمار وارد  (مثالً: پزشک یک سیم مویی شکل را از طریق سیاھرگ  
   !)تا لختھ ھای خون را از آن خارج کند قلبش کرد

thud /θʌd/ V  تاالپ تاالپ یا تاپ تاپ کردن 
time off /ˈtaɪm ɑːf/ n  وقت استراحت  -مرخصی  
timepiece /ˈtaɪmpiːs/ n  ساعت 
tincture /ˈtɪŋktʃər/ n بدست می آید)(نوعی داروی قدیمی کھ از ترکیب یک قرص با الکل تنتور  
tinkle /ˈtɪŋkl/ V  (بدلیل برخورد با یک شی) جیرینگ جیرینگ کردن 
tip off /ˌtɪp ˈɑːf/ V  (معموالً بصورت محرمانھ) اطالع یا ھشدار دادن 
to a lesser extent/degree  exp با شدت یا میزان کمتر  -تا حدودی کمتر  
token /ˈtoʊkən/ n  (مثالً: این ھدیھ نشان قدردانی ما از شماست!) عالمت  -نشان  
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tolerance [+of/toward] /ˈtɑːlərəns/ n شکیبایی (مثالً: ما باید بیشترباھم مدارا کنیم!) -مدارا  
tolerant /ˈtɑːlərənt/ adj شکیبا -با مدارا  
tolerantly /ˈtɑːlərəntli/ adv   با شکیبایی 
                 Word   Phonetics                  Pos              translation 

 

toll /toʊl/ V  (زنگ و... را بطور متناوب) بھ صدا درآوردن یا درآمدن 
tomboy /ˈtɑːmbɔɪ/ n   دختری کھ دوست دارد در فعالیت ھا و بازی ھای پسرانھ شرکت

(دختر پسروار)  کند  
tongue-in-cheek  adj  غیرجدّی -با شوخی  
Toni Morrison /ˈtoʊniː ˈmɔːrɪsən/ n  پروفسور و نویسنده و ناشر آمریکایی کھ در سال  تُنی ماریسون؛

برنده جایزه ی ادبی نوبل شد و نوشتھ ھای شعروارانھ ی او   ۱۹۹۳
 بدلیل زمینھ ھای حماسی مشھور است 

tonsillitis /ˌtɑːnsəˈlaɪtɪs/ n  (بیماری) ورم یا آماس لوزه ھا 
topical /ˈtɑːpɪkl/ adj زبانزد -و...) بحث امروزی  (شغل،موضوع  
torrent [+of] /ˈtɔːrənt/ n  انبوه (مثالً: سیلی از خشم و نفرت) -ِسیل  
tortuous /ˈtɔːrtʃuəs/ adj   (بحث،روش و...) فوق العاده پیچیده 
touchstone [+for/of] /ˈtʌtʃstoʊn/ n سنگ َمَحک 
trace /treɪs/ n از استرس در صدای او یافتم!)  اثر (مثالً: ردّی -رد  
tradition /trəˈdɪʃn/ n سنّـت 
trail /treɪl/ n  راه جنگلی -کوره راه  
tram /træm/ n   نوعی واگن یا اتوبوس برقی کھ معموالً برای جابجایی توریست ھا

 در داخل شھر بھ کار میرود 
tramp /træmp/ n خانھ بھ دوش  -لگردو  
transfer /ˈtræns'fɜːr/ V  جابجا کردن    -انتقال دادن  
transparent /træns'pærənt/ adj  شفاف  -(جسم) پشت نما  
trauma /ˈtraʊmə/ n  (مثالً: عفونت/جراحت مغزی) (پزشکی) جراحت 
travel-worn /'trævl-wɔːrn/ adj بازگشتن از سفر طوالنی  (کسی کھ بدلیلسفر  راه یا خستھ ی

 خستھ است و نیاز بھ استراحت دارد)
tread [+on] /tred/ V  راه رفتن -(روی چیزی) پا گذاشتن  
treason /ˈtriːzn/ n  (معموالً خیانت بھ کشور) (ُجرم) خیانت 
treasurer /ˈtreʒərər/ n  خزانھ دار -مسئول امور مالی  
treatable /ˈtriːtəbl/ adj   (بیماری) قابل درمان 
trek /trek/ V (معموالً مسافت طوالنی)  با پای پیاده رفتن  
tremble [+with] /ˈtrembl/ V   (بدلیل ترس،استرس و...) لرزیدن 
trembling /ˈtremblɪŋ/ adj  لرزان 
tremor /ˈtremər/ n (زمین لرزه ای با شدت و قدرت کم) لرزه 
trespass /ˈtrespəs/ V  (بھ ُملک خصوصی و...) بدون اجازه یا غیرقانونی وارد شدن 
trespassing /ˈtrespəsɪŋ/ n   تجاوز بھ حریم یا ُملک خصوصی دیگران 
trespasser /'trespəsər/ n  (متجاوز بھ حریم شخصی دیگران) متجاوز 
trial /ˈtraɪəl/ n  محاکمھ  -(دادگاه) دادرسی  
tribute /ˈtrɪbjuːt/ n  یک عمل یا ھدیھ و.... کھ بھ نشانھ ی احترام   بزرگداشت  -قدردانی)

 یا قدردانی کھ بھ خانواده فردی کھ تازه فوت کرده است داده میشود) 
trigger /ˈtrɪɡər/ V  شیوع کردن   -(بھ سرعت) سبب امری شدن  
trimester /traɪˈmestər/ n (...مثالً: سھ ماھھ ی اّول بارداری) سھ ماھھ 
Trinity College /ˈtrɪnɪtiː ˈkɑːlɪdʒ/ n  بزرگترین دانشکده ی دانشگاه کمبریج  دانشکده ی ترینیتی؛

  مشھور  توسط ھنری ھشتم تأسیس شد، از  ۱۵۴۶انگلیس کھ در سال  
این دانشگاه میتوان بھ : ایساک نیوتن و نیلز   فارغ التحصیالنترین 

 بوھر و... اشاره کرد
troops /truːps/ n  لشکریان -سربازان  
tug /tʌɡ/ V  مثالً: کودک خردسال برای تخلیھ ی خشم خود لباس  محکم کشیدن)

 مادرش را بھ شدت میکشید!) 
tumor /ˈtuːmər/ n غدّه  -تومور  
Turkey /ˈtɜːrki/ n  ترکیھ (در جنوب غربی آسیا و پایتخت آن آنکارا است)کشور  
turn on sth /ˌtɜːrn ɑːn/ V  (بصورت مؤثر یا فاقد نتیجھ) ...اتّکا کردن بر                     

بدلیل عدم وجود شواھد کافی فقط بر نتایج بدست   (مثالً: دادگاه
 آمده از پزشکی قانونی اتکا کرد!)

turn out /ˌtɜːrn ˈaʊt/ V  مورد نظر آلکس   (مثالً: شغل از آب درآمدن   -انجامیدن  -شدن
 سخت تر از اونی شد کھ فکرشو میکرد!) 

turn over /ˌtɜːrn ˈoʊvər/ V غلت زدن -(ماشین و...) چپ کردن  
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                 Word   Phonetics                    Pos              translation 
 

  U u  
UFO (unidentified flying object)  /ˌjuː ef 'oʊ/ n   بشقاب پرنده 
ultimate /ˈʌltɪmət/ adj آخرین (مثالً: نتیجھ ی نھایی) - ھایین  
Umberto Eco /uːmˈbertɔː ˈekoʊ/ n کھ اولین رمان    ۱۹۳۲اھل ایتالیا متولد  آمبرتو اِکو؛ رمان نویس

بھ چاپ رسید   ۱۹۸۳" در سال  نام گل سرخ" با عنوان او  
unambitious /ˌʌnæmˈbɪʃəs/ adj   غیرجاه طلبانھ  -(مذاکرات و...) عدم تمایل بھ پیشرفت  
unbearable /ʌnˈberəbl/ adj  غیرقابل تحّمل 
uncanny /ʌnˈkæni/ adj  اسرارآمیز -مرموز -عجیب و غریب  
unconscious /ʌnˈkɑːnʃəs/ n  ضمیر ناخودآگاه 
undeniable /ˌʌndɪˈnaɪəbl/ adj  غیرقابل انکار 
underfoot /ˌʌndərˈfʊt/ adv  کف   -زیر پا  
undergraduate /ˌʌndərˈɡrædʒuət / n دانشجوی دوره ی لیسانس 
undergraduate degree /- dɪˈɡriː/ n  دوره ی لیسانس 
underrepresented /ˌʌndərreprɪˈzentɪd/ adj  از    کھ (گروه و...) دارای تعداد نفر کم یا ناکافی دارای قدرت

دفاع میکنند افراد خاص حقوق گروه یا   
unfaded /ˌʌn'feɪdɪd/ adj  (رنگ) روشن 
uniform /ˈjuːnɪfɔːrm/ adj  جای کشور ثابت است  (مثالً: این قانون در ھمھ ثابت  -یکسان

 و ھیچ گونھ استثنائی ندارد!) 
uninhabitable /ˌʌnɪnˈhæbɪtəbl/ adj  غیرقابل سکنی -(منزل و...) غیرقابل زندگی  
Union /ˈjuːniən/ n   اتحادیّھ 
unprintable /ʌnˈprɪntəbl/ adj آمیز بودن) غیرقابل گفتن یا چاپ (صحبت و... بدلیل  
unreliable /ˌʌnrɪˈlaɪəbl/ adj   غیرقابل اطمینان 
unrequited /ˌʌnrɪˈkwaɪtɪd/ adj   (عشق و...) یکطرفھ 
unroll /ʌnˈroʊl/ V گستردن  -(ھرچیز لولھ شده مثل فرش و... را) باز کردن  
unstoppable /ʌnˈstɑːpəbl/ adj  ناایستادنی   -غیرقابل توقف  
unwilling /ʌn'wɪlɪŋ/ adj  بی میل 
unwrap /ʌnˈræp/ V  (یک چیزی بستھ بندی یا کاغذپیچ شده را) باز کردن 
up and about  exp (معموالً بعد از یک عمل جرآحی یا مریضی) سرحال 
up to one's neck/ears/eyes in  exp مشکالت) بیش از حد اندازه و روال ھمیشگی کار کردن   (بدلیل  
up to sb  exp  مربوط بھ (مثالً: انتخاب نھایی با شما است!) -با  
uphold /ʌpˈhoʊld/ V  تأیید کردن  -(دادگاه) حمایت کردن  
upshot /ˈʌpʃɑːt/ n  نتیجھ  -پیامد  
upside /ˈʌpsaɪd/ n قضیھ ی ناخوشایند جنبھ مثبت یک  -یمھ پر لیوانن  
usurp /juːˈsɜːrp/ V   بھ زور گرفتن   -(موقعیت یا جایگاه و... دیگران را) غصب کردن  
  V v  
vacancy /ˈveɪkənsi/ n  موقعیّت شغلی اشغال نشده  -پست خالی  
vain /veɪn/ adj  بی نتیجھ  -بیھوده  
valid /ˈvælɪd/ adj قانونی -معتبر  
validity /vəˈlɪdəti/ n  اعتبار 
vandalism /ˈvændəlɪzəm/ n  (ُجرم) وحشی گری و تخریب اموال عمومی شھر 
vandal /ˈvændl/ n  ویرانگر  -خرابکار  
vapor /ˈveɪpər/ n  بخار -بخار آب  
variability /ˌveriəˈbɪləti/ n  گوناگونی -تغییرپذیری  
vegetation /ˌvedʒəˈteɪʃn/ n  نباتات (شامل: گیاھان و درختان)  -پوشش گیاھی  
ventilation /ˌventɪˈleɪʃn/ n  ھوارسانی -تھویھ  
verbalize /ˈvɜːbəlaɪz/ V   (احساسات و... خود را) بھ زبان آوردن 
via /ˈvaɪə/ prep  بوسیلھ ی -از طریق  
vibe /ˈvaɪb/ n  حس مثبت/دریافتی از یک چیز یا کس -خونگرمی  

این قرارداد حس خوبی ندارم!)(مثالً: من نسبت بھ   
vibration /vaɪˈbreɪʃn/ n لرزش  -ارتعاش  
viewpoint /ˈvjuːpɔɪnt/ n نظر (مثالً: از لحاظ دید اقتصادی...)  -دید  
vigilant /ˈvɪdʒɪlənt/ adj ھشیار  -وش بھ زنگ گ  
vigorous /ˈvɪɡərəs/ adj پرتوان  -پرنیرو  
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violate /ˈvaɪəleɪt/ V  شکستن -و...) زیرپا گذاشتن (قانون  
virtually /ˈvɜːrtʃuəli/ adv  ً  تقریبا
virtue /ˈvɜːrtʃuː/ n خوبی (مثالً: صبر زیاد یکی از محاسن من است!) -ُحسن  
                 Word   Phonetics                      Pos              translation 

 

visiting professor /ˌvɪzɪtɪŋ prəˈfesər/ n  استاد یک دانشگاه کھ بعنوان مھمان مدّتی در  استاد مھمان)
 دانشگاه دیگر تدریس میکند) 

voicemail /'vɔɪsmeɪl/ n (در تلفن و...) پیام گیر صوتی 
void /vɔɪd/ n (معموالً بھ دلیل از مرگ یکی از عزیزان) جای خالی 
volatile /ˈvɑːlətl/ adj  (مایع) فّرار  
volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/ adj داوطلب 
vulnerable /ˈvʌlnərəbl/ adj   آسیب پذیر 
  W w  
wag /wæɡ/ V جنباندن  -(دُم سگ) تکان دادن  
wage /weɪdʒ/ n  دستمزد 
walrus /ˈwɔːlrəs/ n  شیرماھی  -فیل دریایی  
wanting /ˈwɑːntɪŋ/ adj دارای کمبود -ناقص  
wary /ˈweri/ adj  مواظب -محتاط  
Washington /ˈwɑːʃɪŋtən/ n   (واقع در شمالغربی آمریکا) ایالت واشینگتون 
watch out /ˌwɑːtʃ ˈaʊt/ V  ھشیار بودن  -مراقب بودن  
water-borne /'wɑːtər-bɔːrn/ adj آبی -(شناور یا حمل شونده توسط آب) آب آور  

 (مثالً: بیماری ھای آب آورد مثل وبا !)
waterproof /ˈwɔːtərpruːf/ adj  ضدآّب 

   we got off on the wrong foot, and 
   it was all downhill from there 

 exp !از ھمان اّول دوستی/رابطھ با کسی بد آوردن 
 از ابتدای دوستی آبتان با کسی در یک جوی نرفتن! 

weary /'wɪri/ adj کار کردن زیاد) خستھ  (معموالً بدلیل  
weigh /weɪ/ V سبک و سنگین کردن  -(جوانب را) سنجیدن  
welder /ˈweldər/ n   جوشکار 
wheel /wiːl/ V   بُردن  -(روی یک وسیلھ چرخ دار کسی را) حرکت دادن  
whereas /ˌwer'æz/ conjunction ...درحالی کھ 
whine /waɪn/ V  کشیدن زوزه  -(سگ) نالھ کردن  
white-collar /ˌwaɪt-ˈkɑːlər/ adj  (...کارگر، شغل و)  (مربوط بھ امور دفتری و اداری)سفید یقھ    
whole milk  exp (شیری کھ چربی آن گرفتھ نشده است) شیر خالص 
whorl /wɜːl/ n پیچ و تاب -شیار  
widely /ˈwaɪdli/ adv  بطور گسترده یا پھناور 
wide-open /ˌwaɪd-ˈoʊpən/ adj ۱-  (در،پنجره و...) کامالً باز  

شھر آزاد   -(شھر و...) بدون پلیس  -۲  
wild /waɪld/ adj  (...پیشنھاد و) نسنجیدهمحاسبھ نشده و  -بی حساب و کتاب  
wildly /ˈwaɪldli/ adv  بھ شدت - بھ تندی  
will /wɪl/ n وصیت نامھ 
William Shakespeare /ˈwɪljəm ˈʃeɪkspiːr/ n ویلیام شکسپیر؛ شاعر و نمایش نامھ نویس اھل انگلستان 
wind up /ˌwaɪnd 'ʌp/ V  بھ پایان رسیدن یا رساندن 
 
Windsor Castle 

/ˈwɪnzər ˈkæsl/ n این قصر یکی از قصرھای خانواده سلطنتی پادشاه  قصر ویندزور؛
ن قصر در  انگلستان است کھ در شھر ویندزور انگلستان واقع است ای

 ۱۹۹۸بدلیل آتش سوزی بھ شدت آسیب دید ولی در سال  ۱۹۹۲سال 
بازدید عموم باز شد  بھ روی درب ھایش پس از بازسازی دوباره  

withdraw /wɪθˈdrɔ/ V  صرف نظر کردن (مثالً: بسیاری از مناطق   -باز گرفتن
 روستایی از داشتن خطوط ارتباطی صرف نظر شده اند) 

withdrawal /wɪθˈdrɔːəl/ n  انصراف  -پس گیری  
woes /woʊz/ n گرفتاری و مشکالت 
word /wɜːrd/ n اطالع (مثالً: خبری از پروفسور داری؟!!)  -خبر  
workaholic /ˌwɜːkəˈhɔːlɪk/ n کسی کھ دوست دارد تمام وقت خود را صرف کار کند - خرکار  
workmate /ˈwɜːrkmeɪt/ n  ھمکار 
work through /ˌwɜːrk 'θruː/ V (...با فکر کردن، صحبت کردن و)  مشکل خود را حل

 کردن یا بر احساسات خود غلبھ کردن                        
workweek /ˈwɜːrkwiːk/ n جمع ساعات کار در ھفتھ 
worn /wɔːrn/ adj خستھ 
wound /wuːnd/ n  جراحت  -زخم  
wrench /rentʃ/ n  آچار 
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wrinkle /ˈrɪŋkl/ n   چین و چروک 
wrongful /ˈrɔːŋfl/ adj غیرقانونی 
wrongfully /ˈrɔːŋfəlɪ/ adv  بطور غیرقانونی 
                 Word   Phonetics                      Pos              translation 

 

  X x  
X-ray /ˈeks reɪ/ n  اشعھ ی ایکس 
  Y y  
you can say that again  exp !موافقم!کامالً باھات  -زدی بھ خال  
you can't teach an old dog new 
tricks 

 exp   شما نمیتوانید عقاید و عادت ھای یک شخصی با سن و سال
سالھ را    ۸۰شما نمیتوانید یک فرد  زیاد را عوض کنید! (مثالً  

 وادار بھ استفاده از رایانھ کنید!) 
yuppie /ˈjʌpi/ n  (فرد) کم سن و سال و بسیار پولدار 
  Z z  
Zimbabwe /zɪmˈbɑːbweɪ/ n  (واقع در جنوب آفریقا) کشور زیمبابوه 
zoologist /zoʊˈɑːlədʒɪst/ n  جانور شناس 

 

 

 

 

 

* POS  →  Part Of Speech 


