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abandon 

حرررررلن ورررررلؿْ، ك٘رررررد ورررررلؿْ، ؿىرررررج وَررررر١ـْ  م، 

 وٕدك وق ٍخٓ



abase 

 خوار کردن; پست کردن; کم ارزش کردن



abash 

شرررررررردد، کررررررردن، خست ررررررت دادن، دسررررررت پت رررررر  
 کردن



abate 

 فروکش کردن، کتهش یتفتن



abdicate 

 واگذار کردن، رحروم کردن)از ارث(



aberrant 

 دتبهدستر، ؼیر عتدی، گررا،، ردحرؾ



aberration 

دتبهدسرررتری، گرراهرررر، ادحرررراؾ، خرررب ، اخرررت   
 ذهدر و روادر



abet 

 برادگیختن، شرکت کردن)در سرم(



abeyance 

 بر تکلیفر، وقف ، تعلیق



abhor 

 ردزسربودن، تدفرداشتن از



abject 

 دکبت بتر، قتب  تحقیر،خوار



abjure 

پشررررت کررررردن برررر ، دقررررد عهررررد کررررردن، سرررروگدد 
 شکستن



ablution 

 شستشو، وضو



abnegation 

 از خود گذشتگر، ایثتر، ادکتر 



abolish 

 روقوؾ کردن، ردسوخ کردن، برادداختن 



abominable 

 زددد،، بد، زشت، دتپسدد، ردفور 



abominate 

 دفرت داشتن از 



aboriginal 

 بورر



abortive 

 رسق ، رشد دکرد،، عقیم، بر ثرر، بر دتیس 



abound 

فررراوان بررودن، زیررتد بررودن، وفررور داشررتن، تعیررین 
 حدودکردن، رحدود کردن



abrasive 

سرررررتیدد،، پرررررتی کددرررررد،، ،ررررریق  دهدرررررد،، خشرررررن، 
 زرخت، ر   آور



abridge 

 خ ،  کردن، رحدود کردن، کتهش دادن 



abroad 

ؿك ؽرررردكس،  م ؽرررردكس، ّ٘ررررٗ صررررد، ىررررلم دْ ٘ررررد، 

 ٍد٠ع



abrogate 

  ؽو کردن، بت   کردن، دسخ کردن



abrupt 

 حٕـ، ىل ١ٍبی ٔدگٙدٔی



abscission 

 ق ع کردن، سدائر 



abscond 

 گریختن، فرار کردن، در رفتن 



absolute 

 ر لق، رستبد، خود رای، دترحدود 



absolve 

تبرئررررر  کرررررردن، آزاد کرررررردن، بخشررررریدن، رعرررررتؾ  
 کردن



absorb 

 صقب ولؿْ،  ٗ ؽٛؿ و١َـْ



abstain 

 ارتدتع کردن، خودداری کردن 



abstemious 

 ررتتد، ،رف  سو، رقت،د 



abstinence 

 ریت،ت، خودداری، استدتب 



abstract 

 دظری، ادتزاعر، رسرد



abstruse 

 ربهم، پی ید،، ؼترد 



absurd 

پررررروپ، دتپسررررردد، یرررررتو،، رزخررررررؾ، برررررر رعدرررررر، 
 دترعقو ، عبث، رضحک



abundant 

  ي١دك ، ـل ٚ ْ ، ٚ ـل



abuse 

 ىٛء  ىخفدؿٖ ، ىٛء ِْلؾ



abusive 

 بد زبتن، بد دهن، توهین آریز، زیتن آور 



abut 

 رت،  بودن، دزدیک بودن، ررتس بودن



abysmal 

 بر حد و ح،ر، رفر ، عریق، بسیتر زیتد 



abyss 

 ژرفدت، عریق، ور   



academic 

 دادشگتهر، تح،یلر، آروزشر، دظری 



accede 

 روافقت کردن بت، تن دادن ب  



accelerate 

 شتتب گرفتن، تسریع کردن



accentuate 

 لصيرررررررخٗ ورررررررلؿْ، ِرررررررٛكؿ حد و١رررررررـ لرررررررل ك ؿ ؿْ، 

 َِؾِ ولؿْ،  ١ّ٘ج ؿ ؿْ،



acceptable 

 لد ً لبٛي ، پق٠لـخٕٟ



acceptance 

 پق٠لً ، لبٛي



access 

تقریررررررررب، اسررررررررتز، دسررررررررترس، دسترسررررررررر، را،، 
دخرررررررررررو ، افرررررررررررزایش، ا حرررررررررررت ، )پزشرررررررررررکر( 
بروزرررررررررررد، حرلررررررررر ، ا،رررررررررتبت، )حقرررررررررو ( 
دسترسرررررر یرررررت رسرررررت  رقتربرررررت، )در رسررررریحیت( 

 تقرب ب  خدا



accessible 

 قتب  و،و ، دست یتفتدر، قتب  فهم 



accessory 

  وازم فرعر، کرکر



acclaim 

تحسرررین کرررردن، تشرررویق کرررردن، برررت هلهلررر  اعررر م  
 کردن



acclimate 

بررررر  آب و هررررروای سدیرررررد خرررررو گررررررفتن، خرررررود را  
 وفق دادن



acclivity 

 فراز، سر بتالیر 



accolade 

 ستیز،،  قب، ترسید



accommodate 

کرررررک کررررردن، هرسررررتز کررررردن، وفررررق دادن، سررررت 
 دادن، ردز  دادن



accomplice 

 شریک یت رعتون در سرم 



accomplish 

 رررٗ  ٔضررردَ كىررردٔـْ ،  رررٗ  حّررردَ كىررردٔـْ ، ّرررٛكث 

 گلـخٓ



accomplishment 

  صل  ،  ٔضدَ ، ؿىخدٚكؿ



accord 

 توافق



accordance 

  ل ىده ،  لٗبك



according to 

  ٕد ل ،  لٗبك ،  ل  ىده



accordingly 

  ٕد ل  ٠ٓ ،  م  ٠ٓ كٚ



accost 

 رخت ب ستختن، رواس  شدن بت 



account 

 عيدب ، عيدب ؿ ؿْ )ؾ(



account  

  ٗ ١٘چ ٚصٗ ،  ٗ ١٘چ ؿ١ًٌ ،  ّال"



accountancy 

 عيد ـ كٞ



accoutre 

 بت تسهیزات آرتد، کردن 



accretion 

 رشد کردن، افزایش، رشد 



accrue 

 افزود، شدن،ب  دست آوردن 



accumulate 

  ٔـٚؽخٓ  ٔبدٍخٓ،



accurate 

 ؿكىج ، ؿل١ك ، ّغ١ظ



accuse 

 ِخُٙ کلؿْ ، حّٙج مؿْ



acerbic 

 گزدد،، دیش دار، قت ع، برا 



acerbity 

 تددی، تلخر 



acetic 

 ترشر، سرک  ای



achievability 

 لد ١ٍج ؿىخ١د ٟ



achieve 

 ؿىج ٠دـخٓ ، ٔد٠ً ٍـْ ،  ٗ  ٔضدَ كىدٔـْ



acidulous 

 ریخوش، رلس، کج خلق



acknowledge 

 شدتختن، اعتراؾ کردن، ت،دیق کردن 



acme 

 اوج، قل 



acoustics 

 ،وت شدتسر، علم ا،وات، اکوستیک 



acquiesce 

 تن دادن پذیرفتن، تسلیم شدن،



acquire 

 بدست آوردن، گرفتن، اددوختن



acquisition 

 حٍّه ،  ٗ  ىخفدؿٖ گلـخٓ ،  وخيدب



acquittal 

 تبرئ ، برائت 



acrid 

 تدد ، زددد،، )بو، رز،، رفتتر 



acrimonious 

 سخن گزدد،، رفتتر زددد، 



acrophobia 

 ترس از بلددی)روادپزشکر 



actually 

 ؿك ٚ لع،  ٗ ك ىخٟ، عم١مخد، ٚ لعد



actuarial 

 رربو  ب  آرترگیری، آرتری 



actuate 

 برادگیختن، تحریک کردن 



acuity 

 دقت، تیزفهرر، تیز هوشر، تیز بیدر 



acumen 

 ذکتوت، تیز هوشر، تیز فهرر 



acute 

 تیز هوش، زیری،حتد 



adage 

 ضرب ا رث ، ارثت  و حکم



adamant 

 تسلیم دشو، رقتوم، یکددد، 



adapt 

 رتدتسب کردن، وفق دادن، ستزگتر کردن 



addendum 

 پیوست، ا حت ، افزایش 



addict 

آؿَ( ِعخرررردؿ، زِضرررردمٞس ؽررررٛكٖ، ىررررؾج  اللّٕررررـ، 

  ى١ل



addiction 

 اعتیتد، ترتی  



addle 

رؽشرررروش کررررردن، آشررررفت  کررررردن، گرررریج کررررردن، 
 ضتیع شدن، فتسد شدن



address 

رخت ررررررب قرررررررار دادن، پرررررررداختن برررررر ، توسرررررر   
 کردن ب 



adept 

 رتهر، زبر دست، استتد 



adequacy 

 وفد٠ج



adequate 

 ودـٟ ، ِٕدىب



adequately 

  ٗ لـك ودـٟ



adhere 

 بودن، وفت دار بودنررید بودن، هوادار 



adherence 

 پ١ٛىخگٟ ، ٘ٛ ؽٛ ٟ٘ ، ٚـدؿ كٞ



adherent 

 تتبع، پیرو، هواخوا، 



adhesive 

 چيپٕدک



adjacent 

 هم سوار، دزدیک، هرستی  



adjunct 

  یز ا حتقر،  یز افزودد،، ضریر  



adjuration 

 در خواست، ا ترتس، استدعت، سوگدد، قسم 



adjust 

 حعـ٠ً ولؿْ ، ١ِن ْ ولؿْ



adjustable 

 لد ً حعـ٠ً



adjutant 

 دستیتر، آسو دان، رعین 



administer 

 ؿ كٖ کرررلؿْ ، حميررر١ُ کرررلؿْ ، ح١ٙرررٗ کرررلؿْ ،  صرررل  

کررررررلؿْ ، حٛم٠ررررررع کررررررلؿْ ، ) عمررررررٛق ( حْررررررف١ٗ 

، ّٚررررررد٠ج کررررررلؿْ ، کررررررلؿْ ، ٔررررررردكث کررررررلؿْ 

  ٔضدَ ؿ ؿْ ،   ـ َ کلؿْ ، کَخٓ



admirable 

 لد ً حغي١ٓ



admire 

 پيٕـ٠ـْ ، حغي١ٓ ولؿْ



admonish 

د،رررررریحت کررررررردن، پدررررررد دادن، وعررررررظ کررررررردن، 
 سرزدش کردن، ر رت کردن



admonition 

 سرزدش دوستتد ، تذکر، راهدرتیر



adolescent 

 ىررررررُس ٔٛصررررررٛ ْ، صررررررٛ ْ، زّررررررفجس ٔٛصررررررٛ ْ، 

 زِل ٛٗ  ٗس ٔٛصٛ ٟٔ



adorable 

 ٍد٠دْ پلىخٌ ، لد ً ىخد٠ٌ



adore 

 پلىخ١ـْ ، ؿٚىج ؿ ٍخٓ



adorn 

 آرایش دادن، زیدت دادن 



adroit 

 زردگ، زبر دست، رتهر 



adulation 

  تپلوسر، ترلق، رداحر 



adulterate 

برررت  یرررز پسرررت ترررر آریخرررتن، آؼشرررتن، آ رررودن، برررت  
 آب قت ر کردن، تقلب کردن



advanced 

 پ١َلـخٗ ، صـ٠ـ



advancement 

 پ١َلـج ، حللٟ



advantage 

 ِن٠ج ،  ِخ١دم



advantageous 

 ىٛؿِٕـ ، ِف١ـ ،  د ّلـٗ



advent 

 ورود، ظهور، آردن، پیدایر 



adventitious 

اتفرررتقر، ت،رررتدفر، شتدسرررر، ؼیرررر ردتظرررر،، پررریش 
 بیدر دشد،



adversary 

دشررررررن، رقیرررررب، رخرررررت ؾ، ربرررررترز، هررررررتورد،  
 ردعر



adverse 

 دترستعد، دتر لوب، رؽتیر، دتستزگتر



adversity 

دتر یرررررتت، گرفتررررتری، برررردبختر، ف کررررت، فقررررر، 
 تدگدستر



adversley 

  ٗ ٗٛك ِؾدٌؿ ،  ـ



advert 

 ع ؾ کردن، ارستع کردن، توس  کردن 



advertise 

  د آگٟٙ ِعلـٟ ولؿْ ، حب١ٍػ ولؿْ



advice 

 پٕـ ، ١ْٔغج ، آگدٟ٘



advise 

 آگدٟ٘ ؿ ؿْ ، ح١ّٛٗ ٠د حض٠ٛن ولؿْ



advocacy 

  رفداری، حرتیت، دفتع 



advocate 

پتفشررررتری کررررردن بررررر سررررر، ر،ررررراد  خواسررررتن، 
 حرتیت کردن، دفتع کردن



aegis 

 حرتیت، پشتیبتدر 



aerie 

 آشیتد  پرددگتن شکتری 



aesthetic 

 دوستدار زیبتیر، هدرشدتسر، زیبتیر شدتسر 



affable 

خررررررررروش رو، خررررررررروش برخرررررررررورد، رهربرررررررررتن،  
 ،ریرر



affect 

 ِخدرل ولؿْ ،  رل ، ٔخ١ضٗ



affected 

رتکلفتدررر ، ت،ررردعر، سرررتختگر، برررت درررتز و تکبرررر،  
 رتظتهر



affected with 

 ؿچدك، ِبخال  ٗ



affidavit 

 اظهتردتر )ب  قید سوگدد



affiliate 

 إٍٓد ولؿْ ،  ٗ  ٠ٖٛج پق٠لـخٓ



affiliation 

عضررررررررویت در حررررررررزب سیتسررررررررر، وابسررررررررتگر،  
 پیوستگر



affinity 

خویشرررررتوددی، قرابرررررت، شررررربتهت، ریررررر ، کشرررررش، 
 ع ق 



affirmation 

 ت،دیق، بتور، عقید،، شهتدت بدون سوگدد 



affix 

اضرررتف  کرررردن، ضرررریر  کرررردن، ا حرررت  کرررردن،  
  سبتددن، د،ب کردن، رهر گذاردن



afflict  

ردسرررررورکردن، آزردن، پریشرررررتن کرررررردن، ربرررررت  
 کردن



affliction 

 رحدت، ردج، ؼم، پریشتدر، ر،یبت، درد 



affluence 

 ثروت، دو ت، فراوادر، وفور



affluent 

 فراوان، دو تردد



afford 

عدّرررررً ورررررلؿْ،  م  ٙرررررـٖ  لآِرررررـْ،  ىرررررخ د ج 

 ؿ ٍخٓ



affordable 

  لخْدؿی ، لد ً پلؿ ؽج



afforsaid 

 ِقوٛك ؿك پ١ٌ



affront 

ترررروهین، بررررر احترارررررر، هتررررک حررررررت کررررردن،  
 هتتکر کردن



agape 

 بهت زد،، ادگشت ب  دهتن ،رتت 



agenda 

 بردتر  کتر، دستورسلس  



agent 

ارگرررررتن، عترررررر ، عترررررر  ا  عرررررتتر، واسررررر  ،  
 پیشکتر، درتیدد،، وکی 



agglomeration 

 کوپ ، تود،، ادبتشتگر 



aggrandize 

 بتال بردن، افزایش دادن، بزرگتر کردن 



aggravating 

 آم ك ؿٕ٘ـٖ ، ٔدك عج کٕٕـٖ



aggregate 

 گردآوردن، تود، کردن، روی هم ریختن



aggressive 

 ِٙدصُ



aggressor 

 رتستوز، رهتسم 



aghast 

 وحشت زد،، رتحیر، بهت زد،، رتت 



agile 

 چد ک ، چدالک ، ـلم



agility 

 زردگر،  تالکر،  تبکر



agitate 

دررررررتآرام کررررررردن، سراسرررررریر  کررررررردن، تحریررررررک  
 کردن، برادگیختن



agnostic 

 ددادم گو، الادری



agog 

 بر قرار، دگران، رشتت 



agrarian 

 کشتورزی، ارضر 



aim 

 ٘ـؾ ، ٘ـؾ لل ك ؿ ؿْ )ؾ(



alacrity 

  تبکر، بشتشت، دشت ، اشتیت ، رؼبت 



albeit 

  گل چٗ، گلچٗ، ِع ٘ق 



alchemy 

 کیریتگری 



alcove 

 کدج، گوش ، تورفتگر، پس دشستگر 



alias 

 اسم رستعتر، رشهورب  



alienate 

سررررد کرررردن، برررر تفرررتوت کرررردن، سررردا کرررردن،  
 فت،ل  ایستد کردن



alimentary 

 ؼذاخوردن، تؽذی  



alimony 

 خرسر، دفق  



all day long 

 ؿك حّدَ كٚم



allay 

کرررتهش دادن، تسرررکین دادن، کرررم کرررردن، تخفیرررؾ  
 دادن، سبک کردن



allege 

ادعرررت کرررردن، اقترررر  کرررردن، د یررر  آوردن، ارائررر   
 دادن



alleged 

 بدتبگفت  بعضر، ردتسب ب ب  قو  رعروؾ، 



allegiance 

 سرسپتری، وفتدار، بیعت 



allegory 

 افستد ، حکتیت، داستتن، ترثی  



allergy 

 عيدى١ج



alleviate 

فرررررررو دشررررررتددن، آرام کررررررردن، تسررررررکین کررررررردن، 
 تخفیؾ دادن، کتستن



alliteration 

 تستدس آوایر، هرگودر آوایر 



allocate 

 تخ،یص دادن، تقسیم کردن، توزیع کردن 



allocation 

  ؽخْدُ ، ٚ گق كٞ



allow 

  صدمٖ ؿ ؿْ



allowance 

 ـٛق  ٌعدؿٖ



alloy 

آ یرررتژ، آریخرررتن، ضرررتیع کرررردن، برررترزدن، فتسرررد  
کرررردن، ارزش  یرررزی را کتسرررتن، ) ررر ، دقرررر،( 

 عیتر زدن



allude 

گریرررز زدن بررر ، سربسرررت  گفرررتنف بررر  کدتیررر  گفرررتن،  
 اشتر، کردن



allure 

 وسوس  کردن، ب  دام ادداختن، فریفتن 



allusion 

 تلریح، کدتی ، اشتر، 



alluvial 

 آبرفتر 



almost 

 حمل٠بد



aloft 

 بتال، در هوا، بتالی دک 



along a circuit 

 ّ٘ل ٖ  د صل٠دْ



along with 

 ّ٘ل ٖ



aloof 

کدررررررتر، سررررررو، عز ررررررت گررررررزین ،کدررررررتر، گیررررررری، 
 ردزوی



alter 

 حؽ١١ل ؿ ؿْ ،  ٛٓ کلؿْ



alteration 

 حؽ١١ل ،  ّالط ، ؿگلگٟٛٔ



altercation 

 رستد  ، ربتحث ، رشتسر،، ستیز، 



alternate 

 ٠ه ؿك ١ِدْ ،  ٗ ٔٛ ج  ٛٓ ولؿْ



alternately 

 ِخٕدٚ د



alternation 

 حٕدٚب



although 

  گلچٗ ، ٘لچٕـ ،  د  ٠ٕىٗ



altruistic 

 دوع دوستتد ، ایثترگراد 



amalgamate 

 ترکیب کردن، رخلو  کردن، آریختن 



amass 

 اددوختن، تود، کردن، ادبتشتن، سرع کردن 



amateur 

 آِدحٛك، ؼ١ل علـٗ  ٞ



amaze 

 ٍگفج مؿٖ ٍـْ ، ِخعضب کلؿْ



amazon 

 شیرزن، زن سدگسو 



ambidextrous 

تردسرررت، کترکشرررت ، هرررر  فرررن حریرررؾ، ریتکرررتر،  
 دورو، دوردگ



ambience 

رحی )رحررررر  زدررررردگر، کرررررتر، تفرررررریح(، حرررررت  و  
 احوا ، فضت، سو



ambiguity 

   ٙدَ



ambiguous 

گدررررررگ، پی یررررررد،، دوپهلررررررو، دررررررترعلوم، دررررررترعین، 
  ددرعدت



ambivalence 

 تردید، دود ر، تز ز  



amble 

قررررررردم آهسرررررررت  رفرررررررتن، سررررررر د  سررررررر د  رفرررررررتن، 
 خراریدن،  ریدن، رفتن ب  دتز و تتدر



ambrosia 

 ؼذای خدایتن، ؼذای خوشرز،، ؼذای بهشتر 



ambulatory 

 قتدر ب  را، رفتن، رتحری، فعت 



ambush 

 و١ّٓ، و١ّٓ گدٖ، حٍٗ، ؿ َ، عٍّٗ ٞ ؼدـٍگ١ل ٔٗ



ameliorate 

 بهتر کردن، ا، ح کردن، بهبود یتفتن 



amenable 

ر یررررع، حررررررؾ شرررردو، رام، پرررررذیرا، سررررررب  را،،  
 پتسخ گو، سواب گو، قتب  بررسر



amend 

ا،ررررر ح کرررررردن، تؽییرررررر دادن، تهرررررذیب کرررررردن،  
کرررررردن، بر ررررررؾ کرررررردن، تسدیرررررد دظرررررر خررررروب 

 کردن، حک کردن، ت،حیح کردن



amenities 

وسررررررتی  آسررررررتیش، اسرررررربتب راحتررررررر، ارکتدررررررتت  
 رفتهر،   تفت، ر بوعیت، تعترفتت



amenity 

  ِکدٔدث كـد٘ی



amiable 

دوسرررررررت داشرررررررتدر، ر بررررررروع، د پرررررررذیر، خررررررروش 
 رشرب، خوش برخورد، رهربتن، خوش قلب



amicable 

 دوستتد ، رست رت آریز، ،لح سویتد  



amidst 

 ؿك١ِدْ ، ٚى٘



amiss 

 دتدرست، ؼل ، دتقص



amity 

ردتسررررربتت دوسرررررتتد ، تفرررررتهم، دوسرررررتر، رفتقرررررت،  
 رودت



amnesia 

 فراروشر، دیستن، یتد زدودگر 



amnesty 

 عفو عرورر، ارتن 



amok 

خشررررگین شررردن، وحشرررر کرررردن، عدرررتن اختیرررتر  
از دسرررررررت دادن، افسرررررررتر گسررررررریختن، دیررررررروادگر 

 کردن



among 

 ؿك١ِدْ ،  م صٍّت



amoral 

 خترج از کقو   اخ قر، بر اخ   



amorous 

 عتشق پیش ، عتشقتد 



amorphous 

بررررررر سررررررتخت، دررررررتردظم، ؼیررتبلررررررور، آشررررررفت ،  
 قت ر



amphibian 

 ختکر، هواپیرتی آبر ختکر-دوزیستتن، آبر



amphitheater 

 آرفر تئتتر، شت، دشین )در تئتتر(، ریدان گت، 



ample 

 بسدد،، کتفر، فراخ، ستدار، وسیع



amplify 

تفضرررررررری  دادن، شرررررررررح دادن، شررررررررتخ و بررررررررر   
 دادن، پروراددن، دارد  زدن، تقویت کردن



amputate 

 ق ع کردن، بریدن، سداکردن 



amulet 

 دعت،  لسم، تعویذ، حرز 



amusement 

 حفل٠ظ ، ىلگلِی ، ٍدؿی



anachronism 

  یزدتبست، دتب  هدگتم، زرتن پریشر 



analgesic 

 داروی ضد درد، داروی رسکن 



analogous 

شررررربی ، هرتددرررررد، هرررررم ارز، قتبررررر  سررررردسش، هرررررم  
 قتب  قیتسسدگ، 



analogy 

ترثیررررررر ، هرتددررررررردادگتری، شررررررربتهت، سررررررردسش،  
 قیتس



analyze 

  لكىٟ ولؿْ، حضن٠ٗ ٚ حغ١ًٍ ولؿْ



anarchist 

آشرروب گرررا، دو ررت سررتیز، هرررج و ررررج  لررب،  
 آدترشیست



anarchy 

آشرررررروب، هرررررررج و ررررررررج، بررررررر دو تررررررر، فقرررررردان 
 حکورت، بر دظرر



anathema 

 عرررن، تکفیرررر، حکرررم تحرررریم،  یرررز ر ررررود،  یرررز  
 ردفور



ancestry 

 ا،  و دسب، تیر،، دژاد، دودرتن، تبتر 



anchor 

رحکررررم کررررردن، تثبیررررت کررررردن، پشررررتیبتن،  دگررررر  
 ادداختن، تکی  گت،، گویدد، خبر



ancient 

  دىخدٔی ، کٙٓ



ancillary 

دسرررررتیتر، کررررررک کرررررتر، )خررررردرتت، کررررررک هرررررت،  
 رسئو یت هت(اضتفر، سدبر، وابست 



anecdote 

 داستتن خدد، دار، حکتیت،   یف  



anemia 

 کم خودر 



anesthetic 

 داروی بر حسر،بر حس کددد، 



anguish 

 درد، ؼ، ، دگرادر، د تدگر



angular 

خشرررررک، د سرررررب، برررررر گوشررررر  دار، زاویررررر  دار، 
 قوار،، استخوادر، الؼر



animadversion 

 خرد، گیری، ایراد، ادتقتد 



animated 

 بتروح، سرزدد،



animosity 

 دشردر، عداوت



animus 

 دشردر، ؼرد، خ،ورت، عداوت 



annals 

 ست دتر ، اخبتر ست ، وقتیع ست یتد 



anneal 

آب کررردن، آهسررت  سرررد کررردن، درررم کررردن فلررز  
برررر  وسرررریل  حرررررارت دادن و سرررررد کررررردن آهسررررت  

 در کور،، پخت، استحکتم بخشیدن، پروراددن



annex 

 ضریر  کردن، افزودن



annihilate 

 دتبود کردن، از بین بردن، رعدوم کردن 



annotate 

 تفسیر کردن، حتشی  دوشتن، یتدداشت کردن 



announce 

 ؽبل ؿ ؿْ ،   الَ ولؿْ



annoying 

 ٔدك عج وٕٕـٖ، آم ك ؿٕ٘ـٖ



annual 

 ّفجس ىدالٔٗ، ىد١ٌدٔٗ



annuity 

رقرررررررری سررررررت یتد ، درآرررررررد سررررررت یتد ، رسررررررترری 
 ست یتد 



annul 

فسرررخ کرررردن،  ؽرررو کرررردن، بت ررر  کرررردن، اب رررت   
 کردن، خدثر کردن



anodyne 

 داروی آرام کددد،، داروی تسکین کددد، 



anoint 

رسررررح کررررردن یررررت روؼررررن رررررت ر کررررردن، ترررردهین  
 کردن



anomalous 

ؼیررررررر عررررررتدی، خررررررترج از رسررررررم، بررررررر قتعررررررد،، 
 دتبهدستر، خ ؾ قتعد،



anomaly 

 بر قتعدگر، دتبهدستری، خ ؾ قتعد، 



anonymity 

 گردترى ،بیدترى 



anonymous 

  ی ٔدَ



antagonism 

 رخت فت ،خ،ورت ،هم اورى 



antecede 

سررتبق یررت اسرربق بررودن ،)از  حررتظ رکررتن و زرررتن  
و رقرررررررررتم (برتررررررررررى سسرررررررررتن ،پررررررررریش رفرررررررررتن 

 ،سلوتراردن



antecedents 

 دیتکتن، سوابق، پیشیدیتن، رقدر  



antediluvian 

وابسررررت  برررر  پرررریش از  وفررررتن ،پرررریش از  وفررررتن  
،ادم کهرررررن سرررررت  ،ادم کهدررررر  پرسرررررت، درررررت  دررررروح 

 عهد عتیق



anthem 

 سرودى ک  دست  سرعى در کلیست ریخواددد 



anthology 

 گل ین ادبى ،ردتخبتت دظم و دثر،سدگ 



anthropocentric 

رعتقرررد بتیدکررر  ادسرررتن اشررررؾ رخلوقرررتت و ررکرررز  
 ثق  روسودات است



anthropoid 

 ریرون ادم درت،شب  ادستن 



anthropologist 

 ادستن شدتس



anthropology 

 ٍٕدىی  ٍُ  ٔيدْ



anthropomorphic 

 شبی  ادستن ،داراى شک  ادستن 



antic 

 بسیتر ؼریب و عسیب 



anticipate 

حٛلررررررع ؿ ٍررررررخٓ، ح١ٙررررررٗ ؿ٠ررررررـْ،    ٔخررررررردك ؿ ٍررررررخٓ،

 خرل )چ١نٞ(  ٛؿْپ١َب١ٕٟ ولؿْ، ِٕ



anticlimax 

پرررس رفرررت، درررزو ، فررررود، برگرررردان، دتاریررردی،  
 یتس، سرخوردگر، واخوردگر



antidote 

 تریت  ،پتدزهر،ضد سم ،پتزهر 



antipathy 

 احستس رخت ؾ ،دتستزگترى ،ادزستر 



antiquated 

 کهد  ،ردسوخ ،رتروی ،قدیرى



antiseptic 

دواى ضرررررد عفرررررودى ،گددزدا،ضررررردعفودى ،تریرررررز  
 و پتکیز،



antithesis 

 پتدگذار، ،ضد و دقید ،تضتد،تدتقد 



anvil 

 سددان 



anxiety 

 ؿٌٛ پيٟ ، ٔگل ٟٔ ،  ٕ ل ب



anxious 

 ؿٌٛ پو ، ٔگل ْ ، ِٖ لب



anyhow 

  ٗ ٘لعدي ،  ٗ ٘ل ّٛكث



apathy 

بررررى حسررررى ،بررررى عررررت فگى ،خررررون سررررردى ،بررررى  
 ع قگى، )روادشدتسى( بى احستسى



ape 

 تقلید کردن، ادای کسر را در آوردن 



aperture 

گشررررررتیش ،روزدرررررر  دید،شررررررکتؾ دید،دهتدرررررر  یررررررت  
 سوراخ ،روزد 



apex 

 دوی ،سر،اوج ،راس زاوی  ،تتری، قل  



aphasia 

 زبتن پریشى،آفتزی 



apiary 

 کددوى عس 



aplomb 

 ا ریدتن بخود،اعترتد بدفس، آرارش، رتتدت 



apocalyptic 

شررررررررررهودی، رکتشررررررررررف  ای، ؼیررررررررررب گویتدرررررررررر ،  
پیتربرگودررر ، وابسرررت  بررر  کترررتب رکتشرررفتت یوحدرررت، 

 آخرا زرتدر



apocryphal 

 ستختگى ،سعلى



apogee 

اوج ،دق رررر  ج اوج ،ذرو، ،اعلررررى درسرررر  ،دق رررر   
 ج کرت 



apoint 

 حع١١١ٓ ولؿْ ، ِْٕٛب ولؿْ



apolitical 

داراى شخ،رررررریت ؼیررررررر سیتسررررررى ،بررررررى ع قرررررر   
 بترور سیتسى ،ؼیر سیتسى



apologist 

 ردی  دویس، توسی  گر، دفتعی  پرداز 



apostate 

از دیرررررن برگشرررررت  ،ررترررررد، کسرررررر کررررر  از رررررررام  
 سیتسر خود ،رفدظر ریکدد



apothecary 

 داروگر،داروستز،داروفروش 



apothegm 

 کلرتت ق،تر،ک م روسز،ارثت  و حکم 



apotheosis 

رظهرررررررر کررررررررت ، خررررررردا، رب ا دررررررروع، قداسرررررررت  
بخشرررریدن، برررر  خرررردا رسرررریدن، خرررردا شرررردن، تقرررردس 

 یتفتن



appall 

ترسرررررتددن ،وحشرررررت زد، شررررردن، رتدفرررررر کرررررردن،  
 ردزسر کردن، بیزار کردن



appalled 

 ترستددن، وحشت زد، شدن



apparatus 

 اسبتب ،ا ت ،دستگت، ، وازم ،رتشین ،سهتز 



apparent 

 آٍکدك ، ِعٍَٛ



apparition 

 روح، شبح، سن 



appeal 

 ولؿْ ، ِخٛىً ٍـْحمدٕد ، حٛىً ، حمدّد 



appealing 

 صدٌب، صق ب، ؽٍٛد٠ٕـ



appease 

ارام کررررررررردن ،سررررررررتکت کررررررررردن ،تسررررررررکین دادن  
 ،فرودشتددن ،خوابتددن ،خشدود ستختن



appeasement 

 ـلٚکٌ حيک١ٓ،ـلَٚٔدٔی،



appellation 

 دتم ،اسم ، قب 



application 

 کوشش، ت ش، پشتکتر



apply 

ؿكؽٛ ىرررج ورررلؿْ ، ٍررردًِ عررردي  رررٛؿْ ،  رررٗ وررردك 

  لؿْ



appoint 

حع١رررر١ٓ وررررلؿْ، ِعرررر١ٓ وررررلؿْ،  ؽخْرررردُ ؿ ؿْ، 

ِْٕرررررٛب ورررررلؿْ، گّدٍرررررخٓ، ؿك ٔررررررل گرررررلـخٓ، 

 ِضٙن ٚ ِن٠ٓ ولؿْ



appointment 

 حع١١ٓ ، ْٔب، لل ك ِاللدث



appology 

  قك ؽٛ ٟ٘  م



apposite 

 درخور،ردتسب ،بست،رربو  



appraisal 

  كم١ٍد ٟ ، حع١١ٓ ل١ّج



appraise 

 ارزیتبى کردن ،تقویم کردن ،تخرین زدن 



appreciate 

قررررررردردادى کرررررررردن) از(،تقررررررردیر کرررررررردن ،دری  
کرررردن ،احسرررتس کرررردن ،بربهرررتى  یرررزى افرررزودن 
،قرررردر  یررررزى را دادسررررتن، آگررررت، بررررودن، دادسررررتن، 

 ت،دیق کردن، ترقر کردن، گران شدن



appreciation 

 لـك ؿ ٟٔ ، حمـ٠ل، ؿكن ،  عيده



apprehend 

دسررررررتگیر کررررررردن ،بتزداشررررررت ،دریررررررتفتن ،دری  
 کردن ،توقیؾ کردن ،بیم داشتن ،هراسیدن



apprehensive 

بیردرررررررررتی ،دگرررررررررران ،دری کددرررررررررد، ،برررررررررتهوش  
 ،زودفهم



apprenticeship 

 دور، کتراروزى ،شتگردى 



apprise 

 ر لع کردن ،اگتهى دادن 



approach 

 ٔنؿ٠ه ٍـْ ، ٔنؿ٠ىٟ ، حّده ،  لؿ ٍج



approbation 

 ت،ویب ،قبو ى ،روافقت ،پسدد 



appropriate 

اخت،ررررتص دادن ،بررررراى خررررود برداشررررتن ،ضررررب  
 کردن، ت،رؾ کردن، بلدد کردن، دزدیدن



approximately 

 حمل٠بد ، عـٚؿ 



appurtenances 

 رتعلقتت )حقو ، رعروال سرع 



apropos 

بسرررت،بروقع ،شتیسرررت ، دربرررتر،، راسرررع بررر ، دسررربت 
 ب 



apt 

 مكٔگ ِيخعـ، ِٕدىب،



aptitude 

اسررررررتعداد،گدستیش ،شتیسررررررتگى ، یتقررررررت ،ترتیرررررر   
  بیعى ،ری  ذاتى



aptly 

  ٗ ٗٛك ِٕدىب،  ضد،  ٗ عك، آْ گٛٔٗ وٗ  د٠ـ



aquaculture 

 ؾَررری  م کَررردٚكمی کرررٗ  رررد پرررلٚكً گ١د٘ررردْ ٚ 

 ؿ كؿ صدٔٛك ْ آ نی  ل ی ؽٛك ک ىل ٚ کدك



aquatic 

 وابست  ب  اب ،ستدور یت گیت، ابزى ،ابزى



aquiline 

 عقتبى ،داراى ردقتر کج) شبی  عقتب 



arabesque 

اسرررلیرى ،عربتدررر ) شررریو، تزییدرررى اسررر رى(،دقش  
یررررررت اسرررررر رى ،کتشررررررى کررررررترى سرررررربک عربررررررى 

 اس رى، رقص بت  



arable 

 قتب  کشتکترى ،قتب  زرع ،زرین رزروعى 



arbiter 

 حکم ،قتضى ،داور



arbitrary 

اسرررررررررررتبدادى ،د بخرررررررررررواهى ،د بخررررررررررروا، ،ارادى  
،اختیررررررررررترى ،د خرررررررررروا، ،ر لررررررررررق ،رسررررررررررتبداد  

 ،قراردادى، رن در آوردی، دیرر



arbitrate 

داورى کررررررردن ،حکریررررررت کررررررردن) در(،فی،رررررر  
 دادن ،فتوى دادن



arbitration 

 عى١ّج ، ؿ ٚكٞ



arboretum 

 بتغ گیت، شدتسر،درختکتری 



arcade 

 بتزار سرپوشید،، پتستژ، تیر  



arcane 

 رحررتد  



archaeological 

 ٍٕدىی ٚ  يخٗ  ٗ  دىخدْ



archaeology 

 بتستتن شدتسى 



archaic 

کهدررررررر ) ردسررررررروخ(،کهد  ،قررررررردیرى ، )بواسررررررر    
 قدرت( ؼیر ر، لح



archaological 

 ٍٕدىی ٚ  يخٗ  ٗ  دىخدْ



archetype 

،ررورت از ررى ، رررح یررت ا گرروى ا،ررلى ،درودرر   
 او ی 



archipelago 

 رسرع ا سزایر 



architect 

آكٍرررر١خىج، ز لٔدِررررٗ ٚ ؼ١ررررلٖس ِٕٙررررـه ِعّرررردك، 

 ٗل ط،  دٟٔ



archives 

 بتیگتدى، اسدتد، اورا  



ardent 

 گرم ،سوزان ،تدد و تیز



ardor 

 گررى ،حرارت ،تب و تتب ،شو  ،ؼیرت 



arduous 

دشررررررررروار،پر زحررررررررررت ،پرا تهرررررررررتب ،،رررررررررعب  
 ا ،عود



argot 

ویررررژ، ج دزدان ، هسرررر  ج گررررویش عتریتدرررر  ،زبررررتن 
 و گردان، زبتن التر، زبتن ،دفر



argue 

  غذ ولؿْ ،  ىخـالي ولؿْ



argument 

  غذ ، صـي ، ِبدعزٗ



argumentation 

  ىخـالي ،  غذ



aria 

 اواز یکدفر، 



aribtrate 

 ؿ ٚكٞ ولؿْ ،  ٗ ؿ ٚكٞ  كصدع ولؿْ



arid 

کرررم اب ،خشرررک ،برررتیر، م یرررزرع ،خرررت ى ،بیررررز،  
 ،بیروح ،بى   تفت



arise 

 كػ ؿ ؿْ ، كٚٞ ؿ ؿْ ، ٔدٍٟ ٍـْ



aristocracy 

اشررررراؾ سررررتالرى ،حکورررررت اشرررررافى ، بقرررر  ج  
 اشراؾ، دخبگتن، دسبت، برگزیدگتن



arithmetic 

  ٍُ عيدب، عيد گل



armada 

 بحری  ،دیروى دریتیى ،دتوگتن 



aromatic 

ع رررررررررررررررررررررررررررررررررررررى) در رد، بدرررررررررررررررررررررررررررررررررررردى  
 بوهت(،رع ر،بودار،گیت، خوشبو



arousal 

 ادگیختگى



arraign 

احضرررررتر دررررررودن) برحکرررررر (، برررررت تدظررررریم کیفرررررر  
 خواست رتهرى را برحتکر  خواددن



array 

دظررررررم بخشرررررریدن، ررتررررررب کررررررردن، برررررر  ،ررررررؾ  
دادن، ،رررؾ، پوشرررتددن، بررر  ترررن آراسرررتن، آرایرررش 

 کردن،  بتس، ستر ، رخت



arrears 

پرداختهرررتى رعرررو ، رقررررود، بررردهکتر، وسرررو،  
 عقب افتتد،



arrest 

سرررررررررد کرررررررررردن ،ررتدعرررررررررت کرررررررررردن ررتدعرررررررررت  
،سد،دسررررتگیر کررررردن ،سلررررب کررررردن ،سلرررروگیرى 
از سررررررقو ) کوهدرررررروردى(،حکم توقیررررررؾ ،حکررررررم 
ضب ،بتزداشرررررررت ،توقیرررررررؾ کرررررررردن ،بتزداشرررررررتن 

 لوگیرى کردن،س



arrhythmic 

برررررى دواخرررررت ،)درشرررررعر (برررررى وزدرررررى ،) رررررب  
 (دتردظرى ضربتن دبد



arrogance 

گرددفررررررررررررررازى ،خرررررررررررررودبیدى ،تکبر،دخررررررررررررروت  
 ،گستتخى ،شدت عر 



arrow 

 پ١کدْ، ح١ل، ؽـٔگ



arroyo 

 بستر دهر،ابگدد



arsenal 

اسرررررلح  ختدررررر ، تخشرررررتیى ادبتر،رهررررررتت سدگرررررى، 
 ،قورختد  ،زرادختد 



artful 

حیلرررررررر  گر،دیردررررررررگ بتز،رتهرادرررررررر  ،،رررررررردعتى  
 ،ر،دوعى ،استتداد 



articulate 

شرررررد، سرررخن گفرررتن ،رف،ررر  دار کرررردن ،ررررتهر  
در ،رررحبت ،بددبدرررد، شرررررد،، رسرررت،  شرررم گیرررر، 

 بلیػ، ف،یح، زبتن آور



artifact 

 دست ستخت رح،و  ر،دوعى ،ر،دوع، 



artifice 

اسررررررررتتدى ،رهررررررررترت ،هدر،اختررررررررراع ،دیردررررررررگ  
 ،تزویر،ت،دع



artisan 

 ،دعتگر،،دعتکتر،افزارردد 



artless 

بررررى هدر،بررررى ،رررردعت ،سررررتد، ،بررررى تزویر،ؼیررررر 
 ،دعتى، ختم، رع،وم، ستد، د ، بر آالیش



ascend 

،رررعود کرررردن، بلدرررد شررردن، فرازیررردن، برررتالرفتن، 
 سلوس کردن بر



ascendancy 

فراز،علو،بتال،تعررررررت ى ،سررررررل   ،تفررررررو  ،رزیررررررت 
 ،استی 



ascertain 

 رعلوم کردن ،ثتبت کردن ،رعین کردن 



ascetic 

 ریتضت کش ،ررتتد ،تتری ددیت،زاهداد  



ascribe 

دادن ،دادسررررررررتن ،حررررررررر  دسرررررررربت دادن ،اسرررررررردتد 
 کردن) بر(،کتتب ،رودویس بردار قتدون



aseptic 

 ضدعفودى کددد، ،بى گدد 



asinine 

 خر،فت ،دتدان ،خر،ابل  ،احرق 



askance 

 رررر   رررر  ،کررررج ،از گوشرررر  ج  شررررم ،بررررت  شررررم 
 حقترت ،بت دگت، رشگ اریز،از روى سوجظن



askew 

 ،      ،اریب واربت گوش  ج  شم ،کج 



aspects 

 صٕبٗ ، ٌغدظ ،ّٛكث ظد٘ل، ٕٚع



asperity 

خشرررررررررررودت) در ،دا(،سرررررررررررختى ،ترشرررررررررررى) در 
 رز،(،تلخى و خشودت) دراخ  (،دتر بوعى



aspersion 

 هتک شرؾ ،توهین ،افتراج 



aspirant 

 سویت، ت ب ،داو لب کتر یت رقتم ،ارزوردد، 



aspire 

ارزو داشرررررررتن ،ارزو کرررررررردن ،اشرررررررتیت  داشرررررررتن 
،هررروش داشرررتن، بلدرررد پرررروازى کرررردن ،برررتال رفرررتن 

 ،فرو بردن ،استدشت  کردن



assail 

 حرل  کردن ،هسوم اوردن بر 



assay 

تحقیرررررررررررق و ازررررررررررررتیش کرررررررررررردن ،ازررررررررررررتیش  
فلرررررزات گرررررران قیررررررت ،ارتحرررررتن فلز،عیرررررترگیرى 

،عیرررترگرى ، عرررم و ررررز،  شرررى ،رزررررز، ،سرررعى 
،سرررردسیدن ،عیررررتر گرررررفتن ،رحررررک زدن ،کوشررررش 

 کردن ،بتزسویى کردن ،تحقیق کردن



assemble 

 صّع ٍـْ/ ولؿْ، گلؿ ُ٘ صّع ٍـْ



assent 

روافقررررررررت کررررررررردن ،رضررررررررتیت دادن ،روافقررررررررت  
 ،پذیرش



assert 

دفرررررتع کرررررردن از،حرتیرررررت کرررررردن ،ازاد کرررررردن  
،اظهرررررتر ق عرررررى کرررررردن ،ادعرررررت کرررررردن ،اثبرررررتت 

 کردن



assesment 

  كم٠د ٟ ، حَؾ١ِ



assess 

 حَؾ١ِ ؿ ؿْ ،  كم٠د ٟ ولؿْ ، ِد١ٌدث  يخٓ



assessment 

،ارزشررررریتبى ،برررررراورد رت یرررررتت رریرررررزى رت یرررررتت 
،تشرررررررخیص ،تعیرررررررین رت یرررررررتت ،وضرررررررع رت یرررررررتت 

 ،ارزیتبى ،تقویم ،براورد،تخرین ،اظهتردظر



asset 

 یرررز برررت ارزش و رفیرررد، رررررر عتیرررد ، سرررررتی ، 
دارایرررج، سررررع دارایرررج شرررخص کررر  بتیسرررتج بتبرررت 

 دیون او پرداخت گردد



asset class 

 كؿٖ ؿ ك ٠ٟ، مِلٖ ؿ ك ٠ٟ



assets 

 ؿ ك ٠ٟ ، ِٛصٛؿٞ ، ىلِد٠ٗ



assiduous 

 داراى پشتکتر،ستعى ،رواظب 



assign 

 ٚ گق ك ولؿْ، حؾ١ِْ ؿ ؿْ ،  ٔخمدي ؿ ؿْ



assignee 

 ِٕخمً  ١ٌٗ



assignment 

 ٚ گق كٞ، حؾ١ِْ ،  ٔخمدي ، عٛ ٌٗ



assimilate 

کرررردن ،شررربی  سرررتختن یکسرررتن کرررردن ،هرررم سررردس 
،در برررردن سررررذب کررررردن ،تحلیرررر  رفررررتن ،سررررتزش 
کرررررررردن ،وفرررررررق دادن ،تلفیرررررررق کرررررررردن ،هرتددرررررررد 

 ستختن



associate 

 ِعدٍلث ولؿْ ، پ١ٛىخٓ ، ٍل٠ه ٍـْ



association 

  ٔضّٓ ، ِضّع ، ٍلوج



assortment 

حلح١رررب ، ِضّٛ رررٗ ، ؿىرررخٗ ، ؿىرررخٗ  ٕرررـی ، ٗبمرررٗ 

  ٕـی



asspiration 

 آكمٚ ، آٖ ، حٕفو



assuage 

 ارام کردن ،تخفیؾ دادن 



assumption 

 فرد ،خودبیدى ،ؼرور،اتختذ،ق،د،گرتن 



assurance 

پشرررررتگررى ،ا ریدرررررتن ،د گرررررررى ،خرررررت رسرعى  
،گسررررررررررتتخى، ،تعهد،قیررررررررررد،گرفتترى ،ضرررررررررررتدت 

 ،وثیق  ،تضرین ،گروى



assure 

 ولؿْ ،  ١ّٕٗدْ ؿ ؿْ ١ّٗ ولؿْ ، ِضدب 



assured 

  ١ّٗ ٍـٖ ،  ِٓ ، ِغفٛظ



asteroid 

سررررررریتر، خرد،اخترررررررروار، ،سرررررررتتری ،سررررررریتری  
 ،خرد، سیتر،



astigmatism 

دررررررتهرخوادى بیدررررررتیى ،) ررررررب (بررررررى دظرررررررى در  
 سلیدی  ج  شم



astound 

 ِخغ١ل ِبٙٛث کلؿْ، گ١ش،



astounding 

  ٔگ١نع١لث  ٔگ١ن، ٍگفج 



astral 

 ستتر، اى ،شبی  ستتر، ،علوى 



astringent 

گررررررس ،سرررررررع کددررررررد، ،سررررررفت ،داروى قررررررتبد  
،سرررررخت گیر،دقیرررررق ، تقرررررت فرست،شرررررت  ،تدرررررد و 

 تیز



astronomical 

 دسورى ،عظیم ،بیشرتر،وابست  ب  علم هیئت



astute 

زیرررررررررررری ،دتق ،دادت،هوشررررررررررریتر،رحی  ،دقیرررررررررررق 
 ،روشکتؾ



asunder 

 سدا،سوا،دودیم ،دوقسرتى 



asylum 

پدتهگررررت،، رررررترن، پدتهدرررردگر، حرتیررررت خررررواهر،  
 ارتن خواستن، زدهتر



asymmetric 

 دترتقترن ،بى قرید  ،ؼیررتقترن ،بى تدتسب 



asymmetry 

 حمدكْ   ـَ



atavism 

دیتکررررتن گرایررررى ،شرررربتهت برررر  دیتکررررتن ،برگشررررت  
 بخوى دیتکتن



atheist 

 ردکر خدا،خدادشدتس ،رلحد 



atlas 

 فرهدگ سهتن درت،رهر، ج ا لس



atone 

کفررررررتر، دادن ،سبررررررران کررررررردن ،سلررررررب کررررررردن  
،خشررررم) کسررررى را (فرودشررررتددن ،سلررررب رضررررتیت 

 کردن



atrocity 

 سبعیت ،بیرحرى ،قستوت



atrophy 

،تحلیررر  رفتگرررى ،) رررب تحلیررر  رفرررتن ،پ سررریدگى 
(الؼرررررى ،ضررررعؾ بدیرررر  ،دق،ررررتن قررررو، ج دتریرررر  

 ،الؼرکردن ،خشک شدن ،الؼر شدن



attain 

دسررررت یررررتفتن ،دتئرررر  شرررردن ،روفررررق شرررردن ،ترررررتم 
 کردن ،بدست اوردن



attempt 

 وٌٍٛ ولؿْ، لْـ، ِبدؿكث ولؿْ  ٗ



attention 

 حٛصٗ ، ِل لبج ، ؿلج



attentive 

 رواظب ،رلتفت ،رتوس  ،بتدقت 



attenuate 

رقیرررررق کرررررردن ،درررررتزی کرررررردن ،الؼرررررر کرررررردن  
،سرررررررربک کررررررررردن ،تقلیرررررررر  دادن ،دقیررررررررق شرررررررردن 

 ،ضعیؾ شدن ،دتزی ،رقیق



attenuate  

رقیرررررق کرررررردن، درررررتزی کرررررردن، الؼرررررر کرررررردن، 
سررربک کرررردن، تقلیررر  دادن، دقیرررق شررردن، درررتزی، 

 رقیق



attest 

سرررروگدد دادن ،گررررواهى دادن) بررررت( ،شررررهتدت دادن  
 ،سوگدد یتد کردن ،ت،دیق ارضتج کردن



attitude 

ٔگرررررررلً ، عدٌرررررررج  لؽرررررررٛكؿ ، عدٌرررررررج ، كًٚ 

  لؽٛكؿ



attorney 

 ٚو١ً ، ّٔد٠ٕـٖ



attract 

صٍررررب   صررررقب وررررلؿْ،  ررررٗ ىررررٛٞ ؽررررٛؿ وَرررر١ـْ،

 ولؿْ، ِضقٚب ولؿْ



attractive 

 صدٌب حٛصٗ ، صق ب



attractiveness 

 صق  ١ج ، ؿٌل د٠ٟ



attribute 

رشخ،ررررر  ،ویژگرررررى ،دشرررررتن ،خرررررواص ،شرررررهرت 
،افتختر،،رررفت ،دسررربت دادن ،حرررر  کرررردن) برررر، 

 توضیح دادن، شرح دادن



attrition 

کرررررتهش تررررردریسر در تعرررررداد و ارقرررررتم، کرررررتهش  
 دیروی کتر بدون اخراج کتررددادن



atypical 

 دتبهدستر،ؼیررعرو ى ،بیقتعد، 



au courant 

 رد روز، ردرن، سدید، ب  روز



audacious 

 بى پروا،بى بتی ،رتهور،بى بتکتد  ،بیشرم



audacity 

 بر بتکر، بر پروایر، سسترت، گستتخر



audible 

 ّـ س لد ً ١ٍٕـْ، ١ٍٕـٟٔ، كىد، ِغيٛه



audit 

رریرررزى دفرررتتر رحتسررربتتى ،برررتزبیدى ،حستبرسرررى  
کررررررردن ،رریررررررزى کررررررردن ،بتزرسررررررى ،رریررررررزى 

 ،رسیدگى کردن



auditory 

رربررو  بشرردوایى یررت سررترع  ،رربررو  برر  رریررزى  
 و حستبدارى



augment 

تکریرررر  کررررردن ،افررررزودن ،زیررررتد کررررردن ،عرررر و،  
 کردن ،زیتد شدن ،تقویت کردن



augury 

 پیشگویى ،پیش بیدى ،پیش اگتهى 



august 

 هرتیون ،بزر  ست، ،عظیم 



aureole 

هت رررررر  یررررررت دررررررور گرداگرررررررد سررقدسررررررین ،هت رررررر   
 دورادى ا راؾ خورشید و ستیر ستترگتن



auroral 

فسرررررى ، لرررروعى ،سرررررخ  ررررون شررررفق ،رربررررو   
 ب  دور شرت ى



auspicious 

فررررررررررخ ،فرخدرررررررررد، ،خسسرررررررررت  ،سرررررررررعید،ربتری  
 ،بختیتر،رستعد



austere 

برررر  درشررررتى ،بررررت ترشرررررویى، خشررررک، عبرررروس،  
 ستد،، بر پیرای 



authenticate 

اعتبررررتردادن ،سررررددیت یررررت رسررررریت دادن ،ت،رررردیق 
 کردن



authoritarian 

 رفررردار تررکرررز قررردرت در دسرررت یکدفرررر یرررت یرررک 
 هیئت ، رفدار استبداد



authoritative 

 ارر،رقتدر،توادت،رعتبر 



authority 

لررررررـكث،  لخررررررـ ك، ّررررررالع١ج،م صدكٖ، )وخرررررردب( 

ِلصرررع، ِٕبرررع، عرررك،  ؽخ١ررردك، )ٍرررؾِ( ّررردعب 

 ٔرل



authorize 

  ؽخ١دكؿ ٍخٓ ،  صدمٖ ؿ ؿْ



autocratic 

 ر لق ،رستق  ،استبدادى 



automation  

دسرررررتگتهر ب رررررور خودکرررررتر، کدترررررر  و هررررردایت 
 دستگت، تدظیم خودکتر



automaton 

ادم رتشرررررریدى ،رتشررررررین خودکررررررتر،ادم رکررررررتدیکى  
 ،رتشیدى ک  کترهتى ادستن را ریکدد،



autonomous 

خررررررررررود رختررررررررررتر،داراى حکورررررررررررت رسررررررررررتق   
،خودرختررررررررررتر،خودگردان ،)زیسررررررررررت شدتسررررررررررى 
(داراى زدرررررردگى رسررررررتق  ،خودکررررررترب ور ؼیررررررر 

 ارادى



autopsy 

 کت بد شکتفى



auxiliary 

اضررررر رارى ،رعرررررین ،کررررررک دهدرررررد، ،ارررررردادى  
 ،کرکى



avalanche 

 بهرن 



avarice 

 زیتد، سویى ،از،حرص ، رع 



avenge 

کیدرررر  سررررویى کررررردن) از(،ت فررررى کررررردن ،ادتقررررتم  
کشررررررریدن) از(،دادگیررررررررى کرررررررردن ،خودخرررررررواهى 

 کردن



aver 

از روى یقرررین گفرررتن ،ب رررور ق رررع اظهرررتر داشرررتن  
 ،اثبتت کردن ،ت،دیق کردن ،بحق دادستن



averse 

 بیزار،رخت ؾ ،رتدفر،برخ ؾ ری 



aversion 

بیررررررررزارى ،دفرررررررررت ،رخت فررررررررت ،دتسرررررررررتزگترى  
 ،رؽتیرت



avert 

برگردادرررردن ،گردادیرررردن ،دفررررع کررررردن ،گذرادرررردن  
 ،بیزار کردن ،بیگتد  کردن ،ردحرؾ کردن



aviary 

 الد  ررغ ،ررؼدادى ،رح  پرددگتن 



aviation 

 ٘ٛ پ١ّد٠ی،پلٚ م،٘ٛ ٔٛكؿی



avid 

 حریص ،ازردد،رشتت  ،ارزوردد،رترتی  



avocation 

پیشررررر  ،کرررررتر فرعرررررى ،کرررررتر سزیرررررى ،رشرررررؽو یت  
 ،سرگررى ،کتر،حرف  ،کسب



avoid 

  صخٕدب کلؿْ ، ؿٚكی کلؿْ



avoidance 

  صخٕدب



avow 

اعتررررررررررررراؾ کررررررررررررردن ،پیرررررررررررررتن ،عهررررررررررررد،قو   
،شرررر ،تعیین ،عرررزم ،ت،رررریم ،درررذر کرررردن ،قسرررم 

 خوردن ،وقؾ کردن



avuncular 

 رربو  بدایى ،رتددد دایى 



aware 

 آگدٖ، ِ دع،  دؽبل، ٚ لؿ، ِخٛصٗ



awareness 

 ١َ٘دكٞ  ٗالع ، آگدٟ٘ ،



awe 

تررررس) اریختررر  برررت احترام(،وحشرررت ،بررریم ،هیبرررت  
 دادن ،ترستددن



awesome 

رتیرررر  هیبررررت یررررت حررررررت، پررررر از ترررررس و برررریم، 
حررررررتکر از ترس،دتشررررررر از برررررریم، وحشررررررت آور، 

 ترس آور



awful 

 حلىٕدن ،  ي١دك  ـ



awkward 

چٍفخررررٟ، ٔدٍررررٟ، ؽَررررٓ،  ررررـ، ؿىررررخپدچٗ، ؿىررررج ٚ 

ٔررردصٛك، ٔدِٕدىرررب،  رررـ ؿىرررج،  رررـلٛ كٖ، ٔدك عرررج 

 وٕٕـٖ



awl 

 درفش ،سوراخ کن 



awry 

ردحررررررررؾ ،ؼل ،کرررررررج ، ررررررر   ررررررر  ،بدشرررررررک   
 ،ب ور رتی  ،زشت



axiom 

برررردیهیتت ،قتعررررد، کلررررى ،ا،رررر  عرررررورى ،ا،رررر  
 روضوع  ،پدد،اددرز



azure 

ردرررگ دیررر  ،اسررررتن دیلگرررون ،السررروردى ،سررردگ  
 السورد



babble 

 ور زدن; وراسر کردن; دتشررد، حرؾ زدن



bacchanalian 

 رست، ریگستر



bachelor 

 ِلؿ ِضلؿ



backlash 

 پو مؿْ،  کو  ٌعًّ ى١دىی ,ٚ کٌٕ ٍـ٠ـ



Badger 

 ک ف  کردن، اذیت کردن، زیر فشتر گذاشتن



badinage 

 رزاح، شوخر، خوشرزگر 



baffle 

گرررررریج کررررررردن، ربهرررررروت کررررررردن، بررررررر دتیسرررررر   
 گذاردن، سر در گم کردن



bagatelle 

 یزسزئررررررر وادرررررردی، )رسررررررتزا(  یررررررز بیهررررررود،، 
 دتقتب 



baggage 

چّرررررـ ْ،  ررررردك،  دكٚ ٕرررررٗ،  ردر١رررررٗ، ٚىرررررد٠ً ىرررررفل، 

 حض١ٙن ث



bait 

 دادن، زخم زبتن زدناذیت کردن، آزار 



balanced 

 ِخعدؿي ، ّ٘دٕ٘گ



baleful 

تهدیرررد آریرررز، شررروم، زیرررتن آور، ردرررج آور، پرررر از 
 کید 



balk 

 پتپس کشیدن، ایستد رتدع کردن،دو د  کردن



ballast 

 وزد  تعتد ، سدگ تعتد  



ballot 

ِؾفرررررٟ، زـعرررررًس ك ٞ  ىرررررُس  لگرررررٗ ٞ ك ٞ، ك ٞ 

 )ِؾفٟ( ؿ ؿْ، ك ٞ گلـخٓ، ك ٞ گ١لٞ ولؿْ



balm 

 ررهم، رتی  تسکین 



balmy 

   یؾ، ر یم، ر بوع، رع ر 



ban 

ِّٕرررٛع/ حغرررل٠ُ ورررلؿْ، لرررـؼٓ ورررلؿْ، صٍرررٛگ١لٞ 

 ولؿْ  م، ؼ١ل لدٟٔٛٔ  دٌُ ولؿْ



banal 

 رعرو ر، کلیش  ای، قدیرر 



bandy 

بررت کسررر بگررو رگررو کررردن، ربتد رر  کررردن، پررتس  
 دادن



bane 

 رتی  ه کت، رتی  دتبودی 



baneful 

 ویرادگر، رهلک، کشدد،



bantering 

 شخص یت رفتتر بتدرک، خوشرز،، شوخ



barb 

 پیکتن، دوی، خریدگر، دیش زبتن 



bard 

 شتعر



barefaced 

 سسورپررو، بر شرم، گستتخ، 



bargain 

 ِعدٍِٗ ، چدٔٗ كؿْ ، لل ك گق ٍخٓ



barometer 

 هواسدج، ریزان ا هوا ، فشتر سدج



baroque 

 پردقش و دگتر، سبک بتروی 



barrage 

سرررررد آترررررش، بتران)سررررروا ، سررررررزدش، کلررررررتت(،  
 سی 



barrister 

 وکی  ردافع 



barterer 

 ربتد   گر، رعترل  گر



basement level 

 ٗبمٗ ّ٘ىؿ



basin 

 عٛمٖ كٚؿؽدٔٗ، آ گ١ل، ٌگٓ



bask 

 گررت گرفتن،  ذت بردن، کیؾ کردن



bastion 

 استحکترتت، دژ رستحکم 



batch 

 ؿىخٗ



bate 

 کتهش دادن، فرودشتددن، پتیین آوردن 



bawdy 

 زشت، وقیح، زددد،، رکیک 



beacon 

 ك ؿ٠ٛ٠ی  دٔی،چل غ ؿك٠د٠ی، ِٛ س  لس ؿ٠ـٖ



bear 

حغّرررررررررررً   ِغْرررررررررررٛي ؿ ؿْ،  ررررررررررردك َٔيرررررررررررخٓ،

 ولؿْ،)١ِٖٛ( ؿ ؿْ



bear in mind 

 ؿك ٔرل ؿ ٍخٓ



beatific 

 فرخدد،، ریرون، سعتدت بخش، روح ادگیز



beatify 

اعررر م آرررررزش کرررردن بررررای، سرررعتدت سرررتودادر  
 بخشیدن ب 



beatitude 

 عتقبت ب  خیری، سعتدت اخروی 



beckon 

 ررد ؿىررج(  ٍرردكٖ وررلؿْ  ررٗ،  ررد  ٍرردكٖ ّررـ  مؿْ، 

 ررررٗ ىررررٛٞ ؽررررٛؿ وَرررردٔـْ،  ررررٗ ىررررٛٞ ؽررررٛؿ صٍررررب 

 ولؿْ



bedizen 

  بتس سلؾ و زر  و بر  دار پوشیدن 



bedlam 

تیرترسررررتتن، دیوادرررر ، وابسررررت  برررر  دیوادرررر  هررررت یررررت 
 دیواد  ختد 



bedraggle 

 کتر  خیس،تدتز کردن



beeline 

یررررک راسررررت سررررراغ  یررررزی رفررررتن، برررر   رررررؾ  
  یزی پر گرفتن



befuddle 

 رؽشوش کردن، آشفت  کردن 



beget 

 هستر بخشیدن، ب  بتر آوردن، سبب شدن 



begrudge 

 ردزسر بودن، رتدفر بودن 



beguile 

فررررررریفتن، گررررررو  زدن، برررررر  خوشررررررر گذرادرررررردن،  
 سرگرم کردن



behemoth 

 روسود بزر  



beholden 

 ردیون، زیر ردت، زیر بتر



behoove 

واسرررررب برررررودن، فررررررد برررررودن، سرررررزیدن بررررر ،  
 برازیدن ب 



belabor 

 بیش ار ادداز، توضیح دادن، وراسر کردن 



belated 

 بت تتخیر، بر روقع، دیر شد، 



beleaguer 

 رحت،ر، کردن، ب  ستو، آوردن 



belie 

 بد وادرود کردن، ؼل  سلو، کردن 



belittle 

دسرررررت کرررررم گررررررفتن، برررررر اهریرررررت سلرررررو، دادن،  
 تحقیر کردن



bellicose 

 ستیز، سو، سدگ سو



belligerent 

سدرررگ  لرررب، پرررر خرررتش سرررو، کشرررور رتخت،رررم،  
 ستیز، سو



bemoan 

در سررررررو  دشسررررررتن، ؼررررررم خرررررروردن، گریسررررررتن  
بررررای، ررررتتم گررررفتن، ابرررراز عررردم رضرررتیتر، تتییرررد 

 دکردن



bemused 

 رتحیر، سرگردان، ؼر  در فکر 



benchmark 

 ِع١دك ، ِغه ، ِبٕدٞ ِمد٠يٗ



benediction 

 دعتی خیر روهبت، رحرت، برکت،



benefactor 

 دیکوکتر، بتدر خیر، حترر، و ر دعرت 



beneficial 

 بخشدد،، کریم، دیکوکتر 



beneficiary 

 ذیدفع 



benefit 

 ىٛؿ  لؿْ



benevolent 

 دیکخوا،، خیر اددیش 



benign 

رهربرررتن، رئررروؾ، ر یرررم، ر بررروع، د پرررذیر، برررر  
 خ ر، ؼد، خوش خیم



benison 

 روهبت، رحرت، برکت 



bent 

ر،رررررررم، بررررررت اراد،، اسررررررتعداد، ذو ، گرررررررایش،  
 ع ق ، ترتی 



bequeath 

 ب  ارث گذاشتن، بخشیدن 



berate 

 ر رت کردن، دکوهش کردن 



bereavement 

 داغ، داؼدیدگر،ر،یبت 



bereft 

 رحروم، بر بهر،، فتقد 



berserk 

 ع،بتدر، کفری 



beseech 

 ا ترتس کردن، تردت کردن 



beset 

برررررر  سررررررتو، آوردن، ک فرررررر  کررررررردن، رحت،ررررررر، 
 کردن، فرا گرفتن



besiege 

هسررررررروم آوردن، رحت،رررررررر، کرررررررردن، کسرررررررر را  
 بستن



besmirch 

کثیرررؾ کرررردن، آ رررودن،  کررر  دار کرررردن )شرررهرت 
 و دتم(، ضتیع کردن



bestial 

 حیوادر، ستدوری، بر رحرتد ، ؼیر ادستدر 



bestow 

 اع ت کردن، دادن، ارزادر داشتن



betoken 

دشرررتد  سیرررزی برررودن، خبرررر دادن از،حرررتکر برررودن  
 از



betray 

خیتدرررررت کرررررردن، برررررر وفرررررتیر کرررررردن، آشرررررکتر  
 کردن، رعلوم کردن



betroth 

 دترزد کردن 



bewilder 

 گ١ش ٠د گّل ٖ ولؿْ



bewildered 

 گ١ش، ٍگفخنؿٖ، ِدث، ِخغ١ل



beyond 

 آْ ىٛٞ ، ـل حل ، ِدـٛق ،  ١ٌ  م



bias 

ترتیررر  بیرررک  ررررؾ،  رفرررداری، تع،رررب، بیرررک 
 رررررؾ رترتیرررر  کررررردن، تحررررت تررررتثیر قررررراردادن، 

 تبعید کردن



bicameral 

 دو رسلسر در دستگت، قتدون گذاری



bicker 

 کشرکش کردن، دعوا کردن 



biennial 

 دو ست  ، هر دو ست  یک بتر، دو ستالد  



bifurcated 

 دو شق ، دو شتخ  



bigamy 

ؿٚ ّ٘يرررررررلٞ، ؿٚ مٔرررررررٟ، ؿٚ ٍرررررررٛ٘لٞ، حعرررررررـؿ 

 مٚصدث



bigot 

 آدم ریتکتر، آدم خرافتتر، رتع،ب



bigotry 

 تع،ب، تحسر، خشک رؽزی 



bilious 

،رررررفرایر، کبررررردی، تدرررررد خرررررو، ع،ررررربتدر، کرررررج  
 خلق، بد اخ  



bilk 

پررررو  بررررتال کشرررریدن، سررررر کسررررر کرررر ، گذاشررررتن،  
 گو  زدن



billowing 

برررررتد کررررررد، )پتر ررررر ،  برررررتس(، پربرررررتد، ررررررواج،  
 خروشتن



binding 

  ٌن َ آٚك ،  صبدكٞ ، ٔدـق



biography 

 مٔـگٟ ٔدِٗ، ٍلط عدي



bivouac 

 اتراقگت،، اردوگت، روقت



bizarre 

ؼیررررر عررررتدی، عسیررررب و ؼریررررب، بررررتوردکرددر،  
 بر تدتسب، بر رد ق



blame 

 گٍٗ ولؿْ، ِمْل ؿ ٔيخٓ ، ىلمٌٔ ولؿْ



blanch 

 سفید کردن 



bland 

 ر بوع، گوارا، د پذیر، ر یم، بت ادب، آرام 



blandish 

  تپلوسر کردن،  رب زبتدر کردن 



blandishment 

  تپلوسر، ترلق 



blare 

سرررررو ،رررردا، قیرررر  و قررررت  کررررردن، برررر  ،رررردا در  
 آوردن، داد زدن، ستر زدن، تتبش، پرتو دور



blasé 

 د زد،، زد، 



blasphemy 

 کفر، دتسزا ، کفرگویر، دتسزا گویر 



blatant 

فرررتحش، آشرررکتر، وقیحتدررر ، برررر شرررررتد ، دریرررد،،  
 شرم آور



bleak 

برررر روح، ؼرررم زد،، د گیرررر،  خرررت، برررر آرایررر ،  
 ؼم ادگیز، تتریک، رتیوس کددد،



blend 

ِؾٍررررٛٗ وررررلؿْ/ ٍررررـْ، ؿك ٘ررررُ آ١ِؾررررخٓ،  ررررد ٘ررررُ 

 حٕدىب ؿ ٍخٓ



blighted 

آفرررررررت زد،، ،ررررررردر  خرررررررورد،، ضرررررررتیع شرررررررد،،  
 خراب، بر بتد رفت 



blind 

 ٍؾوس ٔد ١ٕد



bliss 

 خوشر، سعتدت، برکت



blithe 

الابررررت ر، سررررر برررر  هرررروا، بررررر قیررررد، سرررررخوش،  
 راحت، بر خیت 



bloated 

 ورم کرد،، بتد کرد،، دفخ کرد،، پؾ کرد، 



block 

 ِغـٚؿ کلؿْ ،  يخٓ



blowhard 

 آدم الؾ زن، پر حرؾ 



bludgeon 

 گرز،  رت  



bluff 

قرررررررت ع، بردرررررررد،، ری، ،رررررررریح، الؾ، بلررررررروؾ، 
 تو  زدن، قرپزدرکردن



blunder 

 خب ، اشتبت، بزر  



blunt 

کدررررد، بررررر درررروی، دارای  برررر  ضررررخیم، ری، بررررر 
 پرد،، کدد کردن



blur 

 حدك ٍـْ، حدك ولؿْ، ح١لٖ ٚ حدك ولؿْ



blurt 

 پراددن، بروز دادندتدادست  افشت کردن، 



bluster 

بررر  شررردت وزیررردن، درررت آرام برررودن، ررررواج برررودن،  
شرررلوغ کرررردن، هرررترت و پرررورت کرررردن، عررررد 

 اددام، خ  و دشتن، رسزخوادر



bode 

دشرررتد   یرررزی برررودن، خبرررر دادن از، پررریش گرررویر  
 کردن



bogus 

 تقلبر، دروؼر، بد ر، ستختگر 



bohemian 

 رتداو ، سدید، ؼیررعرو ر ؼیر سدتر، ؼیر



boisterous 

شررررردید )برررررتد(، تدرررررد،  وفرررررتدر )دریرررررت(، ررررررت  م، 
 پرسرو،دا )شخص(، پرهیتهو، پرشور



bolster 

حرتیرررررت کرررررردن، کررررررک کرررررردن، بررررر  داد کسرررررر 
 رسیدن



bolt 

ریلرررررر ، درررررررد،، سرررررردست ، ررررررریخ، پرررررری ، تررررررو   
 )پتر  (، بستن، سیدن، پریدن، خیز برداشتن



bombardment 

بربررررتران، گلو رررر  بررررتران، حرلرررر   فظررررر، سرررروا   
 پی  کردن



bombastic 

 گدد،، گزاف ، گدد، گو، الؾ زن



bona fide 

 بتحسن دیت، سدی، واسد شرای ،،تدقتد 



bond 

 ىٕـ ، ٚصٗ  ٌنِدْ



boom 

 ؼلً ، حللٟ ٔدگٙدٟٔ



boon 

 روهبت، برکت، ارتیتز 



boorish 

 بر فرهدگ، بر دزاکت، بر شعور، زرخت 



boost 

 حللی کلؿْ



borrowers 

 ٚ َ گ١لٔـٖ ، للٓ گ١لٔـٖ



bouillon 

 سو  رقیق گوشت 



bouncing 

  دال پد١٠ٓ پل٠ـْ، ص١ٙـْ



bounded 

 ِغْٛك، ِلم ؿ ك



bountiful 

 سختوتردد، بخشدد،فراوان، پر و پیرتن، 



bourgeois 

از  بقرررررر  رتوسرررررر ، پررررررو  پرسررررررت، بررررررتزاری،  
 بتزرگتن، بورژوا، سررتی  دار، سدتر، قدیرر



bovine 

 گتورتدددی، خودسرد، ر   آور



bow 

 کّدْ، لٛه



bowdlerize 

 هرز، زدایر کردن، پتکستزی کردن 



bower 

  دغ ،  الچ١ك ، ىد٠بدْ



boycott 

از خریرررد و فرررروش سلررروگیری کرررردن، برررتیکوت  
کررررردن، تحررررریم کردن)اقت،ررررتدی(، ق ررررع راب رررر  

 کردن بت



brackish 

 شوررز،، تلخ، بد عم، دتر بوع 



braggadocio 

 الؾ زدر، گزاؾ گویر، خودستتیر



braggart 

 آدم الؾ زن، آدم فخر فروش، آدم خودستت



brandish 

دور سرررر گردادررردن، ترررتب دادن، دسرررت هرررت را در 
 هوا تکتن دادن، خوددرتیر کردن



brash 

عسرررو  و برررج پرررروا، رتررر  ور، گسرررتتخ، برررج حیرررت، 
 بج شرم



bravado 

سررررررپی ر، ترررررررد، برررررر اعتدرررررتیر، برررررر برررررتکر،  
 عرد اددام



brawl 

ؿ رررررررٛ  )ٚ( ِل ـعرررررررٗ، وخررررررره ٚ وخررررررره وررررررردكٞ، 

 ؿكگ١لٞ، صدكٚ صٕضدي



brawn 

 زور، قدرت ،عضل ، رتهی   



brazen 

 پررو، بر حیت، بر شرم، بر  شم و رو



breach 

دقرررررررد، شکسرررررررتن، رخدررررررر ، دفررررررروذ، شرررررررکتؾ،  
 سوراخ



breadth 

 پهدت، عرد، وسعت، گستر،



brevity 

 اخت،تر، ایستز 



briefly 

  ؽخْدك 



brigand 

 راهزن، یتؼر



brilliant 

  دً٘ٛ ، ؿكؽَدْ



brindled 

 قهو، ای یت ختکستری را، را، یت دق   دق   



brink 

 ٌب،کٕدك ،عد١ٍٗ



bristle 

ررررروی زبررررر، ررررروی سرررریخ، ررررروی خرررروی، سرررریخ 
شررردن، رویررر  تستوزکترادررر  داشرررتن، آررررتد، سدرررگ 

 شدن



bristling 

سررررریخ شرررررد،، راسرررررت شرررررد،، بررررر  خشرررررم آررررررد،،  
 ع،بتدرخشرگین، 



brittle 

آسرررررری  پررررررذیر، زودردررررررج، حسررررررتس، رتز ررررررز ،  
 شکددد،، سرد، خودسرد، دسوش



broach 

 ر رح کردن، پرداختن ب ، عرض  کردن 



broad 

 پٙٓ ، گَدؿ ، وٍٟ



broaden 

  ـن ٠ٌ ؿ ؿْ ، پٙٓ کلؿْ



brocade 

گلررررررررررردوزی، سررررررررررروزن دوزی، دقرررررررررررر، دوزی،  
 زردوزی



brochure 

 بروشور، دفتر   راهدرت 



brokerage 

 ؿالٌٟ



brooch 

 گ  سید ، سدست  سید 



brook 

 برتتفتن، تحر  کردن، تن دادن، تتب آوردن 



browbeat 

دگرررررت، تهدیررررردآریز کرررررردن،  شرررررم ؼرررررر، رفرررررتن،  
 قلدری کردن برای



browse 

  ریدن، دگت، کردن، گشت زدن 



brunt 

بررررتر )کررررتر، هزیدرررر (، سرررردگیدر، )حرلرررر ، ادتقررررتد(  
 فشتر



brusque 

 بر ادبتد ، خشن، تدد، کج خلق 



brutal 

 ٚعَٟ، ؿكٔـٖ ؽٛ،  ٟ كعُ، ٚع١َدٔٗ



buccaneer 

 دزد دریتیر، رتسراسو 



bucolic 

 روستتیر، شبتدر 



budget 

  ٛؿصٗ، عيدب ؿؽً ٚ ؽلس، ٘ن٠ٕٗ



buff 

 رررررم گررررتوریش،  رررررم زرد خوابرررردار، ضررررربت، 
گرررررتو وحشرررررر،زرد دخرررررودی، رحکرررررم، از  ررررررم 

 گتوریش، برا  کردن، س ، پوست ادستن



buffet 

ضررررررررب  زدن، رشرررررررت زدن، شررررررر   زدن، بررررررر   
 ررررررت ش  لبیرررررردن، سررررررتیز، کررررررردن، درافتررررررتدن، 

 رستوران سرپتیر، بوف 



buffoonery 

 د قک بتزی، رسخرگر 



bugaboo 

  و و،  و وخورخور،، دتراحتر، دگرادر 



bulky 

 عض١ُ، صدگ١ل، گٕـٖ،  نكگ



bullion 

 شرش )  ، دقر، 



bullying 

 لٍـكی



bulwark 

سررررررد دفررررررتعر، سررررررتن پدررررررت،، رحررررررتفظ، ررررررردافع،  
 پتسدار، دگهبتن



bumptious 

 خود بین، از خود راضر، سسور 



bungalow 

 تکسرا،بدگل  ،ختد  هتى یی قى 



bungle 

سررررر هررررم بدرررردی کررررردن، ضررررتیع کررررردن، خررررراب  
 کردن، دتشیتد  کتر کردن



buoyant 

شررردتور، سررررخوش، شرررتد، سررربکبت ، آسرررتن گیرررر، 
 خوش بین



burden 

  دك ، حغ١ًّ ولؿْ ،  دك ِي١ٌٛج



bureaucracy 

سررررتزرتن اداری، کترردرررردان، کتؼررررذبتزی، دیرررروان  
 ستالری



burgeon 

 شکفتن )گ (، سواد  زدن 



burlesque 

 تقلید کسر را در آوردن، ب  رسخر، گفتن 



burnish 

پرررررررررداختن، ،رررررررریق  دادن، سرررررررر  دادن، بررررررررر   
 ادداختن



bustle 

شرررررلوؼى، هیرررررتهو، سدررررربش ، کوشرررررش ، شرررررلوغ  
 یتکشرکش کردنکردن ، تق  



buttress 

پشرررررربدد سررررررتختن، شرررررررع زدن، تقویررررررت کررررررردن،  
 تحکیم کردن



buxom 

 تپ ، سرحت ، خوش رو



by virtue of 

  ؾدٗل



cabal 

 دارو دست ; بتدد; فرق 



cache 

 رخفر گت،، دهتن گت،



Cacophonous 

 دتروزون، دتهرتهدگ، بد آوا



cacophony 

 ،دای دتهدستر و خشن، بد،دایر، بدآهدگر



cadaver 

 ریت، سسد 



cadaverous 

 رث  ریت، وارفت ، ررددر، ردگ پرید،



cadence 

 افت و خیز، آهدگ، وزن



cadge 

 درخواست کردن، گدایر کردن



cajole 

برررت  ررررب زبرررتدر رتقتعرررد کرررردن، هددوادررر  زیرررر  
 بؽ  گذاشتن



cajole  

 ریشخددکردن، گو  زدن،  تپلوسج، گو 



calamity 

 فتسع ، ر،یبت، بی ترگر



calculate 

عيرررردب وررررلؿْ، ِغدىرررربٗ وررررلؿْ، ٍررررّلؿْ،  ررررل 

 آٚكؿ ولؿْ، حؾ١ّٓ مؿْ



calculated 

 حستب شد،، سدسید،، ردتسب 



caldron 

 کتری بزر  



caliber 

 رقتم، کیفیتاستعداد، توادتیر، 



call off 

 ٌؽٛ ولؿْ



calligraphy 

 خش دویسر، خ ت ر 



callous 

 سدگد ، بر عت ف ، بر احستس 



callow 

 سوان، دتپخت ، ختم، بر تسرب  



calorific 

 ادرژی زا، گررتزا 



calumny 

 تهرت، بهتتن، بر آبرو کردن،  ک  دار کردن



camaraderie 

 رفتقت، ،ریریت 



cameo 

 دقش برسست ، دقش فرعر 



camouflage 

 پوشتددن، استتتر کردن 



campaigned 

  ١ٍّدث صٕگٟ ، ِبدكمٖ ، ٌَىلوَٟ



campus 

ِغٛٗررررٗ ٞ ؿ َٔررررىدٖ/ ؿ َٔررررىـٖ، ـٖرررردٞ ؿ َٔررررگدٖ، 

 ؿ َٔگدٖ



canard 

اسرررتس، گرررزارش دروغ، خبرررر داسرررتتن برررر پتیررر  و 
 دروغ



cancel 

 دٗرررررً ورررررلؿْ، ٌؽرررررٛ ورررررلؿْ، ؽررررر٘ مؿث، عرررررقؾ 

 ولؿْ، لٍُ گلـخٓ



candid 

 بر تزویر، رد،فتد ، ،تؾ وستد،



candidate 

ِمررررررردَ ٚ ؼ١رررررررلٖس ودٔـ٠رررررررـ ، ٔررررررردِنؿ، ز ِخغررررررردْس 

 ؿ ٍٚٗب



candor 

 ری گویر، ،راحت، ،ریریت، ستدگر 



canine 

 سگ ستن، سگر



canker 

 ب ، خور،، آفت، زخم 



cannibal 

 ُ٘ صٕو ؽٛ ك



canny 

 زیری، دتق ، بتهوش، زردگ 



canon 

فهرسررررت رسرررررر، آثررررتر رعتبررررر، دسررررخ  رسرررررر،  
 شریعت، حکم شرع، رعیتر، ر ی، رسم



cant 

زهرررد فروشرررر، ریرررت، تزویرررر، زبرررتن حرفررر  ای،  
 ا،  ح



cantankerous 

 عبوس، ترش رو، دعوایر، شرور



cantata 

 کتدتتت، روسیقر داستتدر 



canter 

 تتخت،  هتر دع  ر یم 



canto 

 بدد در شعر 



canvass 

رای سررررع کرررردن)در ادتختبرررتت(، دظرررر خرررواهر  
 کردن



capacious 

 ست دار، بت گدستیش زیتد، فراخ 



capacity 

 قتبلیت، توادتیر، استعداد، ظرفیت، ست 



capillary 

 رویین، رویر )زیست شدتسر(، رویید  



capital 

 ىلِد٠ٗ ،  ّـٖ ،  دٌٟ



capitulate 

 دست از رقتورت کشیدن، تسیلم شدن



caprice 

 دردرر رزاج، بوا هوسر، هوس 



capricious 

 دردرر رزاج، رتز ز بر ثبتت، رتؽیر، 



capsule 

 وپيٛي)ؿ كٚ(، وپيٛي ـٖد٠ٟ



caption 

 عدوان، شرح ت،ویر



captious 

 ایراد گیر، خرد، گیر 



captive 

ّرررررفجس مٔرررررـ ٟٔ، ِضرررررٛه، ؿك ٕرررررـ، زصررررردٔٛك ْس 

ؿٌبدؽخرررررٗ، ٍررررر١فخٗ، ز ىرررررُس   ؿك لفرررررو،  ىررررر١ل، ؿك ،

 مٔـ ٟٔ،  ى١ل



carafe 

 تدگ، پترپ 



carapace 

 الی )الی پشت(، کتس  



carat 

 قیرا ، )  (عیتر



carcinogenic 

 سر تن زا 



cardinal 

 رهم، استسر، بدیتدی 



cardiologist 

 رتخ،ص قلب 



careen 

 یکور شدن، کج شدن 



caricature 

 هدر کتریکتتور، تقلید ادا 



carnage 

 کشتتر، خودریزی، قت  عتم 



carnal 

 سسرتدر، شهوادر، دفستدر 



carnivorous 

 گوشتخوار 



carousal 

 بتد، دوشر، ریگستری، شتد خوری 



carping 

 ادتقتد، عیب سویر 



carrion 

 سسد، رردار، الش  



carry on 

  ؿ ِٗ ؿ ؿْ ، پ١ٌ  لؿْ



carry out 

  ٔضدَ ؿ ؿْ



cartographer 

 دقش  دگتر، دقش  کش 



cartography 

 کَی ٔمَٗ



cascade 

 آبشتر کو ک 



caste 

 دظتم  بقتتر،  بق  



castigate 

 تدبی  کردن، شدیداً ادتقتد کردن



castigation 

 گوشرت ر، تتدیب، رستزات، تدبی ، ادتقتد تدد 



casual 

 حفررردلٟ، حْررردؿـٟ، ؼ١رررل  ّرررـٞ،  رررٟ حٛصرررٗ،  رررٟ 

حفرررررردٚث، ىرررررر غٟ، ىلىررررررلٞ، ؼ١ررررررل كىررررررّٟ، 

 ؽٛؿِدٟٔ



casually 

 حْدؿـدّ ، حفدلٟ



casualty 

 حتدث ، ستدح ، قربتدر 



cataclysm 

 ادق ب، بلوا، آشوب، واقع 



catalyst 

 کتتت یزگر، کتتت یزور، واکدش بتر 



catapult 

پرترررتب کددرررد،، تیرررر کررررتن، ف خرررن، سررردگ ادرررداز، 
 ردسدیق



cataract 

 آبشتر، سی ب، آب رروارید 



catastrophe 

 ر،یبت، ب ، فتسع  



catastrophic 

 اسؾ بتر، ر،یبت بتر، بسیتربد، فتسع  آریز



catcall 

 سوت، هو) در ابراز رخت فت 



catch up 

 كى١ـْ ، صبل ْ ولؿْ



catechism 

توضررررریح ا رسرررررتئ ، آرررررروزش دیدرررررر، پرسرررررش و  
 پتسخ



categorical 

برررر قیرررد و شرررر ، بررردون اسرررتثدت، ر لرررق، قرررت ع، 
 بردد،، ،ریح، روشن



catharsis 

تخیلررررر ، هیسرررررتدر، بررررررون ریرررررزی، روان پرررررتیر،  
 پتالیش



cathartic 

 رسه ، کتر کن، رلین 



catholic 

فراگیرررررر، هرگرررررتدر، رتدررررروع، گودرررررتگون، برررررتز،  
 وسیع، بلدد دظر، آزاد ردش



caucus 

 سلس  سران حزب، کریت  حزبر 



caulk 

 درز گرفتن، قیر ادداختن، بتود  کردن 



causal 

 علر، سببر، علت و رعلو  



caustic 

 زددد،، تدد، دیش دار،  عد  آریز، گزدد،، تلخ 



cauterize 

 داغ کردن، سوزاددن 



caution 

  عخ١دٗ، پ١ٌ  ١ٕٟ،  ؽ دك، ٕدِٓ



cautious 

ٍرررؾِس ِغخررردٗ،  رررد  عخ١ررردٗ، ِٛ ظرررب، ِل لرررب، 

 ١ٍٛ٘دك،  عخ١دٗ آ١ِن، ِغخدٗدٔٗ



cavalcade 

 دست  )رذهب(، هیئت، روکب، رژ،، ستن 



cavalier 

سررررکش، رؽررررور، برررر قیرررد، سرررر خررروش، آزاد،  
 راحت



cavil 

 خرد، گرفتن، عیب سستن 



cease 

ِخٛلرررررررؿ ورررررررلؿْ/ ٍرررررررـْ،  دم ٠يرررررررخدؿْ، ؿىرررررررج 

 ؿىج  لؿ ٍخٓ  م  و١َـْ  م،



cede 

 واگذار کردن )حقو ، زرین(، تسلیم کردن



celebrated 

 َِٙٛك ، ِعلٚؾ



celerity 

 سرعت، فرزی،  تبکر 



celestial 

 خدایر، ا هر، رلکوتر، سرتوی، آسرتدر 



celibate 

 رسرد، بر هرسر، پرهیز از رواب  سدسر



censor 

سرررررررزدش کررررررردن، دکرررررروهش کررررررردن، خرررررررد،  
 گرفتن، ادتقتد کردن



censorious 

 دکت  گیر، خرد، گیر، عیب سو



centaur 

قد رررررررورس، در اسرررررررت یر یودرررررررتدر روسرررررررودی  
 خیت ر ک  دیم ادستن و دیم اسب است



centigrade 

 ستدتیگراد 



centrifugal 

 ررکز گریز )دستگت، 



centrifuge 

 دستگت، ررکز گریز 



centripetal 

 ررکز گرا، رو ب  ررکز 



centurion 

 اریر، رئیس، سرکرد، 



century 

 للْ، ىـٖ



cerebral 

 اددیشردداد ، رتفکراد ، اه  فکر



cerebration 

 تفکر، تعق ، فعت یت رؽزی 



ceremonious 

 رسرر، تشریفتتر 



certain 

 ِيٍُ ، ل عٟ ، ِع١ٓ



certitude 

 وثو ، ا ریدتن، یقین



cessation 

 وقف ، توقؾ، ادق تع 



cession 

تسررررررلیم، واگررررررذاری )زرررررررین، حررررررق(، روضرررررروع 
 واگذاری



chafe 

برررر  هررررم رت یرررردن برررر  ردظررررور گرررررم کررررردن، زخررررم 
 شدن، خراشید، شدن



chaff 

 پوست، کت، پوشت ، علوف 



chaffing 

شررررررروخر، ررررررررزاح، خوشررررررررزگر، سررررررررب  سرررررررر  
 گذاشتن



chagrin 

رررررر   آور، یرررررتس، ردسرررررش، آزردگرررررر، تکررررردر، 
 سرخوردگر، دتکترر



chalice 

 ستم شراب، پیت   



challenge 

 ررررٗ ِبرررردكمٖ ٍٗب١ررررـْ،  ررررٗ چرررردٌٌ ؽٛ ىررررخٓ، ) ررررٗ 

ِبررررردكمٖس ؿ رررررٛث ورررررلؿْ، م٠رررررل ىرررررإ ي  رررررلؿْ، 

 ِبدكمٖ ٍٗبٟ، )ؿ ٛث  ٗ( ِبدكمٖ، چدٌٌ



chameleon 

 آفتتب پرست، آدم بوقلرون ،فت 



champion 

 پشتیبتدر کردن، دفتع کردن



Chaotic 

 در هم برهم، آشفت ، بر دظم



characteristic 

 ؽدُ ، ٠ٚژٖ



charcoal 

 فؼدي چٛب



charisma 

فرررررررر، ایرررررررزدی، کراررررررررت، روهبرررررررت، )رهبرررررررر،  
 پیشوا، فررتدد،( سذب ، هیبت



charity 

 ّـلٗ ، ؽ١ل ث ، ِٛىيٗ ؽ١ل٠ٗ



charlatan 

 شترالتتن، حق  بتز، شیتد 



chary 

رراقررررررب، رحتررررررت ، رواظررررررب، خسرررررریس، دررررررتخن  
 خشک، رضتیق  کتر



chase 

 بت عفت، پتکدارن، پرهیزگتر، بت تقوی 



chasm 

 ور  ، رؽتی



chassis 

شتسررررررررر)اتوربی (، قررررررررتب)رادیو، تلویزیررررررررون(،  
 هیک ، قد و قوار،



chaste 

پتکرررررردارن، پرهیزگررررررتری، بررررررت عفررررررت، عفیفررررررؾ، 
 بتتقوی



chasten 

تدبیررر  کرررردن، تتدیرررب کرررردن، پیراسرررتن، تهرررذیب  
 کردن



chastened 

شکسرررت  شرررد،، ر یرررع، رهرررتر شرررد،، تررروبیخ شرررد،،  
 سرزدش شد،



chastise 

تدبیرررررر  کررررررردن، گوشرررررررت ر کررررررردن، سرررررررزدش  
 کردن، خرد، گرفتن بر، ادتقتد کردن



chauvinist 

رررریهن پرسرررت افرا رررر،  رفررردار یرررک گررررو، یرررت  
 هدؾ و آررتن



cheat 

 گٛي مؿْ



checkered 

پررررر فررررراز و دشرررریب)زددگر، روقعیررررت(، پررررر از  
 پستر و بلددی



cherubic 

 رع،وم، پتی، رلکوتر، آسرتدر



chicanery 

سفسرررر  ، رؽل رررر ، زبررررتن بررررتزی، ضررررد و دقررررید 
 گویر



chide 

 سرزدش و ر رت کردن 



chiefly 

  ٗ ٗٛك  ّـٖ ، ؿك ؿكصٗ  ٚي



chimerical 

 پددارین، واهر، خیت ر، روهوم 



chiropractor 

 ٗب١ج ِفٍْٟ



chisel 

اسرررکد ، قلرررم)در حسرررتری(، برررت اسرررکد  تراشررریدن،  
قلرررررم زدن، گررررروش کسرررررر را بریررررردن، کررررر ، سرررررر 

 کسر گذاشتن



Chivalrous 

شهسررررررررررررروار، سلحشرررررررررررررور، دالور، شرررررررررررررستع، 
بزرگرررررررروار، بلدررررررررد هرررررررررت، وفررررررررتدار، د یرادرررررررر  

 ،شستعتد 



choleric 

 تدد رزاج، تدد خو 



choreography 

  راحر رقص، رقص پردازی 



chortle 

دخررررودی خددیرررردن، هرررروم هرررروم خددیرررردن، قررررت، قررررت،  
 زدن، خدد، بلدد



chronic 

 دائرر)بیرتری(، هریشگر، کهد ، رزرن 



chronicle 

بررر  ترتیرررب زررررتن دوشرررتن، در وقرررتیع دترررر  ثبرررت  
 کردن، در تتریخ ثبت کردن



churlish 

بررررر تربیررررت، دهررررتتر، گسررررتتخ، بررررر پررررروا، بررررر  
 دزاکت



ciliated 

 رودار، ریش دار 



cinema 

 ى١ّٕد، ٕ٘ل ى١ّٕد، ـ١ٍُ ىدمٞ



cipher 

پررروپ، آدم برررر اهریرررت،  یرررز برررر ارزش، رررررز،  
 پیتم ررز، کلید ررز



circlet 

 ادگشتر، حلق ، گردن بدد، ا دگو، دست بدد 



circuitous 

 ؼیر رستقیم، کج، ادحرافر، پی دار، پی تپی  



circulate 

 پؾٌ ولؿْ/ ٍـْ، ِٕخَل ٍـْ، گلؿً ولؿْ



circulation 

 صل٠دْ ، گلؿً ،حٛم٠ع ، كٚ س



circumlocution 

 ا دتب، درازگویر 



circumscribe 

 ٍٔٛخٓ ؿك ؿٚك ، ِغـٚؿ َِٚؾِ کلؿْ



circumspect 

 بت احتیت ، رحتفظ  کتر، دوراددیش، رحتت  



circumstance 

  ٗ ١٘چ ٚصٗ ،  ـ   ،  ّال"



circumstances 

 و١ف١ج ، ٕٚع ،  ٕٚدع ، ِمخ١ٖدث )صّع(



circumvent 

بررررر  تلررررر  ادرررررداختن، گیرادرررررداختن، فریرررررب دادن،  
 گو  زدن، ک ، گذاشتن بر سر



cistern 

 ردبع، رخزن، تتدکر 



citadel 

 ار ، دژ، قلع ، برج و بترو 



cite 

دقررر  کرررردن، ذکرررر کرررردن، آوردن، اسرررتدتد کرررردن، 
 تقدیر کردن



Civil 

استرررررررتعر، رررررررددر، رررررررودب، بررررررت فرهدررررررگ، از  
 روی ادب



clairvoyant 

 دهتن بین، ؼیب گو، بیدت، ب،یر، روشن بین 



clamber 

 هتردسررررت وپررررت رفررررتن، بررررتال خزیرررردن، خررررود را  
 ب  زحرت بتال کشیدن



clamor 

سدسرررررررت ، هیرررررررتهو، داد و بیرررررررداد، سیرررررررػ و داد،  
 فریتد، قشقر 



clandestine 

 رخفر، سری، دزدکر، زیرسلر 



clangor 

 ددگ ددگ، سلدگ سلدگ 



clapper 

 زبتد ، دست ، سؽسؽ 



clarify 

 حَل٠ظ کلؿْ ، ح١ٕٛظ ؿ ؿْ



clarion 

 ،دای شیپور رتددد 



clarity 

 ٕٚٛط ، كٍٕٟٚ



clash 

  لؽٛكؿ، حْدؿَ



classify 

كؿٖ  ٕرررررـٞ ورررررلؿْ، ٗبمرررررٗ  ٕرررررـٞ ورررررلؿْ، ؿىرررررخٗ 

  ٕـٞ ولؿْ



claustrophobia 

 فضتی بست  هراسر، ترس از فضتی بست 



clavicle 

 استخوان  دپر، ترقو، 



clear 

  ٠ٓ ِٕٛٛع  ل ٞ ِٓ كٍٚٓ ١ٔيج



clearly 

 ٚ ٕظ ، آٍىدك



cleave 

تقسررررریم کرررررردن، دودیرررررر  کرررررردن،  سررررربیدن بررررر ،  
 وفتدار بودن



cleft 

 شکتؾ،  تی، رخد  



clemency 

عفررررررو، گذشررررررت، رافررررررت، ر یرررررررت، اعترررررردا ،  
   تفت



clergy 

 كٚعد١ْٔٛ  كٚعد١ٔج،



clerical 

 ؿـخلی



clever 

  دً٘ٛ ، مكٔگ



cliché 

 حرؾ قت بر، ر لب پیش پت افتتد،، کلیش  



client 

 ِٛوً، َِخلٞ



clientele 

رشررررررررتریتن دائرررررررررر )در رسررررررررتوران، تئررررررررتتر(،  
 اربتب رسوع، رشتریتن



climactic 

 اوج گیردد،، ب  اوج رسید، 



clime 

 اقلیم، بوم و بر، سرزرین 



cling 

 پ١ٛىخٓ ٚـدؿ ك  ٛؿْ،



clique 

 دارودست ، فرق ، بتدد، سرگ ، دست  



cloister 

 ،ورع ، دیر 



closely 

  ٗ ؿلج



clout 

 دفوذ، قدرت 



cloying 

 د  ب  هم زدن، رشرئزکددد،، خیلر شیرین 



cluster 

 ؽٍٛٗ، ؿىخٗ، گلٖٚ



coagulate 

  خت  شدن، بستن، د ر  شدن، ردقعد شدن



coalesce 

رت،رررر  شرررردن، برررر  هررررم پیوسررررتن، درهررررم ادؼررررتم  
 شدن، یکر شدن، در هم آریختن



coalition 

 اتحتد، اتفت ، پیودد، ائت ؾ



coarse 

 م ل ، ؽَٓ



coda 

 کودا، بخش پتیتدر، دتیس ، ادتهت 



coddle 

درررررروازش کررررررردن )کررررررودی، بیرررررررتر(، رراقبررررررت  
 کردن، پرستتری کردن



codicil 

 رترم و،یت دتر  



codify 

ررزگررررذاری، کدگررررذاری، ترررردوین کررررردن، تدظرررریم  
 کردن، ردون کردن



coeducational 

 ِـكىٗ، ؿ َٔگدٖ ٚ ؼ١لٖس ِؾ ٍؿ



coerce  

 بزور وادار کردن، دتگزیر کردن



coercion 

 اعرت  زور، اعرت  فشتر



coffer 

 ّٕـٚق ، ؽن ٔٗ ٚصٖٛ



cog 

 ددداد  ) رخ ددد،



cogent 

 رحکم، استوار، قتدع کددد،، قت ع 



cogitate 

 تتر  کردن، اددیش  کردن، تعرق کردن 



cognate 

هرررم ریشررر ، هرررم خرررتدواد،، خویشرررتودد، رربرررو  بررر   
 هم



cognitive 

 شدتختر، شدتختتری، شدتخت دگر 



cognizance 

 وقوؾ، ا  ع، علم خبر، دری، فهم، آگتهر 



cognizant 

 آگت،، بتخبر



cohabit 

 بت هم زددگر کردن)زن و ررد بدون ازدواج 



cohere 

 ب  هم  سبیدن،ردسسم 



coherent 

 ـىل،  غذ،  ىخـاليس ِٕيضُ، ٠ىـىج



cohesion 

 ب  هم پیوستگر، ات،ت ، پیودد، ادسستم 



cohorts 

 گروهتن )دظترر(، دست ، گرو،، سرتعت 



coiffure 

 رد  رو، آرایش رو 



coil 

 ِدكپ١چ ـٕل، چٕبلٖ مؿْ،



coin 

زدن )سررررک (، ضرررررب کررررردن، سررررتختن، درسررررت  
 کردن، وضع کردن



coincide 

ِٕ برررك  رررٛؿْ،  رررد ٘رررُ ٘رررُ  رررل ٘رررُ ِٕ برررك ٍرررـْ، 

ز ـىررردك،   مِررردْ  رررٛؿْ، ِْررردؿؾ/ ِمررردكث ٍرررـْ،

ىررر١ٍمٗ ٘رررد ٚ ؼ١رررلٖس ِ د مرررج ؿ ٍرررخٓ، ٠ىرررٟ  رررٛؿْ، 

 صٛك  ٛؿْ



coincidence 

ت قررررر، تقررررترن، هررررم زرررررتدر، ر تبقررررت، توافررررق، 
 هرتهدگر، ستزگتری، اتفت ، ت،تدؾ



colander 

 آبکش، پت ود ، ،تفر



collaborate 

هرکررررتری کررررردن، تشررررریک رسررررتعر کررررردن، بررررت 
 هم کتر کردن



collaboration 

 ّ٘ىدكٞ



collage 

 تک  کتری، رسروع ، کلکسیون



collapse 

ك٠ررررررنً، ـلٚپدٍررررررٟ، ؿك٘ررررررُ  دٍررررررٟ، ٠ٚل ٔررررررٟ، 

ؽرررررل ب ٍرررررـْ، ـرررررلٚك٠ؾخٓ، زّرررررٕـٌٟ ٚ ؼ١رررررلٖس 

 صّع ولؿْ/ ٍـْ، حد ولؿْ،  ٗ ُ٘ ك٠ؾخٓ



collate 

رقتبلرررر  کررررردن ،ررتررررب کررررردن ،برررر  هررررم ررررررتب   
 کردن، )،حتفر(،فح  شرتری کردن



collateral 

 تضرین ،)رت ر ( وثیق ، گرو 



collation 

 ؼذای سبک، ریتن وعد، 



colleague 

 ّ٘ىدك، ُ٘ ل دك



collective 

 صدِع ، ؿىج صّعٟ ، َِخلن  ِّٟٛ



collide 

 رردُ٘س حْرردؿؾ وررلؿْ،  ررٗ ٘ررُ ؽررٛكؿْ،  لؽررٛكؿ 

ورررلؿْ،  ؽرررخالؾ پ١رررـ  ورررلؿْ، ؿك گ١رررل ٍرررـْ،  رررد 

 ُ٘ حٖدؿ ؿ ٍخٓ



colloquial 

گفتگررررررررررررررررویى ،رحررررررررررررررررتور، اى ،ر،رررررررررررررررر لح  
 ،ا،  حى، خودرتدر



colloquy 

 رذاکر،، گفتگو، ،حبت 



collusion 

توافررررررق ریرررررررتن فروشرررررررددگتن یرررررررک کرررررررتال) یرررررررت  
کتالهت(،سرررررتخت وپتخرررررت ،تبرررررتدى ،سرررررتزش ،هرررررم 

 دیردگ ،بست وبدد



colossal 

 بسیتر بزر ، ؼو  آست، کو، پیکر 



colossus 

 عظیم ا سث  ، یز ؼو  پیکر وگدد، 



comatose 

 اؼرتج، بیهوش، خواب آ ود، کرت



combine 

 حلو١ب ولؿْ ، صٛك ولؿْ



combustibility 

 ىٛؽخٕی، لد ً  عخل ق



combustible 

سرررروختدى ،قتبرررر  اشررررتعت  ،قتبرررر  احترررررا  ،قتبرررر   
سرررررروزش ،سرررررروزا،احترا  پررررررذیر،قتب  تحریررررررک 

 وبرادگیختدى



comely 

رلرررررریح، قشرررررردگ، سررررررذاب، شتیسررررررت ، برازدررررررد،،  
 رتدتسب



comestible 

 خورددى ،خوراکى) درسرع(،قتب  خوردن 



comeuppance 

 رکتفتت، سزای عر  )بد(، سزا



comity 

 خوش رفتتری، ادب، حسن راب  ، رسترل  



command 

 ـلِدْ ، عىُ ،  ِل ، ؿىخٛك ؿ ؿْ



commandeer 

گررررررفتن، اشرررررؽت  کرررررردن، ت،ررررررؾ کرررررردن، بررررر   
 زور گرفتن



commemorative 

 رربو  ب  سشن یتد بود،یتدبودى



commence 

 آؼدم ولؿْ ، ٍلٚع ولؿْ



commencement 

 آؼدم، ٍلٚع ،   خـ 



commend 

حغيررر١ٓ ٚ حمرررـ٠ل ورررلؿْ، ىرررخٛؿْ، حعل٠رررؿ ورررلؿْ 

  م، ىپلؿْ  ٗ



commensurate 

 رتدتسب، درخور، ب  ادداز، 



commiserate 

د سررروزى کرررردن ،تررررحم کرررردن بر،تسرررلیت گفرررتن  
 بر،اظهتر تتسؾ کردن



commission 

 ِدِٛك ولؿْ ، ودكِنؿ



commissioned 

 ِدِٛك٠ج ؿ ك ،  ٗ ودك گّدٍخٗ ، ِدِٛك



commitment 

 حعٙـ ،  ٌخن َ



commodious 

ستدار،بکرررررتر خرررررور،رقرون ب،ررررررف  ،سرررررودردد،  
 وسیع، بزر 



commonly 

  لـد ،  ٗ ٗٛك  دؿٞ ، ِعّٛال  



commonplace 

 پ١ٌ پد ـخدؿٖ ، علؾ ِبخقي ، چ١ن  دؿٞ



communal 

گروهرررررى ،اشرررررتراکى ،هرگرررررتدى، اقلیترررررر، فرقررررر  
 ای، ،دفر



community 

 صدِعٗ ، صّد ج ، صخّدع



commuter 

 ١ِدْ ؽدٔٗ ٚ ِغً ودكس ِيدـل ٘ل كٚم



compact 

روافقرررررررت، توافرررررررق، قررررررررارداد، پیررررررررتن دترررررررر ،  
 رتراکم، تدگ هم، سخت، روسزفشرد،، 



comparable 

برابرکرددررررى ،قتبلیررررت رقتیسرررر  ،قیررررتس پررررذیر،قتب  
 رقتیس  ،رتددد کرددى ،دظیر



comparatively 

 ؿكِمد٠يٗ ، ٔيبخد



comparision 

 ِمد٠يٗ ، ىٕضٌ ، ح ب١ك



compassion 

 رحم، د سوزی، ترحم، شفقت، ؼرخواری



compatible 

 ستزگتر،روافق ،درستز،سور،هرستز 



compel 

 ِضبٛك کلؿْ ، ٚ ؿ ك کلؿْ



compelling 

ددررررردان شرررررکن، قرررررتدع کددرررررد،، کوبدرررررد،، قرررررت ع،  
 ست ب، گیرا



compendium 

 ال،  ،زبد، ،رخت،ر،کوتتهى ،اخت،تر 



compensation 

 صبل ْ ، حالـٟ ، ؼل ِج



compensatory 

 سبرادى، ت،حیحر، تعدی  کددد،، ترریرر 



compete 

 كلد ج ولؿْ



competence 

 ّالع١ج ، ٍد٠يخگٟ



compilation 

گررررردآوری، تررررت یؾ، ترررردوین، )فهرسررررت( تدظرررریم،  
 )کترپیوتر(هرگردادر



compile 

هرگردادررررى کررررردن ،سرررررع اورى کررررردن ،تررررود،  
،هرگراددررررى کررررردن ،گرررررداوردن ،تررررت یؾ کررررردن 
 کردن



complacency 

خوشررررردودى از خود،خرررررود خوشررررردودى، آسرررررود،  
 خت ری



complacent 

از خرررود راضرررر، عشررررت  لرررب، ترررن آسرررت، خرررود 
 خشدود



complaisant 

حتضررررر برررر  خرررردرت، خرررروش خرررردرت، رتواضررررع، 
 فروتن



complement 

 تکری  کردن، رترم  یزی بودن 



complementary 

تکریلررررررررى ،رررررررررترم ،رکررررررررر  ،تکریرررررررر  کددررررررررد،  
 یکدیگر،رتررى



complex 

 پ١چ١ـٖ ، َِکً



compliance 

قبرررررو  ،استبرررررت ،برررررر اوردن، تبعیرررررت، ا تعرررررت، 
 سرسپتری، گردن دهر



compliant 

 قبو  کددد، ،روافق ،ر یع



complicity 

 هردستى درسرم ،شرکت در سرم، تبتدر



component 

سرررزج سرررتزدد، ،عد،رررر،ق ع  ،سرررزج سرررتخترتدى  
 ،رو ف  بردار،ستزدد،



component  

رو فرررر ، اسررررزا ، ترکیررررب کددررررد،، ترکیررررب دهدررررد،، 
 سز



components 

رحو رررررر ، عر،رررررر ، حیررررررت  ، ترکیررررررب، سسررررررم 
 ررکب، ترکیب کردن، آریختن



comport 

 رفتتر کردن، برخوردن کردن 



composure 

 ارارش ،خوددارى ،تسل  بر دفس ،خودسردى



compound 

ترکیررررررب کررررررردن ،اریخررررررتن، رخلررررررو  کررررررردن،  
 افزودن، تشدید کردن، پرداختن، اضتف  کردن



comprehend 

 ـ١ّٙـْ، ؿكن ولؿْ



comprehensible 

 لد ً ؿكن



comprehension 

 ـُٙ ،  ؿك ن ، ؿك٠دـخٓ



comprehensive 

 سترع ،فرا گیردد، ،وسیع ،رحی ،بسی  



compress 

هرررم فشررررد، کرررردن ،بهرررم فشرررردن ،خ ،ررر  شررردن 
 ،خ ،  کردن ،رتراکم کردن



comprise 

 دربرداشتن ،شتر  بودن 



comprising 

 ؿك لگ١لٔـٖ، ٍدًِ، ؿ ك 



compromise 

ر،رررت ح  کرررردن، سرررتزش کرررردن، توافرررق کرررردن،  
بررررر اعتبررررتر کررررردن،   ررررر  زدن، رسرررروا کررررردن، 

 بددتم کردن، ب  رخت ر، ادداختن



compulsory 

  صبدكی ، لٙلی



compunction 

 پشیرتدى ،ددارت ،رحم 



compusure 

 آك ٌِ ، آىٛؿگٟ



computation 

 ٍّدكً ِغدىبٗ ،



compute 

 رحتسب  کردن ،حستب کردن ،تخرین زدن 



concatenate 

ات،رررت  ، سررربتددن ،بهرررم پیوسرررتن ،رسلسررر  کرررردن 
 ،ا حت  کردن، زدسیروار



concave 

 تو گود،کتو) رقعر(،کتو،رقعر



conceal 

 پٕٙدْ کلؿْ ، ِؾفی کلؿْ



concede 

واگررررذار کررررردن ،دادن ،ت،رررردیق کررررردن، گررررردن  
 دهتدن، پذیرفتن



conceit 

 خودبیدى ،ؼرور،استعتر،



conceivably 

  عخّدال ،  ٗ  عخّدي م٠دؿ، چٗ  يد



conceived 

 ؿكن ولؿْ، عًّ ولؿْ



concentration 

 حّلون ، ؼٍرج



concentric 

 هم رحور،هم ررکز،رتحد ا ررکز



conception 

آؼررررتز، شررررک  گیررررری، خ ررررور کررررردن، از ذهررررن  
 کسر گذشتن



concern 

 ِل ٛٗ  ٛؿْ ، ك ٘ ،  اللٗ ، ٔگل ٟٔ ،  د ج



concerned 

  اللٗ ِٕـ



concerning 

 ك صع  ٗ ، ؿك ك   ٗ  د



concerted 

 رسترعت،بتهم ،روزون ،هم دوا 



concession 

 ستزش، توافق 



conciliatory 

ر،ررررت ح ، آشررررتر سویتدرررر ، دوسررررتتد ، رسررررت رت  
 آریز، آشتر  لب



concise 

 روسز،کوتت، ، ب گو،فشرد، ورخت،ر



conclave 

 ادسرن رحررتد ، دشست ؼیر علدر 



conclude 

 پد٠دْ ؿ ؿْ ، ٔخ١ضٗ گلـخٓ ،



conclusive 

 ق عى ،قت ع ،دهتیى 



concoct 

درسررررت کررررردن ،سعرررر  کررررردن ،اختررررراع کررررردن  
 ،ترکیب کردن ،پختن



concomitant 

 هررا، ،ر زم ،پیوست  



concord 

 توافق ،ر تبقت ،یکسورى ،پیرتن ،قرار 



concur 

 روافقت کردن ،هم راى بودن ،درستز شدن 



concure 

 ُ٘ ك ٞ  ٛؿْ



concurrent 

دریررررک وقررررت واقررررع شررررودد، ،روافررررق ،رتقررررترن  
 ،هررو،هرزرتن



concurrently 

  دُ٘ ، ؿك٠ه مِدْ ، ّ٘نِدْ



condensed 

 ؽالّٗ ٍـٖ ، ِخل کُ



condescend 

  ررررؾ کررررردن، رحبررررت کررررردن، عدتیررررت کررررردن،  
ررحررررررت کرررررردن، کررررررم کرررررردن، بدرررررد، دررررروازی 

 کردن، تفض  کردن



condign 

 سزاوار)رستزات، ادتقتم(،فراخور،ردتسب 



condiment 

 درک وفلف  ، تشدى ،ادوی  زدن 



condole 

تسررررلیت دادن ،اظهررررتر تتسررررؾ کررررردن، هررررردردی  
 کردن



condone 

 شرررررررم پوشرررررررى کرررررررردن از،اؼررررررررتد کرررررررردن  
 ،بخشیدن



conducive 

 روسب شودد،، سودردد، رستعد، ردسر شودد،



conduct 

  صل  ولؿْ ،  ؿ كٖ ولؿْ ، كـخدك ، ىٍٛن



conductive 

 روثر، رفید، در پر آوردد،، روسب، ردشت 



conduit 

 و رررر  سرررریم پرررروش ،کتدررررت   و رررر  ، و رررر  ،رسررررراى  
 سیم ،رسراى اب ،ابگذر،رعبر،کتدت  ،رسرا



confer 

 َِٛكث کلؿْ



confidant 

 رازدار، رحرم اسرار



confidence 

   خّدؿ ،  ١ّٕٗدْ ،



confident 

 ِ ّـٓ ، ك مؿ ك



confident  

  ٗ ويٟ  ١ّٕٗدْ ؿ ٍخٓ



confidential 

 ِغلِدٔٗ ، ىلی



confine 

 حبس کردن ،تحدید،زددان بودن، دگ  داشتن 



confirm 

 حد١٠ـ کلؿْ ،  ربدث کلؿْ



confiscate 

حرررراج ،ضرررب  کرررردن ،توقیرررؾ کرررردن ،ر،رررتدر،  
 کردن



conflagration 

 اتش سوزى بزر  ،حریق ردهش 



conflate 

ترکیرررب کرررردن، ادؼرررتم کرررردن، رخلرررو  کرررردن،  
 یکر کردن



conflict 

 لؽررررررررررررٛكؿ، ؿكگ١ررررررررررررلٞ، ٔررررررررررررن ع، ؿ ررررررررررررٛ ، 

 وَّىٌ،حٖدؿ، ِؽد٠لث،  ؽخالؾ



confluence 

ات،رررررررررت  یرررررررررت ت قرررررررررى دو دهر،هرریختدگرررررررررت،  
 ،هرریزگت،، ازدحتم، استرتع، تسرع



conform 

 پ١لٚی کلؿْ ،  ٗد ج کلؿْ



conformity 

ر تبقرررررررت ،هرردگرررررررى برررررررت سرتعرررررررت ،اد برررررررت   
 ،پیروى از رسوم یت عقتید،هردوایى



confound 

 پریشتن کردن ،گیج کردن ،عتسز کردن 



confront 

 روبرو شدن بت، رواسه  دادن



confuse  

 گ١ش ٍـْ ، ؿك  ٍخبدٖ  ـخدؿْ



congeal 

ردسرررررد شرررردن یررررت کررررردن ،رتسرررریدن ،یررررخ بسررررتن  
،بسررررررتن ،ردسرررررررد شرررررردن ،سررررررفت کررررررردن،  خترررررر  

 کردن)خون(، ردعقد کردن، د ر  کردن



congenial 

هرخرررو،هم رشررررب ،داراى تسرررتدس روحرررى ،هرررم  
روافرررررق، ر لررررروب، ر بررررروع، ردتسرررررب، سرررررلیق ، 

 ستزگتر، هم زبتن



congenital 

 رتدر زادى ،ارثى ،روروثى ،ذاتى ،خلقتى



congest 

 کلؿْ  ٔبٖٛ ٍـْ،ِخل کُ



congested 

  ُٙ ـَلؿٖ



conglomeration 

آریرررررررز،، در هرررررررم ریختگرررررررر، درهرررررررم سررررررروش  
 خوردگر، تود،، ادبوه ، کپ ، پشت 



congruence 

 روافقت ،تدتسب ،تستدس، هم ارزی، اد بت  



congruent 

 روافق ،رتستدس، هرخوان، رتستوی



conifer 

 رخرو یتن)درخت 



conjecture 

 ظن ،تخرین ،حدس زدن ،گرتن بردن 



conjugal 

 دکتحى ،ازدواسى 



conjure 

 ا ترتس کردن ب  ،سوگدد دادن ،ستدو کردن 



connivance 

 شرررررررم پوشرررررررى ،اؼررررررررتد ،اسرررررررتز، ضرررررررردى،  
هردسرررررتر، هرکرررررتری، تبرررررتدر، تتییرررررد، روافقرررررت، 

 )برای ادستم کتر خ ؾ(استز،



connoisseur 

 خبر،، هدردوست، کترشدتس 



connotation 

 دال ت ضردى ،توارد ذهدى ،رعدى 



connubial 

 وابست  ب  زدتشویى 



conquer 

 پ١لٚمی ٠دـخٓ  ل ، ـخظ کلؿْ ، حيؾ١ل کلؿْ



consanguity 

 هم خودى، خویشتوددی دسبر



conscientious 

 دقیق، وسواسر، روشکتؾ، سختگیر 



conscript 

بررر  خررردرت وظیفررر  احضرررتر کرررردن ،سرررربتزگیرى  
 کردن ،سربتز وظیف  ،رشرو  دظتم کردن



consecrate 

وقررررررؾ شررررررد، ،ویررررررژ، کررررررردن ،تخ،رررررریص دادن  
 ،تقدیس کردن



consensus 

اتفررررررت  اراج،استرررررررتع ،توافررررررق عررررررتم ،رضررررررتیت 
 وروافقت عرورى ،وفت  ،اسرتع



consent 

 كٕد٠ج ،ِٛ ـمج



consequence 

 ٔخ١ضٗ ، پٟ آِـ ، ؿىج آٚكؿ



consequent 

 حلح١ب ِٕ مِٟٕخش ، ٔخ١ضٗ ، ؿ ك ٞ 



consequential 

 دتیس  اى ،رهم ،داراى اهریت ،پربرایدد



consequently 

 ؿك ٔخ١ضٗ



conservation 

 عفدظج ، عفظ



conservatory 

 هدرستتن هدرهتى زیبت) بخ،وص روسیقى( 



consider 

ورررلؿْ، ؿك ٔررررل گرررلـخٓ، ؿك  ررردكٖ ٞ چ١رررنٞ ـىرررل 

  لكىٟ ولؿْ، ِٛكؿ حٛصٗ لل ك ؿ ؿْ



considerable 

 لد ً حٛصٗ ، ٍد٠دْ ، ُِٙ ، م٠دؿ



considerably 

 ٔيبخد  م٠دؿ ، لد ً ِالعرٗ



consideration 

 ِالعرٗ ، حٛصٗ



consign 

سررررپردن  یررررزى برررر  ،فرسررررتتدن ،سررررپردن ،تسررررلیم  
 ،ارتدت گذاردن ،ارست  کردنکردن 



consistency 

ثبرررررررتت ،اسرررررررتحکتم ،درسررررررر  ؼلظرررررررت ،توافرررررررق 
 ،ستزگترى



consistent 

ىرررردمگدك ، ِٛ ـررررك ،  ىررررخٛ ك،  ىررررخغىدَ، رد ررررج ، 

 ِٕ مٟ



consistently 

  ٗ ٗٛك رد ج، پ١ٛىخٗ، ّ٘ٛ كٖ، ؿ ئّد  



console 

 د دارى دادن ،تسلى دادن ،تسلیت دادن 



consolidate 

 ِغىُ ولؿْ ، ٠ه ودىٗ ولؿْ ، حغى١ُ ولؿْ



consolidation 

اخت  ،دشسرررررت ،یکپرررررتر گى ،اسرررررتحکتم ،ادؼرررررتم 
کرررررردن ،درهرررررم اریخرررررتن ،تحکررررریم کرررررردن یکسرررررت 
کررررررردن ،یکپتر رررررر  ،تحکرررررریم ،تثبیررررررت ،تقویررررررت 

 ،ترکیب ،اتحتد،قوام



consonance 

 هم اهدگى ،هم ،دایى ،توافق ،دا 



consort 

هرسر،شررررررریک ،ر،ررررررتحب ،هررررررم دشررررررین شرررررردن 
 ،سور کردن



conspicuous 

 ّٔد،پـ٠ـ ك آٍکدك،  ٔگَج



conspicuously 

آٍررررىدك ،  ررررٗ ٕٚررررٛط،  ررررٗ كٍٚررررٕٟ،  ررررٗ ٗررررٛك 

 َِٙٛؿٞ



conspiracy 

 تو ئ  ،دسیس  ،دقش  خیتدت اریز



constant 

 پد٠ـ ك ، رد ج ، ١َّ٘گٟ ، ؿ ٠ُ



constantly 

 پ١ٛىخٗ ،  ٗ ٗٛك ِـ َٚ



consternation 

 بهت، اشفتگج، حیرت، بهت وحیرت



constituent 

ادتخررررتب کددررررد، ،روکرررر  ،سررررتزدد،، رای دهدررررد،،  
 حرتیت کدددگتن



constitute 

 حَى١ً ؿ ؿْ ، حدى١و ولؿْ



constitution 

 حَى١ً ، حدى١و ،ٔٙدؿ ، ىدؽخدك



constrain 

 ِغـٚؿ ولؿْ ، ِضبٛك ولؿْ



constraint 

اسبتر،اض رار،فشرررررررررتر،قید،گرفتترى ،توقیرررررررررؾ  
 ،رحدودیت



constrict 

 تدگ کردن، سرع کردن، ردقبد کردن



construe 

 تفسیر کردن ،تعبیر کردن ،استدبت  کردن 



consultant 

 ك ٠نْ َِدٚك،



consummate 

بپتیرررررتن رسرررررتددن ،ادسرررررتم دادن ،عروسرررررى کرررررردن 
،بو،ررررررررت  رسرررررررریدن ،رسررررررررید، ،ترررررررررتم وکرررررررررت  

 ،بحدکرت ، رتهر، زبردست، خبر،



contagion 

  ب (واگیرى ،سرایت ،دتخوشى واگیر 



contagious 

ٌِيلٞ، ٚ گ١لؿ ك   ١ّدكٞ، ؽٕـٖ،  عيدهس 



contaminate 

ا ررررود، کررررردن ،ا ررررودن ،رلرررروث کررررردن ،سرررررایت  
 دادن



contaminated 

 آٌٛؿٖ



contamination 

 ٔدپدکی آال٠ٌ، آٌٛؿگی، کزدـج،



contemplate 

  ٔـ٠َٗ ولؿْ ،  ٔخردك ؿ ٍخٓ



contemporary 

 ِعدّل



contempt 

 تحقیر،اهتدت ،خفت ،خوارى 



contemptuous 

رؽرورادرررر ، قتبرررر  تحقیررررر، تحقیررررر اهتدررررت آریررررز، 
 آریز



contend 

سرررتیز، کرررردن ،رخت فرررت کررررد، بت،رقتبرررت کرررردن  
 ،ادعت کردن



contention 

درگیررررررى ،سرررررتیز، ،رشرررررتسر، ،درررررزاع ،رستد ررررر   
 ،ربتحث 



contentious 

 ستیز، سو،دعوایى ،رتدتزع فی  ،ستیزگر 



contest 

ربتحثررررررر  وسرررررررد  کرررررررردن ،اعترررررررراد داشرررررررتن  
بر،سرررررتیز، کرررررردن ،رشرررررتسر، ،رسرررررتبق  ،رقتبرررررت 

 ،دعوا



context 

زریدرررررر  ،رفررررررتد،رفهوم ،رررررررتن، سرررررریت ، عبررررررترت، 
 فحوای ک م



contiguous 

پیوسررررررتگى ،دزدیررررررک ،رستور،هرسوار،پیوسررررررت   
 ،رت،  ،رربو  ب  هم



continence 

 ،پرهیزگترىخوددارى ،خویشتن دارى 



contingency 

 پ١َدِـ  عخّدٌٟ



contingent 

وابسررررررررررررت  ،رحتررررررررررررر  ا وقرررررررررررروع ،ت،ررررررررررررتدفى 
،رشرررررررو ،روکو ، هیئررررررت درتیدرررررردگر، شرررررررکت 

 کددد،، دیرو، قشون،  شگر



contort 

 از شک  ادداختن، کج کردن، پی تددن



contortions 

ترررت ، پررری ش، از شرررک  در هرررم کشررریدگر، پررری  و 
 افتتدگر



contraband 

ؼیررررررر رستز،کررررررتالى قت ررررررت  ،تسررررررترت قت ررررررت   
 یترردوع ،قت ت 



contradict 

 حٕدلٔ ؿ ٍخٓ ،  ٔىدك ولؿْ ، كؿ ولؿْ



contradiction 

 ٔمٔ ،  ٔىدك، كؿ



contradictory 

 ِخٕدلٔ ، ِخٖدؿ



contrast 

 ، ـلق ّٔد٠دْ ؿ ٍخِٓمد٠يٗ ولؿْ ، ِمد ٍٗ 



contravene 

 تخلؾ کردن از،دقد کردن ،تخ ى کردن 



contribute 

 ٍلوج ولؿْ ، وّه ولؿْ ،   دٔٗ ؿ ؿْ



contribution 

   دؿٖ ، ى١ّٙٗ ، وّه



contrite 

 پشیرتن ،توب  کتر،از روى توب  وپشیرتدى



contrived 

 ر،دوعر، سعلر، اسبتری 



controversial 

ربتحثررر  ای، سرررد ر، سررردا  آریرررز، هرررم سرررتیز، هرررم 
 ستیزگر، هرستیزگراد 



controvert 

ردکررررردن ،هررررم سررررتیز کررررردن ،رخت فررررت کررررردن  
 ،ردکر شدن



contumacious 

 سرکش ،خودسر،سرپی  ،رتررد،یتؼى 



contusion 

خررررررون رردگررررررى ،) ررررررب (کرررررروفتگى ،ضرررررررب  
 ادستج ،ضؽ  ،ضربت ،کوفتگى 



conundrum 

 رعرت، یستتن ، ؽز،رسئل  بؽردج وپی ید، 



convene 

گرداررررردن ،دورهررررم سرررررع شرررردن ،سرررررع کررررردن  
 ،تشکی  سلس  دادن ،هرتیش کردن



convenience 

 ك عخٟ ، آىد٠ٌ



convenient 

  ٟ معّج ، ِٕدىب ، ك عج



convention 

رسررررررررم)رفتترهتی استرررررررررتعر(، عرررررررررؾ، آداب،  
 ادب، قتعد،، عتدت



conventional 

رترررررررررداو  ،رتعرررررررررترؾ ،عرفرررررررررى ،قرررررررررراردادى  
،ررسررررروم ،ر رررررتبق ایرررررین وقتعرررررد، ،پیررررررو سررررردت 

 ورسوم



converge 

بررر  هرررم دزدیرررک شررردن، هرگررررا برررودن، بررر  هرررم  
 گراییدن، ت قر کردن، ب  هم پیوستن



conversant 

 اگت، ،ب،یر، وارد،رتبحر 



converse 

 رعکوس ،واژگون ،وارود  ،رخت ؾ ،عکس 



convert 

گرویرررررد،، ترررررتز، ررررررذهب، درررررودین، دررررروکیش، درررررو  
 آیین



convex 

 برارد، ،برسست  ،رحدب 



convey 

  ٔخمدي ؿ ؿْ ، ـّٙدٔـْ



conveyance 

،حرررر  ،واگرررذارى ،سررردد ادتقرررت  دقررر  ،ادتقرررت  دترررر  
 ،وسیل  دقلی 



conviction 

یقررررین، ایرررررتن، اعتقررررتد، بررررتور، اعتقررررتد راسررررخ،  
 سددیت، رحکوریت



convince 

 ِخمد ـ کلؿْ



convivial 

سشررردى ،اهررر  کیرررؾ وخوشرررگذرادى ،وابسرررت  بررر   
 سشن وعشرت



convoke 

برررراى تشرررکی  سلسررر  وشرررورا یتکریسررریون دعررروت  
 کردن، فراخواددن، احضتر کردن



convoluted 

 بهم پی ید، ،بهم تتبید، ،حلقوى ،پی تپی  



copious 

 فراوان ،رف،  ،زیتد،خیلى 



coquette 

 ودد،عشررررو، گرررررى ، دررررتزى کررررردن ،زن عشررررو،  
 گر،زن السى



coracle 

 ٠کضٛك کلصی



cord 

 ك٠يّدْ، ٕٗدب ٔدمک



cordial 

 قلبى ،،ریرى ،رقوى، گرم، دوستتد  



cordon 

 ،ؾ، حلق ، کرربدد 



core 

  ٍّٟ، ُِٙ، ُِٙ حل٠ٓ



core sectors 

ٔرررررررررٛ عٟ ِلورررررررررنٞ ،  ؾَرررررررررٙدٞ ٘يرررررررررخٗ  ٞ ٚ 

 ِلونٞ



cornerstone 

 ىٕگ گٍٛٗ ، ٔبَی ، ) ِضدم  (  ١ٕدؿ ،  ىده



cornice 

 کتیب ، قردیز، گ  بری، گلویر 



cornucopia 

شررتخ وفررور دعرررت ،ظرفررى شرربی  بشررتخ یررت قیررؾ،  
 ردبع سرشتر



corollary 

 استدبت ،دتیس  فرعى ،دتیس  ،فرع ،هررودد 



coronation 

 تتج گذارى



corporeal 

 سسرتدى ،سسرى ،رتدى ،بددى ،داراى رتد، 



corpse 

 صيـ، صٕدمٖ، ٔعٌ



corpulent 

 فرب  ،تدوردد،گوشتت و،سسیم



correlate 

 ِلحب٘  ٛؿْ ،  يخگٟ ؿ ٍخٓ ، المِٗ ، لل٠ٓ



correlation 

راب رررررر  ،وابسررررررتگى ،ارتبررررررت  هربسررررررت  کررررررردن  
،ارتبرررررررررررت  داشرررررررررررتن ،ارتبت ،رب ،هربسرررررررررررتگى 

 ،بستگى دو یز بتهم



corroborate 

پشررررررتیبتدر کررررررردن، حرتیررررررت کررررررردن، اسررررررتوار  
 کردن، تقویت کردن، تحکیم کردن



corrode 

خررررروردن) اسیدوفلزات(،پوسررررریدن ،زدرررررگ زدن)  
 فلزات



corrosive 

ررررتد، خوردرررد، ،خوردرررد، ،تبرررت، کددرررد، ،فتسرررد کددرررد،  
 ،رتد، اکت   ،روسد زدگ) در فلز وگیت،



corrugated 

  ین دار،را، را،



Cosmic 

 وابست  بگیتى ،کیهتدى ،رربو  بعت م هستى



cosmopolitan 

 وابست  ب  هر  سهتن ،بین ا رللى 



coterie 

 گرو، هم رسلک ،ادسرن) ادبى واسترتعى 



countenance 

سررررررریرت،قیتف  ،رخ ،تشرررررررویق کرررررررردن ،پشرررررررتیبتدى 
 کردن



counteract 

 ؽٕزٟ ولؿْ،  ًّ ِخمد ً ولؿْ



countermand 

حکرررررررم دتسرررررررخ ،فسرررررررخ کرررررررردن ، ؽرررررررو کرررررررردن  
 ،برگرداددن حکم ،تدر، ،رردوع کردن



counterpart 

ادبتز،شررررررررررررریک ،دق رررررررررررر  رقتبرررررررررررر  ،قرررررررررررررین 
 ،هرکتر،رودوشت ،هرتت



countryside 

 عِٛٗ ٍٙل



coup 

برررررهم زدن ،ضررررربت ،کودتررررت، پیررررروزی، عررررر   
 روفقیت آریز، حرل  دتگهتدر



couple 

بهرررم بسرررتن ،پیوسرررتن ،سفرررت کرررردن ،سفرررت شررردن  
 ،و،  کردن



courier 

پیررررک سررررریع ،رررررتهوار، رخررررتبراتى ر رررر  کددررررد،  
 ،پیک ،قت،د



courtesy 

  ؿب ، حٛ ٕع



covenant 

شرررررر ،عقد ردسز،ردشرررررور عقرررررد بسرررررتن ،تعهرررررد  
 کردن



covert 

رخفرررررررى ،پدهرررررررتدى ،سررررررررى ،رخفیتدررررررر  ،دهرررررررتن  
 ،راز،پدتهگت، ،پوشید،



covet 

 شررم داشررتن برر ، ؼب رر  خرروردن برر ،  شررم  رررع 
دوخررررتن برررر ، حرررررص زدن برررررای،  رررررع بسررررتن 

 در،پدهتن



covetous 

 ازردد، حریص،  رع کتر 



cow 

 رتد، گتو،ترستددن ،تضعیؾ روحی  کردن 



cower 

 از ترس دوالشدن ، ددی زدن 



coy 

خسرررررررت تى ،کررو،)ؼت برررررررت درررررررررورد زن گفتررررررر   
 ریشود(،دتزکن



cozen 

 فریب دادن ،اؼفت  کردن



crabbed 

 ترشرو،عبوس ،تدد رزاج 



crack 

 حََلن، ٍىدؾ



cradle 

گٙرررررررٛ كٖ، ِٙرررررررـ، ؿك چٙررررررردكچٛب ٠رررررررد کرررررررالؾ 

 ؿ ؿْ لل ك



crafty 

 رررردم، ِررررٛفٞ، م٠ررررلن، ع١ٍررررٗ گررررل، ِىرررردك، عمررررٗ 

 مكٔگ، م٠لودٔٗ



crass 

زرخررررت ،درشررررت ،کررررودن، خشررررن، بررررر احسررررتس، 
 بر عت ف ، بر تفتوت



crave 

 آرزو کردن،  لبیدن، اشتیت  داشتن



craven 

 شکست خورد، ،)ادم (ترسو وپست ،دتررد 



create 

 ؽٍك کلؿْ ،  ٗ ٚصٛؿ آٚكؿْ



credibility 

   خبدك ،  دٚك ولؿٟٔ



credible  

 ِعخبل ، ِٛرك



credo 

 عقید، ،ایرتن 



credulity 

 زودبتورى ،ستد،  وحى 



creed 

 کیش ،عقید،



creep 

 ؽن٠ـْ ، كؽٕٗ کلؿْ



crescendo 

 قوى شدن ،دا ب ور تدریسى ،اوج 



crescent 

 ِدٖ ٔٛ



crestfallen 

 سرافکدد،، درػ، گرفت ، پکر، درتغ سوخت  



crevice 

 شکتؾ سدگ ،درز،شکتؾ 



cringe 

ادقبرررررتد ؼیرررررر ارادى رتهی ررررر ، خرررررود را سررررررع  
 کردن )از ترس



criteria 

رحترررروى ،روضرررروع ،ضررررواب ،رعیترهت، رحررررک،  
 رقیتس



criterion 

رررر ی، ریرررزان، رقیرررتس، رعیرررتر، دشرررتن ق عرررر، 
 رحک، ضتب  



critical 

  ٔخمدؿی ، ؽ لٔدک ، عيده



crone 

 پیرزن فرتوت ،عسوز، 



crotchety 

 بلهوس، عسیب و ؼریب، دردرر رزاج 



crucial 

  ي١دك ُِٙ، ي١دك  ىدىٟ، ع١دحٟ



crude 

 مِؾج، ؽدَ



crush 

 ؽلؿ کلؿْ ، ٌٗ کلؿْ ، کٛ ١ـْ



crux 

 رعرت،رسئل  دشوار، گر،، هست  ا،لر 



crypt 

دخرررررر  ،سررررررداب  ،ؼرررررتر،حفر، ؼرررررد، اى ،سررررررى 
 ،ررز



cryptic 

 پدهتن ،ررروز،ررزى 



cubicle 

 خوابگت،) سداگتد (،ا تقک 



cuisine 

 دست پخت ،روش اشپزى ،خورای ،ؼذا 



culinary 

 رربو  ب  اشپزختد  ،اشپختد  اى ،پختدى 



cull 

گل رررررررین کرررررررردن ،سررررررررع اورى کرررررررردن، سررررررروا  
 کردن، سدا کردن



culminate 

برر  اوج رسرریدن، بحررد اکثررر ارتفررتع رسرریدن، بحررد 
 اعلر رسیدن



culmination 

 اوج ،قل  ،حد اعلى 



culpable 

رق،ررررررررر،رسرم ،سررررررررزاوار سرررررررررزدش ،قتبرررررررر   
 رستزات



culprit 

 خ تکتر یت رسرمرتهم، رق،ر، آدم 



cultivate 

 مك  ج کلؿْ ، کَج کلؿْ



cultivated 

  د رّل ، ال٠ك



culvert 

 گذر،دهر سرپوشید، ،رسراى اب زیر ستد، 



cumbersome 

 سدگین ، تقت فرست،رتی  زحرت



cumulative 

 تراکرى ،تسرعى ،ادبتشت  ،یکست،سرع شودد، 



cupidity 

 حرص واز براى بدست اوردن رت  



curative 

 ٍفد ؾٌ ، ؿكِدْ کٕٕـٖ



curator 

رررررررردیر)روز،، درتیشرررررررگت، و ؼیرررررررر،(، رسرررررررئو ،  
 سرپرست



curious 

  ض١ب ، کٕضکدٚ



curmudgeon 

 ادم خسیس ، ئیم ،بخی  ،ادم سوکى 



currency 

 پٛي ك ٠ش، پٛي



currently 

 صدكٞ ، ك ٠ش ، ٍد٠ع



curry 

رت یررردن، شرررتد  یرررت قشرررو کرررردن، پرداخرررت کرررردن 
  رم، کتری، زرد وب  هددی



cursive 

 پیوست  ،روان ،خ  شکست  



cursory 

سرسرررررى ،از روى سرررررعت وعسلرررر  ،بتسرررررعت  
 وبیدقتى



curtail 

 رحروم کردن ،کوتت، کردن ،رخت،ر درودن



curtail  

 کوتت، کردن، رخت،ر درودن



customary 

ِخرررررـ ٚي، ك ٠رررررش، ِخعررررردكؾ،   ِلىرررررَٛ، ِعّرررررٛي،

 ١َّ٘گٟ



cynic 

 بدبین وعیبسو پیرو رکتب کلبیون



cynical 

برررردگرتن دسرررربت برررر  درسررررتى ودیکوکررررترى بشررررر، 
 بدبین



cynosure 

دب ا،ررررؽر،ررکزستذب  یتتوسرررر ، شرررررع رسلررررس،  
 قبل  ادظتر



dabble 

 تفددر کتر کردن; آب پتشیدن; ترشح کردن



dais 

 سکو، شت، دشین



dally 

ور رفررررررتن، الس زدن، اترررررر ؾ وقررررررت کررررررردن،  
 فس فس کردن



dam 

  ٕـ آب ىـ،



dank 

 درور، دردتی 



dapper 

 آراست ، سرع و سور 



dappled 

  ک   ک ، خت دار، ابلق 



dare 

 صل ث ولؿْ



data 

  ٗال دث، زودِپ١ٛحلس ؿ ؿٖ، ؿ ؿٖ ٘د



daub 

 ردگ رت ر کردن،  ک   ک  کردن



daunt 

 ررعوب کردن، ترستددن 



dauntless 

 دترس، بر بتی، شستع 



dawdle 

 تدبلر کردن، وقت تلؾ کردن 



daze 

ِررررردث ٚ ِبٙرررررٛث گررررر١ش ورررررلؿْ، ِٕرررررگ ورررررلؿْ، 

 ولؿْ، )ٔٛك،  لق( ؽ١لٖ ولؿْ



dazzle 

 ؽ١لٖ کلؿْ، حد ٌ ٠د كٍٕٚی ؽ١لٖ کٕٕـٖ



deadlock 

 گر، خوردگر، بن بست)رذاکر، 



deadpan 

 بر روح، سرد، بر احستس



dearth 

 کربود، دتیتبر



debacle 

 در هم ریختگر، سقو ، فروپتشر 



debase 

کو ررررررررررک کررررررررررردن، ارزش را پررررررررررتیین آوردن،  
 حقیر کردن



debate 

  غذ، ِبدعزٗ، ِق ولٖ



debauch 

 از را، ب  در کردن، ب  فستد کشتددن، فریفتن 



debilitate 

 از پت ادداختن، دتتوان کردن، سست کردن 



debilitating 

 حٖع١ؿ کٕٕـٖ ، ـلىد٠ٕـٖ



debonair 

 راحت، سرخوش، شتد، بشتش، آسود، خت ر 



debris 

 آوار، تک  پتر،، آت و آشؽت 



debt 

  ـٟ٘ ، للٓ ، ؿ٠ٓ ، ٚ َ



debtor 

 ِـ٠ْٛ   ـ٘ىدك، ِملٚٓ،



debunk 

رسررروا کرررردن، دسرررت کسرررر را رو کرررردن، کرررذب  
 را آشکتر کردن



debut 

 آؼدم  ٗ کدك کلؿْ



debutante 

  هر، تتز،)دختر(، دو وارد



decade 

 د،، عدد د،، دور، د، ست  ، د،، دهدهر



decadence 

 ادح ت ، زوا  



decant 

در تدررررگ ادررررداختن، ظرررررؾ برررر  ظرررررؾ کررررردن، 
 آهست  خت ر کردن



decapitate 

 گردن زدن، سر بریدن



decay 

 پٛى١ـگی، ـيدؿ، مٚ ي، حبد٘ی



deceive 

ـل٠ررررب ؿ ؿْ، گررررٛي مؿث، گّررررل ٖ وررررلؿْ،  ؼفرررردي 

 ولؿْ



decelerate 

از سررررررعت خرررررود کتسرررررتن، شرررررتتب  یرررررزی کرررررم  
 شدن



deceptively 

 ررٗ ٗرررٛك ـل٠بٕرررـٖ  ٞ،  رررٗ ٗررٛك ؼٍررر٘  ٔرررـ مٞ،  رررٗ 

 ٔغٛ گٛي مٕٔـٖ  ٞ



deciduous 

 بر  ریز، خزان کددد، 



decimate 

 قت  عتم کردن، دتبودکردن



decipher 

کشرررؾ کرررردن، رعررررت حررر  کرررردن، از ررررتن پی یرررد، 
 سر در آوردن



declaim 

سرررررخدوری کرررررردن، رسرررررز خررررروادر کرررررردن، برررررت 
حررررررارت علیررررر  کسرررررر ،رررررحبت کرررررردن، دکلرررررر  

 کردن



decline 

ىررررالِخٟس حغ١ٍررررً كـررررخٓ، كٚ  ررررٗ ٕررررعؿ كـررررخٓ، 

 ودٌ٘ ٠دـخٓ



declivity 

 سراشیبر، سر پتییدر 



decollete 

 دکو ت ،  بتس یق  بتز 



decomposer 

 حضن٠ٗ کٕٕـٖ



decomposition 

 پوسیدگر، گددیدگر



decorum 

 حسن سلوی، آداب دادر، آداب رعتشرت 



decoy 

 تل ، دام،  عر  



decrease 

 ودٌ٘ ٠د حم١ًٍ ٠دـخٓ/ ؿ ؿْ، وُ ٍـْ/ ولؿْ



decrepit 

ضرررعیؾ و درررتتوان، خیلرررر سرررت خورد، و فرتررروت، 
 پیر



decrepitude 

 پیری، دتتوادر، شکستگر، از کتر افتتدگر 



decry 

برر  بررتد ادتقررتد گرررفتن، بررد گفررتن، بررر آبرررو کررردن،  
 کو ک کردن



dedicate 

  ٘ـ  ولؿْ



deducible 

 استدب  کرددر، دریتفتدر 



deed 

 ىٕـ،  ًّ ، کلؿ ك



deem 

 پدداشتن، فرد کردن، خیت  کردن



deep 

  ١ّك ، گٛؿ



deerskin 

 پٛىج آ٘ٛ



deface 

از شررررک  ادررررداختن، ضررررتیع کررررردن، خرررر  خ ررررر  
 کردن، دتخوادت کردن



defamatory 

 افترا آریز



defame 

برررد گرررویر کرررردن از، افتررررا زدن بررر ، برررر آبررررو  
 کردن



default 

برررر  د یرررر  ؼیبررررت بررررتختن، تق،رررریر، ق،ررررور در  
 پرداخت، کوتتهر



defeatist 

 راضر ب  شکست، تن دادن 



defect 

  ١ب، ٔمِ، وّبٛؿ، ودىخٟ



defection 

 برگشت، تری، رویگردادر 



defer 

سرررررررر فررررررررود آوردن، تسرررررررلیم شررررررردن، احتررررررررام  
تعویرررق ادرررداختن، بررر  عقرررب ادرررداختن، گذاشرررتن، بررر  

 ب  وقت دیگر روکو  کردن



deference 

 ر حظ ، حررت، احترام، تسلیم 



defiance 

 بر اعتدتعر، سرپی ر، رخت فت، اعتراد



defiant 

ٔدـلِرررردْ، ِخّررررلؿ، گيررررخدػ، صيررررٛك، صيررررٛك ٔٗ، 

 گيخدؽدٔٗ، ِعخلٕدٔٗ



deficit 

 وّبٛؿ ، ويلٞ



defile 

آ رررود، کرررردن، بررر  فسرررتد کشرررتددن، دسرررس کرررردن،  
 بد دتم کردن



define 

 حع١١ٓ ولؿْ ، حعل٠ؿ ولؿْ ، ِع١ٓ ولؿْ



definitive 

 کتر ، رعتبر، دقیق 



deflect 

 ردحرؾ کردن، کج کردن



defoliate 

 بر  زدایر کردن، بر  هت را کددن 



deforestation 

 صٕگٍی ل ع ؿكؽخدْ



defraud 

 ىل ويٟ والٖ گق ٍخٓ، ـل٠ب ؿ ؿْ، گٛي مؿْ



defray 

پرررو  فرررراهم کرررردن، رتحرررر  شررردن، تقبررر  کرررردن، 
 پرداختن



defrock 

 خلع  بتس کردن،  رد کردن 



deft 

  تبک، تردست، رتهر، استتداد  



defunct 

ردسررررروخ، قررررردیرر، ررحررررروم، از دسرررررت رفتررررر ،  
 ررد،



defuse 

 دیفیوز کردن، کتهش دادن یت حذؾ یک تهدید



defy 

  ٗ ِبدكمٖ ٍٗب١ـْ



degenerate 

افرررت کرررردن، درررزو  کرررردن، سرررقو  کرررردن، رو  
 ب  زوا  گذاشتن



degradation 

تدرررز ، ادح رررت ، خفرررت، خرررواری، پسرررتر، خلرررع  
 درس 



degrade 

تدرررررز  رتبررررر  دادن، پسرررررت کرررررردن، خفرررررت دادن، 
 ردح  کردن



dehydrate 

آب از دسرررررت دادن، خشرررررک شررررردن، )شررررریرر(آب 
 زدایر کردن



deify 

بررر  رقرررتم خررردایر رسرررتددن، پرسرررتیدن، برررت سرررتختن 
 از،  ون بت پرست بودن



deign 

  ررررؾ کررررردن، عدتیررررت کررررردن، تفضرررر  کررررردن،  
کررررررردن، ردررررررت گذاشررررررتن، الیررررررق بدررررررد، درررررروازی 

 شرردن، رضتیت دادن



dejected 

 ؼّگ١ٓ،  ـيلؿٖ، آمكؿٖ، پىل، ٔد ١ِـ، ِأ٠ٛه



delectable 

 خوشگوار،  ذیذ 



delete 

 خ  زدن، حذؾ کردن 



deleterious 

 رضر، زیتن بتر 



deliberate 

اددیشررررریدن، تترررررر  کرررررردن، سررررردسیدن، سررررربک و  
 سدگین کردن



deliberate/adj 

ىررررررٕض١ـٖ، ِغخدٗدٔررررررٗ، عيرررررردب ٍررررررـٖ،    ّررررررـٞ،

 آگد٘دٔٗ



deliberate/v 

 ـىل ولؿْ، حعّك ولؿْ، ىٕض١ـْ



delicate 

 عيده ، ظل٠ؿ ، ٍکٕٕـٖ



delight 

 ؽٍٟٛ ، ٌقث ، ٌقث  لؿْ



delighted 

 ؽلىٕـ، ؽٍٛغدي، ٍدؿ



delightful 

 ٌقث  ؾٌ ، ِ بٛع



delineate 

ت،رررررویر کرررررردن، ترسررررریم کرررررردن، بررررر  ت،رررررویر  
 کشیدن، شرح دادن، توضیح دادن



delineation 

  رح، ت،ویر، تشریح، بتزدرتیر، تو،یؾ



delinquent 

 ىرررُس ِضرررلَ،  رررنٖ وررردك، ؽ دوررردك، ؽرررالؾ وررردك، 

 ّ٘ررردي وررردك، زّرررفجس ز رررـٟ٘ ٚ ؼ١رررلٖس ِعٛلرررٗ، 

  مب  ـخدؿٖ



delirium 

 روان پریشر، سدون، سرستم، هذیتن 



deliverables 

 لد ً حغ٠ًٛ گ١لٞ



delta 

 د تت در سؽرافر 



delude 

 فریب دادن، گررا، کردن، گو  زدن 



deluge 

  وفتن، سی ، رگبتر، سی  گرفتن 



delusion 

 وهم، خیت  بت  ، پددار، گرراهر 



delusive 

پدرررردارین، خیررررت ر، روهرررروم، بررررر اسررررتس، گررررو   
 زددد،، گررا، کددد،



delve 

کدرررردو کررررتو کررررردن، تحقیررررق کررررردن، زیررررر و رو  
 کردن، حفر کردن، بی  زدن



demagogue 

 عوام فریب 



demand 

 ّررررررل ك٠د پدـَرررررردكٞ وررررررلؿْ، ِْررررررل ٔٗ گفررررررخٓ/ 

 ؽٛ ىخٓ



demean 

 خوار کردن، حقیر کردن، کو ک کرذن 



demeanor 

 رفتتر، سلوی، ژست، ا وار، حت ت 



demented 

 پریشتن، دیواد ، رسدون 



demise 

 فوت 



demographic 

سرعیرررررت دگرررررتری، سرعیرررررت شررررردتختر، سرعیرررررت  
 شدتسر



demolition 

 ادهدام، تخریب، ویرادستزی 



demoniac 

 اهریردر، شی تدر 



demonstration 

 ّٔد٠ٌ ،   ن ك ، حرد٘ل ث ، ٗلم کدك



demotic 

 عتریتد  



demur 

اعتررررررراد، ایررررررراد، اشررررررکت ، تردیررررررد، شرررررربه ،  
 رخت فت کردن، تردید کردن



demure 

سررررررردگین، رررررررروقر، ترررررررودار، افترررررررتد،، کرررررررررو،  
 خست تر، رحسوب، روقراد 



demystify 

 روشن کردن، واضح کردن 



denigrate 

 کررررر  دار کرررررردن، برررررر آبررررررو کرررررردن، تحقیرررررر  
 کردن، کو ک شرردن، دست کم گرفتن



denizen 

 تبع ، رقیم، اه ، ستکن



denotation 

 رعدر، دشتن، ع رت، رعدر ا،لر، دال ت 



denote 

َِرررررؾِ کرررررلؿْ،  الِرررررج  رررررٛؿْ، ِعٕررررری ؿ ؿْ، 

 کلؿْ حفک١ک



denouement 

 فرستم، عتقبت، پتیتن 



denounce 

ررررتهم کرررردن، تهررررت زدن، برررد شررررردن، رحکررروم  
 کردن، رردود شرردن



dense 

  ٔبٛ، ِخل وُ، ـَلؿٖ



depart 

علوررررج ٠ررررد  ن٠ّررررج وررررلؿْ، )ِىرررردٟٔ ك ( حررررلن 

وررررلؿْ، كـررررخٓ، حؽ١١ررررل وررررلؿْ، ِررررلؿْ، ؿ ك ـرررردٟٔ 

 ك  ٚؿ ع گفخٓ



depend on 

 ٚ  يخٗ  ٛؿْ ،  ١ّٕٗدْ کلؿْ  ٗ



depict 

ترسرررریم کررررردن، برررر  ت،ررررویر کشرررریدن، تو،رررریؾ  
 کردن



deplete 

کررررتهش دادن، کررررم کررررردن، تحلیرررر  بررررردن، ترررررتم 
 کردن، ب  ت  رستددن



deplorable 

 رتی  د سوزی، رقت ادگیز، اسفدتی، زار



deplore 

تقبرررریح کررررردن، رحکرررروم کررررردن، اظهررررتر تتسررررؾ  
 کردن



deploy 

پخرررررش کرررررردن، رسرررررتقر کرررررردن، ،رررررؾ آرایرررررر  
 کردن، بسیج کردن



depose 

 ب  زیر کشیدن، عز  کردن، خلع کردن 



deposit 

 گق ٍخٓ ١َٔٓ، ٗ عيدب  دٔک ىپلؿٖ،حٗ



deposition 

 شهتدت ب  سوگدد، خلع، عز  



depravity 

 شرارت، بدی، ادحراؾ، فستد، گرراهر 



deprecate 

رخت فررررت کررررردن، بررررد شرررررتردن، زشررررت کررررردن،  
 رحکوم کردن، کو ک شرردن



depreciate 

ارزش  یررررررررزی را کتسررررررررتن، قیرررررررررت را پررررررررتیین 
 آوردن، تدز  دادن



depreciation 

 حٕني ،  ىخٙالن ،ودٌ٘  ٙد



depredation 

  پتو ، ؼترت، تتراج 



deprive 

وررررلؿْ،  ررررٟ  ٙررررلٖ ِغررررلَٚ وررررلؿْ،  ررررٟ ْٔرررر١ب 

 ولؿْ، صٍٛگ١لٞ ولؿْ  م



dept  

 ِملٚٓ ٍـْ



derange 

 رشوش کردن، دیواد  کردن، رخت  کردن 



derelict 

رتروکررر ، برررر ،رررتحب، رخروبررر ، برررر فکرررر، برررر 
رسررررو یت، بررررر ختدرررررتن، و گرررررد، آدم ختدرررر  برررر  

 دوش



deride 

 دست ادداختن، ریشخدد زدن، رسخر، کردن 



derision 

 ِيؾلٖ، ىخٙن 



derivative 

 اقتبتسر، رشتق



derived 

سر شررررر  گرفترررر  از، )فتیررررد،، سررررود( برررر  دسررررت 
آوردن، دتیسرررررر  گرفتن،دتشررررررر شرررررردن از، کسررررررب 
کرررررردن، برررررردن، )درررررتم، خ،و،ررررریتت( گررررررفتن، 

 اخذ کردن



dermatologist 

 رتخ،ص پوست 



derogatory 

ترررررررررروهین آریررررررررررز، خفررررررررررت آور، خوارکددررررررررررد،،  
 تحقیرآریز



desalination 

 مؿ ٠ی ّٔک



descant 

 زیتد سخن راددن، آزاداد  ادتقتد کردن 



descend 

 پد١٠ٓ آِـْ، ـلٚؿ آِـْ



describe 

 ٍلط ؿ ؿْ ، ح١ّٛؿ ولؿْ



describtion 

 ٍلط ،ح١ّٛؿ



descry 

 رشتهد، کردن، دیدن ،تشخیص دادن 



desecrate 

 توهین کردن، هتک حررت کردن



desert 

 ٚي کلؿْ، حلک کلؿْ



desiccate 

 خشک کردن )رواد ؼذایر 



designate 

 حع١١ٓ ولؿْ ، ِعلـٟ ولؿْ ، ٔدِنؿ ولؿْ



desirable 

 ِ ٍٛب ، ِلؼٛب ، ؽًٛ آ٠ٕـ



desired 

 ِ ٍٛب



desist 

 بتزایستتدن، دست برداشتن از، دست کشیدن



desolate 

دترسرررررررررکون، خرررررررررت ر از سرررررررررکد ، رترررررررررروی،  
رخروبررر ، ویرررران، ویرررران کرررردن، ترررری کرررردن، 

 رهت کردن



desperado 

 ستدر، تبهکتر، یتؼر 



despise 

 تحقیر کردن، خوارشرردن، بد آردن از 



despite 

 ررررٗ كؼررررُ،  ٍررررٟ كؼررررُ،  ررررلؽالؾ،  رررردٚصٛؿ،  ررررد 

 ٚصٛؿ  ٠ٓ وٗ



despoil 

 ؼترت، تتراج کردن،  پتو  کردن 



despondent 

 رتیوس، اددوهگین، د ررد،، افسرد،، د سرد 



despot 

حرررررتکم ر لرررررق، فرررررررتدروای رسرررررتبد، سبرررررتر، آدم 
 خودکتر ، خودرای، رستبد



destiny 

 ىلٍٔٛج ، حمـ٠ل



destitute 

 بیدوا، تهر دست، بر  یز، فقیر 



destitution 

 بیدوایر، بر  یزی، فقر، تهیدستر



destroy 

 ٠ٚل ْ ولؿْ ؽل ب ولؿْ، ٔد ٛؿ ولؿْ،



desuetude 

 از دور خترج کردن، از رواج افتتدن 



desultory 

پراکدد،)،رررررررررررحبت، تیرادررررررررررردازی، کوشرررررررررررش(، 
 دتردظم، بر هدؾ



detached 

بررررررر  رؾ)شررررررخص(، سدا)سررررررتخترتن(، سرررررروا،  
 رسزا



detect 

 ٍٕدىد٠ی کلؿْ ، ِخٛصٗ کلؿْ



deter 

 بتزداشتن، ترستددن، تحذیر کردن



deteriorate 

 ـدىـ ٍـْ،  ـحل کلؿْ



deteriorates 

  ـحل ٍـْ ، ٚؽ١ُ ٍـْ ، كٚ  ٗ مٚ ي گق ٍخٓ



determinate 

 رشخص، رعین، رعلوم، ق عر، رحدود ثتبت 



determination 

ثبرررررررررتت، قت عیرررررررررت، ت،رررررررررریم، ق،رررررررررد، اراد،،  
 رحتسب ، حستب کردن



determined 

 ُِّْ ،  د ك ؿٖ ، رد ج ٍـٖ



deterrent 

 عتر  بتزداردد،، رتدع، سلوگیردد، 



detest 

 م، ِٕنصررررل  ررررٛؿْ  م،  ررررـ ِخٕفررررل/  ١ررررن ك  ررررٛؿْ 

 آِـْ  م



detonation 

 ادفستر، ترای، ،دار ادفستر 



detour 

ِيررر١ل  ٔغل ـرررٟ، ك ٖ ـل رررٟ/ ؼ١رررل ِيرررخم١ُ، صررردؿٖ 

 ـل ٟ،  ١ل ٘ٗ



detraction 

آبروریرررررررزی، برررررررر اعتبرررررررتر کرررررررردن، تحقیرررررررر،  
 کو ک شرتری



detriment 

 گزدد، زیتن، ضرر، خسترت



detrimental 

 رضر، زیتن آور 



detritus 

 حضن٠ٗ، ؽلؿٖ



devastate 

 ٠ٚل ْ کلؿْ ، ؽل ب کلؿْ ، حدك س کلؿْ



develop 

 حٛىعٗ ؿ ؿْ ، كٍـ کلؿْ



deviance 

  ٔغل ؾ



deviate 

ردحررررررؾ شررررردن)از حقیقرررررت، را،(، دور افترررررتدن، 
 دور شدن



devious 

پی یرررد،، پررررت، ؼیرررر رسرررتقیم، ترررودار، رررررروز،  
 فریبکتر، روذی، کج، خ ؾ ،دتدرست



devise 

 رررررح ریخررررتن، در سررررر پخررررتن، ترررردبیر کررررردن،  
 اددیشیدن، اختراع کردن



devising 

 حـ ١ل ولؿْ ، ؿكىج ولؿْ ،  ٔـ١َ٠ـْ



devoid 

 فتقد، بدون، تهر از، عتری از 



devolve 

رحرررو  کرررردن، واگرررذار کرررردن، سرررپردن، ردتقررر   
 کردن، ب  تدریج بدتر شدن



devotee 

دوستدار)شرررررررعر، روسررررررریقر، ورزش(، فررررررردایر،  
 هواخوا، ،سرسپرد،



devotion 

 ٘ٛ  ؽٛ ٘ی ، ٗلــ كی



devour 

 ٍع١رررـْ، زوخررردب، پرررٛي ٚ ؼ١رررلٖس  رررد ٌٚرررع ؽرررٛكؿْ، 

)ِضررردمٞ(  ٍع١رررـْ، ؽرررٛكؿْ،  رررد  اللرررٗ ٚ  ٍرررخ١دق 

 ؽٛ ٔـْ



devout 

 دیددار، رورن، بتخدا، رتقر، خت ،تد 



dexterity 

زبردسرررررررتر، تردسرررررررتر، سبکدسرررررررتر،  رررررررتبکر، 
  تالکر



dexterous 

رتهرادررررر ، هدررددادررررر ، اسرررررتتداد ،  یرررررر، دسرررررت، 
  تبک،  تالی، زبردست



diabolical 

 شریراد ، پلید، شی تدر، اهریردر 



diadem 

 دیهیم، تتج، افسر شتهر



diagnosis 

تشررررررخیص ) ب(،تشررررررخیص دتخوشررررررى ،عیررررررب  
 شدتسى



dialectical 

 رد قر، دیت کتیکر، سدو ر، رتقتب ، دوسوی 



diaphanous 

 توری، بدن درت، ربهم، دترشخص، اثیری



diatribe 

 درشتر، سخن تلخ، ادتقتد تلخ 



dichotomy 

تقسرررریم دوتررررتیر، ادشررررعتب دوشررررتخ ، دوپررررترگر،  
 دوشتخگر



dictate 

 حغ١ًّ کلؿْ ،  ِل ٚ ٔٙی کلؿْ



dictum 

 اظهتردتر  رسرر، ضرب ا رث ، قو 



didactic 

آروزشررررررر، تعلیرررررررر، رعلررررررم ررررررردش، آروزدررررررد،،  
 اخ قر



die 

قت ررررررب )سررررررک ، حررررررروؾ  ررررررت (، رهررررررر)دقش  
 برسست (، حدید، )ریخت  گری(، شفتتهدگ



differed 

  ؽخالؾ ؿ ٍخٓ ، ـلق ؿ ٍخٓ ، حفدٚث ؿ ٍخٓ



diffidence 

 خست تر بودن، کررویر 



diffuse 

پر تدرررر ، رود، دراز، پررررر حرررررؾ، ررررربهم، پخررررش 
 شد،، اشتع  یتفت ، پراکدد،



dignitary 

 ِمدَ  دٌی كحبٗ



digression 

 ادحراؾ، پرت شدگر از روضوع، گریز



dilapidated 

زهررررروار در رفتررررر ، شکسرررررت  ،خرابررررر ، کلدگرررررر،  
 خراب، رددرس، ژدد،



dilate 

گشتدشرررررردن، بررررررتز شرررررردن، ورم کررررررردن، رتررررررورم 
 کردن



dilatory 

 بت تتخیر، دیر 



dilemma 

 دوراهر، تدگدت، وضعیت دشوار 



dilettante 

 آرتتور، هدردوست 



diligence 

 پتیرردی، هرت، ت ش، پشتکتر، سدیت 



dilute 

رقیرررق کرررردن، آبکرررر کرررردن، شررر  کرررردن، سسرررت  
 کردن، تضعیؾ کردن



dim 

 کُ ٔٛك ، ٕع١ؿ



diminish 

 حم١ًٍ ٠دـخٓ



diminution 

 کتهش، کم شدن، افت، تقلی  



diminutive 

 ر،ؽر، خرد، کو ک، حقیر



din 

 ؼوؼت، دادو قت ، و و  ، سرو،دا، هیتهو 



dinghy 

 قتیق بتدی 



dingy 

 د گیر، تتریک، کثیؾ 



dint 

 ب  زور، ب  ضرب 



diorama 

ت،رررررتویر واقعرررررر، ت،رررررتویر رتؽیرررررر، ت،رررررتویر  
 بزر 



dip 

 ٚك ٍـْ ؼٛٗٗ



dire 

 وحشتدتی، هو دتی، ترسدتی، شوم



dirge 

 دوح ، ررثی  



disabuse 

رفررررع شرررربه  کررررردن از، از اشررررتبت، در آوردن، از  
 حقیقت آگت، کردن



disaffected 

 پیرتن شکن، ختئن، سرکش، یتؼر 



disappoint 

 ِد٠ٛه ولؿْ ، ٔد١ِـ ولؿْ



disapprobation 

 عدم تتیید، رخت فت، تقبیح، رذرت، دکوهش



disapproval 

 ِؾدٌفج،  ـَ حأ١٠ـ، ٔدكٕد٠خٟ



disarray 

 آشفتگر، بر دظرر، درهم ریختگر، آشوب 



disaster 

١ٌِْبج،  ال، ٚ لعٗ ٞ ٔدگٛ ك  ـدصعٗ، 



disavowal 

 ادکتر، رد،دفر



disband 

ردحررر  شررردن، از هرررم پتشررریدن، بررر  هرررم خررروردن، 
 پراکدد، شدن



disburse 

 پرداختن، خرج کردن 



discard 

وٕررررردك گق ٍرررررخٓ،  م ؿٚك ؽررررردكس ورررررلؿْ، ؿىرررررج 

وَرررر١ـْ  م، حررررلن ك   ررررٗ وررررلؿْ، ز رررردمٞ ٚكقس 

  ٔـ ؽخٓ، ؿٚك  ٔـ ؽخٓ



discern 

 تشخیص دادن، تریز دادن



discernible 

 قتب  فهم، ترییز داددر، تشخیص داددر 



discerning 

 دکت  سدج، بتریک بین، تیز فهم، ب،یر 



disciple 

پیرررررو، رریررررد، شررررتگرد، پسرررروا، پیرررررو حضرررررت 
 عیسر، حواری



disclaim 

ترررررری دعررررروا کرررررردن، از ادعرررررت ،ررررررؾ دظرررررر  
 کردن



disclose 

درتیرررتن کرررردن، دشرررتن دادن، فرررتش کرررردن، افشرررت  
کرررررردن، آشرررررکتر کرررررردن، علدرررررر کرررررردن، پررررررد، 

 برداشتن از



disclosure 

  ـَد



discombobulated 

 پریشتن، رض رب، رؽشوش 



discomfit 

از ریررررررررردان بررررررررر  در برررررررررردن، شکسرررررررررت دادن،  
کرررررردن، گررررریج کرررررردن، آشرررررفت  کرررررردن، دسرررررتپت   

درررتغ کسررر را سرروزاددن، دقشرر  کسررر را بررر هررم 
 زدن



discomposure 

 اض راب ،پریشتدى 



disconcert 

آرارررررش کسررررر را برررررهم زدن، پریشررررتن کررررردن،  
 از ست در بردن، رشوش کردن، دگران کردن



disconsolate 

 ؼرگین، رلو ، رتیوس، دتارید، د  شکست  



discord 

عرررردم توافررررق، دتهرررررتهدگر، دتسررررتزگتری، دررررزاع،  
 دعوا، دفت ، دتهرخوادر



discordant 

دررررتسور، دتسررررتزگتر، دررررتروزون، گرررروش خررررراش،  
 رخت ؾ، رتدتفر، دتهم خوان، دتستز



discount 

دربسررت قبررو  کررردن، یکسررت بررتور کررردن، سرردی  
 دگرفتن، دتدید، گرفتن، اهریت دادن



discourse 

سرررخن، گفتررررتن، کررر م، رسرررت  ، گفترررتر، خ تبررر ،  
 د ق، خ ب ، گفتگو، ،حبت



discredit 

ررررررررورد تردیرررررررد قررررررررار دادن، قبرررررررو  کرررررررردن،  
 دپذیرفتن، بر اعتبتر کردن، گفتگو، ،حبت



discreet 

 بت احتیت ، دارای تریز و ب،یرت، بتخرد



discreetly 

 ِإؿ دٔٗ د  عخ١دٗ، ِغخدٗدٔٗ، 



discrepancy 

 اخت ؾ )حستب، ر لب(، فر ، تفتوت 



discrete 

 سدا، گسست ، ردف، ، دتپیوست  



discretion 

سررررررردسیدگر، تررررررردبیر، حرررررررزم، احتیرررررررت ، عقررررررر ،  
 ب،یرت، تریز، اختیتر، آزادی، ر،لحت



discriminate 

 ـلق گق ىخٓ ، حبع١ٔ لد٠ً ٍـْ



discriminating 

دارای قرررررو، تریرررررز، اهررررر  تشرررررخیص، بتفراسرررررت، 
 ظریؾ، حستس



discursive 

پراکدد،)دوشرررررررت ، سررررررربک، سرررررررخن(، تودرترررررررو،  
 پرر لب، پرگریز



disdain 

تحقیر،خرررررروار شرررررررردن، عررررررتر دادسررررررتن، اکرررررررا، 
 داشتن از، کسر شتن خود دادستن



disembark 

پیررررتد، کررررردن ،از کشررررتى در اوردن ،پیررررتد، شرررردن  
 ،تخلی  کردن) بتر و رستفر



disenfranchise 

از حقرررررو  خرررررود رحرررررروم کرررررردن، از ادتختبرررررتت  
رحرررررررروم کرررررررردن، از حرررررررق فرسرررررررتتدن درتیدرررررررد، 

 رحروم کردن



disengage 

خررر ص کرررردن ،از گیرررر در اوردن ،از قیرررد رهرررت 
 کردن ،بتز کردن



disfigure 

از شرررررک  ادرررررداختن ،برررررد شرررررک  کرررررردن ،برررررددرت  
کرررردن ،زشرررت کرررردن ،بررردریخت کرررردن ،خرررراب 

 کردن



disgorge 

 استفراغ کردن ،خت ى کردن ،ریختن



disgruntle 

دتخشرررررردود کررررررردن، دتراضررررررر کررررررردن، د خررررررور  
 کردن



disgruntled 

 دتخشدود ،دتراضر ،ؼرؼرو،ؼرگین کردن



disguise 

 عيدىررررردث، ٚ لع١ررررردث ٚ ؼ١رررررلٖس پٕٙررررردْ ورررررلؿْ، 

 ِؾفٟ ولؿْ



dishearten 

 د سرد کردن ،دورید کردن 



disheveled 

 پریشتن ،ژو ید، ،اشفت  ،دتررتب



disinclination 

 بى ریلى ،عدم ترتی  ،بى رؼبتى



disingenuous 

 پرفریب، رکتر، ترفددبتز، ریتکتر 



disinter 

از خرررررررررررررتی در اوردن ،)ررررررررررررررج ( از بوتررررررررررررر   
فراروشررررى یررررت گردررررترى دراوردن ،درررربش کررررردن، 

 از دو زدد، کردن



disinterested 

برررى ع قررر  ،برررى ؼررررد ،برررى  ررررؾ ،برررى  ررررع 
 ،بى ؼرضتد 



disjointed 

بررررررررررى رب ،گسرررررررررریخت  ،رت شررررررررررى ،در رفترررررررررر   
 ،دترربو ، بر سروت ، پریشتن



disjunction 

 ادف،ت ، گسستگر، سدایر



dislodge 

 از ستى خودبیرون کردن ،راددن 



dismal 

 ٘ٛ س گلـخٗ



dismantle 

از پوشررررش در آوردن، )ختدرررر ، کشررررتر و ؼیررررر،( 
 خت ر کردن،  خت کردن، )اثتثی ( سرع کردن



dismember 

سرررررزج بررررر  سرررررزج کرررررردن ،ادررررردام هرررررتى کسرررررى  
 ،سداکردن ،تسزی  کردنرابریدن 



dismiss 

کدررررررررررتر گذاشتن)روضرررررررررروع بحررررررررررث(، ددبررررررررررت   
دگرفتن)فکرررر از سرررر(، بیررررون کرررردن، فرارررروش 

 کردن، رد کردن



disparage 

ادکررررتر فضرررریلت  یررررزى راکررررردن ،کررررم گرررررفتن  
 ،بى قدرکردن ،پست کردن ،بى اعتبترکردن



disparate 

،دتبرابر،دترسرررررررررررررررررررررررتوى درررررررررررررررررررررررتسور،رختلؾ 
 ،ؼیررتستدس



disparity 

 دتسورى ،بى شبتهتى ،عدم توافق ،اخت ؾ



dispassionate 

برررررررى ؼرضرررررررى ،برررررررى  ررررررررؾ ،برررررررى تع،رررررررب  
 ،خودسرد



dispatch 

 شتتب، تعسی ، ادستم سریع، پیتم 



dispel 

بر ررررؾ کرررردن ،دفرررع کرررردن، از ریرررتن برررردن،  
 دور کردن، رتفر  کردن



dispense 

 کلؿْ ِعدؾ  دًٗ کلؿْ، حٛم٠ع کلؿْ،



disperse 

پراکدررررد، شرررردن ،رتفررررر  شرررردن ،پراکدررررد، کررررردن  
 ،رتفر  ستختن



disperse  

 پراکدد، کردن، رتفر  ستختن



dispirited 

 افسرد، ،د سرد، سر خورد،



display 

َٔرررردْ ؿ ؿْ،زٔمدٍررررٟ، ورررردال ٚ ؼ١ررررلٖس  ررررٗ ّٔررررد٠ٌ 

 گق ٍخٓ



disport 

خوشرررررى کرررررردن ،حرکرررررتت دشرررررت  ادگیزکرررررردن  
 ،بتزى کردن ،تفریح کردن ،تفریح



dispose 

ِلحرررب کرررلؿْ، ِيرررخعـ کرررلؿْ، حلح١رررب کدك٘رررد ك  

 ِع١ٓ کلؿْ



disputatious 

 اه  رستد  ، اه  بحث 



dispute 

زـعرررررًس صلٚ غرررررذ  ىرررررُس َِررررردصلٖ، صلٚ غرررررذ، 

ورررررررلؿْ، َِررررررردصلٖ ورررررررلؿْ، ِبررررررردكمٖ ورررررررلؿْ، 

 ِمدِٚج ولؿْ صٍٛٞ



disputes 

 ٔن ع ، َِدصلٖ ، صـ ي



disquietude 

اضرررررر راب ،تشررررررویش ،بررررررى قرررررررارى ،اشررررررفتگى 
 ،دتراحتى



disquisition 

 گفتتر، سستتر، رست  ، رقت  



disregard 

   خٕد ٠د حٛصٗ ٔىلؿْ  ٗ، ٔدؿ٠ـٖ گلـخٓ



disrupt 

ِؾخرررررً ورررررلؿْ،  م ٘رررررُ پدٍررررردٔـْ،    رررررٗ ٘رررررُ مؿْ،

 ِخالٍٟ ولؿْ



disruptive 

 ِؾً، ِؾخً وٕٕـٖ، ِؾلب



dissection 

کت بررررررد شررررررکتفى ،تشررررررریح ، روشررررررکتفى ،ق ررررررع  
 ،برش ،تسزی 



dissemble 

پدهررررررتن کررررررردن ،وادرررررررودکردن ،بهتدرررررر  کررررررردن  
گررررفتن، بررر  روی خرررود دیرررتوردن، تستهررر  ،دتدیرررد، 

 کردن، ظتهرستزی کردن ،ریت کردن



disseminate 

افشرررررتددن، پتشررررریدن، پراکدررررردن، گسرررررترش دادن،  
 پخش کردن، ردتشر کردن



dissent 

 اخت ؾ عقید، داشتن ،سداشدن ،دفت  داشتن



dissertation 

 رقت   ،رست   ،بحث ،پتیتن دتر  ،تز 



dissident 

 رخت ؾ) عقید، عروم(،رعتدد،دتروافق 



dissimulate 

پدهررررررررتن کررررررررردن ،برررررررررروى خررررررررود دیررررررررتوردن  
 ،دورویى کردن ،فریب دادن، تزویر کردن



dissipate 

پراکدرررررردگى کررررررردن ،ازهررررررم پتشرررررریدن ،اسررررررراؾ  
بررررتد دادن، هرررردر دادن، دتپدیررررد شرررردن، کررررردن، بررررر 

رحررررو کررررردن، عیتشررررر کررررردن، خرررروش گررررذرادر 
 کردن



dissolution 

ادحرررر   ،تسزیرررر  ،حرررر  ،فسررررتد،از هررررم پتشرررریدگى  
 ،فسخ



dissonance 

اخررررررت   ا،رررررروات و اهدررررررگ هررررررتى دررررررتروزون  
 ،دتسورى ،دتهدسترى، دتهرتهدگى



dissuade 

رد،ررررررررررررررررؾ کرررررررررررررررردن ،بتزداشتن)کسرررررررررررررررى  
 ازاررى(،د سردکردن



distant 

 دوردست ،دور،فت،ل  دار،سرد،ؼیر،ریرى 



distend 

 بتدکردن ،بزر  کردن ،رتورم شدن 



distill 

تق یرشررردن ،عرررر  گررررفتن از، کتدررردن، ت،رررفی   
 کردن



distinct 

 صـ  ، ِضن  ، َِؾِ ،ٚ ٕظ ، ِّخدم



distinction 

تریز،فررررررر  ،ارتیررررررتز،برترى ،ترررررررسیح ،رسحررررررتن 
،تشررررخیص، دشررررتن،  قررررب، درررررر، ررتررررتز، درسرررر  

 عت ر



distinctive 

 َِؾِ ، ِّخدم



distinguish 

 حَؾ١ِ ؿ ؿْ ، ـلق گق ٍخٓ



distort 

شکسررررت  شرررردن ،خریرررردن ،بررررد شررررک  کررررردن ،کررررج 
کرررررررردن ،تحریرررررررؾ کرررررررردن ،ازشرررررررک   بیعرررررررى 

 ادداختن



distortion 

 حغل٠ؿ



distrait 

 گیج ،سربهوا 



distraught 

 پریشتن حواس ،شورید، ،دتراحت



distress 

 ىررررُس  ٔررررـٖٚ، ؼررررُ، ؿكؿ، كٔررررش،  ررررق ب، ِد٠ررررٗ ٞ 

كٔرررررررش، زـعرررررررًس  ٔرررررررـٚ٘گ١ٓ/ ٔدك عرررررررج ورررررررلؿْ، 

 پل٠َدْ ولؿْ



distribute 

 حٛم٠ع کلؿْ ، پؾٌ کلؿْ



diurnal 

 روزاد  ،رربو  ب  روز، 



diva 

 سردست  زدتن خواددد، اپرا 



diverge 

ادشرررررررعتب یرررررررتفتن ،ازهرررررررم دورشررررررردن ،اخرررررررت ؾ 
 پیداکردن ،واگراییدن



divergent 

 واگرا،رتبتعد،ادشعتب پذیر،ردشعب ،رختلؾ



diverse 

رتضررررررتد،رتدوع ،رخررررررت ؾ ،گودررررررتگون ،رختلررررررؾ 
 ،رتؽیر،رترتیز



diversified 

 ِخٕٛع ولؿْ گٛٔدگْٛ ىدؽخٓ ،



diversion 

اخرررررت ؾ ،تفرررررریح ،سررررررگررى ،عرررررر  پرررررى گرررررم 
 کردن ،ادحراؾ از سهتى



diversity 

 تدوع ،گودتگودى ،تفتوت



divest 

 بى بهر، کردن ،رحروم کردن ،عترى کردن



dividends 

 ِميَٛ ، حمي١ُ ٍـٖ ، ىٛؿ ىٙدَ



divine 

پیشرررگویر کرررردن، بررر  فراسرررت دریرررتفتن، اسرررتدبت   
کررررردن، حرررردس زدن، ؼیررررب گررررویر کررررردن، فررررت  

 گرفتن



divulge 

 فتش کردن ،افشتج کردن ،بروز دادن



docile 

 رام ،سر برا، ،تعلیم بردار،ر یع 



docket 

دفترررر اوقرررتت رحکرررر  ،دفترررر تعیرررین وقرررت دادگرررت،  
،فهرسرررررررت رحتررررررروى بسرررررررت  ارسرررررررت ى ، یسرررررررت 
رحترررواى بسرررت  بدررردى ،دفترررر ثبرررت دعرررتوى حقررروقى 

 ،ثبت کردن



doctrinaire 

 سزرر، خشک، تع،ب آریز



doctrine 

تعررررت یم ،افرررررا، ،عقیررررد، ،ا،ررررو  ،حکرررررت ،تعلرررریم  
 ،گفت 



document 

 ردری ،دستتویز،ر ی ،سددیت دادن 



documented 

 ِيخٕـ ،  ربدث ٍـٖ



doddering 

 پیر، علی ، کودن



doff 

دراوردن ، بررررتس کدرررردن ، فررررر، رفررررتن، از سررررر  
 برداشتن، و  کردن، دورادداختن



dogged 

 سرسخت ،یکددد، ، سوج ،سخت ،ترشرو



doggerel 

 شعر بد،شعر بدد تدبتدى



dogmatic 

سزررررى ،رتع،رررب ،کوتررر  فکرررر، خشرررک ادررردیش،  
قرررت ع، آررادررر ، دظرررری، ؼیراسرررتدال ر، عقیررردتر، 

 رکتبر



doldrums 

 سکوت ،افسردگى ،رد ق  رکود 



doleful 

رؽرررررررروم ،رحرررررررزون، ررررررررتتم زد،، تیرررررررر،، ترررررررتر،  
 گرفت ، ؼم ادگیز، رحزون، ؼم بتر



dolorous 

 رحدت زا،درددتی



dolt 

 ابل  ،کل  خر،احرقتد  رفتتر کردن



domain 

 لٍّلٚ ، ع١ ٗ ، عٛمٖ



domicile 

ردررررررز  ،اقترتگررررررت، ،رحرررررر  اقترررررررت ،رقر،ختدرررررر   
 ،رسکن دادن



dominant 

  ٍّٟ،  ّـٖ، ُِٙ، ِيٍ٘



dominate 

 چ١لٖ ٍـْ، حيٍ٘ ٠دـخٓ



domineer 

سررررل   سررررویى کررررردن ،تحکررررم کررررردن ،رسررررتبداد   
 حکورت کردن



don 

 پوشیدن ،برتن کردن 



dormant 

 خوابید، ،ستکت ،درحت  کرون 



dormer 

 پدسر، سلو ارد، زیر سقؾ ستخترتن



dorsal 

 پشتى )در کت بد شکتفر 



dotage 

 ضعؾ پیرى ،کوددى در اثر پیرى 



dote 

 عشق ابلهتد  ورزیدن ،پرت گویى کردن 



doubt 

ٍررره، حلؿ٠رررـ، ؿٚؿٌرررٟ، ٍررره ورررلؿْ/ ؿ ٍرررخٓ، ِرررٛكؿ 

 حلؿ٠ـ لل ك ؿ ؿْ،  دٚك ٔىلؿْ



douptful 

 َِىٛن ، ِلؿؿ



douptless 

  ٟ ٍه ، حغم١مد  



dour 

 خیر، سر،سرسخت ، سوج



douse 

دراب یررررررت  یررررررز دیگرررررررى فرررررررو بررررررردن ،روى  
 ریختن ،خیس کردن  یزى اب



dowdy 

زن شررررررلخت  ،کهدرررررر  ،بررررررى عرررررررد، دتررتررررررب،  
 کثیؾ، بر ریخت، بدقوار،



downcast 

 د  افسردگى ،ؼرگیدى ،سربزیرى ،ویرادى 



downturn 

 ٔنٚي، ودٌ٘، كوٛؿ  لخْدؿٞ



drab 

یکدواخرررررت وخسرررررت  کددرررررد، ،ختکسرررررترى ،کسررررر   
 کددد،



draconian 

 قوادین حقوقى سخت وبى رحرتد  ،اژدهتیى 



drafted 

 پ٠َٕٛ١و ، ٗلط



dramatic 

 پل١٘ضدْ ، پلٍٛك



drastic 

 عدؿ، ٍـ٠ـ، صـٞ،  ىدىٟ، ِإرل



drawback 

  ٍکدي ، ِدٔع ، م٠دْ ،  ی ـد٠ـگی



dread 

حلىررررررر١ـْ) م(، ٚعَرررررررج ؿ ٍرررررررخٓ) م(، ٚعَرررررررج 

 ولؿْ) م(



dregs 

 بتقى رتدد، ، یز پست وبى ارزش 



drench 

 ؽ١و ولؿْ



drift 

حرررٛؿٖ  ررردؿ آٚكؿٖ ، صيرررُ ٍرررٕدٚك ،  رررلؾ  ررردؿآٚكؿٖ 

، ِعٕررری ، ِمْرررٛؿ ، صّرررع ٍرررـْ ، ررری  ك ؿٖ کررردك 

 کلؿْ ،  ی ِمْـ كـخٓ



drivel 

،از دهرررررن یرررررت بیدرررررى اب دهرررررتن سرررررترى سرررررتختن 
سررررررررررترى شرررررررررردن ،درى ورى سررررررررررخن گفررررررررررتن، 

 رزخرؾ گفتن، ردد گفتن



droll 

خدرررررررد، اور،رضرررررررحک ،رسرررررررخر، اریز، رررررررودگى  
 کردن



drone 

زدبرررررررور عسررررررر  در،سرررررررخن یکدواخرررررررت ،وزوز  
کررررردن ،یکدواخررررت سررررخن گفررررت، ورور کررررردن، 

 آدم  فیلر، ادگ 



dross 

فلرررررزات ررررررذاب پرررررس رتدرررررد، ،کرررررؾ روى سررررر ح 
 ،رواد خترسى ،تفت  



drought 

 ؽَکی



drudgery 

 ستن کدى ،کترپرزحرت 



dubious 

 رورد شک ،رشکوی



ductile 

 درم، قتب  ادع تؾ، رام، ر یع، سرب  را، 



dulcet 

 شیرین ،رلیح، گوش دواز 



dumbfound 

 ال  کردن ،رتحیر کردن ،ب سواب گذاشتن



dupe 

 ادم گو  خور،ستد،  وح ،گو  زدن



duplicate 

كٍٚٔٛررررررج، وپررررررٟ، كٍٚٔٛررررررج گلـخٓ/ لؿ ٍررررررخٓ 

  م، وپٟ ولؿْ، حىز١ل ولؿْ



duplicity 

 دورویى ،دوردگى ،تزویر،ریت،دوالیى 



durable 

  دؿٚ َ، ِدٔـٟٔ، پد٠ـ ك



duration 

ررررررردت اداررررررر  ،ررررررردت ،اسررررررتررار، ى ،سررررررختى  
 ،بقتج



duress 

سرررختى ،سرررفتى ،رحکررررى ،شررردت ،رفترررتر خشرررن  
 وتدد،اکرا، ،اسبتر



dutiful 

 گرتشت شدتس ،وظیف  شدتس 



dwarf 

 قدکوتت، ،کوتو   شدن ،کوتت، سلو، دادن 



dweller 

 ىدکٓ ، ِم١ُ



dwelling 

 ؽدٔٗ ، ِيکٓ ،  لدِخگدٖ



dwindle 

رفترر  رفترر  کو ررک شرردن ،ترردریست کررتهش یررتفتن  
 ،کم شدن ،تحلی  رفتن



dynamic 

رتحررررررررررررری ،دیررررررررررررروى درودررررررررررررى ،دیررررررررررررروى 
رسرررتقر،دیروى فعرررت  درودرررى ،سدبتددرررد، ،حرکترررى 

 ،شخص پرادرژى ،پویت



dyspeptic 

داراى اخرررت   هتضرررر  ،بررردگوار، ربرررت  بررر  سرررو  
 هتضر 



earn 

  ـىج آٚكؿْ



earthy 

 خشن; رتدی; ددیت دوست



ebullient 

 پرسوش و خروش، پرشور، پرحرارت



eccentric 

 عسیب و ؼریب، ؼیررعرو ، دت رتعترؾ



eccentricity 

 رفتتر عسیب و ؼریب،  یز ؼیر رعرو  



ecclesiastical 

 دیدر، رذهبر، کلیستیر 



eclectic 

 ا تقت ر)شخص ،شیو،(



eclipse 

تحرررررت شرررررعتع قرررررراردادن، تتریرررررک کردن،سرررررتی  
 ادداختن، پدهتن کردن



ecologist 

 بوم شدتس



economical 

ّرررررلـٗ صرررررٛ، ِمخْرررررـ، ِمخْرررررـ ٔٗ، ِمرررررلْٚ  رررررٗ 

 ّلـٗ،  د ّلـٗ



economy 

 ،رف  سوئر، اقت،تد 



ecstasy 

دشرررئ ، برررر خویشرررتدر، وسرررد و حرررت ، سررسرررتر،  
 شعؾ، شور



eddy 

 گردبتد، گرداب، دور خور  رخیدن 



edict 

 فتوا، فررتن، حکم 



edifice 

 عرترت، ستخترتن بزر  رتددد کلیست،ق،ر



edify 

تهررررذیب کررررردن، تربیررررت کررررردن، درس اخ قررررر  
 دادن



editor 

وخرررررردب، ِمدٌررررررٗس ٠ٚل ىررررررخدك، ِْررررررغظ،ز ِضٍررررررٗ، 

 كٚمٔدِٗس ِـ٠ل، ىلؿ ١ل



eerie 

 ترسدتی، خوؾ ادگیز، ترس آور



efface 

پرررررتی کرررررردن، بررررر  دسرررررت فراروشرررررر سرررررپردن،  
 زدودن



effect 

  رل



effectual 

 اثربخش، سودردد



effeminate 

 اوا خواهر، زن ،فت، زدتد 



effervescence 

 هیستن، سوش و خروش، کؾ زدن 



effete 

بررررر  زوا ، سسرررررت، برررررر فتیرررررد،، برررررر حرررررت ، رو 
 ضعیؾ



efficacy 

 تتثیر، اثر بخشر، خت،یت، سودرددی



effigy 

 عروسک، آدرک، ترثت ، رسسر 



effluvium 

بخرررررتر دتدیرررررد، بررررردبو، استشررررررتم هررررروای خفررررر  و  
 گرفت 



effort 

 وٌٍٛ، ىعٟ



effrontery 

 پر رویر، بر شررر، وقتحت 



effusion 

 فوران، ؼلیتن، فیضتن



effusive 

فرررررراوان، افرا رررررر، احستسرررررتتر، تعرررررترفر، پرررررر  
 آب و تتب



egoism 

خررررود رحرررروری، دفررررس پرسررررتر، خررررود خررررواهر،  
 خود بیدر



egotist 

 خودپرست



egotistical 

 خود ستتیتد ، خود بیدتد ، خود پسدداد  



egregious 

آشرررررکتر، برسسرررررت ، رسررررروا، برررررد درررررتم، فرررررتحش، 
 رعروؾ



egress 

 خروج، حق خروج 



ejaculation 

 داد، سیػ، ورد، دعتی کوتت، 



elaborate 

 ىرررررخدؿ ٔٗ ؿكىرررررج ٍرررررـٖ،  رررررٗ معّرررررج ىررررردؽخٓ، 

 ؿ ك ی صنئ١دث



elaboration 

 سزییتت، تفضی ، بس ، پی یدگر



elapse 

 گذشتن، ردقضج شدن، سپر  شدن، سقو 



elegy 

 دوح ، ررثی ، رثت 



element 

 صنء ،  ؾٌ ،  ْٕل



elementary 

   خـ ٠ی ، ِمـِدحی



elevate 

 ٍٕرررررـ ورررررلؿْ،  ررررردال  رررررلؿْ،  كحمرررررد/ حلـ١رررررع ؿ ؿْ، 

 حعدٌی  ؾ١َـْ،  لآِـٖ/ ِلحفع ولؿْ



elicit 

 بیرون کشیدن، در آوردن، استخراج کردن 



eliminate 

 عقؾ کلؿْ



elixir 

اکسررررررریر، داروی هرررررررر  دردهرررررررت، دررررررروش دارو،  
 کیریت



ellipsis 

 حذؾ ب  قرید ، حذؾ 



elliptical 

بیضرررررر شرررررک ، رررررربهم، گدرررررگ، دارای حرررررذؾ،  
 رستتر، رحذوؾ



eloquence 

تررررتثیر سررررخن، دفرررروذ کرررر م، سررررخن بلیررررػ، زبررررتن  
 آوری



elsewhere 

 ٔم ٗ ؿ٠گل، صدٞ ؿ٠گل



elucidate 

 بتز درودن، شکتفتن، گشودن، توضیح دادن 



elude 

 ـل ك کلؿْ ، گل٠ؾخٓ



elusive 

اؼفرررت  گرررر، گرررو  زددرررد،، فررررار، گریرررزان، زود  
گررررذر، دگررررت، سررررریع، شخ،رررریت ررررررروز، دسررررت 

 دیتفتدر، ربهم، پتسخ سر بتال



elysian 

 رلکوتر، آسرتدر، بهشتر، شتدی بخش 



emaciated 

 الؼر، دحیؾ، دزار، بر ستن 



emanate 

،رررتدر شررردن، سرررتری شررردن، سر شرررر  گررررفتن،  
 بر ختستن



emancipate 

 آزاد کردن، خ ص کردن، رهتیر بخشیدن



embargo 

رردوعیررررررت رفررررررت و آرد)کشررررررتر هررررررت(، بسررررررتن  
بدررررررردر، توقیرررررررؾ کشرررررررتر، تحرررررررریم اقت،رررررررتدی، 

 رردوعیت، بتزداشت



embark 

آؼررتز کررردن، دسررت برر  کررتر شرردن، سرروار کشررتر  
یررت هواپیرررت شرردن، بررتر زدن، بررت کشررتر یررت هواپیرررت 

 رفتن



embark in 

 ِبدؿكث ولؿْ  ٗ



embed 

فررررا گررررفتن، در برررر گررررفتن، ثتبرررت دگررر  داشرررتن،  
تثبیررررت کررررردن، دشررررتددن، رحکررررم کررررردن، د،ررررب 

 کردن



embedded in 

 صدىدمی ٍـٖ



embellish 

آرایرررش کررررردن، آرایررررش دادن، زیدررررت دادن، زیبررررت 
 کردن، پیراستن



embezzlement 

 بتال کشیدن، اخت س، حیؾ و ری  



embody 

 ؿك  ل ؿ ٍخٓ



emboss 

دقرررررررش برسسرررررررت  زدن بررررررر ، برآررررررررد، کرررررررردن،  
 برسست  کردن



embrace 

در آؼرررررروش گرررررررفتن، بؽرررررر  کررررررردن، پررررررذیرفتن،  
آوردن، ایرررررتن آوردن، ؼدیرررررت شرررررردن، اعتقررررتد 

در بررررر داشررررتن، در خررررود سررررتی دادن، رح،ررررور 
 کردن،



embroider 

گلرررررردوزی کررررررردن، شررررررتخ و بررررررر  دادن، آب و  
 تتب دادن ب 



embroil 

آشرررررفت  کرررررردن، برررررر هرررررم زدن، درگیرررررر کرررررردن، 
 گرفتتر کردن، کشتددن، وارد کردن



embryonic 

 دترس، در حت  تکویندر د ف ، ابتدایر، 



emend 

 ت،حیح کردن، ؼل  گیری کردن 



emendation 

 ت،حیح، ؼل  گیری 



emerge 

 ١رررلْٚ آِرررـْ، ّٔد٠ررردْ ٍرررـْ، ظرررد٘ل ٍرررـْ، ؽررردكس 

 ٍـْ، آٍىدك ٍـْ، پـ٠ـ ك ٍـْ



emergent 

 ٔدٍی  ١لْٚ آ٠ٕـٖ،  رل ث ٔد١ٍٗ، ِعٍٛي،



emetic 

 داروی استفراغ آور



eminent 

بلدرررررد، رفیرررررع، بلدرررررد ررتبررررر ، ربررررررز، رشرررررهور،  
 ،تحب دتم، دترر، سر شدتس



emissary 

پیرررک، قت،رررد، ستسررروس، ررررترور رخفرررر، سرررفیر،  
 فرستتد،



emission 

 ٔخَررردك ىرررٙدَ ؿٌٚخررری ٚ  ٚك ق للٕرررٗ ٚ  ىرررکٕده 

، َٔرررررررل ،  ١رررررررلْٚ ؿ ؿْ ، ّرررررررـٚك ، ؽرررررررلٚس ) 

 پنٍکی ( ؿـع ِد٠ع ّـٚك ، َٔل



emit 

بیررررررون دادن، خرررررترج کرررررردن، بیررررررون ریخرررررتن، 
 ادتشتر دور، ردتشرکردن دور



emollient 

 رتد، درم کددد،، آرام بخش 



emolument 

اسررررررت، دسرررررترزد، حرررررق ا زحرررررر ، حقرررررو ، در  
 آرد



emotion 

 ١٘ضدْ،  دٗفٗ



emotional 

 ١٘ضدٟٔ،  دٗفٟ،  عيدىدحٟ



empathy 

 هرد ر، احستس یگتدگر



emphasis 

 حدو١ـ



emphasize 

 حدک١ـ کلؿْ



empirical 

 تسربر، عرلر، رشتهد، ای



employ 

 ؽـِج، ودك،  ىخؾـ َ



employee 

 ودكِٕـ، ودكگل،ز ٗ ّٛكث صّعس ودكوٕدْ



empower 

  ؽخ١دك ؿ ؿْ، ٚودٌج ؿ ؿْ



emulate 

تقلیررد کررردن، هررم  شرررر کررردن، رقتبررت کررردن،  
 برابری سستن



enable 

 لدؿكىدؽخٓ، ـل ُ٘ ولؿْ،



enact 

 ح٠ْٛب کلؿْ



enamored 

 د بتخت ، عتشق، شیفت 



encapsulate 

 رررررررٗ ّرررررررٛكث کپيرررررررٛي ؿكآٚكؿْ، ؿك ِغفررررررررٗ 

 ؿ ؿْ لل ك



encipher 

 سری کردن، بررز دوشتن 



encircle 

  عدٗٗ کلؿْ ، عٍمٗ مؿْ



enclave 

 رد ق  بست ، سرزرین رح،ور، سزیر، 



enclose 

 ١ّّٕٗ ولؿْ



enclosure 

 ١ّّٕٗ، ِغٛٗٗ، عْدك



encomiastic 

 ستتیش آریز، رداحتد  



encomium 

 ردح، ثدت، ستتیش 



encomium  

 ثدت، ستتیش



encompass 

احت ررر  کرررردن، حلقررر  زدن دور، در برررر گررررفتن، 
 شتر  بودن



encounter 

 ِٛ صٗ ٍـْ  د، مؿٚؽٛكؿ



encourage 

 ح٠َٛك کلؿْ ، ؿٌگلَ کلؿْ



encroach 

 ؿىج  ٔـ می کلؿْ ، حضدٚم کلؿْ



encroachment 

 تخ ر، تستوز، دست اددازی، دست درازی



encumber 

رررررزاحم بررررودن، دسررررت و پررررتی کسررررر را بسررررتن،  
 رتدع بودن



encumbrance 

سرررررربتر، برررررتر، اسررررربتب زحررررررت، ررررررتدع، سرررررد، 
 بدهر، دین



encyclopedia 

 ؿ ٠لة ٌّعدكؾ،ؿ َٕٔدِٗ



endearment 

اظهررررتر رحبررررت، حرررررؾ هررررتی عتشررررقتد ، دررررتز و  
 دوازش، رهربتدر



endeavor 

 حالً، وٌٍٛ، ىعٟ



endeavour 

 کٌٍٛ، ىعی ، صٙـ



endemic 

 بورر )بیرتری(، رحلر 



endorse 

 تتیید کردن، ،ح  گذاشتن، حرتیت کردن از



endue 

بهررررررر، ردررررررد بررررررودن از، برخرررررروردار بررررررودن از،  
  یزی را ب  کسر بخشیدن



endure 

 حغًّ کلؿْ



enduring 

  والدر، پتیدار، بت ثبتت، رداوم



energetic 

 پل حغلن، ـعدي، پل ٔلژٞ



energize 

 دیرو بخشیدن، قدرت دادن، فعت  کردن 



enervate 

برررررر حرررررت  کرررررردن، از پرررررتی در آوردن، ضرررررعیؾ 
 کردن



enforce 

  صل  ولؿْ، ٚ ؿ ك ولؿْ



enforceable 

 لد ً  صل 



enfranchise 

حقررررو  سیتسررررر قتئرررر  شرررردن برررررای، آزادی دادن  
 برای، حق رای دادن ب 



enfranchised 

 عك ك ی



engage 

سلرررب کرررردن، رتوسررر  کرررردن، اسرررتخدام کرررردن،  
برررر  کررررتر گرررررفتن، کرایرررر  کررررردن، تعهررررد کررررردن، 
قررررو  دادن، برررر  گررررردن گرررررفتن، تضرررررین کررررردن، 

 حرل  کردن، در گیر شدن



engaging 

ست رررب، سرررذاب، خوشرررتیدد، گیررررا، د پرررذیر، ترررو د   
 برو



engender 

پدیررررررد آوردن، بررررررتر آوردن، ردشررررررت بررررررودن، برررررر   
 وسود آوردن



engross 

کررررررتر  برررررر  خررررررود رشررررررؽو  کررررررردن، در خررررررود  
 رستؽر  کردن



engrossed 

درشررررت دوشررررتن، سلررررب کررررردن، اشررررؽت  کررررردن، 
 احتکترکردن، رشؽو ، رسذوب



enhance 

افررررزودن بررررر، توسررررع  دادن، بررررتال بررررردن، بهتررررر  
 کردن، ا، ح کردن



enhanced 

 پ١َلـخٗ، حٛىعٗ ٠دـخٗ



enhancement 

 ودك ٠ٟ چ١نٞ ك   ـن ٠ٌ ؿ ؿْ



enigma 

 راز، رعرت،  یستتن 



enigmatic 

 اسرارآریز، رازگود ، رعرتیر، تتریک، ربهم



enjoin 

ارررررر کررررردن، دسررررتور دادن، فررررررتن دادن، ردررررع  
 کردن، بتزداشتن



enmity 

 ادزستر، دفرت، دشردر، کید  



ennui 

 بیزاری، د تدگر، ر  ت، خستگر



enoemous 

  ي١دك  نكگ، ٕ٘گفج



enormity 

بزرگرررررر، عظررررررت، وسرررررعت، زشرررررتر، قبتحرررررت،  
 عر  شدیع، سدتیت



enormous 

  ر١ُ ، ـل ٚ ْ ، ـٛق  ٌعدؿٖ



enrapture 

بررر  وسرررد آوردن، از خرررود بیخرررود کرررردن، سرررخت  
 خوشحت  شدن



enrich 

 حٛىعٗ ؿ ؿْ، حم٠ٛج ولؿْ



ensconce 

 آرریدن،  م دادن 



ensemble 

 رسروع، اثر کلر، دست  سرعر 



ensue 

از پرررر آرررردن، بررر  ددبرررت  آوردن، حت،ررر  شررردن،  
 دان، پدید آردنرخ 



ensure 

 ح١ّٖٓ ولؿْ، ِ ّئٓ ىدؽخٓ،  ١ّٕٗدْ ٠دـخٓ



entail 

ایسرررررتب کرررررردن، الزم داشرررررتن، در پرررررر داشرررررتن،  
 روسب شدن، ب  بتر آوردن



entanglement 

 گ١ل، گلـخدكی



enterprise 

 گق كی ىلِد٠ٗ



enterprising 

شرررستع، برررر برررتی، پررررد  و سررررات، برررت شرررهترت،  
 رتبکر، سسور، بلددپرواز، دوآوراد 



entertain 

 پق٠ل ٠ٟ ولؿْ،ىلگلَ ولؿْ



enthrall 

 رسذوب کردن، رحسور کردن، شیفت  کردن 



entice 

کشررررررتددن، اؼفررررررت  کررررررردن، فررررررریفتن، وسوسرررررر   
 کردن، ترؼیب کردن



entire 

 حّدَ، ودًِ، ؿكىج،ِغٔ



entirely 

 حّد١ِج



entitle 

 عك ؿ ؿْ،ِيخغك ولؿْ



entitlement 

 رستحق، حق دادن



entity 

 روسودیت، هستر، وسود 



entomology 

 حشر، شدتسر 



entourage 

 رحی ، دوروبر، ا رافیتن، هرراهتن 



entrance 

در سذبررر  فررررو رفرررتن، رسرررذوب کرررردن، از خرررود  
 بر خود کردن، رحسور کردن، شیفت  کردن



entreat 

درخواسررررررت کررررررردن از، اسررررررتدعت کررررررردن، بررررررر  
 ا،رار خواستن از



entreaty 

 ا ترتس، استدعت



entree 

درسذبرررر  فرررررو رفررررتن، از خررررود بیخررررود کررررردن،  
 رحسور کردن ،شیفت  کردن، ردهوش کردن



entrepreneur 

کترفرررررت، ،رررتحب کرررتر، سرررررتی  گرررذار، رعترلررر   
 گر، بدگت، دار، پیش  ور، پیرتدکتر



entry 

 ٍلکج کٕٕـٖ



entwine 

  دُ٘ پ١چ١ـْ



enumerate 

یرررک بررر  یرررک درررتم برررردن، برشررررردن، شررررترش  
 کردن، رشخص کردن، رعین کردن



enunciate 

اظهرررتر کرررردن، آشرررکتر تلفرررظ کرررردن، ادا کرررردن، 
 کردن، اع م کردن، ،ریحت گفتن



environ 

رح،رررور کرررردن، احت ررر  کرررردن، رحررری  برررودن  
 بر



envisage 

 ِٛ صٗ ٍـْ  د



envisioned 

 ك٠ٚد٠ٟ، ؿك ك٠ٚد ؿ٠ـْ، ؽ١دٌبدـٟ ولؿْ



envy 

عيرررررردؿث، عيررررررٛؿٞ، عيررررررـ، كٍرررررره، ِد٠ررررررٗ ٞ 

 عيدؿث، عيدؿث ٚكم٠ـْ، عيٛؿٞ ولؿْ



eon 

 ست  هتی ست ، زرتن دترتدتهر، دهر 



epaulet 

 سردوشر)دظترر(، پتگون 



epic 

حرتسررررر ، شرررررعر پهلررررروادر، قهررتدتدررررر ، حرتسررررر   
 وار



epicure 

 خوش خور، خوش خورای 



epidemic 

ٍرررر١ٛع،  ٔخَرررردك،   گ١ررررلٞ،ّ٘ررررٗ    ىررررُس ) ١ّرررردكٞ(

 ١ّررردكٞ ّ٘رررٗ گ١رررل/ ِيرررلٞ، زّرررفجس ّ٘رررٗ گ١رررل، 

 ك ٠ش، گيخلؿٖ



epigram 

  دز، دکت ،   یف ، سخن دیش دار



epilogue 

 ختتر ، آخر، ختم رقت  



episodic 

تکررررر  تکررررر ، پراکدرررررد،، رتفرررررر ، بخرررررش بخرررررش،  
 ضردر، روقتر، گذرا



epistemologist 

 رعرفت شدتس، دظری  شدتس 



epistolary 

 رست   ای، دتر  ای 



epitaph 

 کتیب  روی گور، سدگ دبشت  رزار 



epithet 

 ،فت،  قب



epithet  

 ،فت،  قب، عدوان، کدی ، ا،  ح



epitome 

 رظهر، درود  



epitomize 

کررررررلؿْ، ّررررررٛكث ؽالّررررررٗ کررررررلؿْ، ِخّلکررررررن 

 ؽدكصی  ٗ چ١نی ؿ ؿْ



epoch 

دوران، دور،، ع،ررررررر، دق رررررر  ع ررررررؾ، آؼررررررتز  
 دور،



equable 

آرام، ر یررررررم، یکدواخررررررت، ثتبررررررت، بررررررر تؽییررررررر، 
 یکستن



equanimity 

خودسرررررررردی، بردبرررررررتری، شرررررررکیبتیر، رتتدرررررررت،  
 آرارش، ر یرت



equation 

 ِعدؿٌٗ ،  ل  لی



equator 

  ىخٛ ٠ی ؽ٘  ىخٛ ، ٔدع١ٗ



equestrian 

 سوارکتر،  تبک سوار، سوارکتری



equilibrium 

 روازد ، تعتد ، توازن



equine 

 رث  اسب، اسب رتددد، اسبر 



equinox 

 اعتدا  شب وروز، اعتدا  



equipoise 

 تعتد ، توازن، روازد ، پترسدگ 



equitable 

 رد،فتد ، عتدالد ، درست، برحق 



equity 

 قتعد، عد  و اد،تؾ، بر  رفر، عدا ت 



equivocal 

دو پهلرررررو، رررررربهم، سررررروا  برادگیرررررز، رشرررررکوی، 
 قتب  تردید، دترعلوم، دترعین، گیج کددد،



equivocate 

گرررریج کررررردن، دو پهلررررو حرررررؾ زدن، حقیقررررت را  
 بتزگو دکردن، ربهم سخن گفتن



eradicate 

ازریشررررررررر  کدررررررررردن ،ازبررررررررریخ کدررررررررردن ،ازبررررررررریخ 
 برآوردن،خ ص شدن از



erode 

فرسرررررودن، سرررررتییدن، خررررروردن، تحلیررررر  برررررردن،  
فتسرررررد کرررررردن، خرررررراب کرررررردن، در اثرررررر سرررررتیش 

 ایستد کردن



erotic 

 شهوت ادگیز، شهوادر 



errant 

 آوار،، سرگردان، در ب  در، رتسراسو



erratic 

عسیررررررب و ؼریررررررب، ؼیررررررر قتبرررررر  پرررررریش بیدررررررر،  
 دتردظم، پریشتن، آشفت 



erroneous 

 رؽت    آریز، پرؼل ، پر از اشتبت،، دتدرست 



erudite 

 عت رتد ، فتض د ، دادشردد، رتبحر، فتض  



eruption 

 سوش، فوران، ادفستر



escalation 

 استدتب کردن



escapade 

 سبکسری، بر کلکر، رتسراسویر 



escapism 

فلسرررررررف  فرار،ادرررررررزواى سیتسرررررررى ،خررررررروددارى از 
 شرکت درکترهتى سیتسى ،فرار از واقعیتت



eschew 

پرهیرررررررررز کرررررررررردن، دوری سسرررررررررتن، استدرررررررررتب  
 ورزیدن، ابت کردن، کدتر، گرفتن



eschews 

 ایست، توقؾ، ادق تع، پتیتن



esoteric 

اسررررررررارآریز، پی یرررررررد،، ؼرررررررترد، رحررتدررررررر ،  
 پدهتدر



espionage 

 ستسوسر 



espouse 

 حرتیت کردن، دفتع کردن، پشتیبتدر کردن 



essay 

کوشرررش کرررردن، سرررعر و تررر ش کرررردن، آزررررتیش  
 کردن، ارتحتن کردن



essence 

 ِد١٘ج



essential 

  ىدىٟ،ٕلٚكٞ، ٚ صب



essentially 

  ىدىد ،  ٗ ٗٛك ٕلٚكٞ



established 

 ِيٍُ، ِغلم، ِغمك



establishment 

  لپد٠ٟ،  ىخمل ك، حَى١ً، ِٛىيٗ



esteem 

احتررررررررام گذاشرررررررتن، برررررررزر  دادسرررررررتن، ارزش  
دهرررررررتدن، بررررررر  شررررررررتر آوردن، قلررررررررداد کرررررررردن، 

 احترام، ارزش، قدر، قیرت



estimable 

 شتیست  احترام، درخور احترام



estimate 

 رررررل آٚكؿ، حؾّررررر١ٓ، لٖررررردٚث،  رررررل آٚكؿ ورررررلؿْ، 

لٖرررررردٚث وررررررلؿْ،  ظٙرررررردك ٔرررررررل   حؾّرررررر١ٓ مؿْ،

 ولؿْ



estranged 

 سدا شد،، رتترک ، کرد،، قهر، بیگتد  



ethereal 

ؼیرررررررر ررررررررتدی، رلکررررررروتر، اثیرررررررری، آسررررررررتدر،  
   یؾ، رقیق، دتزی



ethic  

اخرررررر  ، بسررررررث ؼت بررررررتً ب،ررررررورت سرررررررع علررررررم 
درارررررور اخ قج،ا،ررررو  اخرررر  ، روش اخ قررررج 
یرررررک دویسررررردد، یرررررت رکترررررب علررررررج یرررررت ادبرررررج و 

 یتهدر ، ایین، رفتتر، کتتب اخ  



ethnic 

 رحلر، دژادی، قورر 



ethnography 

 لَٛ ٔگدكی



ethnology 

 قوم شدتسر 



ethos 

فرهدررررررگ، خلقیررررررتت، خ،ررررررتیص، ویژگررررررر هررررررت، 
 عتدات، روح قورر، روح رلر



etymology 

 ریش  شدتسر )زبتن شدتسر



eugenic 

وابسرررت  بررر  بررر  درررژادی، از درررژاد خررروب، ا،ررر ح  
 دژاد، بهستزی دژادی



eulogistic 

 ترسید آریز، ستتیش آریز، ردح رتددد 



eulogy 

 ردیح ، ستتیش، ردح 



euphemism 

 حسن تعبیر،قتفی 



euphony 

خرررروش آوایررررر، خرررروش آهدگررررر، ترکیررررب خرررروش  
 آوا



euphoria 

 شتدی، بهست، سرور، سرخوشر 



euthanasia 

 کشتن، از روی ترحم 



evade 

ٗفرررلٖ كـرررخٓ  م، ٍررردٔٗ ؽررردٌٟ ورررلؿْ، ـرررل ك ورررلؿْ 

  م



evaluate 

کررررردن، قیرررررت کررررردن، ارزیررررتبر کررررردن، تقررررویم 
 سدسیدن،  یزی را رعین کردن



evanescent 

دتپتیررررردار، فررررررار، گرررررذرا، زودگرررررذر، فرارررررروش  
 شددر، از یتد رفتدر



evaporate 

  م  ١ٓ كـخٓ ، ٔدپـ٠ـ ٍـْ



evasive 

 گدگ، دو پهلو،  فر، سویتد  



even 

 ِٕرُ



evenhanded 

  رفتد رد،فتد ، عتدالد ، بر 



evenly 

 ِْٕفدٔٗ،  دؿالٔٗ، ٠ىيدْ، ٠ىٕٛ ؽج، ّدؾ



event 

 ك٠ٚـ ؿ، كؽـ ؿ، عدؿرٗ، پ١َدِـ، ِيد مٗ



eventually 

  دلبج



eventuate  

 ادستریدن ب ،ردتهر شدن ب ، ردسرشدن ب 



ever 

 ١َّ٘ٗ، ٘لگن



evidence 

 ِـكن، ؿ١ًٌ، ٍد٘ـ، گٛ ٖ،  رل، َٔدٔٗ



evident 

 كٍٚٓ، آٍىدك، ِعٍَٛ



evince 

دشررررتن دادن )اسررررتعداد، ریرررر ، تعسررررب و ؼیررررر،(،  
از خرررررود برررررروز کرررررردن، ابرررررراز کرررررردن، ظرررررتهر 

 ستختن



evocative 

خرررت ر، ادگیرررز، زدرررد، کددرررد، خرررت رات، تحریرررک 
 کددد،، رحری، یتدآوردد،، یتدآور



evoke 

بررررررادگیختن، بتعرررررث شررررردن،دید آوردن، روسرررررب  
شررررردن، در برررررر داشرررررتن، زدرررررد، کرررررردن، رسسرررررم 

 کردن



evolve 

  دمکلؿْ، ّٔٛ کلؿْ



evolved 

 ؿكآٚكؿْ،  ىخٕخدس ولؿْ،  ١لْٚ ؿ ؿْ



ewe 

 ریش 



exacerbate 

تشرردید کررردن، حررتد کررردن، بررر وخترررت افررزودن، 
 وخیم تر کردن



exact 

ر ت بررررررررر  کرررررررررردن )پرررررررررو ، رت یرررررررررتت(، بررررررررر   
زورخواسرررررررررتن، تحریررررررررر  کرررررررررردن، ر،رررررررررراد  
خواسررررررتن، ا،رررررررار کررررررردن، دیتزردررررررد بررررررودن، 

 احتیتج داشتن،  لب کردن، خواستن



exacting 

سررررررخت، پررشررررررقت، سرررررردگین،  تقررررررت فرسررررررت،  
 پرتوقع، دقیق



exaggerate 

  ؼل ق ولؿْ، ِبدٌؽٗ ولؿْ، ؼٍك ولؿْ



exalt 

ترفیرررررررع دادن، شرررررررتن دادن، رفعرررررررت بخشررررررریدن،  
قررررردرت بخشررررریدن، برررررزر  گردادیررررردن، سرررررتودن، 
ترسیررررد کررررردن، سررررتتیش کررررردن، تسلیرررر  کررررردن، 

 ؼر  در ؼرور کردن، ب  آسرتن بردن



examine 

 كى١ـگٟ ولؿْ،آمِٛؿْ، ِعد٠ٕٗ ولؿْ



exasperate 

،ازسررررتدربردن ،اوقررررتت تلخررررى خشرررررگین کررررردن 
کرررررررردن کرررررررردن ،بررررررررادگیختن ،بررررررردتر کرررررررردن 

 ،تشدیدکردن ،خشرگین



exceed 

 حضدٚم کلؿْ، حؾ ی کلؿْ  م



exceedingly 

  ي١دك م٠دؿ ،  ی ٔٙد٠ج



excel 

 ٙخررررل  ررررٛؿْ  م، پ١َررررٟ گررررلـخٓ  م،  لحررررل  ررررٛؿْ، 

  ٟ ٔر١ل  ٛؿْ، ِّخدم  ٛؿْ، ىلآِـ  ٛؿْ



exception 

  ىخزٕدء



exceptionable 

 اعتراد پذیر



exceptional 

  ىخزٕد٠ی ، ـٛق  ٌعدؿٖ



excerpt 

 گل ین ،ق ع  ج ردتخب 



excessive 

  ١ٌ  م عـ، م٠دؿٖ  م عـ، ِفلٗ، ؽ١ٍٟ م٠دؿ



excise 

ق رررع کرررردن )پزشرررکر(، بریررردن، حرررذؾ کرررردن،  
 برداشتن



exclaim 

ازروى تعسررررب فریررررتد زدن ،اعرررر م کررررردن ،بررررر  
 عروم اگهى دادن ،بتدگ زدن، بت هیستن گفتن



exclude 

 ِيخزٕٟ ولؿْ، ؽدكس ولؿْ



exclusively 

 ِٕغْل  ، ـم٘



excoriate 

پوسرررررت کدررررردن از، بررررر  سرررررختر ادتقرررررتد کرررررردن،  
 دکوهش کردن، ر رت کردن



excrete 

 ؿـع کلؿْ



excruciating 

 رشقت بتر



exculpate 

تبرئرررررررر  کررررررررردن ،ربراکررررررررردن ،روسررررررررفیدکردن  
 ،رعذورداشتن



execrable 

 رلعون ،رکرو، ،دفرت ادگیز،زشت



execrate 

رکررررررو، داشرررررتن ،دفررررررت کرررررردن از،بدخوادررررردن،  
 دفرین کردن، ردزسر بودن از



execute 

عرررررررر  کرررررررردن ،اسررررررررا کرررررررردن ،ادار، کرررررررردن  
،قررررتدودى کررررردن ،دررررواختن ،درررررتیش دادن ،اعرررردام 

 کردن



executive 

 كئ١يٗ  صل ٠ی،ِضلی،١٘دث



exegesis 

 تفسیر، شرح، تتوی  



exemplary 

 شتیتن تقلید،ستود، ،درود  وسررشق 



exemplify 

 بترثت  فهرتدیدن ،بتدرود  دشتن دادن



exempt 

 بخشود، ،ازاد،رستثدى ،رعتؾ کردن



exertion 

ترررر ش، کوشررررش، سررررعر، سهررررد، تقرررر ، زحرررررت،  
 سختر



exhaust 

 حّدَ کلؿْ ، ِْلؾ کلؿْ



exhaustive 

 سترع ،شتر  ترتم سرئیتت 



exhibit 

زّٔد٠َرررگدٖ ٚ ِرررٛمٖس ٍرررٟ ؿك آِل٠ىررردس ّٔد٠َرررگدٖ، 

ّٔد٠َررررررٟ، ورررررردالٞ ّٔد٠َررررررٟ، زٔمدٍررررررٟ، ورررررردال ٚ 

ؼ١رررلٖس ّٔرررد٠ٌ ؿ ؿْ،  رررٗ ّٔرررد٠ٌ گق ٍرررخٓ، َٔررردْ 

 ؿ ؿْ



exhilarating 

روح بخررررررش، دشررررررت  ادگیررررررز، رسرررررررت بخررررررش،  
 وسدآور، دشت  آور، رهیج، رسرورکددد،



exhort 

د،رررررحیت کرررررردن ،تشرررررویق و ترؼیرررررب کرررررردن، 
 ، سفترش کردنوادار کردن، تو،ی  کردن



exhume 

 از ختی در اوردن ،دبش قبرکردن 



exigency 

 اض رار، دت تری، ضرورت



exiguous 

 کم ،الؼر،خرد 



existential 

 وسودى ،رربو  ب  هستى، ا،ت ت وسودی 



exodus 

رهرررررتسرت دسرررررت  سرعرررررى، عزیررررررت گروهرررررر،  
 هسوم



exonerate 

رعررررتؾ کررررردن ،تبرئرررر  کررررردن ،روسررررفید کررررردن 
 ،ربرا کردن



exorbitant 

گررررزاؾ، زیررررتد، برررریش از حررررد، بسرررریترزیتد، فررررو   
 ا عتد،



exorcise 

اخرررررررراج کرررررررردن) ارواح پلیرررررررد(،ت هیر کرررررررردن  
،دفررررع کررررردن، از ذهررررن بیرررررون بررررردن، از شررررر 

  یزی خ ص شدن



exotic 

وؼریرررررب ،رررررررروز، درررررتبورى ،بیگتدررررر  ،عسیرررررب 
 سذاب، خیر، کددد،،  شرگیر



expand 

گيررررررخلً ؿ ؿْ/ ٠رررررردـخٓ، حٛىررررررعٗ ؿ ؿْ،  ـررررررن ٠ٌ 

ؿ ؿْ، ز ّرررررررً، لررررررردْٔٛس حعّررررررر١ُ ؿ ؿْ، ِٕبيررررررر٘ 

 ولؿْ/ ٍـْ



expansion 

  ٔبيدٗ ، حٛىعٗ، گيخلً



expansive 

بررررررر تکلررررررؾ، آزاد، بررررررتز، گشررررررتد، رو، راحررررررت، 
آسرررررتن گیرررررر، فراگیرررررر، سرررررترع، قتبررررر  ادبسرررررت ، 

 توسع  یتفتدر، گسترش پذیر، تعریم پذیر



expatiate 

ا درررررتب کرررررردن ،بررررر  تف،ررررری  شررررررح دادن، وارد 
 سزییتت شدن، پرگویر کردن



expatriate 

 رهتسر، دور از و ن، خترج از و ن 



expect 

  ٔخردك ؿ ٍخٓ، حٛلع ؿ ٍخٓ



expedient 

رقتضرررررى ،ر،رررررلحت ،ردتسرررررب،  رررررتر،، تررررردبیر،  
 وسیل 



expedite 

سرررررررعت بخشرررررریدن ،تسررررررریع کررررررردن در،پرررررریش  
 بردن ،شتتبتن



expenditure 

برارد،هزیدرررررررر  ،خرررررررررج ،رخررررررررترج ،ر،رررررررررؾ  
 ،پرداخت



expensive 

 گل ْ، گل ْ ل١ّج



experiment 

 آمِد٠ٌ، حضل ٗ،آمِد٠ٌ ولؿْ



expertise 

خبرگرررررررررررر، تخ،رررررررررررص، تبحرررررررررررر، رهرررررررررررترت  
 کترشدتستد 



expiate 

کفررررررتر، دادن ،پررررررتی کررررررردن ،سبررررررران کررررررردن،  
تقرررتص پرررس دادن بررررای، بررر  سرررزای عرررر  خرررود 

 رسیدن، تدبی  شدن



expletive 

سرلررر  پرررر کرررن، حشرررو،  فرررظ زائرررد، کلرررر  حشرررو،  
 دتسزا، فحش، بد وبیرا،



explicate 

تفسررررررریرکردن ،تتویررررررر  کرررررررردن ،توضررررررریح دادن  
 ،روشن کردن ،ظتهرکردن



explicit 

 ،ریح ،روشن ،واضح ،اشکتر،،تؾ ،ستد،



exploit 

کررررررررتربزر ، عررررررررر  برسسررررررررت ، فررررررررتح ربررررررررین، 
قهررررررررتدر، دالوری هررررررت، بهررررررر، کشررررررر کررررررردن، 

 بیگتری کردن، استثرتر کردن



explore 

 ولؿْ، حغم١ك ولؿْ لكىٟ ولؿْ،ِ دٌعٗ 



exports 

 ّدؿك ث



expose 

ؿك ِعرررررلٓ )چ١رررررنٞ( لرررررل ك ؿ ؿْ، َٔررررردْ ؿ ؿْ، 

 حّد٠دْ ولؿْ،  ـَد/ ـدً ولؿْ



expository 

 توضیحى ،تفسیرى ،درتیشى 



expostulation 

 عتتب ،سرزدش



exposure 

ارائرررر ، درررررتیش،  ختررررر، در رعرررررد، عرضرررر ، 
عریررررتدر، بررررر حفررررتظتر، علدررررر کررررردن، برررررر  

 کردن، افشتگری



express 

  ظٙدك ولؿْ، ؿالٌج ولؿْ، ّل٠ظ، كٍٚٓ



expression 

  ظٙدك،  ١دْ،  بدكث، حعب١ل



expressly 

 ّل عخد  



expropriate 

سررررلب رت کیررررت کررررردن از،از ترلررررک در اوردن،  
 ت،رؾ کردن



expunge 

رحررررروکردن ،تراشررررریدن ،درررررتبود کرررررردن ،حرررررذؾ  
 کردن از، پتی کردن



expurgate 

ت هیررررر کررررردن، حررررذؾ کررررردن، ت،ررررفی  اخ قررررر 
 کردن



extant 

پدیررررررررردار،بتقى رتدرررررررررد، ،دسرررررررررخ  ج روسرررررررررود و  
 بتقى)ازکتتب وؼیر،(، داراى هستى



extemporaneous 

 روقتى ،بت بداه ، بر ر ت ع  قبلر



extensive 

 پٕٙدٚك، ٚى١ع، م٠دؿ، صدِع



extent 

ق عرررررررررر  ،فضت،وسررررررررررعت ،فراخررررررررررى ،ادررررررررررداز،  
 ،حد،رقدار،حوز،



extenuate 

رقیررررررق کررررررردن ،تخفیررررررؾ دادن ،کتسررررررتن از،کررررررم 
کرررررردن ،کو رررررک کرررررردن ،درررررتزی کرررررردن ،کرررررم 

 تق،یرقلردادکردن ،کم ارزش قلرداد کردن



extinct 

ردقررررررد، تررررررتم شرررررد،، رعررررردوم، ازبرررررین رفتررررر ، 
 ررد،، ردسوخ ، ختروش شد،، دتیتب



extirpate 

ازبررررن کدرررردن ،ریشرررر  کررررن کررررردن ،ازبررررین بررررردن  
 ،بکلى دتبود کردن



extol 

 بلددکردن ،ارتقتجدادن ،اؼرا  گفتن ،ستودن



extort 

تهدیرررد گررررفتن ،بزورگررررفتن بررر  زور یرررت حیلررر  یرررت 
،برررزور تهدیرررد یرررت شرررکدس  گررررفتن ،اخرررتذى کرررردن 

 ،زیتد ستتددن



extortion 

 زیتد، ستتن، زیتد، اختذ، گزاؾ



extract 

 ررررررد كٚم(  ١ررررررلْٚ وَرررررر١ـْ،  ىررررررخؾل س وررررررلؿْ، 

وَرررررررررر١ـْ، ؿك آٚكؿْ، زكٚؼررررررررررٓ، آب ١ِررررررررررٖٛ ٚ 

ؼ١ررررررلٖس گررررررلـخٓ، ز م وخرررررردب ٚ ؼ١ررررررلٖس  ٔخؾرررررردب 

 ولؿْ،  لگن٠ـْ



extradition 

اسررررترداد رسررررررین )برررر  کشررررور خررررود(، اسررررترداد 
 زددادر



extraneous 

خررررترسى ،خررررترج از قلررررررو  یررررزى ،ؼیرا،ررررلى  
 ،ت،تدفى ،فرعى، دترربو 



extrapolation 

قیرررتس گیررررى ،ادارررر  رودرررد،برون یرررتبى، دتیسررر ،  
 برآورد



extreme 

 ِٕخٙد، ول ٔٗ



extremely 

  ي١دك،  ٟ ٔٙد٠ج، ـٛق  ٌعدؿٖ



extricate 

 رهت کردن ،خ ،ى بخشیدن ،ازاد کردن 



extrinsic 

داراى ربرررررررداج خرررررررترسى ،بیرودرررررررى ،خرررررررترسى  
،فرعرررررى ،سزئرررررى ،ضرررررریر  ،اتفرررررتقى ،ت،رررررتدفى 

 ،عترضى



extrovert 

شخ،ررررى کرررر  ترررررتم عقتیررررد و افکررررترش رتوسرررر   
ازخرررودش اسرررت ،بررررون گرررراى، بشرررتش، بیررررون 

شرررررررتد، سررررررررزدد،، بتدشرررررررت ، آدم استررررررررتعر، آدم 
 بتدشت ، آدم سرزدد،



extrude 

بیررررررون ادرررررداختن ،از داخررررر  حدیرررررد، یرررررت قت رررررب  
بیررررررون کشررررریدن ،بیررررررون ادرررررداختن ،تبعیررررردکردن 
،دفررررع کررررردن ،بیرررررون اررررردن ،ازقت ررررب دراوردن، 

 ست ع کردن، پراکددن



exuberance 

فراوادرررى ،بسررریترى ،وفرررور،فر  فرررید ،کثررررت،  
 سرزددگر، سوشش



exude 

 تراوش کردن ،بیرون اردن ،افشتددن 



exult 

سسرررت وخیزکرررردن ،بوسررردو رب ارررردن ،خوشرررى 
 کردن ،شتدى کردن ،وسدکردن



exultation 

 شتدرتدر، سرور، خوشحت ر، شتدی، وسد



fabricate 

 سرهم کردندرست کردن; سع  کردن; 



facade 

 درت، ،ورت ظتهر، ظتهرستزی 



façade 

دررررررررتی هر یرررررررز، ظرررررررتهر، ،رررررررورت، رویررررررر ، 
 برودداد، درتی ستخترتن



face 

ؽ رررل، َِرررىً ٚ ؼ١رررلٖس ِٛ صرررٗ ٍرررـْ  رررد، كٚ رررلٚ 

 ٍـْ  د



facet 

 تراش)سواهرو سدگ، سدب ، وس ،  رؾ 



facet  

سررررواهر و ،ررررورت کو ررررک، سرررر وح کو ررررک 
سررررردگهتی قیرترررررر، تراش،شرررررک ، ردظرررررر، بدرررررد، 

 رف، 



facetious 

سررررگم کددرررد،، خدرررد، دار دررریش دار، گزدرررد،، بذ ررر  
 گو



facile 

 روان، سلیس، س حر، سه  



facilitate 

 آستن کردن، ب  پیشرفت کرک کردن



facsimile 

 دسخ ، کپر،  ت  عکس، دوردگتر 



faction 

 دست ، بتدد، سدتح 



factious 

اخت فررررتت حزبررررر، تفرقرررر  ادررررداز، بتدرررردبتز، فتدرررر   
 سو



factitious 

 ر،دوعر، ؼیر بیعر، ت،دعر، ستختگر 



factotum 

 آدم هر  کتر،، آدم فدر 



faculty 

اسرررررتعداد ذهدرررررر، قتبلیرررررت، قرررررو،، هیئرررررت علررررررر، 
 گرو، آروزشر



faith 

 ٚـدؿ كٞ ٠ّدْ،  م١ـٖ، 



faithful 

  دٚـد، ّدؿق



fallacious 

 اشتبت،، سفس   آریز، بر استس، روهوم 



fallacy 

 اشتبت،، خ ت، توهم، سفس   



fallible 

 خ ت پذیر، ستیز ا خ ت 



fallow 

 زرین آیش، در حت  آیش



falter 

تردیررررد کررررردن، برررر  تترررر  پترررر  افتررررتدن، تلررررو تلررررو  
خرررروردن، بررررت ترررررس و  رررررز سلررررو رفررررتن، سسررررت 

 شدن، ب   کدت افتتدن



famine 

 لغ ٟ، وّبٛؿ، گلىٕگٟ



fanaticism 

 خشک رؽزی، تع،ب 



fancied 

 تخیلر، روهوم 



fancier 

 پرورش دهدد، حیوادتت ختدگر 



fancy 

هرررروس، تفرررردن، گرررررایش، تخیرررر ، خیررررت  بت رررر ،  
 کیک فتدتزی



fanfare 

 درتیش پر زر  و بر ، رعرک ، سر و ،دا 



farce 

 فکتهر، درتیش خدد، دار، رسخر، بتزی 



fastidious 

خررررررررد، گیرررررررر، عیرررررررب سرررررررو، رشرررررررک  پسررررررردد،  
 وسواسر، زود ردج، حستس



fatal 

 کشدد،، رهلک



fatalism 

 اعتقتد ب  سبر، اعتقتد ب  تقدیر 



fathom 

 دری کردن، فهریدن، بررسر کردن 



fatuous 

احررررق، ابلررر ، برررر شرررعور، خرررود پسررردد، از خرررود  
 راضر، بر خرداد 



fauna 

 زیت)ستدور شدتسر(، ستدداران 



favor 

 ٌخفررررردث ورررررلؿْ  رررررٗ، ِرررررٛكؿ حأ١٠رررررـ لرررررل ك ؿ ؿْ، 

 صدٔبـ كٞ/ٗلــ كٞ ولؿْ  م



fawning 

  تپلوسر کردن، خود شیریدر کردن 



faze 

دتراحرررررت کرررررردن، ترسرررررتددن، رتعسرررررب کرررررردن،  
 حیرت زد، کردن



fear 

 حله، ٚعَج



feasible 

شرررددر، عرلرررر، ارکرررتن پرررذیر، رحترررر ، رعقرررو ،  
 ظتهرا درست، بتور کرددر



feat 

 ٍٙکدك



featured 

 حلو١ب، ّٛكث،  لصيخٗ َٔدْ ؿ ؿْ،



febrile 

ترررب آ رررود، پرررر سررروش و خرررروش، داغ، پرررر سدرررب  
 و سوش



feckless 

ضرررعیؾ، درررتتوان، عرررتسز، درررت الیرررق، برررر قتبلیرررت،  
 بر عرض ، سر ب  هوا، بر قید، بر رسو یت



fecundity 

 بتروری، پر برکتر، حت،لخیزی، خ قیت 



feeble 

 ٕع١ؿ، ٔدحٛ ْ، ٔدچ١ن



feign 

تظرررتهر کرررردن، وادررررود کرررردن، تراشررریدن، سعررر   
 کردن، از خود در آوردن



feint 

اؼفررررت ، فریررررب، خدعرررر ، دیردررررگ، ترفدررررد، حرلرررر  
 ادحرافر



felicitous 

ردتسرررب، بررر  سرررت، رقتضرررر، شرررتد، شررریرین،  رررذت  
 بخش



felicity 

سرررررور، بهسررررت، شررررتدی، رضررررتیت، خرسررررددی،  
 خشدودی، سخن ردتسب، شیریدر



fell 

کوبدررررررد،، ررگبررررررتر، رهلررررررک، کشرررررردد،، سررررررخت، 
ستدکررررررت،، ق ررررررع کررررررردن، ادررررررداختن، از پررررررتی در 

 آوردن، کشتن



felon 

 تبهکتر، سدتیت کتر، ستدر 



feminine 

ّررررفجس مٔدٔررررٗ، )ِل ررررٛٗ  ررررٗ( مٔرررردْ، ظل٠ررررؿ ٚ 

ٌ ١رررؿ، ز ىرررُس )ؿىرررخٛك م ررردْ( ِإٔرررذ، ّرررٛكث 

 ٠د  ١ّؽٗ ٞ ِإٔذ



feral 

 وحشر، دردد،، ؼیر اهلر 



ferment 

دررررتآرارر، آشرررروب، بحررررران، برررر  هیسررررتن آررررردن،  
 ؼلیتن کردن، رض رب شدن، سراسیر  شدن



ferret 

از الدررر  بیررررون کشررریدن، شرررکتر کرررردن، سسرررتسو  
 کردن، گشتن



fertile 

  دكٚك،عدّدؽ١ن



fervent 

پرشرررررور، پرحررررررارت، ربت ؽررررر  آریرررررز، رشرررررتت ، 
 سوزان، آتشین، شدید



fervid 

 پر اشتیت ، پرشور، پراحستس 



fervor 

پرررررر حررررررارت، پرررررر احسرررررتس، شرررررو ، گرررررررر،  
 حرارت



fester 

دتراحررررت کررررردن، احستسررررتت کسررررر را سریحرررر   
 دار کردن، خت ر کسر را آزردن



festive 

شررررررررتد، آکدررررررررد، از شررررررررتدی، سرررررررررور، عیررررررررد،  
 درخورسشن



fete 

 سشن گرفتن برای، پذیرایر کردن از، بزم 



fetid 

 بدبو، رتعفن 



fetish 

 لسررررم، اشرررریت یررررتروسوداتر کرررر  برررر  عقیررررد، اقرررروام 
وحشرررررررر دارای روح برررررررود، و ررررررررورد پرسرررررررتش 

 قرارریگرفتدد، بت، ،دم، خرافتت



fetter 

زدسیررررر کررررردن )زدرررردادر، برررررد،، حیرررروان(، برررر   
 زدسیر بستن



fiasco 

 شکست رفتضحتد ، دتکترر



fiat 

 فررتن، حکم 



fickle 

رتؽیررررر، بررررر ثبررررتت، دتپتیرررردار، دررررردرر، هررررر دم  
 خیت 



fiction 

ؿ ىرررررخدْ، لْرررررٗ، ؽ١ررررردي، حؾ١ٍرررررٟ، ؿكٚغ، عرررررلؾ 

  ٟ  ىده، ُٚ٘



fictitious 

بررررر پتیرررر ، بررررر اسررررتس، ؼیرواقعررررر، دروؼررررر،  
 پددارین، ستختگر



fidelity 

 پتیبددی، وفتداری، درستر، ،حت، دقت 



fierce 

ع١ررررٛ ْ ٚعَررررٟ، ؿكٔررررـٖ، زٔگرررردٖ، ٌغررررٓ ٚ ؼ١ررررلٖس 

  ؽَرررررٓ،  ْررررربدٟٔ، ؽَرررررّگ١ٓ، ؼٖرررررب آٌرررررٛؿٖ،

 س  ٗ ٍـث، ٍـ٠ـآ  fiercelyز دؿس حٕـ، ىؾج، ز



figment 

زاد، خیررررت ، رخلررررو  ذهررررن، سررررتخت  و پرداخترررر   
 ذهن



figurative 

کدرررتیر، اسرررتعتری، رسرررتزی، سرررربلیک، دررررتدین،  
 ت،ویری، بتز درتیر



figure out 

  ٗ عيدب ...........



figurine 

 رسسر  کو ک 



filch 

 دزدیدن، ورداشتن، بلدد کردن 



filial 

 رربو  ب  فرزدد، فرزددی 



filibuster 

بررت سررخدرادر وقررت کشررر کررردن، بررت زیررتد، گررویر  
رررررتدع رای گیررررری شرررردن، بررررت زیررررتد، گررررویر رررررتدع 

 ت،ویب شدن، سخدرادر بتزداردد،



filigree 

 رلیل  دوزی، رلیل  کتری 



filing 

 براد، آهن، ختی سوهتن 



filler 

  خٛٔٗ، ِد٠ٗ  ىخغکدَ پل کٕٕـٖ



final 

آؽرررل٠ٓ، زحْررر١ُّ، عىرررُ، صرررٛ بس ٔٙرررد٠ٟ، پد٠ررردٟٔ، 

 ل عٟ آؽل، ٔٙد٠ٟ،



finale 

 پتیتن، آخر، فرستم، فیدت  



finance 

 ىررررُس  ِررررٛك ِرررردٌٟ، زـعررررًس ٘ن٠ٕررررٗ ) چ١ررررنٞ ك ( 

پلؿ ؽررررج وررررلؿْ،  ٛؿصررررٗ ٞ )چ١ررررنٞ ك ( حررررأ١ِٓ 

 ولؿْ



finesse 

 رهترت، تردستر 



finicky 

رشرررک  پسررردد، سرررختگیر، وسواسرررر، بهتدررر  گیرررر، 
 ایرادگیر، بدقلق، سخت، پرزحرت، پردردسر



finite 

 رتدتهر، رحدود، پتیتن پذیر 



firebrand 

 آدم آتش افروز، سدگ افروز 



fissure 

 شکتؾ، تری 



fitful 

 دتردظم، رتدتوب، ش  کن و سفت کن



flabbergasted 

 ربهوت کردن، گیج کردن



flaccid 

 آویخت ، ش ، درم،  روکید،، دتتوان 



flag 

ضررررررررعیؾ شرررررررردن، از دسررررررررت دادن، وارتدرررررررردن،  
خسررررت  شرررردن، تحلیرررر  رففررررتن، فروخوابیرررردن، ترررر  

 کشیدن



flagrant 

 فتحش، آشکتر، زشت، شدیع 



flail 

 زدن، کوبیدن، تکتن دادن 



flair 

ذاترررررر، شرررررتر  قررررروی، قرررررو، اسرررررتعداد، توادرررررتیر، 
 تشخیص



flamboyant 

شررررعل  سررررتن، پرررررزر  و بررررر ، رسلرررر ، خیررررر،  
 کددد،، تدد



flaunt 

خوددرررررتیر کررررردن، سلررررو، فروشررررر کررررردن، برررر   
رخ کشررریدن، بررر  دررررتیش گذاشرررتن، پرررز  یرررزی را 

 دادن



flaw 

  ١ب، ٔمِ،  ٍخبدٖ



flay 

کسررر را کدرردن، برر  بررتد گوشرررت ر کررردن، پوسررت 
 ادتقتد گرفتن



fleck 

  ک  دار کردن، دق   دق   کردن، خت ،  ک  



fledge 

 كى١ـْ پل ؿكآٚكؿْ، پلٚ مگل ٍـْ،  ٗ  ٍٛغ



fledgling 

 آدم بر تسرب ، ربتدی



flee 

 ـل ك ولؿْ، گل٠ؾخٓ، ِغٛ ٍـْ، ٔد ٛؿ ٍـْ



fleece 

پشرررم،  تپیررردن،  خرررت کرررردن، سرکیسررر  کرررردن،  
گرررروش کسررررر را بریرررردن، سیررررب کسررررر را خررررت ر 

 کردن، دوشیدن



flexible 

ٍررررؾِس  ٔع رررردؾ پررررق٠ل، لد ررررً  ٔع رررردؾ، لد ررررً 

حؽ١١ررررل، زىرررر١ُ، ٍرررردؽٗ ٚ ؼ١ررررلٖس ؽررررُ ٍررررٛ، ؽررررُ 

 ٍـٟٔ، ٔلَ



flick 

ضرررررب ، تلدگررررر، ادگشررررت، ضرررررب  زدن، تلدگررررر  
 زدن



flinch 

خرررررررود را برررررررتختن، تز رررررررز  دشرررررررتن دادن، یکررررررر  
 خوردن، ب  خود  رزیدن، تکتن خوردن



flint 

 مٔٗ ىٕگ چؾّدق، آحٌ



flippant 

 ؼیر سدی، سرسری



flit 

بررررر  راحترررررر عرررررود کرررررردن، از شرررررتخ  ای بررررر   
شرررررررتخ  دیگرررررررر پریررررررردن)خفتش، زدبرررررررور(، بررررررر  
ا رررراؾ پریررردن، سسرررت وخیرررز کرررردن، ورسررر  و 

 ورس  کردن،



floe 

 تخت  یخ، یخ شدتور 



flora 

 گیتهتن 



florid 

سرررررررخ، گلگررررررون، سرررررررخ و سررررررفید، ر،رررررردوع،  
 رتکلؾ، قلدب 



flotsam 

 آت و آشؽت ، تک  پتر،، تخت  پتر، 



flounder 

دسرررررت وپرررررت زدن، تقررررر  کرررررردن، بررررر  تتررررر  پتررررر   
بررر  تقررر  افترررتدن، دسرررت و پرررتی خرررود را افترررتدن، 

گرررررم کرررررردن، بررررر  زحررررررت افترررررتدن، در رخر،ررررر  
افتررررتدن، گیررررر کررررردن، بررررت رشررررک  رواسرررر  شرررردن، 

 د تر رشک  شدن



flourish 

روییرردن، بت یرردن، رشررد کررردن، دشررو درررت کررردن،  
 رودق یتفتن، ترقر کردن، گسترش یتفتن،



flourishing 

 پلكٚٔك، ِٛـك، ٍىٛـد



flout 

زیرررر پرررت گذاشرررتن، دتدیرررد، گررررفتن، برررر احتراررررر  
کررررردن، دقررررد کررررردن، رسررررخر، کررررردن، تحقیررررر 

 کردن، ریشخدد کردن، سرپی ر کردن



fluctuate 

دوسررتن داشررتن ،دوسررتن کررردن ،بررتال وپررتیین رفررتن 
 ،ثتبت دبودن ،روج زدن ،بى ثبتت بودن



fluctuated 

  ٟ ربدث، ٔٛ ىدْ ولؿْ، حؽ١١ل ِـ َٚ



fluency 

 روادى ،س ست، ف،تحت 



fluffy 

 ٔلَ



fluke 

شرررررتدس، اتفرررررت  خررررروب، بخرررررت رسرررررتعد، خررررروش 
 شتدسر



flush 

 رررررٗ ٗرررررٛك ٔدگٙررررردٔی ؼٖررررربٕدک ٍرررررـْ،آب ك   رررررد 

 حٛ ٌج ـَدك ك٠ؾخٓ،ى١فْٛ



fluster 

سراسررریر  کرررردن ،گررریج کرررردن ،گررررم شررردن کلررر )  
رشروب(،دسرررت پت ررر  کرررردن ،ع،ررربتدى در اثرررر 

کررررردن ،اشررررفتن ،رضرررر رب کررررردن ،سراسرررریرگى 
 ،دست پت گى



fluted 

 قتشقر تراش)رعرتری(، خیتر، دار 



flux 

تؽییررررررر دائرررررررر، تحررررررو  هریشررررررگر، دگرگررررررودر  
 رداوم



fodder 

 علیق ،علوف  دادن ،ؼذا دادن، کت، و سو 



foible 

 ،ضعؾدق   ضعؾ ،،عؾ اخ قى 



foil 

بررى اثرکررردن ،عقرریم گررذاردن ،خدثررى کررردن ،دفررع 
کرررردن، دقرررش برررر آب کرررردن،  یرررزی را بررر  کسرررر 

 تحری  کردن، دق   رقتب ، زرید  رقتیس 



foist 

 یرررزى را بسرررتى دیگررررى سرررت زدن ،سیرررب بررررى  
 کردن ،ب  کسر قت ب زدن)  یز تقلبى



foliage 

 بر  درختتن ،شتخ وبر  



foment 

برررررادگیختن ،پررررروردن ،تحریررررک کررررردن، دارررررن  
 زدن، بر پت کردن



foolhardy 

 بر احتیت ، بر بتی، دترس 



fop 

 قرتر، ژیگو ، سوسو ، تر تیش رترتدر 



foray 

ؼرررررترت ،تتخرررررت وترررررتز ،ترررررتراج ،تهرررررتسم ،یؽررررررت  
 ، پتو  ،حرل 



forbearance 

 خوددارى ،شکیبتیى ،تحر  ،ارستی ،ردارا 



forbid 

 لـؼٓ ولؿْ، ِّٕٛع ولؿْ،  صدمٖ ٔـ ؿْ



ford 

پتیرررررتب، گررررردار، گرررررذر کرررررردن، گذشرررررتن از، بررررر   
 گدار زدن



forebears 

 پیشیدیتن، دیتکتن، اسداد 



foreboding 

 شوم، د شور،، دگرادر، د هر،، د واپسر 



forensic 

دادگرررتهى ،بحثرررى ،قرررتدودى ،رربرررو  بررر  سرررخدرادى 
 ،سد ى، دیوادر، رحکر  ای



foreshadow 

 از پیش خبر دادن ،از پیش حتکى بودن از



foresight 

پرررررررریش بیدررررررررى ،دور اددیشررررررررى ،رررررررررت  اددیشررررررررى 
 ،ب،یرت، آیدد، دگری



forestall 

پرررریش دسررررتى کررررردن بررررر،پیش سسررررتن بررررر،پیش  
سلررروگیری کرررردن، ررررتدع شررردن، احتکرررتر افترررتدن ، 

 کردن، بر هم زدن



forfeit 

  م ؿىج ؿ ؿْ ، حلک کلؿْ



forgo 

 شررررررم پوشرررررریدن از،،رررررررفدظر کررررررردن از،رهررررررت 
 کردن



forlorn 

سررررررررگردان ،بی رررررررتر، ،دررتدرررررررد، ،برررررررى کرررررررس  
،رترررروی، ؼرگرررین، رلرررو ، بررر  خرررود واگذاشرررت ، 

 فراروش شد،، بر ثرر، بر حت، 



formality 

رسررررررریت ،تشررررررریفتت ،رعتیررررررت اداب ورسرررررروم،  
 خشکر



formidable 

ترسرررررررررردتی ،سررررررررررخت ،دشرررررررررروار،دیروردد،قوى  
،سررررررررهرگین، هو دررررررررتی، ،ررررررررعب،  شرررررررررگیر، 

 شکوهردد، بت ، بت



forsake 

 و  کردن ،تری ،رهت کردن ،ادکتر کردن 



forswear 

ترررررررررری کرررررررررردن )آیرررررررررین، کررررررررریش، ررررررررررذهب(،  
 کدترگذاشتن، رهت کردن



forte 

 دق   قوت، تخ،ص، کتر، هدر 



forthcoming 

 ٔنؿ٠ک، آ٠ٕـٖ



forthright 

ری ،سرراسررررررررررت ،رسررررررررررتقیرت،بج رحتبررررررررررت،بج  
 دردگ، بر پرد،، ،ریح



forthwith 

 ادت، فورا، بیدردگ



fortitude 

پررررررررررتیرردى ،شررررررررررهترت اخ قررررررررررى ،شررررررررررکیبتیى  
 ،بردبترى ،ثبتت، شستعت، د یر



fortuitous 

 اتفتقى ،شتدسى، پیش بیدر دشد،، دتردتظر



fortunate 

ؽٍٛررررربؾج، ىرررررعدؿحّٕـ، ؽرررررًٛ ٍررررردٔو، ِٛـرررررك، 

 ِيد ـ



forum 

ریررررردان ،بتزار،رحرررررر  استرررررررتع عررررررروم ،دادگررررررت،  
 ،رحکر  ،دیوادختد 



foster 

پرررررورش دادن )کررررودی(، پروبررررت  دادن، ریرررردان  
دادن، در ذهرررررررن پرورادررررررردن ،در سرررررررر پخرررررررتن، 

 بزر  کردن



found 

 حدى١و کلؿْ ،  ٕد کلؿْ



founder 

شکسرررت خررروردن )بردترررر ، دقشررر (، ؼرررر  شررردن 
 )کشتر(، بتدر، روسس، بدیتن گذار، پتی  گذار



fracas 

قیرررررررر  وقررررررررت  ،رزاحرررررررررت ،زد وخورد،بلرررررررروا،  
 سروبحث



fractious 

بررررررررردخو،کج خلرررررررررق ،ددر،رترررررررررررد،زود ردرررررررررج، 
 سرکش، ؼیر قتب  کدتر ، عبوس



fragile 

چ١ررررررنٞ ٚ ؼ١ررررررلٖس ٍىيررررررخٕٟ، ٍررررررىٕٕـٖ، ٔرررررردمن، 

 ظل٠ؿ، ِخنٌني،  ٟ ربدث



fragment 

 ِخالٍی حکٗ،ؽلؿٖ،ل عدث



frail 

،زودگذر،سسررررررت در دررررررتزی ،دحیررررررؾ ،شررررررکددد، 
برابررررر وسوسرررر  شرررری تدى ،گررررو  خررررور،بى رتیرررر ، 

  ؽزش پذیر، رتز ز 



franchise 

اسرررررتز،، حقرررررو  شرررررهروددی، حرررررق رای، حرررررق  
ادتخرررررتب، حرررررق رخ،ررررروص، ارتیرررررتز، درتیدررررردگر 

 ادح،تری



frank 

ّررررررررل٠ظ، كٍٚررررررررٓ، كن ٚ ك ىررررررررج، كن،  ررررررررٟ 

 كٚؿكٚ ىٟ، ّدؿلدٔٗ،  ٟ ١ٍٍٗ پ١ٍٗ



frantic 

برررى عقررر  ،اتشرررى ،ع،ررربتدى ،از کرررور، در رفتررر ، 
 سراسیر ، هراستن



fraternize 

دوسررررت بررررودن ،برررررادرى کررررردن ،رتفررررق سررررتختن  
 ،برادرى دادن



fraudulent 

شرررررریتد،ک هبردار،رتقلب ،کرررررر ، بردار،گررررررو  زن 
 ،حیل  گر،فریب اریز



fraught 

پر،ررلرررو،دارا، سرررخت، دتراحرررت کددرررد،، دگرررران  
 کددد،، کشدد،



fray 

تررررررس ،وحشرررررت ،ؼوؼرررررت،دبرد،دزاع، رشرررررتسر،،  
 سروبحث



freebooter 

 ؼدكث گل



frenetic 

اتشررررررى ،اشررررررفت  ،ع،رررررربتدى، شررررررورید،، سدررررررون  
 آریز، دیواد  وار، پرسوش و خروش



frenzied 

 دیواد  وار،شورید، ،اشفت  ،از ست در رفت  



frenzy 

دیوادرررررررر  کررررررررردن، شررررررررورید، کررررررررردن، آشررررررررفتن، 
 دیوادگج آدج، شوریدگج، هیستن



frequent 

ـررررل ٚ ْ م٠رررردؿ، ِخعررررـؿ، ِىررررلك،  ١َررررخل، پررررٟ ؿك 

 پٟ، ١َّ٘گٟ، ِخـ ٚي



frequently 

 ؽ١ٍٟ  ٚلدث،  دك٘د



fresco 

دقتشررررى ابردگررررى کررررردن ،دقتشررررى ابردگررررى روى  
 گ ، دقتشى دیوارى



freshly 

  ؽ١ل  ،  ٗ حدمگی



fret 

دتراحررررت شرررردن، کررررج خلقررررر کررررردن، ع،رررربتدر  
 شدن، بدخلقر کردن



fretful 

 اخرو، دتراحت، سوشج



friction 

سررررررررررتیش ،ا،رررررررررر کتی ،رررررررررررت ش ،اخررررررررررت ؾ  
 ،حستسیت



frieze 

 کتیب ، آویز 



frigid 

 سردرزاج) در زدتن(،بسیتر سرد،ردسرد



fringe 

عدٍرررر١ٗ ، ىررررضدؾ ، کٕرررردكٖ ، عدٍرررر١ٗ ؿ ك کررررلؿْ ، 

 ك٠َٗ گق ٍخٕبٗ ، چخل مٌؿ ، چ١ٓ ، ٌبٗ



fritter 

 ق ع  ق ع  کردن ،تلؾ کردن ،هدر کردن



frivolous 

سررررربک رفتتر،سررررربک ،پررررروپ ،بیهرررررود، وبیرعدرررررى  
 ،سبکسر،احرق



frock 

 كٚ ٌبدىی، ٌبده مٔدٔٗ



frolicsome 

 خوش ،شوخ ،شتدرتن ،بذ   گو 



frond 

 بر  ستق  ،ستق  برگى ،ف خن 



froward 

 خودسر،سرکش ،سرسخت ،خود راى ،یتؼى 



fructify 

ریررررررو، دادن ،رثرررررررر شرررررردن ،ریررررررو، دار کررررررردن  
 ،بروردد کردن ،بترور ستختن



frugal 

،ررررف  سرررو، رقت،رررد، برررت ،ررررف ، ادررردی، ریتدررر  
 رو، ستد،



frugality 

،ررررف  سررررویى ،کررررم خرسرررى، قدتعررررت، سررررتدگر،  
 ارزادر، ارستی



fruition 

بررررررترورى ،برخرررررروردارى ،ترتررررررع ،ریررررررو، اورى  
 ،پتیتن ،استدتتج



fruitless 

 بج ریو،، بج ثرر



frustrate 

خدثررى کررردن ،هرری  کررردن ،بت رر  کررردن ،دتاریررد  
،فکرررر کسرررى را خرررراب کرررردن ،فتسدشررردن، کرررردن 

عقرررریم گررررذاردن، دتاریرررردکردن، سرررررخورد، کررررردن، 
دررتدرررد، کرررردن، سرررتن را بررر   رررب آوردن، عرررتسز 

 کردن



frustrate  

خدثرررج کرررردن، هررری  کرررردن، بت ررر  کرررردن، دتاریرررد 
 کردن، فکرکسج را خراب کردن، فتسدشدن



fugitive 

سرررررربتز فررررررارى ،گریختررررر  ،فررررررارى ،تبعیررررردى  
 ،بى دوام ،زودگذر،فتدى ،پدتهدد،



fulcrum 

دق رررر  دوران ،دق رررر  اتکتج،شررررتهین ترازو،اهرررررم  
 ،داراى دق   اتکتج کردن ،تکی  گت،



fulfill 

  ٔضدَ ؿ ؿْ،  صل  ولؿْ



fulminate 

بتتهدیرررررد سرررررخن گفرررررتن ،دادوبیرررررداد را، ادرررررداختن  
 ،اعتراد کردن



fulsome 

فررررررراوان ،رف،رررررر  ،فربرررررر  ،شررررررهوادى ،تهرررررروع  
اور،زددرررررررررد، ،اؼررررررررررا  اریز،ؼلیظ،زیتد،زشرررررررررت 

 ،پلید، ریتکتراد 



function 

 ٔمٌ، ٚظ١فٗ،  ٍّىلؿ



functionary 

 رترور،کترگذار، حقو  بگیر



fundamental 

،ا،ررررررو ى ،استسررررررى ،او یرررررر  ابترررررردایى ،پتیرررررر  اى 
 ،استس ،ا،  ،ا،لى ،بدیتدى



funded 

 فؽ١لٖ ىلِد٠ٗ، پَخٛ ٔٗ، ؿ ك ئٟ



funds 

 ٚصٖٛ



funereal 

 سدتز، اى ،تیر، ،ؼم ادگیز،د تدگ کددد، 



furnace 

 کلؿْ کٛكٖ، حٕٛك، گلَ کلؿْ، َِخعً



furor 

 دیوادگى ،خشم زیتد،عشق رفر ،ؼضب



furthermore 

 گقٍخٗ  م ٠ٓ، الٖٚ  ل  ٠ٓ



furtive 

دزدکرررررى ،زیرررررر سلرررررى ،پدهرررررتن ،دهرررررتدى ،رخفرررررى  
 ،ررزى



fusillade 

 اتش پى درپى ،شلیک رتوا ى ،تیربتران



fusion 

گررررداخت ،هرسوشررررى ،ذوب ،ات،ررررت  ،گررررداز،عر  
ترکیرررررب هسرررررت  اى ،ائرررررت ؾ یرررررک شررررررکت برررررت 

 شرکت دیگر،ترکیب وارتزاج



futile 

 بیهود، ،پوپ ،بى فتید، ،بت   ،عبث ،بى اثر



futility 

کررررتر بیهررررود،، حرررررؾ پرررروپ، بررررر فتیرررردگر، بت رررر  
 بودن، کتر عبث



gadfly 

 آدم بهتد  گیر; آدم عیب سو ; خررگس



gaffe 

 گتؾ، خی ر، خب  



gain 

  ـىج آٚكؿْ، ىٛؿ  لؿْ، ِٕفعج ولؿْ



gainsay 

 ادکتر کردن، رد کردن



gait 

  رز دویدن یت را، رفتن 



galaxy 

کهکشررررتن، رسروعرررر  شخ،رررریت هررررتی بررررزر  و  
 رعروؾ



gale 

 توفتن، بتد شدید، شلیک، ادفستر



gall 

دررررتراحتر، دتخوشررررتیددی، تحقیررررر کررررردن، خرررروار  
 کردن،آزاردادن



gallant 

 ؿ١ٌل،ٍبدع، ؿ١ٌل ٔٗ، ٍضد دٔٗ



galleon 

 گت یون، دوعر کشتر بتدبتدر



galvanize 

برررررررادگیختن، تحریررررررک کررررررردن، برررررر  سرررررروش و  
 خروش در آوردن



gambit 

 گتربر)ش ردج(، حرکت حستب شد،



gambol 

 سست و خیز کردن، بتال و پتیین پریدن 



gamely 

 بت شستعت، د یراد ، سسوراد  



gamut 

  یؾ، اشکت  رختلؾ 



gamut  

 هدگتم، گتم، حدود، حی  ، وسعت، رستیر



gape 

برررررتز شررررردن، گشرررررتد شررررردن، ادگشرررررت بررررر  دهرررررتن  
 حیران رتددن



garbled 

 رخدوش، آشفت ، تحریؾ شد،، دترفهوم 



gargantuan 

 ؼو  پیکر، عظیم ا سث  



gargoyle 

 دتودان ب  اشکت  ترسدتی )رهرتری



garish 

درررررور زیرررررتد، زددرررررد،، پرررررر زر  و برررررر ، خیرررررر،  
 کددد،



garret 

  لس ؿ٠ـٖ  دٔی ،  ٗدق م٠ل ١ٍلٚ ٔی



garrulous 

 وراج، پر حرؾ، پر  و  و تفضی  



gaslight houses 

 كٍٚٓ ىدؽخٓ ؽدٔٗ ٘د



gastronomy 

 هدر آشپزی، خوش خوری، خورای شدتسر 



gather 

صّرررع آٚكٞ ورررلؿْ، گرررلؿ آٚكٞ ورررلؿْ، ِخّلورررن 

 ولؿْ



gauche 

درررت شررریتد ، برررر ظرافرررت، خرررتم، برررر دسرررت و پرررت،  
 دتآزرود،



gaudy 

 پر زر  و بر ، زددد،، برا  



gauge 

 ؿكصٗ،  ٔـ مٖ،پ١ّدٔٗ



gaunt 

 الؼر، دحیؾ، رفلوی، رتروی، رخروب 



gawk 

 بر و بر دگت، کردن، رتت دگت، کردن 



gazette 

 روزدتر  رسرر 



gear 

  ىبدب چلػ ؿٔـٖ، ؿٔـٖ،



geared 

  ؿٚ ث،  ـن ك،  ِدؿٖ ودك ولؿْ



genealogy 

 شسر، دتر ، تبتر دتر  



generality 

 دترعلوم، ربهم، بر رورد



generate 

 ب  وسود آوردن، تو ید کردن 



generic 

 ویژگر ترتم گرو، هت، عرورر، کلر 



genesis 

ردشررررت، ختسررررتگت،، سر شررررر ، پیرررردایش، تکرررروین،  
 ربدا



geniality 

خوشررررررر، شررررررتدی، خرررررروش رویررررررر، رهربررررررتدر،  
 رحبت، هردردی



genocide 

 کشتتر دست  سرعر، قت  عتم



genre 

 هدر، ادبیتت( دوع، گود  



genteel 

بتوقرررررررتر، رترررررررین، ررررررررودب، ا،ررررررری ، رحتررررررررم، 
 ظریؾ، اشراؾ ردش، س ح بتال



gentility 

 ا،ت ت ختدوادگر، دستبت، اشراؾ ردشر 



gentry 

ثروتردرررررردان، پو ررررررداران،  بقرررررر  ررفرررررر ، زرررررررین  
 داران، رت کتن



genuflect 

 زادو زدن 



germane 

 رربو ، وابست ، ررتب  بت روضوع کدودر 



germinal 

سر شررررررر ، ریشرررررر ، ردشررررررت، برررررردوی، خرررررر  ،  
 ا،لر



germinate 

رویتدیررررردن، سررررربز کرررررردن، سوادررررر  زدن، سررررربز  
 شدن، دیش زدن



gerrymander 

ؼیرررر رد،رررفتد  تقسررریم کرررردن، دخررر  و ت،ررررؾ  
 کردن، )ادتختبتت( تقلب کردن



gestate 

 در شکم داشتن، آبستن بودن



gesticulate 

برررت سرررر و دسرررت اشرررتر، کرررردن، ضررررن ،رررحبت 
اشرررررررترات سرررررررر و دسرررررررتبکتر برررررررردن، بتژسرررررررت 

 فهرتددن



gesticulation 

تکرررررتن سرررررر ودسرررررت )روقرررررع ،رررررحبت کرررررردن(،  
فهرتدرررردن بررررت حرکررررتت سررررر و دسررررت، بررررت اشررررتر، 

 گفتن



get ahead 

 صدٚ  ـخدؿْ، پ١ٌ كـخٓ



ghastly 

 ترسدتی، شوم، وحشدتی 



gibberish 

 حرؾ هتی دترفهوم، ور و ور، پرت و پ  



gibe 

 رسخر، کردن، ریشخدد زدن 



giddy 

سبکسررررررراد ، بررررررر فکررررررر، بررررررر خیررررررت ، د ررررررتر  
 سرگیس ، گیج، ردگ



gigantic 

  ر١ُ ،  ي١دك م٠دؿ



gilts 

 مك ٔـٚؿ، ٗال٠ٟ



gingerly 

 بت احتیت ، آهست ، ب  دررر، یواش



girth 

 رحی ، ق ر، دور کرر 



gist 

 دکتت رهم، ا،  روضوع 



glacial 

یخ رررررت ر، ع،رررررر یخبدررررردان، ردسررررررد، خشرررررک،  
 یخ، خیلر سرد



glance 

ٔگدٖ،ٔگررردٖ  صّررردٌٟ، ٔگررردٖ گرررقك ، ٔررررلٞ  ٔرررـ ؽخٓ، 

 ٔگدٖ ىل٠عٟ ولؿْ/  ٔـ ؽخٓ



glaring 

آشرررکتر، فرررتحش، ؼیرقتبررر  ادکرررتر، تدرررد )ردرررگ(،  
 زددد،، خیر، کددد، )آفتتب(، کورکددد،



glaze 

پوشرررررتددن،  عرررررتبر کرررررردن، روؼرررررن سررررر  زدن،  
 گ س  کردن



gleam 

ٔرررررٛك ٕرررررع١ؿ، وٛكىرررررٛ، پلحرررررٛ، ٍرررررعدع ٔرررررٛك، 

 ؿكؽٌَ،  لق



glean 

 خوش   یدر کردن سرع کردن



glib 

 روان، شیوا، بلیػ 



glimpse 

 ٔگدٖ،  صّدٌٟ، ٔگدٖ گقك 



gloat 

شرررررتدی کرررررردن، خوشرررررحت ر کرررررردن، بررررر  وسرررررد  
 آردن،  ذت بردن



gloomy 

ح١رررلٖ، ح١رررلٖ ٚ حررردك، حدك٠ررره، ورررُ ٔٛكز٘رررٛ س   رررلٞ، 

 گلـخٗ



gloss over 

پوشرررتددن، خررروب سلرررو، کرررردن، سررررپوش گذاشرررتن 
 بر



glossary 

واژ، دترررررر ، فرهدرررررگ  ؽرررررتت دشررررروار، فهرسرررررت  
  ؽتت



glossy 

 بر  ادداختن، برا ،  وکس، بت کتؼذ برا  



glower 

خشررررگین دگرررت، کرررردن،  شرررم ؼرررر، رفرررتن،  ررر  
    دگت، کردن



glut 

اشررررربتع کرررررردن، ادبتشرررررتن، بررررریش از حرررررد سررررریر  
 کردن، پر کردن



glutinous 

  سبدد،،  سبدتی 



glutton 

 پرخور، شکرو، شکربتر، 



gnarled 

 گر، دار، پرگر،، زرخت، دتراشید،



gnome 

 سن کوتو  ، ارواح زیرزرین 



go through 

 ِلٚكولؿْ،  غذ ولؿْ



goad 

 برادگیختن، تحریک کردن، واداشتن



gorge 

در، تدرررررررگ، گلوگرررررررت،، گرددررررررر ، شرررررررکتؾ و در،  
 ،خر، ای شیب دار



gory 

 خشن، )فیلم، ؼیر،( خودین 



gossamer 

سرررربک، دررررتزی،   یررررؾ، رثرررر  تررررتر عدکبرررروت،  
 پتر   دتزی، توری، رلر ، تدزیب



gouge 

درآوردن ) شرررررررررررم(، گرررررررررررو  زدن، بررررررررررر  زور  
 ستتددن، اخذ کردن



gourmand 

 شکم پرست، آدم پرخور، شکرو 



gourmet 

 ؼذاشدتس، شراب شدتس 



gradually 

  خـك٠ش، وُ وُ



graduated 

 ردرج، درس  بددی شد، 



granary 

 ادبتر ؼل  



grandeur 

 زیبتیر، س  ، عظرت، بزرگر، شکو، 



grandiloquent 

 ؼلدب  سلدب ، ؼلدب  گو، پر ر را  



grandiose 

پررررررر زر  و بررررررر ، پررررررر آب و تررررررتب، عررررررت ر،  
 بزر ، عظیم، پر کبکب  و دبدب 



granulate 

 کررررش کررررترى کررررردن ،تیشرررر  اى کررررردن ،دادرررر   
 داد  کردن ،داراى ذرات ریز کردن



graphic 

گرافیرررک ،رربرررو  بررر  دقتشرررى یتترسررریم ،ترسررریرى 
 ،واضح، روشن



grapple 

دسرررت بررر  گریبرررتن شررردن ،گ ویرررز شررردن، کشرررتر 
 گرفتن



grate 

سرررررتیید، شررررردن، کشرررررید، شررررردن، ،ررررردا کرررررردن،  
 کردن، قیز قیز کردن، ردد، کردنسیرسیر 



grateful 

ىپدىررررررررگن ك، ِخَررررررررىل، ِّٕررررررررْٛ، ؽٍٛررررررررغدي، 

 ؽلىٕـ



gratify 

خشرررررررررررررردود و راضررررررررررررررى کررررررررررررررردن ، ررررررررررررررذت  
 دادن)ب (،رفتخر کردن ،سبران کردن



gratifying 

ؽٍٛررررغدي وٕٕررررـٖ، ِيررررلث  ؾررررٌ،  كٕررررد وٕٕررررـٖ، 

 كٕد٠ج  ؾٌ، ِ ٍٛب، ؽٍٛد٠ٕـ



gratis 

 رایگتن ،رفت ،رستدت،رستدى ،ازاد 



gratuitous 

ؼیررررررررررررررر رعررررررررررررررود ،رایگررررررررررررررتن ،رفررررررررررررررت  
،بیخود،ب عرررررررود، د لبیرررررررد،، دخواسرررررررت ، برررررررر 

 سهت



gratuity 

 پتداش ،ادعتم، بتزدشستگر



gravity 

 سدیت، رتتدت، سدگیدر 



greeting 

 ىالَ، ؿكٚؿ



gregarious 

 استرتعر، رعتشرتر 



grid 

 ٍبکٗ،حٛكی،ٔلؿٖ،عْدك



grievance 

 رتی  شکتیت، شکو،، گل ، شکتیت 



grill 

سررروا  پررری  کرررردن، سرررین سررریم کرررردن، برررتزسویر  
 کردن



grimace 

ادا و ا،رررو  ،شرررکلک ،دهرررن کسرررى ،دگرررت، ریرررتیى 
 ،تظتهر



grisly 

 رهیب ،وحشتدتی 



grotesque 

ؼریررررررب و عسیررررررب ،بررررررى تدتسررررررب ،رضررررررحک  
 ،تدتقد دار



grotto 

 ؼتر زیرزریدى، ؼتر زیدتر، ؼتر ر،دوعر 



grouse 

 ؼر زدن، دق زدن، شکتیت کردن 



grove 

 درختستتن ،بیش  



grovel 

بررر  خرررتی افترررتدن، خرررود را تحقیرررر کرررردن، خرررود  
 را ذ ی  کردن



grudging 

اکررررا،، تررروام برررت د خررروری،  برررى ریررر  ، رررج دار، برررت
 خسیس، رقت،د



gruel 

 حلیم سو، سو شیر 



grueling 

خسررررت  کددررررد، ،فرسررررتیدد، ،تدبیرررر  کددررررد،، شررررت ،  
 بسیتر سخت



gruesome 

 رخوؾ ،رهیب ،وحشت اور،دفرت ادگیز 



gruff 

درشرررررررررت ،دتهدستر،بررررررررردخلق ،ترشررررررررررو،گرفت ،  
 دتراشید،، دخراشید،



guffaw 

 قت، قت،، قهقه  



guide 

 ك ّٕ٘د،  ٍـ،  ٌگٛ، ك ّٕ٘د٠ٟ/ ٘ـ ٠ج ولؿْ



guile 

حیلرررررر  ،رکر،دسررررررتتن و تزویررررررر،تلبیس ،روبررررررت،  
 ،فتى ،خیتدت ،دورویى



guileless 

بررررى حیلرررر  و تزویر،بررررى تزویررررر، روراسررررت، بررررر 
 ؼ  و ؼش، یکردگ، ستد،



guise 

 کسوت، هیئت، شک ، پوشش 



gull 

کررررر ، سرررررر کسرررررر گذاشرررررتن، گرررررو  زدن، فریرررررب 
 دادن



gullible 

 گو  خور، ستد،  وح، زودبتور



gustatory 

  ششى ،خوشرز، ،ذائق  اى 



gusto 

ذو  ،دری ،احسرررررررتس ،ررررررررز، ، عرررررررم ، رررررررذت،  
 سرگررر، عشق، شوروحرارت



gusty 

 پر بتد،توفتدى، تدد



guy 

 درررررتب، زدسیرررررر، سررررریم رهرررررتر، رهرررررتر،  درررررتب  
  تدر



gyroscope 

گررررردش بررررین ،گررررردش درت،ژیروسررررکو ، وسرررریل   
 حفظ تعتد 



habitat 

رحررررر  سرررررکودت، رسرررررکن  بیعرررررر، بررررروم، سرررررتی 
 ا،لر



habituate 

 عتدت کردن



hackles 

 روهتی گردن و پشت 



hackneyed 

 عتدی، پیش پت افتتد،، تکراری 



haggard 

 تکید،، دزار، خست 



haggle 

  تد  زدن



halcyon 

 خوب، آرام، ب  یتدرتدددر



hale 

 قبرا ، سرحت ، ست م 



hallowed 

 رتبری، رقدس، ربتری 



hallucination 

 وهم، توهم، خیت  



halt 

 ِخٛلؿ کلؿْ



halting 

ررررررررردد،  ررررررررزان، شکسرررررررت )زبتن و حررررررررؾ(،  
 حتکر از تردید



hamper 

دسرررررت و پرررررتی کسرررررر را بسرررررتن، ررررررتدع حرکرررررت  
 شدن



handle 

 م  ٙررررررـٟ٘)چ١نٞ(  لآِررررررـْ، وٕخررررررلي وررررررلؿْ، 

  ؿ كٖ ولؿْ



hap 

 بخت، اقبت 



haphazard 

 ب   ور ت،تدفر، بت بر دظرر 



haphazardly 

  د  ٟ ٔرّٟ، ؿك ُ٘  ل ُ٘،  ٗ ٗٛك حْدؿـٟ



hapless 

 بخت بر گشت ، بد اقبت ، دتگوار، شوم، تلخ



harangue 

 رسز خوادر، داد و بیداد، سخدرادر ؼرا 



harass 

بسرررررتو، اوردن، عرررررتسز کرررررردن، اذیرررررت کرررررردن، 
 )دظترج( حر ت پیدرپج کردن، خست  کردن



harbinger 

 پیتم آور، ردتدی،پیشگتم 



harbor 

 پدت، دادن ب ، رخفر کردن 



hardship 

ىررررررررررؾخٟ، َِررررررررررمج، گلـخرررررررررردكٞ، َِررررررررررىالث، 

 حٕگـىخٟ،  يلث



hardy 

 گیت، رقتوم در برابر سررت، قوی، ستن سخت 



harmful 

 ؽ لٔدک ، ِٖل



harmony 

)ِٛىررررررر١مٟ(   ّ٘ررررررردٕ٘گٟ، ىررررررردمگدكٞ، حٛ ـرررررررك،

 ٘دكِٟٛٔ، 



harping 

 یک ریز راسع ب   یزی حرؾ زدن 



harridan 

 پ١لمْ، ـدعَٗ  م کدك  ـخدؿٖ،  فل٠ج



harrowing 

 درددتی، د خراش، دتراحت کددد، 



harry 

پیوسرررت  حرلررر  کرررردن بررر ، تتخرررت و ترررتز کرررردن، 
 ب  ستو، آوردن، ؼترت کردن



harsh 

م ررررل، مِؾررررج، زِررررنٖس ىرررر ظ، پدكچررررٗس ؽَررررٓ، 

حٍرررررؼ، زّرررررـ ، ّرررررـ ٞ ِرررررلؿس ؽَرررررٓ، مِؾرررررج، 

ٔؾل ٍرررر١ـٖ، وٍفررررج، زّررررـ ٞ مْ، ّررررـ ٞ پلٔررررـٖس 

م٠رررل، ٔررردمن، زٍرررؾِس صرررـٞ، ؽَرررٓ،  رررٟ كعرررُ، 

ز وٍّررردث ٚ ٌغرررٓس حٕرررـ، ؽَرررٓ ز لٖررردٚثس ؽَرررٓ، 

  ٟ كعّدٔٗ، ىؾج ٍـ٠ـ



harvest 

  لؿ ٍج ولؿْ، ؿكٚ ولؿْ، صّع ولؿْ



hasten 

 ٍخد٠دٔـْ، ٍخدـخٓ



hasty 

  ضٛي، ٔدٍى١بد،  ضٛالٔٗ، ٍخد نؿٖ



hatch 

 ددری  ، سوراخ، در زیری 



haughtiness 

 بتد درتغ، ؼرور، تکبر، دخوت 



haven 

 پدتهگت،، رترن، ستی ددج، گوش  ارن 



havoc 

 خرابر، ؼترت، ویران کردن



hazardous 

 پر رخت ر،، خ ردتی 



hazy 

 ر  آ ود، ؼبتر آ ود، )رت،، خورشید( گرفت 



headlong 

برررردون تتررررر ، بررررت ترررررتم سرررررعت، برررردون فکررررر،  
 دسدسید،



headstrong 

 سررروج، خرررود رای، یکددرررد،، کلررر  شرررق، رحکرررم،  
 ثتبت قدم، سر سخت، ادع تؾ دتپذیر



heckler 

کسررررر کرررر  سررررخدرادر کسررررر را ق ررررع رررررر کدررررد،  
 حرؾ کسر رر دودکسر ک  تو 



hedonist 

  ذت گرا، پیرو رذهب ا،ت ت  ذت 



heed 

 ر حظ  کردن، رح  گذاشتن، اعتدت کردن 



heedless 

 بر اعتدت، بر توس 



hegemony 

تفرررررو ، تسرررررل ، برترررررری، رهبرررررری، پیشررررروایر،  
 دفوذ



heighten 

  ـن ٠ٌ ؿ ؿْ ، م٠دؿ کلؿْ



heinous 

 فسیع، شریر، خبیث 



heir 

 )ِلؿ( ، ١ِل د  ل  ٚ كد



hence 

  م  ٠ٓ صٙج  م  ٠ٕلٚ



herbivorous 

 علؾ خوار، گیت، خوار



herdsman 

 چٛپدْ



heresy 

 ارتداد، سدت شکدر، بدعت 



heritage 

 ١ِل د



hermetic 

کیررررر ، هوابدرررررردی شرررررد،، برررررردون ردفرررررذ، ررررررربهم،  
 ررروزگدگ، 



hermitage 

 ،ورع ، کدج عز ت 



hero 

 لٙلِدْ ، پٍٙٛ ْ



herpetologist 

 رتخ،ص خزدد، شدتسر 



hesitate 

ِرررررـؿ  رررررٛؿْ، حلؿ٠رررررـ ورررررلؿْ، ؿٚؿي  رررررٛؿْ، ٍررررره 

 ولؿْ، ؿكٔگ ولؿْ، ِىذ ولؿْ



heterodox 

 بدعت آریز، دترتعترؾ، دت ب  روا 



heterogeneous 

 دترتستدس، دتسور، دتهرگن 



hew 

 بریدن، ق ع کردن، زدن بت شرشیر 



heyday 

دوران شرررررررررکوفتیر، روزهرررررررررتی   یرررررررررر، اوج  
 رودق



hiatus 

 وقف ، شکتؾ، فت،ل  



hibernal 

 زرستتدر



hibernate 

 ب  خواب رفت  )زرستتدر



hierarchy 

سلسرررررل  رراترررررب،  بقرررررتت، درسرررررتت، رقتررررررتت،  
 هیئت حتکم



hieroglyphic 

 ت،ویردگتری، ب  خ  ت،ویری 



highlight 

حأو١ررررـ وررررلؿْ  ررررل،  لصيررررخٗ ولؿْ،زٍٔٛررررخٗس  ررررد 

 ِدژ٠ه َِؾِ ولؿْ



hilarity 

 خدد،، قهق ، شتدی 



hinder 

گرررلـخٓ، ىرررـ ك ٖ ٍرررـْ، ِررردٔع ٍرررـْ، صٍرررٛٞ... ك  

 ِن عُ ٍـْ، ِؾخً ولؿْ



hindmost 

 واپسین، آخرین، عقب ترین 



hindrance 

 سد، رتدع، رزاحم 



hinterlands 

 پس کراد  )سؽرافر



hireling 

 پو  بگیر، رزدور 



hirsute 

 پررو، بت ریش و روی بلدد 



histrionic 

 تئتتری، درتیشر، بتزیگری 



histrionics 

دررررررتیش، اسررررررا دررررررتیش، ظتهرسرررررتز ، ،رررررحد  
 ستز 



hoard 

ذخیرررر، کرررردن، سررررع کرررردن، ادررردوختن، احتکرررتر  
 کردن



hoary 

 سفید)رو(، ختکستری، ریش سفید، پیر



hoax 

کلرررررک، دوز و کلرررررک، حقررررر ، شررررروخر احرقتدررررر ، 
 دست ادداختن



hollow 

 پٛک، حٙی، پٛچ



holocaust 

 آتش سوزی



holster 

 سلد اسلح ، سلد تپتد   



homage 

 ادای احترام، کردش، تعظیم، تقدیر، تکریم 



homeostasis 

 خودپتیداری 



homespun 

 ختدگر، ستد،، دستبتؾ



homicide 

 لخً، صٕد٠ج، آؿَ وَٟ، لدحً، آؿِىٌ



homily 

 وعظ، روعظ 



homogeneous 

 هرگون، رتشتب ، هرگن، رتستدس



hone 

 بت سدگ تیز کردن



hoodwink 

گرررررررو  زدن، کلرررررررک زدن، کررررررر ، سرررررررر کسرررررررر  
 گذاشتن، اؼفت  کردن، فریب دادن



horde 

 ای ، گل ،گرو، ترکتن 



horrid 

 ٚعَخٕدن، حلىٕدن، ٌٕ٘ٛدن،  ـ،  ـخٖدط



hortatory 

 د،یحتر، تشویقر 



horticultural 

 بتؼبتدر



horticulture 

 ٘د گ١دٖ  دؼبدٔی  ٍّی،  ٍُ ك٠ٚد١ٔـْ



hostile 

دتسرررررررتزگتر، خشرررررررن، ع،ررررررربتدر،عداوت،عرلیتت 
 خ،رتد 



hostility 

 دشردر، عداوت، سو دیت، دفرت



hovel 

 کلب  )ب  تحقیر(، آ ودک، خراب  



hover 

ایسرررتتدن )هلرررر کررروپتر در هررروا(، ایرررن پرررت و آن پرررت  
 کردن، پلکیدن



however 

 ٘لچٕـ  گلچٗ



hubbub 

 هرهر ، و و  ، سرو،دا، هیتهو 



hubris 

 دخوت، تکبر، تفرعن 



hue 

 ردگ، ت  ردگ، ستی  



hue and cry 

 سرو،دا، دادوهوار، دادوفریتد 



hum 

 مِنِٗ کلؿْ



humane 

رهراریز،برررررترروت ،رحررررریم ،رهربرررررتن ،بتشرررررفقت  
 ،تهذیبى، ادستدر



humdrum 

یکدواخرررت، رعررررو ر، خسرررت  کددرررد،، کسررر  کددرررد،، 
 ر   آور



humid 

دردرررررررررررررررررررررررتی ،ترررررررررررررررررررررررر،دم ،رر ررررررررررررررررررررررروب  
 ،دردار،ابدار،بختردار



humility 

 فروتدى ،افتتدگى ،تواضع ،حقترت ،تحقیر



hummock 

 تپ  گرد،پشت  ،براردگى، تپ  کو ک 



humus 

خرررتی گیرررت، دار،خرررتی درخرررت ،گیتخرررتی، خرررتی  
 بر 



hurdle 

 ِدٔع



hurtle 

خرررررروردن ،ت،ررررررتدؾ کررررررردن ،ر،ررررررتدؾ شرررررردن  
 ،پرت کردن ،ادداختن ،پی  دادن



husband 

هرررردر درررردادن، ذخیررررر، کررررردن، برررر  بهترررررین وسرررر  
 ر،رؾ کردن



husbandry 

کشررررررتورزى ،کشررررررتکترى ،ف حررررررت ،بتؼبررررررتدى،  
 ،رف  سویر، قدتعت



hut 

 کٍبٗ، کدٍدٔٗ، آٌٛٔک



hybrid 

 حیوان دو رگ ، گیت، پیوددی 



hydrophobia 

 ررد ترس از اب ،اب گریزى 



hyperbole 

 ربت ؽ  ،ؼلو،گزاؾ گویى 



hypercritical 

 عیب سو، ایراد گیر، خرد، گیر



hypochondriac 

 خودبیرترادگتر، د تر بیرتری خود هراسر 



hypocritical 

 ریتکتر،رتظتهر،دورو،بتریت 



hypothetical 

 فرضى ،برادگتشتى



ichthyology 

 رتهر شدتسر



icon 

 شرتی ، ترثت  



iconoclast 

 بت شکن



iconoclastic 

 دوآوراد سدت شکدتد ، ادق بر، 



ideal 

 ِ ٍٛب، ؿٌؾٛ ط،  ٠ـٖ آي



identify 

 ٍٕدؽخٓ، حَؾ١ِ ؿ ؿْ



ideology 

 ایدیو وژی، ررام، رسلک 



idiom 

 گرو، واژ،، سبک، اسلوب،شیو، دگترش 



idiosyncrasy 

خ،و،رررریت فررررردی، ویژگررررر شخ،ررررر، رفتررررتر  
 ختص و عسیب



idle 

ٗرررً، حٕبرررً،  رررٟ ـد٠رررـٖ، ّرررفجس ١ىدك،  دٗرررً ٚ  رررد 

زىررررد دث ورررردكس  ١ىرررردكٞ، زحررررله ٚ ٍررررد٠عٗس  ررررٟ 

 ىرررررده، زـعرررررًس  ١ىررررردك/ ٚي گَرررررخٓ،  رررررٗ   دٌرررررج 

 گقك ٔـْ



idol 

  ج، ُّٕ، ِضٛب



idolatry 

 بت پرستر، ،دم پرستر، ستتیش گری



idyllic 

 ستد،، بت،فت، بر ؼ  و ؼش 



igneous 

 آذرین، آتش فشتدر 



ignite 

 رحتر  ستختن، رشتع  کردن، روشن کردن 



ignoble 

ددگرررررین، برررررر شرررررررتد ، پسرررررت، ؼیرررررر ا،ررررری ،  
 فرورتی 



ignominious 

 رسوا، رفتضح، روسب رسوایر، ددگ آور



ignominy 

 رسوایر، ددگ، عر  شرم آور 



ignore 

ٔىرررلؿْ  رررٗ،   خٕرررد ٔىرررلؿْ ٔدؿ٠رررـٖ گرررلـخٓ، حٛصرررٗ 

  ٗ، ِغً ٔگق ٍخٓ  ٗ



ilk 

 تیر،، ختدواد،، دوع، سور، گود ، دست ،  بق 



illegal 

ٔدَِررلٚع، ؼ١ررل    ررل ؽررالؾ لرردْٔٛ،  ؼ١ررل لرردٟٔٛٔ،

 ِضدم



illicit 

 ؼیر قتدودر، دترشروع



illimitable 

 دترحدود، بر حد و ح،ر



illiteracy 

 ىٛ ؿی  ی



illuminate 

روشرررررررن کرررررررردن، درررررررورادر کرررررررردن، وضررررررروح  
 بخشیدن، توضیح دادن



illusion 

 ت،ور خیت ، خیت  بت  ، خ تی حسر 



illusive 

 گو  زددد،، واهر



illusory 

 گو  زددد،، ت،وری، ؼیر واقعر، واهر



illustrate 

ؿ ؿْ، َٔرررردْ ؿ ؿْ،  ررررد كٍٚررررٓ ىرررردؽخٓ، حٕٛرررر١ظ 

ِزرررردي / حْرررر٠ٛل حٕٛرررر١ظ ؿ ؿْ، زوخرررردبس ِْررررٛك 

 ولؿْ



illustration 

 ح٠ْٛل ، ٍلط



imbalance 

 عدم تعتد ، دت برابری، شکتؾ 



imbecility 

 خدگر، حرتقت، سفتهت، کوددر



imbibe 

 دوشیدن، آشتریدن 



imbroglio 

روقعیررررت دشرررروار، رخر،رررر ، تدگدررررت، درگیررررری،  
 رعض 



imbue 

 پر کردن، آکددن،  بریز کردن 



immaculate 

 بر عیب، بر دقد، پتکیز،، تریز 



immense 

 ررری  ٔرررـ مٖ ، گرررن ؾ ،  ١کرررل ْ ، پٕٙررردٚك ، ٚىررر١ع 

 ، کالْ ،  ي١دكؽٛب ، ِّخدم ،  دٌی



imminent 

 قریب ا وقوع، دزدیک



immobility 

 بر تحرکر، سکون، ثتبت بودن 



immolate 

 قربتدر کردن، فدا کردن 



immune 

 ر،ون، ایرن، خ ص، آزاد، رعتؾ 



immure 

 زددادر کردن، حبس کردن 



immutable 

 ؼیر قتب  تؽییر، ثتبت



impair 

   ر  زدن، آسیب زدن، تضعیؾ کردن 



impale 

 سوراخ کردن 



impalpable 

 دترلروس، دترحسوس 



impart 

 سهم بردن، افشت کردن، بیتن کردن 



impartial 

 بر  رؾ، بر ؼرد، رد،ؾ، عتد  



impassable 

 ؼیر قتب  گذر، ؼیر قتب  عبور 



impasse 

 بن بست، شرای  دتگوار بدون را، فرار 



impassive 

گدررررگ، بررررر تفررررتوت، سرررررد، بررررر احسررررتس، خررررود 
 دار، آرام



impeach 

تحررررت تعقیررررب قرررررار دادن، رررررتهم کررررردن، اعرررر م  
 سرم کردن علی 



impeccable 

 کتر ، بر عیب، ردز، از گدت،، رع،وم 



impecunious 

 بر پو ، رحتتج، تهر دست، رفلس



impede 

 رتدع شدن، سلوگیری کردن 



impediment 

 رتدع، اشکت ، سد را،، دقص، اخت   



impel 

 رسبور کردن، وادار کردن، کشتددن 



impending 

 قریب ا وقوع 



impenetrable 

ؼیررررررر قتبرررررر  دفرررررروذ، ؼیررررررر قتبرررررر  دری، دسررررررت  
 دیتفتدر



impenitent 

 کسر ک  پشیرتن دیست، توب  ستیز



imperative 

 الزم، اسبتری



imperceptible 

ؼیرررررر قتبررررر  رشرررررتهد،، درررررتررئر، دیرررررد، دشرررررددر، 
 سزئر، دترحسوس



imperfect 

 ٔدلِ، ٔدحّدَ



imperial 

 سل دتر، هرتیودر، شتهدشتهر، ارپراتوری 



imperious 

آررادرررر  )دگررررت،، حت ررررت(، تحکررررم آریررررز، رتبکررررر،  
 رتفرعن



impermeable 

دفررروذ دتپرررذیر، آن کررر  آب را از خرررود عبرررور دررررر  
 دهد



impertinent 

برررررر ادب، برررررر دزاکرررررت، پرررررر رو، برررررر شررررررم،  
 گستتخ



imperturbable 

 آرام، خودسرد، بر تشویق، تشویق دتپذیر 



Impervious 

 دفوذ دتپذیر، تتثیر دتپذیر، رقتوم، بر اعتدت 



impetuous 

ترررتب، تدرررد، شرررتتب زد،، عسرررو ، کرررم  تقرررت، برررر 
 دسدسید،



impetus 

 دیروی رحری، ادگیز، 



impiety 

 بر اعتدتیر ب  ارور رذهبر، بر دیدر، کفر 



impinge 

 گرررردرت  کررررردن، تسررررتوز کررررردن، تررررتثیر کررررردن،  
برخررررررورد کررررررردن، دخت ررررررت کررررررردن، در تضررررررتد 

 بودن



impious 

بررررررر اعتدررررررت برررررر  ارررررررور رررررررذهبر، بررررررر دیدررررررر،  
 خدادشدتس



implacable 

 سدگد ، کید  توز



implausible 

 دتررکن، دپذیرفتدر، ؼیر قتب  قبو ، دتروس 



implement 

عرلررررررر کررررررردن، تحقررررررق بخشرررررریدن، برررررر  ادسررررررتم  
 رستددن، اسرا کردن، پیتد، کردن



implementation 

 ىدمٞ صل  ،  ٔضدَ ، پ١دؿٖ 



implicate 

درگیرررر کرررردن، پرررتی کسرررر را بررر  ریرررتن کشررریدن،  
 رتهم ب  هرکتری کردن



implication 

 اشتر،، اشتر، ضردر،رفهوم، رعدر 



implications 

  ٍدكٖ، ؿالٌج، ِفَٙٛ، ىخٕبدٗ



implicit 

 ضردر، تلویحر، پوشید،



implode 

 از درون فرو ریختن، ترکیدن، ردفسرشدن 



implore 

 ا ترتس کردن، تردت کردن، استدعت کردن



implore  

درخواسرررت کرررردن از، عسرررز و البررر  کرررردن بررر ، 
 ا ترتس کردن ب ، استؽتث  کردن از



imply 

بررر   رررور ضرررردر گفرررتن، اشرررتر، کرررردن، حرررتکر  
 بودن از،  یز و،ؾ دتپذیر



impolitic 

 دترعقو ، دور از خرد، دور از ر،لحت 



imponderable 

 یررررز رحتسررررب  دشررررددر،  یررررز ؼیررررر قتبرررر  ادررررداز، 
 گیری،  یز و،ؾ دتپذیر



import 

 اهریت، رعدر، رفهوم 



importunate 

 سرج، ر،ر، )تقتضت( ر،راد 



importune 

ا،رررررار کررررردن، عررررتسز کررررردن، خسررررت  کررررردن،  
 ر،راد  خواستن



impostor 

 شیتد، دؼ  بتز، وادرودکددد،، ؼتضب 



imposture 

ادی، شررررررترالتتدر، حقرررررر  بررررررتزی، ظتهرسررررررتزی،  
 فریب



impotent 

 ضعیؾ، دتتوان، عتسز



impoverish 

  ی لٛث کلْٚ ، ـم١ل کلؿْ



imprecation 

  عن، دفرین، دشدتم، فحش، هتتکر 



impregnable 

 تسخیردتپذیر، ح،ین، تسخیردشددر 



impresario 

ررررردیر ارررررتکن تفریحررررج و درتیشررررج، ررررردیر اپرررررا، 
 ردیر یتراهدرت  اپرا و کدسرت



impressive 

 حغي١ٓ  ل ٔگ١ن



impromptu 

 فر ا بداه ، ارتست ر



improperly 

  ٗ ٗلمٞ ٔدٍد٠يج،  ٗ ٗلمٞ ٔدِٕدىب



impropriety 

 بر تدتسب، خ ت، ؼل ، عر  دتپسدد 



improvident 

 اسراؾ کتر، و خرج



improvise 

 فر ا بداه  ستختن، فر ا بداه  سرودن 



imprudent 

 ؼیرعتق د ، دسدسید،، عسوالد  



impudence 

 وقتحت، بر شررر، بر حیتیر، گستتخر



impugn 

ررررورد رخت فرررت قررررار دادن، ررررورد ادتقرررتد قررررار  
 دادن، ب  ربترز،  لبیدن، ادکتر کردن



impuissance 

 بر قوتر، عسز، دتتوادر، سستر



impulsively 

  ی  ك ؿٖ ،  ی ؿ١ًٌ



impunity 

 بخشودگر، رعتفیت 



impute 

 دسبت دادن ب  )گدت،، خ ت(، رب  دادن ب 



in practice 

 ؿك  ًّ



inaccessible 

 ؿٚك  م ؿىخله ، ؽدكس  م ؿىخله



inactive 

 ؼ١لـعدي ،  ی حغلک



inadvertently 

سرررهوا، ددادسرررت ، دتخواسرررت ، اشرررتبت، دظرررری، برررر 
 دقتر



inalienable 

 ؼیر قتب  ادتقت )حقو  و ؼیر،(، الیدفک



inane 

 بر رعدر، احرقتد  



inanimate 

 بر ستن، بر روح، ررد،، فتقد حیتت 



inarticulate 

شخ،ررررر کرررر  درررررر توادررررد حرررررؾ بزدررررد، کرررر  از  
حررررؾ هرررتیش هررری   یرررز فهریرررد، دررررر شرررود، کررر  
قررردرت بیرررتن دررردارد، گدرررگ، درررترفهروم، دتشرررررد،، 

 بر سر وت 



inasmuch as 

  م آٔضد کٗ



inaugurate 

رسرررررت آؼررررتز کررررردن،  ررررر تشررررریفتتر رعرفررررر  
 کردن



inauspicious 

ٍَٛ 



incandescent 

 ا تهتبر، فروزان، تتبتن، برآشفت ، برافروخت  



incantation 

 دعت، ورد، افسون، ستدو، سحر 



incapacitate 

 دتتوان کردن، عتسز کردن، دررتدد، کردن



incarcerate 

 رحبوس کردن، ب  زددان ادداختن 



incarnate 

 در هیئت ادستن، در قت ب ادستن، رسسم 



incarnation 

 تسسد، سسد پذیری، تسسم



incendiary 

شخ،رررررر کررررر  ایسرررررتد حریرررررق ررررررر کدرررررد، آترررررش 
 افروز، )برب، رواد( آتش زا



incense 

ع،رررربتدر کررررردن، خشرررررگین کررررردن، از کررررور،  
 برآشفتندر رفتن، 



incentive 

 ادگیز،، رحری، رشو ، د گررر، د ی  



inception 

 آؼتز، شروع، ابتدا، شروع کتر



incessant 

پشررررت سررررر هررررم، پررررر در پررررر، بررررر وقفرررر ، ررررردام، 
 الیدق ع



inchoate 

 تتز، شک  گرفت ، ابتدایر، رقدرتتر



incidence 

ریزان)بیرررررررتری، سدتیررررررت(، در،ررررررد )وقرررررروع(،  
 ریزان شیوع، دارد ، )سدتیت و ؼیر،(وقوع



incidental 

 ؼیر ضروری، سزئر، فرعر، اضتفر 



incipient 

در رراحرررر  او یرررر  )بیرررررتری، قیررررتم، ؼیررررر،(، کرررر   
 تتز، شروع شد،



incisive 

دیشررررردار) حن، ادتقرررررتد و ؼیرررررر،(، گزدرررررد،، تدرررررد،  
 ،ریح، بر پرد،، دتفذ، قت ع



incite 

شررروراددن، بررررادگیختن، تحریرررک کرررردن، بتعرررث  
 شدن، روسب شدن



inclement 

 دترستعد، بد، سرد، توفتدر 



inclination 

ٔٙرررررردؿ ، ىرررررر١لث ، ٗب١عررررررج ، حّد٠ررررررً ، ٍرررررر١ب ، 

  ٔغل ؾ



incline 

 شیب، سرازیری



inclined 

 رتی ، رترتی ، راؼب، بتاستعداد 



inclusive 

 فراگیر، سترع 



incognito 

دتشرررردتس، برررر  هویررررت سعلررررر، بت بررررتس ربررررد ، بررررت 
 اسم رستعتر



incoherent 

فتقرررررررد ادسرررررررستم )،رررررررحبت، سررررررربک و ؼیرررررررر،(، 
گسررررریخت ، دتپیوسرررررت ، آشرررررفت ، برررررر رعدرررررر، ؼیرررررر 

 رد قر



incommodious 

 کو ک )ست، رکتن(، دتردتسب 



incompatible 

دتسررررررتزگتر، رؽررررررتیر، درتضررررررتد، دررررررتسور، کرررررر   
 آبشتن ب  یک سوی درر رود



incongruity 

 عدم تدتسب، دتهرتهدگر 



incongruous 

 دترتستدس 



inconsequential 

 بر اهریت، سزئر، بر ارزش، پیش پت افتتد، 



inconsistency 

رؽرررررتیرت، تضرررررتد، عررررردم ادسرررررستم، گسررررریختگر،  
 دتهرتهدگر، دتستزگتری



incontinent 

فتقررررد خویشررررتن داری، کرررر  درررررر توادررررد خررررود را  
 کدتر  کدد، هرز،، شهوتران



incontrovertible 

بررررر  ررررون و  رررررا، ؼیررررر قتبرررر  بحررررث، رحقررررق،  
 ؼیر قتب  ادکتر



incorporate 

پررررررررذیرفتن، در بررررررررر وارد کررررررررردن، گدستدرررررررردن، 
گررررررفتن، ادؼرررررتم کرررررردن، یکرررررر کرررررردن، در هرررررم 

 آریختن



incorporated 

 ٍلوج ربج ٍـٖ



incorporates 

٠ىررررٟ وررررلؿْ،  ٙررررُ پ١ٛىررررخٓ، ِخغررررـ وررررلؿْ، ربررررج 

 ولؿْ



incorporeal 

 ؼیررتدی، ؼیرسسرتدر، رسرد 



incorrigible 

 ؼیر قتب  ا، ح، درست دشددر 



incredulity 

 دتبتروری، شک 



incredulous 

 دیربتور، آریخت  بت دتبتروری



increment 

 اضتف  حقو ، افزایش، ترقر 



increments 

  ـن ٠ٌ، حللٟ ، ىٛؿ، حٛىعٗ



incriminate 

رق،ررررر دادسررررتن، گدتهکررررتر دادسررررتن، پررررتی کسررررر 
 را ب  ریتن کشیدن، رتهم کردن



incrustation 

 پوست ، قشر، الی ، ورق 



incubate 

 سوس  درآوردن، روی تخم خوابیدن 



incubus 

 سدگیدر، فشتر، رراقبت روادر، کتبوس 



inculcate 

تعلرررریم دادن، آررررروزش دادن، تلقررررین کررررردن، ا قررررت  
 کردن



incumbent 

 الزم، واسب، فرد، رقتم رسئو ، رت،دی 



incur 

 بتال آوردن، ب  ستن خریدن، رتحر  شدن 



incursion 

هسرررررروم، یررررررورش، تهررررررتسم، حرلرررررر ، ت،رررررررؾ،  
 اشؽت  روقت



indeed 

  ٗ ك ىخٟ ٚ لعد ، صـ  ،



indefatigable 

 خستگر دتپذیر، دستو، 



indelible 

پررررتی دشررررددر ) کرررر ، سرررروهر(، از یررررتد درفتدررررر،  
دشرررررددر، درررررتزدوددر، رحرررررو دشرررررددر، فرارررررروش 
 زای  دشددر



indemnify 

 بیر  کردن، سبران کردن، پرداختن 



indentation 

کدگرررر،، دددادررر ، بریررردگر، فرودرفتگرررر، فت،رررل   
 از سر وس ، تورفتگر



indenture 

برررت قررررارداد رتعهرررد شررردن )حقرررو (، بررر  شرررتگردی  
 گذاشتن



indeterminate 

 ربهم، دترعلوم، دترشخص، دترعین



indicate 

 َٔدْ ؿ ؿْ،  ٍدكٖ ولؿْ



indicative 

 دشتن دهدد،، دشتدگر، گویت 



indices 

 ع رت، شتخص، دشتد ، درتیدد، 



indict 

اعررر م سررررم کرررردن، کیفرررر خواسرررت درخواسرررت  
 کردن علی 



indifference 

 ررررٟ   خٕررررد٠ٟ،  ررررٟ  ررررٟ  اللگررررٟ،  ررررٟ حررررٛصٟٙ، 

 حفدٚحٟ



indifferent 

بررر احسررتس، بررر ع قرر ، بررر تفررتوت، بررر اعتدررت، 
 رتوس ، رعرو ر



indigence 

 تدگدستر، تهیدستر، فقر



indigenous 

 بورر،  بیعر، ذاتر، ف ری 



indigent 

 تهیدست، فقیر 



indignation 

برافروختگرررر، خشرررم، تدفرررر، دفررررت، برآشرررفتگر، 
 ادزستر



indignity 

تررررروهین، اهتدرررررت، برررررر احتراررررررر، تحقیرررررر، برررررر  
 حررتر



indiscretion 

برررى احتیرررت ى ،برررى ر حظگرررى ،برررى خرررردى ،برررى  
 عقلى



indiscriminate 

بررررر هرررردؾ، اتفررررتقر، درهررررم بررررر هررررم، دترتسررررتدس، 
 ت،تدفر



indispensable 

ٚ صررررب ، عخّرررری ، چرررردكٖ ٔررررد پررررق٠ل ، ٕررررلٚكی ، 

 ٔدگن٠ل ، ّلؾ ٔرل ٔکلؿٔی ، المَ  الصل 



indisputable 

ؼیرررررر قتبررررر  بحرررررث، برررررر  رررررون و  ررررررا، رسرررررلم، 
 ق عر، ادکتردتپذیر



indissoluble 

 رتددگتر، پت بر ست، هریشگر، ثتبت 



individuals 

  ٍؾدُ،  ـل ؿ



indoctrinate 

آرررروختن، تلقرررین کرررردن، آؼشرررتن، اشررربتع کرررردن، 
 تعت یم رذهبر یت حزبر را آروختن ب 



indolent 

 تدب ، بر حت ، سست 



indomitable 

تسرررررررلیم دتپرررررررذیر،  سبرررررررتز، سرسرررررررخت،  سررررررروج، 
 سرکش



indubitable 

 رسلم، بر شبه ، تردیددتپذیر، ؼیر قتب  تردید



induce 

رتقتعرررد کرررردن، راضرررر کرررردن، ترؼیرررب کرررردن،  
 وادار کردن،)بیرتری و ؼیر،( بتعث شدن



inductive 

دتیسررر  گیرررری برررت روش اثبرررتت از سرررز بررر  کررر ،  
 استقرایر



indulgent 

شررررروخ  برررررع، آسرررررتن گیر)پررررردر و ررررررتدر(، اهرررررت  
 اؼرتد، اهر گذشت



industrious 

 سختکوش، ستعر، پرکتر 



inebriated 

  و ، رست 



ineffable 

 شخص ؼیر قتب  تو،یؾ ،دگفتدى



ineffectual 

 بیهود، ،بى دتیس  ،بى اثر،ؼیر روثر،بیفتید، 



inefficacious 

 بى خت،یت ،دت سودردد،بى فتید، ،بى اثر



ineluctable 

دررررررت گریز، ررررررتر، دتپررررررذیر،ؼیر قتبرررررر  رقتورررررررت  
 ،دت تر



inept 

برررى عرضررر  ،درررت شتیسرررت  ،درررتسور،بى رعدرررى ،برررى  
 رد ق ،دتدان، دست و پت  لفتر



inequity 

برررج عررردا تى ،برررى اد،رررتفى ،درررت درسرررتى ،خررر ؾ 
 روازین اد،تؾ



inerrancy 

خ تدتپرررررذیری،  ؽرررررزش دتپرررررذیری، رع،ررررروریت،  
 بر گدتهر



inert 

،درررت کتر،فتقرررد دیرررروى برررى حرکرررت ،برررى اثر،خدثرررى 
 سدبش ،بج روح ،بج ستن ،ستکن ،راکد



inevitable 

دررررررت  تر،دررررررت گزیر،استدررررررتب دررررررت پررررررذیر، تر، دررررررت 
پرررررذیر،ؼیر قتبررررر  ارتدرررررتع ،حتررررررت،حترى ا وقررررروع 

 ،بدیهى



inexorable 

دررررررم دشرررررددى ،سرررررخت ،سررررردگد  ،برررررى شرررررفقت  
 ،تسلیم دشددى



infallible 

 خ ت،ردز، از گدت، ؽزش دتپذیر،ر،ون از 



infamous 

 دفرت ادگیز شدیع ،رسوایى اور،ددگین ،بددتم 



infancy 

 آؼدم ك ٖ،   خـ ٞ ودك، ؿٚك ْ آؼدم٠ٓ



infer 

بسرررررتن ،اسرررررتدتتج کرررررردن ،اسرررررتدبت  کرررررردن ،پرررررى 
 بردن ب  ،حدس زدن ،اشتر، کردن بر



infernal 

 دوزخى ،دیو ،فت ،شی تن ،فت ،شریر 



infidel 

 کتفر،بج دین ،بى ایرتن ،شخص ؼیر رورن



infiltrate 

دفرررروذ کررررردن در رد قرررر  ،تررررراوش کررررردن ،دشررررر  
 کردن ،در خ و  دشرن دفوذ کردن



infinitesimal 

 بى ادداز، خرد،بیدهتیت کو ک



infirmity 

 ضعؾ ،دت توادى



inflammable 

 پق٠ل ٚك،  ٌخٙدب گ١ل، ٍعٍٗ آحٌ



inflated 

بررررررتدکرد، ،رتررررررورم ،زیتدشررررررد، ،بررررررت ر را  ،زن 
 رتکبر، قلدب  سلدب 



influence 

 حدر١ل ؿ ٍخٓ ،  رل گق ٍخٓ  ل



influx 

 دفوذ،رخد  ،تتثیر،ورود،هسوم ،ریزش 



informal 

ؼیررسرررررررى ،ؼیررررررر رسرررررررى ،خ،و،ررررررى ،بررررررى 
 قتعد، ،بى تشرفتت



infraction 

 دقد ،تخلؾ ،شکستن



infrastructure 

پ١رررررـ ٠ٌ ، ٍررررردٌٛؿٖ ، ىررررردمِدْ ، م٠رررررل ىررررردمی ، 

 م٠ل ٕد



infrequently 

  ٗ ٔـكث ، گٙگدٖ



infringe 

دقررررد کررررردن ،تخلررررؾ کررررردن از،تسررررتوز کررررردن 
 از،تعدى



ingenious 

داراى قرررررررررررو، ابتکرررررررررررتر،ربتکر،داراى هررررررررررروش  
 ابتکترى ،بت هوش ،دتشى از زیرکى ،رخترع



ingenuous 

 ،تؾ و ستد، ،بى تزویر،ری گو، ا،ی  



ingrained 

 دیرید  ،ریش  کرد، ،ذاتى



ingrate 

 دتسپتس ،درک دتشدتس ،دتشکر،حق دتشدتس



ingratiate 

خررررود شرررریریدى کررررردن ،رررررورد   ررررؾ و عدتیررررت 
 قرار دادن ، رؾ توس  قرار دادن



ingredients 

  ٕدّل ، حلک١بدث



inhabit 

ىرررردوٓ ٍررررـْ/  ررررٛؿْ ؿك، مٔررررـگٟ وررررلؿْ،  لدِررررج 

 ؿ ٍخٓ ؿك، ِغً مٔـگٟ  ٛؿْ



inherent 

 ذاتى ،ا،لى، ف ری 



inhibit 

بررررتز داشررررتن و دهررررى کررررردن ،ردررررع کررررردن ،رررررتدع 
 شدن ،از بروز احستستت سلوگیرى کردن



inhibition   

 بتزداری، سلوگیری از بروز احستستت



inimical 

دشرررررررررررررررررردتد  ،خ،ررررررررررررررررررتد  ،ؼیردوسرررررررررررررررررتتد  
 ،دترستعد،رضر



inimitable 

 ؼیر قتب  تقلید،بى رتددد،بى رقیب ،بى دظیر 



iniquitous 

 تب  کتر،شریر،دتبکتر،ؼیر عتدالد  ،دتحق



iniquity 

 بر اد،تفر، شرارت



initially 

 ؿك  خـ ،  ّال  



initiate 

کرررردن ،ترررتز، وارد کرررردن ابرررداع کرررردن ،ابتکرررتر 
،اؼرررررتز کرررررردن ،بدیرررررتد دهرررررتدن ،دخسرررررتین قررررردم را 

 برداشتن



injurious 

 رضر،اسیب رستن 



inkling 

 اشتر،، )ربهم( ت،ور



innate 

درون زاد،ذاترررررررررررررررررى ،ف ررررررررررررررررررى ،سبلرررررررررررررررررى  
،رررررررتدرزاد، بیعى ،الیدفررررررک ،ا،ررررررلى ،داخلررررررى 

 ،درودى ، سبدد، ،ؼریزى



innocuous 

 بى ضرر،بر آسیب 



innovation 

حرکرررررررررت سدیرررررررررد،دواورى ،بررررررررردعت ،ابرررررررررداع  
 ،تؽییر، یز تتز، ،دو اورى



innovative 

 خ قتد 



innuendo 

 کدتی ، )ب  تحقیر( گوش  و کدتی 



inopportune 

 دتبهدگتم ،بیست،بى روقع ،دتردتسب ،بى رورد



inordinate 

 حد،رفر ،ؼیر رعتد بى ادداز، ،بیش از 



inquisitor 

 رفتش عقتید، رترور تحقیق، رتروررسیدگر 



insalubrious 

دتستزگتر،رضرررررررر برررررررراى تددرسرررررررتى ،برررررررد اب و 
 هوا،دتگوار



insatiable 

 سیر دشددى 



inscribe 

 ٘د ىخْٛ عک کلؿْ، ٍٔٛخٓ، عضدكی كٚی



inscrutable 

ؼیرررررررررر قتبررررررررر  دری، دفررررررررروذ دتپرررررررررذیر،ررروز، 
 دتشدتخت ، دست دیتفتدر، ربهم



insensate 

 بیحس ،بیحت  ،بى عت ف  ،بى رعدى ،بى فکر



insensible 

بیشررررعور،بیحس ،ؼیررررر حسررررتس، بررررر هرررروش، بررررر 
 اعتدت، بر عت ف ، خشک



insidious 

 پراز تو ئ  ،روذى ،دسیس  اریز،ختئدتد 



insight 

  ١ٌٕ ،  ١ْلث



insightful 

 خردردداد ، حتکر از ب،یرت 



insignificant 

  ٟ  ١ّ٘ج، ٔدچ١ن،  ٟ  كمً



insipid 

 بى رز، ،بى  عم ،بیروح ،خست  کددد، 



insist 

پدـَررردكٞ ورررلؿْ،  ّرررل ك ورررلؿْ/ ؿ ٍرررخٓ، حأو١رررـ 

 ولؿْ



insolence 

گسررررررتتخى ،بررررررى احترارررررررى ،سسررررررترت ،اهتدررررررت  
،ؼرور،خرررررررررررود بیدرررررررررررى ،ادعرررررررررررتى ،تررررررررررروهین 
 بیخود،تکبر



insolvent 

ورشکسرررت ، کررر  قرررتدر بررر  پرداخرررت دیرررون خرررود  
 دیست، دررتدد،



insomnia 

 بیخوابى) ؼیر عتدى(،ررد بیخوابى



insouciant 

 بى پروا،بى قید،دتخوشتیدد 



instalment 

 لي٘ ،  ؾٌ



instantaneous 

 آٔی



instantly 

 ؿك ٠ک ٌغرٗ ، ـٛك 



instigate 

 برادگیختن ،تحریک کردن ،وادار کردن



instil 

چکررررٗ چکررررٗ ك٠ؾررررخٓ ، کررررُ کررررُ حنك٠ررررك کررررلؿْ ، 

  ٘يخٗ  ٌمد کلؿْ ، کُ کُ ـّٙدٔـْ



insubordination 

 دتفررتدى ،سر پی ى 



insubstantial 

ؼیررررر واقعررررى ،خیررررت ى ،بررررى اسررررتس ،بیروضرررروع  
 ،بى سسم



insularity 

سزیرررررر، برررررودن ،ادرررررزوا، کوتررررر  فکرررررری، تدرررررگ  
 دظری



insulated 

 عتیق دار،روپوش دار



insuperable 

بر رررررررررؾ دکرددررررررررى ،از ریررررررررتن بردداشررررررررتدى  
 ،شکست دتپذیر،رؽلوب دشددى ،فتئق دیترددى



insurgent 

 یتؼى ،رتررد،شورشى 



insurmountable 

ؼیررررر قتبرررر  تفررررو  ،فررررتئق دیترررررددى ،ؼیررررر قتبرررر   
 عبور،بر  رؾ دشددى



insurrection 

 بر خیزش ، ؽیتن ،شورش ،فتد  ،قیتم 



intangible 

دررررررررتررئى ،ؼیرعیدررررررررى ، رررررررررس دتپررررررررذیر،بؽردج  
 ،دری دکرددى ،رت  ؼیر عیدى ،دت هویدا



integral 

سررررررررررردایى دتپذیر،درسرررررررررررت ،،رررررررررررحیح ،برررررررررررى  
 رکر  کسر،کتر  ،ترتم،



integral part 

 صنء ال٠ٕفه



integrate 

یکپتر ررررر  کرررررردن ،گدستدررررردن ،در شرررررکم  یرررررزى  
سررررت دادن ،ترررررتم کررررردن ،کتررررر  کررررردن ،درسررررت 

 کردن ،یکى کردن، ادؼتم کردن



integrity 

یکپررررتر گى ،درسررررتى ،ارتدررررت ،راسررررتى ،ترتریررررت 
 ،بى عیبى ،کرت ، شرافت، ،داقت



intellect 

 هوش ،فهم ،قو، دری ،عق  ،خرد،ستبق  



intelligentsia 

اشرررختص برررت هررروش و خردردد، بقررر  روشررردفکر،  
 تح،ی  کردگتن، اددیشرددان



intemperate 

 زیتد، رو،بى اعتدا  ،افرا  کتر،افرا ى 



intensify 

 حَـ٠ـ کلؿْ ،  ـن ٠ٌ ؿ ؿْ



intensive 

 ٍـ٠ـ،ِخّلون، ِفلٗ



intentionally 

  ّـ  ،  م لْـ، حعّـ   



inter 

در خررررررتی دهررررررتدن ،ررررررردفون سررررررتختن ،در قبررررررر  
 دهتدن ،زیر ختی پوشتددن



interaction 

  ًّ ِخمد ً



interdict 

قررررردؼن کرررررردن ،رحرررررروم کرررررردن ،سررررردا کرررررردن  
اسررررررراى عرلیررررررتت ررررررررتدعتى ،ررتدعررررررت کررررررردن 

،قررررردؼن ،تحرررررریم ،ردرررررع ،سلررررروگیرى ،رردوعیرررررت 
 ،حکم بتزداشت ،حکم دهى ،بتزداشتن



interim 

 روقتى ،روقت ،فیرتبین ،فت،ل  ،خ   ردت 



interject  

در ریررررررتن آوردن، ب ررررررور رعترضرررررر  گفررررررتن، در 
 ریتن ادداختن، در ریتن آردن، رداخل  کردن



interloper 

 رزاحم، فضو  



interment 

 ایین تدفین ،دفن ،تدفین ،بختی سپترى 



interminable 

 پتیتن دتپذیر،ترتم دشددى ،بسیتر دراز 



interminable  

 پتیتن دتپذیر، ترتم دشددر، بسیتر دراز



intermittent 

 بیدتبین ،رتدتوب ،دوبت دار،دوب  اى ،دوبتى 



internecine 

کشررررررررررتتر یکدیگر،کشررررررررررتتر رتقتبرررررررررر  ،قتترررررررررر ،  
 ختدرتدسوز



interpolate 

 اضتف  کردن، افزودن 



interpret 

 حفي١ل کلؿْ ، ِعٕی کلؿْ



interregnum 

فتررررررت ،فت،رررررل  ریرررررتن دور، یرررررک سرررررل دت برررررت  
 دور، دیگر،دور، حکورت روقتى ،فت،ل 



interrelationship 

 ك   ٗ ِخمد ً



interrogate 

بتزپرسرررررى کرررررردن ،اسرررررتد ت  کرررررردن ،تحقیرررررق  
 کردن ،بتز سویى کردن



intersperse 

 پل گٕـٖ کلؿْ



intervene 

در ریررررررتن اررررررردن ،رداخلرررررر  کررررررردن ،پررررررت ریررررررتن  
گرررررررررررذاردن ،در ضررررررررررررن روى دادن ،فت،رررررررررررل  

 خوردن ،حتئ  شدن



intimacy 

،ررررررریریت ،خ،و،رررررریت ،راب رررررر  دترشررررررروع  
 سدسى



intimate 

ر لبرررى را رسرررتددن ،رعدرررى دادن ،گفرررتن ،رحررررم  
 ستختن



intimidate 

ترسررررررتددن ،ررعرررررروب کررررررردن ،تشررررررر زدن برررررر   
 ،دهیب زدن ب 



intolerable 

 ؼ١للد ً حغًّ



intractable 

سرررررررپی  ،رتررد،خررررررود سررررررراد  ، سرررررروج ،خیررررررر، 
 سر،ستیز، سو، سوستد  ،رام دشددى



intransigence 

سرررررخت گیررررررى در سیتسرررررت ،دتسرررررتزگترى ،عررررردم 
 تراضى، ستزش دتپذیری، یکدددگر



intrepid 

بررررت سرررررات ،د یر،شررررستع ،بررررى بررررتی ،بررررى ترررررس  
 ،رتهور



intricate 

 بؽردج ،پی ید، 



intrigue 

 ١ٍفخٗ ٍـْ



intrinsic 

بیواسرررررر   ،ذاتررررررى ،ا،ررررررلى ،بررررررت دى ، بیعررررررى  
 ،ذهدى ،روحى ،حقیقى



introspective 

 درون دگر



introvert 

 درون گرا 



intrude 

سررررزد، ارررردن ،فضررروالد  ارررردن ،بررردون حرررق وارد 
 شدن ،بزور داخ  شدن



intrusive 

 ِن عُ ، ِؾخً کٕٕـٖ



intuition 

دری رسرررتقیم ،ادتقرررت  ،کشرررؾ ،دریتفرررت دتگهرررتدى  
،فراسرررررررت ،ب،ررررررریرت ،بیررررررردش ،شهود،اشررررررررا ، 

 حس ششم



inundate 

سرررری  زد، کررررردن ،از اب پوشررررتدیدن ،زیررررر سرررری   
 پوشتددن ،اشبتع کردن



inundate  

سرررری  زد، کررررردن، از آب پوشررررتدیدن، زیررررر سرررری  
 پوشتددن، اشبتع کردن



inured 

عررتدت کرررد، برر  شرررای  سررخت، خررو گرفترر ، خررو 
 کرد،



invader 

 حدؽج ٚ حدمگل، ِٙدصُ، عٍّٗ کٕٕـٖ



invalidate 

 دتتوان کردن ،علی  کردن ،بت   کردن



invasive 

 هسوم کددد، ،تتخت وتتز کددد، 



invective 

 پرختش ،سخن حرل  اریز، عن ،دتسزا گویى



inveigh 

سررررخن سررررخت گفررررتن ،بررررت سررررخن حرلرررر  کررررردن،  
 سخت ادتقتد کردن



inveigle 

اؼررررررروا کرررررررردن ،از را، بررررررردر برررررررردن ،فرررررررریفتن  
،سرررررگرم کررررردن ،گررررررا، کررررردن و بررررردن ،برررردام 

 ادداختن



inverse 

قلررررررب ،واژگودرررررر  ،وارون ،وارودرررررر  ،رعکرررررروس  
 ،برعکس ،رقتب  ،برگشت 



invert 

رعکرررررروس کررررررردن، وارودرررررر  کررررررردن، واژگررررررون 
کرررررردن، سرررررروت  کرررررردن، پشرررررت و رو کرررررردن، 

 زیروروکردن، پس و پیش کردن



investigation 

  لكىی ، كى١ـگی



inveterate 

 خو گرفت ، رعتتد، کهد  کتر، بتستبق 



invidious 

 حسوداد  ،ردزسر کددد، ،دفرت ادگیز،زشت 



invigorate 

دیررررررررو دادن ،قررررررروت دادن ،روح بخشررررررریدن ،پرررررررر 
 زور کردن ،تقویت شدن ،خوش بدی  شدن



invincible 

 شکست دتپذیر،رؽلوب دشددى



inviolable 

،رررررتحب حرررررررت ،ر،رررررون ،رقررررردس ،ؼ،رررررب  
 دکرددى



invocation 

 دیتیش،  لب، تقتضت 



invoice 

 ـدکخٛك



invoke 

احضرررتر کرررردن ،دعرررت کرررردن بررر  ، لرررب کرررردن  
 ،بت ترتس خواستن



involuntarily 

  ٗ ٗٛك ؼ١ل ك ؿٞ،  ٟ  ؽخ١دك، ؼ١ل  ّـٞ



involve 

 ؿك لگلـخٓ ، گلـخدك کلؿْ



involves 

 ؿكگ١ل ٍـْ، گلـخدك ٍـْ



iota 

 رقدار خیلر کم



irascible 

زود خشرررررم ،اتشرررررى ررررررزاج ،زود ؼضرررررب ،تدرررررد  
  بع ،سودایى



irate 

 خشرگین ،خشردتی



ire 

 خشم ،ؼضب ،ع،بتدیت ،از ست در رفتگى 



iridescent 

 قوس قزحى ،ردگین کرتدى 



irksome 

 خستگى اور،کس  کددد، ،رتدفر،ازرد، 



ironic 

 پیش بیدر دشد،، عسیب و ؼریب 



irony 

 عدررررررر  ،وارودررررررر  گرررررررویى ،گوشررررررر  و کدتیررررررر  و  
استهزاج،رسررررررررررررررررررخر، ،پدهررررررررررررررررررتن سررررررررررررررررررتزى 

 ،ترسخر،سخری  ، دز



irrational 

ررررربهم ،ؼیررررر عق دررررى ،دررررترعقو  ،ؼیررررر رد قررررى  
 ،بى رعدى



irreconcilable 

وفررررررق دتپررررررذیر،سور دشررررررددى ،دتسررررررتزگتر،رخت ؾ 
 ،ؼیر قتب  ت بیق ،اشتى دتپذیر



irrefutable 

 تکذیب دتپذیر،ادکتر دتپذیر،ؼیر قتب  تکذیب 



irrelevant 

 دت رربو ،بى رب  



irremediable 

  تر، دتپذیر،بى دررتن ،ؼیر قتب  استرداد 



irreparable 

 سبران دتپذیر،رررت دتپذیر،خوب دشددى 



irrepressible 

سلرررروگیرى دکرددررررى ،ردررررع دتپررررذیر،ؼیرقتب  سلررررو 
گیررررررررى ،خوابتدرررررررد، دشرررررررددى ،ر یرررررررع دشرررررررددى 

 ،سرکش



irreproachable 

 سرزدش دکرددى ،ر رت دکرددى ،بى گدت، 



irresolute 

 بى عزم ،بى ت،ریم ،دو د  ،رردد



irrespective 

 ّلـٕرل  م



irretrievable 

 بر دگشتدى ،ؼیر قتب  استرداد،بتز دیتفتدى 



irreverence 

هتررررررک حررررررررت ،بررررررى ادبررررررى ،عرررررردم احترررررررام  
 ،بیحررتى



irrevocable 

ررررورد عقرررد (الزم ،ق عرررى، ؼیرررر قتبررر  فسرررخ ،)در 
 ؼیر قتب  برگشت



irrigation 

 آ ١دكی



isolated 

 صـ  ٍـٖ ) م  م١ٗ(، ِضن ، صـ صـ 



isotope 

 سسم ایزوتو ، شک  رتؽیر عد،ر



issue 

 ِٕٛٛع،ّدؿك ٍـْ، ١لْٚ آِـْ



isthmus 

 تدگ  خت ى ،برزخ ،بتریک  



itinerant 

 سیتر،دور، گرد



itinerary 

 بردتر  سفر،خ  سیر،سفردتر 



ivory 

  دس، ؿٔـ ْ ـ١ً



jaded 

برررررررررر رررررررررررق، افرا رررررررررر، خرررررررررترج از حرررررررررد  
 اعتدا ،خست 



jagged 

ؿٔـ ٔررررٗ ؿ ك، ؿٔـ ٔررررٗ ؿٔـ ٔررررٗ، ِٖررررله، ٔرررردّ٘ٛ ك، 

 ح١ن



jargon 

زبررررتن گرررررو، خررررتص، واژ، فدررررر، زبررررتن دسررررت و 
 پت شکست 



jaunt 

 سفر تفریحر، گردش



jaunty 

 سرحت ، شتد و شدگو ، بر خیت 



jealous 

 عيٛؿ



jeopardize 

 ب  رخت ر، ادداختن 



jest 

 ىرررُس ٍرررٛؽٟ، ِرررن ط، ِٖرررغىٗ، ِد٠رررٗ ٞ ؽٕرررـٖ، 

زـعررررًس ٍررررٛؽٟ/ ِررررن ط وررررلؿْ، ِيررررؾلٖ وررررلؿْ، 

 ؿىج  ٔـ ؽخٓ



jettison 

بررررررر  دریرررررررت ادرررررررداختن، دور ادرررررررداختن، بیررررررررون  
 ادداختن



jibe 

 روافقت کردن، هرتهدگ بودن 



jingoist 

و ررررن پرسررررت ربررررترز و رهررررتسم، ررررریهن پرسررررت  
 سدگسو



jocose 

 بذ   گو، شوخ  بع، فکتهر، شتد



jocular 

 خدد، دار، شوخر آریز 



jocund 

 شتد، سر حت ، بشتش 



jollity 

 شتدی، خوشر 



jolly 

 ىلؽًٛ، ٍدؿ، ٍٕگٛي،  دَٔدٗ



jostle 

 تد  زدن، ه  دادن 



journalist 

 كٚمٔدِٗ ٔگدك



jovial 

خررروش خلرررق، خررروش رو، گشرررتد، رو، سرررر حرررت ، 
 بشتش



jubilant 

 شتدرتن ه  هل  کددد،، فرخدد،، فیروز



jubilation 

 شتدرتدر، شور و شعؾ، وسد 



judicious 

 عتق د ، خردردداد ، سدسید، 



juggernaut 

 ب ، دیروی ویرادگر، آفت 



juncture 

 حظرررر  حسررررتس،  حظرررر  بحرادررررر، بزدگررررت،، رحرررر  
 ات،ت 



junket 

 سفر تفریحر ب  خرج دو ت



junta 

 دست  تو ئ  گر، دسیس  کتر 



jurisdiction 

 حوز، قضتیج، قلررو قدرت



jurisprudence 

 علم حقو  



justice 

  دؿٌج،  ْٔدؾ



justification 

 توسی ، د ی ، عذر، بهتد 



juvenile 

 ىررررُس ٔٛصٛ ٔررررؿ وررررٛؿن، زّررررفجس )ِل ررررٛٗ  ررررٗ( 

 ٔٛصٛ ْ/ ٔٛصٛ ٔدْ،  چگدٔٗ



juxtapose 

 کدتر هم گذاشتن، پهلوی هم گذاشتن 



kaleidoscope 

 شهر فردگ



keen 

 ح١ن



keg 

  َىٗ )وٛچه(، چ١ٍه )وٛچه(



ken 

 دادش، علم، آگتهر 



kernel 

 ا، ، سوهر، هست  ررکزی)ریو، 



killjoy 

 آی  یتس، آدم حت  گیر 



kindle 

 افروختن، آتش زدن، برادگیختن)ری  و ارید 



kindred 

 بستگتن، خویشتوددان، هرتددد



kinetic 

 سدبشر، حرکتر 



kismet 

 رشیت ا هر، خواست خدا 



kleptomaniac 

 ربت  ب  سدون دزدی 



knave 

 آدم پست ف رت، آدم بر شرؾ، آدم رذ 



knead 

ترکیرررررررررب کرررررررررردن، ورزدادن ، رتسرررررررررتژ دادن،  
 رشت و رت  دادن



kneel 

 م ٔٛ مؿْ،  ٗ م ٔٛ  ـخدؿْ



knell 

 ،دای دتقوس، دتقوس رر  



knit 

بررر  شرررک   رررین سررررع شررردن، بررر  سررروش خررروردن  
 رث  استخوان هت



knoll 

 پشت ، تپ  کو ک، ت 



knotty 

 دشوار،یی ید،، ؼترد، گر، خورد، 



kudos 

 افتختر، س  ، تحسین، ستتیش



labile 

 رتؽیر; دتپتیدار



laborious 

 سخت،  تقت فرست، پرزحرت



labyrinth 

 البیردت، شبک  پی  در پی 



laceration 

 زخم، سراحت، بریدگر



lachrymose 

 سوزدتی، اشک آور، ؼم ادگیز 



lack 

 کّبٛؿ ، ـمـ ْ



lackadaisical 

بررررر ع قرررر ، بررررر شررررور و حرررررارت، سرررررد، بررررر  
 حت 



lackluster 

 بر روح، بر حت ، بر رز، 



laconic 

 کم گو، گزید، گو، روسز 



laden 

 ٍـٖ،ىٕگ١ٓ ٍِّٛ، دكگ١لی



laggard 

 آدم کدد، آدم تدب ،آدم ش  و و  



lagoon 

 تتالب، دریت  ، ررداب 



laity 

 رردم عتدی، عوام، رردم ؼیر روحتدر 



lambaste 

کترررک زدن، بررر  برررتد ادتقرررتد گررررفتن، حرلررر  کرررردن  
 ب 



lament 

زاری کرررررردن، ؼ،ررررر  خررررروردن، ررررررتتم گررررررفتن،  
 تتسؾ خوردن



lampoon 

 رسخر، کردن، هسو کردن 



lancet 

 دیشتر در پزشکر 



landlord 

 ِٛصل، ِدٌه



landmark 

دشررررتن اخت،ت،ررررر، دق رررر  تحررررو  تررررتریخ، واقعرررر  
 برسست ، راهدرت



languid 

 سست، بر ررق، خست ، کدد



languish 

سسرررت شررردن، برررر حرررت  شررردن، از حرررت  رفرررتن،  
 بیرتر شدن



languor 

 بر حت ر، رخوت، افسردگر، ضعؾ 



lank 

 بلدد و بتریک، دزار، ررددر 



lap 

  یسیدن، بت زبتن خوردن، شل  شل  کردن 



larceny 

 سرقت، دزدی



larder 

 ادبتری، پستو، ،ددو  ختد ، گدس  



largess 

 ،دق ، ادعتم 



lascivious 

 شهوت ادگیز، شهوت ران 



lassitude 

کررروفتگر، خسرررتگر، رخررروت، برررر حرررت ر، سسرررتر، 
 بر حو،لگر



lasting 

 ِدٔـگدك



latent 

 بت قو،، پدهتن، خفت ، دهتن 



later on 

  عـ٘د،  م  ٠ٓ پو



lateral 

 بؽلر، کدتری، ستدبر 



latitude 

 آزادی، اختیتر، آزادی عر  



laud 

 ستودن، ثدت خواددن، تحسین کردن



laudable 

 ستوددج، ستود،، قتب  ستتیش



launch 

 ولؿْ،ٍلٚع ولؿْ ٔـ ؽخٓ، پلث 



lava 

 گـ مٖ، ِٛ ؿ آحَفَدٔی



lavish 

بخشرررررردد،، دسررررررت و د بررررررتز، )رقرررررردار، خرررررررج و  
 ؼیر،( بسیتر زیتد، بیش از حد



Lax 

 القید، آستن گیر، راحت، بر قید و بدد 



leap 

 صيج، پلً، ؽ١ن



leaven 

 در اثر رخرر بتال آردن، خریر رتی  زدن ب  



lechery 

 هرزگر، شهوت پرستر 



lectern 

 ریز خ تب ، تریبون 



lecture 

ٔ ررررررررك،    ىررررررررُس ؿكه، وٕفررررررررل ٔو، ىررررررررؾٕل ٟٔ،

 زـعًس ىؾٕل ٟٔ ولؿْ، ىلمٌٔ ولؿْ



leery 

 رشکوی، بد گرتن، رظدون 



leeway 

 رهلت، فر،ت، آزادی عر  



legacy 

 ریراث، یتدگتر



legend 

دوشرررت  کدرررتر عکرررس یرررت دقشررر ، شررررح، راهدررررت،  
 فهرست ع ئم و اخت،ترات روی دقش 



legerdemain 

 شیرین کتری، تردستر، ترفدد، کلک 



legible 

 ٍٔٛخٗس ؽٛ ٔد، لد ً ؽٛ ٔـْ، كٍٚٓ



legion 

  ژیون، سپت، رورر، هدگ، گرو،



legislate 

 لدْٔٛ ٕٚع ولؿْ، لدْٔٛ ٕٚع ٍـْ



legislation 

 ٕٚع لدْٔٛ



legitimacy 

 ؿكىخی ،  لعك  ٛؿْ ، عمد١ٔج ، لدٔٛٔی  ٛؿْ



legitimate 

 ِٕ می ، لدٔٛٔی



lengthened 

 ٗٛالٟٔ ولؿْ، ح ٠ًٛ



leniency 

 دررش، ردارا، دررر، آستن گیری، ر یرت 



leonine 

 شیر رتددد 



lessen 

 ٠دـخٓ)ؿ ؿْ(،ودىخٓحم١ًٍ 



lethal 

 ررگبتر، خ ردتی، کشدد،، رهلک 



lethargic 

سسررررت، سرررردگین، خرررررود، ،خررررواب آور، رخرررروت  
 ادگیز



levee 

 ختکریز، بدد، سد برای سلوگیری از سی  



leverage 

ٚىرررررر١ٍٗ ٔفررررررٛف،١ٔلٚ، لـكث،ٔيرررررربج  ررررررـٟ٘ ٠ررررررٗ 

 ؿ ك ٠ٟ



levitate 

 از زرین بلدد شدن، پرواز کردن 



levity 

 سبکسری،  ودگر، دردرر رزاج



levy 

بسرررتن )سریرررر ، رت یرررتت(، وضرررع کرررردن، تحریررر   
 کردن، سرع آوری کردن



lewd 

 کثیؾ، زشت، قبیح، رستهسن 



lexical 

ٌؽرررٛی ، ٚ  يرررخٗ  رررٗ ـلٕ٘رررگ کٍّرررٗ  ی ، علـررری ، 

 ٌؽدث ، ٚ  يخٗ  ٗ ـلٕ٘گ ٠ٛٔيی ، ٚ ژٖ  ی



lexicographer 

 واژگتن دگتر، فرهدگ دویس 



lexicon 

 فرهدگ، قتروس،  ؽت دتر  



liability 

 ضعؾ، دقص، بدهر، دیون 



liaison 

 راب  ، پیودد، ارتبت ، راب   دترشروع 



libel 

دوشررررت  افتراآریررررز، آبروریررررزی، افترررررا، ترررروهین،  
 هتک حررت



libertine 

 بر بدد وبتر، هرز، 



libidinous 

 شهوت ران، شهوت پرست



libido 

 ؼریز، حیتت، ری  سدسر، شهوت،  ر بیدو 



libretto 

  یبرتو)رتن یک اپرا 



licentious 

 قید و بدد، بر بدد و بترالقید، الابت ر، بر 



lien 

 حق ت،رؾ،حق رهن، گرو 



ligneous 

  وبر،بدسدس 



lilliputian 

 بسیتر کو ک 



limber 

  ٔع دؾ پق٠ل ، ٔلَ



limn 

 دقش کردن، ت،ویر کشیدن، و،ؾ کردن 



limpid 

 ،تؾ )آب(، زال ، ضفتؾ



lineage 

شرررررسر، خرررررتدوادگر، ا،ررررر  و دسرررررب، دودررررررتن،  
 تبتر، اسداد



lineaments 

ویژگررررر هررررت، رشخ،رررر  هررررت، خ ررررو  برسسررررت ،  
 دشتد  هت



linger 

ایرررن پرررت و آن پرررت کرررردن،  رررو  دادن، فرررس فرررس  
کرررردن، زدرررد، رتدررردن، برررتقر رتدررردن، دوام آوردن، 

 ادار  پیدا کردن



linguistic 

 زبتن شدتسر، زبتدر 



lionize 

اسرررتقبت  شرررتهتد  از کسرررر کرررردن، رثررر  آدم هرررتی 
سرشررردتس رفترررتر کرررردن، عرررزت گذاشرررتن، تکرررریم 

 کردن



lipread 

 ؽٛ ٔی ٌب



liquidate 

تسرروی  کررردن، پرررداختن، تبرردی  برر  پررو  کررردن،  
 دقد کردن



liquidation 

 تسوی ، از بین رفتن، واریز حستب، دتبودی



liquidity 

 ٔمـ٠ٕگٟ، لد ١ٍج حبـ٠ً  ٗ پٛي،



list 

 کج شدن، یکورشدن 



listless 

برررر رررررق، سسرررت، برررر حرررت ، برررر حو،رررل ، برررر  
 ع ق ، بر تفتوت، بر اعتدت



litany 

 دعت، دیتیش



lithe 

درررررم، شخ،ررررر کرررر  برررردن دررررررر دارد،  ررررتالی، 
  تبک، فرز



litigation 

 اقتر  دعویشکتیت، دادخواهر، 



litotes 

تتکیررررد رعکرررروس،  دررررز ر یررررم، ) در فررررن بیررررتن، 
کررتربرد عبررترت ردفررر برررای تتکیررد برسدبرر  رثبررت 

 آن(تخفیؾ



livid 

سررررربى ردررررگ ،کبررررود شررررد، ،کوفترررر  ،ختکسررررترى  
 ردگ، ع،بتدر، خشرگین، برافروخت 



loath 

 بى ری  ،بیزار،رتدفر



loathe 

برررررودن ،برررررد دادسرررررتن  دفررررررت داشرررررتن از،بیرررررزار
،ردزسررررر بررررودن ،بیررررزار کررررردن ،سرررربب بیررررزارى 

 شدن



lode 

 رگ  



lofty 

ارسردرررررررد،رفیع ،عرررررررت ى ،برررررررزر  ،بلدرررررررد پتیررررررر  
 ،رؽروراد 



log 

 گزارش سفر، یتدداشت هتی روزاد  



logical 

 ِٕ مٟ، ِعمٛي، ِعخـي



loiter 

 پرس  زدن، پلکیدن، و  گشتن 



loll 

  م دادن ، ریدن



longevity 

 ررررررررررو  عرررررررررررر،درازى عرر،دیرپررررررررررتیى ،دراز  
 عررى



loom 

پدیرررررردار شرررررردن، درتیررررررتن شرررررردن، سررررررربرآوردن، 
 ظتهر شدن



lope 

دررررم دویررردن، سررربک دویررردن، برررت گرررتم هرررتی بلدرررد  
 دویدن



lopsided 

٠رررک ٚكی ، ِخّد٠رررً  ١رررک ٗرررلؾ ،  ررری لل٠ٕرررٗ ، 

 کش ، ؼ١ل ِخعدؿي



loquacious 

 پرگو،وراج ،پرحرؾ 



lottery 

  ؾج آمِد٠ٟ، لل ٗ وَٟ، الحدكٞ



lout 

آدم خرررتم، آدم دسرررت و پرررت  لفترررر، درررتآزرود،، آدم  
 دتشر



low 

 رتغ کردن )گتو(، رو کشیدن 



loyalty 

 ٚـدؿ كٞ



lubricate 

ورررررلؿْ، كٚؼرررررٓ مؿْ، ؿىرررررخگدٖس كٚؼرررررٓ وررررردكٞ 

 گل٠و ودكٞ ولؿْ



lucid 

شرررررفتؾ ،روشرررررن ،واضرررررح، قتبررررر  فهرررررم، عتقررررر ،  
 هوشیتر



lucrative 

 دردد،پرردفعت ،دتفع ،دون و آب دار 



lucre 

 سود،پو  ،رت ، ردفعت 



ludicrous 

 خدد، اور،رضحک ،رزخرؾ ، ردد



lugubrious 

اریرررررررررررز یرررررررررررت رحرررررررررررزون) ب رررررررررررور اؼررررررررررررا  
رضررررررررررررحک(،اددوهگین ،ؼررررررررررررم ادگیز،حررررررررررررزن 

 ادگیز،تعزیت اریز



lull 

ارام کرررردن ،فرودشرررتددن ،سرررتکت شررردن ،الالیرررى  
 خواددن ،ارارش ،سکون ،ارارى



lumber 

سررردگین حرکرررت کرررردن ،سررر د  سررر د  را، رفرررتن، 
 بت سرو،دا حرکت کردن



lumen 

 رعیتر سدسش ریزان پخش دور،  ورن



luminary 

آدم رشرررررررهور و رعرررررررروؾ، شرررررررخص برررررررزر ،  
 عت ر رقتم



luminous 

روشرررررررررن ،فروزدرررررررررد، ،درخشرررررررررتن ،فرررررررررروزان  
 ،روشدى بخش ،دورادى ،تتبتن ،شب درت



lunar 

 قررى ،رتهى ،وابست  ب  رت، 



lunatic 

  ىُس ؿ٠ٛ ٔٗ، زّفجس صٕٛب آ١ِن،  عّمدٔٗ



lunge 

حرلررر  کرررردن، یرررورش برررردن، ترررتختن، هررر  دادن،  
 فشتر دادن، حرل ، یورش



lurid 

ردرررررگ پریرررررد، ،رسرررررتهسن ،ب ورترسررررردتی یرررررتؼم 
ادگیز،ررررررروحش، بررررررت ردررررررگ هررررررتی تدررررررد، تدررررررد، 

 درخشتن



lurk 

کررررین کرررردن ،در تکرررتپو برررودن ،درکررررین شرررکتر  
،در ادتظرررتر فر،رررت برررودن ،دزدکرررى عرررر  برررودن 

 کردن ،در خفت ادستم دادن



luscious 

 خوشرز، ، ذیذ،شیرین ،د پذیر،شهوت ادگیز 



lush 

پرررررر آب، آبررررردار، شرررررتداب، پرپشرررررت، برررررت شرررررکو،، 
 رست کردن،رشروبخوار، ا کلر



luster 

سررررررر ،زر  وبرررررررر  ،درخشرررررررددگى ،درخشرررررررش  
 ،سلو، داشتن ،بر  زدن، وستر،درخشیدن 



lustrous 

فروزدررررد، ،رخشررررتن ،رخشرررردد، ،پررررر زر  وبررررر   
 ،پر سلو،



luxuriant 

وافر،رسلررررررر  ،ادبرررررررو، ،پربرکرررررررت، حت،رررررررلخیز، 
 بترور، سرسبز



macabre 

 ترسدتی; هو دتی; ررگبتر



mace 

 ع،ت، گرز، ع،تی قدرت



macerate 

 خیستددن، تحلی  رفتن 



machiavellian 

 ترفددبتزاد ، حیل  گراد ، ریتکتراد  



machination 

 تو ی ، دسیس ، دوزوکلک



maculated 

  ک  دار 



madrigal 

 رتدریگت ، آواز، شعر عتشقتد  



maelstrom 

 گرداب،  ر  ، رهلک  



magisterial 

 تحکم آریز، رعلم وار، رتکبراد 



magnanimity 

 بزرگواری، بلدد هرتر، بخشددگر، روح بلدد



magnanimous 

برررررررررررزر   بع،بزرگوار،عرررررررررررت ر ف رت،آقرررررررررررت 
 ردش،دظر بلدداد 



magnate 

 ؼو ، سل تن، ررد قدرتردد، وزد  



magnify 

وررررلؿْ، ؿكٍررررج َٔرررردْ  ررررنكگ وررررلؿْ، ؿكٍررررج 

 magnifyingؿ ؿْ،  ررررررنكگ صٍررررررٖٛ ؿ ؿْ، ز

glassٓس فكٖ  ١ 



magniloquent 

 ؼلدب ، دهن پر کن، پرآب و تتب 



magnitude 

 بزرگر، گستردگر، اهریت 



maim 

رعلرررررو  کرررررردن، ،ررررردر  رسرررررتددن، زررررررین گیرررررر 
 کردن



mainstream 

 ِي١ل  ٍّٟ



maintain 

 عّد٠ج ولؿْ  م



majestic 

  د  رّج،  د ٍىٖٛ، ٍىّٕٛ٘ـ، ٍد٘دٔٗ



majority 

  وزل٠ج،  ؾٌ  ر١ُ، ليّج  ّـٖ



maladjusted 

دتسرررررررتزگتر، برررررررر توافرررررررق، دژسرررررررتزگتر، کرررررررژ 
 ستزگتر،پریشتن



maladroit 

 دست و پت  لفتر، بر عرض  



malady 

 بیرتری، عترض ، درد 



malaise 

 کست ت، دتراحتر، بر د  و درتؼر



malapropism 

 اشتبت،  پر 



malcontent 

 دتراضر، آشوب گر 



malediction 

 دفرین،  عن 



malefactor 

 تب  کتر، سدتیت کتر



malevolent 

 بد خوا،، بد اددیش، بد سدس



malfeasance 

 تخ ر، خ ؾ کتر، تخلؾ



malicious 

 بد خوا،، بد اددیش، بد اددیشتد ، رؽرضتد 



malign 

برررررد گرررررویر کرررررردن از، برررررر آبررررررو کرررررردن، برررررر  
 حیثیت کردن



malignant 

 شریر، خبیث، شی تدر، اهریردر 



malingerer 

کسرررررر کررررر  خرررررود را بررررر  بیررررررتری ررررررر زدرررررد،  
 ترترد کددد،



malleable 

 کررش خررور، درررم، شررک  پررذیر، ادع ررتؾ پررذیر،  
 ستزگتر، تربیت پذیر، سر ب  را،، رث  روم



malnutrition 

 سو تؽذی ، تؽذی  دتقص، درسیدن رواد ؼذایج



malodorous 

 بد بو، عفن، رتعفن 



mammal 

 پستتددار



mammoth 

 بزر ، ؼو  آست، عظیم ا سث  



manacle 

دسررررتبدد زدن، در ؼرررر  و زدسیررررر گذاشررررتن، دسررررت 
 و بت  را بستن



mandate 

 حکم، فررتن، دستور 



mandates 

 عىُ، ـلِدْ، ٚودٌج ٔدِٗ



mandatory 

 الزم، واسب، حترر



mangy 

  ری، کثیؾ 



maniacal 

 سدون آست )دگت، ، رفتتر(، سدون زد، 



manifest 

 آشکتر، واضح



manifesto 

 اع ری ، بیتدی  در سیتست 



manifold 

رتعرررررردد، گودررررررتگون، رختلررررررؾ، فررررررراوان،  دررررررد  
 ستدب ، دارای سهتت رختلؾ



manipulate 

بررررت دسررررت ادسررررتم دادن، کدتررررر  کررررردن، برررر  دفررررع  
خرررررود اسرررررتفتد، کرررررردن، بهرررررر، بررررررداری کرررررردن، 

 بتزی کردن بت، آ ت دست قرار دادن



mannered 

ت،رررردعر، سررررتختگر، ؼیر بیعررررر، ؼیررررر عررررتدی،  
 قر و ا واری



manumit 

 آزاد کردن برد، 



marches 

 كٚی پ١دؿٖ



marital 

 زدتشویر، ازدواج 



maritime 

 ستحلر، دزدیک دریت، دریتیر 



marked 

برررترز، آشرررکتر، رحسررروس، برسسرررت ،  شررررگیر،  
 شد،، در رعرد خ ر، در هدؾ ادتقتمدشتن 



mark-up 

  ـن ٠ٌ ل١ّج )ٔلػ ـلًٚ(



maroon 

ؿكصن٠رررررلٖ ؿٚك ـخررررردؿٖ ٠دصد٘ررررردٜ َِرررررد ٙٝ ك٘رررررد 

 ٍـْ ٠د گ١ل  ـخدؿْ، ِع ً



marquee 

  تدر بزر ، خیر  بزر ، ستیبتن



marred 

 رخدوش 



marshal 

 دظم دادن، ررتب کردن 



marsupial 

 ستدور کیس  دار 



martial 

 سدگر



martinet 

 آدم سختگیر، آدم خشک، آدم رقرراتر 



martyr 

 شهید، سورکش، ستردید،، ردسور 



marvel 

   ضدم، ٍگفخٟ، ِد٠ٗ ٞ ٍگفخٟ



marvellous 

 ص١لث آٚك،  ض١ب، صدٌب



masculine 

 ؿىخٛك م دْس ِقولِلؿ ٔٗ، ِزً ِلؿ٘د، ز 



masochist 

 خودآزار، آزار لب، رتزوخیست 



massive 

  نكگ،  ر١ُ، ىٕگ١ٓ، عض١ُ



masticate 

 سویدن 



material 

 یرررررز،سدس ،ررررررتد، ،ر،رررررت ح ،ررررررتدى ،سسررررررتدى 
 ،رهم ،عرد، ،کلى ،سسرى ،استسى ،ا،و ى



materialism 

 رتدی گرایر



maternal 

 رتدراد ، رتدروار 



matriarch 

رئررررریس خرررررتدواد،، ررررررتدر، گررررریس سرررررفید، برررررتدوی 
 بزر 



matriculate 

 در دادشگت، ثبت دتم کردن، دتم دویسر کردن 



matrimony 

 مؿٚ س، مٔررررررررـگٟ مٔدٍرررررررر٠ٟٛ، ٔىرررررررردط، ِل ىررررررررُ 

  مؿٚ س



matrix 

ردشررررررت، ربرررررردا، ختسررررررتگت،، سر شررررررر ، بتفررررررت،  
  تر وب، قت ب



matron 

زن ختدرررررر  دار، کرررررردبتدو، بررررررتدو، زن شرررررروهردار، 
 ردیر،، سرپرستتر



mature 

 دلرررً، ِعمرررٛي،   كىررر١ـٖ، پؾخرررٗ، صرررد  ـخررردؿٖ،  ررردٌػ،

 عيدب ٍـٖ  ىٕض١ـٖ،



maudlin 

 احستستتر، رلو ، د تدگ 



maul 

اذیرررت کرررردن، آزاررسرررتددن،  رررت و پرررتر کرررردن،  
    و  ورد، کردن



mausoleum 

 آرارگت،، رقبر،، ررقد



mauve 

 ارؼوادر روشن 



maverick 

 ؽیررررتدگر، یررررتؼر، شورشررررر، آدم خررررودرای، آدم 
 سرکش، آدم تک رو، آدم خودردار



mawkish 

 احستستتر، سوزدتی، پرسوزوگداز 



maxim 

 ضرب ا رث ، سخن )خردردداد (، شعتر 



maximum 

 ١َرررررخل٠ٓ، زّرررررفجس عرررررـ وزل،  ىرررررُس عرررررـ وزل، 

  ١َخل٠ٓ عـ



mayhem 

 ضرب و شتم، سرح 



meager 

 کم، اددی، دت یز، دتکتفر 



mealymouthed 

فتقرررد ،ررررراحت  هسرررر ، رررربهم گررررو، کرررر  دو پهلررررو  
حرررررؾ ریزدررررد، دورو، گریزدررررد،، اؼفررررت  کددررررد،، 

 گو  زددد،



meander 

گذشرررتن، پررری  خررروردن از رسررریر پرررر پررری  و خررررر 
 و رفتن، پی تن پی تن پیش رفتن



means 

 كًٚ، ٗل٠مٗ، ٚى١ٍٗ



meant 

 ١ِدٔٗ، ِخٛى٘



meanwhile 

 ؿكّٕٓ، ّٕٕد  



measurable 

 لد ً  ٔـ مٖ گ١لی



meddlesome 

 فضو ، دخت ت کددد، 



mediate 

ریرررررتدسیگری، وسرررررت ت کرررررردن، پرررررت در ریرررررتدر  
 کردن



mediocre 

رعرررررو ر، عررررتدی، پرررریش پررررت افتررررتد،، درررر   درررردان  
 خوب و د   ددان بد



meditation 

 تفکر، تعلق، تتر ، فکر، اددیش  



medium 

رحرررری   بیعررررر، رحرررری  تؽذیرررر ، عتررررر ، بسررررتر  
رشررررد، وسرررریل ، شررررک ، شرررریو،،  ریررررق، رسررررتد ، 

 وسیل  ارتبت ر، رتوس ، ریتد 



medley 

 گل ین، گزید،، رعسون، رخلو ، گزید  



meek 

 رام، ر یع، سرب  را،، حرؾ شدو، ،بور



megalomania 

 خود بزر  بیدر، سدون خود بزر  بیدر 



melancholy 

دتراحررررت کددررررد، )حت ررررت، اخبررررتر(، ؼررررم ادگیررررز،  
 ؼرگین، افسرد،، سودایر



melee 

کترررررک کرررررتری، سدرررررگ و دعررررروا، ازدحرررررتم، ا رررررم  
 شدگ ، ؼوؼت



mellifluous 

 خوش آهدگ، گوش دواز، د  سب، د دشین 



memento 

 یتدگتری 



memorialize 

بررر  یرررتد برررود  یرررزی برپرررت شررردن، خرررت ر،  یرررزی  
 را گرارر داشتن



menace 

 ؽ ل، حٙـ٠ـ، ِن عُ، ِد٠ٗ ٞ ؿك ؿىل



mendacious 

 دروغ، بر استس، دروؼگو، دت،تد  



mendicant 

 گدا، درویش، فقیر، ستئ 



menial 

رربرررررو  بررررر  خررررردرتکترهت، پسرررررت، حقیرررررر، برررررر  
 اهریت



mention 

  ٍدكٖ کلؿْ ، فکل کلؿْ



mentioned 

 ٔدِبلؿٖ، ِقوٛك



mentor 

 رشتور، رعلم، استتد، پیر 



mercantile 

 تستری، بتزرگتدر، تتسرپیش ، بتزرگتن 



mercenary 

رررررتدی، پررررو کر، کرررر  برررررای پررررو  کررررتر ریکدررررد،  
 پو  دوست، رزدور، اسیر



merchandise 

 حضدكث



mercurial 

کررر  رفترررترش ؼیرررر قتبررر  پررریش بیدرررر اسرررت، برررر  
 ثبتت، دردرر، دتپتیدار، رتؽیر



mercury 

 ص١ٖٛ،ى١ّدب



merely 

 ـم٘ ، ّلـد ، ِغٖد ، ٚ  و ، ١ّ٘ٓ لـك



meretricious 

 پرزر  و بر ، ؼل  ادداز، گو  زددد، 



merge 

٠کررررری کرررررلؿْ ، ِّرررررنٚس کرررررلؿْ ،   ؿؼررررردَ کرررررلؿْ

حلک١رررررب کرررررلؿْ ، ـرررررلٚكـخٓ ، ِيرررررخٍٙک ٍرررررـْ ، 

 ؼلق ٍـْ



merger 

 ادؼتم، یکر شدن، ا حت  



merit 

ٍد٠يرررررخگٟ،  ىرررررخغمدق، ٌعيرررررٓ، ِن٠رررررج،  كمً، 

  ِخ١دم



mesmerize 

هیپدرررررروتیزم کررررررردن، خررررررواب کررررررردن، رسررررررحور  
 کردن، افسون کردن، ستدو کردن



metallurgical 

رتررررت ورژیکى ،وابسررررت  برررر  فررررن اسررررتخراج وذوب  
 فلزات



metamorphosis 

 تؽییر شک  ،دگرگودى ،دگردیسى، رسخ 



metaphysical 

الهرررررررررروتى ،رتبعرررررررررردا  بیعى ،وابسررررررررررت  بعلررررررررررم 
 رتوراج بیعى ،علوم رعقو 



mete 

در دظرررررررر گرفتن)رسرررررررتزات، پرررررررتداش(، رقررررررررر  
کرررررردن، تعیرررررین کرررررردن، ادرررررداز، گررررررفتن، پخرررررش 

 کردن، توزیع کردن



meteoric 

شرررهتبى ،درخشرررتن وزودگرررذر، برررر  آسرررت، تدرررد و  
 دتگهتدر، خیر، کددد،



methodical 

 اسلوب دار،ردظم، سیسترتتیک 



meticulous 

 بتریک بین ،خیلى دقیق ،وسواسى 



metropolis 

 ک ن شهر،شهر بزر  ،رتدرشهر



mettle 

سرئرررررت، شرررررستعت، روحیررررر ،  تقرررررت، ترررررتب و  
 توان



miasma 

بخرررررتر برررررد برررررو، بررررروی عفرررررن، فضرررررتی رخررررررب،  
تررتثیر رخرب،بخررتر یررت ررر  رسررروم فضررتی آ ررود،، 

 کددد،



microcosm 

 سهتن کهین ،سهتن کو ک ،عت م ،ؽیر،بدن 



microscope 

 ١ِىلٚىىٛپ



mien 

 سیرت، وضع، قیتف ، ظتهر



migrant 

کو درررررررررررد، ،کررررررررررروپ کددرررررررررررد، ،سررررررررررریتر،ستدور  
 رهتسر،کو گر



migrate 

 ِٙدصلث ولؿْ، وٛچ ولؿْ



migratory 

کررررو ى ،وابسررررت  برررر  رهررررتسرت ،رهررررتسرت کددررررد، 
 ،ستبست شودد،



milieu 

 رحی  استرتعر، شیو، بیتن 



militant 

سرررتیز، گر،اهررر  درررزاع وکشررررکش ،سدرررگ  لرررب،  
سرسرررخت، آشرررتر دتپرررذیر، فعرررت  سیتسرررر، ربرررترز، 

 رزردد،



militate 

 رتدع بودن، سلوگیری کردن، سد را، بودن



millennium 

هرررزار سرررت  ،هرررزاررین سرررت  ،هرررزار،، حکوررررت  
 شتدی و راستر سهتن، ع،ر   یر



mimesis 

 حم١ٍـ



mimicry 

 تقلید،شکلک ستزى 



minatory 

 تهدید اریز،تهدیدکددد، 



mincing 

 دتزدار،پر ادا وا وار، پرکرشر  



mindset 

 ؽد١ّج ، ٔگلً



miniature 

 ىررررُس ِررررـي وٛچرررره، ز ّررررفجس  يرررر١دك وٛچرررره، 

 ك٠ن، ١ٕ١ِدحٛكٞ



minimum 

  ىُسعـ لً، وّخل٠ٓ عـ



minion 

 زیردست، دوکر، پتدو، ابواب سرعر 



minority 

  ل١ٍج



minuscule 

 خرد، دت یز، اددی، کم، ریز، خیلر کو ک



minute 

بسررررررریتر خرد،ریز،سزئرررررررى ،کو رررررررک، رف،ررررررر   
گرررررزارش(، دقیرررررق، سرررررز بررررر  سرررررز، )تو،ررررریؾ، 
 روشکتفتد 



minutiae 

 سزئیتت، سزئیتت ریز، دکتت سزئر 



miraculously 

  ٗ ٗٛك ِعضنٖ آىد



mirage 

سرررررراب ،کررررروراب ،دقرررررش برررررر اب ،اررررررر خیرررررت ى 
 ،وهم



mire 

دررررررردس ب فررررررو برررررردن ،در گررررر  فررررررو برررررردن  
 یترفتن



mirror 

 ؿ ؿْ ٔعکده ؿ ؿْ ، َٔدْ 



mirth 

خوشرررررررى ،خوشرررررررحت ى ،دشت ،شرررررررتدى ،عررررررریش  
 ،شدگى



misadventure 

 رویداد دتگوار،حتدث  دتگوار،بدبختى ،ب  



misanthrope 

 رردم گریز،ادستن گریز 



misapprehension 

 سوج تفتهم ،عدم دری، اشتبت،، بد فهرر 



miscellany 

رسروعرررر  اى از ر ت ررررب گودررررتگون ،رتدوعررررتت،  
 سدگ، گزید،



mischance 

 بدبختى ،بدشتدسى ،رویداد بد،حتدث  دتگوار



misconception 

 ت،ور ؼل  



misconstrue 

برررد تعبیرررر کرررردن ،برررد تفسررریر کرررردن ،در فهریررردن 
 رق،ود ) کسى ( اشتبت، کردن



miscreant 

برررر شررررؾ، خ فکرررتر، رذ ، پسرررت، برررر وسررردان، 
 رتخلؾ



misdemeanor 

 گدت، ،بز، ،تخ ى از قتدون



miserly 

  شم تدگ ،خسیس، گداردش، کدس 



misfortune 

  ـٍٕدىٟ،  ـ لبدٌٟ،  ـ ١دكٞ، ١ِْبج



misgivings 

 تردید، دود ر، شک 



mishap 

 رویداد دتگوار،بدبختى ،قضت،حتدث  بد



misnomer 

 دتم ؼل ،دتم عوضى ،اسم بى رسرى



misogamy 

 بیزارى از ازدواج 



misogynist 

 کسیک  از زن بیزار است ،زن گریز 



missile 

 اسلح  پرتتب کرددى ،گلو   ،روشک ،پرتتب 



missive 

 دتر  رسرى، رکتوب، پیتم، دتر  بلدد بتال 



mite 

کو ررررررک، سررررررک   یررررررز یررررررت روسررررررودات خیلررررررر 
 کو ک



mitigate 

 سبک کردن ،تخفیؾ دادن ،تسکین دادن



mnemonic 

وابسررررررت  برررررر  قررررررو، حتفظرررررر ، کرررررررک حتفظرررررر ،  
 یتدآوردد،



mobile 

پررررررررسدبش ،سررررررریت  ،تؽییرپرررررررذیر،رتحری ،قتبررررررر  
 حرکت ،قتب  تحری ،سیتر



mobile culture 

 ـلٕ٘گ ِخغلک



mock 

رسررررخر، کررررردن، دسررررت ادررررداختن، خددیرررردن برررر ،  
 ریشخدد زدن



mode 

درت،رسررررررررم ،سرررررررربک ،اسررررررررلوب ، رز، ریقرررررررر   
 ،رد،بتب ،وس 



moderate 

ىررررررل ج، ِمررررررـ ك ٚ ؼ١ررررررلٖس ِخٛىرررررر٘، زل١ّررررررجس 

ِٕدىررررب، ِخعرررردؿي، ز  ىررررخعـ ؿ ٚ ؼ١ررررلٖس ِعّررررٌٟٛ، 

 ز آب ٚ ٘ٛ س ِخعدؿي



modicum 

 رقدار کم ،رقدار یت قسرت کو ک ،اددی 



modifications 

 حؽ١١ل،  ّالط



modify 

 تؽییر دادن، ا، ح کردن، تعدی  کردن



modish 

 شیک ،ردپرست 



modulate 

تؽییرررررر دادن )،ررررردا(، زیرررررروبم کرررررردن، تدظررررریم  
 کردن، ریزان کردن



mogul 

رؽرررو  ،شرررخص برررزر  وبرررت دفررروذ، آدم قدرتردرررد،  
 سل تن



molecule 

 رو ک  



molest 

آم ك كىرررردٔـْ  ررررٗ،  ف٠ررررج وررررلؿْ، ِن عُ)ويررررٟ( 

 ٍـْ



mollify 

فررررو دشرررتددن ،ارام کرررردن ،دررررم کرررردن ،تسرررکین  
 دادن ،خوابتددن



mollycoddle 

دررررتز کشرررریدن،  رررروس کررررردن،  ررررر  ررررر برررر  الالی  
 ددرکردنگذاشتن، 



molt 

 پر ریزى ،روریزى ،پوست اددازى 



molten 

گداخترررررر  ،اب شررررررد، ،ریخترررررر  ،ریختگررررررى ،ذوب  
 شد،



momentous 

رهرررم ،خ یر،واسرررب ،برررت اهریرررت، حیرررتتر، تعیرررین 
 کددد،، سردوشت ستز



momentum 

ادرررداز، حرکرررت ،برتررررى ،دور حرکرررت ،سررررعت  
،شرررتتب حرکرررت ،رقررردار حرکرررت ،رقررردار حرکرررت 

 سدبش ادى ،دیروى حرکت ادى



monarch 

 پدؿٍدٖ، ٍدٖ، ىٍ دْ، ٍِىٗ، ـلِدٔلٚ 



monarchy 

شررررهریترى ،سررررل دت ر لقرررر  ،رژیررررم سررررل دتى،  
 حکورت سل دتى



monastic 

رهبرررتدى، راهبرررتن، دیرهرررت، ،رررورع  هرررت، سرررتد،،  
 درویشر، بر پیرای 



monetary 

 پو ى 



monochromatic 

 تکفتم، دارای یک ردگ، تک ردگ  



monolithic 

ترررک سررردگى ،یرررک پتر ررر ، یکدسرررت، سرسرررخت،  
  سبتز، یکددد،



monotheism 

 توحید،یکتت پرستى ،اعتقتد ب  خداى واحد 



monotony 

بررررررى تدرررررروعى ،یررررررک اهدگررررررى ،بررررررى زیررررررر وبررررررم 
 ،یکدواختى



montage 

عکسرررى کررر  از  درررد ق عررر  عکرررس بهرررم  سررربتدد،  
تشرررررکی  شرررررد، بتشرررررد،ق ع  ادبرررررى یرررررت روسررررریقى 

 ررکب از قسرتهتى گودتگون



monument 

ِمبرررلٖ ،  معرررٗ ،  ٕررردی ٠ررردؿ  رررٛؿ ،  ٕررردی ٠دؿگررردكی ، 

 حدك٠ؾی ،  رل حدك٠ؾی ٌٛعٗ



monumental 

 یتدگترى ،تتریخى ،بزر  ،شگفت اور 



moodiness 

برررررررررردخلقى ،افسررررررررررردگى، بررررررررررر حو،ررررررررررلگر،  
 ترشرویر، تددخویر



morality 

 ؽالل١رررردث،  ّررررٛي  ؽاللررررٟ، پرررردٞ  ٕررررـ  ؽاللررررٟ، 

 ؿكىخٟ، پدوٟ، پل١٘نودكٞ، ؿكىج  ٛؿْ



moratorium 

رهلرررررت قرررررتدودى ،اسرررررترهت ، ،اسرررررتز، دیرررررر کررررررد  
 پرداخت، وقف ، توقؾ روقت



morbid 

بیررررررترگون ،دتسرررررت م ،درررررتخوش ،ویرررررژ، دتخوشرررررى  
،ررررررررررید ،وحشررررررررت اور، بررررررررر د  و درررررررررتغ، 

 گرفت ، پکر، تیر، وتتر



mordant 

 زددد، ،سگرسوز،گوش  دار،دیشدار 



moreover 

  عالٖٚ،  الٖٚ  ل ٠ٓ



mores 

 عتدات ،اداب ،رسوم 



morgue 

 صيرررردؿ(، )كٚمٔدِررررٗ ىررررلؿؽدٔٗ )ِغررررً ٔگٙررررـ كٞ 

 ( آك١ٍٛ



moribund 

 درحت  دزع ،در سکرات روت ،روب  رر  



morose 

 ترشرو،کج خلق ،عبوس ،وسواسى 



morsel 

 ٌمّٗ، حىٗ، فكٖ، ؽلؿٖ، ك٠نٖ



mortal 

ـررردٟٔ، ـٕدپرررق٠ل، زمؽرررُ ، ٕرررل ٗ ٚ ؼ١رررلٖس وَرررٕـٖ، 

 ز ؿٍّٓس ؽٟٛٔ، و١ٕٗ صٛ  ٍِٙه،



mortality 

 ریرش، رر  وریر، رتوفیتت، بشریت



mortgages 

 گلٚ، ك٘ٓ، گلٚگق ٍخٓ



mortician 

 رقت ع  کتر کفن ودفن ،رت،دى کفن ودفن



mortify 

پسرررررت کرررررردن ،ریتضرررررت دادن ،کشرررررتن ،ازردن  
 ،ردستددن



mosaic 

 رعر ، کتشر رعر ، کتشر کتری 



most notably 

 ِالعرٗ  ٛك  لصيخٗ،لد ً 



mote 

 ختی، آشؽت ، ختر 



motif 

دقررررش و دگررررتر،روتیؾ ،روضرررروع ،ا،رررر  ،رتیرررر   
 ا،لى ،شک  عرد،



motility 

 سدبددگى



motion 

 علکج ، صٕبٌ ،  ٍدكٖ کلؿْ



motivate 

تحریررررک کررررردن، تهیرررریج کررررردن، دارای ادگیررررز، 
 شد،



motivation 

  ٔگ١نٖ، ِغلن،  ٔگ١نً



motley 

اریختررررررررر  ،رختل ، برررررررررتس ردگتردرررررررررگ د قرررررررررک 
 هت، بتس  ه  تک 



mottled 

  ک  دار



mount 

 رررررردال كـررررررخٓ  م، ّررررررعٛؿ وررررررلؿْ  م، ز  ىررررررب، 

 ؿٚچلؽٗس ىٛ ك... ٍـْ



mountebank 

 شترالتتن ،ادم حق  بتز،حق  بتزى کردن 



mourn 

 رررن ؿ كٞ ورررلؿْ، ؼْرررٗ/ ؼرررُ ىرررٛگٛ كٞ ورررلؿْ، 

 ؽٛكؿْ، ِدحُ گلـخٓ



muddle 

گررررریج کرررررردن ،خرررررراب کرررررردن ،درهرررررم وبررررررهم  
 کردن ،گیسى ،تیرگى



muggy 

 گرم ،خف  ،رر وب ،گرفت 



mulct 

 ک هبرداری کردن 



multifarious 

 گودتگون ،رتعدد،بسیتر،داراى ادواع رختلؾ



multiform 

  دد شکلى ،بسیتر شک  ،بسیتر شکلى 



multilingual 

  دد زبتد 



multiplicity 

 بسیترى ،گودتگودى ،کثرت ،تعدد،بسیتر 



multitude 

ـل ٚ ٔرررررٟ، حعرررررـؿ، گزرررررلث،  يررررر١دكٞ، صّد رررررج، 

 صّع١ج  ٔبٖٛ



mumble 

 ِٓ ٚ ِٓ ولؿْ، م٠ل ٌب گفخٓ



mundane 

،خرررتکى، عرررتدی، روزررررر،، ایرررن سهرررتدى ،ددیررروى 
 رعرو ر، ربتذ 



municipal 

ٍرررررٙلٞ، )ِل رررررٛٗ  رررررٗ( ٍرررررٙل ٠رررررد ٍٙلىرررررخدْ، 

 )ِل ٛٗ  ٗ( ٍٙلؿ كٞ



munificent 

 بخشدد، ،کریم



mural 

دقتشررررى دیرررروارى ،دیرررروارى ،دیرررروار درررررت،واقع بررررر 
 روى دیوار



murky 

 تیر،، تتریک، ر  گرفت ، رشکوی



muse 

اددیشررررر  کرررررردن ،تفکرررررر کرررررردن ،در بحرررررر فکرررررر  
 فرو رفتن ،تعسب کردن ،در شگفت رتددن



mushroom 

 بسرعت رویتددن ،بسرعت ایستد کردن 



musky 

 رشکبتر،رشک دار 



muster 

فراخوادررررررردن ،احضرررررررتر کرررررررردن ،سررررررررع اورى  
کررررررردن ،سرررررررع شرررررردن ،سرررررررع اورى ،استرررررررتع 

 ،ارایش ،،ؾ



musty 

 کپک زد، ،بوى دتگرفت  ،پوسید، ،کهد  



mutability 

 تؽییر پذیرى ،بى ثبتتى ،بیقرارى ،تلون



mutate 

 ؿ ؿْ  حؽ١١ل



mute 

 ىدوٓ، آك َ،  ٟ ّـ ، الي، گٕگ



muted 

گدررررررگ ،ال  ،بررررررى ،رررررردا،بى زبررررررتن ،،ررررررترت،  
 آهست ، آرام، کرردگ، روشن، ر یم



mutilate 

درررتقص یرررت فلرررج کرررردن ،قلرررب وتحریرررؾ شرررد، ،برررى  
ادررردام کرررردن ،اختررر  کرررردن ،درررتقص کرررردن ،فلرررج 

 کردن ،تحریؾ شدن ،رعیوب کردن



mutinous 

 رتستوز



myopic 

 دزدیک بین، فتقد قدرت آیدد، دگری 



myriad 

 د، هزار،هزارهت،بیشرتر



mysterious 

  ىل كآ١ِن



mystify 

 گی  کردن ،ررزى کردن



mythology 

  ى ٛكٖ ٍٕدىٟ،  ىد١ٗل،  ـيدٔٗ



nadir 

 پتیین ترین حد، حضید



naive 

سررررتد، و بررررر تکلررررؾ، بیریررررت، سررررتد،، بررررر تسربرررر ، 
 ختم



naivete 

رع،رررررروریت، سررررررتدگر، کترب رررررر  گتدرررررر ، بررررررر  
 تسرب  گر، خترر



narcissist 

 خود شیفت ، عتشق خود 



narcotic 

 ىررررُس ِرررردؿٖ ٞ ِؾررررـك، ؿ كٚٞ ِؾررررـك، ز ّررررفجس 

 )ؿ كٚ،  حل( ِؾـك، آك َ  ؾٌ، كؽٛث م 



narrate 

 كٚ ٠ج کلؿْ ، ٔمً کلؿْ



narrative 

 داستتدر، رویتیر 



narrow 

  دك٠ه، ِغـٚؿ



nascent 

 دوپت، دوبدیتد، دوشکفت  



natation 

 شدت 



natty 

 آراست ، شیک، تروتریز، اتوکشید،



nauseate 

د  را بررررر  هرررررم زدن، حت رررررت تهررررروع بررررر  وسرررررود  
 آوردن، ردزسر کردن



nautical 

 دریتیر، دریتدوردی، رلوادر 



nearby 

 ٔنؿ٠ه، ِضدٚك



nebulous 

 در هم بر هم، رؽشوش، ربهم، گدگ، دترعلوم



necessitated 

 ٔدگن٠ل ىدؽخٓ، ٠ضدب ولؿْ، ِضبٛك ىدؽخٓ



necromancy 

 ستدوی سیت،، احضتر ارواح



nefarious 

 عر  زشت، ؼیر اخ قر، شریر، شرور 



negate 

 بت   کردن، خدثر کردن، ادکتر کردن



negative 

پدىرررؼ، ٔررررل، ٔخ١ضرررٗ ٚ ؼ١رررلٖس ِٕفرررٟ، ) ىدىرررٟ( 

 ٔگدح١ٛ



neglect 

 ررررٟ حررررٛصٟٙ وررررلؿْ  ررررٗ، ٔلىرررر١ـْ  ررررٗ، ِيرررردِغٗ/ 

 وٛحدٟ٘ ولؿْ ؿك، ؼفٍج ولؿْ، لْٛك ولؿْ



negligence 

کوترررررتهر، رسرررررترح ، ق،رررررور، سررررره  ادگرررررتری،  
 بر دقتر



negligible 

 قتب  اؼرتد،  شم پوشیددر 



nemesis 

 ادتقتم سو، ادتقتم گیر 



neologism 

 کلر  سدید، واژ، بتزی، دو واژ، 



neophyte 

 تتز، گروید،، دو رذهب، ربتدی



nepotism 

 پترتر بتزی 



nether 

 زیریین، پتییدر



nettle 

دتراحررررت کررررردن، ع،رررربتدر کررررردن، برررر  سرررروش  
 آوردن



neurotic 

آدم ع،رررربتدر، د ررررتر اخررررت   ع،رررربر، ع،رررربر، 
 دژدد



neutral 

  ٟ ٗلؾ، ؽٕزٟ



neutralize 

 خدثر کردن، ب ور شیریتیر خدثر کردن



nevertheless 

  د  ٠ٓ ّ٘ٗ،  د ٚصٛؿ  ٠ٓ،  د  ٠ٓ عدي



newsreel 

 ـ١ٍُ صدكی  ؽبدك كٚم



next to 

 ِضدٚك،



nexus 

 ارتبت ، پیودد، واس  عقد 



nib 

 دوی خود دویس، دوی قلم، ردقتر 



nicety 

 ظرافت، دقت، حستسیت 



niggardly 

 خسیس، کدس، تدگ دظر، بخی ، کم، اددی 



niggle 

ور رفررررررتن، وقررررررت گذرادرررررردن، خرررررررد، گرررررررفتن،  
 وسواس زیتدی ب  خرج دادن



nihilist 

دیهیلیسرررررت، آدم پررررروپ گررررررا، رشرررررکوی، ررررررردد،  
 تروریست ادق بر



nimble 

زف٘ررررررٓس ـعرررررردي، ح١ررررررن، چد رررررره، چرررررردالن، ـررررررلم، 

 ح١نً٘ٛ



nip 

 یرررردن، خشررررک کررررردن، دیشررررگون گرررررفتن، بررررر  
 حس کردن



nirvana 

 دیروادت در آیین هدد و بودا 



no longer 

 ؼ١ل ٗٛالٟٔ )ِخٖدؿ ٗٛالٟٔ، ٠ًٛٗ(



nocturnal 

 شبتد 



noisome 

 دتراحت کددد،، زددد،، دفرت ادگیز 



nomadic 

  تدر دشین، کوپ دشین



nomenclature 

 سیستم دتم گذاری، استرر 



nominal 

آدم عرررتدی، رعررررو ر، فتقرررد هرررر گودررر  رشخ،ررر   
 ای



nominate 

)ِمررردِٟ( ورررلؿْ، ِْٕرررٛب ورررلؿْ، حع١ررر١ٓ   ٔررردِنؿ

 ولؿْ، ؿك ٔرل گلـخٓ



nonchalance 

 بر تفتوتر، خودسردی، بر اعتدتیر



noncommittal 

رحتفظررررررر  کترادررررررر  )سرررررررواب، دترررررررر (، حکرررررررم ،  
 خدثر، بر تع،ب، رتز ز ، رردد



nondescript 

آدم عرررررتدی، رعررررررو ر، فتقرررررد هرگودررررر  رشخ،ررررر  
 ای



nonentity 

آدم پرررریش پررررت افتررررتد،، آدم بررررر سررررر و پررررت،  یررررز  
 خیت ر، آدم رعرو ر



nonplus 

 رتحیر کردن، ربهوت کردن 



normally 

  ٗ ٗٛك  دؿٞ، ِعّٛال  



nostalgia 

ؼررررم ؼربررررت، هرررروای و ررررن، د تدگررررر، حسرررررت،  
 یتد گذشت 



nostrum 

دوای دروؼرررررر، دوای عوضرررررر، را، حررررر  سرررررتد، 
 ادگتراد 



notable 

قتبرررر  ر حظرررر ، برسسررررت ،  شرررررگیر، رهررررم، آدم  
 سرشدتس



notably 

 لد ً ِالعرٗ،   ٛك  لصيخٗ



notice 

 حٛصٗ کلؿْ ، ـ١ّٙـْ



notion 

  م١ـٖ ،  دٚك



notoriety 

اسرررررم برررررد، سررررروج شرررررهرت، رسررررروایر، ادگشرررررت  
 درتیر



nourish 

حؽق٠رررررٗ ورررررلؿْ، ؼرررررق  ؿ ؿْ  رررررٗ، حم٠ٛرررررج ورررررلؿْ، 

 پلٚك ٔـْ ٚ پلٚكً ؿ ؿْ



novel 

 ىرررُس ٌكِررردْ، ؿ ىرررخدْ  ٍٕرررـ، زّرررفجس حررردمٖ، صـ٠رررـ، 

 ٠ٛٔٓ، ٔٛظٙٛك،  ض١ب



novelty 

درررروی، تررررتزگر، دوظهرررروری،  یررررز دررررو، تسربرررر   
 تتز،



novice 

 تتز، کتر، ربتدی، تتز، وارد



noxious 

 رضر، زیتدردد، سرر، رسروم 



nuance 

تفرررررررتوت ظریرررررررؾ، فرررررررر  سزئرررررررر، اخرررررررت ؾ  
 رخت،ر



nubile 

 دم بخت، رسید، 



nugatory 

 ارزش، بر اعتبتربر اثر، بیهود،، بر 



nullify 

خدثررررر کررررردن، بررررر اثررررر کررررردن، فسررررخ کررررردن،  
 بت   کردن



numb 

  ٟ عو، ولؽج/ ولػ، ىل



numerous 

  ٟ ٍّدك، م٠دؿ،  ي١دك، ِخعـؿ



numismatist 

 کلکسیودر سک ، سک  شدتس 



nuptial 

 ازدواج، دکتح 



nurture 

 پروراددن، پرورش دادن، بزر  کردن 



nutrient 

 رتد، ؼذایر، رؽذی، رقوی



nutritive 

 رؽذی



oaf 

 آدم احرق، دهتتر، دست و پت  لفتر



oath 

 ىٛگٕـ، ليُ



obdurate 

  سوج، یکددد،، خود رای، سرسخت 



obedient 

 ِ ١ع، ـلِدٔبلؿ ك، علؾ ٍٕٛ، ىل ٗ ك ٖ



obeisance 

 تعظیم، کردش



obelisk 

 ابلیسک، تک ستون



obese 

  ت ، فرب 



obesity 

 چدلٟ، ـل ٟٙ



obfuscate 

 آشوب کردن، رؽشوش کردن، پی ید، کردن 



obituary 

 آگهر ترحیم 



objective 

رد،ررررؾ، عررررتد ، بررررر  رررررؾ، هرررردؾ، رق،ررررد، 
 آررتن



objectives 

 ٘ـؾ،ِٕرٛك،لد ً َِد٘ـٖ،  ١ٕٟ



objectivity 

   ٛك ؽدكصٟ،   ٛك ِفعٛي



obligation 

 ٚظ١فٗ،حعٙـ،  ٌن َ



obligatory 

 اسبتری، ا زارر



oblige 

 ِضبٛك کلؿْ ، ٍِنَ کلؿْ



oblique 

 رورب، کج، اریب، ؼیررستقیم، ضردر 



obliterate 

 دتبود کردن، از بین بردن 



oblivion 

 فراروشر، بر خبری 



oblivious 

برررر ا ررر ع، برررر خبرررر، ؼتفررر ، ؼرقررر  در فکرررر،  
 فرو رفت  در  یزی



obloquy 

 فحش، رسوایر 



obnoxious 

 رفتتر زشت، زددد،، آزاردهدد، 



obscure 

 تتریک، ربهم، گدگ، تتر



obsequious 

  تپلوس، رترلق،  رب زبتن 



obsequy 

 رسلس ترحیم، تسلی  از رتوفر 



observant 

ح١رررررررن ١ٓ، ؿل١ك،ٍ٘ٛررررررر١دك، ِل لرررررررب، ِٛ ظرررررررب، 

 ِل  دث وٕٕـٖ



observe 

 َِد٘ـٖ کلؿْ ، ِخٛصٗ ٍـْ



obsess  

 آزار کردن، ایستد عقد، روحج کردن



obsessive 

 وسواسر، فکر وسواس گود  



obsidian 

 رواد آتشفشتدر



obsolescence 

کهدگرررررررررررج، ردسررررررررررروخج، رتروکرررررررررررج، از رواج 
 افتتدگج



obsolete 

 کهد ، کهسور، قدیرر، ردسوخ 



obstetrician 

 رتخ،ص زایرتن



obstreperous 

 پر هیتهو، پر سر و ،دا، خود سر، سرکش 



obtain 

  ـىج آٚكؿْ، عل م ولؿْ



obtrude 

 تحری  کردن، بیرون زدن، آشکتر بودن 



obtuse 

 کودن، کدد ذهن، ابل ، احرق 



obviate 

از ریررررررتن بررررررر داشررررررتن، رفررررررع کررررررردن، ررتفررررررع  
 ستختن



obviate  

 ررتفع کردن، رفع کردن، رفع دیتز کردن



obviously 

 آٍکدك ، ِيٍّد



occasionally 

 گدٖ  ٗ گدٖ، گدٖ ٚ  ٟ ودٖ، گدٟ٘  ٚلدث



Occident 

 ؼرب، رؽرب زرین، کشورهتی ؼربر



occlude 

 بستن، رسدود کردن، خوردن 



occult 

رررررررزی، سرررررری، اسررررررارآریز، پدهرررررتن، رخفرررررر،  
 دیروهتی ؼیبر، پدید، هتی ستدویر



occupancy 

  ٍؽدي، حْلؾ،حٍّه



occupant 

ىررردوٓ، ِمررر١ُ، ِيرررخدصل، زٚىررر١ٍٗ ٔم١ٍرررٗس ىلَٔررر١ٓ، 

 ِيدـل



occupier 

  ٍؽدي وٕٕـٖ، ِدٌه



occur 

 كػ ؿ ؿْ،  حفدق  ـخدؿْ



octogenarian 

 هشتتد ست  ، وابست  ب  آدم ?? ست  



oculist 

 رتخ،ص  شم 



odd 

  ض١ب، ؼ١ل  دؿٞ



odious 

 شدیع، دفرت ادگیز 



odium 

 تدفر، ادزستر



odoriferous 

 خوشبو، رع ر 



odorous 

 آن ک  بو ریدهد، خوشبو، رع ر 



odyssey 

 سفر پر رتسرا 



offensive 

تهرررررررررررتسرر، تررررررررررروهین آریرررررررررررز، تهررررررررررروع آور،  
 رشرئزکددد،، زددد،، بد



offhand 

زرخررررت، بررررر تکلررررؾ، راحررررت، خودرررررتدر، بررررر  
 ادبتد ، بر ر ت ع ، هرین  وریدزاکت، بر 



officious 

 فضو ، رداخل  کن، گستتخ، دتخواست  



ogle 

 تودخ کسر رفتن، دید زدن، بت  شم خوردن



olfactory 

 رربو  ب  بویتیر، بو 



oligarchy 

حکوررررررت  درررررد ترررررن، گررررررو، سرررررتالری، اقلیرررررت  
 حتکم، شورای حتکم



ominous 

تهدیرررد آریرررز، ترسررردتی، دحرررس، درررتریرون، بررردیرن، 
 بدشگون



omission 

  ملٍُ  ـخدؿگٟ، ؼفٍج



omit 

 عقؾ ولؿْ،  م لٍُ  ٔـ ؽخٓ



omnipotent 

 قدیر)خدا(، قتدر ر لق، پرقدرت، رقتدر



omnipresent 

 حتضر در هر  ست، فراگیر



omniscient 

عقررر  کررر ، دادرررتی کترررر ، عرررت م برررر هرررر   یرررز،  
 دادت بر هر   یز



omnivorous 

هرررم گوشرررتخوار و هرررم گیرررت، خوار)حیررروان(، هرررر   
  یز خوار



onerous 

 سدگین، شت ،  تقت فرست، دشوار



ongoing 

 ؿك ؿىج  لـ َ، صدكٞ، ـعٍٟ



onomatopoeia 

 دتم آوا)زبتدشدتسر



onset 

 تتخت و تتز، حرل ، شروع 



onslaught 

 تتخت، هسوم، یورش، حرل 



onus 

 وظیف ، بتر، رسئو یت 



opalescent 

 قوس قزحر، رتلون، ردگتردگ 



opaque 

 رتت، کدر، تیر،، ربهم، رشک ، پی ید، 



opiate 

داروی خرررررررواب آور، داروی رسرررررررکن، حرررررررتوی  
 تریتی



opining 

  ظٙدك ٔرل کلؿَ



opponent 

 عل٠ؿ، ّ٘دٚكؿ، كل١ب، ِؾدٌؿ



opportune 

 ردتسب، بست، ب  روقع، ب  رورد، درخور



opportunist 

 فر،ت  لب 



oppose 

 ِؾدٌفج کلؿْ



opposition 

 ِؾدٌفج ، ِمدِٚج



opprobrium 

برررر آبرویرررر، رسررروایر، ددرررگ، تحقیرررر، خرررواری،  
 دکوهش اهتدت،



opt 

حْرررر١ُّ   س  ٔخؾرررردب وررررلؿْ،for ررررد عررررلؾ  ٕرررردـٗ 

 گلـخٓ/ ؿ ٍخٓ، ؿكّـؿ  ٛؿْ



optician 

 عیدک ستز، عیدک فروش، بیدتیر سدج 



optimist 

 آدم خوش بین 



optimum 

ر لررروب تررررین، بهتررررین، حرررد ر لررروب، ردتسرررب  
 ترین



optional 

 اختیتری، ادتختبر 



optometrist 

 عیدک ستز



opulence 

 ثروت، توادگری، دارایر، فراوادر، ادبوهر 



opus 

 اثرهدری ،کتر،دوشت  ،ق ع  روسیقى



oracular 

سروشرررررررى ،وابسرررررررت  بررررررر  ؼیبگرررررررویى ،ا هرررررررترى  
 ،وابست  ب  وحى، دوپهلو، گدگ



oral 

ؿ٘ررردٟٔ، زِل رررٛٗ  رررٗس ؿ٘ررردْ، ٍرررفدٟ٘، گفخررردكٞ، 

 زِل ٛٗ  ٗس ىؾٕٛكٞ



orator 

سرررررررررخن پرداز،سرررررررررخدران ،درررررررررت ق ،خ یرررررررررب  
 ،رستدعى



oratorio 

 خ تب 



ordain 

ترتیرررب دادن ،رقررردر کرررردن ،وضرررع کرررردن ،اررررر  
کررررررردن ،فررررررررتن دادن، برررررر  کشیشررررررر رد،رررررروب 

 کردن



ordeal 

 ارتحتن سخت، ر،یبت ،کتر شت  



ordinance 

 فررتن ،ارر،حکم ،رشیت ،تقدیر،ایین 



ordination 

 رراسم اع تی رتب  هتی رذهبر 



orgy 

رسررررت س عیتشررررى و ریگسررررترى بتفتخررررتر خرررردایتن 
)روم و یودرررررررتن قررررررردیم( ،ریگسرررررررترى عیتشرررررررى، 

 افرا ، زیتد، روی



orient 

روقعیرررررت خرررررود را تشرررررخیص دادن، را، خرررررود را 
 پیدا کردن، آشدت کردن بت



orientation 

شرررردتیى ،راهدرررررتیى ،گرررررایش ،سهررررت یررررتبى، خررررو 
 گیری، تشخیص روقعیت



orifice 

دهتدررررر  تدرررررگ ،روزدررررر ) در کت بدشدتسرررررى(،روزد  
 ،سوراخ



originate 

دتشرررر شررردن، آؼرررتز شررردن یرررت  –سر شرررر  گررررفتن 
 کردن، روسب شدن



ornate 

برررریش ازحررررد اراسررررت  ،رررررزین ،ر،رررردوع ،پررررر اب  
 و تتب، پر زر  و بر 



ornithologist 

 رتخ،ص پردد، شدتسر



orthodox 

درسررررررررت ایررررررررین، سرررررررردتر، رحتفظرررررررر  کترادرررررررر ، 
رتعررررترؾ، رعرررررو ، پذیرفترررر ، رحتفظرررر  کررررتر در 

 عقتید



orthography 

 درست دویسى ،ار  ،حیح 



oscillate 

دوسرررتن کرررردن ،ترررتب خررروردن ،از ایرررن سرررو بررر  ان 
 سو افتتدن ،رردد بودن



osseous 

 استخوادى



ossify 

اسرررررتخوادى شررررردن ،اسرررررتخوادى کرررررردن ،سرررررخت  
 کردن، رتحسر کردن، سخت کردن



ostensible 

درتیرررتن ،ظتهر،قتبررر  دررررتیش ،،رررورى، آشرررکتر،  
 رشخص



ostentatious 

رتظتهر،خوددررررررررررررررررررررت،خودفروش، ربت ؽررررررررررررررررررر   
 آریز،درتیشر، پرزر  و بر ، پر تسر 



ostracize 

از ریرررتن خرررود رادررردن، ررررورد برررر اعتدرررتیر قررررار  
 دادن،  رد کردن، رحروم کردن



otherwise 

 ٚگلٔٗ،ٚ ال، ؿك ؼ١ل  ٠ٓ ّٛكث



oust 

،اخررررررراج کررررررردن، برکدررررررتر کررررررردن ،دورکررررررردن 
 دست کسر را کوتت، کردن



outcome 

 عدًّ، ٔخ١ضٗ، ىل ٔضدَ



outlandish 

 بیگتد  وار،عسیب و ؼریب 



outlaw 

٠رررردؼٟ، لرررردْٔٛ ٍررررىٓ، حبٙىرررردك، ع١ررررٛ ْ چّررررًٛ، 

 ؼ١ل لدٟٔٛٔ  الَ ولؿْ، ِّٕٛع ولؿْ



outline 

 ٗلط وٍٟ، كئٛه ِ دٌب،پ١ل ِْٛ



outmoded 

 ردسوخ، قدیرر 



outnumber 

  ١َخل  ٛؿْ



outset 

 آؼدم،   خـ 



outskirts 

 حو  و حوش ،حور  



outspoken 

 پرحرؾ ،ری و راست ،ری 



outstrip 

 پیش افتتدن از،عقب گذاشتن ،پیشى سستن از 



outwit 

زدن، زبلرررر بیشرررتری زردرررگ ترررر برررودن از،گرررو  
 دشتن دادن، شیر، رت یدن سر



ovation 

 استقبت  گرم، ابراز احستستت 



overall 

 ك٠ُٚٙ كـخٗ، وٍٟ، ٍدًِ ّ٘ٗ چ١ن



overbearing 

رؽرررررور،از خررررود راضررررى ،ردکرررروب گر، تقررررت  
 فرست،ؼت ب ،قت ع، سل   سو، پراهریت، رهم



overcome 

 ررل، پ١ررلٚم ٍررـْ  ررل، ٍىيررج ؿ ؿْ، ؼدٌررب آِررـْ 

 ـدئك آِـْ  ل



overlook 

 ٔدؿ٠ـٖ گلـخٓ



overruns 

 حضدٚم،ىلحدىل صد٠ٟ ك  گلـخٓ



overseas 

 ؽدكس  م وَٛك



oversee 

 ىلپلىخٟ، ِبدٍلث، ٍلوَٟ ولؿْ



oversight 

  ٍخبدٖ ٔرلٞ،ىٙٛ، م ٔرل  ـخدؿْ



overt 

،اشررررررکتر،رعلوم ،واضررررررح اشررررررکترا،علدى ،فررررررتش 
 ،دپوشید، ،عرورى



overtly 

 آٍىدك ،  ٍٕد  



overweening 

 بسیتر رؽرور



overwrought 

 پریشتن، ب  هم ریخت ، آشفت ، ع،بر 



ovoid 

 سسم تخم ررؼى ،تخم ررؼى شک  



pachyderm 

 ستدور پوست کلفت رث  کرگدن



pacifist 

 ،لح گرا، آرارش  لب 



pacify 

 آرام کردن، تسکین دادن، خوابتددن 



paean 

 سرود ستتیش، سرود پیروزی، سرود سپتس 



palatable 

 پذیرفتدر، قتب  قبو ، ر بوع، خوشرز، 



palate 

 ذایق ، حس  شتیر، سقؾ دهتن 



palatial 

 بت شکو،، رسل ، رث  ق،ر



paleontology 

 دیرین شدتسر 



palette 

،ررررررفح  ترکیررررررب ردررررررگ هررررررت، ،ررررررفح  ردررررررگ  
 آریزی



palimpsest 

 ررروح ردرررگ بتختررر ،  ررروح یرررت پوسرررتر کررر  دوشرررت   
 روی آن  ددبتر پتی شد، و بتزدویسر شد،



pall 

 ر   آور شدن، بر رز، شدن 



pallet 

 تشک کتهر، تخت بتریک 



palliate 

 سبک کردن، تسکین دادن، آرام کردن 



pallid 

 ردگ پرید،، زرد ردگ، کرردگ



palpable 

 رلروس، رحسوس، آشکتر، فتحش 



palpitate 

تدرررررد زدن، ضرررررربتن داشرررررتن،  رزیررررردن، رررررررتعش 
 بودن



paltry 

 دتقتب ، اددی، بر ارزش، حقیر 



pan 

 حستبر ادتقتد کردن، کوبیدن، ب  سیخ کشیدن 



panacea 

 دوشدارو، هر  درد دوا 



panache 

رهررترت، زبررر دسررتر، اعترررتد برر  دفررس، سرر   و  
 شکو،، زر  و بر ، خود درتیر



pandemic 

 عت م گیر، هر  ست گیر



pandemonium 

 آشوب، بر دظرر، ؼوؼت



pander 

 تفکر



pane 

 ١ٍَٗ صدَ ١ٍَٗ، لدب



panic 

حررررررله، ٚعَررررررج، ٘ررررررل ه، حلىرررررر١ـْ، ٚعَررررررج 

 ولؿْ، ٘ٛي ولؿْ



panoramic 

 بتز، وسیع، گسترد، 



pantomime 

 پتدتوریم



papyrus 

 کتؼذ پتپیروس، کتؼذ ر،ری



parable 

 ترثی ، حکتیت



paradigm 

 دوع، درود ، سررشق 



paradox 

 ضد و دقیص، تدتقد گویر، تعترد 



paradox  

آدم رعررررررتیر، سررررررع اضرررررداد، وضرررررع رعرتگودررررر ، 
 روا ، تدتقد گویر، تعترد  وضع دتب 



paragon 

 درود  عت ر، سررشق، ادستن کتر ، ا گو 



parallel 

 َِد ٗ ، ِٛ می



parallelism 

 تستوی، تدتظر، توازی 



parameter 

رحرررررررردود،، رشخ،رررررررر ، ویژگررررررررر، خ،ی،رررررررر ،  
 ضتب  



paramount 

بسرررریتر زیررررتد، فررررو  ا عررررتد، رهررررم، فررررو  ا عررررتد،  
 عظیم، عت ر رقتم



paranoia 

 پترادویت، بدگرتدر، شکتکیت 



paraphernalia 

 وستی ، اسبتب، خرت و پرت 



paraphrase 

برررتز گرررو کرررردن، تعبیرررر کرررردن، بررر  بیرررتدر دیگرررر  
 گفتن



parasite 

 ادگ ، سربتر،  فیلر 



parched 

 سوخت ، خشکید،، خیلر تشد ، تفت  



pariah 

 آدم رادد، شد،، ر رود، دسس در هدد 



parity 

 هم ارزی، برابری، رستوات، یکدواختر 



parlance 

 زبتن، ا،  ح



parley 

 کدفرادس، رذاکر،، بحث 



parochial 

تدررررگ دظرادرررر ، کوترررر  بیدتدرررر ، رحلررررر، رحرررردود،  
 بست 



parody 

 هسو، هز ، دقیض ، رضحک ، ادا 



parole 

آم ؿٞ  ررررررد    ىررررررُس آم ؿٞ َِررررررلٚٗ ) م مٔررررررـ ْ(،

 لٛي ٍلؾ، زـعًس آم ؿٞ َِلٚٗ ؿ ؿْ  ٗ



paroxysm 

  ؽیتن، حرل ، هسوم، ؼلب  



parquet 

 پترکت 



parry 

رد کررررردن، دفررررع کررررردن،  فررررر، رفررررتن، از کدررررتر 
 )رشک ت( رد شدن



parsimonious 

 ،رف  سو



parsimony 

  ئترت، تدگ  شرر، خست 



partial 

 دسبر، رحدود، دتقص، رتی ، راؼب



partiality 

د بسرررررتگر، تعلرررررق خرررررت ر، ع قررررر ، ستدبرررررداری،  
 تبعید، ؼرد ورزی



partially 

 حد عـٞ، ٔيبخد ،  ٗ ٗٛك ٔدلِ



particle 

 فكٖ ، ؽلؿٖ



particular 

  ٗ ؽُْٛ ، ٠ٚژٖ



particularly 

 ِؾّْٛد ، صنء  ٗ صنء



partisan 

یرررک بعررردی، یرررک  رفررر ، سرررر سرررپرد،، هررروادار،  
 رتع،ب، کورکوراد 



partition 

 تسزی  کردن، تقسیم کردن 



partly 

 حدعـٞ، ٔيبخد ، حد ٠ه  ٔـ مٖ



pass 

 ح٠ْٛب ولؿْ، حأ١٠ـ ولؿْ، لبٛي ولؿْ



passé 

از کرررررررتر افترررررررتد،، پیرقررررررردیرر، از ررررررررد افترررررررتد،، 
سرتعرررررررررت، دیروزیدقررررررررردیرر، از ررررررررررد افترررررررررتد،، 

 دترایج،گرو، کثیر



passe' 

از ررررررررد افترررررررتد،، قررررررردیرر، هدرپیشررررررر  ای کررررررر   
 دورادش ب  سر آرد، است



pastiche 

 اقتبتس، استقبت ، پیروی 



pastoral 

 روستتیر،  وپتدر، دشتر



patent 

 واضح، آشکتر، علدر، روشن 



pathetic 

د خررررراش، رقررررت آور،  گررررر خررررراش، درددررررتی، 
 تتثر آور



pathological 

 پتتو وژی، آسیب شدتسر 



pathos 

وضررررعیت تررررتثرآور، کیفیررررت ادرررردو، بررررتر، حت ررررت  
 رقت ادگیز



patina 

زدگرررررتر، پوشرررررش، الیررررر ،) روی  ررررروب کهدررررر (  
 بر 



patois 

  هس  رحلر 



patriarch 

رئرررریس خررررتدواد،، پرررردر، ریررررش سررررفید، بررررزر ،  
 سر کرد،



patrician 

 دسیب زاد،، اشراؾ زاد،، اعیتدر 



patriotic 

ٚٗرررٓ پلىرررج/ ؿٚىرررج، ٚٗرررٓ پلىرررخدٔٗ، ١ِٕٙرررٟ، 

 ١ِٙٓ پلىخدٔٗ



patronage 

 عّد٠ج ، پَخ١بدٔی ، ىلپلىخی ، ل١ِّٛج



patronize 

حرتیرررت کرررردن، پشرررتیبتدر کرررردن، اظهرررتر برترررری 
 کردن دسبت ب ، رشتری بودن



pattern 

 ٔمٌ ، ّٔٛٔٗ ، ٗلط



paucity 

 کربود، کرر، قلت 



pauper 

 فقیر، رسکین، گدا



pavement 

 ـلً كٚ، ىٕگ پ١دؿٖ



peasant 

 ؿ٘دحی، كٚىخد٠ی



peccadillo 

  ؽزش، خ ت 



peculiar 

  ض١ب ، ؼ١ل دؿی



pecuniary 

 رتدی، پو ر، رت ر



pedagogue 

 آروزگتر، رعلم خشک، رعلم رقرراتر 



pedagogy 

 آروزش و پرورش، تعلیم و تربیت 



pedant 

 آدم فض  فروش 



pedantic 

فضرررر  فررررروش ،فضرررر  فروشررررتد ، پررررر تکلررررؾ،  
 رتکلفتد 



pedestrian 

عرررتدی، پررریش پرررت افترررتد،، کسررر  کددرررد،، برررر روح،  
 خشک



pediatrician 

 رتخ،ص ا فت 



pedigree 

 ؿٚؿِدْ ٔدِٗ، ك٠َٗ، ٔژ ؿ، ٍضلٖ



peerless 

 بر دظیر، بر رتددد، بر رقیب، بر هرتت 



pejorative 

بررررت بررررتر ردفررررر، ادتقررررتد آریررررز، سرررررزدش آریررررز،  
 تحقیر آریز، توهین آریز، دتشتیست



pell mell 

برررت عسلررر ، شرررتتبزد،، سراسررریر ، برررت دسرررتپت گر،  
 در هم و برهم، دت ردظم



pellucid 

)سرررررربک، دوشررررررت ( شررررررفتؾ، روشررررررن، واضررررررح، 
 روان



penalize 

ِضرردم ث وررلؿْ،  ررٗ و١فررل كىرردٔـْ، حٕب١ررٗ وررلؿْ، 

 صل٠ّٗ ولؿْ



penance 

 توب  



penchant 

 ترتی  زیتد، ع ق ، ری  وافر



pendant 

آویررررزان از  یررررزی، آویخترررر  از  یررررزی، )گررررردن  
 بدد،  وستر( آویز



pendulous 

 آویخت ، آویزان، رتعلق 



penetrate 

كؽٕرررررٗ ٠رررررد  ٔفرررررٛف ورررررلؿْ ؿك، ىرررررٛك ػ ورررررلؿْ، 

 ٍىدـخف١ّٙـْ، وَؿ ولؿْ



penitent 

 توب  کتر، پشیرتن، رتتسؾ، دتدم



pension 

عمرررٛق  دمَٔيرررخگٟ، ِيرررخّلٞ، ِمرررلكٞ، زـعرررًس 

  دمَٔيخٗ ولؿْ، عمٛق  دمَٔيخگٟ ؿ ؿْ  ٗ



pensive 

 ؼرق  در فکر، فکور 



penumbra 

شررررب  ظرررر  )سررررتتر، شدتسررررر(، درررریم سررررتی ، سررررتی   
 روشن



penury 

 فقر، رسکدت، تدگدستر، خست 



peon 

 کترگر رزرع ، ؼ م، پتدو 



perceive 

دری کررررردن، دریررررتفتن، رشررررتهد، کررررردن، دیرررردن، 
 ر حظ  کردن



perception 

  ؿك ک



perceptive 

تیرررررررز فهرررررررم، زیرررررررری، تیزهررررررروش، قضرررررررتوت  
 هوشردداد 



percussion 

ضرررررررب ، کرررررروبش، ،رررررردای ضرررررررب ، سررررررتزهتی  
 کوب  ای



perdition 

 عذاب ابدی، فدت، زوا ، تبتهر 



peregrination 

 سفر، سیتحت 



peremptory 

 تحکم آریز، آرراد ، رستبد 



perennial 

 هریشگر، دائرر، ابدی 



perfidious 

سفتکرررررتر، ؼررررردار، بدعهرررررد، پیررررررتن شرررررکن، عهرررررد 
 شکن



perform 

  ٔضدَ ؿ ؿْ،  صل  ولؿْ،  ٠فد ولؿْ



performance 

  صل ،  ٔضدَ،ى ظ ودك ٠ٟ،  ٍّىلؿ



perfunctory 

ظرررتهری، سررر حر، برررر تفرررتوت، برررر اعتدرررت، برررر  
 ع ق 



perigee 

 حضید زریدر 



peril 

  ىُس ؽ ل، ِؾدٗلٖ



perilous 

 ؽ لٔدک ، پلِؾدٗلٖ



perimeter 

 پیرارون، رحی ، دور، ا راؾ 



periodically 

 ِخٕدٚب ، گدٖ گدٖ



peripatetic 

سرررریتر )رعلررررم، کررررترگر(، ؼیررررر ثتبررررت، ختدرررر  برررر  
 دوشر



peripheral 

 سدبر، حتشی  ای، کدتری، فرعر 



periphery 

  ب ، حد، ررز 



perish 

٘رررالن ٍرررـْ، حٍرررؿ ٍرررـْ، صررردْ ؽرررٛؿ ك   م ؿىرررج 

 ؿ ؿْ،  م  ١ٓ كـخٓ، ٔد ٛؿ ٍـْ



perjury 

 شهتدت دروغ 



permeable 

 قتب  عبور، رخد  پذیر، دفوذ پذیر، 



permeate  

 دفوذ کردن، سرایت کردن، دشت کردن



pernicious 

 رهلک، خ ردتیرخرب، زیتن بتر، 



peroration 

دتیسرررر  گیررررری، ختتررررر ، سرررررع بدرررردی، خ تبرررر ،  
 سخدرادر رف، 



perpetrate 

 ررتکب شدن، دست زدن ب  



perpetual 

 ستوید، دائرر، پیوست ، بر وقف ، رستدام 



perpetuate 

تررررداوم بخشرررریدن، سررررتودادر سررررتختن، زدررررد، دگرررر   
 داشتن



perquisite 

 رزایتی سدبر، ارتیتز 



persevere 

پشتکترداشررررتن، اسررررتقترت برررر  خرررررج دادن، ثتبررررت 
 قدم رتددن



persist 

پدـَررردكٞ/  ّرررل ك ورررلؿْ،  ؿ ِرررٗ ؿ ٍرررخٓ/ ٠ررردـخٓ، 

  ؿ ِٗ ؿ ؿْ،  دلٟ ِدٔـْ



persistent 

  ٟ ٚلفٗ، ِيخّل، ِـ َ



persona 

 شخ،ر، اشختص یک کتتب 



personable 

 خوش برورو، خوش قیتف ، خوش برخورد



perspective 

 ؿٚكّٔد، چَُ  ٔـ م



perspicacious 

برررت ب،ررریرت، تیرررز فهرررم، بتریرررک برررین، هوشرررردد،  
 اه  ترییز



perspicuity 

 روشدر، وضوح، ،راحت 



perspicuous 

 واضح، روشن، روشن ذهن، سلیس، ف،یح 



persuade 

 حلؼ١ب ولؿْ، ٚ ؿ ك ولؿْ



pert 

 بر حیت، گستتخ، پررو، وقیحتد 



pertinacious 

 راسخ، سرسخت، رحکم، ک،ر، پر گیر



pertinent 

 ب  روقع، شتیست ، ردتسب، رربو  



perturb 

دتراحررررررت کررررررردن، آشررررررفت  کررررررردن، رضرررررر رب  
 کردن، پریشتن کردن



peruse 

 ب  دقت ر ت ع  کردن، بررسر کردن 



pervasive 

 هر  ستگیر، دتفذ، ستری، فراگیر



perverse 

 خود سر،  سبتز، شریر، دتاه  



perversion 

 فستد، دتبهدستری، ادحراؾ 



pesky 

 آزار رستن، زحرت دهدد،، رزاحم



pessimism 

 بدبیدر 



pessimistic 

  ـ ١ٓ، ٚ  يخٗ  ٗ  ـ ١ٕی



pestilential 

 ررررتعون، دتراحررررت کددررررد،، اع،ررررتب خرررررد کررررن،  
 رزاحم، آزاردد،



pestle 

 دست  هتون



petition 

 ؿك ؽٛ ىج ولؿْ، حمدٕد ولؿْ، ؽٛ ىخٓ



petrify 

رتحسرررر کرررردن، ررررتت و تبررردی  بررر  سررردگ کرررردن، 
ربهررروت کرررردن، ترسرررتددن، فلرررج کرررردن، وحشرررت 

 زد، کردن



petty 

 سزئر، بر اهریت، پیش پت افتتد،، کم اهریت



petulant 

برررد اهررر  ، کرررج خلرررق، بهتدررر  گیرررر، ایررررادی، برررر 
 حو،ل 



pharisaical 

 خشک  رذهب، رتع،ب، زهدفروش، ریتکتر 



phenomena 

رشررررررررتهدات عیدررررررررر، پدیررررررررد، هررررررررتی رلررررررررروس،  
 روضوعتت تحقیقتتر



phenomenon 

پدیرررررد،، حتدثررررر ، عترضررررر ، دررررررود، تسلرررررر، اثرررررر 
  بیعر



philanderer 

 زن بتز، دختربتز 



philanthropic 

  ٔيدْ ؿٚىخدٔٗ ،  َلؿٚىخدٔٗ



philanthropist 

 دوع دوست، دیکوکتر، آدم خیر 



philatelist 

 گردآوردد، تربر



philistine 

 کوت  فکر، بر فرهدگ، آدم رتدی گرا 



philology 

 زبتن شدتسر، فیلو وژی 



phlegmatic 

 خویشتن دار، خودسرد، آرام، بلؽرر رزاج 



phobia 

 واهر ، وحشت، هراس 



phoenix 

 ققدوس، درتد ستودادگر و حیتت دوبتر، 



phylum 

شرررررررتخ )در رد، بدررررررردی گیتهرررررررتن و سرررررررتدوران(،  
 سلسل 



physiological 

 فیزیو وژی 



picaresque 

داسرررررتتدر کررررر  قهرررررررتن آن رذ  اسرررررت، شرررررخص  
 اوبتش



piebald 

 ردگتردگ، اسب ابلق، خت  خت ر 



piecemeal 

 کم کم، تدریسر 



pied 

ردگتردگ)پردررررررررررررد،(، ردررررررررررررگ ابلق)اسررررررررررررب(، 
 واردگ، سیت، وسفید



pier 

  ىکٍٗ



pierce 

ىررررٛك ػ وررررلؿْ، ٍررررىدـخٓ، كؽٕررررٗ وررررلؿْ، ٔفررررٛف 

 ولؿْ، زگًٛس ول ولؿْ



piety 

 دیدداری، پرهیزگتری، پترستیر، زهد، تقوا 



pigment 

 ردگداد ، رتد، ردگر، ردگ رتی  



pillage 

 ؼترت کردن،  پتو  کردن، تتراج کردن 



pillory 

رسررررخر، کررررردن، ادتقررررتد کررررردن، ریشررررخدد زدن،  
 تدبی  کردن



pine 

عررررزا گرررررفتن، گریرررر  و زاری کررررردن، د  کسررررر  
تدرررگ شررردن، روز شررررتری کرررردن، برررر ،ررربراد  

 ردتظر شدن، د  کسر  ک زدن



pinion 

 رتدع حرکت شدن، بستن)دست( ،گرفتن 



pinnacle 

 دوی قل ، اوج 



pioneer 

 پ١َگدَ، پ١َمـَ، پ١َلٚ، پ١َخدم



pious 

 رتدین، رورن، پرهیزگتر، خداترس، رتقر 



piquant 

 تدد)ؼذا، سس(، تدد وتیز، تحریک کددد، 



pique 

د شکسرررررررتگر، د خررررررروری، ردسرررررررش، ادزسرررررررتر،  
تحریرررررررررک کرررررررررردن، بررررررررررادگیختن، آزردگرررررررررر; 

آزردن، د خررررور کررررردن، ردزسررررر شرررردن، ؼرررررور 
 کسر را سریح  دار کردن



piscatorial 

 رتهیگیری 



pitfall 

 خ ر، تل ، دام 



pith 

 گوشت)ریو،(، ستق  



pithy 

رخت،رررر، رفیرررد، کوترررت،، رعدرررر دار، پرررر گوشرررت  
 )ریو،(، گوشت دار، پر رؽز



pittance 

 پو  بخور و دریر، حقو  دت یز، شددرؼتز



pivotal 

 ررکزی، رهم، ا،لر، هست  ای، بحرادر 



placard 

پروادررر  رسررررر، اع ریررر  رسررررر، اعررر ن، حرررر  
 یت د،ب اع ن،شعتر حر  کردن



placate 

خشرررررم کسرررررر را فررررررو خوابتدررررردن، آرام کرررررردن،  
کرررردن، راضرررر کرررردن، خشررردود سرررتختن، تسرررکین 

 د  کسر را ب  دست آوردن



placebo 

 داروی کتذب، د خوش کدک 



placed 

  ضد، ؿ ك ٞ  ِخ١دم



placid 

 آرام، خودسرد، ر یم 



plagiarism 

 دزدی ادبر



plagiarize 

 دزدیدن، سرقت کردن، رودویسر کردن 



plaintiff 

 خواهتن، دادخوا،، عترد، شتکر، ردعر



plaintive 

 رحزون، ؼم ادگیز، ؼرزد،



plasticity 

 قت ب پذیری، شک  پذیری، دقش پذیری



platitude 

حرررررؾ ربتررررذ ، حرررررؾ رعرررررو ر، حرررررؾ رفررررت، 
 شعتر، کلیش  ای



platonic 

روحررررر، رعدرررروی، دظررررری، پررررتی، بررررر آالیررررش،  
 بدون اریت  سدسر



plaudit 

 ترسید، تحسین، تتیید، کؾ زدن 



plausible 

برررررتور کرددرررررر، رعقرررررو ، قتبررررر  قبرررررو ، ررررررتهر،  
 کترکشت ، تردست



plea 

حمدٕرررد، ؿكؽٛ ىرررج،  ىرررخـ د، زعمرررٛلٟس ؿـد ١رررٗ، 

 ؿـدع ؽٛ ٔـٖ، ال٠غٗ



plebeian 

 از  بقتت پست، عتدی، رعرو ر



pledge 

لررررٛي    ٙررررـ، پ١ّرررردْ،لررررٛي، لررررٛي ٍررررلؾ، حعٙررررـ، 

 ؿ ؿْ، حعٙـ ولـخٓ



plenary 

 بر حد و ح،ر، دترحدود، تتم، ر لق 



plenitude 

 وفور، فراوادر، کرت ، سرشتری



plentiful 

  ١ٌ  م  ٔـ مٖ ، ـل ٚ ْ



plethora 

 ازدیتد خون در یک دق  ، افرا ، ازدیتد



pliable 

قتبررر  ادع رررتؾ، سرررتزش پرررذیر، تتشرررددر، ت بیرررق  
 پذیر



pliant 

 ادع تؾ پذیر، خم شددر، قتب  ادع تؾ 



plight 

تدگدررررت، برررردبختر، رخر،رررر ، ر،رررریبت، رشررررک ،  
 گرفتتری، ف کت



pluck 

 شستعت، شهترت،روحی ، د  و سرئت



plumage 

 پرو بت  )پردد، 



plumb 

سرررر از  یرررزی در آوردن، بررر  اعررررت  پرررر برررردن، 
 عرودی



plummet 

 افتتدن، سقو  کردن 



plutocracy 

 کشور توادگر ستالر، زرترداری ثروترددان 



podiatrist 

 رتخ،ص پت 



podium 

 سکو )برای رهبر ارکستر یت سخدران 



poignancy 

 تتثر، تت م، اددو، شدید 



poignant 

 تیز، تدد وتلخ، زددد،، دیشدار، گوش  دار



poise 

 ؿ كی حٛ مْ،ٕٚع،ٔگدٖ



polarize 

دوق بررررر کررررردن، برررر  دو گرررررو، رخررررت ؾ تقسرررریم  
 کردن، رو ب  روی هم قرار دادن



polemic 

 بحث، ردتقش ، رستد  ، ربتحث ، سدا  



polemical 

رتیرررر  سررررر وبحررررث، بحررررث ادگیررررز، پررررر سررررر و  
 ،دا، سد ر



politic 

عتق درررررر ، سرررررردسید،، خردرددادرررررر ، برررررر  روقررررررع،  
 ردتسب، بست



polity 

 واحد سیتسر، سترع ، حکورت 



poll 

ك ی گرررررلـخٓ ، ّٔٛٔرررررٗ  لؿ ٍرررررخٓ ، ىرررررل ٍرررررّدكی 

 کلؿْ



pollute 

آٌررررررٛؿٖ وررررررلؿْ، ٍِررررررٛث وررررررلؿْ، ـدىررررررـ وررررررلؿْ، 

 ِٕغلؾ ولؿْ



polygamist 

 ررد  دد زد  



polyglot 

 فرد  دد زبتد  



pomposity 

 خودپسددی، خودبیدر، تکبر، تفرعن 



ponder 

سرررردسیدن، اددیشرررر  کررررردن، تعرررررق کررررردن، تفکررررر 
 کردن، سدسش



ponderous 

سرررررررردگین،   خررررررررت، کسرررررررر  کددررررررررد،، بررررررررر روح، 
 زورکر، خشک و سدی



pontifical 

رربرررررو  بررررر  پرررررت  یرررررت اسرررررقؾ اعظرررررم، فضررررر   
 فروشتد 



populace 

 حٛؿٖ ِلؿَ،  دِٗ،  ٛ َ



popular 

 پلٗلــ ك، ِضٛب، ِلؿَ پيٕـ



population 

 صّع١ج، ِلؿَ، ىىٕٗ،  ٘دٌٟ



porcelain 

 چ١ٕی، ظلٚؾ چ١ٕی



pore 

بررسررررر کررررردن، در بحررررر  یررررزی فرررررو رفررررتن،  
 ؼور کردن در



porous 

 رتخلخ ) بتس، پتر  (، پرردفذ 



portend 

حکتیرررت کرررردن از، خبرررر دادن از، دشرررتد  برررودن  
 از



portent 

 دشتد ، ع رت، گوا،، دحس، خ ر 



portfolio 

 ىٕـ ؿ ك ٠ٟ ٘د،ؿ ك ٠ٟ، ٚك ق  ٙد ؿ ك



portly 

 فرب ، هیک  دار



portray 

 ح١ّٛؿ ولؿْ ٗ ح٠ْٛل و١َـْ، 



poseur 

 آدم خوددرت، آدم رتظتهر، آدم پزو



position 

 صد، ِىدْ



possible 

 ِّىٓ، ٍـٟٔ،  ِىدْ پق٠ل، ِمـٚك،  عخّدٌٟ



posterity 

اعقررررتب، اخرررر ؾ، آیدرررردگتن، دسرررر  هررررتی آیدررررد،،  
 پسیدیتن



posthumous 

پرررررس از ررررررر ، کترررررتب ردتشرررررر شرررررد، پرررررس از  
رتو رررد شرررد، پرررس از ررررر  پررردر،  ررررر  رو رررؾ،

 سرخور



postpone 

  ٗ حع٠ٛك  ٔـ ؽخٓ،  مب  ٔـ ؽخٓ/ ـخدؿٖ



postulate 

 ا،  رسلم، رفروضتت، شر  الزم، الزر  



posture 

قیتفرررررررر  گرررررررررفتن، ادا و ا رررررررروار در آوردن، در  
حت رررت خت،رررر قررررار گررررفتن، بررر  وضرررع خت،رررر 

 در آوردن



potable 

 قتب  آشتریدن، رشروب، قتب  شرب 



potent 

قرررررررروى )رشررررررررروب، اسررررررررلح (،پرزور،دیروردد،  
 روثر)وسیل (، کترگر



potentate 

پتدشرررررررت، ،سرررررررل تن ،شرررررررخص توادت،فرررررررررتدرواى 
 رقتدر



potential 

برررررت قو، ،عترررررر  ،بت فعرررررر  ،ذخیرررررر، اى ،پدهررررررتدى  
 ،داراى استعداد دهتدى ،پتتدسی 



potentially 

  دٌمٖٛ



potion 

 رعسون 



potpourri 

 گل ین، گزید،، گزید  



poultice 

 ضرتد، ررهم 



practicable 

 عرلى ،قتب  اسرا،،ورت پذیر،عبور کرددى 



practical 

کررررتری، اهرررر  عررررر ، واقررررع بررررین، رفیررررد، برررر  درد  
 بخور



pragmatic 

عرلررررى ،فعررررت  ،واقررررع بررررین ،فلسررررف  واقررررع بیدررررى  
 ،واقعیت گرایى ،کتربست  ،عر  گرا



pragmatist 

پیرررررو فلسررررف  عرلررررى ،ر،ررررلحت گررررراى، عررررر   
 گرا، واقع بین



prate 

یررررتو، گررررویى کررررردن ،وراسررررى کررررردن، ور و ور  
 حرؾ زدن



prattle 

زدن ،ورزدن پرگررررررویى کررررررردن ،حرررررررؾ رفررررررت 
 ،ورور، شیرین زبتدر کردن



preamble 

دیبت رررر  ،سررررراؼتز، رقدررررر  کتررررتب ،رقدررررر  سرررردد،  
 ،توضیحتت ،رقدر  دوشتن



precarious 

درررررررتارن، برررررررر ثبرررررررتت، رتز رررررررز ، پررخرررررررت ر،، 
 خ ردتی، دتر رئن



precaution 

 عخ١ررررررردٗ،  عخ١ررررررردٗ وررررررردكٞ،  لرررررررـ َ  عخ١ررررررردٟٗ، 

 ؿٚك ٔـ٠َٟ، پ١ٌ  ١ٕٟ



precede 

لبرررررً  م )ويرررررٟ/ چ١رررررنٞ( لرررررل ك گرررررلـخٓ، ِمرررررـَ 

  ٛؿْ  ل، صٍٛحل ٚ لع ٍـْ



precedent 

اررررر قبلرررر، کرررتر پیشرررین، سرررتبق ، سرررتبق  قضرررتیر  
کررررؾ حکررررم قررررتدون دارد، رقرررردم، اسرررربق، ارسررررح، 

 قبلر



precept 

سررشرررررررررررق اخ قرررررررررررر، دسرررررررررررتور اخ قرررررررررررر،  
 دستورا عر 



precinct 

 ررز،رحو   ،بخش ،حوز، ،حدود 



precious 

  ن٠ن، ل١ّخٟ، گل ْ  ٙد،  د  كمً



precipice 

 ،خر، پرتگت، ،پرتگت، ،سراشیبى تدد 



precipitant 

 رسوب، ت  دشین 



precipitate 

دسررردسید،، برررر ر حظررر ، برررر عسوالدررر ، شرررتتبزد،، 
پررررررروا، دتگهررررررتدر، تسررررررریع بخشرررررریدن، سرررررررعت 
بخشررریدن، سلرررو ادرررداختن، بتعرررث وقررروع شررردن، بررر  

 وقوع کرک کردن



precipitous 

 شتتبدتی ،از روى عسل  ،بى رهتبت



précis 

خ ،رررررر  رئرررررروس ر ت ررررررب ،تلخرررررریص ، کیررررررد،  
 ر لب ،خ ،  دوشتن



precise 

 درست، رعین، رشخصدقیق، رو ب  رو، 



preclude 

پررریش گیررررى کرررردن ،ررررتدع شررردن ،ررررتدع سلرررو را،  
 ایستد کردن ،رسدود کردن



precocious 

 زود رس ،پیش رس ،دتبهدگتم ،بتهوش 



preconception 

 پ١ٌ ـلٓ ، حْٛك لبٍی



precursor 

 پیشرو،ردتدى 



predator 

ؼترتگر،یؽرتگر،تؽذیرررررررررر  کددررررررررررد، از شررررررررررکتر،  
 حیوان شکترگر، دزد



predecessor 

اسرررربق ،سررررتبق ،قبلررررى ،اسررررداد،)درسرع (پیشرررردیتن  
 ،رتقب  ،سلؾ، رت،دی قبلر



predetermine 

 قب  رقدر کردن ،قب  تعیین کردن 



predicament 

رخر،رررررررر  ،حت ررررررررت ،وضررررررررع دترستعد،وضررررررررع 
 خ ردتی



predict 

 پ١َب١ٕٟ ولؿْ، پ١َى٠ٟٛ ولؿْ



predictably 

 لد ً پ١ٌ  ١ٕی



predilection 

ع قررررر  وافرررررر، ریررررر  شررررردید، شرررررو ، اشرررررتیت ،  
 رؼبت، ترتی 



predispose 

راؼرررررب کرررررردن، رترتیررررر  کرررررردن، ع قررررر  ردرررررد  
 کردن



predominant 

  لحل ،  ًّ، ؼدٌب



preeminent 

 سرارد،رقدم ،برتر،افض  



preempt 

پیشرررر سسرررتن، دسرررت پررریش گررررفتن، ررررتدع شررردن،  
خدثررررر کررررردن، اشررررؽت  کررررردن، ت،رررررؾ کررررردن، 
ت،رررررررتحب کرررررررردن، سرررررررتی کسرررررررر را گررررررررفتن، 

 ستیگزین شدن



preen 

خرررررودرا اراسرررررتن، احسرررررتس رضرررررتیت از خرررررود  
 داشتن، ظتهر خود را تروتریز کردن



prefatory 

 ب  عدوان رقدر ، رقدرتتر 



prehensile 

گیرکددرررررررررد، ،گیردرررررررررد، ،قرررررررررتبد، پی رررررررررتن )دم  
 ریرون(، ق ب دار



prejudice 

 ىرررررررُس پررررررر١ٌ ؿ ٚكٞ، حعْرررررررب، ٔررررررررل ِٕفرررررررٟ، 

حبعرررر١ٔ، زـعررررًس حغررررج حررررأر١ل لررررل ك ؿ ؿْ، ٌ ّررررٗ 

 مؿْ  ٗ، ٕلك كىدٔـْ  ٗ



prelate 

 ر ران ،خلیف  ،اسقؾ اعظم ،کشیش ارشد



prelude 

 پیش درارد،رقدر  ،قسرت رقدرتتى 



premeditate 

از پررریش بردترررر  ریرررزی کرررردن، برررت دقشررر  قبلرررر  
 ادستم دادن



premise 

 فرد، ا،  



premonition 

 پیش آگتهر، احستس قبلر، د واپسر، د شور، 



premonitory 

 اخ تر کددد، ،تحذیر کددد، ،برحذر داردد، 



preoccupied 

ّرررررررفجس ؿي َِرررررررؽٛي، عرررررررٛ ه پرررررررلث، گررررررر١ش، 

پل٠َررردْ، زـعرررًس ؿي َِرررؽٛي ورررلؿْ، ف٘رررٓ ... ك  

  ٗ ؽٛؿ َِؽٛي ولؿْ



preponderance 

برتررررررى ،رزیرررررت ،فضررررریلت ،فزودرررررى ،سررررردگین  
 ترى



preposterous 

دررررررترعقو  ،ؼیررررررر  بیعررررررى ،رهررررررر  ،رضررررررحک، 
  ردد، افتضتح



prerogative 

حررررق یررررت ارتیررررتز ویررررژ، ،داراى حررررق ویررررژ، ،حررررق  
 ویژ، ،ارتیتز رخ،وص ،حق ارثى ،ارتیتز



presage 

 گواهى دادن بر،خبردادن از،پیشگویى کردن 



prescience 

 پیش دادى ،اگتهى از پیش ،علم ؼیب ،ا هتم



presentiment 

 د شور،، دگرادر 



preserve 

ورررررررلؿْ، عفرررررررظ ِغدـررررررررج ورررررررلؿْ، ٔگٙرررررررـ كٞ 

 ولؿْ، ىدٌُ ٔگٗ ؿ ٍخٓ، ٕب٘ ولؿْ



prestige 

شرررررررررررررررررررررررهرت ،وسهررررررررررررررررررررررر  ،حیثیرررررررررررررررررررررررت  
 ،اعتبتر،ابرو،دفوذ،قدر وردز ت



prestigious 

 بت اعتبتر، بت حیثیت



presumably 

  عخّدال ،  م لل ك ِعٍَٛ



presumptuous 

 گستتخ ،سسور،رؽرور،خود بین 



pretentious 

 پرردعت،پرسلو، ،پر ادعت ورتظتهر 



preternatural 

 ؼیر عتدى ،ؼیر  بیعى ،رتفو   بیعى



pretext 

 عذر،دستتویز،رسترسک 



prevail 

 ربیرررردن ،ؼت ررررب اررررردن ،رسررررتو ى شرررردن ،شررررتیع  
 شدن، پیروز شدن، حکرفررت بودن



prevailing 

 ؼدٌب،  ِّٟٛ، ِخـ ٚي



prevalence 

 كٚ س، ١ٍٛع، پؾٌ



prevalent 

 رایج ،شتیع ،رتداو  ،فتئق ،ررسوم ،برتر



prevaricate 

دوپهلرررررررو حررررررررؾ زدن ،زبرررررررتن برررررررتزى کرررررررردن  
 ،دروغ گفتن



prevarication 

 دو پهلوگویر،  فر، روی



prevent 

 صٍٛگ١لٞ ولؿْ، دم ؿ ٍخٓ،ِدٔع ٍـْ



previously 

 لبال ، ىد مد  



prey 

 شکتر،دخسیر،قربتدى 



prim 

 سدگین ردگین، رسرر، ردتسب، بست



primarily 

 ِمـِخد ،  ٍّٟ



prime 

 آِدؿٖ کلؿْ



primogeniture 

دخسررررت زادگررررى ،ارشرررردیت ،حررررق ارشرررردى، حررررق  
 پسر او 



primordial 

 از ر، ابتدایر، آؼتزین 



primp 

ررررررررزین سرررررررتختن ،اراسرررررررتن ،ررترررررررب ورررررررردظم  
 ستختن، بت خود ور رفتن



principal 

  ّـٖ  ٍّٟ، ُِٙ



prior 

 لبٍٟ، لبً، لبً  م، پ١ٌ  م، ِمـَ  ل



pristine 

پیشررررین ،او ررررى ، بیعررررى ودسررررت دخررررورد، ،تررررر  
 وتتز،



privation 

رحروریررررررت ،رحررررررروم سررررررتزى ،تعلیررررررق رقررررررتم  
 ،سختى، احتیتج، دیتز



privilege 

 ِن٠ج ، كصٙدْ



privy 

خ،و،ررررررررى ،رحررتدرررررررر  ،،ررررررررریرى ،رحرررررررررم  
 اسرار،اخت،ت،ى ،دزدکى



probably 

 ٍد٠ـ، ِغخّال  



probe 

بررررت ابررررزار سسررررت و سررررو کررررردن، تحقیررررق کررررردن  
دربرررتر،، کدررردوکتو کرررردن، تررر  و تررروی  یرررزی را 

 در آوردن



probity 

ا،رررررو ، شررررررافت، راسرررررتى ،پیرررررروى دقیرررررق از 
 ،داقت



problematic 

 رسئل  اى ،ؼترد ،گیج کددد، ،حیرت اور 



proceed 

پررر١ٌ كـرررخٓ،  ؿ ِرررٗ ؿ ؿْ/ ٠ررردـخٓ، ٍرررلٚع ورررلؿْ، 

  لـ َ ولؿْ، ِبدؿكث ولؿْ، كـخٓ



proclaim 

 لبال   الَ کلؿْ،صدك مؿْ



proclivity 

ترتیررر ) بررر  ارتکرررتب بررردى(،ترتی   بیعرررى ب یرررز  
 بد



procrastinate 

پشررررت گرررروش ادررررداختن، تعلرررر  ورزیرررردن،  فررررر،  
رفررررتن، ارررررروز و فررررردا کررررردن، تدبلررررر کررررردن، 

 دفع ا وقت کردن



procure 

  ـىج آٚكؿْ، ـل ُ٘ ولؿْ،ح١ٙٗ ولؿْ



procurement 

تهیررر  و ادسرررتم خررردرتت ،ترررداری کرررردن وسرررتی ،  
 تح،ی 



prod 

وادار کرررررررردن، تکرررررررتدر دادن بررررررر ، هررررررر  دادن،  
سرررررررؼیرت آوردن، یررررررتدآوری کررررررردن، گوشررررررزد 

 کردن



prodigal 

 اسراؾ کتراد ، توام بت و خرسر



prodigious 

حیررررررت اور،شرررررگفت ،ؼیرررررر عرررررتدى ،شرررررگرؾ،  
 عظیم،  شرگیر، ک ن



prodigy 

 یررررز ؼیررررر عررررتدى ،اعسوبرررر  ،شررررگفتى ،بسرررریتر  
 زیری



profane 

کفررررر اریز،برررردزبتن ،بررررى حررتررررى کررررردن، ترررروهین 
 کردن، ب  زشتر یتد کردن



proffer 

پیشررردهتد، عرضررر ، تقررردیم، پیشررردهتد کرررردن، تقررردیم 
 داشتن،عرض  داشتن



profligate 

 هرز، ،بى بدد وبتر،فتسد االخ   ،و خرج 



profound 

 عریق ،ژرؾ، پررحتوا، کتر ، ر لق



profoundly 

  ٗ ٗٛك  ىدىی



profuse 

فرررررررراوان، وافرررررررر، سرشرررررررتر، سرررررررتری،  بریرررررررز، 
 سرشتر ستختن



profusion 

 فراوادى ،بخشش ،اسراؾ ،سرشترى ،وفور 



progenitor 

دیت،پرررردر بررررزر  ،اسداد،پیشرررررو،درود ، ربتکررررر،  
 بدیتن گذار



progeny 

 اوالد،فرزدد،اخ ؾ ،س    ،دودرتن 



prognosis 

پررررریش اگهرررررى، پررررریش بیدرررررر )پزشرررررکر(،  شرررررم  
 ادداز، دوردرت، پیش آگتهر



prognosticate 

پررریش بیدرررى کرررردن ،تشرررخیص دادن قبلرررى رررررد،  
حرررتکر برررودن از، از  یرررزی خبرررر دادن، حکتیرررت 

 کردن



prohibit 

لرررـؼٓ ورررلؿْ، ِٕرررع ورررلؿْ، ِّٕرررٛع ورررلؿْ، صٍرررٛ 

 گ١لٞ ولؿْ  م، ِدٔع ٍـْ



prohibition 

ردررررع، دهررررر، تحررررریم، ررتدعررررت، قرررردؼن، ،رررردور 
 حکم ردع



prohibitive 

کررشرررررکن )قیررررررت(، سرسرررررتم آور، بتزداردرررررد،،  
 ردع کددد،



projectile 

 روشک ،پرتتب  



proletarian 

 عضو  بق  کترگر،وابست  بکترگر،کترگرى 



proliferate 

پربررررتر شرررردن ،زیررررتد شرررردن ،کثیررررر شرررردن ،بسرررر   
 یتفتن وتوسع 



prolific 

پرزا،حت،رررررررررررررررررلخیز،بترور،دیروردد،پرکتر،فراوا
 ن



prolixity 

عبررررترت زایررررد،دراز دویسررررى ،ا دررررتب ،پرگررررویى  
 ،رود، درازى



prologue 

 پیش درارد،سراؼتز،رقدر  ،پیش گفتتر 



prolong 

 ررررررروالدى کرررررررردن ،ارترررررررداد دادن ،دراز کرررررررردن  
یررررررتفتن ،بتتخیرادررررررداختن ، فررررررر، رفررررررتن ،ارتررررررداد 

 ،ب و  ادستریدن



prominent 

حسررررررررررتس ،برسسررررررررررت  ،واال، رهررررررررررم، بررررررررررترز،  
 سرشدتس، ،تحب دتم



promiscuous 

بیقتعرررررد،، آشرررررفت ، درهرررررم ریختررررر ، برررررر هررررردؾ،  
سسرررتب دشرررد،، برررر قیرررد و بدرررد، ،برررج قیرررد در اررررور 

 سدسى



promontory 

 درتؼ  بلدد،راس ،پرتگت، ،براردگى ،درتؼ  



promote 

تتسررررررریس کرررررررردن ،توسرررررررع  دادن ،برررررررتال برررررررردن  
 ،ترفیع دادن ،ترقى دادن ،ترویج کردن



promotion 

 حل٠ٚش، حب١ٍػ،حلـ١ع



prompt 

وادار کرررررردن، رسبرررررور کرررررردن، کررررررک کرررررردن،  
 رستددن ب 



promulgate 

 اع م کردن ،ادتشتر دادن ،ترویج کردن 



prone 

حت ررررررررررت درازکررررررررررش ،در رعرررررررررررد ،رترتیرررررررررر  
 ،رستعد،رهیت،درازکش ،درر



propagate 

ردتشررررررررر کررررررررردن ،قلررررررررر  کررررررررردن ادتقررررررررت  دادن 
،گسررررتردن ،)بوسرررریل  تو یررررد رثرررر  (تکثیررررر کررررردن 

،قلررررررررررررر  زدن ،زیررررررررررررتد کررررررررررررردن ،پررررررررررررروردن 
،ردتشررررررررکردن ،ادتشرررررررتر دادن ،پخرررررررش کرررررررردن 

 ،پخش شدن ،رواج دادن



propel 

  لؿْ ، ىٛق ؿ ؿْ



propensity 

 ترتی   بیعى ،ری  بت دى ،رؼبت ،گرایش 



prophetic 

 دبوتى ،ربدى بر پیشگویى 



prophylactic 

 رتدع بروز ررد ،پیشگیرى کددد، ،پیشگیر



propinquity 

 دزدیکى ،خویشى ،شبتهت ،قرابت ،رستورت 



propitiate 

خشرررررررم را فررررررررو دشرررررررتددن ،اسرررررررترت ت کرررررررردن  
 ،تسکین دادن



propitious 

 خوش یرن ،ریرون ،شفیع ،خیر خوا، ،رستعد



proponent 

 استدال  کددد، ،توضیح دهدد، ، رفدار



proportion 

 حٕدىب، ٔيبج



proportions 

  ٔـ مٖ ،   عدؿ



propose 

 پ١َٕٙدؿ کلؿْ ، ِ لط کلؿْ



propound 

ر ررررررح کرررررردن ،پیشررررردهتد کرررررردن ،ارائررررر  دادن  
 ،تقدیم کردن ،رواج دادن



propriety 

تدتسررررب ،قواعررررد رتررررداو  وررسرررروم رفتررررترواداب  
 سخن ،رراعتت اداب دزاکت ،برازددگى



propulsive 

 دافع ،بیرون ریزدد،، رادشر، سلوبردد، 



prosaic 

خرررت ى از   رررؾ ،کسررر  کددرررد،، رعررررو ر، واقعرررر،  
 حقیقر



proscenium 

،ررررحد  درررررتیش ،سلررررو ،ررررحد  ،پیشررررگت، ،پرررریش  
 ،حد 



proscribe 

تبعیررررد کررررردن ،رردرررروع سررررتختن ،تحررررریم کررررردن  
 ،دهى کردن ،بد دادستن ،بتزداشتن از



prosecute 

ؿٔبرررردي  حعم١ررررب وررررلؿْ، حغررررج حعم١ررررب لررررل ك ؿ ؿْ،

 ولؿْ،  ؿ ِٗ ؿ ؿْ، پ١گ١لٞ ولؿْ



prospect 

 چَُ  ٔـ م،ّٔٛؿ، پ١ٌ  ١ٕٟ



prospective 

 ِل ٛٗ  ٗ آ٠ٕـٖ



prosper 

ِٛـرررررك  رررررٛؿْ/ ٍرررررـْ، كٚٔرررررك گرررررلـخٓ/ ؿ ٍرررررخٓ، 

 ٍىٛـد ٍـْ



prosperity 

شررررررررررکوفتئى ،رودررررررررررق ،روفقیررررررررررت ،کتریررررررررررتبى  
 ،کترکترى



prosperous 

 ِٛـك ، ٍکٛـد



prostrate 

بخررررررررررتی افتررررررررررتد،) درحررررررررررت  عبررررررررررتدت یررررررررررت  
خضرررروع(،روى زرررررین خوابیررررد، ،درررررر خوابیررررد، 

 ،افتتدن ،دررتدد، وبی تر، شدن



protean 

 رتؽیر،شک  پذیر،گودتگون ،رتلون



protégé 

 تحت ا حرتی  ،حرتیت شد، ،شتگرد،دو   



protocol 

 تشریفتت، ا،و  تشریفتت، یتدداشت تفتهم 



prototype 

درودرررر  ازرتیشررررى ،رررررد  درودرررر  او یرررر  ،دخسررررتین  
بشر،ا،ررر  ررررتد، ،دخسرررتین افریرررد، ،درودررر  ا،رررلى 
،شررررررک  او یرررررر  ،رررررررد  پرررررریش ا گررررررو،پیش گودرررررر  

 ،درود  او ی 



protract 

 رررررو  دادن ،دراز کرررررردن ،ارترررررداد دادن ،کرررررش  
 دادن



protrude 

سلرررو برررردن ،بیررررون ادرررداختن ،برارررردگى داشرررتن  
 ،سلو ارد، بودن ،تحری  کردن



protuberance 

 براردگى ،قلدبگى ،تورم ،بتدکردگى



prove 

  ربدث ولؿْ



provenance 

زادگرررررت، ،ردشتج،ا،ررررر  ،حد،رد قررررر  قررررردرت یرررررت  
 دری



provender 

 علوف  ،خواربتر،اذوق  ،ؼذا،علیق دادن



provide 

حررأ١ِٓ/ ـررل ُ٘ وررلؿْ، ح١ٙررٗ وررلؿْ، ٍررلٗ وررلؿْ، 

 ل١ـ ولؿْ



provided that 

 َِلٚٗ  ٗ آٔىٗ



provident 

،رررررف  سو،ایدررررد، دگر،رررررت  ادرررردیش ،خوشرررربخت  
 ،رشیتى



provincial 

والیتررررررررى ،اسررررررررتتدى ،ایت ررررررررت دشررررررررین ،کوترررررررر   
 فکر،ایت تى، بت دید بست ، ستد،  وح



provisional 

 روقت ،روقتى ،شر ى ،رشرو  



provisions 

 پ١ٌ  ١ٕٟ ٘د-ِملك ث،حـ كودث



proviso 

 قید،بدد،سرل  شر ى 



provocative 

 سبب ،رحری ،برادگیزدد، ،ع،بتدى کددد، 



provoke 

تحریررررررررک کررررررررردن ،دارررررررررن زدن ،برررررررررادگیختن  
 ،برافروختن ،خشرگین کردن



prowess 

 دالورى، رهترت، شستعت، قتبلیت، تبحر 



proximity 

 دزدیکى ،رستورت 



proxy 

 وکی  ،درتیدد، 



prude 

اررررر  ،رتظتهر،کوترررر  فکررررر، کررررررو، رحسرررروب،  
 آدم خشک  رقدس، آدم زاهد رآب



prudent 

 رحتت ،از روى احتیت ، عتق ، دوراددیش 



prune 

اراسررررتن ،سرشررررتخ  زدن ،هرررررس کررررردن، حشررررو  
 وزواید را زدن



prurient 

خررررررترش دار،کررکررررررى ،داراى فکررررررر شررررررهوادى  
 ،هرز،



pry 

بتدقررررت دگررررت، کررررردن ،کررررتوش کررررردن ،فضرررروالد   
 دگت، کردن ،بت دیلم یت اهرم بلدد کردن



pseudonym 

 اسم رستعتر،تخلص 



psyche 

 روان ،روح



psychiatrist 

 روادپزشک



psychopathic 

 رربو  ب  اخت الت روادر 



psychosis 

 روان پریشى ،بیرترى روادى ،سدون 



pterodactyl 

 پتورداکتی ، دوعر خزدد، بت دار رتقب  تتریخ 



puerile 

 ب گتد  ،کودکتد  ،احرقتد  



pugilist 

 رشت زن ،ستیز، گر،ستیز، سو،دعوایى 



pugnacious 

 سدگسو، ستیز، گر



pugnacity 

 ستیز، سویى 



puissant 

 توادت،دیروردد 



pulchritude 

 زیبتیى ،خوش اددارى ،قشدگى



pulmonary 

 ریوى ،وابست  ب  ری  



pulsate 

زدن) دبد(،سهدررررد کررررردن ،تپیرررردن) قلب(،تکررررتن  
 دادن ،بضربتن افتتدن



pulverize 

سررررتئیدن ،سررررتییدن ،درررررم کررررردن ،پررررودر کررررردن  
 ،درم کوبیدن



pummel 

 بت رشت کوبیدن ،زدن ،   کردن 



punchline 

  ًّ ٌب ِ ٍب، صٍّٗ  ىدىی ٚ



punctilious 

دقیررررق ،دکترررر  سرررردج ،بسرررریتر ربررررتدى اداب، فررررو   
 ا عتد،، بیش از حد



pundit 

 دادشردد، واردبکتر 



pungent 

پرررررررر ادویررررررر  ،تدد،زددرررررررد، ،گوشررررررر  دار،دررررررروی  
 تیز،سوزدتی



punitive 

 کیفرى ،تدبیهى 



puny 

ریررررز، ادرررردام ،ضررررعیؾ ،درسرررر  پسررررت ،کو ررررک  
 ،قد کوتت،، ش  و و 



purchase 

 تکی  گت،، گیر،، ستپت، ستدست 



purgatory 

 عت م (بزرخ 



purge 

پررررررتی کررررررردن ،تهررررررى کررررررردن ،خررررررت ى کررررررردن  
،زدودن ،پتکسرررررررررتزى کرررررررررردن ،تدقیررررررررر  کرررررررررردن 

 ،ت هیر کردن ،تبرئ  کردن



purport 

رفهرررررروم سررررررتختن ،فحوا،رفتد،فهرتدرررررردن ،رعدررررررى  
 دادن ،بدظر اردن



purported 

 ادعت شد،، گزارش شد،، شتیع شد،



purposefully 

  د ٘ـؾ ؽدّی



pursue 

حعم١رررررب ورررررلؿْ، ؿٔبررررردي ويرررررٟ ورررررلؿْ، ز ؿكه س 

  ؿ ِٗ ؿ ؿْ، ؿٔبدي ولؿْ



pursuit 

حعم١رررب ، پ١گرررلؿ ، حعدلرررب ، علـرررٗ ، پ١َرررٗ ، ؿٔبررردي 

 ، پ١گ١لی



purveyor 

 اذوق  رستن، تترین کددد،، تهی  کددد،



pusillanimous 

 ترسو،ضعیؾ ،بزد  ،سبون



putative 

رشرررررهور،قلرداد شرررررد، ،رفررررررود ،ررررررورد قبرررررو  
 عتر 



putrid 

 فتسد،رتعفن



pylon 

راهرو،در،برررررج، )بر (دکرررر ، )برررررای راهدرررررتیر 
 در فرود هواپیرت(ستون



pyrites 

 مٔٗ، ىٕگ چؾّدق ىٕگ آحٌ



pyromaniac 

 د تر سدون آتش افروزی



quack 

 شیتد، دکتر ق بر 



quadruped 

  هترپت 



quaff 

 السرع  سر کشیدن 



quagmire 

 بتت  ، روقعیت سخت و دشوار



quail 

 خود را بتختن، ترسیدن 



quaint 

 عسیب و ؼریب، قدیرر، زیبت، ست ب 



qualified 

 رحدود، رشرو ، بت شرای ، بت، حیت



qualify 

ّررررالع١ج ؿ ٍررررخٓ، ٚ صررررـ ٍررررل ٠٘  ررررٛؿْ/ ٍررررـْ، 

 ٍد٠يخگٟ ٠د ّالع١ج المَ ك  ويب ولؿْ



qualm 

حت ررررررت تهرررررروع، عرررررردم ا ریدررررررتن، برررررریم، تردیررررررد، 
 دتخوشر هر  ستگیر



qualms 

 شک، تردید، دود ر، وسواس 



quandary 

 شک، ب تکلیفر، سردرگرر 



quantity 

 ِمـ ك، و١ّج، حعـ ؿ



quarantine 

 قرد ید  کردن 



quarry 

 قربتدر، استخراج کردن



quarter 

 ىرررُس ٔدع١رررٗ، ِٕ مرررٗ، ِغٍرررٗ، ) رررٗ ّرررٛكث صّرررع( 

  لدِخگدٖ، صد، زـعًس صدؿ ؿْ،  ىىدْ ؿ ؿْ



quash 

 سرکوب کردن،    کردن، ریز کردن 



quay 

 بترادداز، اسکل  



queasy 

د ررررتر حت ررررت تهرررروع، د شررررور، داشررررتن، دگررررران  
 بودن



quell 

خرررررررتروش کرررررررردن، سررررررررکوب کرررررررردن، فررررررررو  
 دشتددن، از ریتن بردن



quench 

 ختروش کردن، فرو دشتددن، دفع کردن 



querulous 

 ع،بتدر، کج خلق، بد عدق، بهتد  گیر 



query 

 پرسش، شک و تردید 



quest 

 صيخضٛ، حالً، حغم١ك



queue 

 ردیؾ، ،ؾ



quibble 

 ادتقتد، ایراد، دق و دو ، سر و بحث 



quiescent 

 آرام، ستکت، ختروش، خفت 



quietude 

 ختروشر، آرارش، ستکتر



quintessence 

 درود  بترز، رظهر، تسسم، سوهر،  ب 



quip 

  عد ،   یف ، شوخر،  دز



quirk 

اتفررررت  عسیررررب، تؽییررررر دتگهررررتدر، تؽییررررر فکررررر،  
 دردرر رزاج



quisling 

 ختئن، و ن فروش



quiver 

تکرررتن خررروردن، سدبیررردن،  رزیررردن، کیرررؾ پیکرررتن، 
 ستی پیکتن، رح  گذاشتن تیر و پیکتن



quixotic 

 رویتیر، خیت ین، آررتن گرایتد  و ؼیر عرلر 



quizzical 

شررررری دت آریرررررز، روذیتدررررر ، عسیرررررب و ؼریرررررب،  
 پرسش آریز، دتبتوراد 



quorum 

 حد د،تب افراد برای برگزاری سلس  



quota 

 ى١ّٙٗ، ليّج، ىُٙ



quote 

 ىرررُس ٔمرررً لرررٛي، زـعرررًس ٔمرررً لرررٛي ورررلؿْ،  ررردمگٛ 

 ولؿْ،   الَ ولؿْ



quotidian 

 هرروز،، روزاد ، رعرو ر 



rabid 

 خشک رؽز، دیواد ، رتع،ب



raconteur 

 ق،  گو،   یف  گو 



radiant 

  د ٗل ٚث ، ؿكؽَدْ



radical 

 ىرررررررررُس آؿَ ك ؿ٠ىررررررررردي، آؿَ  ـل ٗرررررررررٟ/ حٕرررررررررـكٚ، 

 زّفجس  ١ٕدؿٞ، ك٠َٗ ٞ،  ىدىٟ



ragamuffin 

 آدم ژدد، پوش و بر سرو پت 



rage 

 ؽَُ، ؼٖب،  ْبد١ٔج



rail 

 سرزدش کردن، خرد، گرفتن



raiment 

 ستر ، تن پوش



raise 

  ـن ٠ٌ،  دال  لؿْ،  لدِٗ ولؿْ، لپد ولؿْ



rakish 

 بتب روز، شیک



rally 

فراخوادررردن، سررررع کرررردن، سررررحت  آرررردن، سرررتن  
 تتز، گرفتن



ramble 

 از این شتخ  ب  آن شتخ  پریدن



ramification 

 ادشعتب، شتخ ، تقسیرتت سزئر، عواقب 



ramify 

ردشرررعب کرررردن، شرررتخ  شرررتخ  کرررردن، شررربک  ای  
 کردن



ramp 

 شیب، سربتالیر 



rampant 

 ادبو،، پرپشت، بر ارتن، بر حد و ح،ر 



rampart 

 بتر،، ختکریز، استحکترتت 



ramshackle 

 درب و داؼون، قراض 



rancid 

 رتدد،، بو گرفت ، فتسد، گدد، تدد، زددد،



rancor 

 کید ، بؽد، دشردر 



random 

 اتفتقر، ت،تدفر، بدون هدؾ



rankle 

قلررررب کسررررر را سریحرررر  دار کررررردن، رتیرررر  آزار  
 بودن، د خور بودن از



rant 

قشررررررقر  برررررر  پررررررت کررررررردن، دعررررررر، زدن، رسررررررز  
 خوادر، سرزدش کردن، بت ،دای بلدد گفتن



rapacious 

 حریص،  رعکتر،  پتو گر 



rapid 

  ٗ ىل ج - rapidlyحٕـ، ىل٠ع /



rapport 

راب ررررررر  دو سرررررررتتد ، حسرررررررن تفرررررررتهم، ع قررررررر ،  
 د بستگر



rapt 

 بهت زد،، رتت و ربهوت، رسذوبتد 



rarefied 

 رقیق )هوا( 



rarely 

  ٗ ٔـكث، گٙگدٖ، ؽ١ٍٟ وُ



rash 

تدرررررد، عسرررررو ، برررررج پرررررروا، برررررج احتیرررررت ، رحررررر  
 خترش یت تحریک رو  پوست، سوش، داد 



raspy 

 گوش آزار، گوش خراش 



rather than 

  ١َخل  م، ٔيبخد  



ratify 

ت،رررررررویب کرررررررردن، ت،ررررررردیق کرررررررردن، ارضرررررررت  
 گذاشتن پتی، رهر تتیید گذاشتن بر



ratiocination 

 استدال ، تعلق 



rationale 

 د ی ، رد ق 



rationalize 

توسیرررر  کررررردن، د یرررر  آوردن، عق یررررر کررررردن،  
 برهتن تراشیدن



raucous 

دتراشرررید،، گررروش خرررراش، درررت خوشرررتیدد، شرررلوغ،  
 و ،داپر سر 



ravage 

ؼررررترت کررررردن،  پررررتو  کررررردن، تررررتراج کررررردن،  
 دتبود کردن، زیتن رستددن



rave 

 تعریؾ، ترسید، تحسین 



ravel 

ریرررش ریرررش شررردن، برررتز شررردن، شرررکتفت  شررردن،  
 در رفتن



ravenous 

 خیلر گرسد ، گرسدگر کشید، 



ravine 

 تدگ)سؽرافیت(، آب کدد 



raze 

 ویران کردن، رحو کردن، تراشیدن



razor 

 حل ٍی ح١ػ ّٛكث



react 

 ٚ وٌٕ َٔدْ ؿ ؿْ



reaction 

 ٚ کٌٕ ،  کو  ٌعًّ



reactionary 

 ارتستعر، واپس گرا، رحتفظ  کتراد  



readily 

 آم ؿ ٔٗ ،  ٗ ك عخی



realize 

 حغمك ٠دـخٓ، حغمك  ؾ١َـْ



realm 

قلرررررررو، حی ررررر ، پتدشرررررتهر، حررررروز،، ،رررررحد ،  
 عر، 



reaper 

 درو گر، رتشین درو 



rebate 

 تخفیؾ، استرداد، بتز پرداخت 



rebuff 

رررررورد بررررر اعتدررررتیر قرررررار دادن، پررررس زدن، رد 
 کردن



rebuke 

سررررزدش کرررردن، تررروبیخ کرررردن، بررر  شررردت ادتقرررتد  
 کردن



rebus 

سدرررتس آوایرررر، رعدرررت وا، دررروعر برررتزی کررر  در آن  
برر  کرررک تلفررظ یررت ت،ررویر هستهررت برر  رعدررر کلررر  

 رر رسدد



rebuttal 

 تکذیب، رد، اب ت ، د ی  رد، سواب رد 



recalcitrant 

سررررررررکش، دتفرررررررررتن، ع،ررررررریتدگر، ترردآریرررررررز،  
 دتشر از دتفررتدر



recant 

ادکرررررتر کرررررردن، پرررررس گررررررفتن، از اعتقرررررتد خرررررود  
شسرررتن، توبررر  کرررردن، دسرررت کشررریدن از، اظهرررتر 

 ددارت کردن



recapitulate 

خ ،ررر  کرررردن، سررررع بدررردی کرررردن،  کیرررد، بررر  
 دست آوردن



recast 

بررررررررر  شرررررررررک  دیگرررررررررر در آوردن، ر لرررررررررب را  
 بتزدویسر کردن



recede 

ؿٚك ٍررررـْ، ـدّررررٍٗ  مررررب كـررررخٓ،  مررررب وَرررر١ـْ، 

گرررلـخٓ، زچررردٔٙظ حرررٛ كـخرررٗ  رررٛؿْ، زپ١َررردٟٔس پرررو 

 كـخٗ  ٛؿْ، پو كـخٓ



recent 

  ؽ١ل، حدمٖ، صـ٠ـ



receptive 

 پذیردد،، پذیرا 



recession 

 پس روی، عقب دشیدر، کستدی، رکود



recidivism 

 اعتیتد ب  ارتکتب ب  سرم، سدتیت پیشگر 



recipient 

 گیردد،، دریتفت کددد، 



reciprocal 

 رتقتب ، دو  رف ، )ریتضر(عکس، رعکوس 



reciprocate 

رتقررررتب  هرررررتن کررررتر را کررررردن، رقتبلرررر  برررر  رثرررر   
 کردن



reckless 

 رررٟ پرررلٚ ،  رررٟ ِالعررررٗ،  رررٟ  عخ١ررردٗ،  رررٟ حٛصرررٗ، 

  ٟ ؿلج،  ٟ ـىل،  ضٛي، ٍخد نؿٖ



reckon 

كٚی چ١ررررررررنی  ٍررررررررّلؿْ، عيرررررررردب پررررررررو ؿ ؿْ،

 کلؿْ عيدب



reclaim 

  ّالط، ِلِج،  ع١دء



recline 

 ؿك م و١َـْ، ٌُ ؿ ؿْ، حى١ٗ ؿ ؿْ



recluse 

 آدم گوش  گیر، آدم ردزوی 



recognize 

 حَؾ١ِ ؿ ؿْ،  ٗ كى١ّج ٍٕدؽخٓ



recoil  

بررررر  حرررررت  دخسرررررتین بررررر  حرررررت  خرررررود برگشرررررتن، 
برگشررررتن، پررررس زدن، عررررودکردن، پررررس دشسررررتن، 

 فدر  بودن



reconcile 

سررررررتزگتر بررررررودن، وفررررررق دادن، آشررررررتر کررررررردن،  
 )دعوا( فی،ل  دادن



recondite 

رشررررررک ، ؼررررررترد، پی یررررررد،، عریررررررق، ررررررررروز، 
 اسرارآریز



reconnaissance 

گشررررت اکتشررررتفر از وضررررعیت دشرررررن، شرررردتختن،  
 شدتستیر



record 

 ربج کلؿْ ، ٕب٘ کلؿْ



recount 

 شرح دادن، دق  کردن 



recourse 

 کرک، حرتیت، توس  



recover 

 پ١ـ  ولؿْ   دم ٠دـخٓ،



recrimination 

 تهرت رتقتب ، بدگویر رتقتب  



rectify 

ت،رررفی  کرررردن، تسررروی  کرررردن، ا،ررر ح کرررردن،  
 درست کردن



rectitude 

 شرافت، ،داقت، راستر



recumbent 

 خوابید،  م داد،، درازکشید، خرید،، دوال 



recuperate 

بهبرررررود یرررررتفتن، دور، دقتهرررررت را گذرادررررردن، شرررررفت 
 یتفتن



recurrent 

 رکرر، تکراری 



redeem 

گرررلٚ/ ك٘رررٓ ؿك آٚكؿْ،  ررردم  م   ـررره ك٘رررٓ ورررلؿْ،

ؽل٠ررررـْ، پررررو ؽل٠ررررـْ، ٚـررررد وررررلؿْ  ررررٗ، آم ؿٞ 

 )ويٟ ك ( ؽل٠ـْ، آم ؿ ولؿْ، صبل ْ ولؿْ



redolent 

پررررررر از ع ررررررر و رایحرررررر ، ربررررررین، حررررررتکر از،  
 یتدآور



redoubtable 

رهیررررررب، ترسرررررردتی، بت،رررررر بت، پرهیبررررررت، بررررررت  
 ابهت



redress 

ا تیررررتم، بهبررررود، شررررفت، رررررررت، تعریررررر، سبررررران  
 خسترت



redundant 

 حشو، زائد، اضتفر، تکراری 



reed 

 ٔی



reek 

 بو دادن، دود کردن، دود ؼلیظ بیرون دادن 



refectory 

 ست ن ؼذا خوری



refer 

س  كصررردع/ ِغرررٛي toّ٘رررل ٖ  رررد عرررلؾ  ٕررردـٗ ٞ 

وررلؿْ  ررٗ،  ٍرردكٖ وررلؿْ  ررٗ، ـلىررخدؿْ  ررٗ، ىررؾٓ 

  ٗ ١ِدْ آٚكؿْ، كصٛع ولؿْ



refine 

 حْف١ٗ کلؿْ ، پدال٠ٌ



reflect 

  دمحدب ؿ ؿْ،ِٕعىو ولؿْ، ِٕخش ٍـْ  ٗ



reflection 

  ٔعکده ،  دمحدب



reform 

 ّرررالط ورررلؿْ/ ٍرررـْ، ِرررٛكؿ حضـ٠رررـ ٔررررل لرررل ك 

 ؿ ؿْ



refraction 

 شکستگر، ادحراؾ، ادکستر، تسزی  



refractory 

 سرکش، دتفررتن، خوررای،  روش 



refrain 

خررررررودداری کررررررردن، پرهیررررررز کررررررردن، رقتورررررررت 
 کردن



refulgent 

 تتبدتی، رشعشع، درخشتن 



refurbish 

تعریررررر کررررردن، رررررررت کررررردن، بررررر  ادررررداختن،  
 ردگ کردن، دودوارکردن



refute 

رد کرررررردن، بت ررررر  کرررررردن، دظرررررر کسرررررر را رد  
 کردن



regal 

 شتهتن، سل لدر، شتهر، رسل ، پرشکو، 



regale 

سرررر کسرررر را گررررم کرررردن، اسررربتب سررررگررر را  
 فراهم کردن



regarding 

   ؿ  ٗ، ك صع  ٗ، ؿك ؽُْٛ



regardless 

 ّلـٕرل  م،  د ٚصٛؿ،  ١ٍلؼُ



regatta 

 رستبق  قتیق رادر، رستبق  پتروزدر 



regeneration 

 احیت، بتزستزی، تسدید حیتت 



regicide 

 شت، کشر، آدم شت، کش 



regime 

 رژیم حکورتر، رژیم ؼذایر، دظتم 



regimen 

 رژیم ؼذایر، رژیم 



rehabilitate 

تررررررروان بخشررررررریدن بررررررر ، بررررررر  زدررررررردگر عرررررررتدی  
 برگرداددن



reimbursable 

 لد ً پلؿ ؽج



reimburse 

بررررتز پرررررداختن، پررررس دادن، پررررو  کسررررر را پررررس  
 دادن، زیتن را سبران کردن



reinforce 

 حم٠ٛج، حم٠ٛج ولؿْ، ِغىُ ولؿْ



reinstate 

ؿٚ ررررردكٖ  للرررررل ك ولؿْ،حزب١رررررج ورررررلؿْ، ؿٚ ررررردكٖ 

 گّدٍخٓ



reiterate 

 تکرار کردن، بتزگو کردن 



reject 

 كؿ کلؿْ ، ٔپق٠لـخٓ



rejoinder 

 پتسخ، سواب، سواب تدد 



rejuvenate 

 سوان کردن، سرحت  کردن، احیت کردن 



relate 

 ك ٘ ؿ ؿْ



release 

 آم ؿ کلؿْ ، پؾٌ کلؿْ



relegate 

تدرررز  رقرررتم دادن، پرررتیین آوردن، واگرررذار کرررردن، 
 رحو  کردن



relent 

دررررم شررردن، ادع رررتؾ دشرررتن دادن، کوترررت، آرررردن،  
 تسلیم شدن



relevant 

 رربو  ب ، ر رح، ب  ست، ردتسب 



reliable 

 لد ً  ١ّٕٗدْ، ِعخبل



reliably 

  د  ١ّٕٗدْ



relic 

 اثر، بتزرتدد،، یتدگتر، بقتیت، آثتر



relieve 

 ؽالُ ولؿْ، حؾف١ؿ ؿ ؿْ، ـلَٚٔدٔـْ



relinquish 

رهررررت کررررردن، کدررررتر کشرررریدن، تررررری کررررردن، از  
 دست دادن، تحوی  دادن، تسلیم کردن



relish 

 ررررررذت بررررررردن از، دوسررررررت داشررررررتن، بررررررت  ررررررذت  
 خوردن، بت رؼبت خوردن



reluctant 

  ی ١ًِ



reluctantly 

  د  ی ١ٍِی



remainder 

  دل١ّدٔـٖ، ِد مٟ،  مد٠د



remarkable 

 لد ً حٛصٗ، چَّگ١ل، ـٛق  ٌعدؿٖ،  ىخزٕد٠ٟ



remediable 

قتبررر  سبرررران،  رررتر، شرررددر، قتبررر  عررر ج، درررررتن 
 پذیر



remedy 

  الس، صبل ْ، چدكٖ، ؿكِدْ ولؿْ



reminiscence 

یررررتدآوری گذشررررت  هررررت، خررررت ر،، یتدهررررت، تسدیررررد  
 خت رات



remiss 

بررررر توسرررر ، بررررر دقررررت، اهرررررت  کررررتر، فراررررروش  
 کتر، بر قید، ؼتف 



remission 

تخفیررررررررررؾ، تقلیرررررررررر ، رعتفیررررررررررت، بخشررررررررررودگر،  
 بخشتیش، عفو، ؼفران، آررزش



remnant 

 بتقر رتدد،، بقی ، پس رتدد،، تتر ، رتبقر 



remonstrance 

 اعتراد، تعرد 



remorse 

 پشیرتدر، ددارت، تتسؾ، افسوس 



remote 

دور، پررررررت، دور دسرررررت، سزئرررررج، کرررررم، بعیرررررد، 
 رتحری



remuneration 

 اسر، پتداش



remunerative 

پرسرررررود، سرررررودد،، برررررت ردفعرررررت، درررررتن و آب دار،  
 پو  ستز



rend 

 دریدن، پتر، کردن،  تی دادن، شکتفتن 



render 

ارائرررر  کررررردن، عرضرررر  کررررردن، برررر  سررررت آوردن،  
 رستددن، اسرا کردن، برگزار کردن



rendezvous 

رحررر  ر قرررتت، وعرررد، گرررت،، ریعرررتد، پرررتتو ، رحررر   
 استرتع



rendition 

اسررررررررا )روسررررررریقر، دررررررررتیش دترررررررر (، ترسرررررررر ، 
 برگران



renegade 

 ررتد، ختئن، خیتدت پیش ، یتؼر، شورشر 



renege 

 خلؾ وعد، کردن، از قو  خود عدو  کردن 



renewable 

 حضـ٠ـ پق٠ل



renounce 

تررررری کررررردن، دسررررت کشرررریدن از، رهررررت کررررردن، 
کدرررتر گذاشرررتن، رد کرررردن،  ررررد کرررردن، از خرررود 

 راددن



renovate 

 تعریر کردن، ا، ح کردن، دو کردن 



renown 

 شهرت، آواز،، دتم



rent 

 سوراخ، پترگر،  تی، شکتؾ 



reparable 

 سبران پذیر، سبران شددر، قتب  ا، ح



reparation 

سبررررررران رتفررررررتت، رررررررررت، تعریررررررر، ؼرارررررررت، 
 سبران خسترت



repartee 

حتضررررسوابر، ظرافرررت،   یفررر  گرررویر، شررریرین  
 زبتدر



repast 

ؼرررررذا،  عرررررتم، سشرررررن رف،ررررر  شرررررتم، رهررررررتدر، 
 ضیتفت



repatriate 

  لگلؿ ٔـْ  ٗ ١ِٙٓ ؽٛؿ



repeal 

  ؽو کردن، ردسوخ کردن، بت   کردن



repel 

دفررررع کررررردن، عقررررب رادرررردن، پررررس زدن، رادرررردن،  
 ردزسر کردن، توذو  زدن، د زد، کردن



repellent 

دافرررع، رشررررئزکددد،، ادزسرررترآور، دفررررت ادگیرررز،  
 تهوع آور



repent 

 ا، ح شدن، توب  کردن، پشیرتن شدن، دتدم



repercussion 

برگشررررت، واکرررردش، دتیسرررر ، عواقررررب، ادعکررررتس،  
 بتزتتب،  دین، عکس ا عر ، برگشت



repertoire 

 رپرتوار، کلکسیون، رسروع  



repetition 

 حىل ك،  دمگ٠ٟٛ



repine 

دتراضررررر بررررودن، د تدررررگ بررررودن، گلرررر  کررررردن،  
کررررررردن، اظهررررررتر دتخشرررررردودی کررررررردن، شررررررکتیت 

 شکو، کردن



replace 

صدَٔررررر١ٓ / صد٠گن٠ٓ)ويرررررٟ ٠رررررد چ١رررررنٞ( ٍرررررـْ، 

 صد٠گن٠ٓ ولؿْ



replenish 

دوبررتر، پررر کررردن، ستهررتی خررت ر را پررر کررردن،  
 تکری  کردن



replete 

 سیر، سیر سیر، آکدد،، پر، ررلو، رسهز 



replica 

 کپر، دسخ  بد ، ا رثدر 



replicate 

 کپر کردن، عیدت بتزستزی کردن 



reportedly 

ٗبك   ٕرررررررد ل گرررررررن كً ٘ررررررردٞ كىررررررر١ـٖ، ظرررررررد٘ل  ،

  ٗالع،  م لل ك ِيّٛع



repose 

گرررررررذاردن، ارریررررررردن، دراز کشررررررریدن، ؼدرررررررودن، 
 سترتن، آسودگر،استراحت



reprehensible 

 سزاوار ر رت، قتب  سرزدش، درخور توبیخ



repress 

فروخرررروردن، کدتررررر  کررررردن، سرررررکوب کررررردن،  
واپررررررررس زدن، درهررررررررم کوبیرررررررردن، فرودشررررررررتددن، 

 ازریتن بردن، فروخوابتددن



reprieve 

 اقترت کوتت، 



reprimand 

 سرزدش، توبیخ، رواخذ، 



reprisal 

 ت فر، ادتقتم، ق،تص



reprise 

 تکرار، اسرای رسدد، تکرار یک عر  



reproach 

سررررزدش کرررردن، ادتقرررتد کرررردن، رواخرررذ، کرررردن،  
 ر رت کردن



reprobate 

 عیتش، فتسد، هرز،، ر رود، رادد، شد، 



reprove 

سرررررررزدش کررررررردن، دکرررررروهش کررررررردن، ر رررررررت 
 کردن



reptile 

 صدٔٛك( ؽنٔـٖ



repudiate 

 رررررد کررررردن، و  کررررردن، ادکررررتر کررررردن، بررررر  
 اعتبتر خواددن، شکستن



repugnance 

دفرررررررت، اشرررررررئزاز، حت ررررررت تهرررررروع، ادزسررررررتر،  
 دفرت



repugnant 

 رتدتقد، رخت ؾ، تدفرادگیز، زددد،



repulse 

 دفع، رد، پس زدر، دفع کردن، راددن



repulsion 

 ادزستر، دفرت، دفع، رادش 



reputable 

آبروردررررررد، رحترررررررم، خرررررروش دررررررتم، سرشرررررردتس،  
 رعروؾ



reputed 

 شدتخت  شد،، افواهر 



requiem 

 دعتی آررزش رردگتن، رکوئیم 



require 

 المَ ؿ ٍخٓ، ١ٔدم ؿ ٍخٓ



requirements 

  عخ١دصدث، ١ٔدمِٕـ٠ٙد، ٍل ٠٘ المَ



requisite 

 الزر ، ضروریتت 



requite 

پرررررتداش دادن، سبرررررران کرررررردن، ادتقرررررتم گررررررفتن،  
 ت فر کردن



rescind 

  ؽو کردن، بت   کردن، فسخ کردن 



resemble 

 ٍبد٘ج ؿ ٍخٓ، ِدٕٔـ  ٛؿْ



resent 

كٔض١ررررررررـْ  م، ؿٌؾررررررررٛك ٍررررررررـْ  م،  ْرررررررربدٟٔ/ 

 ؽَّگ١ٓ ٍـْ  م، ِخٕفل ٍـْ  م



resentment 

تؽیرررر، ع،ررربتدیت، خشرررم، تدفرررر، بیرررزاری، کیدررر ،  
 ردسش، د خوری



reserve 

خویشرررررررتن داری، ر حظررررررر  کرررررررتری، احتیرررررررت ،  
 توداری



residue 

 رتدد،، پس رتدد،، بتقر رتدد، ار ی 



resign 

  ىخعفد ؿ ؿْ، وٕدك گ١لٞ ولؿْ ) م(



resignation 

تعرررررررروید ،اسررررررررتعفت،واگذارى ،فررررررررررتدبرداری،  
 سرسپردگر ،تفوید ،تسلیم



resilient 

کشسرررررتن، فدرررررری، ارتسرررررتعر، برگشرررررت پرررررذیر،  
 ادع تؾ پذیر، بهبودپذیر، ترریم پذیر



resist 

ِمدِٚررررج وررررلؿْ ؿك  ل  ررررل،  ٠يررررخدؿگٟ وررررلؿْ ؿك 

  ل  ل



resolution 

دقررررت ،اراد، ،قرار،تحلیرررر  ،تسزیرررر  ،حرررر  ،دتیسرررر  
،ثبررررررررتت قرررررررردم ،عررررررررزم ،ق،ررررررررد،دیت ،ت،ررررررررریم، 

 استقترت



resolve 

حرر  کررردن یررت شرردن ،رفررع کررردن ،رقرررر داشررتن  
،ت،ررررررریم گرررررررفتن ،راى دادن، ت،ررررررریم، ق،ررررررد، 

 دیت، اراد،، پتیداری، ختتر  دادن



resonance 

 ١ٕٗٓ حَـ٠ـ، پ١چٌ ّـ ،



resonant 

 شدید شد، ، دین دار، رست 



resourceful 

 کتردان، پر رتی  و ربتکر



respect 

 ك   ٗ ، ٔيبج، كصٛع،  عخل َ گق ٍخٓ



respectively 

  ٗ حلح١ب



respiration 

 تدفس ،دم زدى 



respite 

 رهلت ،فرس  ،فت،ل  ،استراحت 



resplendent 

 پر سلو، ،درخشدد، ،پر ت  و 



respond 

 پدىؼ/ صٛ ب ؿ ؿْ، ٚ وٌٕ َٔدْ ؿ ؿْ



respondent 

 ِؾدٗب، ٗلؾ ِمد ً، ِ د ك، ِٛ ـك



responsiveness 

حتضررررررررر سرررررررروابر، تتثیرپررررررررذیری، حستسرررررررریت،  
 دارای حستسیت در برابر واکدش



restitution 

اسررررترداد، اعررررتد، ،بررررتزگردادى ،سبررررران ،ت فررررى  
 ،ارتستع



restive 

 کل  شق ،رام دشو،بیقرار،سرکش ، روش 



restore 

  دمگلؿ ٔـْ ،  ع١د کلؿْ



restraint 

خویشرررررررررررررتن داری، ریتدررررررررررررر  روی، تعرررررررررررررتد ،  
 رحدودیت، قید و بدد، رتدع



restrictive 

داروی پررریش گیرررر، سرلررر  یرررت عبرررترت ح،رررری یرررت 
 رحدودکددد،، رحدود ستزدد،



resulting 

 ٔخ١ضٗ ؿ ؿْ، عدًّ،



resume 

ٍررررلٚع وررررلؿْ،  ؿ ِررررٗ  م ىررررل گررررلـخٓ، ؿٚ رررردكٖ 

 ؿ ؿْ



resumption 

از سررررررررر گرررررررررفتن ،از سررررررررر گیرررررررررى ،اداررررررررر   
 ،تسدید،شروع ،بتز یتفت



resurge 

 زدد، شدن ،دوبتر، برختستن 



resuscitate 

بررررر  هررررروش آوردن، تررررردفس ر،ررررردوعر دادن بررررر ، 
 حیتت بخشیدن ب ، زدد، کردن



retailer 

 ؽلؿٖ ـلًٚ



retain 

دگررررت، داشررررتن ،از دسررررت درررردادن ،حفررررظ کررررردن،  
 استخدام کردن



retaining 

 ٔگدٖ ؿ ٍخٓ،   مد ولؿْ، عفظ ولؿْ



retaliation 

تقررررتص ،ق،ررررتص ،ادتقررررترسویى ،ت فررررى ،رقتبلرررر  
 ب  رث ، عر  رتقتب 



retentive 

دگررررررررر  داردرررررررررد، آب، دگهداردرررررررررد، ر وبرررررررررت،  
 )حتفظ ( قوی، خوب



reticence 

 ختروشى ،سکوت ،کم گویى 



reticent 

 رحتت  در سخن، کم گو



retinue 

هرراهررررتن ،خرررردم وحشررررم ،رلتررررزرین ،دگهرررردارى  
 ،حفظ



retirement 

  دمَٔيخگٟ



retiring 

کدررررررتر، گیررررررر، رتواضررررررع، رحسرررررروب، بررررررت حیررررررت، 
 فروتن، رردم گریز، ادزوا لب



retort 

 سواب تدد، پرختش، تؽیر 



retract 

پرررس گررررفتن، دسرررت برداشرررتن از، دسرررت کشررریدن 
 از، عدو  کردن از



retrench 

کرررررررررتهش دادن، ،ررررررررررف  سرررررررررویر کرررررررررردن، از  
 رخترج کتستن



retrenchment 

 ىدمی،  م ٔٛ ىٕگلىدمی ِيخغکُ



retribution 

 سزا،رستزات ،ت فى ،کیفرى ،رستزاتى ،سزا



retrieve 

بتزیررررتفتن ،دوبررررتر، بدسررررت اوردن ،پررررس گرررررفتن  
 ،سبران کردن ،ا، ح یت تهذیب کردن



retroactive 

ع ررررؾ برررر  رتسرررربق ،رع رررروؾ برررر  گذشررررت  ،پررررس  
 کدشى



retrograde 

بررر  قهقررررا رفرررتن ،پرررس رفرررتن، عقرررب رفرررتن، بررردتر  
 شدن



retrospect 

برتسررربق کددرررد،، دگرررت، بررر  شرررتر  گذشرررت ، ع رررؾ 
گذشرررررررت ، رسررررررریرقهقرایر، پرررررررس دگرررررررری، پرررررررس 

 دگراد 



retrospective 

ع رررؾ بررر  ررررت سررربق کددرررد،، بتزاددیشرررتد ، گذشرررت   
 دگر، درتیشگت، ررور بر آثتر



reveal 

 آٍکدك کلؿْ ، ـدً ىدؽخٓ



revelry 

 عیتشى ،خوشگذرادى 



reverberate 

پی یرررررردن ، دررررررین ادررررررداختن ،و و رررررر  ادررررررداختن،  
رررررردعکس کرررررردن، بررررر   ررررررز، در آوردن، تکرررررتن 

 دادن



reverberate  

پی یرررررردن، رعکرررررروس،  دررررررین ادررررررداختن، و و رررررر  
 ادداختن



revere 

حررررررررت کررررررردن، احترررررررام گذاردرررررردن، حررررررررت، 
 احترام



reverie 

خیرررت  واهرررى ،خیرررت  خرررتم، رویرررتی شررریرین، عرررت م  
 رویت



revert 

ع رررؾ کرررردن ،برگشرررتن ،رسررروع کرررردن ،اعرررتد،  
 دادن



revile 

 دتسزا گفتن ،فحش دادن 



revile  

 دتسزا گفتن، فحش دادن دتسزا



revise 

حضـ٠رررـ ٔررررل ورررلؿْ ؿك،  ّرررالط ورررلؿْ، ؿٚ ررردكٖ 

 ؽٛ ٔـْ،  دم ١ٕٟ ولؿْ



revive 

ورررررلؿْ،  رررررٗ ٘رررررًٛ آٚكؿْ، مٔرررررـٖ ورررررلؿْ،  ع١رررررد 

 ٙبررررررٛؿ  ؾَرررررر١ـْ، ؿٚ رررررردكٖ كٚ س ؿ ؿْ، ١ٔررررررلٚٞ 

 حدمٖ  ؾ١َـْ  ٗ



revoke 

 ؽررررو کررررردن ،رررررتدع شرررردن، پررررس گرررررفتن )قررررو (،  
 شکستن



revolve 

 کلؿْ چلؽ١ـْ، گلؿً کلؿْ، حؽ١١ل



revulsion 

تؽییررررر دتگهررررتدى، عکررررس ا عررررر  ردفررررر، عکررررس  
 ا عر  دتگهتدر



reward 

 پدك ً ؿ ؿْ، صد٠نٖ،  ٔعدَ



rhapsodize 

برررت شرررور وهیسرررتن گفرررتن، برررت شرررور و شرررو  بیرررتن 
کرررررردن، ابرررررراز احستسرررررتت کرررررردن، شوروشرررررو  

 دشتن دادن



rhetoric 

علررررررم برررررردیع ،علررررررم رعررررررتدى بیررررررتن ،ف،ررررررتحت و  
ب ؼرررت ، فرررتظى ،خ تبرررت ،قررردرت د رررق و بیرررتن، 

 زبتن بتزی، حرافر



rhetorical 

رعرررررتدى بیرررررتدى ،بررررردیعى ،وابسرررررت  بررررر  ف،رررررتحت  
 وب ؼت ، فتظى



rhythm 

 إٓ٘گ ، ك٠خُ



ribald 

دون ،برررررررددهن ،بررررررردزبتن ،ادم هررررررررز، ،فتحشررررررر ، 
 رکیک، پر از هرزگر



rickety 

ٔرررلَ  ىرررخؾٛ ْ ، ىيرررج ، ٕرررع١ؿ ، ٌرررك ، م٘رررٛ ك 

 ؿك كـخٗ



riddle 

ا ررررررررررک کررررررررررردن ،ؼربررررررررررت ) بررررررررررت سرررررررررروراخ  
 ردور(،سوراخ سوراخ کردن ،ؼربت  کردن



rider 

 ا حتقى ،حتشی ، تکرل  ،ا حتقی  



ridge 

 ٔٛک ، لٍٗ



rife 

 شتیع ،پر،ررلو،فراوان ،عتدى ،زیتد،عرورى



rift 

  تی، شکتؾ 



rig 

تقلررررب کررررردن، دسررررتکتری کررررردن، دسررررت بررررردن  
 در



rigid 

سررررررررخت پت،سررررررررخت ،سررررررررفت و رحکررررررررم ،درررررررررم  
 دشو،سدى ،سترد،،لب



rigor 

سرررررررختى )آب و هررررررروا، اوضرررررررتع( ،سرررررررختگیرى  
 ،خشودت ،تددى ،دقت زیتد



rigorous 

 شدید،سخت 



rile 

ازردن ،رتؽییرررررر کرررررردن ،رؽشررررروش کرررررردن ،هرررررم 
زدن، کفررررری کررررردن، از کررررور، در بررررردن، گرررر  

 آ ود کردن، تیر، کردن



riot 

 آٍٛب، ٍٛكً، ـخٕٗ



ripen 

 ٍـْ كى١ـٖ ٍـْ، کدًِ



rival 

 كل١ب، عل٠ؿ



riveting 

 سذاب، گیرا، رسحورکددد،



rivulet 

 سویبتر،سوى کو ک ،دهر کو ک 



roam 

 پلىٗ مؿْ، پٍى١ـْ، ٚي گَخٓ



robust 

 قوى هیک  ،تدوردد،ستبر،هیک  دار



rococo 

برررر  سرررربک رو کوکررررو، بسرررریتر تررررزیین شررررد،، بررررت 
 آرایش زیتد و عتری از   تفت



roil 

اشرررفت  کرررردن ،رخلرررو  کرررردن ،سررررگردان شررردن  
 ،ددبت  هم دویدن ،بت سیػ و داد و بتزى کردن



romp 

 بت سیػ وداد بتزی کردن، سر و،دا



root 

 ك٠َٗ کٓ کلؿْ



roseate 

 گلگون ،گلى ،پر گ  ،بشتش ،خوش بین 



roster 

،رررررورت اسرررررترر، فهرسرررررت، بردترررررر ،  یسرررررت  
 وظتیؾ



rostrum 

 ردبر،کرسى خ تب ، سکو، ستیگت،



rote 

یررررتدگیری برررر  شرررریو، حفظررررر، یررررتدگیری  ررررو ر  
 واری



rotunda 

 ستخترتن ردور،ستخترتن گدبددار 



rotundity 

فربهرررى ، رررت  و تپلرررى برررودن،  درررین سرررخدرادر،  
 بلددی و ،دای کلم و گفتتر، پی ش ،دا



rouse 

 ؿ ؿْ كَ ؿ ؿْ،  ٗ ١٘ضدْ آٚكؿْ، علکج



rousing 

 پرشور، تحریک کددد،، تکتن دهدد،



rout 

شکسرررررت دادن، از پرررررتی در آوردن، ترررررترو ررررررتر  
 کردن



routinely 

 ِعّٛال



rubble 

 بتقر رتدد،، ختی، ختی و خ  



rubric 

عدررررروان ،سرف،ررررر  ،عدررررروادى کررررر  برررررت حرررررروؾ  
قرررررررررز دوشرررررررت  یرررررررت  رررررررت  شرررررررد، بتشرررررررد،خ  

 قررز،روا 



ruddy 

شرررررردسرفى ،قررررررررز ردررررررگ ،گلگررررررون ،گل هررررررر،  
 ،سرخ کردن



rudimentary 

درررتقص ،او یررر  ،بررردوى ،ابتررردایى، سدیدرررر، درررت یز،  
 رخت،ر



rue 

پشررررریرتن شررررردن ،افسررررروس خررررروردن ،د سررررروزى  
کرررررررردن ،پشررررررریرتدى ،درررررررتگوارى ،ؼرررررررم ،ؼ،ررررررر  

 ،ددارت



ruffian 

ادم برررى شررررؾ ، رررو ى ،گرررردن کلفرررت ،وحشرررى،  
 اراذ ، اوبتش



ruminate 

 دشخوار کردن ،اددیش  کردن ،دوبتر، سویدن 



rummage 

سسررررررررتسو،تحقیق ،کررررررررتوش ،بررررررررتزرس کشررررررررتى  
 ،اؼتشتش ،اشفتگى



runic 

 ررزى ، لسرى، ب  خ  رودر 



rural 

 كٚىخد٠ٟ



ruse 

 حیل  ،دیردک ،رکر،خدع 



rustic 

 روستتیى ،رربو  ب  دهکد، ،دهتتى ،رسخر، 



rusticate 

 ب  روستت تبعید شدن، در روستت زددگر کردن



ruthless 

 بیبتی ،ظت م، بر رحم، سدگد ، سترگر



saboteur 

 ویرادگر، خرابکتر 



saccharine 

 خیلر شیرین ب   عد ، زیتدی شیرین



sacred 

ِغخرررلَ، ِمرررـه، ز ٚظ١فرررٗ، لرررٛي ٚ ؼ١رررلٖس صرررـٞ، 

ُِٙ 



sacrifice 

  م ؽٛؿ گقٍخگی کلؿْ



sacrilegious 

ترررروهین آریررررز، حررررتکر از بررررر حررتررررر، شررررری  
 آریز



sacrosanct 

 رقدس، ردز،، رحترم



sadistic 

 ستدیستر، آزارگراد ، دگرآزاراد  



saga 

داسررررررتتن بلدررررررد، سرگذشررررررت، ستگت)داسررررررتتن بلدررررررد 
 دروژی و ایسلددی در قرون وس ت



sagacious 

 خردردد، عتق ، ب،یر 



sage 

 فرزاد ، هوشردد، دادت 



salacious 

 رستهسن، زشت و زددد،، شهوت ادگیز



salient 

برسسرررررررررت ، درتیرررررررررتن، رو بررررررررر  بیرون،)بزبرررررررررتن 
 شوخج(سست وخیز کددد،



saline 

 درکر 



sallow 

 ردگ پرید،، زرد



sally 

یرررورش، حرلررر ، حرکرررت سرررریع، شرررلیک، یرررورش 
اوردن، شررررلیک کررررردن، حرلرررر  ورشرررردن، سررررواب 

 سریع و زیرکتد 



salubrious 

 ست م، پتکیز،، رفرح



salutary 

 آروزدد،، رفید، روثر 



salvage 

 دستت یتفتن، بتزیتبر کردن



salvation 

 رستگتری، دستت، رهتیر، سبب دستت



sanctimonious 

رقرررررردس درررررررت، خشررررررک  رقرررررردس، زهدفروشررررررتد ،  
 زاهدرآبتد 



sanction 

 تتیید کردن، ت،ویب کردن 



sanctuary 

 پدتهگت،، رترن، رکتن رقدس، حرم 



sanguinary 

 خودین،ا،ی  



sanguine 

 اریدبخش، د گرم کددد،، خوش بین 



sanitation 

 ِل  دث  ّٛي  ٙـ ٍج  ٙيدمی



sap 

 تحلی  بردن، از پتی در آوردن، کتهش دادن 



sarcasm 

 دیش،  عد ، گوش  و کدتی  



sardonic 

 ترسخرآریز، ایرادگیر، پر از ریشخدد 



sartorial 

 رربو  ب  خیت ر و  بتس 



sate 

 سیراب کردن، فرودشتددن، اشبتع کردن



satellite 

 رتهوار،، قرر 



satiate 

 اشبتع کردن، سیر کردن



satiety 

 سیری، بر دیتزی



satire 

 هسو،  دز، هز  



satirical 

  دز آریز، هسو آریز



satisfactory 

 كٕد٠خبؾٌ



satisfy 

 ك ٕٟ، لدٔع



saturate 

 کتر  خیس کردن، اشبتع کردن 



saturnine 

 گرفت ، ؼرگین، رحزون 



satyr 

 ستتیر، بز ررد، ررد شهوتر 



saunter 

سرررر د  سرررر د  رفررررتن، بررررر خیررررت  رفررررتن،  رررررخ  
 زدن



savant 

 دادشردد، عت م، دادشور،دوکر 



savor 

 بت  ذت خوردن، رز، و  عم رتفتوتر داشتن 



savory 

 خوش  عم، ر بوع، خوش رز، 



savvy 

 مكٔگ



scabbard 

 ؼ ؾ، دیتم 



scad 

 فراوان، تعداد زیتد



scaffold 

 داربست، سکوی اعدام، دار 



scald 

 رررد ِرررد٠ع ؿ غ( ىرررٛم ٔـْ، ز رررد آب صرررًٛ ٠رررد  ؾررردكس 

س scaldingح١ّرررررن ورررررلؿْ، ٕرررررـ فٟٛٔ ورررررلؿْ، ز

 )ّفج( زآبس صًٛ، صٍٛدْ، گلَ



scale 

 بتال رفتن، ،عود کردن



scanty 

 بر رقدار، دت  یز، اددی 



scapegoat 

 سپر ب ، ب  گردان، گدت، خر 



scarce 

 و١ّدب، ٔدؿك، وُ



scarcely 

  ٗ ٔـكث ،  ٗ ىؾخی



scattered 

 پل کٕـٖ ، ِخفلق



scavenge 

بررر  ددبرررت  ررررردار گشرررتن، زبت ررر  هرررت رو زیرررر و  
رو کرررردن، زبت ررر  هرررت رو گشرررتن، سسرررتسو کرررردن 

 ب  خ،وص برای ؼذا



scenario 

 سدتریو، فیلم دتر 



scenic 

 حّدٍد٠ی ، ؽًٛ ِٕرلٖ



sceptical 

  دٚك،  ٠ل ؿگ١ل ٍکدک، کُ



schematic 

  رح رتددد، رد ،  رح وار 



scheme 

  لٔدِٗ، ٗلط، ٔمَٗ



schism 

 شکتؾ، تفرق ، دفت ، دودستگر



scintilla 

 ذر، ای، یک سو، سر سوزدر، کرترین 



scintillate 

 درخشیدن، بر  زدن، رت  ر داشتن 



scion 

 قلر ، دهت ، ترک ، دو، تتز،، دورست ، فرزدد



scope 

 ٘ـؾ، ِٕرٛك، ؿ ِٕٗ، ِفدؿ، ِغـٚؿٖ



scorch 

كٚٞ) چ١رررررررنٞ ك ( ىرررررررٛم ٔـْ، ؽَررررررره ٍرررررررـْ، 

 پژِلؿٖ ٍـْ، ؽَىدٔـْ



scotch 

ختتررررررر  دادن برررررر ، رررررررتدع شرررررردن، برررررر  شکسررررررت 
 کشتددن، رتدع پذیرش شدن



scour 

 پدک کلؿْ، ح ١ٙل کلؿْ



scourge 

 تتزیتد،، ش  ، رستزات سدگین، ر،یبت 



scowl 

  ؽُ،  ؽُ ولؿْ،  د حلٍل٠ٟٚ ٔگدٖ ولؿْ



scruple 

ابرررت داشرررتن، اکررررا، داشرررتن، دؼدؼررر  بررر  خرررود را، 
 دادن، تردید داشتن



scrupulous 

 شریؾ، درستکتر، ،تد ، وسواسر 



scrutinize 

برررر  دقررررت بررسررررر کررررردن، رررررورد ردافرررر  قرررررار  
 دادن



scuffle 

در گیررررررر شرررررردن، زد و خررررررورد کررررررردن، دعرررررروا  
 کردن، بت عسل  و دستپت   دور کردن



scurrilous 

 توهین آریز، پر از هتتکر، افترا آریز 



scurry 

 تدد تدد دویدن، دوان دوان رفتن



scurvy 

دفررررت ادگیرررز، برررر قتبلیرررت، برررر ارزش، حقیرررر،  
 بر شرم، کثیؾ



scuttle 

بررررر  سررررررعت دویررررردن، در رفرررررتن، )کشرررررتر(عردا  
 ؼر  کردن



sealed 

 ِٙل ٚ َِٛ ٍـٖ



seamy 

درررت ر بررروع، زشرررت، آ رررود،، کریررر ،  دررردش آور، 
 دکبت بتر



sear 

 سوزاددن، تفت دادن، )زخم( داغ کردن 



seasoned 

 کتر آزرود،، کتر کشت ، تشدر



secession 

 کدتر، گیری، خروج، سدایر



seclusion 

 ادزوا، خلوت



secrete 

پدهرررررتن کرررررردن، )در ررررررورد ادررررردام هرررررت( ترشرررررح  
 کردن، تو ید کردن



sect 

 دستور رذهبر، دست ، حزب، فرق 



secular 

 ددیوی، زریدر، ؼیر رذهبر، روقتر، گذرا



security 

  ١ِٕج ،  ١ّٕٗدْ



sedate 

 آرام، روقر، رتین، سدگین 



sedentary 

 دشستدر )کتر، شؽ (، پشت ریزی 



sediment 

 كىٛب ١َٔٓ، حٗ



sedition 

آشررررررروب گرررررررری، فتدررررررر  ادگیرررررررزی، تحریرررررررک،  
  ستست، سرکشر،  ؽیتن گری



sedulous 

 سخت کوش، کوشت، ستعر 



seedy 

ژو یرررد،، ژدرررد، پررروش، درررتخوش، رررررید احررروا ،  
 بد دتم، کثیؾ



seemly 

 خوب، ردتسب، شتیست ، زیبدد، 



seep 

دشسررررت کررررردن، تراویرررردن، درز کررررردن، رخدرررر   
 کردن، دفوذ کردن



seethe 

خروشرررریدن، سوشرررریدن، بررررر آشررررفت  بررررودن، ؼرررر   
 ؼ  کردن



seine 

 تور رتهر گیری 



seismic 

  رز، ای، ز ز   ای 



selective 

  ٔخؾد ی ، ىؾج گ١لی ؿك  ٔخؾدب



semantic 

 ِعٕد٠ی



semblance 

 ظتهر، درت، ،ورت ظتهر



seminal 

ترررررررتثیر گرررررررذار، دوران سرررررررتز، تعیرررررررین کددرررررررد،،  
 رربو  ب  داد ، رربو  ب  تخم



seminary 

ردرسررر  بخ،ررروص بررررای زدرررتن سررروان، ردرسررر   
 علری 



senile 

 ست خورد،، پیر ررد، وابست  ب  پیری، خرؾ



senility 

 کهو ت ،پیری، خرفتر، روان پریشر پیری 



sensate 

 ؿكک کلؿْ



sensible 

 ِغيٛه، لد ً ؿكن



sensitive 

 پٛىج ٚ ؼ١لٖس عيده، مٚؿكٔش



sensitization 

فرایدرررررد حستسررررریت یرررررت واکررررردش دادن بررررر  عترررررر   
 خترسر



sensual 

 در پر  ذایذ سسرتدر، شهوادر، دفستدر 



sensuous 

 رربو  ب  حواس فیزیکر، حسر 



sententious 

رخت،رررر و رفیرررد، رررروسز و خ ،ررر ، پررعدرررر،  
 و اددرزگویتد 



sentient 

 ذی شعور، ردری، آگت،، بت فهم، حستس 



sentinel 

 پتسدار، دگهبتن، رحتفظ، قراو  



septic 

 عفودر،  رکر 



sepulcher 

 ررقد، رقبر،، ضریح، رزار 



sequencing 

 حلح١ب گق كٞ، حلح١ب ؿٟ٘



sequester 

ردررررزوی کررررردن، توقیررررؾ کررررردن، سرررردا کررررردن،  
 کدترگذاشتن، رسزا کردن



sere 

 خشکید،، خشک 



serendipity 

 خوش اقبت ر، بخت بلدد،  ت ع ریرون 



serenity 

 ،فت، سکوت، آرارش 



serpentine 

 رترپی ، پرپی  و خم



serrated 

 ددداد  دار، )کترد، تیػ( ار، ای 



servile 

 برد، وار، خدرتکتران، رستخدرتن 



servitude 

 بددگر، بردگر، کتر اسبتری 



set aside 

 وٕدك گق ٍخٓ،  دًٗ ولؿْ



set out 

 آؼدم ىفل



set up 

  لپد ولؿْ،  لپد٠ٟ



settle 

  لدِج ولؿْ، ىدوٓ ٍـْ



settlement 

 ٚ ك٠ن، حي٠ٛٗ پلؿ ؽج



sever 

 ق ع کردن، بریدن، کددن 



severe 

 ؿكؿ، ىلِدس ٍـ٠ـ، ٗدلج ـلىد



severity 

 وخترت، سختر، خشودت، تحکم، ریتضت 



sextant 

 زاوی  یتب در هواپیرت و کشتر 



shackle 

 دستبدد، پتبدد، ؼ  و زدسیر، قید و بدد



shade 

  ـکٕـْ ىد٠ٗ ،آ دژٚك، ح١لٖ کلؿْ، ىد٠ٗ



shallow 

 کُ  ّك ، ى غی



sham 

 وادرود کردن، ظتهرستزی کردن 



shambles 

اوضرررتع در هررررم ریختررر ، وضررررع شررریر تررررو شرررریر، 
 بتزار شتم



shard 

 تک  پتر،، خرد،، ق ع  



sharply 

  ٗ ىل ج ، ٔدگٙدٔی



shaving 

 تراش  وب



sheaf 

 دست  )سو، ذرت، کتؼذ 



shear 

کوترررت، کرررردن، قی رررر کرررردن، قی رررر کرررردن پشرررم  
 گوسفدد



shed 

  ١لْٚ  ٔـ ؽخٓ ، پٛىج  ٔـ می



sheltered 

 عّد٠ج ٍـٖ ، آك َ



sherbet 

 شربت، بستدر یخر، یخرک، آالسکت 



shibboleth 

آزرررررون، رحررررک، ارتحررررتن، ا،رررر  ح پرررریش پررررت 
 افتتد، وررسوم، بیتن رایج، اسم ررز



shift 

 حؽ١١ل ، ؿگلگٛٔی



shimmer 

 درخشیدن، بر  زدن 



shirk 

 تدبلر کردن، شتد  خت ر کردن،  فر، رفتن 



shoddy 

 دتررؼوب، آشؽت ، بدس 



shrew 

 زن سرکش، ؼرؼرو، زن زبتن بتز 



shrewd 

 عتق ، فهرید،، زردگ، دتق ، بتهوش



shriek 

 ص١ػ مؿْ، ص١ػ و١َـْ



shrill 

 ّـ س م٠ل، ح١ن، گٍٛؾل ً، حٕـ، ٍـ٠ـ ٌٍغٓ



shroud 

پوشررررتددن، در زیررررر حسررررتب دگرررر  داشررررتن، کفررررن  
 کردن



shudder 

  كحعدً ٌلم٠ـْ،



shun 

 فت،ل  گرفتن، پرهیز کردن، دوری سستن 



shunt 

 تؽییر خ  و رسیر دادن، ردحرؾ کردن



shyster 

 وکی  دؼلبتز، و دیردگ بتز



sibling 

 خواهر، برادر



sibylline 

 ؼیبر، ؼیبگویتد ، ستدوگراد  



sidereal 

 دسورر، فلکر، آسرتدر 



siesta 

 كٚمی، ل١ٌٍٛٗ ؽٛ ب ١ُٔ



significant 

 ُِٙ، لد ً حٛصٗ



signify 

َٔررردٔٗ ٞ چ١رررنٞ  رررٛؿْ، ِعٕرررٟ ؿالٌرررج ؿ ٍرررخٓ  رررل، 

 ؿ ؿْ، ؿ ي  ل...  ٛؿْ



silt 

 گ  و الی، رسوب 



simian 

 ب  شک  ریرون، ریرون 



simile 

 تشبی  



simper 

سررررررتختگر  بخدررررررد زدن،  بخدررررررد رسررررررخر، زدن،  
 خودخواهتد  خددیدن



Simplistic 

 ستد، ادگتراد ، ستد، دگراد  



simulate 

ادای  یرررررررررررررزی یرررررررررررررت کسرررررررررررررر را در آوردن،  
 )ع،بتدیت، شتدی(تظتهر ب   یزی کردن



simultaneous 

 ّ٘نِدْ  دُ٘ ٚ لع ٍٛٔـٖ،



sinecure 

 شؽ  تشریفتتر



sinewy 

سررررررررفت، ر  و ریشرررررررر  دار، قرررررررروی، رحکررررررررم، 
 پر، بت



singular 

برررر دظیرررر،  شررررگیر، خرررتر  ا عرررتد،، برسسرررت ، 
تررررک، عسیررررب، ؼریررررب، شررررگفت، ؼیررررر عررررتدی، 

 دترتعترؾ



sinister 

 شوم، دحس، بدیرن، شی تدر 



sinuous 

 رترپی ، پرپی  و خم، دت،ت ح، دتدرست



site 

 ِغً، صد، م١ِٓ



situated 

 لل ك گلـخٓ ، ٚ لع



skeptic 

 شکتی، اه  شک



skepticism 

 ِق٘ب ٍکدک١ْٛ



skiff 

 قتیق سبک و کو ک، قتیق تک دفر، 



skim 

ٍرررررر١ل ٚ ؼ١ررررررلٖس ك٠ٚررررررٗ ٞ... ك گررررررلـخٓ، وررررررؿ/ 

چل رررٟ... ك  گرررلـخٓ، ٔگررردٖ  صّررردٌٟ  ٔرررـ ؽخٓ  رررٗ، 

 حٛكق ولؿْ



skimp 

،رررف  سررویر کررردن، دررتخن خشررکر کررردن، کررم  
 ر،رؾ کردن، ب  حداق  رستددن



skinflint 

 خسیس، کدس، دتخن خشک 



skirmish 

درگیرررری، زد و خرررورد، سدرررگ و دعررروا، سرررر و  
 بحث، بگو رگو



skittish 

قبررررررا ، سررررررحت ، فررررررز، تدرررررد و تیرررررز،  تبرررررک، 
 بشتش



skulduggery 

 حق  بتزی، شیتدی، تزویر، خدع ، دیردگ 



skulk 

پدهرررررتن شررررردن، قرررررتیم شررررردن، قرررررتیم رشرررررک برررررتزی 
 کردن



slacken 

 کم کردن، کتهش دادن، کدد کردن 



slag 

 سربتر،، تفت   



slake 

 رفع کردن )تشدگر(، فرودشتددن 



slander 

 تهرت، افترا



slapdash 

 سرسری، شلم شوربت، سرهم بددی، هردربی  



sleazy 

 دتزی، سست، ش  



sleeper 

 کتر یت آدم دیر شدتخت  شد، 



sleight 

رهرررررترت، تردسرررررتر،  شرررررم بدررررردی، زبردسرررررتر،  
 زردگر، فریب، حیل ، ترفدد



slender 

الؼرررررل حلورررررٗ ) ٞ(،  دك٠ررررره  ٔرررررـ َ، لٍّرررررٟ، ورررررُ، 

  ٔـن، ٔدچ١ن



slew 

 رقدار بسیتر، تعداد زیتد



slight 

 بر احترارر، بر اعتدتیر، تحقیر 



slightly 

 وّٟ،  ٔـوٟ



slipshod 

 سرسری، خت ر از دقت، سرهم بددی شد،



slither 

 سرخوردن،  یزخوردن،  ؽزیدن 



slogan 

 ٍعدك



slope 

ٍرررررررررر١ب ؿ ك ، مِرررررررررر١ٓ ىل ٍرررررررررر١ب ، ٍرررررررررر١ب ، 

 ىل م٠لی



sloth 

 تدبلر، کتهلر، خرس تدب  



slothful 

 تدب  



slough 

 ادداختن)پوست 



slovenly 

 شلخت ، دتررتب، و دگتر



sluggard 

 تن  ش، تدب  



sluggish 

 بر حت ، ش  و و ، تدب  



sluice 

 دری   آب، آب بدد، کتدت  



slur 

تهرررررت، افترررررا، برررردگویر، درهررررم برررررهم گفررررتن،  
 قت ر کردن، سوید، سوید، گفتن



smattering 

 کرر، یک ذر،، اددکر



smelt 

 گداختن، ذوب کردن 



smirk 

  بخدد رسخر،،  بخدد ت،دعر 



smolder 

بررردون شرررعل  سررروختن، دود کرررردن، یرررواش یرررواش  
سررروختن، ختکسرررتر شررردن، )خشرررم، دفررررت، ؼیرررر،( 

 شعل  ور شدن



snap 

 ٔدگٙدٔی ٕل ٗ ِغکُ ٚ



sneer 

پٛمؽٕرررررررـ، ك٠َرررررررؾٕـ، پٛمؽٕرررررررـ مؿْ، ك٠َرررررررؾٕـ 

 ولؿْ، ِيؾلٖ ولؿْ



snicker 

 خدد، دخودی، خدد، یواشکر، کرکر، هرهر 



snivel 

گریرررررر  و زاری کررررررردن، ددرررررر  رررررررن ؼررررررریبم در  
 آوردن، دق زدن، شکتیت کردن



snub 

 ىرررُس  رررٟ   خٕرررد٠ٟ، حررر١٘ٛٓ، حغم١رررل، زـعرررًس  رررٟ 

  خٕرررد٠ٟ ورررلؿْ  رررٗ، ِغرررً ٔگٙـ ٍرررخٓ  رررٗ، حغ٠ٛرررً 

 ٔگلـخٓ، وُ ِغٍٟ ولؿْ



soar 

پلٔررررـٖس  ٚس گررررلـخٓ، پررررل وَرررر١ـْ، زل١ّررررج ٘ررررد ٚ 

 ؼ١لٖس ىل  ٗ ـٍه مؿْ،  ـن ٠ٌ ٠دـخٓ



sobriety 

 ریتد  روی، سدیت، سدگیدر، رتتدت 



sodden 

 خیس خیس، کتر  خیس



soften 

 ١ٍل٠ٓ کلؿْ ، کُ کلؿْ



sojourn 

 اقترت روقت 



solace 

 تسکین، آرارش، تسلر 



solder 

 حرررریم کررررردن، پیودررررد دادن، سرررروش دادن، و،رررر   
 کردن، سوشکتری کردن



solecism 

 اشتبت، دستوری، خ ت،  ؽزش، اشتبت،  فظر 



solemnity 

 سدگیدر، وقتر، شکو،، هیبت، ابهت 



solicit 

 درخواست کردن، خواستن، سویت شدن 



solicitous 

 دگران، د واپس، د سوز، رراقب



solid 

 صدِـ ، ِغکُ ، ىفج ، ِمدَٚ



soliloquy 

 تک گویر، حدیث دفس 



solitary 

حٕٙرررررد، ٠ىرررررٗ ٚ حٕٙرررررد، ـمررررر٘ ٠ررررره/ ٠ىرررررٟ، ِٕرررررنٚٞ، 

گٍٛرررررٗ گ١رررررل، ز مٔرررررـگٟس گٍٛرررررٗ گ١ل ٔرررررٗ، زصررررردس 

 پلث، ؿٚك  ـخدؿٖ، زمٔـ ْس  ٔفل ؿٞ



solitude 

 تدهتیر، ادزوا، خلوت 



solstice 

 ادق ب)ستتر، شدتسر(، دق   ادق ب



soluble 

 قتب  ح ، ح  شددر



solve 

 عً کلؿْ



solvent 

قرررتدر بررر  پرداخرررت بررردهر، ررررتد، حررر  کددرررد،، ررررتد، 
 ح  



somatic 

 رریو  ب  سسم، سسرر، بددر 



somber 

گرفترررر ، تیررررر،، تررررتر، د گیررررر، دتراحررررت کددررررد،،  
 تلخ، دتگوار



somewhat 

 حد عـٚؿٞ، ٔيبخد ، حد  ٔـ مٖ  ٞ



somnambulist 

 خواب گرد،شب گریز



somnolent 

 خواب آ ود، خواب آور، خواب آ ود، 



sonorous 

 زدگ دار، پر  دین، رست 



soothe 

 آك َ ولؿْ، حيى١ٓ ؿ ؿْ



sophist 

رعلررررم فلسررررف ، سفسرررر   بررررتز، رؽل رررر  کررررن، اهرررر   
 سفس  



sophisticated 

آزرررررررررود،، بررررررررت تسربرررررررر ، وارد، بررررررررت فرهدررررررررگ، 
 فرهیخت ، ارروزی، پی ید،، پیشرفت 



sophistry 

سفسررر   ،رؽت  ررر  ،زبرررتن برررتزى ،برهرررتن تراشرررى  
 ،فریب



sophomoric 

دررررترس ،کررررم عرررررق، بررررر تسربرررر ، دتپخترررر ، بررررر  
 رعدر، سرسری



soporific 

 خواب ا ود،کرخت ،داروى خواب اور 



sordid 

پسررررت ،خسرررریس ، ررررری ،کثیررررؾ ،دون ،شررررلخت   
،هررررررررز،، دکبرررررررت برررررررتر، دتخوشرررررررتیدد، ددگرررررررین، 

 حقیراد ، دفرت بتر، دتشتیست



sought 

  ٗ ؿٔبدي، ِ ٍٛب



soundness 

 ّغج، ؿكىخٟ



source 

 َِٕد ، ِٕبع، ِلصع، ِد ؽق



spacious 

 صدؿ ك ، ٚى١ع



span 

  ٔـ مٖ ، ظلـ١ج



spangle 

 پو ک وسدگهتى بد ى زیدت  بتس 



spark 

 صللٗ، صللٗ مؿْ،  ؽگل



sparse 

 کم پشت ،پراکدد، ،تدک ،گشتد گشتد 



spartan 

سررتد،، ابترردایر، بررر پیرایرر ، بررر تسررر ، سررخت و  
 دشوار، بسیتر رقرراتر



spasmodic 

 رتدتوب، پراکدد،، گهگتهر 



spat 

 بگو رگو، سروبحث، دعوا 



spate 

  ؽیتن رود،سی ب، سی  دتگهتدر 



spatial 

 فضتیى ،فت،ل  اى، وابست  ب  رکتن



spatula 

 کتردی، قتشقک 



spawn 

تخرررررم ریرررررزى کرررررردن) حیوادرررررتت دریتیى(،تو یرررررد 
 رث  کردن



specified 

 َِؾِ ٍـٖ، حْل٠ظ ٍـٖ



specious 

ظررررتهرا درسررررت، ؼلرررر  ادررررداز، برررر  عرررررد گررررررا،  
 کددد،، ظتهر فریب



spectral 

 شبح آست، شبح گون، روهوم، خیت ین



spectrometer 

 ىٕش ّٔد، ١ٗؿ ١ٗؿ



spectrum 

 بیدتب ،قت ب،  یؾ، دارد ، گستر، 



speculative 

 ِل ٛٗ  ٗ  ٔـ٠َٗ، حفىلٞ



spendthrift 

 و خرج ،رسرؾ ،خراج ،دست ود بتز 



spew 

قرررج کرررردن، فررروران کرررردن )ررررواد آتشفشرررتدج(، برررت 
 فشتر خترج کردن، ب  خترج ریختن



sphinx-like 

 ررروز، ربهم، پرررز و راز



splice 

گررر، زدن سرریم ،بهررم تتبیرردن ،بررتهم رت،رر  کررردن  
 ،پیودد کردن، ات،ت 



spontaneity 

خودبخررررودى ،دتگهررررتدى ،بررررى سررررتبقگى ،فوریررررت،  
 خودزایر، ،رافت  بع



spontaneous 

 خود بخود، خود ادگیز، بر اختیتر، فوری



spoonerism 

 ستبستیر آؼتزین، ابدا  آؼتزین



sporadic 

 پراکدد،، گهگتهر، هرازگتهر 



sportive 

 بتزیگوش، شتد و شدگو ، شوخ، سرحت 



spouse 

 ز مْس مٚس، ز ِلؿس مٚصٗ  ّ٘يل،



spring 

 ٍـْ صٌٙ،ـٕل،کَيدٔی،پل٠ـْ،ِٕفضل



spruce 

 اراست  ،پتکیز، ،قشدگ، شیک 



spry 

  تبک ، تالی ،زردگ ،فرز،بتهوش ،دادت



spurious 

سررررتختگى ،قلررررب ،بررررد ى ،بررررد  ،سعلررررى ،ق بررررى  
 ،ا کى ،دتدرست



spurn 

 گرررررد زدن ،پشرررررت پرررررت زدن ،رد کرررررردن،  ررررررد  
 کردن، روی خوش دشتن ددادن، پس زدن



squabble 

سررررررررررو وبحرررررررررث ،داد وبیرررررررررداد،دزا رخت،رررررررررر،  
 دادوقت ، سیػ و داد، یکر ب  دو



squalor 

،ا رررودگى ،کثتفرررت کرررترى درهرررم وبرهررررى وکثتفرررت 
 ،ژو یدگى، ف کت، دکبت، ادبتر



squander 

بربرررررتد دادن ،تلرررررؾ کرررررردن، هررررردر دادن، ضرررررتیع 
 کردن



squat 

 خپ ، تپ ، کپ ، شکم دار 



squeak 

ص١رررػ ٚ ـل٠ررردؿ کَررر١ـْ،  رررد ّرررـ ی ص١رررػ ّرررغبج 

 ص١ل کلؿْ، ص١ل



squeamish 

سررررررخت گیررررررر، دررررررتزی اسررررررتفراؼج، بررررررج ریرررررر ، 
 دتردسج، بتحیت



staccato 

رق رررع )روسررریقر،  ررررز سرررخن گفرررتن(، سداسررردا،  
 برید، برید،



staffs 

 ودكوٕدْ، پلىًٕ



stagnant 

 بدون حرکت ،راکد،ایستت،کستد 



staid 

خشررررک، عبرررروس، سرررردی، رسرررررر، آرام، ررررروقر، 
 رتین



stalemate 

 بن بست در رذاکر، یت  رح 



stalwart 

سررررتبر،تدوردد،قوى ،بررررى بررررتی ،ر،رررررم ،شرررردید،  
 قتب  اعترتد



stamina 

 بدی  ،دیروى حیتتى ، تقت ،استقترت 



stanch 

 بدد اوردن ،سلو خودریزى را گرفتن



stanza 

 ق ع ، پتر،، بدد 



starchy 

 ؿ ك ی َٔدىخٗ، ٍب١ٗ َٔدىخٗ



static 

 تحری، ستکن، راکد ایستت، ثتبت، بر



stationary 

 رد ج، ؼ١لِخغلن، ىدوٓ،  ٟ علوج، ِخٛلؿ



statute 

قرررتدون رررردون ،احکرررتم قرررتدودى ،فریضررر  ،قرررتدودى 
 ،قتدون روضوع  ،قتدون ،حکم ،استسدتر 



statutory 

حقرررررو  رررررردون ،قرررررتدون رررررردون ، برررررق قرررررتدون  
 روضوع  ،قتدودى ،رقرر، بق قتدون



staunch 

ریرررزش خرررون یرررت اشرررک و ؼیرررر، را بدرررد آوردن، 
سلرررررو ترررررراوش یرررررت آب دادن  یرررررزی را گررررررفتن، 
دررررتتراوا کررررردن، بسررررتن، از تحلی ،وفررررتدار، رفررررتن 

 ردتبع یت ذختیر رت ر و ؼیر، سلوگیری کردن



steadfast 

ثتبررررت قرررردم ،اسررررتوار،پتبرستى، تز ررررز  دتپررررذیر،  
 بتاراد،، ر،رم



steady 

 ِغکُ رد ج ، ٠کٕٛ ؽج ،



stealth 

 دهتن ،خفت،خفی  کترى ،حرکت دزدکى 



steep 

 سرشتر، سرازیر، سرشتر شدن



stellar 

اختررررررى ،سرررررتتر، وار،شررررربی  سرررررتتر، ،درخشرررررتن  
 ،پر ستتر،



stem 

بدررررد آوردن، رتوقررررؾ کررررردن، سلرررروی  یررررزی را  
 گرفتن



stem from 

دتشرررر شررردن از، ریشررر  داشرررتن در، ردبعرررث شررردن  
 از



stentorian 

 خیلى بلدد) در رورد ،دا(،،دا بلدد،رست 



stereotype 

ت،ررررررور قررررررت بى، کلیشرررررر ، قررررررت بر، برگرفترررررر  از  
 تع،ب



stickler 

 کرت  گرا 



stifle 

 خف  کردن ،ختروش کردن ،فرودشتددن 



stigma 

داغ ددررررگ ، کرررر  ددررررگ، بررررر آبرویررررر، دردررررترر، 
 خفت



stigmatize 

داغ ددرررررگ زدن بر،دشرررررتن دار کرررررردن ، کررررر  دار 
 کردن



stilted 

ت،رررررررردعر، ؼیر بیعررررررررر، رتکلررررررررؾ، رسرررررررررر،  
 خشک



stint 

،ررررف  سرررویر کرررردن، ارسرررتی کرررردن، بررر  خرررود 
سرررررختر دادن، از خرررررود دریرررررػ داشرررررتن، از شرررررکم 

رحررررردودیت قتئررررر  خرررررود زدن، رضرررررتیق  کرررررردن، 
 شدن



stipend 

 رواسب ،حقو  ،سیر، ،دسترزد 



stipple 

برررت دق ررر  سرررتی  زدن یتدقشرررى ایسرررتد کرررردن ، کررر   
 دار کردن ،ردقو  کردن ،ترسیم بتدق  



stipulate 

ریثرررت  بسرررتن ،پیررررتن بسرررتن ،قیرررد کرررردن ،قررررار  
 گذاشتن ،ت،ریح کردن



stock 

درودررررررررر ، روسرررررررررود، کلیشررررررررر  ای، اسرررررررررتتددارد، 
 درذخیر،، در ادبتر، آرتد،



stockade 

 سد  وبى، ح،تر، دیوار  وبر



stodgy 

 کس  کددد،، حت  گیر، خست  کددد، 



Stoic 

تررررررررت م دتپررررررررذیر، بررررررررر حررررررررس، آرام، خودسرررررررررد، 
خرررررررروددار، خویشررررررررتن دار، شررررررررکیبت، ،رررررررربور، 

 بردبتر



stoke 

اتررررررش کررررررردن ،تتبیرررررردن ،سرررررروخت ریخررررررتن در،  
 بسیتر ؼذا خوردن، بت شتتب  یزی خوردن



stolid 

برررى عت فررر  ،بلؽررررى ،برررى حرررس ،برررى حرررت  ،فتقرررد  
 احستس، آرام، خودسرد



stratagem 

 حیل  سدگى ،تدبیرسدگى ، شکرارایى ،ترسید 



stratify 

 یدرررر   یدرررر  کررررردن ، بقرررر   بقرررر  کررررردن، الیرررر   
  ید  بددی شد،،  بقتترالی ، 



stratum 

 الی  )زرین( ، ید  ،پتی  ،رتب  ،قشر



stream 

 صل٠دْ ، ٔٙل ، ى١ً



strew 

 ریختن ،پتشیدن ،پخش کردن



striated 

 خ  دار،شیتردار،خیتر، دار، را، را، 



stricture 

خشرررودت ،سرررخت گیررررى ،بتریرررک بیدرررى، ایرررراد،  
 ادتقتم



strident 

گررررررررروش خرررررررررراش ،داراى ،رررررررررداى ررررررررررزاحم،  
 سرسخت، ر،ر،  سبتز



strife 

 ستیز،، دزاع، دعوا، سعر بلیػ، تق ، کشتکش



striking 

  لصيخٗ، لد ً حٛصٗ، ِٛرل



stringent 

 سخت ،دقیق ،ؼیر قتب  کشش، سفت، سدی 



stripe blend 

 حلک١ب ؽ٘ ؽ ی



strive 

 و١ٍٛـْ، وٌٍٛ ولؿْ



strut 

را، رفررررتن بررررت افررررتد،، خرررررام، شرررررع، پشررررت بدررررد،  
 بست، تو حلقر



studied 

از روى ر ت عرررررر  ،دادسررررررت  ،تعررررررردى ،از پرررررریش  
 ارتد، شد،، عردی، آگتهتد 



stultify 

 خدثى کردن ،احرق کردن ،خرؾ کردن 



stumble 

ؽرررررٛكؿْ ، ىرررررٙٛ کرررررلؿْ ، ٌؽن٠رررررـْ ، ىرررررکٕـكی 

حٍٛحٍررررررررٛ ؽررررررررٛكؿْ ، ٌکٕررررررررج ؿ ٍررررررررخٓ ،  حفدلررررررررد 

  لؽٛكؿْ  ٗ



stunt 

از رشرررد بتزرتدرررد،، سلررروی رشررردش گرفتررر  شرررد،، 
 رتدع شد،،کوتت،،زور



stupefy 

بهررررت زد، کررررردن ،گرررریج کررررردن ،بیهرررروش کررررردن  
،تخرررردیر کررررردن ،کررررودن کررررردن ،خرررررؾ کررررردن 

 ،رتحیرکردن یت شدن



stupor 

خرفتررى ،بررى حسررى ،کدررد ذهدررى ،گیسررى ،ب هررت  
 ،بهت



stygian 

 ظلرتدر، د گیر، دوزخر، ررگبتر 



stymie 

را، کسرررر را سرررد کرررردن، دسرررت و پرررتی کسرررر را 
بسرررتن، ترررو ه ررر  ادرررداختن، ترررو دردسرررر ادرررداختن، 

 گرفتتر کردن



suavity 

دررررررررى ،ر یرررررررت ،دزاکررررررت ،فهریررررررد، ورررررررودب  
 بودن



subaltern 

 تتبع ،زیردست ،افسر سزج،رتدون، ستوان 



subdued 

 ر یم، ضعیؾ، کم، دترحسوس، آرام، ستکت 



subjective 

 تخیلر، ذهدر، درودر، ؼیرواقعر 



subjugate 

تحرررت ادقیرررتد در اوردن ،ر یرررع کرررردن ،ردکررروب  
 کردن



sublimate 

،ت،ررررررعیدکردن ت،ررررررفی  کررررررردن ،پررررررتی کررررررردن 
،رتعرررت  کرررردن ،برررتالبردن ،رت،رررتعدکردن ،ردرررز، 

 ،رتعت 



sublime 

برررررین ،واال،رفیررررع ،بلدررررد پتیرررر  ،عرشررررى، بهررررت  
 آور، شکوهردد، رفر 



subliminal 

 آستتد  ای، دهفت ، پوشید، 



submissive 

 ر یع ،فروتن ،حلیم ،ختضع ،ختشع ،سربزیر



submit 

  ك ئٗ ؿ ؿْ، حي١ٍُ ولؿْ، ؿ ؿْ



subordinate 

تبعرررررررى ،زیرارر،تحرررررررت ارر،یکتدهرررررررتى تتبعررررررر   
 ،رتدون ،وابست  ،فرعى ،پتیین تر،ررئوس



suborn 

دزدکرررى ورحررتدررر   یرررزى کسرررب کرررردن ،کسرررى  
را بکتربرررد اؼرررواج کرررردن، بررر  وسررریل  ت ریرررع بررر  

 کتر بد یت گواهى دروغ وادار کردن



subpoena 

 خواست بر  ،احضتری  ،حکم احضتر



subsequent 

پیرررررررروى ،پرررررررس ایدد،بعررررررردى ،پسرررررررین ،الحرررررررق  
 ،رتبعد،دیرتر،رتعتقب



subsequently 

  عـ  ، ِخعدلبد ، پو  م آْ



subservient 

  تپلوس ،پست ،تتبع ،رتدون ،سودردد،رترلق 



subside 

فرودشسرررررررت ،فرررررررروکش ،دشسرررررررت ،فرودشررررررریدى  
 ،تخفیؾ درد وؼیر، ،فروکشى



subsidiary 

تتبعررر  ،تقرررویتى ،تقویرررت کددرررد، ،عررررق دهدرررد، بررر   
 ادفستر،کرکى ،رعین ،روید،رترم ،فرعى ،تتبع



subsidy 

کررررک ب عرررود دو رررت ،اعتدررر  ،کررررک هزیدررر   
 ،کرک رت ى



subsistence 

حرررق رعرررتش ،اعتشررر  ،زیسرررت ،گرررذران ،خرسرررى  
رعیشررررررررررت ،اررررررررررررار رعررررررررررتش ،دوام ،وسرررررررررریل  
 ،دگتهدارى



substantial 

ذاتررررى ،سسرررررى ،استسررررى ،رهررررم ،رحکررررم ،قتبرررر   
 توس ، رقتوم، بسیتر زیتد، ک ن، عظیم



substantiate 

رتهیرررررررت سسررررررررتدى دادن بررررررر  ،شرررررررک  ررررررررتدى  
 بخشیدن ب  ،بت د ی  وردری اثبتت کردن



substantive 

قرررررتئم برررررذات ،رتکرررررى بخود،رقررررردار زیرررررتد،داراى  
 رتهیت واقعى ،حقیقى، استسر، بدیتدی



subsume 

رد، بدرررررردى کررررررردن ،شررررررتر  کررررررردن ،اسررررررتقراج  
 کردن ،استدتتج کردن



subterfuge 

 حیل  ،گریز، فر، زدى ،اختفتج،عذر،بهتد  



subterranean 

 زیرزریدر، دهتن، دهتدر، قدتت



subtlety 

بتریرررررک بیدرررررى ،روشرررررکتفى ،زیرکرررررى ،  تفرررررت  
 ،تیزبیدى ورهترت



subversive 

عرلیرررررررتت برادررررررردازى ،براددازدرررررررد، ،شورشرررررررى  
،رربرررررررو  بررررررر  برادررررررردازى حکورتهرررررررت از دظرررررررر 
سیتسررررى ،اقت،ررررتدى ،روادررررى ،واژگررررون ،ویررررران 

 ،تو ئ  گر،خرابکتراد 



succinct 

 روسز،کوتت، ،رخت،ر،رسر  ،فشرد، ، کید، 



succor 

یررررررترى ،کرررررررک بررررررراى رهررررررتیى از پریشرررررررتدى  
 ،روسب کرک ،یترى کردن



succulent 

ابدار،شررررررررتداب ،پر ررررررررراوت، گوشررررررررتر، گیررررررررت، 
 گوشتر



succumb 

 از پتى در اردن ،تسلیم شدن ،سرفرود اوردن



suffer 

 حغًّ ولؿْ،كٔش  لؿْ، م٠دْ ؿ٠ـْ



sufficiently 

  ٗ  ٔـ مٖ کدـی



suffragette 

 مْ ٗلــ ك عك ك ی ٚ عمٛق مٔدْ



suffragist 

هواخرررروا، دادن حررررق راى یررررت حررررق ادتخررررتب برررر   
 دسوان



suffuse 

 پرکردن ،فرا گرفتن ،پوشتددن ،اشبتع کردن 



sugarcane 

 ١َٔکل



suitable 

 ِٕدىب، ٍد٠يخٗ، ؿكؽٛك



sullen 

ؼیرررررر رعتشرررررر، عبررررروس، ترشررررررو، کرررررج خلرررررق، 
 عبوستد 



sully 

 ا ود، شدن ، ک  دار کردن ،کثتفت ،ا ودگى



sultry 

شرررررسى ،خیلررررى گرررررم ورر رررروب ،سررررخت ،داغ  
 ،خف 



summation 

رسررررروع یررررتبى ،رسررررروع ،سرررررع زدررررى ،افررررزایش 
 ،سرع ،رقترى ،خ ، 



summit 

،سررررتیػ ،حررررداکثر ارتفررررتع قلرررر  در دیررررررخ  ررررو ى 
 قل  رسیر،قل  ،دوی ،اوج ،ذرو، ،اعلى درس 



sumptuous 

رسلررررررر  ،پرخررررررررج ،گرررررررران ،وعرررررررت ى، دسرررررررت  
 ود بتز، شتهتد 



sunder 

 سدا کردن ،بریدن 



sundry 

 ق م رتفرق  ،گودتگون ،رتفرق  ،رخلفتت



superannuated 

 بتز دشست  ،رتقتعد،از کتر افتتد، ،زیتد کهد  



supercilious 

 رؽرور،خود فروش ،از روى خود خواهى 



supererogatory 

وابسرررررت  بررررر  برررررس پرررررردازى ،ؼیرررررر ضررررررورى  
 ،زیتد،دتفل  ،زائد،بیش از حد  زوم



superficial 

 ،ورى ،س حى ،سرسرى ،ظتهرى



superfluous 

 زائد،زیتدى ،ؼیر ضرورى ،ا دتب اریز



superimpose 

روى  یررررزى قرررررار گرررررفتن ،اضررررتف  شرررردن بررررر،  
 تحری  کردن



superior 

  ی ٔر١ل ،  دٌی ،  لحل



supernumerary 

زیرررررتد، ،بررررریش از ادرررررداز، عرررررتدى ،فرررررو  عرررررددى  
 ،اضتفى



supersede 

 ؽرررررو کرررررردن ،ستدشرررررین شررررردن ،سرررررتیگزین  یرررررز  
 دیگرى شدن



supine 

 برپشت خوابیدن ،تت  بتز،بیحت  ،سست 



supplant 

از ریشررررررر  کدررررررردن ،سرررررررتى  یرررررررزى را گررررررررفتن  
،ستبسررررت شرررردن ،ستبسررررت کررررردن ،تعرررروید کررررردن، 
بررررر  زور ؼ،رررررب کرررررردن، بررررر  درررررتحق ت،ررررررؾ 

 کردن



supple 

دار،تؽییررررر پررررذیر،درم شرررردن قتبرررر  ارتسررررتع ،کررررش 
 ،راضى شدن ،ادع تؾ پذیر



suppliant 

 استدعت کددد، ،رستدعى ،رلترس ،رتقتضى 



supplicate 

درخواسرررررت کرررررردن ،ا تررررررتس کرررررردن ،اسرررررتدعت  
 کردن



supplication 

 ا ترتس، تضرع، استدعت



supposedly 

 ظد٘ل  ،  ٠ٓ ٗٛك وٗ پ١ـ ىج،  م لل ك ِعٍَٛ



supposition 

فرررررد ،ت،ررررور،احترت  ،گرررررتن ،پددار،ادگتشررررت  
 ،فرضى ،ادگتشتى



supposititious 

 تقلبى ،ستزد، ،قلب، فرضر 



suppress 

روقرررروؾ کررررردن ،توقیررررؾ کررررردن ،فرررررو دشررررتددن  
،خوابتدرررردن ،پتیرررررت  کررررردن ،رررررتدع شرررردن ،تحررررت 

 فشتر قرار دادن ،ردکوب کردن



surfeit 

پرخررررروردن ،زیرررررتد، روى ،اررررررت ج، زیرررررتد، روی، 
 سیراب شدن، اشبتع شدن



surge  

ررررررروج بلدررررررد، ررررررروج ؼلتررررررتن، ررررررروج خروشررررررتن، 
سریرررررتن سرررررریع وؼیرعرررررتد ، برررررر  رررررروسج از 
هرررررررروا، تشررررررررکی  ررررررررروج دادن، روسررررررررداربودن، 

 خروشتن بودن، روج زدن



surged 

حررررررردس زدن، گررررررررتن برررررررردن، حررررررردس، گررررررررتن، 
 تخرین، ظن



surly 

 تددخو وگستتخ ،دتهدستر،بت ترشرویى



surmise 

حررردس زدن ،گررررتن برررردن ،حررردس ،گررررتن ،تخررررین 
 ،ظن



surmount 

برررررتال قررررررار گررررررفتن ،ؼت رررررب ارررررردن بر،بر ررررررؾ 
 کردن ،از ریتن برداشتن ،فتئق اردن



surpass 

 پیش افتتدن از،بهتر بودن از،تفو  سستن



surplus 

 ىرررُس ِررردم ؿ، ِدٔرررـٖ،  ٕررردـٟ، زّرررفجس  ٕررردـٟ، 

 م٠دؿٞ، ِدم ؿ



surreptitious 

 دهتدى ،زیرسلى ،پدهتن ،رحررتد 



surrogate 

درتیدررررد، ،عررررود ،ستیگیر،ستدشررررین شرررردن ،قررررتئم 
 رقتم شدن ،وکی  شدن



surveillance 

 دظترت ،رراقبت



survive 

 مٔـٖ ِدٔـْ، صدْ ىدٌُ  ٗ ؿك  لؿْ



susceptible 

در رعرررررررد ،ارررررررتد، ،فروگیر،حسررررررتس ،رسررررررتعد 
 پذیرش



suspect 

 عـه مؿْ، گّدْ ولؿْ، َِىٛن/ ظ١ٕٓ ٍـْ



sustain 

ثتبرررررررررت ،تدد،پتیررررررررردار دگهداشرررررررررتن ،دگهداشرررررررررتن 
،رتحرررررر  شررررردن ،تحرررررر  کرررررردن ،تقویرررررت کرررررردن 

 ،حرتیت کردن از، تؽذی  رستددن



sustainable 

 لد ً حغًّ



sustained 

 پ١ٛىخٗ، ِيخّل، ِـ َ،  دربدث، پد٠ـ ك



sustenance 

 دگهدارى ،تؽذی  ،رعتش ،اعتدت



suture 

بخیرررر ) در پزشررررکى(،درز،بخی  ،شررررکتؾ ، ررررتی 
 ،دوختن



swagger 

خررررود فروشررررتد  گررررتم زدن ،بررررت تکبررررر را، رفررررتن 
،کبررررررررررررررررررررررر فروشررررررررررررررررررررررى ،خودسررررررررررررررررررررررتتیى 

 ،رؽرور،)ادگلیس(شیک



swamp 

 ٍـْ  دحالق، ِلؿ ب،ؼلق



swaps 

 ِعدٕٚٗ، ِبدؿٌٗ



swarm 

دسررررررت  زیررررررتد،گرو، زدبرررررروران ،ازدحررررررتم کررررررردن 
 ،هسوم اوردن



swarthy 

 سیت،  ر، ،سبز، تدد،تیر، روى، سبز،



swathe 

 پی یدن ،قددا  کردن، بتدد پی  کردن



swelter 

 از گررت بیحت  شدن ،خیش شدن ،هواى گرم



swerve 

ردحررررؾ شررردن ،عررردو  کرررردن ، فرررر، زدن ،کرررج 
 شدن ،ردحرؾ کردن



swift 

 حٕـ، ىل٠ع



swill 

سرکشرررریدن ،زود خرررروردن ،خرررریس کررررردن، قلرررر  
 قل  خوردن



swindler 

گررررررو  زن ،گرررررروش بر،قت ررررررت  ،رتقلررررررب ،کرررررر ، 
 گذار،ک ، بردار



swirl 

 علکج چلؽَی



sybarite 

 ستکن شهر سیبتریس ،عیتش ،خوشگذران



sycophant 

 ادم  تپلوس ،رترلق ،ادگ 



syllogism 

 قیتس رد قى ،قضی  رد قى



sylvan 

 ستکن سدگ  ،سدگلى ،پردرخت



symbiosis 

 هرزیستى



symbol 

  الِج ّٔدؿ، ِرٙل، َٔدٔٗ،



symbols 

 ّٔدؿ ٘د ، َٔدٔٗ ٘د



symmetry 

قریدرررر  سررررتزى ،هرسرررردسى ،هررررم اراسررررتگى ،هررررم 
سور،قریدررررررررر  ،تدتسرررررررررب ،تقرررررررررترن ،رراعرررررررررتت 

 دظیر،تشتب  ،هرستزى



sympathetic 

 ّ٘ـي، ؿٌيٛم، ُ٘ ـىل، ؿٌيٛم ٔٗ



symptomatic 

ر رررتبق دشرررتد  بیررررتر ، درتیدرررد،، حرررتکج، حرررتکج 
 از ع ئم ررد، )پزشکج( دشتد  بیرتر 



synchronous 

هرتهدرررگ ،هرزررررتن ،هرگرررتم ،هرررم زررررتن ،هرگرررت، 
 ،واقع شودد، ب ور هم زرتن



syndicate 

 ىٕـ٠ىد، حغدؿ٠ٗ حَى١ً ؿ ؿْ



synoptic 

 رخت،ر،کوتت، ،خ ،  ،اسرت  ،هم دظیر



synthesis 

 ترکیب، تلفیق، تت یؾ، آریز،



synthetic 

 ر،دوعر، ستختگر، ترکیبر، رخلو ، تلفیقر



systematically 

  ٗ ٗلم  ٌّٛی ٚ  د لد ـٖ



taboo 

 تتبو، حرام، ردع یت دهر رذهبر، حرام شررد،



tacit 

 ضردر، دتگفت ، سربست  



taciturn 

 کم حرؾ، ستکت 



tact 

ورررررردكؿ ٟٔ، حررررررـ ١ل، ؿك ٠ررررررج، ىررررررٕض١ـٖ ورررررردكٞ، 

 ـل ىج



tactile 

 الرس  ای، حس الرس  



tailored 

 ؿكؽٛك، ِٕدىب



taint 

 آ ود، کردن،  ک  دار کردن، خراب کردن



taint  

 کررررر  دار کرررررردن، ردرررررگ کرررررردن، آ رررررود، شررررردن، 
  ک ، رلو کردن، فتسد کردن، عیب



talent 

  ىخعـ ؿ، حٛ ٔد٠ٟ، لل٠غٗ



talisman 

  لسم، حرز، تعویذ 



tangential 

 ؼیر رستقیم، فرعر، حتشی  ای، سدبر 



tangible 

 قتب   رس، واقعر، رعین



tanner 

 دبتغ 



tantalize 

دسررررررت ادررررررداختن، دهررررررتن را برررررر  آب ادررررررداختن،  
 وسوس  کردن



tantamount 

 در حکم، برابر، رعتد 



taper 

 شرع قلرر، شرع فیتیل  



tarantula 

 رتی 



targeted 

 ٘ـؾ لل ك ؿ ؿٖ ٍـٖ



tarry 

 ردتظر شدن، دردگ کردن، رتددن 



tatty 

  بتس پتر، پور،، زپرتر، زهواردررفت ، کهد 



taut 

 سفت و رحکم، فشرد،، آرتد، 



tautological 

 پر از تکرار رکررات، پر حشو 



tawdry 

 اسق وسق، پر زر  و بر 



taxonomist 

 ردگتن شدتس 



technology 

تکدو ررروژی، فدرررتوری، دادرررش فدرررر، فرررن شدتسرررر، 
 شیو،، فن، تکدیک



tedious 

 ٠کٕٛ ؽج ، کيدٌج آٚك



tedium 

 خست  کدددگر، کست ت بتری



teetotalism 

 پرهیز از رشروب 



temerity 

 وقتحت، گستتخر، پروا



temper 

تعرررردی  کررررردن، ر یررررم کررررردن، رحرررردود کررررردن،  
 سخت کردن، آبدید، کردن



temperament 

  بیعت، سرشت، رزاج، خلق و خو 



temperate 

 خویشتن دار، رعتد ، ر یم 



tempest 

 حٛـدْ، ١٘د٘ٛ



tempestuous 

 توفتن، پر ت  م، پرحرارت، آتشین رزاج



tempo 

 ترپو، ضرب در روسیقر 



temporal 

 روقتر، گذرا، ددیوی، ؼیر روحتدر 



temporize 

 وقت کشر کردن،  فر، رفتن



tempt 

  ؼٛ  کلؿْ



tenable 

 دگت، داشتدر، قتب  ردافع ، قتب  ت،رؾ



tenacious 

 قرص و رحکم، سفت، قت ع، ر،ر، قوی 



tenacity 

 ا،رار، پیگیری، سرتست



tend 

 ِخّد٠ً  ٛؿْ، گل ٠ٌ ؿ ٍخٓ



tendency 

 گل ٠ٌ، حّد٠ً، ١ًِ، كؼبج،  ىخعـ ؿ، آِدؿگٟ



tendentious 

 بت هدؾ، رؽرضتد ، ستدبداراد  



tender 

 تسلیم کردن، ارائ  کردن 



tenet 

 ا، ، اعتقتد، عقید، 



tensile 

 کشش پذیر، کشش ستن 



tenuous 

 ظریؾ، بتریک، دتزی، کم اهریت



tenure 

 ت،رؾ، ت،دی 



tepid 

 و رم، دیم بدد



termagant 

 پرسدست ، داد وبیداد کن، پتیتر،، سلی  



terminate 

پتیررررتن دادن، پتیررررتن یررررتفتن، ردتهررررج، رحرررردودبپتیتن 
 رستددن، ختتر  دادن،



termination 

 ختتر ، پتیتن، ادتهت 



terminology 

ترریدو ررررروژی، ا،ررررر  حتت، دادرررررش واژ، هرررررت،  
 ا،  ح شدتسر



terminus 

 ترریدت ، آخرین ایستگت،، پتیتد 



terrace 

  ٙدكؽٛ ب،حل ه



terrestrial 

 روی زرین، زریدر، ددیوی 



terrifying 

 حلىٕدک ، ٚعَخٕدک



terse 

 فشرد،، رخت،ر، روسز، کوتت، 



tertiary 

 سوم، سورین، ررتب  سوم 



tesselated 

 روزاییکر، رعر ، کتشر کتری شد، 



testator 

 و،یت کددد، 



testy 

پرختشررررگر، تدررررد، زود ردررررج، کررررم حو،ررررل ، بررررد  
 اخ  



tether 

 بستن، افستر کردن 



textile 

 پدكچٗ



thatch 

 کد٘گً، کدٖ  ٔـٚؿ کلؿْ



thematic 

 رضرون بدیتد، روضوعر



theocracy 

حکوررررررت رو حرررررتدیون، دو رررررت ررررررذهبر، دیرررررن  
 ستالری، تئوکراسر



theoretical 

 تئوریک، دظری، فرضر 



theoretically 

  م ٌغدظ ٔرلی



theory 

 ٔرل٠ٗ، حئٛكٞ



therapeutic 

 دررتدر، شفت بخش 



therapy 

 دررتن، رعت س ، رداوا، تداوی



therefore 

  م  ٠ٕلٚ،ىپو،  ل ٞ  ٠ٓ ِٕرٛك، ـ١ًٌ  ْ



thereto 

  دْ،  عالٖٚ



thermal 

 گررتیر، حرارتر



thespian 

 هدر پیشگر، تئتتری 



thorough 

 ودًِ، حّدَ  ١دك، حّدَ ٚ وّدي، عيد ٟ



though 

  ٙلعدي،  دٚصٛؿ  ٠ٕىٗ ، ٌٚٛ، ٘لچٕـ وٗ



thrall 

 برد،، اسیر، بددگر، ؼ رر 



threadbare 

 فرسود،، کهد ، دخ درت، رددرس



threat 

 ؽ ل، حٙـ٠ـ، َ٘ـ ك،  د ذ  ك دب



thrifty 

 ،رف  سو، رقت،د 



thrive 

 رشد کردن، توسع  یتفتن، ترقر کردن 



throes 

 ردج هت، درد هت



throng 

 سرتعت، ازدحتم



throttle 

 خف  کردن



throughout 

 ىل ىل، حّدِد ،  ىٍٟ



thrust 

٘رررررً ؿ ؿْ،  ٍٕرررررـ/ پلحررررردب ورررررلؿْ،  ٔرررررـ ؽخٓ،  رررررٗ 

كٚم /  رررد ـَررردك ك ٖ ؽرررٛؿ ك   ررردم ورررلؿْ،  رررد مٚك 

 چپدٔـْ/ گق ٍخٓ، ـلٚ ولؿْ



thwart 

 ررروب الی  ررررخ کسرررر گذاشرررتن، سلررروی کسرررر  
 را گرفتن، رتدع کتر کسر شدن



tide 

  ـخدؿْ صل٠دْ،  حفدق



tightly 

 حٕگ ، چيبدْ



tightwad 

 آدم خسیس 



tiller 

 دست  سکتن، تیلر 



timbre 

  دین، زدگ ،دا 



timidity 

 ترسویر، کم سراتر، بزد ر 



timorous 

 کم د ، بزد ، ترسو 



tinge 

ردررررگ کررررم، ردررررگ سزیررررر، سررررتی  ردررررگ، کرررررر 
 ردگ زدن



tipple 

 رشروب خواری کردن 



tirade 

سرررخدرادر تدرررد، د رررق آتشرررین، رسرررز خررروادر، داد  
 و بیداد



titanic 

 ؼو  آست، عظیم ا سث ، ختر  ا عتد، 



tithe 

 د، یک در رت یتت



titillate 

تحریررررررک کررررررردن، حررررررت ر برررررر  حررررررت ر کررررررردن،  
 ؼلؽلک دادن



title 

 حق رت کیت، ادعتی رت کیت،  قب، عدوان



titter 

 خدد، ع،بر، پوزخدد، خدد، زیر  ب 



titular 

 اسرر، ظتهری، تشریفتتر، ،وری 



toady 

  تپلوس، رترلق، خوش خدرتر کردن 



toddler 

 ٔٛپد  کٛؿک



toga 

 توگت )در روم بتستتن(، ردا،سب  



together with 

  دٕدـٗ،  ٗ ١ّّٕٗ



toil 

 ىررررُس ودكٍرررردق، معّررررج، ورررردك ىررررؾج، زـعررررًس 

معّّرررج وَررر١ـْ، صررردْ وٕرررـْ،  رررٗ معّرررج پررر١ٌ 

 كـخٓ



tolerate 

تحررررر  کررررردن، برخررررورد هررررروار کررررردن،  تقررررت 
 داشتن، رداراکردن



tome 

 کتتب ق ور، رسلد



tonsure 

 آیین سر تراشر )در رسیحیت(، سر تراشید، 



topic 

 ِٕٛٛع، ِبغذ،  ٕٛ ْ



topography 

 روقعیت  بیعر، وضعیت اراضر 



torment 

 ىرررررررُس  رررررررق ب، كٔرررررررش، ؿكؿ، ِد٠رررررررٗ ٞ  رررررررق ب/ 

 ٔدك عخٟ، زـعًس  ق ب ؿ ؿْ، كٔش ؿ ؿْ



torpor 

تدبلرررررر، کرررررتهلر، رخررررروت، برررررر حرررررت ر، خرررررواب  
 آ ودی



torque 

 گشتتور دیرو، گشتتور پی شر



torrent 

 سی ، سی ب 



torrid 

آتشررررررین، پرشررررررور، پرحرررررررارت ،داغ، سرررررروزان،  
 گرم و خشک



tortoiseshell 

 پَج الک ٠د ىٕگ الک



tortuous 

 پرپی  و خم، رترپی ، بؽردج



totter 

 تلو تلو خوردن، تتتر تتتر کردن



touch 

 ؿىج مؿْ، ٌّو ولؿْ، حّده ٠دـخٓ



touched 

 ِخدرل، حغج حدر١ل



touchstone 

 سدگ رحک، رعیتر



touchy 

 زودردج، دتزی دتردسر، حستس، ظریؾ 



tough 

 ىفج، ِغىُ، ٍـ٠ـ، ؽَٓ



tout 

رشرررتری سرررور کرررردن، افرا رررر تعریرررؾ کرررردن،  
 تحسین کردن



towards 

  يٛٞ



toxic 

 رسروم کددد،، سرر 



tract 

سرررررررزو، درسرررررررر، رد قررررررر  وسررررررریع، سررررررررزرین  
 پهدتور، دتحی  بزر 



tractable 

رام، ر یررررع، درررررم، آرام، سررررر برررر  را،، ادع ررررتؾ  
 پذیر، قتب  کدتر 



tradition 

رسررررم، سرررردت، عقیررررد، ررررروروثر، عرررررؾ، روایررررت 
 رتداو ، عقید، رایج، سدن رلر



traduce 

تهررررت زدن، برررد درررتم کرررردن، ررررتهم کرررردن،  کررر   
 دار کردن



tragedy 

 حل ژؿٞ، ـدصعٗ، ١ِْبج، ؼُ  ٔگ١ن



trait 

 َٔدْ  ؽخْدّی ٠ٚژگی،



traitor 

 ؽدئٓ، ؽ١دٔخىدك، ٚٗٓ ـلًٚ



trajectory 

 رسیر )روشک، گلو  (، خ  سیر



tranquil 

 آرام، آسود،، بج سدبش، درحت  سکون



tranquility 

 آك ٌِ ، ك عخی ؽ١دي



tranquillity 

 سکوت، آرارش،  رتدید  



transaction 

 حبدؿي



transactions 

 ِعدِالث



transcendent 

 ختر  ا عتد،، برتر، رتفو  تسرب  



transcribe 

 کپر کردن، ضب  کردن 



transfigure 

برررر  کلررررر عررررود کررررردن، برررر  کلررررر زیررررر و رو 
 کردن، تؽییر شک  دادن، تؽییر حت ت دادن



transgression 

 تستوز، تخلؾ، گدت،، خ ت، تخ ر



transient 

زودگرررذر، برررر ثبرررتت، رررروقتر، گرررذری، عبررروری،  
 رستعس 



transition 

 گذز، ادتقت ، تؽییر، تحو ، ررحل  گذر 



transitory 

 روقتر، دتپتیدار، گذرا 



translucent 

دررررررررریم شفتؾ)شیشررررررررر (، دررررررررریم ررررررررررتت، ررررررررررتت،  
 برا )پوست(، روشن، شفتؾ



transmit 

ك ؿ٠رررررٛ ٚ ح٠ٍٛن٠رررررْٛ س پؾرررررٌ ورررررلؿْ، ز ١ّررررردكٞ، 

ؿ ٔررررررٌ ٚ ؼ١ررررررلٖس  ٔخمرررررردي ؿ ؿْ، ِٕخمررررررً وررررررلؿْ، 

ؼ١ررررررلٖس ـلىررررررخدؿْ،  كىرررررردي زحٍگررررررل ؾ، پ١رررررردَ ٚ 

 ولؿْ



transmute 

رتهیرررررت  یرررررزی را عرررررود کرررررردن، دگرگرررررون  
 کردن ،تبدی  کردن



transparent 

 واضح، آشکتر، شفتؾ 



transpire 

آشرررررکتر شررررردن، رعلررررروم شررررردن، روشرررررن شررررردن،  
 اتفت  افتتدن، رخ دادن



transport 

 از خود بر خود شدگر، احستس عریق 



trap 

 ررررٗ حٍررررٗ  ٔررررـ ؽخٓ،  ررررٗ ؿ َ  ٔررررـ ؽخٓ، گررررٛي مؿْ، 

 گ١ل  ٔـ ؽخٓ



trappings 

 ظواهر، ددگ و فدگ، کبکب  و دبدب  



traumatic 

آسرررررریب زا، ضرررررررب  ای، تکررررررتن دهدررررررد،، تلررررررخ،  
 وحشتدتی، کوبدد،



travail 

 عر  شت ، ردج، شکدس ، رشقت، ر،یبت



traverse 

گذشررررررتن از، عبررررررور کررررررردن از، رد شرررررردن از،  
  ر کردن، پیرودن



travesty 

 تقلید رضحک، هسو، هز  



treasure 

 ؽن ٔٗ، گٕض١ٕٗ



treasury 

 ؽن ٔٗ ، گٕض١ٕٗ



treated 

 كـخدك ولؿْ، حٍمٟ ولؿْ، ؿكِدْ ولؿْ



treatise 

 رست  ، رقت   سترع و کتر  



trek 

 سفر  والدر، سفر دور و دراز



tremor 

  رز،، ررتعش، تکتن، رعش 



tremulous 

 رررررررررزان، ررررررررررتعش، دگررررررررران، وحشررررررررت زد،، 
 د واپس



trenchant 

 قوی، رحکم، قت ع، کوبدد، 



trend 

آ ررررودگر  رررروز، وحلررررق وگلررررو بررررت سرررری ، گرررررایش، 
 ترتی 



trepidation 

 د هر،، داواپسر، اض راب، دگرادر، ترس 



tribe 

 حبدك، ٗد٠فٗ، لب١ٍٗ



tribulation 

 ر،یبت، ب ، ردج، رحدت، اددو، 



tribunal 

 دادگت،، کرسر قتضر، رسدد قضت



tribute 

 بتج، خراج، سپتس، قدردادر، تکریم، احترام 



trident 

 دیز، س  شتخ ، دیز، دپتون 



trifle 

 ِمـ ك وُ، چ١ن ٔدلد ً



trifling 

 بر اهریت، سزئر، پیش پت افتتد،، دت یز



trigger 

برررر  کررررتر ادررررداختن، عتررررر  شرررردن، بتعررررث شرررردن،  
 روسب شدن



trilogy 

 س  گتدر، )ادبیتت(تریلوژی 



trinket 

ز رررررم زیربرررررو، خررررررت و پررررررت، سرررررواهر ارزان  
 قیرت، اسبتب بتزی، بتزی  



trite 

 رعرو ر، پیش پت افتتد،، کلیش  ای 



triumph 

 پ١لٚمی ، ِٛـم١ج



trivial 

 سزئیتت بر اهریت، ارور سزئر



tropical 

 ٔٛ عی گلِي١لی



troth 

 سوگدد وفتداری و ،داقت در دترزدی 



trough 

 آخور، آبشخور، آبخور، دهر، افت، رکود 



truculence 

پرختشرررررررررگری، ع،ررررررررربتدیت، بررررررررردخلقر، برررررررررر  
 رحرر، سدگد ر



truism 

 حقیقت بدیهر 



truncate 

سرررررررر یزی را زدن، درررررررتقص کرررررررردن، کوترررررررت،  
 کردن، ازسروت  زدن



truncated 

بریرررردن، کوتررررت، کررررردن، بررررر سررررر کررررردن، شررررتخ  
 زدن، دتقص کردن



truthful 

 ك ىخگٛ، ّدؿق



tryst 

 قرارر قتت، ریعتدگت، 



tuck 

 گق ٍخٓ حٛ



tumid 

 آرتس کردن، ورم کردن، رتورم، پر ر را 



tumult 

شررررلوؼر، ؼوؼررررت، آشرررروب، بلرررروا، ستروسدسررررت ،  
 هرهر 



tundra 

 توددرا، دشت، سلگ  



turbid 

 گ  آ ود، کدر، درهم و برهم، پریشتن، آشفت  



turboprop 

 حٛك ١ٓ ٘ٛ پ١ّدی ؿ ك ی ِٛحٛك



turbulence 

 پریشتدر، شورش، اؼتشتش، دتآرارر، آشوب



turbulent 

 سرکش، گرددکش، یتؼج، رت  م، آشفت 



tureen 

 سو  خوری 



turgid 

رترررورم، برآررررد،، برررتدکرد،، گررر  آ رررود، پرررر از گررر   
 و الی



turmoil 

 اؼتشتش، دتآرارر، آشوب 



turncoat 

 آدم خیتدتکتر، فر،ت  لب، عضو حزب بتد



turpitude 

 عر  خ ؾ عفت، رفتتر شدیع، فستد



tussle 

تقررررر ، رسرررررتبق  سسررررررتدر، کشررررررکش، رستد ررررر ، 
 دزاع کردن، بحث کردن، تق  کردن



tutelage 

سرپرسررررررررررتر، قیرورررررررررررت، دور، سرپرسررررررررررتر،  
 تعلیم، آروزش



tutelary 

 رحتفظ، دگهبتن، حترر، قیرورت 



tycoon 

 ؼو ، خدای ثروت



typhoon 

 توفتن دریتیر، توفدد



typical 

  دؿٞ، ِعّٛي، ؽدُ، ِؾُْٛ، ّٔٛٔٗ



typically 

   ٛكّٔٛٔٗ



tyranny 

ظلررررم، سررررتم، بیرررردادگری، اسررررتبداد، خودکررررترگر،  
 حکورت استبدادی، کشور استبدادی



tyrant 

  ـلِررررررردٔلٚٞ ِيرررررررخبـ، آؿَ ظررررررردٌُ، عررررررردوُ ِ دق،

 مٚكگٛ، ىخّگل



tyro 

 آدم بر تسرب ، ربتدی، تتز، کتر، دوآروز 



ubiquitous 

 هر  ست حتضر



ulterior 

 پدهتن، پوشید،، رخفر 



ultimate 

 دهتیر، ؼتیر، اوج



ultimately 

 ىل ٔضدَ



ultimatum 

 او تیرتتوم، اترتم حست،هشدار 



umbrage 

 دفرت، خشم، ع،بتدیت، ردسیدگر 



unabated 

 فرو ددشست ، کتست  دشد،



unaccountable 

 توسی  دتپذیر، توضیح دتپذیر 



unaccustomed 

 ٔد إٍٓد، ؽٛ ٔگلـخٗ،  ٌفج ١ٔدـخٗ



unaffected 

  ٟ پ١ل ٠ٗ، ىدؿٖ، ١ّّّٟ



unanimity 

 اتفت  آرا، وحدت دظر،یکپتر گر 



unanimous 

٘رررُ  م١رررـٖ، ٘رررُ ؿ ىرررخدْ، ٘رررُ ك ٞ، ِخفرررك  ٌمرررٛي، 

 ِخفك، ٠ىپدكچٗ



unassailable 

ب ردررررتزع، قررررت ع، بررررر  ررررون و  رررررا، رحکررررم،  
 ؼیرقتب  شکست



unassuaged 

 دتراضر، تسکین دیتفت ، آرام دشد، 



unassuming 

 فروتن، بر ادعت، بر تکلؾ 



unattended 

 ِل لبج  ی



unbiased 

  ی ٗلؾ ،  ی ؼلٓ



unbridled 

 افستر گسیخت ، رهتردشددر



uncanny 

 ؼریب، ررروز، ختر  ا عتد،، دتشدتخت  



uncommon 

 ؼ١ل  دؿٞ، ؼ١ل ِخـ ٚي، و١ّدب



unconquerable 

 ٔدپق٠لحيؾ١لٔدپق٠ل، ٍکيج 



unconscionable 

 بر حد، بر ادداز،



uncouth 

زرخررررررت، دتراشررررررید،، بررررررر دزاکررررررت، خررررررت ر از 
 ظرافت



unction 

 تدهین، عر  رسح کردن بت روؼن 



unctuous 

 ؼذای  رب، پر ختر ، ترلق آریز،  تپلوستد 



undeniable 

  ٔىدك ٔدپق٠ل، ؼ١ل لد ً  ٔىدك، ِيٍُ



undeniably 

  ٗ ٗٛك  ٔکدك ٔدپق٠ل



underdog 

 دمٔرررـٖ، )آؿَ( ىرررخّـ٠ـٖ، ـٍررره مؿٖ، حرررٛ ىرررلٞ   آؿَ(

 ؽٛك،  دمٔـٖ



underestimated 

 ٍرررررخبدٖ ؿك ِغدىررررربٗ، ِغدىررررربٗ ؼٍررررر٘،  رررررل آٚكؿ 

 ؼٍ٘



underlaying 

  ٌّٟٛ  د  ىدىٟ، ِخّٖٓ



underlying 

 زیر بدتیر، زیر ستختر، استسر 



undermine 

تضرررعیؾ کرررردن، تحلیررر  برررردن، بررر  تررردریج از پرررت 
 در آوردن



undernourished 

 ؿچدك ىٛء حؽق٠ٗ، ؿچدك وُ ؼق ٠ٟ



underpined 

 پٟ ىدمٞ  ل ٞ چ١نٞ،پَخ١بدٟٔ ولؿْ



underscore 

 تتکید کردن،زیردویس 



undertake 

 ِخعٙـ ٍـْ،  ٙـٖ ؿ ك ٍـْ،  عٙـٖ گلـخٓ



undertaking 

 حعٙـ،  ٌخن َ،صٛ  گٛ



underwrite 

در زیررررررر سررررررددی دوشررررررتن، ارضررررررتکردن، تعهررررررد 
 کردن



undoubtedly 

  ٟ حلؿ٠ـ،  ـْٚ ٍه، ِيٍّد ، ٠م١ٕد  



undue 

 ٔدكٚ  م٠دؿی،ؼ١لٕلٚكی،



undulating 

 رواج، روسر شک  



unearth 

 از زیر ختی بیرون کشیدن، کشؾ کردن 



unearthly 

 ؼیر زریدر، عسیب و ؼریب، اسرار آریز 



uneasy 

ٔرررد آك َ، پل٠َررردْ، ِعرررقب، ٔدك عرررج، ِٖررر لب، 

  ٟ لل ك، ٔگل ْ، ؿٌٛ پو



unequivocal 

 واضح، ،ریح، روشن 



unerringly 

 دقیقت، بدون خ ت، درست



uneventful 

 ررررررردؿٞ، ِعّرررررررٌٟٛ، ٠ىٕٛ ؽرررررررج،  رررررررـْٚ عدؿررررررررٗ 

 )ؽدّٟ(



unexceptionable 

 بر عیب، رقبو ، کتر  رضتیت بخش 



unfaltering 

 تز ز  دتپذیر، ر رئن، راسخ، رحکم 



unfeigned 

 خت ،تد ، بر ؼ  و ؼش، واقعر، حقیقر



unfettered 

 آزاد از زدسیر و بدد، آزاد از استرت 



unfledged 

 ختم، دت بت ػ، دترس، رشد دیتفت  



unforeseen 

 ؼ١لِٕخرلٖ، ؼ١لِخللبٗ، پ١ٌ  ١ٕٟ َٔـٖ



unfrock 

 خلع  بتس کردن 



ungainly 

دتشرررریتد ، بررررد قرررروار،، بررررر ریخررررت، بررررد ترکیررررب،  
 زرخت



unguent 

 روؼن، پرتد، ررهم 



uniform 

 ٠ک ٍکً ، ٠کٕٛ ؽج



uniformity 

 هرتدددی، یکدواختر، یکپتر گر، هرستدر



unify 

 رررد ٘رررُ( ِخغرررـ ورررلؿْ/ ٍرررـْ، ٠ىرررٟ ورررلؿْ/ ٍرررـْ، 

 ٠ىيدْ ولؿْ، ٚعـث  ؾ١َـْ  ٗ



unilateral 

 یکستدب ، یک  رف ، یک سوی  



unimpeachable 

 بدون عیب و دقص، کتر ، درود ، ا گو 



uninhibited 

 آزاد، رهت



unintimidating 

 رهربتن، خوش برخورد



unique 

 بر هرتت، یگتد ، تک، استثدتیر



unison 

 هم ،دایر، هم دوایر



unite 

ِخغرررـ ٍرررـْ، ٠ىرررٟ ٍرررـْ،  رررٗ ٘رررُ پ١ٛىرررخٓ، ِخغرررـ 

 ولؿْ



unities 

  حغدؿ، ىدمً، ٍل وج، ٚعـث، ٠ىپدكچگٟ



universal 

 هرگتدر، عتم، عرورر 



unkempt 

 دت ررتب، ب  هم ریخت ، ژو ید، 



unleash 

 کلؿْ  م  ٕـ  دم کلؿْ، ك٘د



unlikely 

  ع١ـ



unmistakable 

 عخّی ،  ی حلؿ٠ـ



unmitigated 

دررررت ر یررررم، دررررت رعتررررد ، افرا ررررر شرررردید، ر لررررق، 
 رحد، کتر ، ترتم عیتر، بر کم و کتست



unobtrusive 

کرر  برر   شررم درررر آیررد، کرر  سلررب توسرر  درررر کدررد،  
 آرام، بر سر و،دا، رظلوم، رحسوب



unpalatable 

ؼیررررررررر قتبرررررررر  قبررررررررو ، دپررررررررذیرفتدر، دررررررررتگوار،  
 دتر بوع، تلخ، بد رز،



unprecedented 

 سدید، بر ستبق ، بر رتددد، بر هرتت



unprepossessing 

 زشت، بد قیتف 



unprompted 

 ؽٛؿ  ؾٛؿ



unravel 

شرررررکتفتن، برررررتز کرررررردن، حررررر  کرررررردن، توضررررریح  
 دادن، روشن کردن



unrequited 

 یک  رف ، دتفرستم، دتکتم 



unruly 

دتفررررررررتن، سرررررررکش، قررررررتدون شررررررکن، برررررر  هررررررم  
 ریخت ، بر دظم و ترتیب، ؼیر قتب  کدتر 



unsavory 

دتخوشررررتیدد، برررردرز،، زددررررد،، زشررررت، دتشتیسررررت،  
 بد



unscathed 

 بدون آسیب، ست م



unseemly 

درررررتسور، دتردتسرررررب، دتشتیسرررررت ، دتپسرررررددید،، برررررد 
 سلیق 



unsightly 

 بر ریخت، زشت، بدترکیب، بدقوار،



unstable 

   ررررٟ ربرررردث، ِخنٌررررني، زِرررردؿٖ ٍرررر١ّ١د٠ٟس ٔدپد٠ررررـ ك،

 ؿِـِٟ، ؼ١ل لد ً پ١َب١ٕٟ



unsullied 

 دشد،، بدون خدش ، روشنخوب، پتی، آ ود، 



untenable 

 ؼیرقتب  دفتع، ؼیر قتب  دگهداری و ت،رؾ 



untidy 

 ٔدِلحب، ٍٍؾخٗ،  ٗ ُ٘ ك٠ؾخٗ، آٍفخٗ



untoward 

برررداقبت ، بدشرررتدس، درررتر لوب ،پررریش بیدرررر دشرررد،، 
 ؼیر ردتظر،



untrammeled 

آزاد، فررررررترغ، بررررررر برررررردون رحرررررردودیت، راحررررررت، 
 دردسر، بدون رزاحرت



unwarranted 

ؼیررررر روسرررر ، بررررر د یرررر ، بررررر پتیرررر ، بررررر اسررررتس، 
 دتشتیست



unwieldy 

 بدبتر، بدقوار،، بدهیک ، سدگین 



unwitting 

دتآگتهتدرررر ، دتدادسررررت  ،ؼیرعررررردی، برررردون ق،ررررد، 
 بر خبر، بر ا  ع، ددادست 



unwonted 

 رترقب ، ؼیر ردتظر،ؼیر رعرو ، ؼیر 



upbraid 

دکرررررروهش کررررررردن، سرررررررزدش کررررررردن، ترررررروبیخ  
 کردن، ر رت کردن



uphold 

 عّد٠ج ولؿْ، حد١٠ـ ولؿْ



upholstery 

ِبرررررً ٚ ؼ١رررررلٖس كٚورررررٌ، ك٠ٚرررررٗ، پدكچرررررٗ ِبٍرررررٟ، 

 كِٚبٍٟ



uproarious 

رضررررررررحک ،خدررررررررد، دار، پرشررررررررور و شررررررررو ،  
 پردشت ، پرسرو،دا



upshot 

 عتقبت، حت، ، دتیس  



upstream 

 ررردالی كٚؿؽدٔرررٗ، ٔنؿ٠رررک  رررٗ ىلچَرررّٗ، ِؾررردٌؿ 

 كٚؿؽدٔٗ صل٠دْ



urban 

 ٍٙلٞ



urbane 

 بت دزاکت، ظریؾ، رودبتد  



urchin 

 ب   شی تن، ب   دحس 



urgent 

 ـٛكٞ، ِبلَ، ٕلٚكٞ،  ٕ ل كٞ، ُِٙ



ursine 

 خرس رتددد 



usage 

 رررردؿث ، كىررررُ ، ِعّررررٛي ،  ررررلؾ ،  ىررررخعّدي ، 

 کدك لؿ



usher 

 كّٕ٘د٠ی کلؿْ



usurp 

 ؼ،ب کردن، بزور گرفتن، ت،تحب کردن 



usury 

 دزو  خواری، ربتخواری، ربت 



utensil 

ظرررلؾ آٍرررپنؽدٔٗ زِدٕٔرررـ لد ٍرررٗ ٚ ؼ١رررلٖس ، ٚىررر١ٍٗ، 

   ن ك، ظلؾ



utilize 

 ىرررخفدؿٖ ورررلؿْ  م،  ٙرررلٖ گ١رررلٞ  رررٗ وررردك گرررلـخٓ، 

 ولؿْ



utopia 

 آررتن شهر، ردید  فتضل  



utter 

گفرررخٓ،  رررل م ررردْ آٚكؿْ، عرررلؾ مؿْ، زآٖ، ـل٠ررردؿ 

 ٚ ؼ١لٖس و١َـْ، مؿٔـك آٚكؿْ



uxorious 

هرسررررررررر پرسررررررررت، عتشررررررررق زن خررررررررود، )برررررررر   
 شوخر(زن ذ ی 



vacant 

  حدق، صد ٚ ؼ١لٖسؽدٌٟ



vaccinate 

 ٚ ويٓ مؿْ  ٗ، ٚ وي١ٕٗ ولؿْ



vacillate 

رتز رررررز  برررررودن، تردیرررررد داشرررررتن، دود  برررررودن،  
 دوستن داشتن



vacillate  

دود  برررررررودن، د  د  کرررررررردن، تردیرررررررد داشرررررررتن، 
رررررررردد بودن،دوسررررررتن کررررررردن، سدبیرررررردن، تلوتلررررررو 

 خوردن



vacuous 

 پوپ، بر رعدر، بر رحتوی، تهر رؽز، احرق



vagabond 

 ختد  ب  دوش، آوار،، و گرد، سرگردان



vagary 

 تؽییر، دوستن، هوس 



vagrant 

 پراکدد،، سرگردان، و گرد، ختد  ب  دوش



vague 

 ِبُٙ ، گٕگ



vain 

ِؽرررررررلٚك، ؽٛؿؽرررررررٛ ٖ،  مؽٛؿك ٕرررررررٟ، ؼرررررررلٖ، 

  ١ٙٛؿٖ،  ٟ ـد٠ـٖ،  ٟ ٔخ١ضٗ



vainglorious 

 الؾ زدن، رؽرور، رتکبر، خودستت 



valiant 

 ؿ١ٌل، ٍضدع، ؿ١ٌل ٔٗ، ٍضد دٔٗ



valid 

 رحکم، رد قر، روس ، دارای اعتبتر



validate 

ت،رررررردیق کررررررردن، اعتبررررررتر بخشرررررریدن، قررررررتدودر  
 ستختن



valor 

 شستعت، دالوری



valuation 

  كم٠د ٟ،  كم١ٍد ٟ،  كمً گق كٞ



vampire 

 خون آشتم، دراکوال 



vandal 

 آؿَ ٠ٚل ٔگل، ؽل  ىدك  آؿَ ِؾلب،



vanguard 

 پیشگترتن،   ی  دار، پیشتتزان، پیشقراو  



vanish 

 ٔدپ٠ٛٛ ٍـْ، ؼ١ب ٍـْ



vanishing 

ؿك عررررردي  ٔمرررررل ٓ، ؿك عررررردي ٔرررررد ٛؿٞ، ؿك عررررردي 

 ٔدپـ٠ـ ٍـْ



vantage 

 ارتیتز، رزیت، برتری



vapid 

رررر   آور، کسررر  کددرررد،، برررر رحتررروا، برررر ررررز،  
 بر  عم



vapor 

  ؾدك



vaporize 

 تبخیر شدن، بختر شدن



varied 

 گٛٔدگْٛ ، ِخٕٛع



variegated 

 ردگتردگ،  دد ردگ 



variety 

 حٕٛع، گٛٔدگٟٛٔ



vassal 

در دظررررتم فئررررودا ر بررررتج گررررزار، واسررررت ، برررررد،،  
 بدد،، رعیت



vast 

 گيخلؿٖ ،  ر١ُ



vaunted 

کرررر  آن را برررر  رخ هررررر  کشررررید، ادررررد، در بررررتر، آن 
 بسیتر داد سخن داد، ادد



veer 

 تؽییر سهت دادن، پی یدن



vegetate 

 زددگر بر ردگ و بویر داشتن



vehement 

تدررررررد، شرررررردید، رفررررررر ، پرسرررررروش و خررررررروش،  
 پرشور و حرارات



vehemently 

بررر  تدررردی، قت عتدررر ، برررت شرررور و حررررارت زیرررتدی، 
 بت سوش و خروش، شدیدا



vein 

ٌؽٍررررك، عدٌررررج، ٕٚررررع، كگ، ىرررر١د٘لگ، زىررررٕگ 

 ِعـْ ٚ ؼ١لٖس كگٗ



velocity 

 سرعت، شتتب 



venal 

 خریددر، اه  رشو،، رشو، خوار 



vendetta 

خ،ررررررررورت، دشررررررررردر، پدرکشررررررررتگر، دشرررررررررن 
 ختدوادگر



vendor 

 دست فروش، فروشدد، 



vendors 

 ـلٍٕٚـگدْ، ح١ٌٛـوٕٕـگدْ ٠ه ودال



veneer 

روکررررررش، سرررررررپوش، الیرررررر ، ظررررررتهر، در  فتفرررررر   
 گذاشتن، سرپوش گذاشتن



venerable 

 رحترم، قتب  احترام، رقدس 



venerate 

رقرررررردس شرررررررردن، رحترررررررم شرررررررردن، گرارررررررر 
 داشتن، حررت دهتدن



venial 

 بخشوددر، قتب  گذشت، کو ک، سزئر 



venison 

 گوشت گوزن، گوشت شکتر



venom 

 سم، زهر عداوت، دشردر، کید ، تلخر 



vent 

هررررررواکش، دری رررررر ، سرررررروزاخ، ردفررررررذ، بیرررررررون  
 ریختن، خت ر کردن



ventilate 

٘رررررررٛ ٞ ) صرررررررد٠ٟ ك (  رررررررٛٓ ورررررررلؿْ، ح٠ٛٙرررررررٗ 

ورررررلؿْ، ؿك ِعرررررلٓ  ـىررررردك  ّرررررِٟٛ گق ٍرررررخٓ، 

 ِ لط ولؿْ



ventral 

 ب در )کت بدشکتفر(، شکرر، پیشین، قدارر



ventriloquist 

 استتد ،حبت ت  گلویر)در خیر  شب بتزی 



venture 

خ ررررررررر کررررررررردن، ریسررررررررک کررررررررردن، سرررررررررات  
 ورزیدن، کتر رخت ر، آریز، ریسک



venturesome 

 سسور، بر بتی، دترس، خ رپذیر 



venue 

ستیگرررت،، رحررر ، وعرررد، گرررت،، رحررر  وقررروع حتدثررر ،  
 حوز، ، حیت دادگت،



veracious 

 ،تد ، شریؾ، درست، ،حیح، راستگو



veracity 

 ،د ، راستر، ،حت، درستر



verbalize 

 بیتن کردن، ب  زبتن آوردن 



verbatim 

 کلر  ب  کلر ، رو ب  رو، دقیق 



verbiage 

  فتظر، ا دتب، دراز دفسر، پرحرفر 



verbose 

 ررررروالدر، پرررررر از ا درررررتب، پرحررررررؾ، حرررررراؾ، 
  فتظ



verdant 

سررررربز و شرررررتداب )دشرررررت،  ررررررن زار(، سررررربز و  
 خرم



verdict 

 عىُ، ك ٞ، ح١ُّْ ١٘ئج ِْٕفٗ



verdigris 

 زدگتر رس، زدگ رس 



verge 

 در آستتد ، در شرؾ



verify 

حْرررـ٠ك/ حأ١٠رررـ ورررلؿْ، ّرررغٗ گق ٍرررخٓ  رررل،  ربررردث 

 ولؿْ، كى١ـگٟ ولؿْ  ٗ



verisimilar 

 رحتر ، بظتهر درست و حقیقى 



verisimilitude 

واقرررع دررررتیر، ظرررتهر واقعرررر، سرررخن واقرررع دررررت،  
 حرؾ حقیقت درت



veritable 

واقعرررر، تررررتم عیرررتر، حقیقرررت دررررتیر، سرررخن واقرررع 
 درت



verity 

درسرررتر، ،رررر ، راسرررتر، ،رررحت، ارربررردیهر،  
 حقتیق



vermin 

عَرررل ث ِرررٛفٞ/  ٔگٍرررٟ، صررردٔٛ ك ْ ِرررٛفٞ، آـررردث 

 صدٔٛكٞ



vernacular 

سرربک  بیعررر، زبررتن رحلررر، زبررتن بررورر،  هسرر  
 رحلر



vernal 

 بهتر،، ر یم، ر بوع 



versatile 

 هر  فن حریؾ، هر  کتر،،  دد ردظور، 



verse 

ؿك وخررررررردب ِمرررررررـه( آ٠رررررررٗ، )ؿك ٍرررررررعل(  ١رررررررج، 

 ِْلع، ٍعل



vertex 

 دوی، سر، تتری، قل ، فر ، راس 



vertical 

 ىررررُس ؽرررر٘ لرررردئُ، ّررررفغٗ ٞ  ّررررٛؿٞ، زّررررفجس 

  ّٛؿٞ، لدئُ



vertigo 

 سرگیس  شدید، گیسر 



verve 

 شور، حرارت، اشتیت ، هیستن 



vessel 

وَررررررخٟ، ظررررررلؾ، )ؿك  ررررررـْ( كگ، ) ؿك گ١رررررردٖ ( 

 آٚٔـ



vested 

 ٚ گق ك ٍـٖ، ؿ ؿٖ ٍـٖ



vestige 

 اثر، رد، دشتن، ذر،، بتقیرتدد،، بتزرتدد،



vex 

برررررر  خشررررررم آوردن، رتؽیررررررر کررررررردن، خشرررررررگین  
 کردن، آزردن، ردستددن



vexatious 

 د  آزار، ردسش آریز، آشفت ، رض رب



viable 

عرلررررر، ررکررررن، شررررددر، زدررررد، رتدررررددر، زیسررررت  
 پذیر، رتدددر



vibrant 

 پل ٗل ٚث ، پل١٘ضدْ



vicarious 

ستدشررررریدر، دیرررررتبتر، وکرررررت تر، بررررر  دیتبرررررت قبرررررو  
 کردن



vicinity 

 عٛي ٚ عًٛ،  ٗل ؾ، ٔنؿ٠ىٟ، ِضدٚكث



vicious 

ٍرررلٚك،  رررٟ كعرررُ، ٚعَرررٟ، كفي، ٚعَررر١دٔٗ،  رررٟ 

 كعّدٔٗ، ٍلٚك ٔٗ، ؽ لٔدن



vicissitude 

فررررررررراز ودشرررررررریب زدرررررررردگر، پسررررررررتر و بلدرررررررردی، 
 دتر یرتت، تحو ، دگرگودر، تؽییر



victorious 

 ـدحظ، پ١لٚم،  لٔـٖ



victuals 

 خورای، ؼذا، خواروبتر، آذوق  



vie 

 رقتبت کردن، بت هم رقتبت کردن 



vigil 

 شب زدد، داری، احیت، دعتی شب



vigilant 

 رراقب ،هوشیتر،گوش بزدگ ،بیدار،حستس



vignette 

دقررررش و دگررررتر، دقررررش تزییدررررر، عکررررس، شرررررح  
 کوتت،، تو،یؾ



vigor 

قررررردرت ،دیروردررررردى ،زور،دیرو،ادررررررژى ،تررررروان، 
 بدی 



vigorous 

 پلمٚك، ١ٔلِٕٚـ



vilify 

برررررد درررررتم کرررررردن، بهترررررتن زدن، تررررروهین کرررررردن،  
 هتتکر کردن



villain 

 آؿَ ٍلٚك، آؿَ ٍل، آؿَ ؽالؾ، صٕد٠خىدك



vindicate 

اسررررررررتیفتى حقررررررررو  کررررررررردن ،حرتیررررررررت کررررررررردن  
کرررررردن از،دفرررررتع کرررررردن از،رحقرررررق از،پشرررررتیبتدى 

کررررردن ،اثبررررتت بیگدررررتهى کررررردن ،توسیرررر  کررررردن، 
 تبرئ  کردن



vindictive 

 کید  سو،ادتقترى ،ت فى کددد،، ادتقتم ،ت فى 



vintner 

شرررررراب فرررررروش، شرررررراب سرررررتز، عررررررد، فرررررروش 
 شراب



violent 

ؽَررررررررٓ،ؽ لٔدن، ؽَررررررررٛٔج آ١ِررررررررن، پلؽرررررررردً 

 ص٠ٛدٔٗ، ٍـ٠ـ، عدؿ



viper 

افعرررررررررررى ،تیرررررررررررر، رتر،تیرررررررررررررتر،ادم خرررررررررررتئن و 
 بددهتد،شریر



virile 

رردادرررررررررررر  ،داراى دیررررررررررررروى رررررررررررررردى ،داراى  
 رسو یت



virtual 

 واقعر، بت قو،، برای اهداؾ عرلر و واقعر 



virtue 

فضرررریلت ،رزیررررت ،تقوا،پرهیزکررررترى ،پتکررررداردى  
 ،عفت ،خت،یت



virtuosity 

اسرررررتعداد هدرهرررررتی زیبرررررت یرررررت ذو  هدرپیشرررررگر، 
 فدون



virtuoso 

هدرشرررردتس ،خرررروش قریحرررر  ،داراى ذو  هدرررررى  
 ،هدرردد



virulent 

extremely poisonous ;hostile; 
bitter  زهرررررررراگین ،سرررررررم دار،تلرررررررخ ،تدد،کیدررررررر ;

 سو،بدخیم



virus 

 ویروس، ررد ویروسر 



visage 

رخسرررررررررررررررتر،رخ ، هرررررررررررررررر، ،رو،،رررررررررررررررورت  
 ، قت،سیرت،ردظر،درت



visceral 

 درودر)احستس و ؼیر، 



viscid 

  سبدتی ، سبدد، ،ؼلیظ وشیر، رتددد



viscous 

  زج ، سبدتی



vise 

 گیر، دسترى ،گیر، اهدگرى



visible 

 لد ً كؤ٠ج، لد ً ؿ٠ـْ، َِٙٛؿ، آٍىدك



visibly 

 آٍىدك ،  ٗ ٗٛك َِٙٛؿٞ



vision 

 ؿ٠ـ،  ١ٕد٠ٟ، حْٛك، ؽ١دي،  ١ْلث



visionary 

رویرررتیى ،خیرررت ى ،ت،رررور ؼیرررر عرلرررى ،وابسرررت   
 بدالی  دظرى ،رویتبین ،ا هترى ،رویت گراى



vital 

حیررررررتتى ،وابسررررررت  بزدرررررردگى ،واسررررررب ،استسررررررى، 
 سرزدد،، پرشور، بت دشت ، شوخ و شدگ



vitiate 

فتسرررررد کرررررردن ،تبرررررت، کرررررردن ،رعیررررروب سرررررتختن  
،خررراب کررردن ،دتپررتی سررتختن ،فتسررد شرردن ،تبررت، 

 شدن ،ب اثر کردن



vitreous 

شیشرررر  اى ،شیشررررر  اى ،زسرررررتسى ،شررررربی  شیشررررر   
 ،زر  و بر 



vitriolic 

 تدد، گزدد،، دیشدار، تلخ، خ،رتد  



vituperation 

برررررردگویر، سرررررررزدش، دتسررررررزا گررررررویر، ترررررروهین، 
 توبیخ



vituperative 

 بدزبتن ،فحتش ،وابست  ب  دتسزاگویى



vivacious 

بررررررت دشت ،سرررررررزدد، ،رسرررررررور،داراى سرررررررور و  
 دشت 



vivid 

 مٔـٖ، ٚ ٕظ، ىلعدي



vivisection 

کت برررد شرررکتفر سرررتدوران، زدرررد، شرررکتفر، تشرررریح 
 ستدوران زدد،



vixen 

روبررررررررت، رررررررررتد، ،زن شرررررررررور،زن پتیررررررررتر،، زن  
 ؼرؼرو



vocation 

 ودك، ٍؽً، علـٗ، پ١َٗ، ٚظ١فٗ



vociferous 

 پر ،دا،بلدد،پر سرو،دا 



vogue 

رسرررررررررم رعررررررررررو  ،رواج ،عرررررررررتدت ،ررسررررررررروم  
 ،رد،رتداو  ،عرورى ورایج



volatile 

 رتؽیر، بر ثبتت، دردرر، رتلون، فرار 



volatility 

 ـل ك٠ج



volition 

خواسرررررررررت ،از روى ق،رررررررررد و رضرررررررررت،از روى 
 اراد،



voluble 

پرررررررر حررررررررؾ ،روان ،سرررررررلیس ، ررررررررب و دررررررررم  
 ،خوش زبتن



volume 

 عضُ ، گٕضد٠ٌ



voluminous 

حسررریم ،برررزر  ،سسررریم ،رترررراکم ،ادبرررو، ،رف،ررر ، 
 گشتد، ستدار



volunteer 

)ىررررررل دم ٚ ؼ١ررررررلٖ(  ىررررررُس ؿ ٍٚٗررررررب، زّررررررفجس 

ؿ ٍٚٗرررررب، زوررررردكس ؿ ئ ٍبدٔرررررٗ، زـعرررررًس ؿ ٍٚٗرررررب 

 ٍـْ



voracious 

 سبع ،پرخور،حریص ،پرو ع ،خیلى گرسد 



vortex 

 گردابى ،گرداب ،حلق  ،پی  ،گردبتدى



vouchsafe 

تفرررروید کررررردن ،  فررررت حتضررررر شرررردن ،پررررذیرفتن  
،تسررررررلیم شرررررردن ،ع ررررررتکردن ،بخشرررررریدن ،اع ررررررت 

 کردن



voyeur 

 دگت، کددد، ،فضو  ،ا فت کددد، شهوت بتدگت،



vulnerable 

زخررررم خررررور،زخم پذیر،اسرررریب پررررذیر،قتب  حرلرررر ،  
 حستس، شکددد،



vulpine 

 روبت، ،فت ،رحی  ،دیردگ بتز،حیل  گر 



wad 

 ىرررُزودؼق ٚ ؼ١رررلٖس ؿىرررخٗ،  يرررخٗ، ٌٌٛرررٗ، گٌٍٛرررٗ، 

ؿكم، ىررررررٛك ػ ٚ ؼ١ررررررلٖ( پررررررل وررررررلؿْ،  زـعررررررًس )

 گلـخٓ



waffle 

 خیلر حرؾ زدن، بتالی ردبر رفتن 



waft 

ر یررررررم حرکررررررت کررررررردن، در هرررررروا ررررررروج زدن،  
 وزیدن، شدتور بودن



wager 

 ٍلٗ، ٍلٗبٕـٞ



waggish 

 شوخ و شدگ، خدد، دار، بذ   گو، حق  بتز 



waif 

ب رررررررر  بررررررررر سرپرسررررررررت، ب رررررررر  سرررررررررراهر،  
 ستدورو گرد



wail 

 ١ٍْٛ ولؿْ، گل٠ٗ)ٚ( م كٞ ولؿْ



waive 

بررررر   رررررور روقرررررت ،ررررررؾ دظرررررر کردن، شرررررم 
 پوشیدن



wake 

رد کشررررتر یررررت قررررتیق بررررر روی آب، در دتیسرررر  ی، 
 رتعتقب



wallow 

ؼلررررررررررت خرررررررررروردن)در آب، گرررررررررر ، در پررررررررررو ،  
 تسر ت(،  ذت بردن، دتاریدشدن



wan 

 زدگ پرید،، خست  و کوفت ، ازپتافتتد، 



wanderlust 

 عشق سفر، بر قراری



wane 

 رو ب  کتهش کذاشتن، تحلی  رفتن 



wangle 

برررر  حیلرررر  رتوسرررر  شرررردن، بررررت کلررررک دسررررت و پررررت 
 کردن



wanton 

بررررر حررررد وح،ررررر، بررررر ادررررداز،، توسیرررر  دتپررررذیر، 
 بتزیگوش، دتدسیب، شهوت پرست



warble 

  ه ه  زدن، دؽر  سرایر کردن 



warden 

ٔگٙبرررررررردْ، ىلپلىررررررررج، ِيررررررررئٛي، زؿ َٔررررررررىـٖ، 

 ِإىيٗس كئ١و، ) ؿك آِل٠ىد( كئ١و مٔـ ْ



warranted 

 روس ، رستز 



warranty 

 ضرتدت دتر ، ضرتدت کتبر 



warren 

 الد  خرگوش، شلوغ، هزار تو



wary 

 بسیتر رحتت ، رواظب



wasp 

 مٔبٛك) ٟ  يً(



wastrel 

 آدم و خرج، آدم بر رعدر 



wax 

 افزایش یتفتن، زیتد شدن 



waylay 

 در کرین دشستن



weak 

 ٕع١ؿ



wealth 

 حٛ ٔگلٞ،رلٚث، ِدي، ٚـٛك، م٠دؿٞ



wean 

 از شیر رتدر گرفتن، خودداری کردن



weary 

  ٗ ٍـث ؽيخٗ  ؽيخٗ، ؽ١ٍٟ ؽيخٗ، ـلىٛؿٖ،



weather 

در رقتبرررررررر  رشررررررررک ت تررررررررتب آوردن،  تقررررررررت  
 آوردن



weird 

  ىل ك آ١ِن



welt 

 اثر ضرب ، ستی ش  



welter 

ؼلررررت زدن، در خررررون  ررررو  یرررردن ،اؼتشررررتش، در  
 هم و برهرر



wharf 

  دك ٔـ م،  ىىٍٗ، ٌٕگلگدٖ



wheedle 

بررت زبررتن کسررر را خررر کررردن، گررو  زدن، زبررتن  
 ریختن



whelp 

 تو  )سگ، شیر و ؼیر،



whereas 

ٔرررررل  ررررٗ  ٠ٕىررررٗ،  ررررد ؿكٔرررررل گررررلـخٓ  ٠ٕىررررٗ،  م 

 آٔضدئ١ىٗ



whereby 

 وٗ  ٛى١ٍٗ آْ، وٗ  ٗ ِٛصب آْ



whet 

بررر  اشرررتهت ادرررداختن، بررر  هررروس ادرررداختن، تهیررریج  
 کردن، بر ادگیختن



whether 

 آ٠د، ؽٛ ٖ



whiff 

دفرررس، دم، بررروی برررد، پرررک سررریگتر، اشرررتر،، ایررررت،  
 تذکر



whilst 

 ؿكِـحٟ وٗ، ؿكؽالي ِـحٟ وٗ، ّٕٓ  ٠ٕىٗ



whimsical 

 بوا هوس، بتزیگوش 



whinny 

 ،دایر شبی  شیه  در آوردن، شیه  کشیدن



whirling 

 چلؽدْ



whit 

 ذر،، خرد،، تک  



whittle 

 بریدن، تراشیدن، بتریک کردن 



wholesale 

 ّفجس ٚى١ع، گيخلؿٖ،  ّـٖ



whorl 

 حلق ، آرایش حلق  ای، رترپی ر 



wide 

  ل٠ٔ، ٚى١ع، پٙٓ، گيخلؿٖ



wide range 

 ؿ ِٕٗ ٚى١ع



widespread 

 گيخلؿٖ ، ٍد٠ع



willful 

 عردی، دادست ، خود رای،  سوج، کل  شق 



willing 

 ِد٠ً،ك ؼب، ك ٕٟ



wily 

 پر حیل ، پر رکر



wince 

خررررررود را عقررررررب کشرررررریدن، رریرررررردن، )از شرررررردت  
 درد( خود را  رزاددن و تکتن دادن



windfall 

ریررو، بررتد ادداخترر ، سررود ؼیررر رترقبرر ، ثررروت بررتد 
 آورد،



winnow 

 بتد افشتن کردن، ؼربت  کردن، سدا کردن



winsome 

 ردتسب، ر بوع، ر لوب، خوشتیدد 



wisdom 

 ؽلؿ ، ؿ ٔد٠ی ،  مً



wispy 

 کم پشت، تدک، الؼر، قلرر، بتریک اددام 



wistful 

 حسرت زد،، رشتت ، آرزوردد



withdraw 

 پو گلـخٓ،  مب ١َٕٟٔ ولؿْ، لبٛي ٔىلؿْ



withdrawal 

 ّلـٕرل ولؿْوٕدك و١َـْ،  ىخلؿ ؿ، 



withdrawn 

ردرررررزوی، گوشررررر  گیرررررر، کدرررررتر رفتررررر ، تررررروالی،  
 خود فرو رفت 



wither 

 پژررد، شدن، خشکیدن، پ سید، شدن 



withhold 

دریرررررػ داشرررررتن از، رضرررررتیق  کرررررردن از، ارتدرررررتع  
 ورزیدن



withstand 

 تتب آوردن، ایستتدگر کردن در برابر 



witless 

 دفهم، بر شعور، ابل ، احرق 



witticism 

 بذ   گویر، خوشرزگر، شوخر،   یف  گویر



witty 

  قٌٗ گٛ، ٍٛػ ٗبع، ٍٛػ،  دِنٖ



wizardry 

سرررررتدویر، سرررررتدوگری، سرررررحر، افسرررررون، دبررررروغ،  
 اعستز



wizened 

 پیروفرتوت،  روکید،



wobble 

مؿْ/ ؽرررررٛكؿْ، حىررررردْ حٍرررررٛ حٍرررررٛ ؽرررررٛكؿْ، ٌرررررك 

 ؽٛكؿْ، حىدْ حىدْ ؽٛكؿْ، ٌلم٠ـْ



woe 

ؼرررررررررم، ؼ،ررررررررر ، درد، بررررررررردبختر، گرفترررررررررتری،  
 دتراحتر



wont 

 عتدت، خو 



woo 

 صٍب حٛصٗ کلؿْ



worldly 

 ددیوی، زریدر، رتدی 



worried 

 ٔگل ْ، ٔدك عج



worthwhile 

  كمٍّٕـ ، ِف١ـ



wrangle 

سررررر و بحررررث کررررردن، رشررررتسر، کررررردن، دعرررروا  
کرررررردن، بگورگرررررو کرررررردن، دسرررررت  کرررررردن، گررررررد 

 آوردن



wrath 

 ؼید، ؼضب، خشم 



wreak 

گررررفتن )ادتقرررتم(، خرررت ر کرررردن )خشرررم(، بیررررون  
 ریختن



wreck 

، الٍررررررٗ کَررررررخی ٚ کَررررررخی ٍکيررررررخگی ، ؽل  رررررری 

٘ٛ پ١ّررررررد ٚ ؼ١ررررررلٖ ، ؽررررررل ب کررررررلؿْ ، ؽيرررررردكث 

 ٚ كؿ  ٚكؿْ ، ؽلؿ ٚ ِخالٍی ٍـْ



wrench 

 پس کشیدن، بیرون کشیدن، در آوردن، آ تر 



wrest 

 ب  زور گرفتن،کشتر گرفتن 



wretched 

 رررـ ؾج، ِفٍرررٛن،  ١چررردكٖ،  يررر١دك  رررـ،  ىرررؿ  ررردك، 

 ١ِْبج  دك،  ١ّدك



writ 

 فررتن، حکم رسرر، قراردادگت،



writhe 

پرررری  و تررررتپ دادن، آزرد، شرررردن، از درد برررر  خررررود 
 پی یدن



wry 

در هرررررم کشرررررید،، در هرررررم، شررررری دت آریرررررز،  درررررز 
 آریز، پر عد 



xenophobia 

 بیگتد  هراسر، ترس یت دفرت از بیگتدگتن 



yardstick 

 ِم١ده، پ١ّدٔٗ، ِع١دك



yen 

 آرزو، اشتیت ، ری ، ع ق  



yeoman 

 خرد، رت ک، کشتورز 



yield 

 تسلیم شدن، رقتورت دکردن



yoke 

 ب  هم پیوستن، رتحد شدن 



yokel 

 دهتتر، آدم پخر  



yore 

 گذشت ، قدیم 



zany 

 خ ، عسیب و ؼریب، رضحک، رسخر، 



zeal 

 اشتیت ، شوروشو ، ؼیرت 



zealot 

 سرسپرد،، آدم رتع،ب، هواخوا، 



zealous 

 فدایج، رستهد، ؼیور، بتؼیرت، هواخوا،



zenith 

 سرت ا راس، اوج، دق   قتئم بر دتظر 



zephyr 

 بتد ،بت، دسیم، بتد رؽرب 

 


