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Aa  
a clean bill of health (exp.) سالمتی ی برگھ  
a fair/good bit (exp.) (مثالً: او بسیار وزن کم کرده است!) بسیار  
a fate worse than death 
(exp.) 

تر از مرگ سرنوشت بد  

a matter of life and/or 
death (exp.) 

حیاتیمسألھ ی  - مسألھ ی مرگ و زندگی   

 
a new lease on life (exp.) 

 روحیھ ی جدید و باطراوت برای زندگی
سالھ است ولی    ٦۰(مثالً: او با اینکھ مردی  

بازی گلف روحیھ و نشاط جدیدی بھ زندگی  
 او بخشیده است!) 

a new life (exp.) زندگی جدید -دوباره یشروع  
abbreviation (n.)  ُخفف م  
 
Abigail Sin (n.) 

نام نقاش اھل سنگاپور؛ کھ در ده سالگی نام 
او بعنوان یکی از اعجوبھ ھای کوچک آسیا  

 در مجلھ تایم آمده بود
abolitionist (n.) طرفدار الغای بردگی 
Abraham (n.)   حضرت ابراھیم 
absence (n.) (مثالً: فقدان ھوای تازه) فقدان -غیاب  
absolute (adj.) کامل (مثالً: سکوت مطلق) - مطلق  
absorb (v.)  مجذوب شدن 
abusive (adj.) (مثالً: آدم بد دھن) بد دھن 
accelerate (v.)  (ماشین و...) شتاب گرفتن 
accomplished (adj.) چیره دست -ماھر  
accountancy (n.)  حسابداری 
accrue (v.)  (بھره ی پول و...) اضافھ کردن یا شدن 
accumulate (v.) جمع کردن - انباشتن  
acknowledge (v.)  تصدیق کردن  -کردناعتراف  
acupuncture (n.)  طب سوزنی 
acute (adj.) زیرک  -(حس شنوایی و...) تیز  
adequate (adj.) مناسب -کافی  
adjust (v.) (خود را با شرایط جدید و...) وفق دادن 
administer (v.) مدیریت کردن  - اداره کردن  
administration (n.) مدیریت 
advance (v.) پیشرفت کردن  - پیشروی کردن  
advantage (n.) برتری  - مزیت  
be at an advantage (n.) (نسبت بھ کسی دیگر) برتری داشتن 
advent (adj.) پیدایش (مثالً: ظھور رایانھ) -ظھور  
adverse (adj.)  (مثالً: اثرات نامطلوب) ُمضر  -نامطلوب  
affection (n.) محبّت  -ھ عاطف  
affinity (n.)  (بین دو نفر) رابطھ ی نزدیک-  

 وابستگی
affluent (adj.) ُمرفھ  -ثروتمند  
after all  (exp.) علیرغم چیزھای گفتھ یا برنامھ ریزی شده 
afterlifen (n.)  (زندگی پس از مرگ) آخرت 
age (v.) شدن و سالخورده   پیر  
age-old (adj.)  (مثالً: مشکل دیرینھ ی فقر)  دیرینھقدیمی ـ  
aging (n.) سالخوردگی -ری پی  
agreeable (adj.) خوب - (انسان) خوشایند  
ailment (n.)  بیماری مزمن 
alabama (n.) ایالت آالباما واقع در جنوب شرقی آمریکا 
algae (n.) جلبک ـ خزه 
all but (exp.)  ً  تقریبا
(all) on one’s own (exp.) تنھا 
Allah (n.) خدا 
allegation (n.) اظھار  - ادعا  
allowance (n.) ۱-   مقرری -سھمیھ -۲پول تو جیبی  
alternative (adj.) (مثالً: راه حل دیگر) دیگر - جایگزین  
alternative medicine (n.)   روش روش ھای درمان پزشکی متفاوت با

مثل: طب سوزنی ھای درمانی معمولی  

altruistic (adj.) ایثار گرانھ  -(رفتار) نوع دوستانھ  
alzheimer’s disease (n.)  (بیماری) (آلزھایمر)  آلزایمر  
amass (v.) (...پول،اطالعات و) جمع کردن  -اندختن  
ambition (n.) بلند پروازی  - جاه طلبی  
ambitious (adj.) بلند پرواز  -جاه طلب  
 
ambivalent (adj.) 

ُمردد -ضد و نقیضیا افکار)  احساس(  
(مثالً: چیزی را ھمزمان ھم دوست داشتن  

 ھم دوست نداشتن!) 
amends  (n.) (مثالً: جبران اشتباه خود) جبران  
amicable (adj.) مصالحھ آمیز -دوستانھ  
amid (prep.) درحین  -درمیان  
amoral (adj.)  غیراخالقی 
anaesthetic (n.) داروی بی حس یا بیھوش کننده 
anaesthetist  (n.) متخصص بیھوشی 
analgesia (n.) (عدم احساس درد)  بی حسی  
analgesic (n.)  (داروی ضد درد) داروی درد ُکش 
analytical (adj.) حلیلی (مثالً: ھندسھ ی تحلیلی) ت  
analyze (v.)  کردن تجزیھ و تحلیل  
Ancient Rome (n.)   روم باستان 
anger (n.) عصبانیت -خشم  
animosity (n.) خصومت -دشمنی  
Anne Sullivan (n.)  معلمی کھ بیشتر شھرتش بخاطر این

 بود کھ معلم خصوصی ھلن کلر بود 
 
Annual Day of Caring (n.) 

 روز حمایت از افراد بی خانمان و فقیر   
   (این مناسبت ھمھ سالھ در آخرین یکشنبھ ماه  

  )فوریھ برگزار میشود
anticipation (n.) (مثالً: صف ھای انتظار تماشاگران) انتظار  
antioxidant (n.) اکسیدان آنتی  
anxiety (n.) نگرانی - دلواپسی  
apiece (adv.) دالر!) ۱۰(مثالً: قیمت ھر بلیط  ھریک  
appalling (adj.) رقت آمیز   -فومخ  
apparel  (n.) البسھ (مثالً: پوشاک مردانھ) - پوشاک  
apparent  (adj.)  معلوم آشکارـ  
apparently  (adv.)  ًظاھرا 
Apple  (n.)  شرکت سازنده سیستم ھای کامپیوتری  اپل)

مکینتاش) دارای سیستم عامل   
Apple  II  (n.)   اولین ریزکامپیوتر کھ بھ صورت انبوه در

شد تولیدتوسط شرکت اپل  ۱۹۷۷سال    
applicable  (adj.)  (قاونون و...) قابل اجرا و اعمال 
application  (n.) تقاضانامھ - درخواست نامھ  
applied (adj.) علمی ـ کاربردی   
applied physics (n.)  کاربردی فیزیک  
apply (v.) ۱-  درخواست کردن  -۲مرتبط بودن با  

بھ کار بردن  -۳  
appreciative (adj.) قدردان  - قدرشناس  
apprehend (v.) فھمیدن -ک کردن در  
apprehension (n.)  فھم -درک  
aptitude (n.) استعداد 
arise (v.) (از رخت خواب) بلند شدن یا برخاستن 
Aristotle (n.)  (فیلسوف یونانی) ارسطو 
aromatherapy (n.)  معالجھ با ماساژ یا روغن معطر 
aromatherapist  کسی کھ کارش ماساژ دادن یا درمان با

 استفاده از روغن ھای معطر است 
around (prep.) پیرامون  - در اطراف  
arranged marriage (n.)  دختر و کھ بدون دخالت   تحمیلی ازدواج

پسر صورت میگیرد و خانواده ھایشان 
 بجای آنھا تصمیم میگیرند

arrogance (n.) تکبر 
artistic acprehension (n.)  درک ھنری 
as a matter of course/routine 
(exp.) 

 طبق روال عادی یا عادت ھمیشگی 
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 (as) cool as cucumber (exp.) (حتی در بدترین شرایط)   بودنخونسرد  
as far as it goes (exp.)  یا کارسازه فقط تا مدتی بھ درد میخورد  
as if (exp.) مثل اینکھ  - گویا  
(as) safe as houses (exp.) خیلی امن  
as though (exp.) ظاھراً  - گویا  
as to  (exp.) راجع بھ -درباره  
as warm as toast (exp.)   د)گرم نھ خیلی سر(نھ خیلی متعادل در دمای  
ascribe (v.) بھ  نسبت دادن  
ASL (n.)   اولین زبان اشاره ای است کھ توسط افراد

 ناشنوا در امریکا و کانادا استفاده شد 
aspire (v.) از تھ دل خواستن -آرزو کردن  
 
Aspro (n.) 

قرص کاھش دھنده این (قرص آسپیرین 
درد، رقیق کننده خون و برای جلوگیری از  

کاربرد دارد)  حملھ قلبی و لختگی خون  
assertion (n.) اظھارقطعی  -دعانامھ ا  
assertive (adj.) پرمدعا  -جسور  
assertiveness (n.) اصرار  -سماجت  
assess (v.) ارزیابی کردن  - سنجیدن  
assume (v.) فرض کردن   - پنداشتن  
Asterville (n.)  واشینگتن شھر آسترویل واقع در ایالت  
astronomy (n.)  شناسی ستاره  
at any rate (exp.) در ھر حال -درھرصورت  
at that (exp.) کھ ھست! در ھمون حالت! ن طوروھم  
at the drop of a hat (exp.) (بدون فکر و خیلی سریع) بالفاصلھ  
at times (exp.) بعضی اوقات -گاه گاھی  
athenian (n.)  آتنی ـ اھل آتن 
Athens (n.)  (پایتخت یونان) شھر آتن 
audacious (adj.) بی پروا -بی باک  
audacity (n.)  جرأت  -جسارت  
augment (v.) بیشتر  -(سود و...) افزایش دادن

 کردن 
aura (n.)  (...نور، بو و)ھالھ -تشعشع  
Australia’s University of 
New South Wales (n.) 

 نام دانشگاھی در سیدنی استرالیا 

authoritarian (adj.)  (حکومت) خودکامھ -دیکتاتور -مستبد  
authority (n.) حق (مثالً: حق حضانت بچھ) -اختیار  
autobiography (n.) خود زندگی نامھ 
avail (n.) بھ درد خوری  -سودمندی  
average (v.) میانگین 
average (v.)  گرفتن میانگین  
awakening (n.) برخیزش  -(احساسات و...) بیداری  
award (v.) (جایزه،بورسیھ و...) اھدا کردن- 

 دادن
awe (n.)  ھیبت   -(آمیزه ای از ترس و احترام) حیرت  
Bb  
baby boom (n.)  انفجارجمعیت نوزادان 
Bachelor of Arts (n.)  لیسانس ھنر 
Back (adv.) عقبی-پیشین  
Backlash (n.) العمل شدید عکس  
Baggy (adj.) ول و شل  
balance (n.) تعادل 
ball game (n.) کنند) (ورزشی کھ با توپ بازی می  توپی ورزش  
balm (n.) پماد 
ban (n.)  قدغن  -ممنوع  
ban (v.)  ممنوع کردن 
band (n.) موسیقی دستھ  
band together (v.) شدن  ملحق  
barely (adv.) و بھ سختی شکلم با  
bark (n.) درخت پوست  

bashful (adj.) خجل  -کم رو  
basil (n.) شاھسپرم - ریحان  
be all for sth (exp.) داشتن یقین  
be blessed with (exp.)  خوش شانس بودن برای داشتن چیزی 
be down  to sb (exp.) بودن مسئول - بودن مربوط  
be home and dry (exp.) وفق شدن در انجام کاری سخت م  
be in the habit of doing 
sth (exp.) 

 انجام دادن کاری کھ بھ آن عادت کرده ایم 

be in touch (exp.) در ارتباط بودن با کسی 
be into sth (exp.) شتاق بودن م  
be of the opinion 
that...(exp.) 

 عقیده داشتن کھ... 

be on guard (exp.)  پُست (نگھبانی) بودنسر  
be out of touch (exp.)  ارتباط نداشتن - در تماس نبودن  
be seeted (exp) نشستھ 
be sick to death of (exp.) دیدن یا شنیدن چیزی یا کسیاز  شدن  خستھ  
bearded (adj.)  مرد ریش دار 
beat sb hands down (exp.) دادن شکست آسانی بھ  
bedside manner (n.) پزشک با بیمار  کردن برخورد طرز  
bedspread (n.) تختخواب  روپوش  
begonia (n.)  (گیاه شناسی)بگونیا  
behead (v.)  (برای مجازات) سر بریدن 
behold (v.) کردن  مشاھده  
Belgian (n.) بلژیکی 
Belgium (n.)  کشور بلژیک واقع در شمالشرقی اروپا 
believe it or not (exp.) شاید باورتان نشود اما درست ست 
benefit (n.) ) در اداره و...) پول یا امکاناتی کھ

 عالوه بر حقوق دریافت میکنید
beryl (n.) یاقوت کبود  -(سنگ قیمتی) بریل  
beyond one’s (wildest) 
dreams (exp.) 

انتظار  از بیش  

bible, the (n.) (شامل عھد عتیق و عھد جدید)   انجبیل  
bifocal (adj.) )دوکانونی )عینک  
bifocals (n.) دوکانونی عینک  
Big Bang, the (n.)   انفجار بزرگ؛ کھ بسیاری از دانشمندان

ست  متعقدند کھ عامل تشکیل دھنده زمین ا   
big day (n.)  روزعروسی 
Bilateral (adj.) دوجانبھ 
bilingual (adj.)  کسی کھ توانایی صحبت کردن بھ دو

 زبان را دارد 
biography (n.) زندگینامھ 
biological (adj.) زیستی 
birch (n.) درخت 
birdcall (n.) پرنده  صدای  
birkenstocks  (trademark.) گیوه  کفش  
bishop (n.) کشیش واال مقام  - اسقف  
bite your nails(exp.) جویدن  ناخن  
bitter(adj.) تلخ 
bitter-tasting (adj.) مزه  تلخ  
black hole (n.)   سیاه چالھ 
blend (n.) از چندین مزه یا ُمد   مخلوط و ترکیب

 و... برای کارایی بیشتر
blessed (adj.) خوشایند - خجستھ  
blessing (n.)  موھبت 
blind (adj.) بصیرت  بی  
block (n.) بلوک  - انسداد  
block out (phrasal v.)  خود داری کردن 
bloodthirsty (adj.) خون  بھ تشنھ -شن خ  
 
 

یکی از چندین مسجد ساختھ شده در دنیا کھ  
 بخاطر کاشی ھای آبی رنگ دیوارھای 
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Blue Mosque, the (n.)  داخل مسجد این نام را گرفتھ است     
(مسجد ابوصوفیان در استانبول یکی از این  

 چندین مسجد است) 
bog-standard (adj.) بودن  نرمال  
bolster (v.)  کردن  تقویت  
bolt (n.) پیچ 
bona fide (adj.) واقعی 
boom (n.) و افزایش ناگھانی جنبش  
bored to death/tears (exp.)   احساس کسالت کردن بخاطر لذت نبردن از

 چیزی 
bossy (adj.) پرمدّعا -ارباب منش  
bothersome (adj.)  پردردسر 
 
botox (n.) 

(نوعی ماده کھ از طریق تزریق  س بوتاک
زیرجلدی وارد عضالت صورت شده و  

 چین و چروک ھا را از بین میبرد) 
bottle up  (v.)   مھار کردن احساسات بد خود 
bracelet  (n.)  دستبند 
brain fever (n.)   بیماری ای کھ با توّرم قسمتی از مغز ھمراه

 است و آثار آن بصورت تب ظاھر میشود
brake (v.)  ترمزکردن 
brand name (n.) تجاری نام  
branding (n.)  بازارگرمی 
breadwinner (n.) خانواده  آور نان  
break (n.) یا بھ ھم زدن ارتباط با دیگران  شکستن  
break down (v.) فروبردن  باضربھ  
break up (v.) خود با دیگران رابطھدادن بھ  پایان  
break with (v.) (بخاطر اختالف و...) جدا شدن 
breakthrough (n.)  کشف 
breathtaking (adj.) و باشکوه  مھیج  
breed (n.) نوع 
brick-and-mortar (adj.) سنتی تجارت  
brief (v.) دادن  آگاھی  
bright as a button (exp.)  بسیارباھوش 
bring (v.) شدن  موجب  
bring home (exp.) اھمیّت و جدیت چیزی بھ کسی فھماندن  
bring the house down (exp.)   (ُحضار و... را)کردن  واکنش واداربھ  

 (مثالً: نمایش او ھمھ را خنداند!)
brush off (v.)  ردکردن 
brush with sb/sth (exp.) و غیرصمیمی  ارکوتاهددی  
bud (n.) شکوفھ  و غنچھ  
buddy (n.)  رفیق 
bulb (n.) گل پیاز  
bulletproof  (adj.)  ضدگلولھ 
bulletproof vest (n.)  جلیقھ ی ضدگلولھ 
burden (n.) بارمسئولیت 
burgeoning (adj.)  دارای رشد سریع و گسترشی 
burn off (v.) با ورزش  چربی دادن ازدست  
burst into (v.) ناگھانی برای انجام کاری  کردن شروع  
bushel (n.) وزنی  مقیاس  
Cc  
c (or ca) (abbr.) (سال) ُمرد  ۱۹٥۰ حوالی سال(مثالً: حدود (  
CA (n.)   ایالت کالیفرنیا واقع در جنوب شرقی

 آمریکا  
cackle (v.) قدقد کردن -(مرغ) صدای ناخوشایند  
cadence (n.)  (موسیقی) ریتم موزون  -اُفت مکرر صدا  
café (n.)  رستوران 
call (n.) ندا  -جذبھ  
call sb on sth (exp.) درخواست از کسی برای اثبات شواھد خود 
calligraphy (n.)  خوشنویسی 
campfire (n.) اردوگاه  آتش  

canoe (v.) راندن باریک و سبک قایق  
canon (v.) کلی قانون  
canonlaw (n.) کلیسای مسیح  شرع قانون  
can’t stand sb/sth (exp.) نکردن  تحمل  
capability (n.) انجام کاری قابلیت  
capitalize (v.) نوشتن بزرگ  باحروف  
Capitol Hill (n.) آمریکا ی  کنگره  
captive (n.)  دستگیر 
capture (v.)  دستگیرکردن 
carcass (n.) الشھ 
cardiac  (adj.) قلبی 
carefree (adj.) خیال  بی  
cartaker (n.) سرپرست 
cast (v.) انداختن 
catalog (n.) کاتالوگ 
cathedral (n.) جامع  کلیسای  
’cause (conj infml.)  چون 
 
Cedric Gibbons (n.) 

کارگردان ھنری اھل آمریکا کھ یکی از  
ثیر گذار در تاریخ صنعت  أمھمترین افراد ت 

. او ھمچنین طراح  فیلم سازی آمریکا بود
 تندیس اُسکار است 

celebrated  (adj.)  مشھور 
celebration (n.)  جشن 
cellist (n.) ن ز  ویولون  
chain (n.) ای زنجیره ھای فروشگاه  
change for the better/worse 
(exp.) 

شدن بدتر /بھتر  

channel (n.)  ِشیوه - تدم  
chapel (n.) کوچک  کلیسای  
charge (n.) اتھام 
charge (v.) ۱- یورش بردن          -حملھکردن

متھم کردن  -۲  
charlatan (n.) شارالتان -باز حقھ  
chart (n.) جدول - نقشھ  
chaste (adj.) پاکدامن  و عفیف  
check (v.) کردن  بررسی  
cheer up (v.) کردن  شاد  
chemotherapy (n.) درمانی شیمی  
Chicago (n.) ؛ سومین شھر بزرگ آمریکا شیکاگو

 واقع در ایالت ایلی نویز
child prodigy (n.) مستعد بچھ  
childish (adj.) گانھ  بچھ  
childproof (adj.) ایمن کودک 
chiropractor (n.)  کسی کھ با فشار دادن استخوان ھای بدن

 مثل ستون فقرات بیماری را درمان میکند
choppy (adj.)   (در مورد نوشتھ) پر از جمالت کوتاه

 و موضوعات نختلف 
Christmas tree (n.) کریسمس  درخت  
Church of England, the 
(n.) 

کلیسای رسمی و مادر انگلستان؛ این کلیسا  
اصالتاً کلیسای کاتولیک ھاست ولی وابستھ  

 بھ پاپ و مسیحیت پروتستان نیست 
cinnamon (n.)  دارچین 
circle of friends (exp.) دوستان ی حلقھ  
circuitry (n.) مداربندی  -مدار  
circum.stance (n.) وضعیت  - شرایط  
citric acid (n.) سیتریک اسید  
citrus fruit(n.) سیتریک اسید دارای ای ه میوه  
city-state (n.)  شھروحومھ 
clan (n.) خانواده ی پرجمعیت 
clap (v.) تشویق کردن  - زدن دست  
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clarify (v.) (مطلب یا چیزی را)  روشن یا شفاف کردن  
class (n.) (اجتماع) طبقھ 
a social class اجتماعیی  طبقھ  
cleanliness (n.) تمیزی  
cleat (n.)  میخ تھ کفش 
clone (v.) سازی مشابھ یا غیرجنسی مثل تولید  
close a deal (exp.)  بستن تجاری قرارداد  
close in (v.)  (احساسات) احاطھ کردن 

 closed-circuit television (n.) مداربستھ تلویزیون  
close-knit (adj.) متحد - ھمبستھ  
coal (n.) سنگ  زغال  
coexist (v.) زیستن  باھم  
cognitive (adj.) شناختی 
coherent (adj.)  و قابل فھم منسجممتن یا سخنرانی  
colonialism (n.)  استعمار 
combat (n.) نبرد -پیکار  
come as no surprise (exp.) انتظار قابل  
come by (v.) آوردن  بدست  
come from (v.) اھل جایی بودن -آمدن از  
come home to roost (exp.) داشتنو منفی  بد تاثیر  
come off it (exp.) شتن و قبول نکردن حرف کسیدان باور  

  come to terms with sth (exp.) کردن   قبول و کنارآمدن  
come together (v.)  متحدشدن 
come up(v.)  (...مشکل و)پیش آمدن  -ظاھرشدن  
commit (v.) جرم شدن مرتکب  
commitment (n.) تعھد 
committed (adj.) و متعھد  وفادار  
community,the (n.) جامعھ 
companionship (n.)  وھمراھی دوستی  
compensation (n.) تالفی کننده   -کننده  جبران  
complaint (n.) شکایت 
complementary medicine (n.) کمل مُ  داروی  
compliance (n.) پیروی  -(از قانون و...) اطاعت  
complication (n.) (پزشکی) عوارض جانبی بعد از عمل 
component  (n.) قسمت  -ءجز  
composition (n.) ی) (مثالً: ساخت قطعھ ھنر ساخت  -ترکیب  
comprehensive (adj.) (مثالً: منوی کامل) کامل  
concentrate  (v.)  تمرکزکردن 
concentrated (adj.)  غلیظ 
conclusion (n.) گیری نتیجھ  
concurrent (adj.)  (نظر) موافق 
condense (adj.) کم کردن  - کردن خالصھ  
condensed (adj.)  (...اطالعات و)شده خالصھ  
conduct  (v.)  اجراکردن 
confirm  (v.) کردن وتصدیق تایید  
conquer  (v.)  تسخیرکردن 
conqueror  (n.) پیروز  - فاتح  
conquest (n.) دستیابی -تسخیر  
conscientious (adj.) شناس  وظیفھ - باوجدان  
conscious  (adj.)  ھوشیار 
consequently (adv.)  نتیجھ در  
consistent (adj.) جور  -سازگار  
constant (adj.) پایدار  - دائمی  
construction  (n.) برداشت -تعبیر -تفسیر  
contempt  (n.) خواری  - حرمتی بی  
contemptible  (adj.) قابل تحقیر -سرزنش پذیر  
contemptuous (adj.) تحقیرآمیز  -آمیز اھانت  
contend with  (v.)  دست و پنجھ نرم کردن با 
content (adj.) خشنود 

not content with ناراضی 
contour (n.) خطوط خارجی  - بدنھ  
contraband  (n.) قاچاق  کاالی  
contraction  (n.) تنزل - انقباض  
contradict   (v.) با داشتن تناقض  
contradiction  (n.) تناقض 
contradictory  (adj.) متناقض 
contrast (v.) داشتن  مغایرت  
contravention  (n.)  (مثالً: مخالف حقوق بشر) مغایر -مخالف  
contribute  (v.) کردن  شرکت  
control  (n.) مثالً: خارج از اختیارات   اختیارقانونی) 

  من) 
convenience food  (n.) آماده غذای  
convent  (n.) محلی کھ در آن راھبھ ھای زن   صومعھ)

میکنند) در آن زندگی و فعالیت    
convention  (n.) سنت - عرف  
conventional (adj.) عادی -سنتی  - عرفی  
conventionally (adv.)  بطور سنتی یا عرفی 

 conventional  medicine  (n.)       روش درمانی معمول و رایج
 (درمان با استفاده از دارو یا عمل جراحی)

conversion (n.) تبدیل  -تغییر  
convex (adj.) برآمده  -کوژ  
convinced (adj.) متقاعد  
convivial (adj)  خوش مشرب  -اھل کیف و خوش گذرانی  
convoy (n.)  ستون (مثالً: ستون تانک ھا)  -کاروان  
cool (adj.)  بسیار خوشایند  -خیلی خوب  
cool off (v.) شدن  آرام  
cooperative (adj.)  ھمکاری کننده 
cooperatively  (adv.) بھ صورت ھمکاری کننده یا مساعی 
coordinate (v.) کردن  ھماھنگ  
cop (n.)  مأمور 
coreligionist (n.) مذھب  ھم  
coronation (n.)  (مراسم) تاج گذاری 
corporation  (n.)  شرکت 
correspondence (n.) (نامھ ھای ارسالی و دریافتی) ھا نامھ   
correspondent (n.)  نامھ نویس -مکاتبھ کننده  
cosmetic (adj.) یآرایش  
cosmology (n.) شناسی  کیھان  
cost,charge,pay,etc.the earth 
(exp.) 

 قیمت خیلی زیادی داشتن

costly  (adj.) پرھزینھ   - گران  
counselor (n.) ر مشاو  
counteract (v.)  مقابلھ کردن  -(اثر بد) خنثی کردن  
counterattack (v.) (ضدحملھ) پاتک زدن 
counterclockwise  (adv,adj.) ساعت ھای عقربھ حرکت جھت خالف  
counterintuitive  (adj.)  برخالف شھود   -دور از عقل  
countermand (v.)  (فرمان یا دستور دیگری را) لغو کردن 
counterrevolutionary  (n.) انقالب ضد  
countless  (adj.)  بیشمار 
countryside (n.)  یسرون شھر 
courteous (adj.) دبؤم  
courtyard  (n.)  حیاط 
cover (v.) دادن  قرار پوشش زیر  
cover up (v.) پوشاندن 
covet (v.)   غبطھ خوردن  -چشم طمع داشتن  
covetous (adj.) طمع کار  - آزمند  
crack (v.)  ترک انداختن  -تََرک خوردن  
crack a joke (exp.) وک گفتن ج  
crave (v.)  از تھ دل خواستن -آرزوکردن  
credit (n.) شھرت -اعتبار  
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credit  (v.)   (بھ موجودی حساب) افزودن 
credit card (n.) عتباری ا کارت  
crisis (n.)  بحران 
crisp (adj.) ردتُ  و خشک  
critical (adj.) ۱-  حیاتی -۲انتقادآمیز  -انتقادی  
criticize (v.)  انتقادکردن 
cross-  (prefix.) پیشوندی بھ معنی چند، پیوندی یا آمیزه 
cross-class (adj.)  (طبقات اجتماعی) چند طبقھ ای 
cross one’s legs (exp.) (نوعی حالت نشستن) پا رو پا گذاشتن 
crown (n.) تاج 
cry out (v.)  فریاد زدن 
crystal (n.)  بلور 
CT (n.)   ایالت کنتیکوت واقع در شمالشرقی آمریکا 
cube (n.)  مکعب 
cuff (n.)  دستبند 
cumin (n.) سبز ی  زیره  
curb (n.) جدول -رو پیادهی  لبھ  
current (adj.) تمایل (مثالً: روند عقاید عمومی) -روند  
currently (adv.)  ًدر حال حاضر  -فعال  
custody (n.) و نگھداری بچھ حضانت  
cut (n.)  تخفیف  -کاھش  
Dd  
daring (adj.) شجاع -جسور  
drak chocolate (n.) تیره شکالت  
dark meat (n.)   اندام ھایی از پرندگان کھ گوشت آن قسمت

 نسبت بھ بقیھ ی قسمت ھا تیره تر است
dash (v.) دویدن  -رفتن سرعتھ ب  
dash sb’s hopes (exp.) دھا و آرزوھای کسی را نقش بر آب کردنامی  
date (n.)  خرما 
dawdle (v.)  ول گشتن - وقت تلف کردن  
deal (n.)  (در معاملھ و...) بھ توافق رسیدن 
dealing(s) (n.) داد و ستد -ھ معامل  
dean (n.)  پیشکسوت -(دانشکده) رئیس  
dear (adj.)  عزیز 
debate (v.)  بگومگو کردن  -بحث کردن  
 
Deborah Tannen (n.) 

نام پروفسور زبان شناسی آمریکایی.  
ھای بین المللی او در  علیرغم سخنرانی 

زمینھ خودش شھرت او بخاطر کتاب ھایش 
و   بود کھ راجع بھ ارتباطات میان فردی

بود  سخنرانی ھای عمومی  
decay (v.) پوسیدن 
decayed (adj.) پوسیده 
decline (v.) یافتن  کاھش  
declining (adj.)  تنزلی -کاھشی  
dedicate (v.) (...وقت و) دادن اختصاص  
deed (n.) عمل   -کردار  
 
deem (v.) 

(مثالً: این بناھا جزء آثار تاریخی  پنداشتن
محسوب میشوند و الزم است کھ از آنھا 

شود) محافظت   
deepen (v.) ترشدن دب  
defiance (n.)  عرض اندام  -سرپیچی  
define (v.) مشخص کردن  - کردنیین تع  
definition (n.) معنی 
delicate (adj.) لطیف  - ظریف  
delightful (adj.) لذت بخش -دلپذیر  
denial (n.) (...واقعیت ناگوار و) عدم پذیرش  -انکار  
dentures (n.) مصنوعی دندان  
department (n.) بخش (مثالً: بخش اداری)  - قسمت  
descend on/upon  (sb/sth.)   (مصیبت و...) بر سر کسی نازل

 شدن 

designate (v.)  تعیین کردن  -درنظر گرفتن  
details (n.) جزئیات 
detect (v.) دریافتن - پیداکردن  
determine (v.)  کردن معلوم   -مشخص کردن  
detriment (n.)  ضرر   -زیان  
detrimental (adj.) ُمضر  -ن بخش زیا  
developing (adj.) )توسعھ  درحال) کشور  
developmental psychology 
(n.) 

شاخھ ای از علم روانشاسی کھ با 
مراحل مختلف دوره زندگی انسان و  

 مشکالت مربوط بھ ھر دوره سروکار دارد 
devoted (adj.) عالقمند 
devout (adj.)  متدیّن -بسیار مذھبی  
dice with death (exp.) کردن  نرم وپنجھ دست مرگ با  
dictate (v.)  تعیین کردن  -حکم کردن  
dictatorial (adj.) دیکتاتوری 
dietetics (n.)  خوراک شناسی 
dietitian (n.)  (رژیم شناس) متخصص تغذیھ یا رژیم 
differentiate (v.) متمایز کردن ا 
dilemma (n.)  تنگنا -مخمصھ  
diligence (n.) سخت کوشی  -پشت کار  
diligent (adj.) سختکوش   
diligently (adv.) با سخت کوشی  - سختکوشانھ  
dill (n.) (گیاه) شوید 
diminish (v.) شدن  کم  
 
dimly (adv.) 

   (بخاطر دوری یا کمی نور) ُمبھم
(مثالً: از دور یک حیوانی را میدیدم کھ بھ  

سمت من میامد ولی اما نمیتوانستم تشخیص  
 دھم چھ حیوانی ھست) 

din (n.)  (صدای بلند و مداوم) غرش 
dioxide (n.) (دارای دو اتم اکسیژن)  اکسید دی  
diplomatic (adj.)  دیپلماتیک 
disassociate (v.) قطع رابطھ کردن  -جدا کردن  
discourage  (v.) منصرف کردن  -نا امید کردن  
discriminate (v.) قائل شدن تبعیض  
discrimination (n.) تبعیض 
disgust (n.) تنفر 
dismayed (adj.) شوکھ - زده وحشت  
dismiss (v.) کردن اخراج   
disparage (v.)  ناچیز شمردن  -بی آبرو کردن  
display (v.) (احساس،استعداد و...) نشان دادن 
dispute (n.) مشاجره   
disregard (v.)  اعتنا نکردن بھ -نادیده گرفتن  
disrespect (n.) بی احترامی 
disrespect (v.) بی احترامی کردن 
dissuade (v.) کردن  صرفنم  
distaste (n.)  اکراه -تنفر  -بی میلی  
distinct (adj.)  مجّزا  -متفاوت  
distinction (n.) فرق  -ایزتم  
distraction (n.) کننده پرت حواس  
district (n.) ناحیھ - بخش  
diverse (adj.) گوناگون - مختلف  
diversified (adj.)  ساختھ شده از اجزای گوناگون 
diversify (v.) متفاوت کردن   -کردن  گوناگون  
diversity (n.) (مثالً: تنوع زیستی)تنوع   -ی گوناگون  
dome (n.) گنبد 
domestic (adj.) خانگی - خانوادگی  
dominant (adj.)  برتر  -شاخص  
dominate (v.)  چیره شدن بر  -بھ خود اختصاص دادن  
domineering (adj.) قدرت طلب -گرا سلطھ  
donate (v.) کردن  اھدا  
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donor (n.) کننده  اھدا  
downside (n.)  عیب -منفیجنبھ ی  
dram (n.) نمایش - درام  
dramatic (adj.) ناگھانی 
dramatically (adv.)  بطور شگفت انگیز 
draw to a clos/an end (exp.) بھ پایان رسیدن 
drawback  (n.)  نقطھ ی ضعف  -عیب  
dress sense (n.)  سلیقھ و توانایی خوب و قابل توجھ در

 انتخاب یا خرید لباس 
drift a part (v.)   (بصورت تدریجی) کمرنگ شدن رابطھ  
drive (n.)  کوشش  -تالش  
driving (adj.)  (در وقوع امری)ثر ؤم  
drop out (v.)  (مدرسھ) کناره گیری  -ترک کردن

دن کر  
dropout (n.)  ویژه ترک کننده تحصیلی) ھ (بترک کننده  
dual (adj.) دوگانھ   - دوتایی  
dues (n.)  (شھریھ عضویت) ھزینھ  -حق عضویت  
Duke University (n.)   نام دانشگاھی خصوصی در کارلینای شمالی  
dummy (adj.) (مثالً: شرکت ساختگی)  ساختگی  
dwindle (v.)  آب رفتن  -(بھ تدریج) کم شدن  
dynamic (adj.) متحّرک - پویا  
Ee  
Earl Haig Secondary 
School (n.) 

     نام مدرسھ ای در شھر تورنتو کانادا. این    
ت مدرسھ بخاطر تعھدھای ھنریش مشھور اس  

earn  (v.) (ُمزد، پاداش) بدست  -کسب کردن
 آوردن 

earthquake proof (adj.) زلزلھ  ضد  
East Coast,the (n.) شرقی  ساحل  
easy (adj.) ۱- (مثالً: با خیال آسوده) آسوده  

آرام (مثالً: روز آرام)  -راحت  -۲  
eat sb out of house and 
home (exp.) 

 پرخوری کردن در مھمانی 

eccentric (adj.) نامتعارف  - غیرعادی  
economist (n.) دان اقتصاد  
effective (adj.) کاری  -موثر  
efficacy (n.) اثر -تأثیر  
efficient (adj.)  کارا   -پربازده  
elaborate (adj.)   پیچیده 
 
Elbert Hubbard (n.) 

   نویسنده،ناشر،ھنرمند و فیلسوف آمریکایی
بنام   زیبایش   شھرتش بخاطر انشایکھ  

 "پیغامی برای گارسیا" است 
element (n.)  عنصر  -عامل  
eliminate (v.) (...بیماری و) نابود کردن  -از بین بردن  
 
Elizabeth I (n.) 

اول؛ ملکھ انگلستان و ایرلند.   الیزابت 
او ھرگز ازدواج نکرد بھ ھمین خاطر  

 بھ ملکھ باکره شھرت یافت.
Elizabethan (adj.) الیزابتی 
e-mail(or email) (n.) ایمیل 
embark on (v.) کردن  شروع  
embarrassed (adj.) خجالتی - خجل  
embolden  (v.) تشویق کردن  -دل و جرأت دادن  
embrace (v.) (با میل) پذیرفتن 
embroider (v.) (...گزارش، داستان و)  شاخ و برگ دادن

آب و تاب دادن   -  
emerald (n.)  ُرنگ) سبز رنگ (  ردزم  
emerging (adj.)  ظاھر یا پیدا شده -بھ چشم آمده  
empathy (n.) ھمدلی 
Emperor Nero,the (n.) ؛ پنجمین و آخرین امپراطور  نرو امپراطور

 روم باستان  
emphatically (adv.)  ًبطور قاطع  - اکیدا  

empower (v.)  اختیار دادن -توانایی دادن  
empty nest (exp.)   حالتی کھ در آن والدین تنھا مانده اند چون

  ھمھ فرزندانشان بزرگ شده یا ازدواج 
 کرده اند و محیط خانواده را ترک کرده اند 

empty nester (exp.) خانواده ای کھ فرزندانشان مستقل شده اند 
enable (v.) ساختن در اق  
enclosed (adj.) شده ضمیمھ  
encounter (v.) ۱-  مشکل و...) مواجھ شدن (با  

کسی را اتفاقی دیدن یا پیدا کردن -۲  
encyclopedic (adj.) دارای دانش گسترده  - جامع  
end up (v.) قرار گرفتن در یک موقعیّت 
endorphin (n.) (ھورمون کاھش درد)  آندروفین  
endure (v.)  (...درد، مشکل و) تحملکردن  
engagement (n.)  نامزدی 
enmity (n.) خصومت - دشمنی  
entangle (v.) گرفتار کردن    - گیرانداختن  
enthusiastic (adj.)  پر اشتیاق  -پرشور  
epidemic (n.) گیر  ھمھ بیماری  
equalize (v.) کردن یا مساوی   یکسان  
equate (v.)  معادل شمردن  -برابر چیزی دانستن  
equivalent (n.)  مثالً: سھ جعبھ ی کوچک  معادل   -برابر)

 معادل یک جعبھ ی بزرگ است) 
eradicate (v.) کردن   کن ریشھ  
erode (v.) ۱-  (از نظر اھمیت و...) ضعیف کردن  

فرسودن -(آھن، خاک و...) ساییدن -۲  
errand (n.) مثالً: برای مؤسسھ ی  أموریت م -ادوییپ)

 نشریاتی پادویی کردن) 
escalate (v.)  (جنگ و...) باال گرفتن 
essential (n.)  ضروری 
establish (n.)  (...شرکت و)کردن  سیسأت  
estrangement (n.) کدورت -جدایی  
eternal (adj.) یابد  
ethic  (n.) یات (اصول اخالقی)اخالق  
ethnic  (adj.) اخالقی 
ethical (adj.) قومی)قومی (مثالً: اقلیت ھای  -نژادی  
ethnology (n.) قوم شناسی -نژادشناسی  
even (adj.)  زوج 
evolution (n.) تکامل 
excel (v.) سرآمد بودن  - داشتن برتری  
excluding (prep.) استثنای بھ  ...  
exclusive (adj.) اختصاصی - انحصاری  
execute (v.) کردن  اعدام  
execution  (n.) اعدام 
executive (adj.) (مثالً: قوه ی مجریّھ) ُمجریھ 
executive  (n.) (مثالً: مدیر اجرایی)  یاجرای  
exert (v.)  اِعمال کردن  -بھ کار گرفتن  
Exeter University, the (n.)    دانشگاه اِکستر واقع در جنوب غربی

 انگلیس  
exhibit (v.)   (احساسات و...) نشان دادن 
exotic (adj.)  خارق العاده  -عجیب و غریب  
expel (v.)   (از مدرسھ و...) اخراج کردن 
expertise (n.) تخصص - سررشتھ - مھارت  
expulsion (n.)  اخراج 
extended family (n.) ی گسترده و پرجمعیّت خانواده  
extensive (adj.) (مثالً: اطالعات گسترده) فراوان  -گسترده  
extracurricular (ad.j) برنامھ  فوق  
extraordinary (adj.) العاده  فوق  

 extrasensory perception (n.) (telepathy رک فرا حّسی (مثل: د   
exuberant (adj.)  برومند -سرزنده  
eye glass (n.) عدسی عینک  -دسی چشمی ع  
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Ff  
fabulously (adv.) مثالً: اونا خیلی زیاد پول دارند) ( خیلی زیاد  
facet (n.)  سیما (مثالً: جنبھ ھای گوناگون)  -جنبھ  
facilitate (v.) کردن  آسان  
faint (adj.) (...رنگ،صدا،احساس و) ضعیف   -خفیف  
fairly (adv.) (مثالً: ھوای نسبتاً گرم) ًنسبتا 
faith (n.) عتقادا - ایمان  
 
Falstaff (n.) 

و   ۲نام شخصیتی در نمایشنامھ ھای ِھنری  
ویندزر کھ توسط شکسپیر نوشتھ  زنان شاد 
 شده است 

 
far from (adv.) 

(مثالً: شما با کمکی کھ  نھ تنھا  -رخالف ب
کردید مشکل را حل نکردید ھیچ کمی ھم 

   بدترش کردید)
far-reaching (adj.)  وسیع  - گسترده 
fast food (n.) غذای آماده - فود فست  
fatal (adj.) مرگبار  - کشنده  
fatty (adj.)  پرچرب 
fee (n.) حق التدریس  - زدمُ دست  
fester (v.) ۱- (مشکل و...) بدتر شدن  

(زخم) چرک یا عفونت کردن  -۲  
fiancé (n.) fiancée    (نامزد مرد) نامزد ≠  
field (n.) زمینھ 
fierce (adj.) مثالً: مناظره ی شدید و  ژیان  -شدید)

 تند) 
Fifth Avenue (n.)  خیابانی مشھور در نیویورک بھ خاطر  نام

اجناس و مغازه ھای شیک و گران قیمتش  
 مشھور است 

fig (n.) انجیر 
figure (v.) مثالً: نقش اساسی  داشتن نقش)

 داشتن)
file (v.) پرونده کردن  -کردن بایگانی  
fill or fill in (v.)  ُرکردن پ  
fill a need/gap/void/vacuum پُر کردن  -(نیاز،خأل و...) برآورد کردن  
finality (n.)  قاطعیّت (مثالً: با قاطعیّت حرف

 زدن) 
financial (adj.) مالی 
fine (n.) جریمھ 
fine-tune (v.) میزان کردن  -نظیم کردن ت  
finicky (adj.)  بد قلق - دیرپسند -گیربھانھ  
fire (v.) کردن  اخراج  
firearm (n.) اسلحھ ی گرم  - تپانچھ  
fireproof (adj.) ضدآتش 
firm (adj.)  راسخ (مثالً: ایمان راسخ)  -پابرجا  
firmly (adv.)  بطور محکم یا قطع 
first generation ,the (n.)  مثالً: نسل اولیّھ ی چینی ھا کھ  نسل اولیھ)

   برای زندگی بھ آمریکا مھاجرت کردند)
first generation ,the (adj.) (مثالً: دانش آموز نسل اولی) اولی نسل  
fist (n.)  ُشتم  
fit (v.) ۱-  درخور چیزی -مناسب بودن           

(ماشین و...) مجّھز کردن  -۲    
Five Pillars of Islam (n.) ُرکن اصلی دین اسالم  ٥

 (توحید،عدل،نبوت،امامت و معاد)
flea (n.) کک 
flight at tendant (n.) (در ھواپیما) مھماندار 
Flinders University (n.)  نام دانشگاھی در ادلید (پایتخت استرالیا)؛

نام این دانشگاه از نام دریانورد و کاوشگر  
برگرفتھ شده است   "مت فیلیندر"  

flourish (v.)  رو بھ رشد یا توسعھ بودن  -رونق گرفتن  
flow (n.) (مثالً: جریان خون)  جریان  
flowing (adj.) (بصورت موج دار و آویختھ) آویزان 

 (مثالً: موھای طالیی و آویختھ ی او)

fluid (adj.) دگرگون پذیر  -انعطاف پذیر  
flutter (n.) (تند تند و نامنظم) بال زدن 
FMRI (n.)     برای MRI استفاده از روش عکسبرداری      

قسمت ھای مختلف مغز    از  عکسبرداری   
follow in sb’s footsteps 
(exp.) 

  (راه و روش یا شیوه ی زندگی کسی را)
در پیش گرفتن -سرمشق قرار دادن  

fondness (n.) شیفتگی - عالقھ  
foolproof (adj.)  (...روش،ماشین و) آسان کار  -بذون خطا  
for (prep.) مثالً: بھ نفع بھ نفع یا ھواخواھی از)

 کسی رأی دادن یا حرف زدن) 
 for better or (for)worse  (exp.)  ... نمیدانم خوب است یا نھ ولی 

for life (exp.)  در ساسر زندگی 
for the life of (exp.)  !باور کن نمیتونم بفھمم 

 باور کن نمیتونم بھ یاد بیارم! 
forearm (n.)  ساعد 
foreseeable (adj.) بینی  پیش قابل  
forge (v.) ۱-  نھایت تالش را کردن  

جلو رفتن -(بھ سختی) پیش رفتن  -۲  
forgery (n.) جعل 
former (adj.) (مثالً: رئیس جمھور سابق)  سابق - قبلی  
forward (v.)  (...نامھ،کاال و) فرستادن  
foster (v.)   (...خشونت و)رواج   -  دادن  پرورش

 دادن
foundation (n.) خیریھی  موسسھ  
fountain (n.) آبفشان  - فواره  
fracture (n.) (مثالً: شکستگی استخوان) شکستگی  
fragile (adj.)  ضعیف  -ُسست                          

 (مثالً: از سالمتی ضعیفی برخوردار بودن) 
fragrance (n.) بوی خوش  -ی خوب  رایحھ  
frail (adj.) نحیف 
frames (n.) عینک  چارچوب  
frank (adj.) ک◌ُ ر  
frankly (adv.) صاف و پوست کنده -نھ اقصاد  
fraternity (n.) (مثالً: حس برادی)  برادری  
freak (n.)  (آدم)وغریب عجیب  
French Revolution, the (n.)  انقالب فرانسھ 
freshman (n.) دانشجوی سال اول 
frieze (n.)  حاشیھ ی تزیینی -گچکاری برجستھ  
frighten the life out of sb 
(exp.) 

 بسیارترساندن 

frontal (adj.) در جلو (مثالً: سالن جلویی) - جلویی  
fulfill (v.)  (...وظیفھ،کار و)دادن انجام  
full-cream milk (n.)  ی کھ خامھ ی آن برداشتھ نشده استشیر  
fumes (n.) گاز  -دود  
functional (adj.)   بھ درد بخور(مثالً: کاربرد عملی)   -عملی  
 
fundamentalist (n.) 

کسی کھ افراطی بوده و متعقد است 
کھ تمامی قوانین و کارھا باید طبق 

 قوانین دینی اجرا شود
fungus (n.)  قارچ 
further (v.) بھ پیشرفت چیزی کمک کردن  -بردن  پیش  
furthermore (adv.)  عالوه بر این 
Gg  
gallop (v.)  شتابیدن -(اسب) تاختن  
gap (n.)  فاصلھ (مثالً: شکاف میان نسل ھا)  -شکاف  
garment (n.) لباس - پوشاک  
gather (v.) نتیجھ گرفتن   - کردن استنباط  
gaze (n.)  ُخیره نگاه - لز  
gem (n.) جواھر  -گوھر  
generic (adj.)   سوپرمارکت ھا میفروشند)  (اجناسی کھ در

بدون عالمت تجاری   -بدون مارک    
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generous (adj.) دست و دل باز - بخشنده  
genetic profiling (n.)    تکنیک طبقھ بندی یا تشخیص گونھ

DNAھا  از طریق نمونھ گیری      
geneticist (n.) شناس نسل  
genetics (n.) یا ژنتیک وراثت علم  
germ (n.) ب میکرو  
 
Gertrude Stein (n.) 

نویسنده آمریکایی کھ بیشتر عمرش را در  
فرانسھ گذراند و یکی از عامالن فعال  

 گسترش ھنر و ادبیات جدید شد 
gesture ( n.)  ...(بھ منظور بیان چیزی) حرکت دست،سر و  
gesture (n.) (...با دست،سر و)  اشاره ای سخن گفتن  
get a grip on sth (exp.)  باالخره چیزی را درک کردن و برای

 حل آن چاره ای یافتن
get along like a house on 
fire (exp.) 

 (در مدت زمان کوتاه و بسیار سریع) 
 باھم دوست شدن 

get at (v.) گفتن   -اشاره کردن  غیرمستقیم  
get fit (v.) بودنو سرحال  سالم  
get through (v.)    (برای رھایی از مشکل)کردن کمک  
get together (v.) ور ھم جمع شدن (گردھمایی) د  
get/have your way (exp.) اختیار عمل داشتن  - مجازبودن  
gifted (adj.) با ذوق -بااستعداد  
gigantic (adj.) بسیار بزرگ  -پیکر غول  
give in (v.) شدن تسلیم  
give way (exp.) خود  ضعامو از نشستن عقب  
given (adj.) مشخص (مثالً: تاریخ معیّن) - معین  
given (prep.) کھیی ازآنجا ...  
gladiator (n.)  گالدیاتور 
gland (n.) غده 
glass half emp.ty or half 
full (exp.) 

(راجع بھ یک قضیھ) بدبین یا  
 خوشبین بودن 

glide (v.)  ُآسان و نرم حرکت کردن  - رخوردنس  
gnarled (adj.)   (پوست دست و...) چین و چروک

 دار
go in (at) one ear and out 
(at) the  other (exp.) 

  یک گوش در و گوش دیگر دروازه بودن !
 (کنایھ از زود فراموش کردن چیزی)

go off  (v.) (ساعت) زنگ زدن 
go out like a light  (exp.) رفتن خواب بھ سریع  
go through (v.) ۱-  (بسیار دقیق) والرسی کردن  

(بیماری) سرایت کردن -۲  
golf (n.)  گلف 
gone (adj.) ۱-    ساعت نیستم ۱بیرون (مثالً: من  -غایب (  

محروم -ُمرده    -۲  
goose (n.) قو 
gorgeous (adj.)  ُجللم  
gospel (n.)  جدید کھ یکی از چھار کتاب انجیل عھد

 توصیفی از زندگی حضرت مسیح است
gossip (n.) کردن  غیبت  
grace (n.) ۱- متانت  -وقار  

محبّت  -(در مورد خدا) لطف -۲  
grant (n.)  کمک ھزینھ ی تحصیلی  -بورس  
graphic design (n.) گرافیک  طراحی  
graphic designer  (n.) گرافیک  طراح  
grasp (v.)  فھمیدن 
gratification (n.) خشنودی 
gray matter (n.)  مغز 
Great Dane (n.) گ دانمارکی (با ھیکل درشت و بلند) س  
greens (n.) سبزیجات 
greet (v.) (...در اولین نگاه،احساس،بو و) 

مواجھ شدن با - برخورد کردن با  
gregarious (adj.)   (کسی کھ دوست دارد با بقیھ باشد) اجتماعی  

groan (v.) انباشھ بودن از -پُر بودن از  
groundbreaking (adj.)   ی    محصولی جدید و تک (محصولی کھ برا

) اولین بار ِمتدی جدید در ان بکار رفتھ است   
growing (adj.)  در حال رشد یا گسترش 
guard (v.)  نگھداری کردن  -حفاظت کردن  
guerrilla (n.) چریک  -جنگجوی غیر نظامی  
gusty (adj.) ۱- چاق  -باد کرده  -پُفی  

پُراحساس  (معموالً بصورت ناگھانی) -۲  
gut (adj.) برگرفتھ از دل  -(احساس) درونی  
Hh  
hail (v.) کردن  تحسین  
hairpiece (n.) گیس کاله  
hajj (n.) (سفر زیارتی بھ مکھ) حج 
hallmark (n.)  اَنگ -ویژگی عمده  
Hamilton (n.)   شھر ھمیلتن واقع در ایالت اُنتاریو

 کانادا 
 
Hamlet (n.) 

نام شخصیت اول نمایشنامھ ھملت کھ  
ھ شده است در این  بوسیلھ شکسپیر نوشت

نمایشنامھ ھملت یکی از شاھزادگان  
دانمارک است کھ شخصی جدی و غمگین  

 است  
handle (v.)  مھار کردن   -(بحران) اداره کردن  
Hanover (n.)   شھر ھا نوور واقع در شمالغربی آلمان 
hard (adj.) بی مرّوت -نگدل س  
hardship (n.)  مضیقھ -گرفتاری زندگی  
harmonious (adj.)  مثالً: آمیزه ای  جور -متناسب و متوازن)

 ھماھنگ از رنگ ھا و شکل ھا) 
harmoniously (adv.)  باھماھنگی 
 
Harriet Tubman (n.) 

   برده آمریکایی کھ بھ شمال آمریکا  نام 
(جایی کھ برده داری ممنوع بود) فرار کرد  

و در آنجا یکی از اعضای اصلی  
شد           گروه  Underground 

Railroad 
Harvard (n.)    دانشگاه ھاروارد قدیمی ترین دانشگاه آمریکا   

ستواقع درشھر کمبریج ایالت ماساچو  
hasty (adj.) (مثالً: تصمیم عجوالنھ)نھ عجوال  
hatred (n.) تنفر  - کینھ  
haunt (n.) پاتوق 
have a mem.ory like a sieve 
(exp.) 

ای غربالی داشتن !         حافظھ
 (فراموش کاری زیاد)

have a one-track mind 
(exp.) 

داشتن !                     یکطرفھ ذھن
(فقط راجع بھ یک چیز خاص فکر  

 کردن) 
have your cake and eat it 
(exp.) 

 دو راه (گزینھ) داری! 
 (کھ ھر دوتاشون در حالت بھ نفعتھ!)

hazard (n.) مخاطره  -خطر  
head (n.) بزرگ -ارشد -رئیس  
head count (n.)  سرشماری 
headdress (n.) دستمال سر  -روسری  
headmaster (n.)  مدیرمدرسھ 
headway (n.) پیشروی - پیشرفت  
heal (v.) ۱-  (بیماری) درمان کردن  

خوب کردن  (رابطھ ی بین دو نفر را) -۲  
health care (n.) ھای مراقبت از سالمتی مردم  ارگان  
 
health farm (n.) 

(مکانی کھ مردم میتوانند با  مرکز سالمتی 
عضویت و اقامت در آنجا درمان ھای  

روزانھ  فیزیکی،غذاھای سالم، ورزشھ ھای 
 و... داشتھ باشند) 

health food (n.) غذای سالم 
health inspector (n.) بھداشت بازرس  
health insurance (n.) (بیمھ ی تأمین اجتماعی)  سالمتیی  بیمھ  
health service (n.)  وزارت بھداشت 
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Health Watch (n.)   نام خبرنامھ ای تخصصی کھ برای پزشکان
متخصصان سالمت منتشر میشودو سایر   

hearing aid (n.)  سمعک 
heartwarming (adj.) امیدبخش - دلگرمکننده  
heaven (n.)  بھشت 
 
Helen Keller(n.) 

نویسنده آمریکایی کھ بخاطر تالش بی  
مضیقھ اش برای یاد گیری حرف زدن و  

نوشتن بعد از کر و کور شدنش در دو  
برای کمک  سالگی مشھور است. تالش او  

 بھ افراد نابینا و ناشنوا مثال زدنی است 
Hell (n.) جھنم 
hemisphere (n.) یمکره ی مغز  ن  
hemorrhage (n.)  خونریزی 
herbal (adj.) گیاھی 
herbalist (n.) کسی کھ گیاه دارویی میفروشد -عطار  
hesitate (v.)  مکث کردن  -درنگ کردن  
hideous (adj.)   کریھ  -ظاھر) زشت(در مورد  
hierarchy (n.) (در اداره،اجتماع)  طبقھ بندی  -رتبھ بندی  
highlight (v.)   مورد تأکید یا توجھ قرار دادن 
highlights (n.) و جذاب یک واقعھ  اصلی نقاط  
hilarious (adj.) ضحکمُ  -دار خنده  
Hindu (n.) پیرو آیین ھندو - بودایی  
Hippocratic oath, the (n.) (سوگند دانشجویان پزشکی)   بقراطی  سوگند  
history (n.)  شینھ پی  
hit/strike home (exp.)   (معموالً تلخ) قبول کردن یا قبوالندن چیزی

 بھ دیگران کھ باور کردن آن سخت است
hoard (v.)  (...پول،غذا و) اندوختن  
hold (v.) یش داشتن گنجا  
home away from home 
(exp.) 

مکانی کھ آدم در آنجا احساس راحتی 
 میکند گویا مثل خانھ ی خود آدم است

home straight (the) (n.) گام ھای پایانی  -مراحل نھایی  
home truth (n.) یا انتقادھای تلخی از خود شما کھ  حقایق

 کسی بھ شما میگوید
homeless (adj.) خانمان بی  
homelessness (n.) ی خانمان بی  
homeopathy (n.)  کھ در آن   (نوعی روش درمانھمئوپاتی

مقدار اندکی از عامل بوجود آورنده ی بیماری  
 بھ بدن بیمار تزریق میشود تا فرد بھبود یابد)

Homer (n.)  ھومر؛ شاعر یونانی کھ بخاطر اشعارش
مخصوصاً دو شعر حماسی ایلیاد و اُدیسھ  

 مشھور است 
homicide (n.)   قتل 
Honduras (n.)   کشور ھندوراس واقع در آمریکای مرکزی

ئھ بین دو کشور گوآتماال و نیکاراگو  
honorary (adj.)  (مثالً: دکترای افتخاری) افتخاری 
 
hook (v.) 

  - موفق شدن در جلب توجھ کسی بھ چیزی 
(مثالً: تبلیغات ھای مواد  بھ گیرانداختن

بھ  مخدر مثل سیگار بسیاری از جوانان را  
 دام می اندازد) 

hop (v.)  ِکردن یلِ  یل  
house (n.) (مثالً: مجلس عوام)  مجلس  
household (adj.)   اھل خانھ (مثالً: ھزینھ ھای اھل

 خانھ)
houston (n.)  شھر ھیوستن واقع در ایالت تگزاس 
hover (v.) (...پرنده،ھلیکوپتر و)  در ھوا معلّق

 ماندن (در یک جا ثابت ماندن) 
humiliation (n.) تحقیر - حقارت احساس  
hurricane (n.)   تندباد 
hustle and bustle (exp.)  (فعالیت یا بازی) شلوغی -پرسر وصدا  
hybrid (n.)   مثالً: ترکیبی از دو  ترکیب -آمیزه)

   سبک)
hyperactive (adj.)  دارای فعالیت بیش از حد -فعال (بچھ) پیش  

hyperopia (n.) دوربینی 
hypnotist (n.) کننده  ھیپنوتیزم  
Ii  
ideal (adj.)  ایده آل 
idol (n.) بت 
illiterate (adj.) سواد بی  
imaging (n.) عکسبرداری کھ از تاباندن اشعھ ی   روش

 الکترونیکی بر اجسام بدست می آید 
imam (n.) امام 
immense (adj.)  عظیم -بسیار بزرگ  
immerse (v.)  توجھ و وقت خود را کامالً متوجھ چیز

 خاصی کردن 
immigrant (n.)  مھاجر 
impact (n.) اثر 
impairment (n.) اختالل مغز)آسیب (مثالً:  -اختالل  
implant (n.)  ھرچیزی کھ حین عمل جراحی داخل

بدن بجای یک اندام کار گذاشتھ 
 میشود

impose (v.) کردن  تحمیل  
impressive (adj.) تحسین انگیز - احساساتی  برانگیزنده  
imprint (v.)  اثر گذاشتن  -(مجاراً) حک کردن

(مثالً: صحنھ ی تصادف برای ھمیشھ در  
حک شد) ذھن او   

in charge (exp.) مسئول 
in the first place (exp.) اول ی  دروھلھ  
in house (exp.) اداره در  
(in) the face of (exp.) در مقابل ...  - با درمواجھ  
in the least (exp.) (!حتی یک ذره ھم نھ) ًاصال 
in the mean time (exp.)  درضمن-  ً ضمنا  
in touch (with sth) (exp.)  درک کردن یا فھمیدن یک شرایط یا احساس  
inactive (adj.)  غیرفعال 
inbred (adj.) فطری  -ذاتی  
incidence (n.) میزان بروز  -بیماری شیوع  
 
inclusion (n.) 

نوعی عقیده و باوری کھ بر اساس آن ھر  
فردی باید حضور خود را در جامعھ  

 احساس کند حتی اگر فقیر باشد 
income (n.)  درآمد 
incomparable (adj.) قیاس  غیرقابل  
indent (v.) (نامھ نگاری) سر سطر را فاصلھ دادن 
indifferent (adj.) تفاوت  بی  
individuality (n.) بی تایی  -فردیت  
Industrial technology (n.)  مھندسی صنایع 
industrious (adj.) سختکوش  -کوشا  
infant (adj.) (مثالً: چشم ھای کودکانھ)  کودکانھ  
infected (adj.)  (فرد) آلوده بھ بیماری 
infer (v.) کردن  استنباط  
inflame (v.) شدت تحریک کردن   بھ  
inflate (v.) از ھوا پُر کردن  -کردن باد  
inherit (v.)  (خصوصیات فردی و...) بھ ارث بردن 
inheritance (n.) ارث - میراث  
inheritor (n.)  وارث 
injection (n.)  (تزریق) داروی تزریقی 
inquiry (n.) ۱-  پرسش  

تحقیق  -بررسی -۲  
inquisitive (adj.) کنجکاو   
inspector (n.) (مثالً: بازرس بھداشت) بازرس -ناظر  
inspiration (n.) الھام 
inspire (v.) درون انگیزی کردن  -الھام بخشیدن  
installment (n.)  قسط 
instant (adj.)  (مثالً: راه حل فوری) فوری 
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in-store (adj.) داخل فروشگاه                 -مغازه داخل
(مثالً: شما میتوانید از سیستم پرداخت 
 الکترونیک داخل مغازه استفاده کنید)

instrumental (adj.) کارساز  -سودمند -مفید  
insult (v.) کردن  توھین  
insulting (adj .) آمیز   توھین  
insurmountable (adj.)  (مشکل) برطرف نشدنی 
intensify (v.) تشدید کردن  -شدیدتر کردن یا شدن  
intensity (n.) تندی و تیزی -شورمندی  
intercept (v.) قاپیدن  -(در میان راه) متوقف کردن

(مثالً: نامھ را قبل از اینکھ بھ مقصد برسد  
 متوقف کردیم) 

interface (n.)  ھم کنشگاه   -رابط  -واسط  
interfere with (v.)  مداخلھ کردن در 
intermediary (n.)  میانجی -رابط  -(شخص) واسطھ  
interpose (v.)  قرار گرفتن) (میان دوچیز قرار دادن یا  

(مثالً: جنگل ھای انبوه  میان گذاری کردن 
 مانع بزرگی را جلو ما ایجاد کردند) 

interpretation (n.) تعبیر  -توضیح -تفسیر  
interscholastic (adj.) میان آموزشگاھی   -میان مدرسھ ای  
interwave (v.) (مجازی) درآمیختن 
interwoven (adj.) مرتبط  -آمیختھ شده  
 
intestinal bypass surgery  
(n.) 

نوعی عمل جراحی کھ با کوچکتر کردن  
بیشتر غذا مستقیماً از   معده اجازه میدھد کھ

روده کوچک عبور کند و در نتیجھ الغر  
 شدن فرد را بھ دنبال دارد  

intestine (n.) روده 
intestinal (adj.)  وابستھ بھ روده  -روده ای  
intoxicant (n.)  (ماده)مستی آور مثل: الکل    -کننده   مست  
intoxication (n.)  مستی 
intoxicated (adj.) مست 
intoxicate (v.) کردن  مست  
intracity (adj.) شھری  درون  
intradepartmental (adj.) سازمانی  داخل  
intramural (adj.) دانشگاھی یا مدرسھ ای  درون  
intraorganizational (adj.) یا سازمانی  اداری داخل  
intravenous (adj.) درون سیاھرگی   -داخل وریدی  
IQ (n.) کیو آی  
iridology (n.)    روشی پزشکی کھ درآن بیماری فرد از       

 طریق معاینھ عنبیھ چشم تشخیص داده میشود
iridologist (n.)   دکتری کھ بیماری را از طریق معاینھ

 عنبیھ بیمار تشخیص میدھد 
Istanbul (n.)   شھر استانبول واقع در شمالغربی

 ترکیھ 
Jj  
Jesus (n.)   حضرت عیسی 
John Milton (n.)  شاعر و نویسنده انگلستانی کھ شھرتش

 بخاطر شعرھای حماسی اش بود 
jumble (v.) برھم کردن درھم  -قاتی پاتی کردن  
junk food (n.) خوراک ناسالم  -ھولھ ھلھ  
justifiable (adj.) توجیھ  قابل  
justifiably (adj.)  ّھ بھ طور موج  
justificiation (n.)   توجیھ 
justified (adj.) دارای دلیل منطقی 
justify (v.) کردن  توجیھ  
Kk  
kaleidoscope (n.) دگرگون گر       -متلون -متغیر 

 (مثالً: محیط ھمیشھ در حال تغییر)
keen on sth ( exp.) عالقھ داشتن بھ 
keep sb company (exp.)  وقت گذراندن و در کنار آنھا  دیگران  با

ن  بود  

keep track of sb/sth (exp.)  (اطالعات داشتن) در جریان چیزی بودن  
Kentucky (n.)  ایالت کنتاکی واقع در جنوب آمریکا 
key (adj.) (مثالً: مھره ی کلیدی تیم) کلیدی  
kin (n.) ان  خویشاوند  
kind of  ً ً  -نسبتا تقریبا  
Ll  
labor (n.)  کارگری  -مربوط بھ کارگر  
land (v.) رساندن بھ  -منجر شدن یا کردن بھ

 (مثالً: دعوا کارش را بھ زندان رساند)
last-ditch (adj.)  آخرین تالش 
lasting (adj.) پایدار (مثالً: صلح پایدار)  -با دوام  
late (adv.) اوخر(مثالً: اواخر   -دیر وقت

 زمستان) 
latent (adj.) موجود (ولی نھ آشکار) -نھفتھ  
lay out (v.) طرح بندی کردن  -(طبق نقشھ) آراستن  
lead (v.) مثالً: او زندگی تحمل کردن  -گذراندن)

 سختی را در لندن می گذراند)
 
 
lead (v.) 

(مثالً: استرس میتواند منجر  بھ  منجر شدن
 بھ بیماری فیزیکی شود) 

دادن  سوق   -ھدایت کردن(از نظر فکری)
(مثالً: شواھد بدست آمده مرا بھ نتیجھ گیری  

 دیگری سوق داد) 
leading (adj.) برجستھ)اصلی (مثالً: شخص  -برجستھ  
leaflet (n.) برگھ  -اعالمیھ  -بروشور  
lean (adj.)  (بیشتر ماھیچھ تا چربی)   چرب کمگوشت  
leap (v.) پریدن   -جستن  
leftovers (n.) پس مانده غذا 
lend oneself to sth (exp.) مناسب بودن برای  ...  
lenient (adj.)  (شخص)با گذشت -آسان گیر  
lens (n.) عدسی چشم   -لنز  
lesser (adv.)  یا کم اھمیت تر  کوچکتر یاکمتر  
let sth go (exp.) بی خیال چیزی  -فکر چیزی را نکردن

 شدن (مثالً: فکر گذشتھ ھا رو نکن)
 واکنش نشان ندادن

liberal (adj.) ۱- آزادمنش  -آزاد اندیش  
آزادیخواه -پیشروی گرای -لیبرال -۲  

lick on’s lips (exp.)  ھنگام دیدن چیز  لب را با زبان تر کردن)
 خوشمزه ای این عمل را انجام میدھند) 

life’s too short (exp.) ل یا مشکالت  ئکنایھ از وقت خود را سر مسا
تلف نکن! (عمر آدمی کوتاھھ!)  ئیجز  

light (v.) یا کردن  روشن شدن  
like a (hot) knife through 
butter (exp.) 

 بسیار سریع و راحت!
 تو یک چشم بھم زدن! 

like death warmed over (exp.) خستھ و کوفتھ 
likewise (adv.) ھمینطور  -ھمچنین  
lily (n.)  گل سوسن 
limb (n.) پا  - دست  
lime (n.)  لیمو ترش 
line (n.)  (...ھواپیما و) (مثالً: خطوط ھوایی) خط  
lingering (adj.)  (معموالً ناخوشایند) خیر یا أدارای ت

 تعلل 
linguistics (n.)  زبان شناسی 
link (n.)  پیوند                    -ربط  -ارتباط

 (مثالً: ارتباط میان سیگار و سرطان) 
liposuction (n.)  قسمتی  (جراحی پالستیک) برداشتن چربی

 از بدن  
live (adj.) زنده 
live and let live (exp.)  !دیگران ھمین طوری کھ ھستند باید بپذیری 
live up to (v.)  طبق انتظار بودن (مثالً: آیا فیلم اون

 طوری کھ انتظار داشتی بود؟!)
lobe (n.) بخشی از یک عضلھ یا مغز 
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lock on (v.) ردیابی کردن  -(روی ھدف) قفل کردن  
(موشک روی ھدف موردنظر قفل شده)    

log on (v.)  (کامپیوتر) وترد شدن بھ سیستم 
Logan Pearsall Smith (n.)  متقد ، مقالھ نویس و نویسنده معناشناسی

ھای تاریخی اھل آمریکا کھ شھرتش بخاطر 
 سخنان کوتاه و لطیفھ ھای زیبایش بود  

longing (n.)   خواستن از تھ دل   -شدیدآرزوی  
look into (v.)   با دقت بررسی کردن 
look to (v.) متوسل شدن بھ  -متکی بودن بھ  
look up and down (exp.) چیزی یا کسی  ارزیابی کردن  
look up to (v.) واال شمردن  -با تحسین نگریستن  
look/glance sideways (exp.) نگاه کردن بھ چیزی فقط   با چشمان گشتن)

 با حرکت چشم نھ حرکت سر) 
loom (v.) (حادثھ بد مثل بحران) نزدیک بودن- 

 شکل گرفتن 
lose your life (exp.)  ُردن م  
lottery (n.)  قرعھ کشی 
Louisville (n.)   شھری بندری لویی ویل؛ این شھر

 بزرگترین شھر ایالت کنتاکی است 
loyal (adj.)  وفادار 
ludicrous (adj.)  مسخره آمیز -مضحک  
ludicrously (adv.)  بطور مسخره آمیز 
lump (n.) حبّھ (مثالً: یک حبھ قند)  -تکھ -قلنبھ  
lymphocyte (n.) سفید خون کھ    یاز سلولھا  ینوع:   لنفوسیت

است   یمنشاء آنھا غدد لنفاو  
Mm  
Macintosh (n.)   سیستم عامل مکینتاش ساخت شرکت اَپل 
magnetic (adj.)  مغناطیسی 
magnificent (adj.) مجلل  -با شکوه  
magnificence (n.)  شکوه 
magnificently (adv.)  شکوه   پر طورب  
maintain (v.)  ادعا کردن   -(روی عقیده) ایستادگی کردن  
make a difference (exp.)  مثبت گذاشتن تاثیر  
make a reference to (exp.) بھ ... اشاره کردن  
make allowance(s) for 
(exp.) 

عمل کردن در شرایط ... -در برگرفتن  
(مثالً: محاسبات من فقط روی داده ھای 

 کمتر از ھزار جواب میدھد)
make for (v.)   کمک کردن بھ ...   -بھ سوی .... پیش بردن  
make sence (exp.)  منطقی و کاربردی بھ نظر رسیدن 
make yourself at home 
(exp.) 

کن خونھ خودتی!فرض   
راحت رفتار کن!  -احساس راحتی کن!  

malaria (n.)  (بیماری) ماالریا  
malicious (adj.) دارای سوء نیت  -کینھ توز  -بدخواه  
maltreat (v.)  بدرفتاری کردن 
manifest (adj.) واضح (مثالً: سرنوشت آشکار)  -آشکار  
manifold (adj.) زیاد  -متعدد  
manuscript (n.) نسخھ ی خطی 
marble (n.)  سنگ مرمر 
Mardi Gras (n.)   نام جشنی کھ یک روز قبل از چھارشنبھ

توبھ (روز توبھ و پرھیز از خوردن بعضی 
 چیزھا در مسیحیت) برگزار میشود 

Mark Twain (n.)   نویسنده آمریکایی کھ بخاطر رمان ھای
ل  ئساموزیبایش شھرت داشت نام واقعی او 

 النگھورن بود
mart (n.) مرکز خرید  -بازار  
mass (adj.)  جمعی (مثالً: آموزش گروھی)  -گروھی  
mass (n.)  (مثالً: توده ای از تماشاگران) توده 
massage (n.)   ماساژ 
massmail (v.)  (بھ تعداد زیاد یا) انبوھی فرستادن 
mass-market (v.)  تولید انبوه کردن 
master’s (n.)  فوق لیسانس 

masterpiece (n.)   شاھکار 
mastery (n.)  مھارت 
mastodon (n.)  (پستاندار منقرض شده شبیھ فیل) ماستودون 
match (n.) نظیر -لنگھ -جفت  
match (v.) زورآزمایی کردن    -رقابت کردن  
mate (n.)  ھمسر 
materialistic (adj.)  مادی گرا 
materialize (v.)  تحقق یافتن 
Mcmaster University (n.)  نام دانشگاھی در شھر ھمیلتن ایالت

 اُنتاریو کانادا
meat-eater (n.)  (انسان یا حیوان) گوشت خوار  
mechanism (n.) ساز و کار  -مکانیسم  
mechanistic (adj.)  (مثالً: افکار ماشینی) ماشینی  
mediate (v.) ۱- میانی کردن پا در -میانجی گری کردن  

حاصل شدن   -موجب شدن -۲  
mediator (n.) واسطھ  -میانجی  
mediation (n.) میانجی گری 
medical examiner (n.)   پزشکی کھ کارش پیدا کردن علت مرگ

 افراد مشکوک بھ مرگ غیرطبیعی است
 
 
Medieval France (n.) 

دوران بعد از مرگ چارلمن (امپراطور روم  
در فرانسھ . در این دوران   ۱٥باستان) در قرن 

فرانسھ توسط متجاوزان اسکاندیناویایی کنترل 
میشد کھ قانون حقوق و التزامات رعیت در  

 برابر اربابان را اجرا میکرند 
Medbourne (n.)  رالیا) (دومین شھر پرجمعیت استملبورن  
meningitis (n.)  (آماس یا تورم قسمنی از مغز) مننژیت 
mental (adj.) ھوشی  -ذھنی  
mention (n.) ذکر   -(بھ موضوعی یا چیزی) اشاره  
mentor (n.) مربی  -مرشد  
merchandise (n.) کاال 
meridian (n.)   از نظر متخصصان طب)

خطوط فرضی ای کھ   ←سوزنی)
مختلف بدن را بھ  انرژی قسمت ھای  

 ھمدیگر متصل میکند
merit (n.) نکات خوب  -ارزششایستگی  
merit (v.) سزاوار بودن    -استحقاق داشتن  
meritorious (adj.) سزاوار   -شایستھ  
metabolic (adj.)   (زیست شناسی) سوخت و ساز 
Metro (adj.)  کالن شھر  وابستھ بھ  
MGM (n.)  بزرگ فیلم سازی  نام یکی از شرکت ھای

 آمریکا و ھالیوود 
microchip (n.)  ریز تراشھ 
middle class (n.)  طبقھ متوسط 
might well (exp.) منطقی و قانع کننده با دلیل  
mighty (adj.) قدرتمند 
militant (adj.) مبارز  -ستیزه جو  
minaret (n.) مناره  -گلدستھ  
minibus (n.) مینی بوس 
minister (n.) کشیش   
Minnesota (n.) ایالت مینوستا واقع در شمال آمریکا 
mischievous (adj.) بازیگوش   -(بچھ) شیطون  
misery (n.) سیھ روزی    -فالکت -بدبختی  
misinform (v.) دادنغلط  اطالعات  
mislead (v.) کردن  گمراه  
missile (n.)  موشک 
mistaken (adj.) نادرست  -دچار اشتباه  
mistakenly (adv.)   با اشتباه 
MIT (n.)   دانشگاه ام آی تی واقع در شھر کمبریج

 ایالت ماساچوست
mixture (n.)   مخلوط 
(مثالً: قدرت تحرک) جنبش - تحرک   
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mobility (n.)  تغییرپذیری (مثالً: تغییرپذیری طبقات
 اجتماعی)

 
mobilize (v.) 

آماده کردن   -بسیج شدن  
  (اندیشھ و... بھ سوی ھدف خاص یا حمایت)   

 بھ حرکت درآوردن 
modest (adj.) متواضع   -فروتن  
modesty (n.) فروتنی 
monastery (n.) خوانگاه راھبان   -صومعھ  
monitor (n.) نمایشگر  -مانیتور  

ارشد کالس  -مبصر  
monograph (n.)      (کتاب یا مقالھ ای طوالنی و دانشمندانھ)

 رسالھ  
monolog (n.) سخن طوالنی                   -پر حرفی

(بھ مدت طوالنی حرف زدن و بھ دیگران  
 اجازه حرف زدن ندادن) 

monopoly (n.)  انحصار 
monotonous (adj.) خستھ کننده   -یکنواخت  
moody (adj.)  (رفتار متغیر داشتن) عبوس   -آدم دمدَمی  
moral (adj.) اخالقی 
morale (n.) روحیھ 
morphine (n.) (داروی درد ُکش)  مرفین  
morsel (n.) (مثالً: او تا لقمھ آخر غذایش خورد)  لقمھ  
mortal (adj.) فانی   -فناپذیر  
Moses (n.)  حضرت موسی 
motivation (n.)  انگیزه 
motive (n.) غرض   -انگیزه  
mount (v.)   (بر اسب یا دوچرخھ) سوار شدن 
muezzin (n.) ذن ٶم  
mufti (n.)  پیشوای دینی 
multicultural (adj.) ھ چند فرھنگ  
multifaceted (adj.)  چند جنبھ ای 
multilateral (adj.)      مثالً: گفتگوھای چندجانبھ   چند جانبھ ای)

ی)   
multinational (adj.)  چند ملیتی 
multiple (adj.) (مثالً: معانی متعدد یک لغت)  متعدد  
municipality (n.)   شھر یا شھرک دارای شھرداری 
Museum of Art (n.)  نام بھترین موزه دارنده اشیا ھنری در

آمریکا بنام موزه ھنری متروپلیتن کھ 
 در شھر نیویورک قرار دارد  

muster (v.)  (احساس،حمایت و...) گردآوری کردن 
 جمع کردن (مثالً: احساس قوت قلب) 

mutually exclusive (exp.) (نمیتوانند یکجا باشند) نفی کننده یکدیگر 
myopia (n.)  نزدیک بینی 
mysticism (n.) درویشی  -عرفان  
Nn  
nail polish (n.)  ناخن(الک(  
naive (adj.) ساده لوح 
naloxone (n.)   نام دارویی است کھ برای خنثی کردن اثر

ین کھ بیش  ئداروی دیگر مثل ُمرفین یا ھرو
 از حد معمول استفاده شده بکار میرود 

name-calling (n.)  رفتار یا گفتار غیراخالقی 
nanotechnology (n.)  نانوتکنولوژی 
National Taiwan Normal 
University (n.) 

یکی از بھترین دانشگاه ھای کشور تایوان  
دانشجو پذیرش   ۱۱۰۰۰کھ ساالنھ نزدیک  

 میکند 
natural-born (adj.)   ذاتی                                 -مادرزادی

از بچگی مادرزادی خواننده است)  (مثالً: او  
nature (n.) سرشت -ذات  
naughty (adj.) ناقال -شر -(بچھ) شیطون  
nectarine (n.)  شلیل 
needy (adj.) فقیر   -محتاج  

neglect (v.) کم توجھی کردن  -غفلت کردن  
negotiate (v.)  مذاکره کردن 
negotiation (n.) گفتگو  -مذاکره  
negotiator (n.) مذاکره کننده  
network (n.) سیستم  -شبکھ  
neural (adj.) (مثالً: اختالل عصبی)  عصبی  
neurochemical (n.)   ...مولکول ھایی مثل: سروتونین،دوپامین و

کھ در فعالیت ھای عصبی شرکت میکنند و  
 نقش دارند 

neuroscientist (n.)                      متخصص مغز و اعصاب
 (یا محقق و دانشمند سیستم عصبی بدن)  

New Orleans (n.) یزیانا آمریکا کھ در  ئنام شھری در ایالت لو
 کنار رودخانھ میسی سی پی واقع است

 
New Zealand (n.) 

کشور زالندنو یا نیوزیلند؛ این کشور از دو  
یتخت جزیره ی اصلی تشکیل شده است وپا
آن ویلینگتن بوده و در جنوبر شرقی  

است شده  استرالیا در اقیانوس آرام واقع  
newborn (adj.) نوزاد  -تازه متولد شده  
newsletter (n.) خبر نامھ 
nicety (n.) ریزه کاری  -اتئیجز  
nickname (n.) اسم مستعار  -لقب  
Nile, the (n.)  (واقع در مصر و سودان) رود نیل 
Nintendo (n.) وتری (بازی قدیمی برند بازیھای کامپی

و مشھور سوپرماریو از بازی ساختھ  
 شده این شرکت کامپیوتری است)

no matter how/where/what 
etc. (exp.) 

کھ...  مھم نیست  

Noah (n.)  حضرت نوح 
nod one’s head (exp.)  تکان دادن سر بھ نشانھ توافق 
nonfat (adj.)  (غذا و...) کم چرب یا بدون چربی 
non-profit (adj.) ناسودآور  -غیرانتفاعی  
nonstandard (adj.)  (در مورد زبان و قواعد آن) غیر معیار 
norms (n.) قاعده  -ھنجار -معیار  
North York (n.)  کانادا نام شھری در ایالت اُنتریو  
nose jab (n.)  عمل بینی 
not on your life (exp.)  !!ًھرگز!!  -عمرا  
noteworthy (adj.) درخور توجھ   - (نتیجھ و...) مھم  
nothing/not anything to 
write hom about (exp.) 

 آنچنان خوب نبود/نیست!
 ھمچین تعریفی نداشت/نداره!

notice (n.) اخطاریَھ  -اطالعیھ-آگھی  
nourishment (n.) خوراکی  -غذا  
numerical (adj.) رقمی  -عددی  -ه ایشمار  
nun (n.) زن   راھبھ  
nurturance (n.) رسیدگی             -تربیت -پرورش

لھ ی تربیت و پرورش فرزندان) مسئ (مثالً:   
nurture (v.)  مثالً: این مجلھ محل مناسبی   تربیت  -پرورش)

ن است) برای پرورش نویسندگان جوا  
nutrient (n.) ماده ُمغذی م  
 
Nzara (n.) 

وس نام شھری در سودان کھ بیماری ویر
برای اولین    )اِبُال (تشنج ھمراه با خونریزی 

 بار در این شھر یافت شد 
Oo  
O (oh) (interj.) !ای! -آه! -آھای  
obligation (n.)  (مثالً: تعھد اخالقی) الزام –تعھد- 

 اجبار 
observant (adj.) ھوشیار   -تیزبین  
observe (v.)  (...قانون و)پیروی  -رعایت کردن

 کردن 
observance (n.) رعایت  -اطاعت  
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obsess (v.) 

ذھن کسی را   -وسھ مند کردن وس
                          مشغول کردن 

 (مثالً: ھمھ فکر و ذکرش پول است)
obsession (n.) دل مشغولی -فکری وسواس  
obsessive (adj.)  وسواسی 
occurrence (n.) پیدایش  -وقوع  
oculist (n.) پزشک  چشم  
odd (adj.)  (عدد) فرد 
oddity (n.)  عجیب و غریبی 
off (adv.) (محلی) مثالً: باد گل را از  بر   -دور از)

روی بالکن بلند کرد و بھ بیرون پرت  
 کرد)  

  off the top of your head (exp.) بدون فکر  -بالفاصلھ  
offensive (adj.) آمیز  توھین  
on average (exp.) ... بھ طور میانگین ...  - در حالت کلی  
on sb’s behalf (exp.) بھ نمایندگی از ...  
one man’s meat is another 
man’s poison (exp.) 

کنایھ از متفاوت بودن سلیقھ ھا و نگرش ھا  
 از فردی بھ فرد دیگر 

one way or another (exp.) جوری کھ شده ... ھر  
oneness (n.) یگانگی   -یکتایی  
 
one-track mind (n.) 

متوجھ فقط یک چیز  -فکر تک بعدی  
خرید و (مثالً: او ھمیشھ فقط راجع بھ 

 فروش ِملک فکر میکرد) 
Ontario (n.)   (نام ایالتی در مرکز کانادا) اُنتریو 
ophthalmologist (n.)  چشم پزشک 
opiate (n.)  (دارو) خواب آور 
opinionated (adj.) یأخورر -یک دنده  
opposition (n.) مخالفت 
oppression (n.) ظلم  -ستم  
optician (n.) عینک فروش   -عینک ساز  
optimism (n.) خوش بینی 
originality (n.) نوآوری  -ابتکار  
orphan (n.)  یتیم 
orphanage (n.)  یتیم خانھ 
orthodox (adj.) (سیاست،مذھب و...) پذیرفتھ-  

 معمول  
orthopedics (n.) (علم جراحی استخوان)  اورتوپدی  
Oscar (n.)   جایزه اُسکار 
out (adv.) پیدا (مثالً: ماه پدیدار شد)  -آشکار  
out of/ from your own pocket 
(exp.) 

 (ھزینھ و...) از جیب خود دادن!
 (تقبل ھزینھ توسط خود فرد) 

out of focous (exp.)  بھ دور از تمرکز 
outbreak (n.) (بیماری) شروع ناگھانی (جنگ)  -شیوع  
outer (adj.) (مثالً: دیوار خارجی)خارجی  -بیرونی  
outgoing (adj.) خوش معاشرت   -برون گرا  
outline (n.)  خطوط خارجی -طرح کلی  -شکل بیرونی  
out-of-date (adj.) منسوخ  -از ُمد افتاده -قدیمی  
outpace (v.) ...پیش افتادن از 
outsell (v.)  فروش بیشتری داشتن 
outstanding (adj.) برجستھ  -ُزبده -سرشناس  
ovenproof (adj.)  (ظرف) مقاوم در برابر گرمای زیاد

 (کھ میتواند در فر نیز استفاده شود)
 over and over (again) (exp.)  بارھا و بارھا 
overall (adv.) روی ھم رفتھ -در کل  
overcome (v.) چیره شدن  - (بر مشکالت و...) غلبھ کردن  
overcook (v.)  (سوزاندن) (غذا) زیادی پختن 
overcooked (adj.) (غذا) سوختھ 
overflow (v.) لبریز شدن -(رودخانھ) طغیان کردن  
overseas (adj.)  (مسافرت،پرواز)خارجی -برون مرزی  
oversight (n.) عدم توجھ -غفلت -وسھ  

overtone (n.) ھالھ معنایی  -مفھوم ثانوی یا فرعی
 (پاسخ او پر از کنایھ و معانی ثانوی بود)

Pp  
pageant (n.) نمایش مجلل -کارناوال -مراسم تاریخی  
Paki (n.) پاکستانی 
panic (v.) ھراس زده کردن یا شدن  -ُھل شدن  
panorama (n.) چشم انداز  
paprika (n.) (پودر)  فلفل قرمز  
Paradise (n.) بھشت 
paradoxical (adj.) متناقض  
paradoxically (adv.) متناقض طور بھ   
parish (n.)  (در انگلستان) ناحیھ ای کھ خود دارای

 کلیسا و کشیش است 
parsnip (n.)  (ھویچ وحشی) زردک 
Parthenon (n.)   نام معبدی تاریخی در شھر آتن 
party (n.) ب حز  
party (v.) مھمانی رفتن   -عیش و نوش کردن  
pass (n.) گذرگاه باریک کوھستانی  -گردنھ  
pass on (v.)  (از طریق ژن) (بیماری) انتقال دادن  
passion (n.) شور  -عالقھ  
pastor (n.) پیشوای روحانی  -کشیش  
path (n.) روش (مثالً: راه پارسایی) -طریق -راه  
patron (n.)  مشتری 
patronize(v.)   ارباب وار رفتار کردن 
pave the way for sth (exp.)  راه را (برای کاری یا ھدفی) باز کردن 
pavement (n.) پیاده رو 
Pavlova (n.)  رقاص بالھ روسی کھ جزو بھترین  پَُولوا)

رقاص ھای بالھ دنیا بود و شھرت جھانی  
 داشت) 

pay out (v.)   پول زیادی خرج کردن یا پرداختن 
peace-loving (adj.)  صلح طلب 
peal (n.)  بلند و پیوستھ (مثل صدای تندر)صدای  
peasant (n.) روستایی  -کشاورز  
peculiar (adj.)  عجیب و غریب 
pedestrian (n.) عابر پیاده   -پیاده  
peevish (adj.)  زودرنج 
Pelé (n.)  افسانھ ای اھل برزیل)پلھ (بازیکن  
pen pal (n.)  ھ ایمکاتبدوست  
perception (n.) بینش  -درک -فھم  
permanent (adj.) ھمیشگی  -میئدا  
pernicious (adj.)  مخرب (مثالً: آثار زیان   -بارزیان

بار برنامھ ھای تلوزیونی بر 
 کودکان)  

persevering (adj.)  با پشتکار 
Persian Gulf War (n.)  اختالف و کشمکشی   جنگ خلیج فارس)

ملت دیگر بر   ۳٥کھ بین کشور عراق و 
 سر ھمین قضیھ وجود دارد) 

Persian Gulf, the (n.)  خلیج فارس 
persistent (adj.) سرسخت   -سمج  
person (n.) شخص   -تن -بدن  
persuade (v.)  متقاعد کردن 
pessimism (n.)  بدبینی 
phenomenal (adj.)  خارق العاده 
philosophy (n.) فلسفھ 
physiology (n.)  فیزیولوژی 
physiotherapist (n.) فیزیوتراپ 
Piccadilly (n.)  بخاطر  نام خیابانی در مرکز شھر لندن کھ

 مغازه و ھتل ھای گران قیمتش مشھور است 
pilgrimage (n.) مسافرت بھ جای مقدس  -زیارت  
pine (n.)  کاج 
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pineapple (n.) آناناس 
pioneer (n.) پیشتاز  -پیشگام  
pious (adj.) من مؤ  -ُمتدین -زاھد  
piteous (adj.) رقت انگیز  -جگرسوز -ترحم انگیز  
place burdens on (exp.)  کسی را وادار بھ تجربھ کردن شرایط

دشوار یا خاص کھ تا حاال تجربھ نکرده 
یا در آن موقعیت قرار نگرفتھ   است  

placebo (n.) داروی مریض راضی کن -دارونما  
plank (n.) مھم جنبھ  
plaster (n.) نوار زخم  -چسب زخم  
play a part/role in  sth (exp.) در چیزی نقش داشتن 
play  a trick/joke on sb (exp.)  کار خنده دار انجام دادن  -شیطونی کردن  
play date (n.)  یک نوع قرارمالقات بازی برای بچھ ھا و

گردھمایی آنھا است کھ طبق قواعد خاص و 
میگیردزیرنظر کنترل صورت   

plentiful (adj.) فراوان  -وافر  
pluck up one’s courage (exp.)  بھ خرج دادن شجاعت  
plummet (v.)  (ارزش سھام و...) ناگھان تنزل

 کردن  
poignant (adj.) تکان دھنده (مثالً: صحنھ تلخ دیدن  -تلخ

 یک کودک گرسنھ و بی سرپرست)
poignancy (n.) ناگواری -تلخی  
poignantly (adv.)  طور تلخ یا رقت انگیز بھ  
point out (v.) او روی نقشھ مکان بھترین   نشان دادن)

 ساحل ھای شھر را بھ دوستش نشان داد)
polish (n.) واکس   
politics (n.) سیاست بازی -امور سیاسی -سیاست  
polygamy (n.)  چند زنھ یا ھمسره 
polygamist (n.)  مرد چند زنھ 
polyglot (n.) چندزبانھ 
polymath (n.) عالمھ -چیزدان ھمھ  
polysyllable (n.) کلمھ چند ھجایی 
polysyllabic (adj.)  چندھجایی 
polytechnic (n.) دارالفنون   - دانشکده صنعتی  
portion (n.)  (غذا) پُرس 
position (n.) کار  -شغل  
possessive (adj.) حساس و مراقببسیار  -سلطھ گرای  

 (مثالً: پدر سلطھ گرای) 
post (n.) مقام (مثالً: پست خالی)  -پُست -شغل  
postgraduate (n.)  وابستھ بھ تحصیالت فوق لیسانس 
postscript (n.)   نوشتھ ای کھ بخاطر فراموشی  پی نوشت)

 در آخر نامھ نوشتھ میشود) 
potential (adj.) بالقوه  -متحمل  
potential (n.) استعداد   -پتانسیل  
potted (adj.) (گیاه گلدانی) گلدانی   -در گلدان رشد یافتھ  
practice (n.) (مثالً: عادت مذھبی) روال  -رسم -عادت  
practitioner (n.) متخصص  
preach (v.) خطبھ دادن  -موعظھ کردن  
precious stone (n.) سنگ قیمتی 
prep (adj.) آمایشی -آماده  
prescribe (v.) مقرر داشتن   -تعیین کردن  
preserve (v.) (از خطر یا صدمھ و...) حفظ کردن 
pre-teen (adj.)  سالھ ۱۲الی  ۹مربوط بھ بچھ  
preternatural (adj.) استثنایی -فوق العاده  
prickly (adj.) اختالف   -(موضوع) بحث برانگیز

 زا 
priest (n.)  کشیش 
primary (adj.) (مثالً: ھدف اصلی)  اصلی -اساسی  
principal (adj.) اصلی -دهعم  
principal (n.)  مدیر مدرسھ 

privacy (n.) خلوت  
probe (v.)   (با دقت) بررسی کردن 
process (v.)  (طبق فرآیند یا شیوه خاصی)آماده کردن-  

 فرآیند را طی کردن 
procrastinate (v.)  پشت گوش انداختن -امروز فردا کردن  
prodigious (adj.) شگفت انگیز -شگرف  
prodigy (n.) نابغھ   -(خردسال) اعجوبھ  
profile (n.)  (مختصر و زنده) شرح حال 
profiling (n.)  نمایھ پردازی -نویسی شرح حال  
profuse (adj.)  فراوان 
profusely (adv.) بسیار  -بھ حد وفور  
prognosis (n.)   پیش بینی دکتر راجع بھ نحوه پیشرفت یک

پیش شناخت  - بیماری  
project (v.) پیش بینی کردن 
prominence (n.)  اھمیت 
prominent (adj.) بارز  -برجستھ -چشمگیر  
promising (adj.) امیدوار کننده  -نوید بخش  
promote (v.) ارتقا دادن 
prompt (v.) افشاگری ھای  موجب شدن  -برانگیختن)

 اخیر موجب استعفای شھردار شد) 
promptly (adv.) فوراً  -بی درنگ  
-proof (suffix.) مقاومِ  -پسوند: ضد  
proofread (v.)  تصحیح کردن 
prophecy (n.) آینده نگری  -پیش گویی  
prophet (n.) پیامبر 
pros and cons (n.)  مزایا و معایب 
prosperity (n.) آبادانی  -شکوفایی  
prosthetic (adj.)  (وابستھ بھ) اندام مصنوعی 
 
protrude (v.) 

(مثالً: شاخھ ھای  جلوآمدن  -بیرون زدن
ھمانند انسان سھ دست  بیرون زده درخت  

 بود) 
proximity (n.) مجاورت -نزدیکی  
prudence (n.) دوراندیشی  -احتیاط  
prudent (adj.) سنجیده -انھمحتاط  
psycholinguistics (n.)  روانشناسی زبان 
puberty (n.) بلوغ 
pull apart (v.)  (طرفین دعوا را) جدا کردن 
pull out (v.)  حذف  -(مانع) از سر راه برداشتن

 کردن  
pull over (v.)  (ماشین و... را) کنار زدن 
pulpit (n.) منبر 
Purdue University (n.)   نام بزرگترین دانشگاه ایالت ایندیانا آمریکا 
purity (n.)  (در اخالق و...) خلوص 
pursuit (n.) پیگیری  -تعقیب  
pursuits (n.)  سرگرمی 
push (v.) وا داشتن  -تحت فشار گذاشتن  
pushy (adj.) سمج   -گر تحمیل  
put aside (v.) مثالً: دو جناح باید اختالفات  گذاشتن کنار)

خود را کنار بگزارند و مذاکرات صلح را  
 در پیش بگیرند) 

put down (v.)   (شورش) سرکوب کردن 
put off (v.) عقب انداختن  -بھ بعد موکول کردن  
put out (v.)  (آتش) خاموش کردن 
put up with (v.) (با چیزی) تحمل  -سوختن وساختن

 کردن  
put/set your house in order 
(exp.) 

را) اصالح  خود و...  (تجارت یا اخالقیات
کردن قبل ازانتقاد و خرده گیری از  

 دیگران  
Qq  
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quackery (n.)  دکتر دروغین (کھ با نسخھ ھای دارویی
 اشتباه مردم را فریب میدھد)

qualify (v.)   (واجد شرایط) صالحیت داشتن 
qualitative (adj.) (وابستھ بھ کیفیت) کیفی 
qualitatively (adv.)   از نظر کیفی 
quantity (n.) کمیت  
quarters (n.) مسکن   -محل زندگی -اقامتگاه  
quiver (n.) ارتعاش  -لرزش  
quote (n.)  (سخنی مشھور از یک فرد) نقل قول 
quote (v.)  (حرف را) بازگویی کردن  -تکرار کردن  
Rr  
race (v.) ن (معموالً مسابقھ سرعت)مسابقھ داد  
racially (adv.) از نظر نژادی  -پرستانھ نژاد  
radiotherapy (n.) پرتو درمانی  -رادیو تراپی  
radish (n.) تربچھ 
raise your eyebrows (exp.)  (از تعجب) ابروھای خود را باال بردن 
rally (n.) برای نشان دادن  اجتماع  -تظاھرات)

 مخالفت خود با یک طرح یا سیاست جدید)
range (n.) یا دامنھ شنوایی،بینایی و... محدوده  
range (v.)  (...قیمت و)متفاوت بودن -تغییر کردن  
rank (v.)  (...براساس موفقیت ھا و)  رتبھ بندی کردن  
rapport (n.) سازگاری   -رابطھ دوستانھ  
raw (adj.) بھ عمل نیامده   -بی تجربھ -خام  
read the tea leaves (adj.) فال قھوه خواندن 
readable (adj.) خوانا -خواندنی  
realistic (adj)  واقع گرا 
reasoning (n.)  استدالل 
rebel (n.) یاغی  -شورشی  
rebel (v.) عصیان کردن   -شورش کردن  
rebellion (n.)  شورش 
rebellious (adj.) نافرمان (دانش آموز نافرمان)  -شورشی  
rebelliousness (n.) عصیان   -شورش  
reception (n.)  استقبال 
recession (n.) اقتصادییا بحران  رکود  
recluse (n.) منزوی -گوشھ نشین  
recognition (n.) شناخت 
reconcile (v.) دادن یاکردن  آشتی  
reconstruct (v.)  (...صحنھ جرم و)کردن  بازسازی  
Red Cross, the (n.)   سازمان صلیب سرخ 
red-handed (adj.)  درحین ارتکاب جرم 
red meat (n.)  گوشت قرمز 
refract (v.) منحرف کردن (نور و...)  -شکستن  
refreshing (adj.) خوشایند   -روح انگیز  
refugee (n.)  پناھنده 
regain (v.) دوباره بدست آوردن 
regarding (prep.)  درباره  -راجع بھ  
region (n.) (مثالً: ناحیھ شکم و اطراف آن) ناحیھ  
regrow (v.) دوباره رشد کردن 
reinforce (v.) محکم کردن  -کردن تقویت  
rejection (n.) رد (مثالً: رد پیشنھاد پیمان صلح)   -طرد  
relevant (adj.)   مربوط 
reliable (adj.) قابل اعتماد 
relish (n.) (با اشتھا غدا خوردن) اشتھا -لذت -اشتیاق  
rely on (v.)  کردن  اتکا -کردناعتماد  
remark (v.)  گفتن -نظر کردن اظھار  
remedy (n.) درمان   -عالج  
reminisce (v.) (درباره خاطرات گذشتھ) حرف زدن 
reminiscence (n.)  (خاطرات گذشتھ) یادآوری 
reminiscent (adj.) خاطره انگیز  -ریادآو  

remorse (n.) پشیمانی   -افسوس  
remorseful (adj.)  پشیمان 
renew (v.)  (...گذرنامھ، قرارداد و)تجدید کردن  
require (v.) داشتن نیاز  
requirement (n.) نیاز  -زامال  
resist (v.) مقاومت کردن   -کردن ایستادگی  
resistance (n.) مقاومت -ایستادگی  
resolve (v.) تصویب کردن   -تصمیم گرفتن  
resonance (n.)  (صدا)پیچش صدا -طنین  
resourceful (adj.) کاردان  -باتدبیر  
resources (n.) ذخایر (مثالً: او برای زنده ماندن  -منابع

 از ھمھ منابعش استفاده کرد)
respondent (n.)  (پاسخ دھنده)پاسخ گو 
rest (v.)  خود را) مدتی روی یک چیز  (چشم ھای

 ثابت نگھ داشتن (زل زدن) 
restate (v.)  بھ شکل دیگر گفتن -دوباره بیان کردن  
restore (v.)  (یک چیز یا ساختمان کھنھ را) تعمیر

ترمیم کردن -کردن  
restraint (n.) ممانعت  -خویشتن داری  
restrict (v.)  محدود کردن 
restriction (n.) محدودیت  
restrictive (adj.) دست وپا گیر  -محدود کننده  
résumé (n.) برگھ ای کھ خالصھ ی سوابق کاری و 

تحصیلی در آن نوشتھ شده است و برای  
 استخدام در اداره ای الزم است 

resurrection (n.) رستاخیز   -روز قیامت  
rethink (v.) بازاندیشیدن 
retrieve (v.) نھا فقط توانستند تعداد آ (مثالً:  بازیافتن

اندکی از وسایل شخصی خود را از خانھ  
 سوزان بازبیابند) 

return (v.)   پاسخ دادن (مثالً: من از او خداحافظی     
کردم و او نیز جواب خداحافظ کردن 

)]باخداحافظی کردن ] مرا داد    
return the favor (exp.) تالفی کردن  - لطف کسی را جبران کردن  
revelation (n.)  (مثالً: آشکارسازی استعداد) آشکار سازی  

حقایق و مدارک فاش شده (بخصوص از  
 زندگی خصوصی افراد) 

revenue (n.)  درآمد 
Reverend (n.)   (در مورد کشیش) جناب 
revive (v.)  (اقتصاد ُمرده و...) دوباره رونق پیدا

احیا کردن  -کردن  
revived (adj.) احیا شده -رونق یافتھ  
revolutionary (adj.) انقالبی 
rewarding (adj.)  پر ارزش 
rewrite (v.)  (قانون،کتاب و...) بازنویسی کردن 
rheumatism (n.) روماتیسم   
rheumatology (n.)  شناسی روماتیسم  
rhythm (n.)  ریتم 
rhythmic (adj.)   موزون 
rift (n.)  اختالف 
ripe (adj.)  (محصول یا میوه)رسیده  
rise (n.) پیدایش -خیزش -رونق  
risk your life/neck (exp.)  کردن (کھ ممکن است بھ قیمت ریسک

 از دست دادن جان نیز تمام شود)
risk-taking (adj.) طلب یا خطرجو  آدم ریسک  
rival (adj.)   (مثالً: افراد گروه رقیب) رقیب 
rival (n.)  رقیب 
rivalry (n.) رقابت 
rival (v.)  رقابت کردن 
road (n.) مثالً: قدم در راھی خطرناک  مسیر  -راه)

 گذاشتن) 
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roam (v.) پرسھ زدن   -گشت زدن  
robe (n.) لباس بلند و گشاد   -خرقھ -ردا  
robust (adj.) قوی (مثالً: ایمان قوی)  -قدرتمند  
roller coaster (n.) سیر تغییر و تحول  
Romania (n.) کشوری کمونیستی در جنوب شرقی   ُرمانیا)

 اروپا کھ پایتختش بخارست است) 
root (n.) بُن (مثالً: ریشھ یک لغت) -ریشھ  
rooted (adj.)  ریشھ دار (مثالً: مشکالت امروزی او

 ریشھ در حوادث کودکیش دارد)  
rotten (adj.) فاسد 
rouse (v.) بھ شور   -(احساسات) برانگیختن

 آوردن  
ruby (n.) یاقوت 
run off (v.)   (ناگھانی جایی یا کسی را) ترک کردن 
run through (v.)      در ھمھ جای چیزی پخش شدن

(مثالً: بوی خشونت در ھمھ جای 
 مذارکات آنھا پخش شده بود)

Ss  
Safety Council (n.) شورای امنیت 
safety net (n.)  (در مقابل حوادث بد زندگی و...) تضمین  
safety patrol (n.)   بچھ ای کھ مسولیت تامین امنیت بچھ ھای

دیگر را در اتوبوس،مدرسھ و... بر عھده  
و معموال کمربند نارنجی میپوشد   دارد  

sage (n.) (نوعی ادویھ) بشنیز 
sail (v.)  (...کشتی و) حرکت کردن  
sales manager (n.)  مدیر فروش 
saline (adj.) شور  -ننمکی  
salutation (n.)  واژه ھای درود آمیز در اول نامھ ھا 

 (" Dear Sir  " (مثال:    
sardine (n.)  ساردین ماھی  
satisfy (v.)  (حس کنجکاوی و...) رفع کردن 
sauna (n.) سونا 
save one’s life (exp.) ھرگز (مثالً: من  -علیرغم تمام تالش

 ھرگز نمیتوانم پیانو بنوازم)
save  sb’s life (exp.) زندگی کسی نجات دادن  
sb’s strong suit (exp.) نقطھ قوت 
scan (v.)  (موشکافانھ) نگاه کردن 
scanner (n.) پویشگر  -اسکنر  
scandal (n.) (مثالً: رسوایی اخالقی) رسوایی  
scant (adj.) کم   -اندک  
scar (n.) جای زخم یا سوختگی 
Scarborough (n.) نام شھری واقع در جنوب شرقی اُنتاریو 
scarlet fever (n.) تب مخملک 
scene (n.) قشقرق  -الم شنگھ  
scent (n.)  بو 
scholarly (adj.) محققانھ   -دانشمندانھ  
schooling (n.) تحصیل   -اموزش تحصیلی  
scope (n.)  محدوده -گستره -حوزه  
scorn (n.) تحقیر 
scorn(v.)  تحقیر و تمسخر کردن 
Scottie (n.) (سگ تریر اسکاتلندی) سگ پاکوتاه  
scream your head off (exp.)   (با صدای بلند) قاه قاه خندیدن 
screen (n.) دیواره   -حفاظ  
sculptured (adj.) بھ شکل مجسمھ درآمده - پیکرتراشی شده  
secondary  school (n.)  دبیرستان 
sect (n.) حزب  -فرقھ  
secular (adj.)  (بحث و...) غیرمذھبی 
sedate (v.)  آرام بخش (ُمسکن) دادن داروی  
sedate (adj.) متین -مالیم  
sedative (n.) آرام بخش  -(دارو) مسکن  

sedately (adv.)   با متانت 
sedation (n.) آرامش  -(با داروی ُمسکن) آرام شدگی  
see  into (v.)  فکر کسی را خواندن 
seeing the glass half full 
(exp.) 

 خوش بین بودن 

seethe (v.) پر از (مردم، رفت و آمد و....) بودن 
segment (n.) قسمت   -بخش  
self-help (n.) خود اتکایی 
self-reliant (adj.) خود متکی 
self-reliance (n.)   اتکا بھ خود 
sell like hot cakes (exp.) بسیار سریع و در تعداد زیاد فروختن 
semi- (prefix.) تقریبا (مثالً: نیمھ تاریک)  -نیمھ  
semi-skim(med) milk 
(exp.) 

نیم چرب شیر  

sense of humor (n.)   شوخ طبعی 
sermon (n.)  موعظھ 
set an example (for sb) (exp.) الگو بودن برای کسی 
set in (v.)   (معموال چیزی بد) شروع شدن 
set out (v.)  بیان کردن 
set up (v.)  کردن تعیین  
setback (n.) وقفھ در پیشرفت -مشکل  
settle (v.)   (...اختالف و)برطرف کردن  -پایان دادن  

ساکن شدن    
settle in (v.)   (خود را با محیط یا شرایط جدید) وفق دادن  
shaggy (adj.) پشمالو -(در مورد مو) ژولیده  
shake (v.) بھ لرزه درآوردن   -ترساندن  
shallot (n.)  موسیر 
shame (n.) شرم  -خجالت  
sham on you/him/them etc. 
(exp.) 

بکش! خجالت   

shore (n.) ساحل   -کنار دریا  
shot (n.)  (دارو و...) تزریق 
shower sb with  sth (exp.) یک عالمھ از چیزی بھ کسی دادن 
shrine (n.)  زیارتگاه 
shrink (v.)  (از لحاظ مقدار یا سایز)  کمتر یا کوچکتر

 شدن 
shrug one’s shoulders (exp.) (نشانھ بی اعتنایی) شانھ باال انداختن 
shut down (v.) پایان دادن -بستن  
shut up (v.) خفھ شدن 
sibling (n.) برادر  -رخواھ  
sick to death of sth (exp.)  از... بودنناراحت  
side (adj.) جانبی (مثالً: درب بغلی) -کناری  
side (n.)  پشت (مثال: نگران نباش پشتتم!    -درکنار

 [حمایتت میکنم])
 جنبھ (مثالً: جوانب سوال مطرح شده)

side dish (n.)  فرعی مثل: سیب زمینی سرخ کرده غذای  
side  effect (n.) عوارض جانبی 
sighted (adj.)  بینا 
sign language (n.) مخصوص الل  اشاره ایما و زبان)

 ھا) 
Signapore (n.) (جنوب شرقی آسیا) کشور سنگاپور 
single-minded (adj.) یک دنده  -مصمم  
sit (v.)  قرارگرفتن 
site (n.)  (معموال مکان رویداد یا چیز مھمی) مکان  
sketchy (adj.) (مثالً: اطالعات ناقص)ناقص  -سطحی  
skip (v.)  (انجام ندادن یا نرفتن) بی خیال چیزی شدن 

 (مثالً: فکر کنم امروز مدرسھ نرم!) 
slap (v.)  سیلی زدن 
slippery (adj.) )لھ یا موضوع) دشوار ئسم  
slum (n.)  محلھ فقیر نشین یا زاغھ نشین 
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smelling oils (n.) 

یاسمن، روغن  روغنی مانند روغن گل 
بنفشھ یا بابونھ کھ بعد از ورزش کردن  
برای جلوگیری از گرفتگی عضالت بھ  

 شانھ ھا و پاھا مالیده میشود
smuggler (n.) قاچاقچی 
social life (n.)  زندگی اجتماعی 
social mobility (n.) اجتماعی  تحرک  
social science (n.)  جامعھ شناسی 
solace (n.)  اندوه زدا -تسلیمایھ  
solid (adj.)  مطمئن  -امن  
Somalia (n.) (واقع در شرق آفریقا)  سومالی  
soothe (v.) آرام کردن  -(درد و...) تسکین دادن  
sophisticated (adj.) چشم و گوش باز  -پختھ -کارکشتھ  
sophistication (n.) کارکشتگی -پختگی  
soul (n.) احساس درد در روان) (مثالً: روان   -روح  
soundproof (adj.) ضد صدا -عایق صدا  
sour (adj.)  ترش 
Southern Hemisphere, the 
(n.) 

 نیم کره ی جنوبی زمین 

souvenir (n.)  سوغات 
spacecraft (n.)  سفینھ فضایی 
spatial (adj.) فضایی 
spectacle (n.) چشم انداز  -منظره  
speechless (adj.)   (...بخاطر تعجب،عصبانیت،خوشحالی و)

 ناقادر بھ تکلم یا حرف زدن 
spinach (n.) اسفناج 
spirituality (n.) روحیھ ی معنوی یا مذھبی 
splendid (adj.)  عالی (مثالً: یک پیشنھاد  -باشکوه

 عالی) 
splendor (n.) جالل  -شکوه  
split (n.) نگرش) تمایز(مثالً: تفاوت دو  -تفاوت  
sprain (v.)  یا کردن رگ بھ رگ شدن  
sprained (adj.) رگ بھ رگ شده 
spread out (v.)  (...مردم، گروه و) شدن یا پراکنده پخش  
 
Spring Fiesta (n.) 

ان  ئاست کھ اھالی شھر نیواورل  جشنینام 
خانھ ھای خود را بھ روی بازدیدکنندگان   درِ 

  ۱مارس تا   ۲٤از  جشنباز میکنند این 
 آپریل ادامھ پیدا میکند

spring up (v.)  (ناگھان) پدیدار شدن یا بھ وجود آمدن 
sprint (v.) تاختن -بھ سرعت دویدن  
squash (v.)  (...احساس و) فرونشاندن -سرکوب کردن  
squeeze out (v.) برتری یافتن بر...  
 
StJohn (n.) 

گفتھ   ؛نام یکی از پیروان حضرت مسیح 
عھد   کتب  کھ چندین کتاب از شده است 

 جدید توسط او نوشتھ شده است 
stab (n.) زخم چاقو -چاقوکشی  
stale (adj.) بارھا شنوده (مثال: جوک قدیمی) -کھنھ  

مانده   - (نان و....) بیات  
stalwart (adj.)  وفادار 
stamp one’s foot (exp.)  پای خود را محکم بر زمین کوبیدن 
standout (adj.)  برتر   -(نسبت بھ بقیھ) برجستھ  
stand-up (adj.)   نوعی نمایش کمدی کھ در ان یک فرد بھ

تنھایی با گفتن مطالب مضحک موجب 
 خندیدن مردم وتماشاگران میشود 

stanford (n.) (واقع در ایالت کالیفرنیا) استنفورد شھر  
stanford University (n.) دانشگاه استنفورد 
starchy (adj.)  (غذا و...) نشاستھ دار 
stare (n.) ُزل -نگاه خیره  
startling (adj.) تکان دھنده  -شگفت انگیز  
startlingly (adv.)   بھ طور تکان دھنده 
state of mind (n.)  (از لحاظ روحی،جسمی یا فکری)حالت  

static (adj.) ساکن  -ثابت  
stature (n.) قد 
stay over (v.)  ن شب را بعنوان مھمان در خانھ کسی خوابید  
stay-at-home (adj.) ه (ترجیح دادن کھ در خانھ در خانھ ماند

 ماندن تا رفتن بھ بیرون) 
steer (v.)  (...وسیلھ نقلیھ و)  ھدایت کردن  
stem cell (n.)  سلول بنیادی 
Stephen Hawking (n.) دانشمند انگلستانی کھ   ن ھاوکینگفیاست)

نظریات مھمی راجع بھ سیاه چالھ ھا 
 بیان کرده است)

stepping-stone (n.) سرآغاز    -سکوی پیشرفت  
Steve Jobs (n.) طراح کامپیوتر و بنیان استیو جابز)

در آمریکا) گذار شرکت اپل   
stick to your story (exp.)   ایستادن روی حرف خود  
stigmatism (n.)  (بیماری چشمی) آسکیتماخ 
stimulant (n.) ماده محرک و انرژی زا مثل قھوه 
stimulate (v.) ترغیب کردن   -برانگیختن  
stimulating (adj.) شوق انگیز  -ھیجم  
stir (v.)  (...احساس ترس و نگرانی و)برانگیختن  
stock market (n.)  بورس 
stone lard (n.)  نام سنگی کھ از مواد خاکستری،سبز یا

قھوه ای درست شده ودر ساخت سنگ 
 شومینھ یا وسایل آشپزخانھ کاربرد دارد

straightforward (adj.) راست -صاف و پوست کنده  
strain (n.) آھنگ  -صدای موسیقی  
strictly (adv.)  ًسیگار کشیدن اکیداً ممنوعاکیداً  -کامال)! (  
strictly speaking (exp.)   جملھ وقتی استفاده میشود کھ میخواھیم  ایناز   

 در معنی کلمھ ای دقت یا تاکید کنیم 
strike (v.) بھ صدا درآمدن -(ساعت) زنگ زدن  

 (بھ بیماری و....) دچار شدن  
string (n.)  زنجیره (مثالً: زنجیره ای از ماشین  - سلسلھ (  
stroll (v.)   (بھ آرامی و بعنوان فراغت) قدم

 زدن  
struggle (v.)  تالش کردن 
struggle (n.) تالش 
studded (adj.)  (گردنبند و...) تزیین شده با گل میخ 
stuff (n.) کار  -چیز  
subjective (adj.) (مثالً: برداشت شخصی)فردی  -شخصی  
subsequently (adv.)  ًبعدا 
substitute (n.) معادل  -جانشین  
subtle (adj.) س) تمایزھای نامحسو  (نامحسوس   -حساس  
subtlety (n.) ریزه کاری  -ظرافت  
suburbs (n.) شھر  حومھ  
Sudan, the (n.) (واقع در شمالشرقی آفریقا)  سودان  
Sudanese (adj.) سودانی 
suitor (n.)  خواستگار 
sulphuric acid (n.)  اسید سولفوریک 
Sultan Ahmet the First (n.) سلطان احمد اول                      

امپراطوری عثمانی کھ از سال  (سلطان  
تا مرگش فرمانروایی کرد)  ۱۶۰۳  

 
superficial (adj.) 

ظاھری              -سرسری -سطحی 
ل) ئ(مثالً: نگاه سطحی بھ مسا  

 سطحی (مثالً: سوختگی سطحی) 
supernormal (adj.)   (اتفاق یا رویداد) فوق عادی 
superpower (n.)  ابرقدرت 
superprecocious (adj.)  (بچھ) زودبالغ 
supervisor (n.)  ناظر 
supportive (adj.) پشتیبان -حامی  
surface (adj.) (مثالً: آرامش سطحی)  سطحی  
surmount (v.) پشت سر گذاشتن  -بر غلبھ کردن  
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surrender (v.) گردن نھادن      -تسلیم شدن
(بخصوص در برابر بروز  

 احساسات) 
survey (n.)  پرسش نامھ 
suspect (v.)  (بھ چیزی بد) مشکوک بودن 
sustainable (adj.) پایدار   -ماندگار  
 
 
Suzuki Method,the (n.) 

تحصیلی است کھ   - نام یک سیستم تربیتی
میکوشد دانش آموزانی با کارایی فراوان و  
شخصیت زیبا در محیط مناسب تربیت کند  
از اولین وسایل این سیستم برای رسیدن بھ  

است خاص وزش ھای موسیقیھدفش آم  
swathe (n.) (انبوه) تعداد زیادی از مردم یا اشیاء 
sweep (v.) (...کف،زمین و)   تمیز کردن  
sweep aside (v.) نادیده گرفتن 
switch (v.) (ناگھان)یا تغییر دادن عوض کردن  
swollen (adj.) متورم   -پف کرده  
symbiosis (n.)  ھم زیستی 
symbiotic (adj.)  (ھم زی)ھم زیست  
symbol (n.) نماد 
symbolic (adj.) نمادین 
symmetrical (adj.)  قرینھ -مقارن  
symmetry (n.)   تقارن 
sympathetic (adj.) دلسوز   -ھمدرد  
sympathy (n.) ترحم -دلسوزی -ھمدردی  
sync or synch (n.)  ھماھنگ کار کردن ھم زمان و  
synchronize (v.) اھنگ کردن  ھم  
syndrome (n.)  سندروم  -(بیماری) نشانھ  
synonymous (adj.) مترادف  -معادل و مرتبط بودن با چیزی  

 (مثالً: بھ نظر او بی پولی نتیجھ تنبلی است) 
synthesis (n.) مثالً: این اثر تلفیقی از دو  ترکیب  -تلفیق)

متفاوت است) سبک   
Tt  
tactful (adj.) بانزاکت  -باتدبیر -کاردان  
tactile (adj.)  (حس)ای المسھ  
Taiwan (n.) (جزیره ای در جنوب شرقی چین) تایلند 
take a step (exp.) انجام دادن 
take advantage of sth (exp. )  سوء استفاده کردن از چیزی بھ نفع خود 
take its tool/take a heavy 
toll (on sb or sth) (exp.) 

(تدریجی) آسیب رساندن    

take out (v.)  مثالً: وقتی از طرف بیمھ  دریافت کردن)
 فرم رو دریافت کردی خوب بخونش) 

take over (v.)  (تصدی چیزی را) بھ عھده گرفتن  
take pity on sb (exp.)   (عامیانھ) دل آدم بھ کسی سوختن  
take sb/sth  seriously (exp. )  چیزی یا کسی را جدی گرفتن 
take up (v.) آغاز کردن کاری -عالقھ مند شدن بھ  
talk down to (v.)        تحقیر آمیز با کسی حرف زدن

 (گویا شما نسبت بھ آن فرد برتری دارید)
tantamount (adj.)  درحکم (مثالً: اگھ اون بکشھ  -منزلھبھ

 کنار بھ این معناست کھ گناھکاره) 
tap (v.)  ضربھ سریع و مالیم زدن 
tear (n.)  پارگی 
tear apart (v.) (...برنامھ و) بھم  -مشکل دار کردن

 زدن  
tenacious (adj.)   سرسخت 
tend (v.) رسیدگی کردن بھ - نگھ داری کردن  
terminology (n.) فنی و تخصصی و اصطالحات  واژگان  
terms (n.)  ضوابط 
Terrier (n.)  تریر سنگ  
territory (n.) حوزه  -محدوده  
texture (n.) ساختار (مثالً: ساختار متفاوت) -بافت  

the empty nest (exp.)  و افسردگی کھ والدین ھنگام حالت غریب
خانواده (بھ دلیل   محیط  جدایی فرزندان از 

...) پیدا میکنندزندگی مستقل و  ازدواج و  
the lights  are on but no 
one’s home (exp.) 

بودن کسی و احمق نادان   

the salt of the earth (exp.)   آدم صادق و قابل اطمینان 
the way things are going 
(exp.) 

 این طوری کھ پیش میره ....

theme (n.)  موضوع 
theoretical (adj.)  وری ئتـ -نظری  
theoretically (adv.)  وری ئنظر تـاز  
theorize (v.)  نظریھ پردازی کردن 
theory of relativity (n.) (انیشتین) نظریھ نسبیت 
therapy (n.) معالجھ -درمان  
thereabouts (adv.) یا حوالی درآن حدود  
thereupon (adv.) بالفاصلھ -فوراً پس از آن  
thesis (n.) پایان نامھ 
thigh (n.) ان ر  
thread (n.) دنبالھ (مثالً: رشتھ افکار)  -رشتھ  
thrill (n.)   ھیجان 
thrilling (adj.)  ھیجان آور 
throng (n.)  (مثالً: گروھی از روزنامھ نگاران) گروه  
throughout (prep.)  (در) سرتاسر 
thus (adv.) بنابراین 
thy (determiner.) ات (مثالً: برادرت) -مال تو  
thyme (n.) ن آویش  
tighten up (v.)  (...عضلھ و)یا کردن  سفت شدن  
tile (n.) کاشی 
till/until the cows come 
home (exp.) 

....برای مدت زیاد  

tiller (n.)  دستھ ای در آخر قایق کھ دستھ سکان)
قایق را  بوسیلھ آن میتوان جھت حرکت 

 کنترل کرد) 
Times, the (n.)   روزنامھ انگلیسی تایم 
tiresome (adj.)  خستھ کننده 
tissue (n.) بافت 
to sb’s horror (exp.) کسی  کردن  ھ و غافلگیرشک  
toddler (n.) کودک نوپا 
tongue (n.)  زبان 
Torah, the (n.)  (پنج کتاب اول عھدعتیق یھودی) تورات  
Toronto (n.) (پایتخت استان اُنتریو) شھر تورنتو 
tour (v.)  (...گروه کنسرت و)گشت زدن- 

 رفتن (در شھرھای مختلف و...)
town council (n.)  شورای شھر 
toxicity (n.) (میزان سمی بودن ماده ای) سمیت  
trace (v.) (انگشت، لب و...) روی سطحی کشیدن 

مسیر رودخانھ را رو  (مثالً: با انگشتم 
 نقشھ دنبال کردم)

trade (v.) تاخت زدن  -کردن دادو ستد  
trafficking (n.)  قاچاق 
trainee (n.)  کار آموز 
transaction (n.)  معاملھ 
transform (v.)  تبدیل کردن -دادنتغییر شکل  
transplant (n.) اعضا پیوند  
transplant (v.) (اعضا) پیوند زدن 
trappings (n.) آذینھ  -(نشانھ ثروتمندی) تجمالت  
traumatic (adj.) روان تکاش   -(حادثھ و...) دلخراش  
treasure (n.) گنجین 
treatise (n.) مقالھ 
treaty (n.) پیمان 
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trial and error (exp.) (برای افزیش تجربھ) آزمایش و خطا 
triangle (n.) مثلث 
triveia (n.) و پیش پا افتاده  چیزھای بی اھمیت  
trot (v.)  (اسب و...) یورتمھ رفتن (مثالً: اسب

 درحال یورتمھ رفتن از ما دور شد) 
troublemaker (n.) مشکل ساز  -مزاحم  
tummy (n.)  شکم 
turmeric (n.)  زردچوبھ 
turn back (v.)  (بھ حالت اولیھ یا قبلی) برگشتن  
turn down (v.) قبول نکردن -(پیشنھاد و...) رد کردن  
turn out (v.) نم مئ (من مطانجامیدن  -از آب درآمدن

 آخرسر نتیجھ کارامون خوب از آب درمیاد) 
turn to (v.) (...ھنگام مشکل و) .... رفتن پیش  
turnip (n.) شلغم 
Tuscombia (n.)  شھر توزکامبیا واقع در استان آالبامای

(زادگاه ھلن ِکِلر) آمریکا   
TX (n.)  ایالت تگزاس 
Tylenol (n.)   نام یک برند دارویی محبوب در آمریکا کھ

مردم برای تسکین درد، سرفھ، تب،  
 سرماخوردگی و... از آن قرص ھا میخرند 

typify (v.)  یا نماد چیزی بودن نمونھ  
Uu  
ultimate (adj.) آخرین  -بھترین  
unalloyed (adj.) ناب -خالص  
unanimous (adj.) ھم رأی  -بھ اتفاق آرا  
uncomplicated (adj.) ساده 
underfund (v.)  (حمایت نکردن)  بودجھ کافی ندادن  
 
Underground Railroud, the 
(n.) 

گروھی از افراد در آمریکا کھ در قبل  
دوران جنگ داخلی بصورت غیرقانونی بھ  

میکردند تا بھ شمال آمریکا یا  بردگان کمک 
 کانادا فرار کنند 

underlying (adj.) بنیادی (علت   -اساسی -زیرین
 اساسی) 

underpin (v.) پشتیبانی کردن 
underused (adj.) کم بھره گیری شده 
undiscovered (adj.)  کشف نشده 
undivided (adj.)  (تمرکز، توجھ و...) تمام و کمال  
undue (adj.) (...ھزینھ و) زیادی -غیر ضروری  
uniform (adj.) ثابت (مثالً: قانون ثابت) -دستیک  
unilateral (adj.) (مثالً: اقدام یک جانبھ)  یک جانبھ  
unisex (adj.)  مردانھ -(لباس و...) زنانھ  
University of Cincinnati 
(n.) 

(واقع در ایالت اُھایو)دانشگاه سین سیناتی   

University of Hartford (n.)  کنتیکوت(واقع در ایالت دانشگاه ھارتفورد(  
University of Melbourne, 
the (n.) 

 دانشگاه ملبورن 
(واقع در ویکتوریای استرالیا)    

University of Michigan 
(n.) 

دانشگاه میشیگان (میشیگان ایالتی در 
 شمال مرکزی آمریکاست) 

University of Turin, the 
(n.) 

دانشگاه مھندسی تورین (تورین شھری 
 در شمالغربی ایتالیاست)

unorthodox (adj.) نامعمول -نامتعارف  
unprecedented (adj.)  بی سابقھ 
unrivaled (adj.) بی رقیب 
unshakable (adj.) راسخ -تغییر ناپذیر  
upbringing (n.) تربیت 
upcoming (adj.)  آینده (مثالً: انتخابات آتی)  -آتی  
Utah (n.) (واقع در غرب آمریکا)  ایالت یوتا  
Vv  
vaccination (n.)   واکسیناسیون 

Val Haven (n.)   نام محلی بسیار زیبا و سرسبز کھ
ساعت است ۲فاصلھ آن با شھر تورنتو   

validate (v.)  تصدیق کردن 
value (n.)  ارزش 
vandal proof (adj.)   بسیار محکم و مقاوم بطوریکھ خرابکاران

 (شورشیان) نیز نمیتوانند بھ ان آسیبی بزنند 
vandalize (v.)  (ًعمدا) ویرانگری کردن 
vault (v.) (با نیزه یا دست و...) پریدن  
vegetarian (adj.)  (مربوط بھ گیاه خواران)گیاه خواری  
vein (n.) ری از چیزی (مثالً: اندکی شوخی)مقدا  
Venice (n.) (شمالشرقی ایتالیا) شھر ونیز 
vent (v.) تخلیھ کردن -(خشم و...) بروز دادن  
verse (n.) مصراع -(در قرآن یا انجیل و...) آیھ  
version (n.) تعبیر -برداشت  
vessel (n.) کشتی 
vest (n.) جلیقھ 
veteran (n.)  کھنھ کار 
vicar (n.)  (در انگلستان) کشیش  
vice (n.)  عمل بد  -پلیدی -بدی  
vicious (adj.) تباھکار  -شرارت آمیز  
victim (n.) قربانی 
Vieux Carre (n.) ان  ئنام محلی فرانسھ نشین در شھر نیواورلـ

 آمریکا 
virtual (adj.)  مجازی 
virtuous (adj.) (مثالً: زندگی شرافتمندانھ) باتقوا  -شریف  
virus (n.)  ویروس 
vital (adj.) حیاتی 
vitally (adv.)  مھم بھ طور  
vocation (n.) شغل  -حرفھ  
volition (n.) خواست -اراده  
volunteer (n.) داوطلب 
voyager (n.) فر (کھ با کشتی مسافرت میکند)مسا  
Ww  
WA (n.) ایالت واشینگتن 
walk out (v.) ترک کردن ناگھان کسی یا چیزی را  
walk-on (n.) (نقش)  فرعی  
Walt Disney (n.)  (کارتون ساز و فیلم ساز) والت دیزنی  
ward (n.)   (بیمارستان) بخش (مثالً: بخش

 دیالیز)
warrior (n.)  جنگجو 
wartime (n.)  زمان جنگ 
waterproof (adj.) ضد آب 
weirdo (n.) آدم عجیب و غریب 
well-being (n.) سعادت  -خوشی  
well-groomed (adj.)  (از لحاظ سر و وضع ظاھری)بمرت  
well-paid (adj.) )دارای حقوق زیاد  )کار  
West Cost, the (n.) اقیانوس آرام  ساحل غربی  
wet blanket (n.)  (...در مھمانی و) (خودمانی) ضدحال 
what the future holds (exp.)   ھرآنچھ در آینده پیش بیاید

 (سرنوشت) 
what you see is what you 
get (exp.) 

ھرچیزی رو کھ بھش نگاه میکنی 
(ھنگام خرید) اگھ قصد خرید داشتھ 

 باشی بھش دست می یابی! 
what’s gotten in to sb? 
(exp.) 

شده؟ چش   

white meat (n.) (ماھی، مرغ و...) گوشت سفید  
whiten (v.)  کردن یا شدنسفید  
wholly (adv)  کامال 
wide(adj.)  (مثالً: حمایت گسترده و ھمھ جانبھ)گسترده  
widespread (adj.) فراوان (مثالً: تقاضای فراوان)  -گسترده  
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will (n.) خواست -اراده  
will (v.) آرزو کردن  -خواستن  
wind down (v.) (دامنھ انجام چیزی) تدریجا کم کردن 
wipe away (v.)  پاک کردن 
wisdom (n.) خرد -دانایی  
wit (n.) زیرکی  -ذکاوت  
with a difference (exp.)  ... با یک تفاوت 
with some justification 
(exp.) 

 کمابیش حق با کسی بودن

within (prep,adv.) (احساس غم در داخل خود)در داخل  -در  
without exception (exp.) ....بدون استثنا 
wondrous (adj.) حیرت آور  -شگرف  
work (v.)  اثر کردن 
work out (v.)  ورزش کردن 

  work your magic (on)(exp.)  درت جادویی (توانایی منحصر بفرد)  قاز
استفاده کردن  در کاری  برای موفقیتخود   

workaday (adj.) ھمیشگی (مثالً:عادت روزانھ) -روزانھ  
workout (n.)  ورزش 
World Champion (n.)  (در ھر زمینھ یا رشتھ ای) قھرمان جھان  
World  Championship (n.)  (مسابقات) قھرمانی جھان 
World Cup, the (n.) (فوتبال) جام جھانی 
worn-out (adj.) مندرس  -(لباس و...) کھنھ  
worship (n.) پرستش  -عبادت  
worthy (adj.) (مثالً: مستحق احترام) ارزشمند  -مستحق  
worthy of note (exp.) مھم و جالب 
wrap (v.)  (حولھ، کادو و...) پیچ کردن 
wrinkle one’s nose (exp.)  بینی خود را جمع کردن بخصوص وقتی

 بوی نامطبوعی را استشمام میکنید 
wunderkind (n.)  جوان کم سن وسال ولی بسیار موفق 
Yy  
yacht (n.)  قایق تفریحی 
Yale (n.) نام دانشگاھی معتبر در ایالت کنتیکوت 
yellowish (adj.) متمایل بھ زرد 
yogurt (n.) ماست 
York University (n.) نام دانشگاھی در شھر تورنتو کانادا 
Yorkshire Terrier (n.)  این سگ ریز اندام بوده و  سگ تری یر)

موھایی بلند و شلختھ  بھ رنگ آبی و قھوه ای  
) مایل بھ زرد دارد  

youngster (n.)  جوان یا نوجوان 
Zz  
zeal (n.) شور  -تعصب -شوق  
zealous (adj.) باغیرت  -غیور  
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