 2500لغت تکمییل کنکور
(خ ـ ـ ـ ـارج از کت ـ ـ ـ ـ ـابهای دریس)
ج
[[[[
[[[[[

ویـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـژه داوطلبان کنکور منحرصأ زبان
و داوطلبانی که به دنبال در صد باالی  80میباشند.

"رصفأ جهت مطالعه در تعطیالت کرونای"
گـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـردآوری:

"جمـ ـ ـال احمـ ـ ـدی"
دبیسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتانهای شهرس ـ ـ ـ ـ ـ ـتان بوکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
دبـ ـ ـ ـ ـ ـ ری ر
فروردین 99

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه اول
Persian Meanings

لغـت 1 :تا 60
Words

Persian Meanings

تند ،شدید  -حاد ،بحرانی

 acuteترک کردن ،رها کردن ،معوق کردن

وفق دادن ،سازگار کردن ،اقتباس

 adaptصومعه ،دیر ،عبادتگاه مسیحیان

وفق پذیر ،قابل وفق  -سزاوار

 adaptableبه اختصار نوشتن

معتاد

 addictedشکم ،بطن

اعتیاد آور

 addictiveغیرعادی ،غیر طبیعی

مخاطب قرار دادن  -آدرس ،نشانی
کافی ،رضایت بخش
تطبیق دادن ،تنظیم کردن
اداره (امور) ،سرپرستی ،مدیریت
دریاساالر
اجازه ورود ،ورودیه  -پذیرش
پذیرفتن ،اعتراف کردن  -اجازه ورود
دوره جوانی ،بلوغ
بالغ ،نوجوان ،جوان

 addressپایان دادن به ،لغو کردن
 adequateناگهانی ،غیر منتظره

adjust

سوء استفاده ،بد رفتاری  -فحش

 administrationتوهین آمیز

 admiralتحصیلی ،آموزشی ،آکادمیک
 admissionلهجه
 admitقابل قبول
 adolescenceپذیرش ،قبول
 adolescentجا ،منزل ،خانه ،محل سکونت

به فرزندی پذیرفتن،اقتباس کردن

 adoptهمراهی کردن ،همساز بودن

پرستیدن ،عشق ورزیدن

 adoreانجام دادن ،به پایان رساندن

شخص بالغ ،بزرگسال

 adultحسابدار

پیشرفت ،ترقی ،پیشرفت کردن
پیشرفته ،مترقی

 advanceدرستی ،دقت
 advancedدقیق ،درست

مزیت ،سود  ،منفعت ،امتیاز

 advantageتهمت زدن به ،متهم کردن

ماجرا ،ماجراجویی  -سرگذشت

 adventureمأنوس ،عادی

ماجراجو ،بی باک
اگهی دادن ،تبلیغ کردن
اگهی ،تبلیغ
تبلیغ ،تبلیغات
آنتن (تلویزیون و)...
هواپیما
صالح ،مصلحت ،معقول بودن
مشاور
اتفاق ،کار ،مسآله ،امر

2

 adventurousبه دست آوردن ،به موفقیت رسیدن
 advertiseدستاورد ،موفقیت
 advertisementباران اسیدی
 advertisingاذعان کردن ،قبول کردن
 aerialسپاسگزاری ،تشکر ،اقرار
 aero planeکسب کردن ،به دست آوردن
 advisabilityبند باز ،آکروبات کار
 adviserهنرپیشه ی خانم ،بازیگر زن
 affairبازیگری

Prepared By: Jamal Ahmadi

Words
abandon
abbey
abbreviate
abdomen
abnormal
abolish
abrupt
abuse
abusive
academic
accent
acceptable
acceptance
accommodation

accompany
accomplish
accountant
accuracy
accurate
accuse
accustomed
achieve
achievement
acid rain
acknowledge
acknowledgment

acquire
acrobat
actress
acting

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه دوم :لغت  61تا 120
Persian Meanings

Persian Meanings

Words

آمبوالنس

 ambulanceمحبت ،مهر ،عاطفه

بهت ،حیرت

 amazementمهربان ،با محبت

سفیر
بلند پروازی ،آرزو – همت بلند
جاه طلب ،بلند پرواز
دستگاه تقویت کننده
شهر بازی
تحلیل کردن ،بررسی کردن
و به همین ترتیب ،و غیره

 ambassadorاثرگذاشتن بر ،تحت تآثیر قرار دادن
توانایی ...را داشتن ،از عهده  ...برآمدن

afford
afraid
aftershave
afterwards
aggressive
agony
agriculture
ahead
aim
aircraft
air force

ambition
ambitious
amplifier

ترسیدن ،نگران بودن ،ترسیده
لوسیون بعد از اصالح صورت

 amusement parkسپس ،بعدآ ،بعد از آن
 analyzeمهاجم ،پرخاشگر
 and so forthعذاب ،رنج

فرشته
زاویه ،گوشه

 angleجلو ،پیش ،پیش رو ،در آینده

آگهی  ،خبر
مجری ،گوینده خبر
اذیت کردن ،آزار دادن ،ناراحت کردن
سالیانه ،ساالنه
ناشناس ،ناشناخته
آنتن (تلویزیون) – شاخک (حشرات)
انتظار داشتن  ،پیش بینی کردن
پیش بینی ،انتظار
بر خالف عقربه های ساعت

 announceهدف ،مقصود ،نشانه ،هدف گیری
 announcementهواپیما
 announcerنیروی هوایی
 annoyخط هوایی؛ (شرکت) هواپیمایی
 annualراهرو
 anonymousاخطار ،هشدار ،بیم ،وحشت
 antennaساعت زنگ دار
 anticipateهوشیار ،باهوش
 anticipationجبر (در ریاضیات)
 anticlockwiseشعله ور ،مشتعل

کهنه ،باستانی ،قدیمی ،عتیقه

 antiqueتمساح

اضطراب ،دلواپسی ،اشتیاق ،تشویش

 anxietyپول تو جیبی

نگران ،دلواپس ،مشتاق ،آرزومند

 anxiousبادام

دور از هم ،جدا ،مجزا

 apartپهلوی ،کنار ،جنب

معذرت خواهی کردن

 apologizeتغییر دادن ،تبدیل کردن
 apologyتغییر ،اصالح

آشکار ،معلوم ،واضح ،نمایان

 apparentجایگزین  -انتخاب

درخواست ،تقاضا  -جذابیت داشتن

 appealآماتور ،غیر حرفه ای
 appetizerجاه طلبی ،بلند پروازی

پوزش ،عذر خواهی

پیش غذا

3

affection
affectionate
affect

 angelکشاورزی ،زراعت

اعالم کردن ،آگاه کردن

Words
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airline
aisle
alarm
alarm clock
alert
algebra
alight
alligator
allowance
almond
alongside
alter
alteration
alternative
amateur
ambition

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه س ـ ـ ـ ـ ـوم :لغ ـ ـ ــت  121تا 180
Persian Meanings
جنبه ،وجه؛ (در جمع) ابعاد  -لحاظ
ترور کردن ،سوء قصد کردن

Words

Persian Meanings

 aspectلوازم خانگی
 assassinateمنصوب کردن ،تعیین کردن

مونتاژ کردن ،جمع شدن

 assembleشاگرد ،کارآموز

همایش ،گردهمایی

 assemblyنزدیک شدن به ،شیوه ،روش

ارزیابی کردن ،تعیین کردن
تکلیف ،وظیفه
کمک کردن(به) ،یاری رساندن(به)
مساعدت ،همکاری

 assessموافق...بودن ،با ....موافقت کردن
 assignmentتأیید ،رضایت ،موافقت
 assistanceباستان شناس

(باهم) پیوند دادن( ،به هم) ربط دادن

متحیر کردن ،شگفت زده کردن
متحیر ،شگفت زده

 associationمعماری
 assumeمیدان ،ورزشگاه ،تاالر ،سالن
 assureجروبحث کردن ،استدالل کردن
 astonishجر و بحث  ،بگو مگو
 astonishedبلند شدن،برخاستن ،ناشی شدن از

حیرت بر انگیز

( astonishingعلم) حساب

حیرت ،شگفتی

 astonishmentصندلی دسته دار

منجم ،ستاره شناس
ورزشکار ،قهرمان
ورزشی ،قهرمانی
ضمیمه کردن ،پیوست  ،چسپاندن
شیفته ،عالقمند – ضمیمه شده
وابستگی ،تعلق – پیوست ،ضمیمه
خدمتکار ،مستخدم
وکیل (دعاوی)
نسبت دادن به
(صدا) رسا ،قابل شنیدن
صوتی و تصویری
حضار؛ بینندگان ،شنوندگان
معتبر ،واقعی ،اصل

4

approach
approve
approval
archaeologist
archaeology
architect
architecture
arena
argue
argument

 associateمعمار

اطمینان دادن ،خاطر جمع کردن

apprentice

 assistتقریبآ ،حدودآ

معاون ،دستیار

فرض کردن ،تلقی کردن ،خیال کردن

appliance
appoint

approximately

 assistantباستان شناسی

پیوند ،رابطه

Words

 astronomerمسلح
 athleteزیر بغل
 athleticارتش ،سپاه ،نیروی زمینی
 attachطرح ریزی ،ترتیب
 attachedدستگیر کردن ،بازداشت ،جلب ،توقیف
 attachmentوارد شدن ،رسیدن ،آمدن
 attendantخود پسند ،مغرور
 attorneyتیر ،کمان ،فلش

attribute
audible
audio- visual
audience
authentic

مقاله ،کاال؛ شیء – حرف تعریف
مصنوعی ،ساختگی ،تصنعی
خاکستر
به ساحل ،در ساحل
زیر سیگاری
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arise
arithmetic
armchair
armed
armpit
army
arrangement
arrest
arrival
arrogant
arrow
article
artificial
ash
ashore
ashtray

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه چهـ ـ ـ ـ ـارم :لغ ـ ـ ــت  181تا 240
Persian Meanings
استحمام ،حمام ،حمام کردن
حوله حمام
وان حمام

نبرد ،رزم ،مبارزه  -مبارزه کردن
خلیج

Persian Meanings

Words

 bathقدرت نفوذ ،توانایی
 bathrobeخودکار ،اتوماتیک
 bathtubبیدار کردن ،بیدار شدن از خواب
 battleجایزه ،پاداش ،جایزه دادن ،اعطا کردن
 bayآگاه ،باخبر ،مطلع

ساحل ،کنار دریا

 beachعالی ،خیلی خوب ،شگفت آور

ریش

 beardوحشتناک ،خیلی بد ،نفرت انگیز

ضربه زدن به ،شکست دادن ،تپیدن
رو تختی
کندو زنبور عسل
سوسک
از پیش ،از قبل ،قبأل
گدایی کردن ،التماس کردن
گدا
از طرف
باورکردنی ،قابل قبول

 beatدشوار  -ناراحت  -بهانه گیر  -ناتوان
 bedspreadتبر
 beehiveمحور( ،در ریاضی) تقارن
 beetleکالسکه بچه
 beforehandمرد مجرد  -لیسانس ،لیسانسه
 begستون فقرات
 beggarکوله پشتی
 behalfحمایت کردن از ،پشتیبانی کردن از
 believableعقبی  -عقب افتاده ،عقب مانده

دارایی ،مایملک

 belongingsحیاط خلوت ،حیات پشتی

نیمکت ،میز کار

 benchبداخالق ،بد خلق ،تند خو

خم کردن ،خم شدن ،دوال شدن

زیر ،پایین ،در زیر ،پایین
خیانت کردن به ،بی وفایی کردن به

 bendگشاد ،شل و ول
 beneathطعمه
 betrayکنسرو لوبیا

مواظب بودن ،مراقب بودن

 bewareکچل،ء تاس ،بی مو

آن سوی ،فراسوی ،تا آن سوی ،دورتر

 beyondباند پیچی ،باند پیچی کردن

زیست شناختی ،زیستی
گاز گرفتن ،نیش زدن  -لقمه
تلخ ،شوم  -غم انگیز ،غمگین
غریب ،نا آشنا
حق السکوت ،باج ،اخاذی
اهنگر
سرزنش کردن ،مالمت کردن

5

 biologicalراهزن ،دزد ،غارتگر
 biteورشکسته
 bitterپالکارد
 bizarreآرایشگر مرد
 blackmailچانه زدن ،داد و ستد کردن ،معامله
 blacksmithمانع ،سد ،حایل  -ایستگاه بازرسی
 blameزیر زمین
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Words
authority
automatic
awaken
award
aware
awesome
awful
awkward
axe
axis
baby carriage

bachelor
backbone
backpack
back up
backward
backyard
bad-tempered

baggy
bait
baked beans
bald
bandage
bandit
bankrupt
banner
barber
bargain
barrier
basement

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه پن ـ ـ ـ ـجم :لغ ـ ـ ــت  241تا 300
Persian Meanings

Persian Meanings

Words

Words

سطل

 bucketکور ،نابینا

بودجه

 budgetچشم بند

blind
blindfold

 bulletپلک زدن

blink

گلوله (تفنگ)

 burglarکوالک ،طوفان برف

سارق ،دزد

 buryبستن( ،حساب و غیره) مسدودکردن

دفن کردن

 butterflyشکوفه دادن ،شکفتن ،گل دادن

پروانه

 buttonشکوفه

دکمه

 cabbageمحافظ ،بادیگارد

کلم

 cableاستخوان

سیم ،کابل ،طناب سیمی

 cactusمرز ،لبه ،کناره

کاکتوس

 cabinetناراحت کردن ،اذیت کردن ،دردسر

قفسه ،کابینت

 calculateته ،کف  -نشیمن گاه

حساب کردن ،محاسبه کردن

 calculationمجبور ،ملزم ،مسلم ،محدود کردن

محاسبه ،برآورد

 calculatorباجه فروش بلیط

ماشین حساب
گوساله – عضله پشت ران پا

 calfالنگو ،دستبند

باجه تلفن

 call boxپرانتز ( )

دادزدن ،صدا کردن ،آوردن

 call outبا هوش ،عاقل ،تیز هوش
( campفلز) برنج

کمپ ،اردو ،چادر زدن  -اردوگاه
برنامه ،طرح ،کمپین  -مبارزه کردن

 campaignجدا کردن ،از هم گسیختن
 campusخرابی ،نقص (فنی)

محوطه دانشگاه ،زمین دانشکده

 cancellationاز نفس افتاده ،بی نفس ،بی رمق

لغو ،کنسل

 candidateنسیم ،باد مالیم

کاندیدا ،داوطلب ،نامزد
شمعدان

 candlestickرشوه

کنسرو شده

canned
 cannibalکوتاه ،خالصه ،مختصر
) capable (ofکیف دستی ،چمدان
عروس

آدمخوار
توانمند ،قابل ،مستعد

 capacityپهن ،عریض ،گسترده

گنجایش ،ظرفیت ،توانایی ،قابلیت
فرمانده؛ ناخدا؛ خلبان؛ کاپیتان

 captainبرادری ،اخوت

اسیر ،زندانی ،محبوس ،در بند

 captiveمسواک زدن ،برس زدن ،بُرس
 captureحباب ،حباب دادن  -خروشیدن

اسیرکردن ،دستگیر کردن ،تصرف کردن

6
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blizzard
block
bloom
blossom
bodyguard
bone
border
bother
bottom
bound
box office
bracelet
brackets
brainy
brass
break away
break down
breathless
breeze
bribe
bride
brief
briefcase
broad
brotherhood
brush
bubble

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه ش ـ ـ ـشم :لغ ـ ـ ــت  301تا 360
Words

Persian Meanings

Persian Meanings

مبارزه طلبی ،به مبارزه طلبیدن ،چالش

 challengeمقوا

اتاق ،دفتر کار ،خوابگاه ،تاالر ،حجره

 chamberکار ،شغل ،حرفه

قهرمانی ،مبارزه ،پهلوانی
فرصت ،مجال ،اتفاق ،پیشامد
(کتاب) فصل ،دوره ،عصر
ویژگی ،خصوصیت ،ویژه ،خاص
جذاب ،دوست داشتنی
اتهام ،هزینه ،خرج ،متهم کردن
تعقیب کردن ،دنبال کردن ،تعقیب
وراجی کردن ،بیهوده گویی کردن
تقلب کردن ،تقلب،کاله برداری کردن
سر آشپز رستوران
دسته چک
گیالس

 championshipسرایدار ( مدرسه ،ساختمان و)...
 chanceنجار
 chapterواگن ،درشکه ،کالسکه
 characteristicکیسه پالستیکی ،پاکت بزرگ
 charmingاجرا کردن ،انجام دادن
 chargeپول نقد
 chaseپرتاب کردن( ،فیلم) دسته بازیگران
 chatterقلعه ،دژ
 cheatغیر رسمی ،اسپرت ،خودمانی
 chefمجروح ،مصدوم  -مقتول
 cheque bookکاتالوگ ،فهرست ،بروشور
( cherryشخص) رسیدن به ،گرفتن

جویدن

 chewدسته ،طبقه ،گروه

آدامس

 chewing gumهزار پا ،کرم پروانه

اصلی ،عمده  -رئیس ،فرمانده
طفولیت ،دوران بچگی
چاق ،تپل
سیگار
گرد ،دایره ای
چرخیدن ،دور زدن ،جریان یافتن
جریان خون
(معموال در جمع) موقعیت ،شرایط

 chiefمحتاط ،متوجه ،هوشیار
 childhoodغار
 chubbyمتوقف کردن ،متوقف شدن
 cigaretteسقف
 circularکرفس
 circulateزیر زمین
 circulationقبرستان
 circumstanceسانتیگراد

سیرک

 circusمرکزی ،میانی

شهروند ،تبعه

 citizenسیستم گرمایش مرکزی

اجتماعی ،مدنی ،داخلی ،درون مرزی
غیر نظامی
تمدن
متمدن ،پیشرفته ،بافرهنگ

7

 civilیقین ،اطمینان
 civilianگواهی ،گواهی نامه ،جواز ،پروانه کسب
 civilizationزنجیر ،زنجیر کردن ،با زنجیر بستن
 civilizedرئیس جلسه
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Words
cardboard
career
caretaker
carpenter
carriage
carrier bag
carry out
cash
cast
castle
casual
casualty
catalog
catch up
category
caterpillar
cautious
cave
cease
ceiling
celery
cellar
cemetery
centigrade
central
central heating

certainty
certificate
chain
chairperson

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه هفتـ ـ ـ ـ ـم :لغ ـ ـ ــت  361تا 420
Persian Meanings
برخورد کردن به ،روبه رو شدن با
راحتی ،آسایش
فرمان دادن به/که ،فرمان ،دستور
نظر ،اظهار نظر ،نظر دادن
تفسیر ،گزارش
مفسر

Words

Persian Meanings

 come acrossحقوق مدنی
 comfortجنگ داخلی
( commandموسیقی و غیره) کالسیک ،سنتی
 commentطبقه بندی ،دسته بندی
 commentaryپنجه ،چنگال
 commentatorپاکیزگی ،تمیزی ،نظافت

تجاری ،بازرگانی  -پیام بازرگانی

 commercialمنشی ،دفتر دار ،کارمند

کمیته  ،مآموریت ،نمایندگی

 commissionموکل

مرتکب ...شدن ،به عهده گرفتن
تعهد

 commitصخره ،پرتگاه
 commitmentاقلیم ،شرایط آب و هوایی

متعهد

 committedنقطه اوج

کمیته ،کمیسیون

 committeeکوهنورد

فشرده ،متراکم ،جمع و جور
قابل مقایسه

 compactدرمانگاه ،کلینیک
 comparableرختکن ،توالت عمومی

قطب نما ،جهت نما

 compassکمد

(مسابقه و غیره) رقابت کردن

 competeدلقک

رقابت ،مسابقه

 competitionباشگاه ،کلوب

مسابقه ای ،مبارزه طلب

 competitiveبی عرضه ،دست و پا چلفتی

رقیب ،مسابقه دهنده
شکایت ،گالیه ،اعتراض
پیچیده ،سخت  -مجتمع ،مجموعه
گرفتاری ،دشواری
تصنیف کردن ،سرودن ،ساختن
آهنگساز

 competitorمربی  -کالسکه ،ارابه ،درشکه
( complaintدریا و غیره) ساحل ،لب دریا
 complexچوب لباسی

classification
claw
cleanliness
clerk
client
cliff
climate
climax
climber
clinic
cloakroom
closet
clown
club
clumsy
coach
coast
coat hanger

 composeدرمانگاه ،کلینیک

clinic
coincidence
coincidental
collapse

 composerاتفاق ،تصادف( ،رویداد ها) هم زمانی

درک کردن ،فهمیدن

 comprehendفرو ریختن ،ویران شدن ،خرابی ،فروپاشی
 comprehensiveیقه  -قالده

در بر داشتن ،شامل بودن

 compriseهمکار

حساب کردن ،محاسبه کردن

 computeدانشکده ،کالج
 concealتصادف
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classical

( complicationمدرسه و آموزش) مختلط

انشاء  -قطعه موسیقی

مخفی کردن ،پنهان کردن

civil right
civil war

coeducational

 compositionتصادفی ،اتفاقی

جامع ،مفصل ،کامل

Words

Prepared By: Jamal Ahmadi

collar
colleague
collage
collision

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه هش ـ ـ ـ ـتم :لغ ـ ـ ــت  421تا 480
Words

Persian Meanings
هشیار ،آگاه ،بیدار( ،اعمال و غیره) آگاهانه

رضایت ،موافقت ،رضایت دادن
نتیجه ،اثر ،پیامد
بسیار ،خیلی
فکر ،تآمل ،مالحظه ،رعایت
با ثبات ،منجسم ،یکپارچه
تاسیس کردن ،پایه گذاری  ،تشکیل دادن

(ساختمان و غیره) ساختن ،بنا کردن
مشورت کردن ،نظر ...را خواستن
همزمان  -معاصر ،امروزی
(کتاب) فهرست مطالب،محتوا ،محتویات
مبارزه ،نزاع ،رقابت ،جنگیدن برای
ادامه دار ،ممتد ،پیوسته
قرارداد ،پیمان ،قرارداد بستن
بر عکس ،معکوس ،بر خالف چیزی
بخشیدن ،اهدا کردن
همکاری ،کمک ،شرکت ،سهم

راحت ،بی دردسر ،مناسب
(شیوه و غیره) سنتی ،قدیمی
انتقال دادن ،رساندن  -فهماندن
محکومیت ،یقین ،باور
متقاعد کردن ،مجاب کردن

Persian Meanings

 consciousتمرکز کردن ،متمرکز کردن
 consentتمرکز ،دقت
 consequenceتصور ،مفهوم

concept

considerably
consideration
consistent
constitute
construct
consult
contemporary
content
contest
continuous
contract

نگرانی ،دلواپسی ،نگران کردن ،مربوط بودن

نگران ،دلواپس ،مربوط
خاتمه ،نتیجه
اجرا کردن ،راهنمایی کردن
اعتراف کردن ،اقرار کردن
اعتراف ،اقرار
محدود کردن ،منحصر کردن
دعوا ،نزاع ،تضاد ،مغایرت داشتن
وفق دادن ،سازگار کردن ،سازگار
مواجه شدن با ،روبه رو شدن با
تبریک گفتن به

 contraryتبریک ،شاد باش ،مبارک باد
 contributeشکست دادن ،پیروز شدن ،تصرف کردن
 contributionوجدان
 convenientهشیار ،آگاه ،بیدار ،آگاهانه
 conventionalهشیاری ،آگاهی
 conveyرضایت ،موافقت ،رضایت دادن ،اجازه دادن
 convictionنتیجه ،اثر ،پیامد
 convinceدر نتیجه

از عهده ی....برآمدن ،از پس....برآمدن
مطابقت داشتن ،مساوی بودن ،برابر

 correspondبا مالحظه ،مراعات کننده

یکسان بودن ،همسان بودن

 corpseفکر ،تآمل ،مالحظه ،رعایت
 correspondبا ثبات ،منجسم ،یکپارچه

راهرو

 corridorتاسیس کردن ،پایه گذاری ،تشکیل دادن

لباس محلی ،لباس مخصوص

 costumeوفق دادن ،سازگار کردن ،سازگار

کلبه ،خانه (روستایی) ،خانه کوچک
نخ( ،صفت گونه) نخی
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concentrate
concentration

) cope (withبه طور قابل مالحظه ای ،بسیار ،خیلی

جسد ،الشه ،جنازه

Words

 cottageمواجه شدن با ،روبه رو شدن با
 cottonشکست دادن ،پیروز شدن بر،تصرف کردن

Prepared By: Jamal Ahmadi

concern
concerned
conclusion
conduct
confess
confession
confine
conflict
conform
confront
congratulate
congratulation

conquer
conscience
conscious
consciousness

consent
consequence
consequently
considerably
considerate
consideration
consistent
constitute
conform
confront
conquer

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه نـ ـ ـ ـ ـ ـهم :لغ ـ ـ ــت  481تا 540
Persian Meanings
سرنوشت ساز ،حیاتی

Words

Persian Meanings

 crucialپنبه بهداشتی

خیار

 cucumberشورا ،انجمن ،هیئت

کمد ،قفسه

 cupboardقابل شمارش

کنجکاو ،مشتاق
کوتاه ،مختصر ،اجمالی
پول ،پول رایج
دوره تحصیالت
پیچ جاده ،انحنا ،خمیدگی
مشتری ،خریدار

 curiousبی شمار ،بی اندازه ،خیلی زیاد ،بارها
 curtنواحی روستایی ،بیرون شهر ،طبیعت
 currencyکشور ،دیار ،دهات ،بیرون شهر (با )the
 curriculumجفت ،زوج ،زن و شوهر
 curveشجاعت ،شهامت
 customerکتاب درسی

جذاب ،تو دل برو ،قشنگ

 cuteدادگاه( ،تنیس و غیره) زمین بازی

سد ،آب بند

 damترسو ،بزدل

خسارت ،آسیب،خسارت رساندن

 damageگاوچران ،کابوی

لعنتی ،لعنت به این شانس

 damnترک ،شکاف ،ترک خوردن ،شکست

رقص ،رقصیدن

 danceحیله گر ،فریبکار

شوره سر
جرآت کردن ،جسارت ورزیدن
تاریکی
عزیز ،محبوب
(در کامپیوتر) پایگاه داده ،بانک داده ها
مرده
مهلت ،ضرب العجل

 dandruffکاله ایمنی
 dareدیوانه ،احمق ،احمقانه
 darknessخامه دار ،کرمدار -رنگ کرمی
 darlingموجود ،جانور ،حیوان
 databaseاعتبار ،شهرت  -غیر نقدی ،نسیه
 deadکارت اعتباری
 deadlineهالل (ماه) ،ماه نو

دالل ،فروشنده

( dealerکشتی و غیره) خدمه ،کارکنان

بحث و مذاکره

 debateجرم و جنایت

بدهی ،قرض

 debtجنایتکارانه ،تبهکارانه ،جنایتکار ،تبهکار

دهه ،ده سال

 decadeبحران ،مرحله ی بحرانی ،نقطه ی عطف

فریب دادن ،گول زدن ،گمراه کردن

 deceiveمعیار ،مالک ،ضابطه

محترم؛ (لباس) مناسب ،نجیب
عدد اعشار
تصمیم
صندلی تاشو
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 decentانتقادی  -بحرانی ،حساس ،وخیم ،شدید
 decimalنقد کردن ،انتقاد کردن از
 decisionتقاطع ،چهارراه
 deckchairمحل عابر پیاده

Prepared By: Jamal Ahmadi

Words
cotton wool
council
countable
countless
countryside
country
couple
courage
coursebook
court
coward
cowboy
crack
crafty
crash helmet
crazy
creamy
creature
credit
credit card
crescent
crew
crime
criminal
crisis
criteria
critical
criticize
crossroads
crosswalk

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه دهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم :لغ ـ ـ ــت  541تا 600
Persian Meanings
نسل ،نواده
میل ،آرزو ،اشتیاق ،گرایش
ناامید ،درمانده ،بی طاقت
دسر
قاشق دسر خوری
مخرب،ویران گر ،نابود کننده
جدا کردن
جدا شده ،مجزا
مفصل
کشف کردن ،پیدا کردن ،شناسایی

Words

Persian Meanings

 descendantاعالم کردن ،اعالن کردن
 desireکاهش ،افت ،کاهش یافتن  ،قبول نکردن
 desperateدکوراسیون ،تزیین
 dessertشکست دادن ،غلبه کردن ،شکست ،باخت
 dessertspoonدفاع
 destructiveبه طور قطعی
 detachقطعی ،مسلم ،واضح
 detachedبه طور قطع ،آشکارا ،به روشنی
( detailedتحصیلی) درجه ،مقدار ،میزان ،مدرک
 detectتآخیر ،تعویق ،به تاخیر انداختن

کاراگاه ،پلیس جنایی

 detectiveعمدی ،حساب شده ،برنامه ریزی شده

بازداشت ،نگه داری

 detentionعمدا ،به قصد

مایع ظرف شویی ،پودر رختشویی

 detergentظریف ،حساس ،خوشمزه ،نازک بین

تصمیم ،عزم ،اراده
تعیین کردن ،مشخص کردن
مصمم – معین
متنفر بودن از ،بیزار بودن از
توسعه ،تکامل
دیو ،شیطان
وقف....کردن به....اختصاص دادن
فداکار ،پایبند ،عاشق
نمودار ،شکل
لهجه ،گویش
الماس
پوشاک بچه
وضعیت دشوار،تنگنا ،بال تکلیفی
بُعد
مدیر ،سرپرست  -کارگردان (فیلم)
دفتر تلفن ،دفتر راهنما
کثافت ،چرک  -خاک ،گرد و خاک
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 determinationشادی ،شادی بخشیدن به ،خوشحال کردن
 determineرساندن ،تحویل دادن
 determinedدرخواست ،تقاضا – درخواست کردن
 detestدموکراسی
 developmentدموکراتیک ،مردم ساالرانه
 devilتخریب کردن ،خراب کردن
 devoteنشان دادن ،ثابت کردن ،اثبات کردن
 devotedغلیظ ،متراکم ،فشرده ،انبوه
 diagramتراکم ،غلظت ،چگالی
 dialectانکار کردن ،نپذیرفتن ،تکذیب کردن
( diamondشخص) رفتن( ،قطار و …) حرکت کردن
 diaperعزیمت ،رفتن؛ (قطار و غیره) حرکت
 dilemmaوابسته ،متکی
 dimensionافسردگی ،تأثر
 directorمحروم کردن ،بی نصیب کردن
 directoryعمق ،ژرفا
 dirtاستخراج کردن ،منشآ گرفتن

Prepared By: Jamal Ahmadi

Words
declare
decline
decoration
defeat
defense
definitely
definite
definitely
degree
delay
deliberate
deliberately
delicate
delight
deliver
demand
democracy
democratic
demolish
demonstrate
dense
density
deny
depart
departure
dependent
depression
deprive
depth
derive

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه یازدهـ ـ ـ ـ ـ ـم :لغ ـ ـ ــت  601تا 660
Words

Persian Meanings

Persian Meanings

 disturbاز کار افتادگی ،ناتوانی

مزاحم شدن ،حواس کسی را پرت کردن

 disturbanceمعلول ،ناقص

بی نظمی ،آشفتگی ،آشوب

Words
disability
disabled

تقسیم

 divisionضرر – نقص ،عیب

disadvantage

طالق ،طالق دادن ،طالق گرفتن از

 divorceمایوس ،ناامید

disappointed

فیلم مستند

 documentaryمایوس کننده ،ناامید کننده

مسلط ،غالب

 dominantیأس ،ناامیدی ،دلسردی

مسلط بودن بر  ،حاکم بودن بر

 dominateمخالفت ،نارضایتی
 doorbellفاجعه ،مصیبت ،بال ،رویداد بد

زنگ در

 doorknobفاجعه آمیز

دستگیره در

 doormatنظم ،انضباط ،تربیت کردن ،تنبیه

پا دری ،کفش پاک کن

 dormitoryفاش کردن ،برمال کردن

خوابگاه
شک ،تردید  -تردید داشتن ،شک کردن
مشکوک
بی شک ،بی تردید
دوازده عدد ،چندین ،ده ها

 doubtدلسرد کردن ،منصرف شدن
 doubtfulکشف ،اکتشاف
 doubtlessرسوایی ،بی آبرویی
 dozenشرم آور ،زشت

پیش نویس ،طرح....را نوشتن

 draftمتنفر کردن ،بیزار کردن ،تنفر

کشیدن ،کشاندن

 dragدروغگو ،متقلب ،نا راست

اژدها

 dragonاخراج کردن،کنار گذاشتن

نمایشنامه – (رشته) بازیگری

 dramaبی برنامه ،نا مرتب

چشمگیر ،حیرت آور ( -مربوط به) تئاتر

میز آرایش
قطره ،چکه
خشکسالی ،قحطی
غرق شدن( ،در آب) خفه شدن
خواب آلود
طبل
طبل زن

 dramaticنشان دادن ،به نمایش گذاشتن
 dressing tableبحث ،مشاجره ،بحث کردن
 dropletقطع کردن ،مختل کردن ،برهم زدن
( droughtشکر و غیره) حل کردن ،حل شدن
 drownدوردست ،دور
 drowsyتفاوت ،فرق
 drumتشخیص دادن ،فرق گذاشتن
 drummerبرجسته ،متمایز ،معروف ،مشهور

مقرر ،قرار شده ،به علت ،در نتیجه

 dueرنج ،درد ،رنج دادن ،ناراحت کردن

خسته کننده ،کسل کننده

 dullتوزیع کردن ،پخش کردن ،تقسیم کردن

خنگ ،کودن  -الل
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 dumbناحیه ،منطقه
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disappointing
disappointment

disapproval
disaster
disastrous
discipline
disclose
discourage
discovery
disgrace
disgraceful
disgust
dishonest
dismiss
disorganized
display
dispute
disrupt
dissolve
distant
distinction
distinguish
distinguished
distress
distribute
district

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه دوازدهـ ـ ـ ـ ـ ـم :لغ ـ ـ ــت  661تا 720
Words

Persian Meanings

Persian Meanings

 embarrassedخاک ،گرد و خاک ،گرد گیری کردن

خجل ،شرمنده ،دستپاچه ،سراسیمه

 embarrassingسطل آشغال

خجالت آور ،شرم آور  -نامطلوب

 embarrassmentدستمال گردگیری

خجالت،شرم ،دستپاچگی ،سراسیمگی

 embraceمعاف از مالیات ،معاف از عوارض گمرکی

در آغوش کشیدن ،بغل کردن

 emergeکوتوله ،خیلی ریز

پدیدار شدن ،ظاهر شدن ،بیرون آمدن
مهاجرت کردن

 emigrateدینامیت ،نوعی ماده انفجاری

احساس یگانگی ،همدلی

( empathyشخص) مشتاق،آرزومند

امپراتور ،فرمانروا

 emperorعقاب
 emphasizeزمین لرزه ،زلزله

تاکید کردن بر ،تکیه کردن روی
امپراتوری ،فرمانروایی

 empireآرامش ،آسایش( ،درد) تسکین دادن

استخدام کردن ،به کار گماردن

 employاقتصادی( ،مربوط به علم) اقتصاد
 employmentصرفه جو ،با صرفه ،اقتصادی

کار ،شغل  -استخدام

 encloseعلم اقتصاد

ضمیمه کردن ،دیوار کشی کردن
روبه رو شدن ،مواجه شدن ،رویارویی

 encounterاقتصاددان

تشویق کردن ،ترغیب کردن ،حمایت

 encourageلبه ،کناره ،مرز
 encyclopediaچاپ ،ویرایش ،نسخه

دایرة المعارف ،دانش نامه

( endeavorروزنامه ،مجله) سردبیر ،ویراستار

سعی ،تالش ،سعی کردن
منتهی شدن ،منجر شدن ،سرانجام

 end upماهر ،زبردست ،مؤثر ،کارآمد ،الیق

دوام داشتن ،تحمل کردن

 endureکوشش ،سعی ،تالش

استخدام کردن ،بکار گرفتن  -نامزد کردن

 engageبادمجان (سیاه)

نامزدی

 engagementآرنج

مهندسی

 engineeringانتخاب ،انتخابات ،رأی گیری
 enhanceبرق کار ،تکنسین برق

افزایش دادن ،بهبود ،بهتر کردن

 enjoymentالکترونیکی

لذت ،خوشی

 enlargeالکترونیک

بزرگ کردن ،بزرگ شدن

 enormousشیک ،زیبا ،شکیل

بزرگ ،عظیم
پرسیدن ،پرس و جو کردن

 enquireآسانسور

سؤال ،پرسش ،تحقیق

 enquiryحذف کردن،رفع کردن ،برطرف کردن

اطمینان دادن ،اطمینان حاصل کردن
سرگرم کردن ،مشغول کردن  -پذیرایی کردن

13

( ensureدر /به) جای دیگر ،جاهای دیگر
 entertainخجالت زده کردن ،شرمنده کردن
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Words
dust
dustbin
duster
duty-free
dwarf
dynamite
eager
eagle
earthquake
ease
economic
economical
economics
economist
edge
edition
editor
efficient
effort
eggplant
elbow
election
electrician
electronic
electronics
elegant
elevator
eliminate
elsewhere
embarrass

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه ر ز
سیده ـ ـ ـ ـم :لغ ـ ـ ــت  721تا 780
Words

Persian Meanings

Persian Meanings

 eventuallyسرگرم کننده – بازیگر کمدی

سرانجام ،باالخره
دلیل ،مدرک ،عالمت ،نشانه  -شاهد

 evidenceسرگرم کننده ،مشغول کننده

ظاهرأ ،آشکارا

 evidentlyتفریح ،سرگرمی
 evilعالقه ،شوق ،اشتیاق

بد ذات ،گناه ،بدی ،بال ،مصیبت

 evolveمشتاق ،با حرارت

بیرون دادن ،استنتاج کردن ،نمو کردن
بزرگنمایی کردن ،مبالغه کردن  ،اغراق کردن

امتحان ،آزمون  -معاینه  -بررسی

 examinationحسود ،بخیل

معاینه کردن  -امتحان کردن  -بررسی کردن

 exceptionبیماری همه گیر

استثناء ،مورد استثناء

 exceptionalقسمت ،بخش ( رمان ،فیلم و)...

استثنائی ،عالی ،فوق العاده

 excessبرابر ،مساوی – همسان ،هم رتبه

اضافی ،زیادی

 excitementبرابری ،تساوی

هیجان ،ذوق

 excludeخط استوا

کنار گذاشتن ،نادیده گرفتن

 excuseتجهیزات ،ابزار ،امکانات

عُذر ،بهانه( ،خطا و  )...نادیده گرفتن
اگزوز  -به پایان رساندن – خسته کردن
به نمایش گذاشتن ،ارائه دادن
نمایشگاه
تبعید کردن ،تبعید
وجود ،هستی
خروج( ،راه) خروجی
توقع داشتن ،انتظار داشتن
توقع ،انتظار
سفر ،مسافرت ،گروه اعزامی
خرج ،هزینه
متخصص ،کارشناس ،خبره

 examineحسادت ،حسادت کردن
 exceptحماسی ،رزمی

به جز ،به غیر از

خسته کننده

 exaggerateورود ،حق ورود  -راه ورودی ،در

 exhaustعصر ،دوره ،دوران
 exhaustingاشتباه ،خطا ،غلط
 exhibitپله برقی ،پلکان برقی
 exhibitionمحافظ ،همراه – محافظت کردن
 exileمقاله ،رساله
 existenceبنیاد نهادن ،تشکیل دادن
 exitتاسیس ،تشکیل ،مؤسسه ،تشکیالت
 expectملک ،زمین – ناحیه ،منطقه
 expectationآژانس امالک
 expeditionمشاور امالک
 expenseتخمین زدن ،برآورد کردن ،تخمین
 expertابدی ،همیشگی

صریح ،واضح ،روشن

 explicitقومی ،نژادی

منفجر کردن ،منفجر شدن

 explodeارزیابی کردن ،برآورد کردن
 exploreتبخیر شدن ،بخار شدن

کاوش کردن ،بررسی کردن
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Words
entertainer
entertaining
entertainment
enthusiasm
enthusiastic
entrance
envious
envy
epic
epidemic
episode
equal
equality
equator
equipment
era
error
escalator
escort
essay
establish
establishment

estate
estate agency
estate agent
estimate
eternal
ethnic
evaluate
evaporate

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه چهاردهـ ـ ـ ـ ـ ـم :لغ ـ ـ ــت  781تا 840
Words

Persian Meanings

Persian Meanings

 family treeانفجار

شجره نامه  -دودمان
قحطی ،کمبود ،کمیابی

 famineقابل انفجار ،ماده منفجره

آرزو ،خیال ،رؤیا

( fantasyکاال) صادرات  -صادر کردن
 fareنشان دادن ،در خطر قرار دادن

کرایه ( تاکسی و )...

 farewellبزرگراه

خداحافظی

 fascinateامتداد دادن ،توسعه دادن ،امتداد

شیفته کردن ،مجذوب کردن
جذاب ،خیره کننده

 fascinatingپهناور ،وسیع ،گسترده ،زیاد

جذابیت ،کشش

 fascinationحد ،اندازه ،درجه ،وسعت ،میزان

مد ،مد روز ،متداول ،مرسوم

 fashionableبیرونی ،خارجی
 fashion designerمنقرض شدن ،از بین رفتن

طراح مد
محکم کردن ،سفت بستن – متصل کردن
قالب ،چفت

 fastenانقراض ،نابودی
 fastenerخاموش کردن

مرگبار ،فاجعه آمیز ،مهلک

 fatalفوق العاده ،غیر عادی ،عجیب

نقص ،عیب ،تقصیر ،گناه ،اشتباه

 faultولخرج ،پر هزینه

بی نقص ،بی عیب  -کامل
هراسناک ،ترسیده ،بیمناک
نترس ،بی پروا
پر (پرنده)
حق الزحمه ،مزد ،اجرت  -حق عضویت
واکنش ،جواب ،فیدبک
دوست ،رفیق ،هم نوع ،همانند
(حیوان ،گیاه) ماده؛ مؤنث ،زن؛ دختر
زنانه
طرفدار حقوق زن
حصار ،پرچین

extraordinary

extravagant

 fellowشگفت انگیز ،فوق العاده افسانه ای

بی نهایت ،خیلی زیاد
ابرو (چشم)
مژه (چشم)
پلک (چشم)
بینایی ،دید

 femaleتسهیالت ،امکانات  -تجهیزات
 feminineشکست خوردن ،مردود شدن(در)
 feministاز هوش رفتن – ضعیف ،بی حال
 fenceمنصف ،عادل – زیبا  -نمایشگاه

حاصلخیز ،پر بار  -مستعد
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expose
expressway
extend
extensive
extent
external
extinct
extinction
extinguish

fabulous
facilities
fail
faint
fair
fairly
faith
faithful
fake
fame

faultless
fearful
fearless
feather
fee
feedback

 fertileایمان ,اعتقاد ،باور

جنگجو  -سرسخت  -هواپیمای شکاری

export

انتهایی ،دورترین  -پایانی ،حداکثر  -شدید

داستان ،قصه ،ادبیات داستانی ،افسانه

داستان (تخیلی)

explosion
explosive

extreme
extremely
eyebrow
eyelash
eyelid
eyesight

 fictionنسبتأ ،تاحدی ،تا اندازه ای

کود

Words

 fertilizerوفادار  -با ایمان
 fictionجعلی ،تقلبی ،بدلی
 fighterشهرت ،آوازه
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واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه پانزدهم :لغ ـ ـ ــت  841تا 900
Words

Persian Meanings

Persian Meanings

مرکز ،کانون  -توجه کردن ،تمرکز کردن

 focusرقم ،شکل ،تصویر ،حدس زدن

مِه آلود

 foggyپرونده ،پوشه ،فایل

تا کردن ،تا زدن – خط تا

 foldتآمین بودجه ،مالی

مردم

 folkمالی ،پولی

رقص محلی
مجبور کردن ،وادار کردن  -قدرت ،نیرو
پیش بینی کردن ،پیش بینی
پیشانی

 folk danceناخن
 forceسر انگشت
 forecastآژیر اعالم حریق
 foreheadپله اضطراری

پیش بینی کردن

 foreseeشومینه ،بخاری دیواری

برای همیشه ،تا ابد

 foreverدرجه یک – پست پیشتاز

فراموشکار
عفو ،بخشش
شکل گیری ،تشکیل
دو هفته
شانس ،اقبال  -پول هنگفت ،ثروت
جلو،فرستادن ،ارسال کردن
تاسیس ،ایجاد  -اساس ،مبنا  -زیر بنا
فواره
(قلم) خودنویس
(در ریاضیات) کسر  -ذره ،خورده

 forgetfulماهیگیر
 forgivenessشادابی ،تندرستی  -سازگاری
 formationپرچم
 fortnightشعله
 fortuneدرخشیدن  -برق ،درخشش ،نور
 forwardآپارتمان – صاف ،هموار ،مسطح  -پنچر
 foundationچاپلوسی کردن
 fountainچاپلوسی ،تملق
 fountain penطعم ،مزه ،چاشنی زدن به
 fractionگریختن ،فرار کردن

Words
figure
file
finance
financial
fingernail
fingertip
fire alarm
fire escape
fireplace
first-class
fisherman
fitness
flag
flame
flash
flat
flatter
flattery
flavor
flee

شکستنی ،نازک ،ظریف

 fragileقابل تغییر ،انعطاف پذیر ،خم شدنی

قاب ،چهارچوب – بدنه – قاب کردن

 frameدلبری کردن ،طنازی کردن

صادق،صادقانه ،رک ،روراست

 frankشناور بودن ،شناور شدن

flexible
flirt
float
flood
flour
flourish

 friendshipجریان ،جاری شدن ،ریختن – سلیس ،روان

flow
flowery
fluent
foam

آزادی ،استقالل

 freedomسیل ،طغیان کردن – انبوهی از...

آزاد راه ،اتوبان ،بزرگ راه

 freewayآرد

مکرر ،فراوان
دوستی ،رفاقت
(موی) فرفری
قورباغه
مأیوس کننده ،یأس آور
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 frequentشکوفا شدن ،رشد کردن
( frizzyطرح)گلدار
 frogروان ،سلیس
 frustratingکف (صابون و ،)...حباب
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واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه شانـ ـ ـ ـ ـ ـزده :لغ ـ ـ ــت  901تا 960
Persian Meanings

Words

Persian Meanings

نابغه ،با استعداد – استعداد ،توانایی

 geniusماهی تابه

مهربان ،مالیم ،دلنواز ،معتدل ،آرام

 gentleانجام دادن – اجرا کردن

واقعی ،حقیقی ،اصل
جغرافیا
زمین شناسی
هندسه
میکروب
حرکت سر و دست  -ژست ،حالت
از شرِ ....خالص شدن

 genuineپول  ،صندوق ،سرمایه گذاری
 geographyاساسی ،بنیادی ،مهم
 geologyتشییع جنازه ،خاک سپاری ،تدفین
 geometryشهربازی
 germعصبانی ،خشمگین
( gestureخانه و غیره) اسباب ،اثاثیه ،مبلمان
 get rid ofپیش تر ،جلوتر ،دورتر ،بیشتر

شبح ،روح

 ghostعالوه بر این ،به عالوه

عظیم ،غول پیکر ،خیلی بزرگ

 giantفیوز (برق)

غول آسا ،غول پیکر

 giganticبهانه جویی – بهانه جویی کردن

هر هر خندیدن ،نخودی خندیدن

 giggleایراد گیر ،بهانه جو  -وسواسی

نگاهی انداختن ،نظری انداختن

 glanceکهکشان

جهانی

 globalقمار کردن ،شرط بندی کردن

جهان ،دنیا ،زمین – حباب ،گوی
غمگین ،گرفته – تیره ،تاریک
زیبا ،عالی ،با شکوه ،شکوهمند
شکوه ،عظمت ،بزرگی ،افتخار
لغت نامه ،واژه نامه
دستکش
درخشان ،تابان – عالی ،خوب
چسپ ،چسپاندن ،بهم چسپاندن
دروازه بان ،گلر
خوبی ،نیکی ،مهربانی
شایعه ،دری وری
حکومت کردن بر ،فرمان راندن
دولت ،حکومت
حاکم ،فرمانروا
با وقار ،متین
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 globeقمار باز
 gloomyگروه – باند تبه کار – جمع دوستانه
 gloriousشکاف ،فاصله
 gloryآشغال ،زباله
 glossaryسطل آشغال ،آشغال دانی
 gloveدروازه ،ورودی
 glowingجمع کردن ،جمع آوری کردن
 glueگردهمایی
 goalkeeperزل زدن ،خیره شدن
 goodnessجنسیت
( gossipزیست شناسی)ژن
 governسرلشکر ،ژنرال  -همگانی ،معمولی ،جامع
 governmentتعمیم دادن ،عمومیت بخشیدن به
 governorسخاوت ،بخشش
 gracefulژنتیک
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Words
frying pan
fulfill
fund
fundamental
funeral
funfair
furious
furniture
further
furthermore
fuse
fuss
fussy
galaxy
gamble
gambler
gang
gap
garbage
garbage can
gateway
gather
gathering
gaze
gender
gene
general
generalize
generosity
genetic

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه هفده ـ ـ ـ ـم :لغ ـ ـ ــت  961تا 1020
Persian Meanings

Persian Meanings

Words

 gunمهربان ،با عاطفه

تفنگ ،اسلحه

 habitatقاپیدن ،گرفتن

محل سکونت

 hailدرجه بندی کردن ،طبقه بندی کردن

تگرگ

 haircutتدریجی

اصالح مو ،آرایش مو
آرایشگر

 hairdresserفارغ التحصیل

سشوار

 hairdryerغله ،غالت

نیم بها ،نصف قیمت

 half-priceنوه پسر
 halfwayملخ

در بین ،در وسط
چکش – با چکش زدن ،کوبیدن

گور ،قبر  -خطرناک ،جدی

hammer
 handcuffsسنگ قبر
 handfulقبرستان ،گورستان
( handheldنیروی) جاذبه ،اهمیت ،شدت
 handicapخاکستری
 handicappedحرص ،طمع

دستبند
یک مشت ،اندکی ،معدودی
(وسایل الکترونیکی و غیره) دستی
نقص ،معلولیت
عقب افتاده ،معلول

 handkerchiefحریص ،طمع کار  -پرخور

دستمال

 handsomeسبزی فروش

خوش تیپ ،خوش قیافه  -شیک

 handwritingگلخانه

دستخط

 hard-heartedغم ،غصه ،اندوه ،تأسف

سنگدل
سختی ،دشواریها

 hardshipغصه خوردن ،تأسف خوردن

هماهنگی ،سازگاری ،هارمونی

 harmonyبقال ،خواروبار فروش  -بقالی

خشن ،دلخراش  -بیرحمانه ،خشونت آمیز

 harshخواروبار

محصول ،خرمن – فصل درو ،هنگام درو

 harvestطبقه همکف

عنوان

 headingفزاینده ،روز افزون

چراغ جلو اتومبیل
مدیر مدرسه
اداره مرکزی ،ستاد ،مرکز اداری
پشیرفت ،موفقیت ،پیشروی
درمان کردن ،مداوا کردن ،بهبود یافتن
بهداشت و درمان
سمعک
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 headlightتوسعه ،گسترش ،رشد( ،گیاه) رویش
 headmasterضمانت ،تعهد ،گارانتی کردن
 headquartersنگهبان ،محافظ ،محافظت کردن از
 headwayمهمان سرا ،مهمان پذیر
 healراهنمایی ،مشورت
 health careگناه ،تقصیر ،جرم
 hearing aidگناهکار ،مجرم
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Words
gracious
grab
grade
gradual
graduate
grain
grandson
grasshopper
grave
gravestone
graveyard
gravity
gray
greed
greedy
greengrocer
greenhouse
grief
grieve
grocer
groceries
ground floor
growing
growth
guarantee
guard
guest house
guidance
guilt
guilty

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه هجدهـ ـ ـ ـ ـ ـم :لغ ـ ـ ــت  1021تا 1080
Persian Meanings
خنده دار ،بامزه ،مضحک
شوخی ،بذله گویی ،مزاح

Words

Persian Meanings

 humorousدلشکسته
 humorبی عاطفه ،بی رحم

کوهان (شتر)

 humpجهنم

تندباد ،طوفان

 hurricaneکاله ایمنی

مضر ،آزار دهنده

 hurtfulپرس غذا

خط تیره ( ،)-نشانه اتصال

 hyphenنیم کره (زمین) ،نیم کره ی مغز

کوه یخی

 icebergقهرمان – قهرمان داستان یا فیلم

پیست اسکیت روی یخ

 ice rinkقهرمانانه ،شجاعانه ،دلیرانه

به عبارت دیگر ،یعنی ،به این معنی که
ایده آل ،مطلوب
اصطالح

ابله ،کودن ،احمق
بت
روشن کردن ،آتش زدن
نادیده گرفتن ،چشم پوشیدن از
بی خبری ،ناآگاهی  -جهالت
نا آشنا ،نا آگاه – نا وارد
غیر قانونی ،خالف قانون
با تصویر توضیح دادن ،شرح دادن
مبتکر ،خالق – خیال پرداز
تقلید کردن

 i.e.قهرمان (زن)
 idealشک داشتن ،تردید داشتن
 idiomبه خواب زمستانی رفتن
 idiotسکسکه ،سکسکه کردن
 idolبزرگراه ،شاهراه
 igniteتوخالی ،پوچ ،میان تهی  -حفره ،گودال
 ignoreصفحه شخصی ( کامپیوتر)
 ignoranceغربت زده ،غریب – دچار اندوه
 ignorantماه عسل
 illegalافق ،خط افقی
 illustrateافقی – صاف ،تراز
 imaginativeشاخ (حیوانات) – بوق (اتومبیل)

دستگاه ایمنی ،سیستم دفاعی بدن
مصون ساختن ،مصونیت دادن
تآثیر ،اثر
الزم ،ضروری( ،دستور زبان) امری

19

helmet
helping
hemisphere
hero
heroic
heroine
hesitate
hibernate
hiccup
highway
hollow
home page
homesick
honeymoon
horizon
horizontal
horn

 impactمجتمع مسکونی
 imperativeفروتن ،متواضع  -ساده ،محقر

housing estate

عظیم ،بسیار بزرگ ،وسیع ،فراوان

 immenseوحشت ،شوک

ایمن ،مصون ،واکسینه

hell

 imitateوحشتناک ،ترسناک ،هولناک

تقلید

مهاجرت

heartbroken
heartless

horrible
horrid
horror
horsepower
horseshoe
hospitability
hostage
housekeeper

 imitationشرور ،خبیث ،خشن

(شخص) مهاجر ،مقیم

Words

 immigrantاسب بخار
 immigrationنعل اسب
 immuneمهمان نوازی
 immune systemگروگان
 immunizeخانه دار
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humble

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه نوزده ـ ـ ـ ـ ـم :لغ ـ ـ ــت  1081تا 1140
Persian Meanings
شخص ،فرد ،انفرادی ،جداگانه ،مجزا
داخل ،توی خانه ،توی ساختمان
صنعتی
صنعت ،فن آوری
اجتناب ناپذیر ،قطعی ،حتمی
ارزان ،ارزان قیمت
بی تجربه ،ناوارد ،ناشی
نوزاد ،طفل ،شیر خوار
کودکستان
آلوده کردن ،مبتال کردن
عفونی ،مبتال ،آلوده
عفونت ،سرایت
مسری ،واگیر دار

Words

Persian Meanings

 individualضمنی ،تلویحی ،غیر مستقیم
 indoorsاشاره کردن ،به طور ضمنی گفتن
 industrialبی ادب ،بی تربیت ،بی ادبانه
( industryکاال) واردات ،وارد کردن
 inevitableتحمیل کردن( ،مالیات) وضع کردن
 inexpensiveغیر ممکن ،نشدنی
 inexperiencedاثر ،تآثیر ،عقیده ،نظر
 infantبا عظمت ،قابل مالحظه ،چشمگیر
 infant schoolزندانی کردن
 infectبهبودی ،پیشرفت
 infectedنادرست ،غلط ،اشتباه
 infectionناکافی ،نامناسب
 infectiousناتوان ،عاجز  -ناالیق

(قیمتها) تورم

 inflationعدم فعالیت ،عدم اقدام ،تنبلی

خودمانی ،دوستانه ،غیر رسمی

 informalاینچ (واحد طول =  2,45سانتی متر)

آموزنده ،پر معنی
جزء سازنده( ،در جمع) ترکیبات
ساکن شدن در
ساکن ،اهل
اولیه ،ابتدایی ،حرف اول نام
بی عدالتی؛ ظلم
جوهر
داخلی ،غیر مرزی ،به داخل کشور
بی گناه ،بی تقصیر
نوآوری ،ابداع
به عبارت دیگر
(کامپیوتر و غیره) ورودی
بررسی ،تحقیق
تحقیق؛ رسیدگی
فضول ،کنجکاو
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 informativeحادثه ،واقعه ،رویداد
بی مالحضه ،بی توجه  -بی احساس ،بی تفاوت

ingredient
 inhabitنا پایدار ،بی ثبات
 inhabitantباور نکردنی ،تعجب آور ،فوق العاده
 initialمردد ،بی اراده ،بی عزم
 injusticeبه راستی ،در واقع ،واقعآ ،مسلمأ
 inkاستقالل
( inlandکشور )... ،مستقل ،متکی به خود
 innocentفهرست (راهنما)
 innovationانگشت اشاره ،انگشت سبابه
 in other wordsاشاره کردن ،نشان دادن
 inputنشانه ،عالمت ،سرنخ
 inquestچراغ راهنما (اتومبیل)  -شاخص
 inquisitionبی عالقه ،خونسرد
 inquisitiveسوء هاضمه
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Words
implicit
imply
impolite
import
impose
impractical
impression
impressive
imprison
improvement

inaccurate
inadequate
incapable
inaction
inch
incident
inconsiderate

inconsistent
incredible
indecisive
indeed
independence

independent
index
index finger
indicate
indication
indicator
indifferent
indigestion

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه بیسـ ـ ـ ـتم :لغ ـ ـ ــت  1141تا 1200
Persian Meanings

Persian Meanings

Words

 interpreterناامن – ناپایدار ،نامطمئن

مترجم (حضوری) ،دیلمانج
ع کارِ...شدن
سخن کسی را قطع کردن ،مان ِ

 interruptغیر حساس

وقفه – فاصله زمانی

 intervalقرار دادن ،گذاشتن ،وارد کردن
 intolerableناچیز ،قلیل  -بی اهمیت

غیر قابل تحمل

 invadeاصرار کردن به /که ،تآکید کردن بر

حمله کردن ،یورش بردن ،هجوم بردن

 invasionبازرسی ،کنترل ،بازدید

حمله ،هجوم ،یورش

 investبازرس ،افسر تجسس

سرمایه گذاری کردن
تحقیق کردن  ،بررسی کردن

 investigateبا وجودِ ،علی رغم

بازپرس ،بازجو ،مأمور تحقیق

 investigatorمثال ،نمونه ،مورد
 involveفوری ،آنی

درگیر کردن ،شامل شدن

 involvedدستور دادن ،یاد دادن

درگیر ،گرفتار  -پیچیده

 involvementآموزش ،تعلیم ،دستورالعمل

درگیری ،شرکت ،مشارکت
اتو ،اتو کردن  -آهن ،آهنی

 ironابزار ،وسیله ،آلت موسیقی ،ساز
 ironing boardتوهین کردن به ،توهین ،اهانت

میز اتو

 irrelevantبیمه

نامربوط ،بی ربط

 irritateبیمه کردن

ناراحت کردن ،عصبانی کردن

 islandعقلی ،فکری ،عقالنی ،هوشمندی

جزیره
منزوی ،تنها – دور افتاده

 isolatedهوش ،ذکاوت
 isolationباهوش ،زیرک

انزوا ،تنهایی

 issueقصد داشتن(که) ،تصمیم داشتن(که)

منتشر کردن ،صادر کردن

 itchشدید ،سخت  -حاد ،عمیق

احساس خارش کردن ،خارش
دندانه دار ،دندانه دندانه

 jaggedمتراکم ،فشرده

سرایدار ،نگهبان ساختمان

 janitorعمدی

حسود ،حسادت آمیز

 jealousهمکاری متقابل ،تعامل

جواهر فروش ،جواهر ساز  -ساعت ساز

 jewelerبه طور مترادف ،به یک معنی

مفصل (پا و - )...اتصال
روزنامه ،مجله ،نشریه
روزنامه نگاری
قاضی  -داور  -قضاوت کردن  -داوری کردن

شعبده بازی کردن ،تردستی کردن
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joint
journal
journalism
judge
juggle

مداخله کردن ،دخالت کردن  -تداخل داشتن

داخلی ،درونی( ،نواحی)مرکزی
(پزشکی ،سیاسی و غیره) داخلی
ترجمه شفاهی کردن ،تفسیر کردن
تفسیر ،تعبیر
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Words
insecure
insensitive
insert
insignificant
insist on
inspection
inspector
in spite of
instance
instant
instruct
instruction
instrument
insult
insurance
insure
intellectual
intelligence
intelligent
intend
intense
intensive
intentional
interaction
interchangeably

interfere
interior
internal
interpret
interpretation

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه بی ـ ـ ـ ـ ـ ـست و یکم :لغ ـ ـ ــت  1201تا 1260
Persian Meanings
وکیل
الیه ،قشر
رهبری
مسابقات ورزشی ،لیگ
تکیه دادن ،خم شدن ،کج شدن
سال کبیسه

Words

Persian Meanings

 lawyerشعبده باز ،تردست

juggler
justice

 leadershipتوجیه کردن ،دلیل آوردن

justify

 layerعدالت ،عدل
 leagueسس گوجه فرنگی
 leanلگد زدن(،توپ) شوت کردن ،لگد
 lean yearمهربان ،خوش قلب ،دل رحم

چرم

 leatherمهربانی ،محبت

سخنرانی ،کنفرانس ،سخنرانی کردن

 lectureپادشاه ،سلطان

سخنران

 lecturerپادشاهی ،سلطنت

افسانه ،داستان  -اسطوره(شخص)

 legendدکه ،باجه ،کیوسک

خوانا (دستخط)  -روشن

 legibleوسایل ،ابزار ،جعبه ی وسایل ،کیت ،لوازم

وقت فراغت ،وقت تفریح

 leisureزانو زدن

شربت آبلیمو ،لیموناد
طول ،درازا
عدس

 lemonadeشوالیه ،سلحشور ،دلیر
 lengthچاقوها ( جمع کلمه ) knife
 lentilزدن ،ضربه زدن به ،کوبیدن ،ضربه

کم کردن ،کوچک شدن

 lessenگِره ،گره زدن

مرگبار ،کشنده

 lethalعقل کل ،عالمه دهر!

کاهو

 lettuceبا اطالع ،آگاه

آزاد منش ،خالی از تعصب  -آسان گیر

 liberalکار (اجباری) ،نیروی کار

آزاد کردن

 liberateکارگر

آزادی

 libertyنردبان

گواهینامه – جواز ،پروانه (کسب)

( licenseحشره) کفشدوزک

پالک ماشین
کمربند نجات ،کمربند ایمنی

 license plateبره ،گوشت بره
 lifebeltصاحب خانه (زن)

قایق نجات

 lifeboatصاحب خانه (مرد)

نجات غریق

 lifeguardمنظره ،چشم انداز

طول عمر ،طول زندگی
بلند کردن ،برداشتن  -آسانسور
باال بر ،بلند کننده  -وزنه بردار
آسانسورچی ،متصدی آسانسور
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Words

 lifetimeفانوس ،چراغ
 liftعرض جغرافیایی
 lifterدومی ،دیگری
 liftmanپرتاب ،پرتاب کردن ،به آب انداختن
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ketchup
kick
kind-hearted
kindness
king
kingdom
kiosk
kit
kneel
knight
knives
knock
knot
know-all
knowledgeable

labor
laborer
ladder
ladybird
lamb
landlady
landlord
landscape
lantern
latitude
latter
launch

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه بی ـ ـ ـست و دوم :لغ ـ ـ ــت  1261تا 1320
Persian Meanings
شیک ،مجلل ،لوکس

Words

Persian Meanings

 luxuriousاحتمال

(مربوط به) ماه ،قمری

 lunarشباهت ،همانندی

ترانه ،غزل

 lyricsهمانطور ،همان گونه

دیوانه
دیوانگی
سحر آمیز  -فوق العاده ،بسیار عالی
باشکوه ،مجلل ،فوق العاده
صندوق پست

 madحد ،مرز  -محدود کردن
 madnessشل ،سست ،لق  -لنگیدن
 magicalماتیک ،رژ لب
 magnificentادبیات ،آثار ادبی
 mailboxادبی ،ادیبانه ،ادیب

پستچی ،نامه رسان

 mailmanآشغال ،زباله ،به هم ریختن

حفظ کردن ،نگه داشتن

 maintainسر زنده ،با نشاط – جالب توجه

نگهداری

 maintenanceمارمولک

ذرت ،بالل

 maizeوام ،قرض

اصلی ،عمده ،بنیادی  -سرگرد (در ارتش)

 majorراهرو ،ورودی آپارتمان – تاالر مالقات

اکثریت ،قسمت عمده
(حیوان) نر؛ (شخص) مذکر،مرد ،پسر
(جانور) پستاندار
اداره کردن ،توانستن ،از عهده برآمدن
مدیر ،رئیس
میوه انبه
به بازی گرفتن ،به کار بردن
دستی  ،کتابچه راهنما
تولید کردن ،ساختن

 majorityقفل کردن ،قفل
 maleمنطق ،علم منطق
 mammalمنطقی
 manageبستنی یخی
 managerتنها ،بی کس ،غریب
 mangoطول جغرافیایی
 manipulateبلند مدت ،دراز مدت
 manualتوالت ،مستراح
 manufactureمنتظر بودن برای

تولید کننده ،سازنده

 manufacturerکامیون

تولید ،ساخت

 manufacturingمحلول ،لوسیون

حاشیه ،لبه
ازدواج

 marginبخت آزمایی ،التاری ،شرط بندی
 marriageسالن استراحت – صندلی راحتی

فوق العاده ،خیلی خوب

 marvelousدوست داشتنی

مردانه

 masculineوفادار ،باوفا

مقدار زیاد ،توده ،انبوه( ،فیزیک) جرم
عظیم ،غول پیکر ،حجیم ،سنگین
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 massبار سفر ،وسائل سفر ،چمدان
( massiveآب و )...ولرم ،نیم گرم
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Words
likelihood
likeness
likewise
limit
limp
lipstick
literature
literary
litter
lively
lizard
loan
lobby
lock up
logic
logical
lollipop
lonely
longitude
long-term
loo
look forward to

lorry
lotion
lottery
lounge
lovable
loyal
luggage
lukewarm

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه بیست و س ـ ـوم :لغ ـ ـ ــت  1321تا 1380
Persian Meanings
هزاره ،دوره هزار ساله
با ایما و اشاره بیان کردن ،پانتومیم
تقلید کردن  -مقلد ،تقلید کننده
مینیاتور ،نمونه ی کوچک

Words

Persian Meanings

 millenniumشاهکار (نقاشی ،سینمایی ،ادبی و)...
 mimeقوطی کبریت
 mimicدوست ،رفیق ،یار
 miniatureمادری ،مادرانه

کم کردن ،به حداقل رساندن

 minimizeریاضیدان

حداقل

 minimumتشک (تختخواب)

معدن کاری ،استخراج معدن

( miningانسان) بالغ ( -میوه ،دانه) رسیده

وزیر

 ministerحداکثر ،بیشترین حد

وزارت ،وزارت خانه

 ministryعلفزار ،مرتع

جزئی
اقلیت ،حداقل
(عدد و غیره) منفی  -منها
معجزه
معجزه آسا ،اعجاز آمیز
بد رفتاری کردن ،بی ادبی کردن
مالل آور ،دلگیر – افسرده ،پریشان
بدبختی ،سیه روزی ،مصیبت
گمراه کردن ،فریب دادن
مِه( ،شیشه وغیره) بخار
مخلوط ،مختلط
مخلوط ،ترکیب
ناله کردن ،نالیدن  -شکایت کردن
ارازل و اوباش ،افراد شرور
فروتن ،متواضع
تغییر دادن ،اصالح کردن
مرطوب ،نمناک
رطوبت ،نم
کنترل کردن ،نمایشگر ،مانیتور
هیوال
بنای یادبود ،اثر تاریخی
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 minorدر این مدت ،در این فاصله ،در این حین
 minorityمکانیسم ،سازوکار ،راه ،روش
 minusاندازه گیری ،سنجش
جلسه ،اجالس ،نشست ،گرد همآیی ،مالقات

miracle
 miraculousخربزه

 misbehaveآب شدن ،ذوب شدن ،آب کردن
 miserableعضویت
 miseryبه یاد ماندنی ،فراموش نشدنی
 misleadبه خاطر سپردن ،حفظ کردن ،از بر کردن
 mistتعمیر کردن
 mixedبخشش ،عفو ،شفقت
 mixtureصرفأ ،فقط
 moanادغام کردن ،یکی کردن
 mobمزیت ،برتری  -سزاوار بودن ،الیق بودن
 modestچرخ و فلک
کثیف و نامرتب  -کثیف کردن  -بهم ریختن

modify
 moistبه هم ریخته ،کثیف
 moistureشیوه ،روش ،متد
 monitorمیانسال

 monsterقدرتمند ،توانا – کبیر ،عظیم ،بسیار زیاد
 monumentمزیت ،برتری – سزاوار بودن ،الیق بودن
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Words
masterpiece
matchbox
mate
maternal
mathematician
mattress
mature
maximum
meadow
meanwhile
mechanism
measurement
meeting
melon
melt
membership
memorable
memorize
mend
mercy
merely
merge
merit
merry-go-round

mess
messy
method
middle-aged
mighty
merit

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه بیست و چهـ ـارم :لغ ـ ـ ــت  1381تا 1440
Words

Persian Meanings

Persian Meanings

 narrowدمدمی مزاج ،کج خلق

(جاده و غیره) باریک ،کم عرض
به زور ،زورکی  -به سختی

 narrowlyمهتاب
 narrow-mindedعالوه بر این ،گذشته از این

کوته فکر ،تنگ نظر
بد ،ناخوشایند ،کثیف ( -شخص) بد ،رذل

 nastyپشه

شیطون ،شر ،تخس

 naughtyحرکت( ،دست ،بدن) اشاره

جهت یابی کردن – کشتی رانی کردن

( navigateدر بریتانیا) اتوبان ،بزرگ راه

نیروی دریایی ،ناوگان یا کشتی جنگی
رنگ سرمه ای ،آبی سیر
الزامأ ،ضرورتأ

 navyباال رفتن از ،صعود کردن از  -کوه
 navy blueکوه نورد
 necessarilyعزادار بودن ،سوگوار بودن

ضرورت ،لزوم ،نیاز

 necessityسبیل

گردنبند

 necklaceلقمه

سوزن ،عقربه قطب نما
بی نیاز ،غیر ضروری
بی توجهی کردن؛کوتاهی کردن در
مذاکره کردن  ،گفت و گو کردن
محل ،محله ،ناحیه  -همجواری
نه  ...نه ...
پسر برادر ،پسر خواهر
عصب  -جرأت ،شهامت ،جسارت
اعصاب خوردکن
النه ،آشیانه ،النه ساختن
شبکه
بی طرف  -خنثی  -بی رنگ
اما ،با وجود این ،با این حال
تازه متولد شده ،نوزاد
تازه وارد
روزنامه فروش

 needleحرکت ،جابه جایی  -جنبش ،نهضت
 needlessگلی ،گل آلود  -چرکین
 neglectچند فرهنگی
 negotiateچند گزینه ای
 neighborhoodضرب کردن ،افزایش یافتن ،زیاد شدن
 neither…norزیر لب گفتن ،زمزمه کردن
 nephewقتل ،آدم کشی ،کشتن ،به قتل رساندن
 nerveقاتل ،آدم کش
 nerve-rackingعضله ،ماهیچه
 nestقارچ (گیاه)
( networkمربوط به) موسیقی ،اهل موسیقی
 neutralنوازنده ،موزیسین
 neverthelessساکت ،آرام
 newbornمرموز ،اسرار آمیز ،عجیب ،راز آلود
 newcomerنق زدن  -عیب جویی کردن
 newsagentناخن  -میخ

اسم خودمانی ،اسم مستعار

 nicknameلخت ،برهنه ،عریان

دختر خواهر ،دختر برادر

 nieceدایه ،پرستار بچه
 nightclubدستمال

باشگاه شبانه ،کلوپ شبانه
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Words
moody
moonlight
moreover
mosquito
motion
motorway
mount
mountaineer
mourn
moustache
mouthful
movement
muddy
multicultural
multiple-choice

multiply
mumble
murder
murderer
muscle
mushroom
musical
musician
mute
mysterious
nag
nail
naked
nanny
napkin

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه بیست و پنـ ـ ـ ـ ـجم :لغ ـ ـ ــت  1441تا 1500
Persian Meanings
هدف ،بی طرفانه ،عادالنه

Words

Persian Meanings

 objectiveکابوس ،خواب بد

Words
nightmare
night- time

اجبار ،لزوم  -وظیفه ،تعهد

 obligationشب هنگام ،شب

اجباری

 obligatoryشریف ،اصیل  -نیک ،نیکو  -اشرافی

noble

( obligeبه نشانه ی موافقت) سر تکان دادن

nod
nomad
nominate
nonsense
noodle
nostril
nosy
notably
notepad
noticeable
notice board

مجبور کرن ،وادار کردن
مجبور ،ملزم
متوجه ،تیزبین

 obligedچادر نشین ،عشایر
 observantنامزد کردن ،پیشنهاد کردن

مانع ،معضل – سد ،بند

 obstacleحرف بی معنی ،حرف بیهوده  -پوچ

مسدود کردن ،بند آوردن

 obstructرشته فرنگی

کسب کردن ،به دست آوردن ،گرفتن
آشکار ،واضح ،روشن ،علنی
فرصت ،موقعیت ،مناسبت
اتفاقی ،گاه و بیگاه
هر از چندی ،گاه گاه
شغل ،حرفه ،تملک ،تصرف
تصرف کردن ،اشغال کردن  -ساکن شدن در

اتفاق افتادن ،رخ دادن
هشت پا ،اختاپوس
عجیب ،غیر عادی
جرم ،خالف ،توهین ،بی احترامی
اهانت آمیز ،ناخوشایند ،نفرت انگیز

 obtainسوراخ بینی
 obviousفضول
 occasionبه ویژه ،مخصوصأ
 occasionalدسته برگه یادداشت
 occasionallyقابل توجه ،قابل رؤیت ،محسوس
 occupationتابلوی اعالنات
 occupyمفهوم ،عقیده ،فکر
 occurبدنام ،رسوا
 octopusرمان ،داستان بلند  -تازه ،جدید
 oddرمان نویس
 offenceبی حس
 offensiveبی شمار ،بسیار فراوان ،متعدد

رنجاندن ،ناراحت کردن

 offendمهد کودک ،کودکستان

مقام ،مقام رسمی ،رسمی

( officialرشته) پرستاری

چاه نفت

 oil wellماده ی غذایی

پماد ،مرهم
از مد افتاده ،قدیمی ،کهنه
زیتون
روغن زیتون
حذف کردن ،کنار گذاشتن
به بعد ،آن طرف
آخ
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 ointmentمقوی ،مغزی
 old-fashionedدرخت بلوط ،چوب بلوط
 oliveقسم ،سوگند
 olive oilمطیع ،فرمانبردار
 omitچاقی ،فربهی – مرض چاقی
 onwardsاعتراض کردن ،مخالفت کردن
 oopsاعتراض ،ایراد
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notion
notorious
novel
novelist
numb
numerous
nursery school
nursing
nutrient
nutritious
oak
oath
obedient
obesity
object
objection

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه بیست و شش ـ ـ ـ ـم :لغ ـ ـ ــت  1501تا 1560
Words

Persian Meanings
کل ،کلی ،کال ،روی هم ر فته  -لباس کار

Persian Meanings

 overallشروع ،آغاز ،افتتاح ،افتتاحیه

opening
openly

 overcrowdedعمل کردن،اداره کردن ،جراحی کردن

operate

 overcomeآشکارا ،علنی

غلبه کردن ،چیره شدن ،فایق آمدن
شلوغ ،پر جمعیت
پل روگذر

 overpassکار ،فعالیت  -عمل جراحی

خارج (از کشور) ،در خارجِ؛ به خارج

( overseasدستگاه) متصدی( ،تلفن) اپراتور
 oversleepرقیب ،حریف

خواب ماندن
سبقت گرفتن از ،جلو زدن از

 overtakeفرصت ،موقعیت

اضافه کاری ،اضافه کار

 overtimeمخالفت کردن ،مقابله کردن
 overweightمخالفت ،مقاومت

چاق ،بیش از حد سنگین
بدهکار بودن به – مدیون بودن

 oweعینک فروش ،عینک فروشی
 owing toخوش بینی

به علت ،به سبب

 owlخوش بین

جغد
داشتن ،صاحبِ  ....بودن  -مال خود ،خود
صاحب ،مالک
گاو نر
قدم ،گام ،سرعت

 ownخوش بینانه
 ownerانتخاب ،امکان ،اختیار ،قدرت
 oxاختیاری ،انتخابی
 paceارکستر ،دسته نوازندگان

آرام کننده ،تسکین دهنده

 pacifierموجود زنده ،ارگانیسم

بسته ،پاکت ،بسته بندی کردن

 packageنشآت گرفتن ،ریشه گرفتن

مسکن (دارو) ،تسکین دهنده
بی درد ،بدون رنج
قلم نگ آمیزی و نقاسی
لباس خواب ،پیژامه
قصر ،کاخ
(چهره ،شخص) رنگ پریده ،زرد
کف دست  -درخت خرما
جزوه
وحشت ،هراس ،اضطراب
پلنگ
گیره کاغذ
کار دفتری
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Words

 painkillerیتیم ،بی کس
 painlessپرورشگاه یتیمان
 paintbrushشتر مرغ
 pajamasوگرنه ،در غیر اینصورت ،به غیر از این
 palaceباید ،بایستی ،بهتره
 paleبروز ،ظهور ،وقوع  -شیوع ،طغیان
 palmنتیجه ،حاصل ،پیامد
 pamphletخالصه ،چکیده ،طرح کلی
 panicکهنه ،قدیمی
 pantherخروجی ،بازده  -تولید ،محصول
 paper clipعالی ،برجسته
 paperworkبه طرف خارج ،به طرف بیرون
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operation
operator
opponent
opportunity
oppose
opposition
optician
optimism
optimist
optimistic
option
optional
orchestra
organism
originate
orphanـــ
orphanage
ostrich
otherwise
ought to
outbreak
outcome
outline
out of date
output
outstanding
outwards

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه بیست و هفـ ـ ـ ـ ـتم :لغ ـ ـ ــت  1561تا 1620
Persian Meanings
تکمیل ،کمال
اجرا کردن ،کار کردن ،عمل کردن
عملکرد ،کار( ،موسیقی و غیره) اجرا
بازیگر ،اجرا کننده

Persian Meanings

Words

 perfectionموازی ،متوازن
 performبسته

performance

چی فرمودین؟ پوزش می طلبم  -عفو کردن

 performerمجلس ،آپارتمان

عطر ،بوی عطر ،رایحه

 perfumeشریک ،همکار ،سهیم

شاید ،احتماال

 perhapsذره ،تکه ی کوچک

دائمی ،همیشگی

 permanentتا حدی ،تا اندازه ای

اجازه

 permissionبا حرارت ،با هیجان ،پر شور

اصرار ورزیدن ،ادامه دادن
مقاومت ،ایستادگی ،پشتکار
دارای پشتکار ،مصر
شخص ،شخصی
چشم انداز ،دورنما ،منظره
متقاعد کردن ،قانع کردن ،راضی کردن

 persistمنتقل کردن ،چسپاندن  -چسب مایع
 persistenceسرگرمی ،تفریح
 persistentراه پیاده ،مسیر ،مسیر حرکت
 personalمیهن پرست ،وطن پرست
 perspectiveگروه گشت زنی ،گشت  -گشت زدن
 persuadeطرح دار ،نقش دار

باور ،اعتقاد

 persuasionپیاده رو ،سنگ فرش ،کف خیابان

بدبینی

 pessimismپنجه ،چنگال

بنزین

 petrolپرداخت

نفت خام؛ نفت
داروساز
مرحله ،دوره
فیلسوف
فلسفه
نوازنده پیانو
جیب بر
سوراخ کردن ،شکافتن  -فرو کردن
(صدا) گوش خراش
توده ،دسته ،روی هم ریختن
زیارت
(میوه) آناناس
پیشگام ،پیشرو ،کاشف ،کاوشگر
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 petroleumصلح آمیز ،مسالمت آمیز  -آرام
 pharmacistطاووس
 phaseبادام زمینی
 philosopherمروارید
 philosophyدهاتی ،روستایی  -رعیت
 pianistعجیب ،غریب ،غیر عادی  -خاص ،ویژه
 pickpocketعابر پیاده
 pierceپوست کندن(میوه)  -پوست میوه
 piercingجریمه ،تاوان ،کیفر
 pileسوراخ کردن ،نفوذ کردن ،رخنه کردن در
 pilgrimageمستمری ،مقرری  -حقوق بازنشستگی
 pineappleفهمیدن ،متوجه شدن ،پی بردن (به)
 pioneerدریافت ،درک ،مشاهده ،استنباط
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Words
parallel
parcel
pardon
parliament
participant
particle
partly
passionate
paste
pastime
path
patriotic
patrol
patterned
pavement
paw
payment
peaceful
peacock
peanut
pearl
peasant
peculiar
pedestrian
peel
penalty
penetrate
pension
perceive
perception

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه بیست و هشـ ـ ـ ـ ـتم :لغ ـ ـ ــت  1621تا 1680
Persian Meanings
نظرسنجی ،انتخابات ،رأی دادن
حوض ،استخر ،برکه
ذرت بو داده ،پاپ کورن

Words

Persian Meanings

 pollلوله ،پیپ
 pondخط لوله
 popcornدزد دریایی

محبوبیت ،شهرت

 popularityاسلحه کمری ،هفت تیر

مسکونی ،پرجمعیت

( populatedفوتبال و …) زمین بازی  -قیر

بندر ،بندرگاه
نقاشی چهره ،تصویر ،عکس ،پرتره
موجبِ  ...شدن ،ایجاد کردن ،ژست
داشتن ،صاحبِ  ...بودن
مالکیت ،تملک

( portبیماری) طاعون  -بال ،مصیبت
 portraitکشتزار ،برنجزار ،پنبه زار
 poseچسب زخم – گچ بنایی – گچ مالیدن
 possessسکو ،جایگاه
 possessionنمایش نامه ،نمایش ،تئاتر

کد پستی

 postcodeبازیگوش ،شلوغ

به تآخیر انداختن ،به تعویق انداختن

 postponeزنگ تفریح ،وقت بازی

(بدن) حالت ،وضع( ،طرز) ایستادن
بالقوه ،احتمالی

 postureتقاضا ،درخواست (عاجزانه)
 potentialالتماس کردن  -اعتراف کرد (به جرم)

فقر ،تنگدستی

 povertyانبر دست

پودر (لباسشویی و)...

 powderداستان ،نقشه کشیدن ،توطئه کردن

تعریف کردن از ،تحسین کردن

 praiseآلوچه

تبلیغ کردن ،موعظه کردن

 preachلوله کش

واعظ ،مبلغ ،موعظه کننده

 preacherلوله کشی

احتیاط ،پیشگیری
پیش از  ...قرار داشتن ،قبل از  ...آمدن
ارزشمند ،با ارزش
دقیق ،درست ،معین ،مشخص
حامله ،باردار
ماقبل تاریخ ،پیش از تاریخ
حضور ،بودن
امروزی ،معاصر
سخنرانی،معرفی ،اجرا ،نمایش
حفظ کردن ،محافظت کردن از
مطبوعات ،فشار دادن

29

 precautionسینه پهلو ،ذات الریه
 precedeپول تو جیبی
 preciousبی فایده ،بیهوده  -بی معنا
 preciseدیدگاه ،نقطه نظر ،عقیده
 pregnantنشان دادن ،یادآور شدن
 prehistoricسم ،زهر ،سم دادن به ،مسموم کردن
 presenceسمی ،زهرآگین
 present-dayخط مشی ،سیاست
 presentationواکس ،واکس زدن ،برق انداختن
 preserveسیاسی( ،مربوط به) سیاست
 pressواکس ،جال  -برق انداختن  -واکس زدن
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Words
pipe
pipeline
pirate
pistol
pitch
plague
plantation
plaster
platform
play
playful
playtime
plea
plead
pliers
plot
plum
plumber
plumbing
pneumonia
pocket money

pointless
point of view
point out
poison
poisonous
policy
polish
political
polish

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه بیست و نه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم :لغ ـ ـ ــت  1681تا 1740
Words

Persian Meanings

Persian Meanings

 proveفرض کردن ،تصور کردن ،فکر کردن

ثابت کردن ،اثبات کردن ،معلوم شدن
به شرط اینکه ،اگر

 providedتظاهر کردن ،وانمود کردن

تهیه  ،تامین ،آذوقه ،مواد خوراکی

 provisionنسبتا ،خیلی ،کامال ،قشنگ
 psychologistسابق ،قبلی ،پیشین

روان شناس
روان شناسی

 psychologyغرور ،احساس غرور ،افتخار

نشر ،انتشار ،نشریه

 publicationکشیش
 publicityابتدایی ،آغازین ،نخستین

شهرت ،معروفیت

 public relationsقبلی ،پیشین

روابط عمومی

 puddleاولویت ،تقدم

چاله آب

 pumpkinزندان

کدو تنبل

 punchزندانی

مشت زدن به ،مشت ،ضربه

 punishmentخصوصی ،شخصی

تنبیه ،مجازات

 pupilحق ویژه ،امتیاز ،برتری ،مزیت

شاگرد خصوصی ،مردمک (چشم)

 purchaseروال ،رویه ،روند ،پروسه

خرید ،خریدن ،خریداری کردن

 purityادامه دادن( ،در کار) پیش رفتن

خلوص ،پاکیزگی
تعقیب کردن ،به دنبالِ  ...بودن

 pursueشغل ،حرفه ،کار

به تعویق انداختن ،خاموش کردن

 put offحرفه ای ،ماهرانه ،استاد ،با تجربه
 qualificationبیوگرافی ،مختصر ،وصف

صالحیت ،قابلیت ،مدرک تحصیلی

 qualifiedسود ،منفعت

واجد شرایط
صالحیت پیدا کردن ،واجد شرایط شدن
مقدار ،کمیت

 qualifyعمیق ،ژرف
 quantityپیشرفت ،توسعه ،پیشرفت کردن

دعوا ،نزاع ،درگیری – مشاجره کردن

 quarrelممنوع کردن ،قدغن کردن

مرحله یک چهارم نهایی (در ورزش)

 quarter-finalارتقا دادن  ،کمک کردن به

فرو نشاندن (عطش)
پرسشنامه
صف ،ردیف ،صف کشیدن
مالفه ،لحاف ،رو تختی
نقل قول کردن
خرگوش
نژادی
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 quenchفوری ،سریع  ،باعث  ...شدن
 questionnaireشاهد ،دلیل ،مدرک
 queueمال ،دارایی ،ثروت
 quiltپیشنهاد کردن ،توصیه کردن
 quoteرونق داشتن ،کامیاب شدن
 rabbitخوشبخت ،کامروا ،موفق
 racialمخالفت ،اعتراض ،اعتراض کردن (به)
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Words
presume
pretend
pretty
previous
pride
priest
primitive
prior
priority
prison
prisoner
private
privilege
procedure
proceed
profession
professional
profile
profit
profound
progress
prohibit
promote
prompt
proof
property
propose
prosper
prosperous
protest

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صفـ ـ ـ ـ ـ ــحه یس ام :لغ ـ ـ ــت  1741تا 1800
Words

Persian Meanings

Persian Meanings

 recommendationنژاد پرستی

توصیه ،پیشنهاد ،نظریه

 recoverتابان ،درخشنده ،تابشی

(سالمتی) باز یافتن ،بهبود یافتن

Words
racism
radiant

تفریحی

 recreationبخت آزمایی

raffle

مستطیل

 rectangleخشم ،غضب

rage
railway
rainbow
rainfall
raisin
random
rare
raspberry
rate
ratio
ration

بازیافت کردن ،بازیابی کردن

 recycleخط آهن ،ریل ،راه آهن ،قطار

(ورزش) داور

 refereeرنگین کمان

اصالح کردن ،تجدید نظر ،اصالح

 reformبارش باران ،میزان بارندگی
 refrigeratorکشمش

یخچال
پناهگاه

 refugeشانسی ،اتفاقی ،تصادفی

پناهنده

 refugeeنادر ،کمیاب ،غیر عادی

سرپیچی ،امتناع ،جواب رد

 refusalتمشک

امتناع کردن ،خودداری کردن ،جواب رد

 refuseسرعت ،شتاب ،ارزش  ...را تعیین کردن

راجع به ،درباره ی

 regardingنسبت ،نسبیت ،ضریب

بی اعتنا ،بی توجه

 regardlessسهمیه ،جیره – جیره بنده کردن

نام نویسی کردن ،ثبت نام کردن
نام نویسی ،ثبت نام
تاسف خوردن از ،تاسف ،افسوس
قاعده ،اداره ،کنترل؛ تنظیم
نسبتا ،کمابیش
رها کردن ،منتشر کردن ،ترشح کردن
مناسب ،مربوط
قابل اعتماد ،معتبر
آرامش ،تسکین ،مایه ی آرامش
(درد و غیره) تسکین دادن
دین ،مذهب ،آئین ،ایمان
بی میل ،اکراه
بی میلی
وابسته ،بودن به ،متکی بودن به
بقیه ،ادامه
بقایا ،ویرانه ها ،ته مانده ،باقی مانده
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 registerبه صدا در آمدن ،تلق و تلوق کردن
( registrationخوراکی) خام ،نپخته
 regretاشعه ،پرتو
 regulationعکس العمل نشان دادن ،واکنش
 relativelyواقع گرا ،واقع بین
 releaseفهمیدن ،درک کردن ،واقف بودن
 relevantمنطقی ،معقول
 reliableشورشی ،یاغی ،طغیانگر
 reliefطغیان ،شورش
 relieveبه یاد آوردن ،به خاطر آوردن
 religionقبض ،رسید ،دریافت ،وصول
 reluctanceگیرنده ،دریافت کننده( ،تلفن) گوشی
 reluctantپذیرایی ،استقبال ،بخش پذیرش
 rely onمتصدی پذیرش
 remainingفکر کردن ،حدس زدن ،قلمداد کردن
 remainsتشخیص ،شناسایی  -تصدیق
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rattle
raw
ray
react
realistic
realize
reasonable
rebel
rebellion
recall
receipt
receiver
reception
receptionist
reckon
recognition

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه یس و یـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـکم :لغ ـ ـ ــت  1801تا 1860
Persian Meanings

Words

Persian Meanings

شریف ،محترم

 respectableاظهار نظر ،گفته ،گفتن ،اشاره کردن

به ترتیب

 respectivelyقابل توجه ،چشمگیر ،فوق العاده

جواب دادن ،پاسخ دادن ،واکنش
مسئولیت

 respondبهبودی ،درمان ،مداوا
 responsibilityیادآور ،یادآوری  -یادداشت

بازگو کردن ،دوباره گفتن

 restateدور ،دور دست ،دور افتاده

بی قرار ،بی تاب ،نا آرام

 restlessاخراج کردن ،پاک کردن ،از بین بردن

برگرداندن ،احیا کردن

 restoreاجاره ،اجاره کردن ،اجاره دادن

محدود کردن ،منحصر کردن به

 restrictتعمیر کردن ،بازسازی کردن ،تعمیر

دستشویی ،توالت – اتاق استراحت
از سر گرفتن ،ادامه دادن ،ادامه یافتن
حفظ کردن ،نگه داشتن
(شخص) عقب افتاده ،عقب مانده
آشکار کردن ،نشان دادن

 restroomتکرار ،بازگویی
 resumeتکراری ،یکنواخت
( retainجانور) خزنده
 retardedخبرنگار ،گزارشگر
 revealنماینده ی  ....بودن ،نشانه ی  ....بودن

انتقام ،تالفی – کینه جوئی کردن

 revengeخزنده

درآمد ،سود سهام ،منافع ،عایدی

 revenueشهرت ،نام ،آوازه

برعکس کردن ،معکوس کردن،
بهبود بخشیدن ،احیا کردن ،بهبود
انقالبی
جایزه ،پاداش – پاداش دادن

 reverseشرط ،الزمه ،نیازمندی ،احتیاج
 reviveنجات دادن ،رها کردن ،نجات
 revolutionaryشباهت ،همانندی
 rewardشبیه بودن ،شباهت داشتن

قافیه ،شعر – هم قافیه بودن

 rhymeذخیره کردن ،اندوختن ،اندوخته

معما ،چیستان

 riddleساکن بودن ،اقامت داشتن

مسخره ،مضحک ،خنده دار
پاره کردن ،دریدن
رقیب ،حریف
پرسه زدن ،گشتن
نعره ،غرش  -نعره کشیدن – غرش کردن

برشته کردن ،کباب کردن ،بریان کردن
دزدیدن ،سرقت کردن از ،محروم کردن
سارق ،دزد
سرقت ،دزدی
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 ridiculousمحل اقامت؛ مسکن
 ripمقیم ،ساکن
 rivalمسکونی
 roamاستعفا دادن (از) ،کناره گیری کردن
 roarاستعفا
 roastمقاومت کردن  -نپذیرفتن
 robایستادگی ،مقاومت
 robberحل کردن
 robberyتفریحگاه ،استراحتگاه
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Words
remark
remarkable
remedy
reminder
remote
remove
rent
repair
repetition
repetitive
reptile
reporter
represent
reptile
reputation
requirement
rescue
resemblance
resemble
reserve
reside
residence
resident
residential
resign
resignation
resist
resistance
resolve
resort

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه یس و دوم :لغ ـ ـ ــت  1861تا 1920
Words

Persian Meanings

Persian Meanings

 salaryرومی( ،مربوط به) روم

حقوق ،درآمد

 sales clerkرمانتیک ،عاشقانه ،عشقی

فروشنده مغازه

 salivaریشه ،منشا ،سرچشمه ،ریشه داشتن

بزاق ،آب دهان

 sampleطناب ،ریسمان

نمونه

 sandگردش ،چرخش( ،زمین) حرکت وضعی

شن ،ماسه

 sarcasmچرخیدن ،چرخش کردن ،گردش کردن

طعنه ،سخن کنایه دار

 satellite dishپوسیده ،گندیده

بشقاب ماهواره
خشنودی ،رضایت

( satisfactionزمین و غیره) ناهموار ،پست و بلند

رضایت بخش ،قابل قبول

 satisfactoryمیدان ،چرخ و فلک
 satisfiedسفر رفت و برگشت

راضی ،خوشحال

 savageمسیر ،راه؛ جاده

وحشی ،وحشیانه ،بیرحمانه

 savingsجریان عادی ،روال معمول

پس انداز ،اندوخته

 scalpردیف – پارو زدن

پوست سر
غیبت ،بدگوئی  -رسوایی ،ننگ ،آبروریزی
کمیاب ،نادر ،به سختی
خیلی کم ،به سختی ،به دشواری
ترسیدن ،ترساندن
مترسک
ترسیده ،وحشت زده
ترسناک ،دلهره ور ،وحشتناک
متفرق کردن ،متفرق شدن
صحنه ،منظره ،چشم انداز
منظره ،چشم انداز – صحنه پردازی
بو ،شمیم ،رایحه ،عطر

 scandalسلطنتی ،شاهنشاهی
( scarceخاندان) سلطنتی
( scarcelyسطح و غیره) مالیدن ،ساییدن
 scareپالستیک ،پاک کن
 scarecrowآشغال ،زباله
 scaredیاقوت ،لعل – رنگ یاقوتی
 scaryویران کردن ،خراب کردن ،ویرانی
 scatterشایعه
 sceneروستایی؛ (مربوط به) روستا
 sceneryازدحام ،شلوغی  -با عجله رفتن
 scentمقدس

طرح ،نقشه ،برنامه – نقشه کشیدن

 schemeقربانی کردن ،فدا کردن؛ ایثار کردن

متخصص ،اهل فن ،خبره

 scholarکمربند ایمنی

بورس تحصیلی ،کمک هزینه تحصیلی
قیچی
عقرب
خراش ،زخم ،خراش دادن
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 scholarshipسنجاق قفلی
 scissorsبادبان – سفر دریایی ،قایق رانی کردن
 scorpionملوان ،دریانورد
 scratchمقدس
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Words
Roman

romantic
root
rope
rotation
rotate
rotten
rough
roundabout
round trip
route
routine
row
royal
royalty
rub
rubber
rubbish
ruby
ruin
rumor
rural
rush
sacred
sacrifice
safety belt
safety pin
sail
sailor
saint

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه یس و س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم :لغ ـ ـ ــت  1921تا 1980
Words

Persian Meanings

Persian Meanings

 severeجیغ زدن ،فریاد کشیدن ،جیغ ،فریاد

شدید ،سخت ،طاقت فرسا

 sewing machineصفحه ی نمایش ،صفحه ،مانیتور

چرخ خیاطی

( shabbyابزار) پیچ  -سفت کردن

کهنه ،مندرس ،ژنده
سایه ،،آفتابگیر – حباب (چراغ)

( shadeفیلم و غیره) متن ،نوشته
 shadowکنار دریا ،ساحل دریا

سایه

( shakeدر اتومبیل و غیره) کمربند (ایمنی)

تکان خوردن ،لرزیدن ،تکان

 shallowرازداری ،پنهان کاری

کم عمق

 shameرازداز ،راز نگهدار

خجالت ،شرم ،شرمساری

 sharpبخش ،محدوده ،ناحیه ،منطقه

تیز ،برنده

 sharpenمطمئن ،ایمن ،امنیت  ....را تامین کردن

تیز کردن

 sharpenerامنیت ،ایمنی  -امنیتی

مداد تراش
به طور ناگهانی ،یک مرتبه ،به وضوح

 sharplyدانه ،هسته ،تخم گیاه

خرد شدن ،خرد کردن

 shatterتکه ،برش ،قطعه
 shaveگرفتن ،قاپیدن ،چنگ زدن

تراشیدن ( ریش و)...

 shaverبه ندرت ،کم

ماشین ریش تراش

 sheetخودخواه

ورق ،برگ ،برگه

 shelterنیمسال (تحصیلی)

پناهگاه ،سر پناه ،پناه دادن (به)

( shiftمسابقه) نیمه نهایی

عوض کردن  ،دگرگونی ،شیفت
بند کفش

 shoelaceمعقول ،عاقالنه

کمبود ،کسری

 shortageحساس ،زودرنج
 shortlyاحساساتی ،عاطفی

کمی ،اندکی ،به زودی ،به همین زودی

 shoulderتوالی ،سلسله ،رشته

شانه (عضوی از بدن)
حمام ،دوش

 showerگروهبان (در ارتش)

میگو

 shrimpخدمت کردن ،کار کردن

کوچک شدن ،کوچک کردن  -آب رفتن
عوارض جانبی ،اثرات جانبی
پیاده رو
گردشگری ،دیدن مناظر
امضاء
اهمیت  -معنی ،مفهوم
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 shrinkجلسه ،نشست
 side effectsکنار گذاشتن؛ پس انداز کردن
 sidewalkزمینه ،موقعیت؛ محیط
 sightseeingمستقر شدن ،ساکن شدن ،سکونت
 signatureزیستگاه ،مسکن  -توافق  -تسویه
 significanceنصب کردن( ،دستگاه) راه انداختن
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Words
scream
screen
screw
script
seaside
seat belt
secrecy
secretive
sector
secure
security
seed
segment
seize
seldom
selfish
semester
semi-final
sensible
sensitive
sentimental
sequence
sergeant
serve
session
set aside
setting
settle
settlement
set up

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه یس و چـ ـ ـ ـ ـ ـهارم :لغ ـ ـ ــت  1981تا 2040
Persian Meanings
بویایی ،بو کردن  -بو ،عطر
بد بو
لبخند ،لبخند زدن
صاف ،هموار
راحت ،بی دردسر ،نرم ،روان
دو نیم کردن ،دو نیم شدن
کفش کتانی ،کفش ورزشی

Words

Persian Meanings

 smellمهم ،با اهمیت
 smellyداللت داشتن بر ،معنی دادن
 smileتابلوی کنار جاده ،عالمت جاده
 smoothساکت ،بی صدا
 smoothlyابریشمی ،نرم
 snapاحمق ،احمقانه
 sneakerسادگی ،فروتنی ،بی آالیشی

گلوله برف

 snowballساده کردن

بارش برف ،میزان برف

 snowfallهمزمان ،پشت سر هم

دانه برف

 snowflakeگناه

آدم برفی

 snowmanراستگو ،صادق

ماشین برف روب

 snowplowصادقانه ،خالصانه

به اصطالح

 so-calledآژیر خطر

خیس کردن،خیس خوردن  -رسوخ کردن

 soakواقع شده در ،واقع در  -جایگزین

صابون

 soapاستخوان ،استخوان بندی

سریال تلویزیونی
پودر لباسشویی
فوتبال
بیمه تأمین اجتماعی

 soap operaالغر ،نحیف
 soap powderجمجمه سر
 soccerآسمان خراش
 social securityگفتار عامیانه ،زبان کوچه بازاری

علوم اجتماعی

 social studiesقتل عام کردن ،کشتار دسته جمعی

مددکار اجتماعی

 social workerبرده ،غالم

جامعه شناسی
نرم کردن – کم کردن ،کاستن
ماده ی جامد ،جامد ،محکم ،سفت
منزوی ،تنها – عابد ،گوشه نشین
به یک نحوی ،به طریقی
خبره ،مجرب  -پیچیده ،دشوار
غم ،اندوه ،تأسف ،افسوس
جدا کردن ،تفکیک ؛ دسته بندی
روح
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 sociologyآستین
 softenباریک ،ظریف ،قلمی
 solidکم ،اندک ،کوچک  -ناچیز
 solitaryکمی ،تا حدودی ،نسبتا
 somehowالغر( ،امید ،شانس) کم ،اندک ،ضعیف
 sophisticatedسر خوردن ،لیز خوردن،لغزش
 sorrowلغزنده ،لیز
 sortشکستن ،خرد کردن ،تصادف
 soulعالی ،فوق العاده
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Words
significant
signify
signpost
silent
silky
silly
simplicity
simplify
simultaneous
sin
sincere
sincerely
siren
situated
skeleton
skinny
skull
skyscraper
slang
slaughter
slave
sleeve
slender
slight
slightly
slim
slip
slippery
smash
smashing

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه یس و پنـ ـ ـ ـ ـجم :لغ ـ ـ ــت  2041تا 2100
Persian Meanings
گرسنگی کشیدن ،از گرسنگی مردن

Words

Persian Meanings

 starveفضاپیما

ثابت ،ساکن

 stationaryجادار ،وسیع

لوازم التحریر

 stationeryگنجشک

آمار ،علم آمار

( statisticsزیست شناسی) نوع ،گونه

مجسمه ،تندیس

 statueعینک (دسته دار)

وضع ،موقعیت ،منزلت اجتماعی

 statusتماشاگر ،بیننده

ثابت ،محکم ،استوار  -یکنواخت

 steadyحدس زدن ،تفکر کردن ،تأمل

فوالد ،فوالدسازی
(شیب و غیره) تیز ،تند ،با شیب تند
چسبنده ،چسبناک  -سخت ،دشوار
سفت ،سخت ،خشک
موجودی ،ذخیره( ،شرکت) سرمایه
ذخیره سازی ،نگهداری ،انبار
طوفان
مستقیم ،راست ،صاف
صاف کرن ،مسطح کردن ،صاف شدن
غریب ،بیگانه؛ خارجی
توت فرنگی
نهر ،رود ،جوی
تقویت کردن ،تحکیم کردن

 steelادویه ،ادویه جات
 steepعنکبوت
( stickyآب و  )...ریختن ،بیرون ریختن
 stiffچرخاندن ،چرخیدن
 stockروح ،روان
 storageروحی ،معنوی
 stormتف کردن ،تف انداختن
 straightشکستن ،به چند گروه تقسیم کردن
 straightenضایع کردن ،لوس کردن ،خراب کردن
 strangerخود به خود؛ خود جوش ،بی مقدمه
( strawberryبه اندازه) یک قاشق
 streamجا ،محل ،خال ،لک ،پیدا کردن
 strengthenپاکیزه ،بی عیب

(شخص) مقرراتی ،سختگیر؛ (قانون) سخت

 strictهمسر

خوردن به ،اصابت کردن ،اعتصاب

 strikeپخش کردن( ،بیماری) سرایت کردن

(پزشکی) سکته ی مغزی

 strokeفشار دادن( ،آب و )...گرفتن ،فشار

دعوا ،کشمکش ،تالش ،کوشش ،تقال
لج باز ،کله شق ،یکدنده

 struggleسنجاب
 stubbornثابت ،استوار  -اصطبل (اسب و)...

استودیو ،اتاق ضبط

 studioکارکنان ،کارمندان ،کارمند گرفتن

کند ذهن ،کودن ،احمق ،احمقانه

 stupidپلکان

زیر دریایی
(حق) اشتراک ،آبونمان ،حق عضویت
تسلیم کردن ،تحویل دادن
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submarine
 subscriptionمنگنه ،سنجاق کوب
 submitزُل زدن ،خیره شدن

طرز ایستادن ،حالت بدن ،ژست  -نقطه نظر
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Words
spacecraft
spacious
sparrow
species
spectacles
spectacular
speculate
spice
spider
spill
spin
spirit
spiritual
spit
split
spoil
spontaneous
spoonful
spot
spotless
spouse
spread
squeeze
squirrel
stable
staff
staircase
stance
stapler
stare

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه یس و شش ـ ـ ـ ـم :لغ ـ ـ ــت  2101تا 2160
Words

Persian Meanings
بررسی ،مطالعه ،بررسی کردن ،مطالعه کردن

Persian Meanings

 surveyبعدی،متعاقب

زنده ماندن ،جان سالم به در بردن

 surviveماده ،چیز

حدس زدن ،گمان کردن ،مظنون بودن به

 suspectجانشین ،جایگزین – تعویض کردن

سوء ظن ،شک
مشکوک ،مظنون ،بدگمان
تحمل کردن ،نگه داشتن ،متحمل  ...شدن

قورت دادن ،بلعیدن – پرستو ،چلچله
باتالق
قو (پرنده)
قسم خوردن ،سوگند – فحش ،ناسزا
عرق ،عرق کردن
خیس عرق – پر زحمت
جارو کردن ،تمیز کردن
معشوقه ،یار  -عزیزم
ورم کردن ،متورم شدن ،آماس کردن
ورم ،آماس ،باد

 suspicionزیر نویس
 suspiciousبسیار زیاد ،قابل مالحظه
 sustainزیر گذر
 swallowخفه کردن ،خفه شدن
 swampخود کشی کردن ،خودکشی ،انحتار

swan
swear
sweat
sweaty
sweep
sweetheart

مناسبِ  ...بودن ،سازگار بودن ،کت و شلوار

به نحو مناسبی ،به طرز شایسته ای
چمدان
گوگرد
(پول) مبلغ( ،در محاسبه) جمع ،مجموع

خالصه کردن

 swellخالصه ،چکیده
 swellingقله ،نوک ،سر ،رأس

تغییر دادن ،موضوع را عوض کردن

 switchحمام آفتاب گرفتن

شمشیر

 swordآفتاب سوختگی

سمبل  ...بودن ،نمادِ  ...بودن
دلسوز ،همدرد
همدردی کردن

 symbolizeبسیار عالی ،برتر ،باشکوه
( sympatheticشخص) مافوق ،ارشد ،بهتر ،برتر
 sympathizeخرافه ،اعتقاد به خرافات

دلسوزی ،همدردی

 sympathyنظارت کردن بر ،زیر نظر داشتن

سمفونی (موسیقی) ،همنوایی

 symphonyناظر ،سرپرست

عالمت (بیماری) ،نشانه بیماری

 symptomاگر ،بر فرض اینکه

ترکیبی  -مصنوعی ،ساختگی

 syntheticسطح ،رویه

شربت ،شیره
رومیزی ،سفره
کفگیر ،قاشق مخصوص کشیدن غذا
قرص  -تبلت
تنیس روی میز
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 syrupجراح
 tableclothجراحی ،عمل جراحی
 tablespoonتسلیم شدن ،دست از مقاومت کشیدن

 tabletمحاصره کردن ،احاطه کردن
 table tennisمحیط (اطراف)
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Words
subsequent
substance
substitute
subtitle
substantial
subway
suffocate
suicide
suit
suitably
suitcase
Sulphur
sum
summarize
summary
summit
sunbathe
sunburn
superb
superior
superstation
supervise
supervisor
supposing
surface
surgeon
surgery
surrender
surround
surroundings

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه یس و هف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتم :لغ ـ ـ ــت  2161تا 2220
Persian Meanings
معبد
موقتی ،زود گذر
وسوسه کردن ،اغوا کردن
وسوسه ،اغوا
وسوسه انگیز
مستأجر
تمایل داشتن ،گرایش داشتن
تمایل ،گرایش ،استعداد
هیجان ،اضطراب ،تنش
چادر ،خیمه
ترمینال ،پایانه مسافربری

Words

Persian Meanings

 templeتکل(فوتبال)  -از عهده کاری بر آمدن
 temporaryبه درد نخور ،خراب
 temptنزاکت ،درایت ،آداب دانی  -سلیقه
 temptationکاردان ،با تدبیر
 temptingبی تدبیر ،بی مهارت
 tenantبر چسب
 tendدم (حیوانات)  -دنباله
 tendencyخیاط
 tensionاز هم جدا کردن
 tentغذای (بیرون) بردنی  -اغذیه فروشی
 terminalغذای بیرون بر

تراس (ساختمان) ،بهار خواب

 terraceافسانه ،قصه ،داستان

فوق العاده ،حیرت آور

 terrificبا استعداد ،با ذوق

وحشت زده
به وحشت انداختن
قلمرو ،زمین ،سرزمین ،خاک
ترس زیاد ،وحشت
لوله آزمایشگاهی
ترکیب ،تار و پود ،بافت
سپاسگزار ،ممنون ،متشکر
روز شکرگزاری ( در آمریکا و)...
دزدی ،سرقت
قرون وسطی
نظریه ،تئوری
درمان ،معالجه
کلفت ،ضخیم ،انبوه
کامل ،تمام

 terrifiedرام ،اهلی  -رام کردن
 terrifyمیوه نارنگی
 territoryمخزن ،تانکر ،تانک
 terrorچسب نواری ،نوار(صوتی و - )..ضبط صدا
 test tubeهدف
 textureبا سلیقه ،خوش ذوق
 thankfulبی مزه ،بدون طعم  -بی ذوق
 thanksgivingخوشمزه
 theftخالکوبی
 The Middle Agesمالیات ،مالیات گرفتن
 theoryچای کیسه ای
 therapyقوری چای
 thickدست انداختن ،مسخره کردن
 thoroughقاشق چای خوری

کامأل ،خیلی بسیار زیاد

 thoroughlyمالل آور ،کسل کننده

متفکر ،متفکرانه

 thoughtfulمعبد ،پرستشگاه ،شقیقه
 thoughtlessخشم ،عصبانیت

بی فکر ،بی مالحظه
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Words
tackle
tacky
tact
tactful
tactless
tag
tail
tailor
take apart
takeaway
takeout
tale
talented
tame
tangerine
tank
tape
target
tasteful
tasteless
tasty
tattoo
tax
tea bag
teapot
tease
teaspoon
tedious
temple
temper

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه یس و هشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتم :لغ ـ ـ ــت  2221تا 2280
Persian Meanings
کاسب ،فروشنده ،مغازه دار
اتحادیه کارگری
ناگوار ،غم انگیز
تربیت کردن ،آموزش دادن ،آموزش دیدن

Words

Persian Meanings

 tradesmanتهدید ،ارعاب  -عامل تهدید
 trade unionتهدید کردن
 tragicگلو ،حلق
 trainانگشت شست

مربی( ،در جمع) کفش ورزشی

 trainerطوفان همراه با رعد و برق

خائن ،وطن فروش

 traitorمرتب ،منظم ،مرتب کردن

معامله ،کار ،تراکنش
منتقل کردن ،انتقال دادن
عوض کردن ،دگرگون کردن
تغییر ،دگرگونی
شفاف ،واضح ،روشن
حمل ونقل ،ترابری
حیله ،نقشه  -گیر انداختن  -تله ،دام
آشغال ،زباله ،چیز به درد نخور

 transactionسفت ،محکم  -تنگ ،چسبان
 transferسفت کردن ،محکم کردن
 transformبرنامه زمانی ،جدول زمانی
 transformationترسو  -کمرو
 transparentقوطی ،حلبی  -فلز قلع
( transportزیست شناسی) بافت ،دستمال کاغذی
 trapکودک نو پا
 trashانگشت پا

سطل آشغال

 trash canناخن پا

درمان ،معالجه ،رفتار ،برخورد

 treatmentتحمل ،بردباری ،طاقت

عظیم ،بسیار زیاد ،بسیار شدید
تمایل ،گرایش
محاکمه ،محکمه  -آزمایش
مثلث

 tremendousشکیبا ،تحمل پذیر  -آزادمنش
 trendمقبره ،آرامگاه
 trialسنگ قبر
 triangleخمیر دندان

قبیله ،ایل

 tribeگردباد سخت ،ترنادو

کلک ،حیله ،نیرنگ ،شعبده بازی

 trickسیل ،سیالب – جریان شدید

پیروزی ،موفقیت ،کامیابی
پیروز ،سربلند  -شاد
بی اهمیت ،ناچیز ،کوچک ،جزئی
(در جمع) سربازان
استوایی( ،مربوط به) مناطق استوایی

 triumphشکنجه ،عذاب  -شکنجه دادن
 triumphantسفت ،محکم ،سخت ،مشکل  -قوی بنیه
 trivialمسابقه (دوره ای) ورزشی
 troopساختمان شهرداری
 tropicalسمی ،زهرآگین

جام ،کاپ ،نشان قهرمانی

 trophyردِ  ...را گرفتن ،رد ،اثر ،نشان

گرفتاری ،دردسر  -به زحمت انداختن

 troubleبازرگانی ،تجارت ،معامله کردن
 trustعالمت تجاری

اعتماد ،اعتقاد ،توکل ،اعتماد داشتن
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Words
threat
threaten
throat
thumb
thunderstorm
tidy
tight
tighten
timetable
timid
tin
tissue
toddler
toe
toenail
tolerance
tolerant
tomb
tombstone
toothpaste
tornado
torrent
torture
tough
tournament
town hall
toxic
trace
trade
trademark

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه یس و نهـ ـ ـ ـ ـ ـم :لغ ـ ـ ــت  2281تا 2340
Persian Meanings
برعهده گرفتن ،قبول کردن
زیر پوش ،لباس زیر

Words

Persian Meanings

 undertakeسونامی ،زلزله دریایی
 underwearتونل

الغر ،سبک تر از وزن معمول

 underweightصدا را زیاد کردن( ،کسی) پیدا شدن

بودن شک ،مطمئنأ ،مسلمأ

 undoubtedlyالک پشت

نگران ،دلواپس ،مضطرب
بیکار
بیکاری
بی حادثه ،بی ماجرا ،یکنواخت
غیر منتظره
غیر منصفانه
ناآشنا ،نا مأنوس
از مد افتاده ،کهنه ،قدیمی
باز کردن (گره و ،)...گشودن
نا سپاس ،حق نشناس ،نمک به حرام

 uneasyشفق ،هوای گرگ و میش
 unemployedدو قلو
 unemploymentچشمک زدن
 uneventfulپیچیدن ،چرخاندن ،گرداندن ،پیچ ،تاب
 unexpectedعادی ،معمولی ،نمونه ی بارز
 unfairنهایی ،سرانجام
 unfamiliarباالخره ،سرانجام ،در نهایت
 unfashionableداور (بازی)
 unfastenناتوان ،عاجز
 ungratefulغیر قابل قبول

غیر مسکونی

 uninhabitedهم رأی ،متفق القول

بی عالقه ،بی تفاوت

 uninterestedغیر مسلح ،بدون اسلحه

اتحادیه ،سندیکا ،اتحاد ،وحدت

 unionبی ریخت ،زشت

متحد کردن ،متحد شدن

 uniteاجتناب ناپذیر

اتحاد ،وحدت ،توافق ،اتفاق نظر

 unityبی اطالع ،بی خبر ،نا آگاه

عمومی ،کلی ،همگانی ،جهانی
جهان ،عالم ،دنیا
بر خالف ،بر عکس ،متفاوت ،بی شباهت
بعید ،غیر متحمل
بار خالی کردن ،تخلیه کردن

 universalغیر قابل تحمل ،طاقت فرسا
 universeباور نکردنی
 unlikeنامعلوم ،نامعین ،مردد
 unlikelyفاقد اعتماد بنفس
 unloadبیهوش ،بی خبر

مجرد ،ازدواج نکرده

 unmarriedغیر قابل شمارش

باز کردن (کیف و چمدان و)...

 unpackغیر قابل انکار
 unpleasantتحمل کردن ،متحمل چیزی شدن

ناخوشایند ،نامطبوع  -زشت
غیر قابل پیش بینی

( unpredictableراه و غیره) زیر زمینی ،زی ِر زمین

نا معقول ،غیر منطقی

 unreasonableزیرِ ،در زی ِر
 unreliableزیر پیراهنی

غیر قابل اعتماد
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Words
tsunami
tunnel
turn up
turtle
twilight
twin
twinkle
twist
typical
ultimate
ultimately
umpire
unable
unacceptable
unanimous
unarmed
unattractive
unavoidable
unaware
unbearable
unbelievable
uncertain
unconfident
unconscious
uncountable
undeniable
undergo
underground
underneath
undershirt

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه چه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلم :لغ ـ ـ ــت  2341تا 2400
Persian Meanings
خودپسند ،مغرور  -بیهوده ،بی فایده
معتبر ،قانونی

Words

Persian Meanings

 vainسرکش ،نا فرمان ،یاغی
 validسست ،لرزان ،بی ثبات ،ناپایدار

Words
unruly
unstable

 valleyنا متعادل ،بدون تعادل

unsteady

 vampireنامناسب ،به درد نخور

ناپدید شدن ،محو شدن

 vanishمردد ،نامطمئن

unsuitably
unsure

غرور ،خودبینی ،خود پسندی

 vanityبی احساس ،بی عاطفه

unsympathetic

بخار

 vaporنامرتب ،به هم ریخته ،شلخته

دره
خون آشام

متنوع ،گوناگونی
گیاهخوار
وسیله ی نقلیه
رگ

 variousباز کردن (گره)  ،گشودن
 vegetarianناخواسته
 vehicleناخوشایند
 veinبی میل ،بی رغبت

اثبات کردن ،تایید کردن ،تصدیق کردن

 verifyغیر منطقی ،از روی نادانی  -نادان

در مقابل ،در برابر

 versusبهبود بخشیدن ،ارتقاء دادن

عمودی ،قائم
(در بدن) رگ ،کشتی
جلیقه

 verticalسر باالیی ،سر باال
 vesselراست ،عمودی ،به طور ایستاده
 vestناراحت کننده

دامپزشک

 vetوارونه ،بر عکس

از طریق ،از راه

 viaباال ،به طرف باال

زیست پذیری ،قابلیت زیستن
ماندنی ،قابل دوام  -زیست پذیر

 viabilityشهری؛ (مربوط به) شهر
 viableمجبور کردن ،میل شدید ،اشتیاق

نزدیکی ،مجاورت

 vicinityاضطراری ،ضروری ،فوری

بی رحم ،ظالم ،تبهکار

 viciousاستفاده کردن از ،به کار گرفتن

قربانی
پیروز ،فاتح

 victimجای خالی،اتاق خالی  -خأل
 victoriousخالی ،تهی  -بدون سرپرست

پیروزی ،برد

 victoryواکسن زدن به ،واکسینه کردن

بیننده

 viewerواکسیناسیون

آدم شرور ،شخصیت منفی داستان

 villainواکسن ،آمپول

سرکه

 vinegarجارو برقی

خشونت ،تندی ،زور

 violenceمبهم ،گنگ ،نامعلوم ،غیر واضح

خشن ،پر خشونت
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 violentمعتبر ،قانونی
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untidy
untie
unwanted
unwelcome
unwilling
unwise
upgrade
uphill
upright
upsetting
upside down
upwards
urban
urge
urgent
utilize
vacancy
vacant
vaccinate
vaccination
vaccine
vacuum cleaner

vague
valid

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه چهل و ی ـ ـ ـ ـ ـ ـکم :لغ ـ ـ ــت  2401تا 2460
Words

Persian Meanings

Persian Meanings

 waterproofرنگ بنفش

ضد آب
دست تکان دادن

 waveواقعی  -مجازی

موج دار

 wavyتقریبا ،عمال

علف هرز

 weedواقعیت مجازی
 weakenوسایل کمک آموزشی

ضعیف کردن ،تضعیف کردن

 weaknessحیاتی  ،ضروری ،بسیار مهم

ضعف ،سستی

 wealthپیامگیر صوتی(تلفن)

ثروت ،دارایی

( wealthyکوه) آتشفشان

ثروتمند ،پولدار

 weaponاستفراق ،استفراق کردن
 weather forecastرآی ،رآی دادن به

سالح ،اسلحه
پیش بینی وضع هوا

 weddingرأی دهنده

مراسم ازدواج( ،جشن) عروسی

 weightliftingآسیب پذیر ،شکننده ،حساس

(ورزش ،رشته) وزنه برداری
خوشآیند ،دلپذیر  -استقبال کردن

 welcomeکرکس ،الشخوار
 welfareحقوق ،دستمزد ،مزد  -کارمزد

سعادت ،سالمت؛ رفاه

 well behavedشیون کردن ،گریه و زاری کردن

مؤدب ،با نزاکت ،خوش رفتار

 well dressedکمر

خوش پوش ،خوش لباس

 wheatخدمتکار یا گارسون (خانم)

گندم

 wheelbarrowعصا ،چوب دستی

فرغون ،چرخ دستی

 wheelchairکیف پول

صندلی چرخ دار ،ویلچر

 whicheverکاغذ دیواری

هر کدام ،هر کدام که

 whipگردو

شالق ،شالق زدن

 whisperگشتن ،پرسه زدن ،گشت ،پرسه

پچ پچ کردن ،نجوا ،پچ پچ
سوت ،سوت زدن

 whistleگرما ،حرارت  -صمیمیت ،مهربانی

شرور ،بدجنس ،تبهکار

 wickedحکم ،مجوز
 widespreadجنگجو ،سرباز

شایع ،متداول ،گسترده ،وسیع
بیوه (زنی که مردش فوت کرده یا طالق گرفته)

مردی که زنش فوت کرده یا طالق گرفته
پهنا ،عرض
کاله گیس

موج سواری
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 widowتوالت ،دستشوئی
 widowerزنبور
 widthآبشار
 wigآب پاش
 windsurfingهندوانه
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Words
violet
virtual
virtually
virtual reality
visual aid
vital
voicemail
volcano
vomit
vote
voter
vulnerable
vulture
wage
wail
waist
waitress
walking stick
wallet
wallpaper
walnut
wander
warmth
warrant
warrior
washroom
wasp
waterfall
watering can
watermelon

واژگ ـ ـ ـ ــان تکم ـ ــییل کن ـ ــکور (خ ـ ـارج از کتاب ـ ـهای درس ـ ـ ـی)
صف ـ ـ ـ ــحه چهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل و دوم :لغ ـ ـ ــت  2461تا 2500
Persian Meanings

Words

Persian Meanings

 woundedچشمک زدن

زخمی ،مجروح

 wrapتمیز کردن ،پاک کردن  -نظافت

بسته بندی کردن ،بستن

 wreckبی سیم

شکستن ،خراب کردن (ماشین)... ،

 wrenchعقل ،عقالنیت ،خرد

آچار
مچ دست

 wristآرزو ،میل ،تمایل – آرزو کردن

اشعه ایکس ،عکس رادیولوژی

 x-rayبذله گویی ،شوخ طبعی
( xylophoneنظامی) عقب نشینی کردن

نوعی آلت موسیقی ،سنتور چوبی
قایق تفریحی ،قایق مسابقه ای

 yachtشاهد ،شاهد عینی ،شاهدِ  ...بودن

خمیازه ،خمیازه کشیدن

 yawnبذله گو ،شوخ  -طنز آمیز
 yellجادوگر ،ساحر

فریاد زدن ،داد زدن
ثمر دادن ،به بار نشستن  -تولید کردن
(شخص) جوان
جوان ( -دوران) جوانی
خوشمزه ،لذیذ ،مطبوع
خط عابر پیاده
فلز روی
کد پستی
زیپ
زوم (دوربین و - )...به شتاب رفتن
منطقه (ویژه یا خاص) ،ناحیه

 yieldپشمی
 youngsterنیروی کار
 youthچک لیست
 yummyدر سرتاسر جهان ،جهانی
 zebra crossingکرم  -خزیدن ،لولیدن
 zincعبادت کردن ،پرستیدن
 zip codeبه ارزشِ ،معادل ،به اندازه ی
 zipperبی ارزش ،بی فایده
 zoomبا ارزش ،ارزشمند ،سودمند
 zoneالیق ،سزاوار ،شایسته

پیش ـ ـ ـ ـ ـ ـنهادات و انتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادات:
09141800310

@Jamalahmadi1984
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Words
wink
wipe
wireless
wisdom
wish
wit
withdraw
witness
witty
wizard
woolen
workforce
worksheet
worldwide
worm
worship
worth
worthless
worthwhile
worthy

