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 واژه به روش و تکنیک کدینگ 504یادگیري لغات 
 

 

واژه را به خاطر  504اري در زمان بسیار کوتاهی لغات ذاري و کد گذبا این روش و طبق رمز گ
معادل یا فارسی و  …روش به این صورت است که با توجه به ریشه یا تلفظ یا مترادف یا  .بسپارید

ترجمه را پیدا کرده و با استفاده از ارتباط سازي بین این دو و تصویر سازي لغات را به خاطر می 
در واقع روش جالب و خنده داري که شما به جاي مطالعه کتاب به صورت ساده لغات را  .سپارید

 1000روز با این شیوه  10ن تقریبا در مدت زما .با شیوه متفاوت و با زمان کوتاه فراخواهید گرفت
 .لغت بسیار ضروري و پرکاربرد را به حافظه بلند مدت خود خواهید برد

 

 

  *** !هست Americanها   مبناي تلفظ *** 
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Lesson1  

 
 ا بان دن    –   گیو آپ: تلفظ

  .که میگیره به جاي اینکه بگیریم رهاش میکنیم upحاال “ دادن”که میشه    giveریشش میشه  Give up: رمز

  ا بند رو رها کن بره بابا: رمز

قید و بند خاصی نداره میخاي    give upرها کردن براي همیشه است اما  abandonهر دو تقریبا همه جا میان اما در : تفاوت
  give up smokingمثال .شودو بیشتر در محاوره به کار گرفته می) میل خودته!!(برگرد میخاي بر نگرد

  .هستند) یعنی غیر رسمی( informalو برخی دیگر ) یعنی رسمی( formalبعضی از واژه ها در انگلیسی : نکته

give up    بیشتر در حالت هاي غیر رسمی)informal (همه جا میاد تو محاوره ها میاد  

abandon بیشتر در حالت هاي رسمی)formal (میاد…وزنامه،مجالت،کنفرانسهامثال کتابها ، اخبار، ر  

 

 

  شارپ -کی ن: تلفظ

  شما کی اي ن که تیز کردید چشماتون رو؟  !!کرده تیز کی اي ن رو:رمز

  ؟!!شهاب سنگ هم تیز از جلوي چشم ما میگذره دیگه نه. آقا شهاب تیز بیا اینجا کارت دارم!! شارپ تیز بیا اینجا کارت دارم: رمز

  hurry up=تیز باش سریع باش   be sharp                 سرکن -مداد تراش sharpener: مشابه

  .رایج تر است و در محاوره بیشتر میاد sharp: تفاوت

داره یا چشم ) قوي اي(اما تو فارسی میگیم فالنی شامه ي تیزي.میشه چاقوي برنده keen knifeتیز یعنی برنده مثال : کاربرد
در حالت کلی تیز “.داره تیزي  شامه ي”میشه  keen sense of smellداره مثال  keen mind) باهوش(تیزي داره هوش تیزي
  …جنبه هاي مختلفی داره

  .براي چند تا معنی یک لفظ رو پیدا کنیم) هم تو فارسی و هم تو انگلیسی(به ندرت پیش میاد : توجه
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  ا ن وي ا س  –   ج ِ ل ِ س: تلفظ

  !الهی اون بمیره!چرا اون خونه داره من ندارم حسود لز و ِ لز کی جلزو ولز میکنه؟؟ یه آدمج ِ ل ِ ز و ِ ل ِ ز ج ِ : رمز

  او نباید حسوووودي باشه اي ووي ِ س آدم حسودي باشه.این وو ي ِ س آدمه حسوووودي باشه: رمز

کس دیگري . …حسادت نسبت به مقام،پول و  enviousحسود غیرتی یعنی حسود نسبت به مسائل عشقی اما  jealous: تفاوت
  .است

  .دارن ousهر دو تا شون آخرشون پسوند صفت ساز 

  .رو میده ?are you jealousهمون معنی  ?jealousاگر یک صفت تنها در یک جمله بیاد سوالی هست مثال : نکته

 

 

  د ِل ِ ك ِسی –ت َ ك ت : تلفظ

  .…الی آخر !!! میگیم فالن بازیکن تاکتیک داره میدونه کجا تکل کنه کجا دریپل کنه کجا داور رو گاز بگیره: رمز

  ت َ ك تیک ت َ دبیر  هم آوایی هم داره 

!!! د ل ِ کسی یا دماغ کسی؟؟چطور د ِ ل کسی رو به دست بیاریم؟با تدبیر به دست میاد دیگه هم زرتی که بدست نمیاد که: رمز
  .…باید گل بدي کادو بدي شارژ بفرستی کلی

  .اسم ساز هستن tyو  cyکال .democracyمثل .اسم ساز هست cyپسوند : نکته 

  شما در کارهات تدبیر داري you have delicacy in your workمثال .میاد delicacyدر محاوره بیشتر :تفاوت
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  ك ِ رس –سو ا ِ ر   –ا ُ س : تلفظ: تلفظ

اووو ثوووو گ ن دت بزنه !!! تو سوگند خوردي دست رو قرآن گذاشتی فحش ندي!! ُ ُ ث با تو ام سوگند خوردي فحش ندي ا ُ ُ ُ: رمز
  !!!فحش ندي

  I swear to godمثال !! اولش هم تلفظ و هم معنی سووو داره:رمز

  .…این که ك َ ر ِ س کور ِ س خ َ ر ِس گاو اس اینا فحشه نگو زشته: رمز

  .با اسامی زیادي میاد و اونت رو تبدیل به فعل میکنه takeکال  I take an oathمیاد مثال،  takeبا  oath: نکته

  بگیر، ب َردار، ب ِب َر:  takeرمز     بردن -برداشتن -گرفتن takeاما معانی اصلی 

  .اي استو دوتاي دیگه محاوره رسمی تر  oath: تفاوت

  

 

  ا ِم پ ِ تی –وي ك ِ نت : تلفظ

  حاال کی ما تعطیالت داریم؟؟. میشه تعطیالت vacationخالء یا مثال  vacuumمیشه مثال  vacantهم خانواده هاي :رمز

  آخرش همون کندنه خودمونه تو فارسی cant البته جور دیگه هم میشه حفظ کردن اون -وقتی که وقتمون خالیه دیگه

  .ی کنو ِ کن تو شو خال.اصال کندن تو فارسی خالی کردن هست

  Jو ِ کن خالی کن و ِ کن / و ِ ك َ ن و ِ کنه و ِ کن: شعر واسش میگیم

  !!!خالیه mp3ا ِش پر هست ولی  mp4.طرف خالیه  mp3: رمز

واسه جاهاي دیگه مثال  emptyاما  we have 2 vacant room مثال تو هتل ها مینویسن .بیشتر براي مکانها vacant: تفاوت
empty the glass  جمله امري(لیوان رو خالی کن(  

  .ساختار امري هست  حتما وقتی اول جمله فعل هست: نکته
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  دي فی کالت لی –هاردشیپ : تلفظ

  هارد سخت، هاردشیپ سختی: رمز

چی جوري خشاب بگذارم؟؟هدف !!آخرش یک کلتی داره،یاد یک اسلحه کلتی میوفتیم که خیلی سخته باهاش کار کنیم: رمز
  !!!دفعه کلت بهتري آوردي اما این دفعه کلت سختی آورديبگیرم؟اون 

من باید  i face to hardshipمثال . سختی یک کار هست difficultyبیشتر سختی هاي زندگی هست اما  hardship: تفاوت
  .با سختی ها مواجه بشم

 

 

  ج ِ ن ت ل من-ب ِ ر ِ ي و –) گاالنت(گ ل ِ نت : تلفظ

و یک مسافر مودب هم )) میگن تو رانندگی نباید بترسی((گاالنت رو در نظر بگیرید،که یک راننده شجاع داره یک میستوبیشی : رمز
  !!که همش مگیه میشه آروم تر بري.کنارش نشسته

  بودن braveمی میرم براي شجاع بودن میمیرم براي !! براي شجاع بودن همه کار میکنن: رمز

  جنتل من د ن دن من: رمز

اما اگر کسی هم با خانم ها و هم آقایان مودب .و در محاوره است  gallantسی که با خانم ها مودب هست رو میگن ک: تفاوت
  .گیردو بیشتر رایج است چون هر دو مخاطب را در بر می polite میگن  باشد 

 

 

  این فور م ِي ش ِن –) د دا(دي دا : تلفظ
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  میشه دا daدو حرف اولش معلوم میکنه دیگه : رمز

اي فورمشه که باید اطالعات رو بنویسی اون .مثل فرم ثبت نام.وسطش یک فرمی داره، فرم هم که محل ثبت اطالعاته دیگه: رمز
  !!فورمش نیست

  informationمیشه ) که بر روي آن پردازش شده(اما اطالعات خروجی  data) یعنی هنوز ورودي اند(اطالعات خام : تفاوت

اما وقتی کار کارشناسی میشه روش توسط قاضی و وکیل میشه  dataمثال پلیس میاد اطالعات اولیه جمع میکنه اینجا میشه 
information  

  waterمثال دیگه .بین دو حرف صدا دار بیاد، د خونده میشه Tوقتی  Americanدر : نکته

  .خونده میشه“ وو ت ِ”در این تلفظ  waterمثال همین  بعد از حرف اضافه بیاد خونده نمیشه Britishدر  rحرف : نکته

 

 

  س ت ِ رن ج -س ت ِ رن ج ِ ر  –آن ِ کاس ت ِ م : تلفظ

    

آنها : یا میتونیم بگیم!! منفی ساز هست میشه کسی که با این رسم و رسوم غریبه است unهست و چون  customریشه : رمز
  .اندکسانی اند که غریبه

  !!از تو رنجید اون غریبه. بهش اضافه شده میشه غریبه rیک . که میشه عجیب، غریب،خاص strangeریشه : رمز

  مشتري customer   رسم custom: مشابه

  “ا ِس”خونده میشه نه “ س”اول بیاد  sحرف .تلفظ نادرست اس ت رن ج ِر هست: تذکر

  .میبره و اسم رو تبدیل به صفت میکنه) شکل سوم(فعل رو به گذشته . پسوند صفت ساز هست ed:نکته 

  .منفی ساز هست un: نکته
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  سی ن گ ِ ل –ب َ چ ِ ل ِ ر : تلفظ

  بچه چرا مجردي؟؟ لیسانس ندارم!!! بچه ها مجردن تا زمان لیسانس: رمز

  !!چرا مجرده؟؟ چون دلش از سی نگله: رمز

  .رودبراي مرد به کار می bachelorمرد و زن نمیشناسه ولی  single: تفاوت

 

 

  اي م پا و ِر -کو آ لی فاي: تلفظ

  .مشترکه“ ف”و “ ك”و کفایت داشتن حرف  qualifyبین : رمز

  .میشه قدرت داشتن یا قدرت دادن که میشه همون کفایت داشتن empowerمیشه قدرت حاال  powerریشش تابلویه : رمز

-استفاده می qulifyچون براي موجودات زنده نمیتونیم بگیم کیفیت لذا از .میشه کیفیت اما این براي اشیاء هست qulity: مشابه
  مثال به یک انسان که نمی گن کیفیتت چقدر باال است.شود

  .)میوفتیم“ فعل”اش یاده  fاز اون : واسه رمزش بگید(فعل ساز هست  fyپسوند : نکته

  .پیشوند هاي فعل ساز هستن enو  em: نکته

  
 Lesson 2 

 
  ري م ِ ي ن ز –کور پس : تلفظ

  …کسی که می میره کرك و پرش میریزه دیگه –   کور کو پره جسد میریزه: رمز

  …رو میزه مامانت چی؟ زیره میزه : به طرف میگیم بقایاي بابات کو؟ میگه: رمز

مرده ها که می میرن : رمز( bodyجسد کسی که خودش بمیره رو میگن .جسد کسی که مقتول هست رو میگن corpse: نکته
  ) …یک بادي ازشون ساطع میشه
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اما ربطش با جسد؟؟این کلمه بقایاي همه چیز میتونه باشه مثال بقایاي یک ساختمون،شیئ . گرفته شده بقایا sیک  remain: نکته
  میشه جسد یا الشه) انسان یا حیوان(قایاي یک موجود زنده حاال ب.هر چیز دیگري.…یا 

 

 

  هاید –ك ِ ن سی ل : تلفظ

هست  concealلغو میکنه کال خالص میشه ولی  Cancel . کردن دیگه cancelیاد کدوم واژه انگلیسی میوفتیم؟ خوب : رمز
یا اینجوري هم میتونیم بگیم آدم هاي کنس چی هاشون رو قایم میکنن؟؟ پوالشون رو دیگه !!! ولی این پشته فعال پنهانش کردن

…  

  !!!هایدي خانم رو پنهان کردن: رمز

  i’d like to hide it.شوداستفاده می hideبیشتر در محاوره از : تفاوت

 

 

  گ ِ لو می –دي ز مال : تلفظ

یا بگیم (یک کسی که گرفته است گریه میکنه، زاري میکنه براي اینکه اشکاش رو پاك کنه چی کار میکنه؟ یک دیزمال  :رمز
  …میگره اشکاش رو پاك کنه دیگه) دستمال

  طرف گلو م ِ گرفته: رمز

و  He is dismal boyانسان   براي   dismalاما بهتر است از ) انسان و شرایط(هر دوشون براي همه شرایط میاد : تفاوت
gloomy  براي شرایط it’s gloomy fridayدر محاوره .استفاده شودgloomy رایج تر است.  
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  کوولد –فري جید : تلفظ

  .یاد چی میفتیم؟ یاد فریز دیگه: رمز

  )خنک میشه coolاز کولر میاد دیگه کولر خنک کننده است پس :رمزش(میاد ) به معناي خنک(   coolاز ریشه :   رمز

  .رفتارت بسیار سرد هست you have frigid manner: مثال

  adult cold: مثال

 

 

  سِ ت ِ ل –این ه َ بی ت : تلفظ

  !!!اون هبیت ساکن نبودن.میشه جایی که بهش عادت کردیم خو گرفتیم inhabitحاال . به معناي عادت هست habitریشش : رمز

  .تل دارن ساکن اون منطقه اند2ایونایی که . اندتل دارن ساکن این منطقه3کسانی که .به معناي نشستن هست sitریشش : رمز

 

 

  سن س لس –نام : تلفظ

  !!!فرض کنید که نام هرکسی رو که صدا میزنید بی حس میشه: رمز

  .میشه همون حس sens: رمز

  climbمثل . آن خوانده نمیشود  bختم میشود، mbوقتی کلمه به : نکته

  .هست“ بدون”یا “ کمتر”همون لَیس عربی به معناي  less.هم پسوند منفی ساز و هم صفت ساز هست less: نکته



 
Babapour2010@gmail.com 

  .در محاوره کاربرد دارد senselessبیشتر در پزشکی و  numb: تفاوت

 

 

  دن جِر –پ ِ ر ِ ل : تلفظ

  !!!داشتنش خوبه واسه تمیزي!!!مایع پریل خطر داره خوردنش دیگه: رمز

  ““.…همه بگید”“ Jهمسایمون خبر داره / مایع پریل خطر داره : شعر میگیم واسش

  …دهن جِر بخوره خطر داره: رمز

  

  

 

  لِ ي ن –ري ك الین : تلفظ

ربط خط و دراز کشیدن هم معلومه دیگه کسی که دراز میکشه مثل یک خط میشه . به معناي خط و ردیف میاد line از : رمز
  !!دیگه

  دادي،، لم داديلین : رمز

پینوکیو هم وقتی دروغ . اصال دروغ و دراز با د شروع میشن. نیز به معناي دروغ گفتن نیز هست lieالبته  lie = lean: مترادف
  .میاد backنیز بیشتر با حرف  Lean!!! شدمیگفت دماغش دراز می

 

 

  س کی ري م   –شی ري ك : تلفظ
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شریکَم داد : البته تو مشهد به شَریک میگن شر ي کی یه جمله مشهدي!! زنهداره جیغ مییاد کارتون شریک میوفتیم که : رمز
  Jمیزنه سره شریکش 

  از مجید تیغش، از محسن برنجش، از احمد محمود چاییش، از الدن روغنش، از حمید تبرکش!! از کریم جیغش معروفه: رمز

  .میاد screamدر محاوره ها بیشتر : تفاوت

 

 

  ف راي ت نی نگ - د و ِ ل –اي وِ ل  –سی نی س تر : تلفظ

) یا شوم شرور وحشتناك(به معناي همون گناه آلود  sinisterحاال . به معناي گناه هست sinحرف اول  3ریشش : رمز
خواد بزنه تو یک سینی استیل شوم و نحس رو در نظر بگیرید که دست یک آدم شروري افتاده، که می.چیزاي خوبی نیست.هست

  .کننسر همه، و همه هم وحشتناك ازش فرار می

  ولی از اون ور بري همه چی آرومه! از این ور بري راه شما شرور و شیطانی هست: رمز

  یک دیوِ شرورو شیطانی: رمز

  میگن شیرین رو از فرهاد ترسوندن رفت با خسرو ازدواج کرد. به معناي ترس و وحشت هست frightریشش : رمز

 

 

  سِ دوس –ت م پ ت : تلفظ

  گفتم بخورم شکمم پر شه/دیدم ترشه. طعمش من رو وسوسه کرد: رمز

اول یه دوست گفتم نه، دوم دو دوست گفتم نه، سوم سه دوست گفتم ! دوست ناباب 3کی وسوست کرد از این طعم بچشی؟ : زمز
  به
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  بِت –وِ ي ج ِ ر : تلفظ

یا میتونیم بگیم هی جِر میزنه تو شرط  - میشه دست مزد ، چون شرط بندي هم غالبا سر یک دستمزدي هست دیگه wage: رمز
  !!بندي

  بِت میگم شرط بندي حرومه اگه ببندي کارت تمومه سزات بیله عمومه: رمز

  

LESSON 3 

 
  س پِ شال –یو ژوآل  –تی پی کال : تلفظ

تیپی که معمولیه در کنار . ما تیپ هاي مختلفی داریم یا بگیم نوع هاي مختلفی داریم. به معناي نوع هست typeریشش : رمز
  .دهدنیز معنا می“ نوعی”. تیپی که مخصوصه

  …زیر دیپلم بگو !! یه ژورِ معمولی بگو منم بفهمم: رمز

  Jولی خرشون خیلی گاو هست . تا دم داره 2تا شاخ داره  3.هست“ خاص”اسبشون مخصوصه : رمز

  میشه معموال usuallyمثال . قید کرد lyتوان با حال این سه کلمه را می). al(دارن   صفت ساز  هر سه تا پسوند: تشابه

 

 

  لی ست –می نی مِ م : تلفظ
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  .نقطه مقابل ماکزیمم. همون مینیمم که در ریاضی میگیم: رمز

بقیه طومار آوردن اما لیست ما کمترین تعداد رو . کنیم که لیست ما کمترین تعداد رو دارهاشیاء تهیه میفرض کنید لیستی از : رمز
  .میاد lessاز  leastدر واقع . هست mostنقطه مقابل !! داره

  بیشترین most/بیشتره more       کمترین least/کمترِ less: حاال یه شعر واسش میگیم

 

 

  رِر –س ك رس : تلفظ

  .سکه زیاده ولی اسکناس کمیابه. آقا اسکناس داري؟ شرمنده سکه داریم!! یوفتیم که کمیابهیاد اسکناس می: رمز

  .…نادر حاال رِر نادر بگید رِر نادر    رِر: رمز

  .رایج تر است rare : تفاوت

 

 

  یِر لی –اَن یو آل : تلفظ

  …اون یارو ماهانه اون یکی هفته گی . زنهاین یارو به ما سالیانه سر می: رمز

  …که تابلویه. میاد   yearریشش از: رمز

an  اولannual نشان دهنده یک است .bi شعر    هم میشه دو     )anیکه/biمثال دوساالنه میشه ) دویهbiannual  
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  کن وي ن س –پِ ر سو ا ي د : تلفظ

  .کردیم بِره سوئدطرف رو قانع . یاد کشور سوئد میوفتیم: رمز

  .طرف رو قانع کرد!!) کامبیز   یا(حاال کی طرف رو قانع کرد بِره سوئد؟ کن وینس : رمز

  

  

 

  نِ سِ سِ ري –اي سن شال : تلفظ

  …آقایون باید شال داشته باشن حاال چی شال کمر چی شاله گردن  !!اصال شال براي آقایون ضروریه: رمز

  …آهاي گوگوري مگوري/ بپر تو قوري یاال / اسن شوال ضروري: شعر 

  …گیم دو سري جنس بیاریم، میگه نه سه سري ضروریهبه طرف می: رمز

 

 

  اَ سم بِل –بِل ند : تلفظ

  .میگیم رنگ بلوند رو ترکیب کردن با رنگهاي دیگه. میوفتیم) نوعی رنگ ترکیبی(یاده رنگ بلون : رمز

بستگی (هم فعل و هم اسم معنی میده  blend. هم میگن mixtureکه . یا مخلوط کن  blenderتو آشپز خونه ها دیدید دیگه
  .)به کاربرد در جمله دارد

  …سمبلش کن سره هم کن بِره بابا: رمز

  assemblerمونتاژ کار میشه   . یا زبان اَسم بِلی!! اَسمبل کردن کامپیوتر معروفه دیگه
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  آب وي اس –وي زِ بِل : تلفظ

  .آدم هاي خنگ و خپل نامرئی هستن. آدم هاي زرنگ و زبل مرئی اند: رمز

) یا قابل روئیت(میشه قابل دیدن  visibleحاال . نیز از توانایی و قابل میاد ableبه معناي دیدن میاد و  visitریشش میشه 
invisible میشه نامرئی.  

میشه بگیم آب وایس روشنایی بیاره، آب وایس روشن ) هستکه همین طور هم (اگر آب رو باعث روشنایی در نظر بگیریم : رمز
  .باشه

able  وous پسوند صفت ساز هستند.  

میشه، مفهومه  ?is it obviousمثال . از لحاظ مفهومی هست obviousاز لحاظ دیداري آشکار هست اما  visible: تفاوت
  واضحه؟

 

 

  کاست لی –اکس پِن سیو : تلفظ

  .هست واسم بخراز پنسی که گران : رمز

expense  به معناي هزینه حاالexpensive میشه پر هزینه یا گران.  

ive مثل خود . پسوند صفت ساز هستadjective   به معناي صفت.  

  )باید از هزینه ها کاست: رمزش. (میاد به معناي هزینه یا هزینه بردن costریشش از : رمز
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  ا بی لی تی –ت لِ نت : تلفظ

در واقعیت نیز همین طور هست کسی که توانایی بیشتري داره بیشتر در معرض . (میگذارن واسه استعداد هاي ذاتی ما تَله: رمز
  .)آسیب ها و امتحانات هست

  اولش بگذاریم میشه قابیلیتی یا بگیم قابلیت“ ق”اگر یک : رمز

talent میشه توانایی ذاتی یا بهتر بگیم استعداد .ability واسه حفظش میگیم. تسابیش مهم نیستدیگه ذاتی و اک :talent  ذاتیه
  قاطیه abilityاما 

 

 

  دي زاین –دي وایس : تلفظ

  .…دوایستا دیگه چی عجله داري …د وایسا طرحمو بهت نشون بدم بعد برو دیگه : رمز

  :رمز

  .ابداعی است و تکراري نیست deviseمیتونه تکراري باشه اما  planاین است که  planبا  deviseتفاوت 

  .هر دو هم آوایی دارن: تشابه

داره ولی ) چیزي توش هست …حتما یه شکلی نموداري یا ( طراحی جنبه ترسیمی .اولی فعل و دومی اسم و فعل هست: تفاوت
  .طرح کلی است

مثل . (ترتیب مهم نیست iوeبین - i  (visit) 3بین دوتا -2باشه  eیا بین دو تا -1در صورتی حتما ز خونده میشه که  s: نکته
  باید بشنویم که آیا سِ میشه یا زِ قانون خاصی نداره.در غیر این موارد سماعی هست) اینجا

 

 

  مسیو سیل –هول سیل : تلفظ

  حسن جزئی فروشه هیچی نمیفروشه/ حسین کُلی فروشه کلی رو میفروشه. شعر میگیم واسش: رمز
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 wholesale slaughterآن معنی نمیشه مثال  saleگاهی اوقات .هم که فروش میشه saleبه معناي کُل و  wholeریشش 
birds کشتار کلی پرندگان  

اونجا ریشه و معانی مختلفش رو میگیم فعال طلب . رو در درس هفت میخونیم massiveمعانی زیادي داره خود  massive: رمز
  شما

  .هر دو هم آوایی یکسانی دارند: مشابه

  

Lesson4 

 
  س تی م –وِي پِر : تلفظ

  .Jگیم وِپر بخار میپره تا میگیم نَپِر بخار سر جاش میشنه تا می. تا میگیم وِپِر بخار میپره: رمز

  !!از تیم شما بخاري بلند نمیشه: رمز

  .معروف هست steamدر محاوره بیشتر : تفاوت

  

  

 

  دي لی ت –الی می نیت : تلفظ

  !!رو از زندگیش حذف کردعلی مینا خانم : رمز

  …همچنین اون تیر رو آخا بعضی از دل ها تیر تو پره . از دلت حذف کن این تیر رو: رمز

  .رسمی تر است eliminate: تفاوت
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  سی نی س ت ر –وي لن : تلفظ

  !!!جانی ها تو سطح جامعه وِلَ ن: رمز

  )درس قبل(تکراریه : رمز

  

  

 

  کامپ کت –دنس : تلفظ

  !!!مدیونی اگه بزرگتر حساب کنی ها   یک دنس متراکم رو در نظر بگیرید منتها براي بچه هاي نی نی عقب افتاده کوچولو :رمز

density   چگالی تراکم غلظت توي شیمی هم داریم که میگن دانسیته این ماده رو حساب کن.  

  !!!کام کام کام پک شده به صورت یک لوحه فشرده شده: رمز

حاال میریم مغازه میگیم لوح فشرده داري؟ طرف . به معناي لوح فشرده هست    compact diskمعروف ترین جایی که دیدیم 
  میگه فارسی صحبت کن آقا میگیم سی دي بده بابا

  .در صنعت compactدر شیمی کاربرد دارد و  dense: تفاوت

 

 

  یوز –یود الیز : تلفظ

  .به معناي استفاده کردن هست useریشش همون : رمز

  )americanدر . (شودبین دو حرف صدادار د خوانده می t: یادآوري
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  izeبه خاطر پسوند .اسم و فعل هست utilizeاسم و فعل هست اما  use: تفاوت

 

 

  مو ي س ت –هی یو مید : تلفظ

  !!حمید مرطوب سعید شرجی مجید وِلرم تو محله ما معروفن: رمز

  moistبین این دو رو میگن  wetهست و نه    dryنه . مویست ریخته رو لباست مرطوب شده: رمز

  .اولی بیشتر براي آب و هوا میاد ولی دومی اصال ربطی به آب و هوا نداره: تفاوت

 

 

  هایپو دي زِز –تی اُ ري : تلفظ

  .دیگه آغازیان هم این رو میدونن نیاز به رمر نیست: رمز

  مثال میگن تز فکري تو چیه؟. و فرضیه هست دیگه توش یک تز: رمز

  .دهدفرضیه معنی می theoryبه ندرت . فرضیه) ببخشید خط رو خط شد(قبل از اثبات نظریه بعد از اثبات مرضیه : تفاوت

 

 

  ساب ساید  –دي سِ ند : تلفظ

  .تو مجلس ها هم از باال دیس میاد  بیشترفقط به خاطر یک قاشق ) پایین میاد( هر چی دیس هست تو سر ما میخوره: رمز

مثال میگیم دموده شده یعنی قدیمی .پیشوند کاهش هست De. رودبیشتر براي هواپیما بالن و پرنده به کار می
  !!)سال  50سال  40سال  30از سن باال میریم دیگه : رمزش (میشه نقطه مقابل این لغت یعنی باال رفتن    ascend.شدن
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 Jمرده میشه sub.میشه زیرنویس subtitleیا . میشه راهی که از زیر میره یا مترو subwayمثال . میشه زیر یا پایین sub: رمز
  .سوب سی د ها براي پایین آوردن قیمت ها است دیگه. یا سوب سی د قیمتها که میگن همینه! چیزي نمیشه.…

 

 

  وِرل –) سر کیو لیت(سر کو لیت: تلفظ

داره رو دایره که میشه گردش کردن به قول  cirحاال یک . به معناي دور cycleیا    میاد به معناي دایره circleریشش از : رمز
براي مایعات و سیاالت کاربرد  circulation  blood  90%مثال.میگن آب داره سرکوله میشه.مهندسا سرکوله کردن سرکوالسیون

  .دارد

  باز رفتی وِل چرخیدن وِل گشتن. صندلی چرخ دار wheelchair. به معناي چرخ میاد wheelاز : رمز

  .در غیر اینصورت ك خونده میشه  YوE  ،  Iبیاد سِ خونده میشه  Cاگر یکی از این سه حرف بعد از حرف : نکته

 

 

  جاي گَن تیک –اي نُر مس : تلفظ

  میشه چیزي که از نُرم خودش بزرگتره میشه عظیم مثل دایناسورها enormousحاال . هست normریشش همون : رمز

  .یاد یک جايِ گَنده گونده میوفتیم: رمز

  .هر دو پسوند صفت ساز هستند icو  ous: تشابه

  .اولی بیشتر براي موجودات و دومی براي مکانها ولی جابه جا هم بیاریم درست هست: تفاوت

در غیر اینصورت گ ) به نکته قبلی نگاه کنید(    YوE  ،  Iبیاد جِ خونده میشه  Gاگر یکی از این سه حرف بعد از حرف : نکته
  )getو  giveاستثنا هست مثال  %10البته .(خونده میشه
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  فرسی –پی ري دي کت : تلفظ

از پیش دیکته . دیکت هم از دیکته کردن میاد …یعنی پیش، تو فارسی هم داریم دیگه میگیم پري روز، پري شب یا   pre: رمز
  .کردن وقایع هم میشه پیش بینی کردن

  .از قبل دیدن آینده هم میشه پیش بینی کردن.هم که میشه دیدن see.هستbefore مخفف  for: رمز

  .اما این دو لغت براي حالت کلی است. معناي پیش بینی هستبه  forecastبراي آب و هوا : تفاوت

 

 

  پِ ري ش –و نی ش : تلفظ

آقا طرف چند تا ماشین داره میاد خونه میره تو پارکینگ میبینه !! در واقع کسی که ناپدید میشه تا حدي نابود هم میشه دیگه: رمز
  .…سوال کنه میبینه ز َنش ناپدید شدهمیره خونه !! پیکانش هست سمندش هست اما ونش ناپدید شده

  پرِهنابود میشه می/ پرِش کنه تو درِه: شعر   !! یک نفر یک پرش میکنه تو دره نابود میشه: رمز

  

Lesson 5 

 
  کاس تم –ترَ دي شن : تلفظ

طرف و دیش دیش میزنم که بعد من اون . فرض کنید کسایی که سنت ها رو رعایت نمیکنن میارن جاي من که ادبشون کنم: رمز
  .سنت ها رو رعایت کنه

 Customer!! به معناي گمرك میشه حواستون باشه که رسم ها معنی نمیده ها Customs!! کاس تَم رسمو تغییر بدم نشد: رمز
  .به معناي مشتري است
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  راس تیک –ر ر آ ل : تلفظ

  .با رو شروع میشههم خودش هم معنیش ) هم آوایی داره(رو رآل روستایی : رمز

  روي هم یاد رو راستی میوفتیم رورآل، راستیک، روستایی.راستیک هم با روس روستایی یکی هست: رمز

  .اولی رایج تر است. دارن icو  alهر دو پسوند صفت ساز : تشابه

 

 

  لود –بِر دن : تلفظ

  .مشهدییه انگلیسی هستاز واژه هاي ) ب و ر مشترکه(بار ها رو بِردن یا نبِردن؟ : رمز

  burdenچه بار محموله و چه بار زندگی یا هر چیز دیگه اي که روي دوش ما است رو میگن 

  !طرف بار هاي یکی رو لو داد: رمز

یعنی غیر از اینکه . رو داریم downloadو  uploadو  loadingاز طرف دیگه . لودر که شنیدید دیگه که بارها رو جابه جا میکنه
  .هم معنی میده) اطالعات(عی هست بار مجازي بار واق

 

 

  گ ر اُ ند –ك م پِ س : تلفظ

  !!هی تخمه میخوره پوست هاش رو میریزه!! کم پوس بریز تو محوطه دانشگاه: رمز

 paradiseبهشت هم در در انگلیسی میشه . تو ایران به محوطه دانشگاه میگن پردیس دانشگاه پردیس هم میشه فردوس یا بهشت
هر دو جا . حاال چرا میگن تو ایران پردیس به خاطر وجه تشابه با بهشت.شبیه همون پردیس خودمون خونده میشه) پارادایز: تلفظ(

  J. رفت و آمد و حوري ها است
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 ground floorزیر زمین  undergroundزمینه backgroundمثال ! خیلی گران شده زمین روز به روز گران تر میشه: رمز
  …فکر بد نکنید ها. میزنن GFمخفف ) نعوذ و بِال(تو آسانسورها همکف رو . همکف

 

 

  مر دن هف –مِ ژ ُ رِ تی : تلفظ

  من جرِ اکثریت شما رو بکشم؟ عمرا چرا باید این کار و بکنم؟: رمز

. یعنی نصف بعالوه یک که میشه اکثریت. جمعیت غالب هست majorityحاال . میاد که به معناي عمده یا غالب است majorاز 
  .میخونیم 11متضادش رو تو درس 

  .اکثریت مردن حاال االنم هفتشون هست: رمز

 

 

  میکس –اَسِ م بِل : تلفظ

  )نه مترادف(قبال هم داشتیم حاال اینجا شده واژه اصلی : رمز

  .همه جا میتونه بیاد mix: نکته

  د تکت –پِرآب  –اکس پِلور : تلفظ

اومدم تو مهمونی چی رو جستوجو میکنم؟ عوض اینکه قیمه پلو رو جستوجو کنم اکس پلو رو جستوجو میکنم که کشفش : رمز
  internet explorerمثال . کنم

  غواص ها در جاهاي پر آب کاوش میکنن ببینن چی زیر آب هست؟؟ جستو جوي عمیق رو میگن کاوش کردن: رمز

چند تکه دو . یک کارگاه اومد سر نخ ها رو کشف کنه.میشه کارگاه که این شغل هم دنبال کشف سرنخ هست detective: رمز
  .دو تکه سرنخ رو کشف کرد این کارآگاه. تکه
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  ساب جِک ت –تاپیک : تلفظ

اصال تاپ . یکی دیگه دکولته هستموضوع من تاپه موضوع اون آقا تیشرته موضوع . موضوع باید تاپ باشه. میاد دیگه topاز : رمز
  .کدوم جهته در انگلیسی؟ خوب معلومه باال، موضوع رو هم باال مینویسیم

ساب مرده دنبال موضوعات جدیده . ساب ملک دنبال موضوعاته جدیده ملک هست. ساب جوك دنبال موضوعات جدیده جوکه: رمز
  مرده

  

  

 

  آرگیو منت –دي بِیت : تلفظ

  :حاال یکی از اون بیت ها این بود که . دو بیت با هم بحث کردیم مشاجره شدسرِ : رمز

  J. به جهنم بگذر کوچه ما بن بست است/ اي که از کوچه معشوقه ما میگذري

  .آره گیومه رو نگاه کن بحثم رو داخلش نوشتم! وسطش یک گیومه اي داره: رمز

  ی سندبه معن documentمثل . پسوند اسم ساز هست ment: نکته

 

 

  اسکی پ –اوِید : تلفظ

  ا وحید فرار کرد، فرار کرد، فرار. ا وحید فرار کرد از زیر کار: رمز

  از کی فرار میکنی؟ : رمز
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 runهمون حالت . اما دومی فرار کردن از چیزي است. هست) …پیچوندن، دور زدن(اولی بیشتر فرار کردن از زیر کار : تفاوت
away تو صفحه کلید کامپیوتر هم هست . رو دارهEsc خروج از برنامه است. گوشه باال سمت چپ.  

 

 

  ري وایز –ري فورم : تلفظ

  .میشه اصالح کردن یا اصالح reformهم میشه شکل دادن حاال  formیعنی دوباره  re: رمز

در واقع این کلمه همون . حاال دوباره دیدن میشه باز بینی کردن. به معناي دیدن میاد visitهم از  viseیعنی دوباره  re: رمز
edit هست.  

  .است) ویرایش.(…اولی اصالح روش هاست ولی دومی اصالح کتاب، مقاله یا : تفاوت

  

Lesson 6 

 
  فیس –اَپ رچ : تلفظ

و نزدیک شدن ) کم شدن فاصله(مفهوم هست نزدیک شدن فزیکی به دو . ي پرو یی هست به من نزدیک نشواَ برو چی بچه: رمز
  )صمیمی شدن(رفتاري 

  .شدن رو به رو شدن هست face to faceهمون : رمز

 

 

  دي س کاوِر –دي تکت : تلفظ

  )تیکش رو کشف کردن 2(تکراریه : رمز

  .دو تا میشه کشف کردن ترکیب این  . کنهگاهی اوقات منفی می dis. به معناي پوشش هست  coverریشش : رمز
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  )شکارآآ ن میشهآآ :رمزش. (منفی کنیم میشه آشکار کردن بر مال کردن unرا با  coverاگر 

  .میاد discoverوسایر موارد  detectدر حالت هاي جنایی میگن : تفاوت

 

 

  ف ال –د ف ك ت : تلفظ

  .نیز کاهش دهنده است deد فک کن ببین نقصت چیه؟ : رمز

  .شد؟ چون نقص داره) وِلو(فال  چرا: رمز

  .اولی بیشتر براي اشیا میاد و دومی همه جا میاد: تفاوت

 

 

  ور کر –ام پِ لو ئی : تلفظ

  .این پلویه کارمند ما هست تو کوفته بخور: رمز

میشه استخدام کننده یا  employer.استخدام شوند یا کارمند میشه employee.به معناي استخدام کردن هست employاز 
  .کارفرما

  workکه سرماییه جاودانی است / workمیکن نگو چیست  workبرو : رمز

  میشه همکار co worker. کال کسی که در حال کار هست تو اداره تو مغازه یا هرجاي دیگه

 

 

  اي گ نُر –نگ لکت : تلفظ

  !!نِ گله غفلت کرد: گرگ برده؟ چوپان غفلت کرد؟ میگنیک گله اي رو گرگ برده بعد میگیم چرا این گله رو : رمز

  !از نو نو نورِ وسطش میفهمیم که نادیده گرفته: رمز
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  .اولی سهوي است ولی دومی عمدي است: تفاوت

 

 

  چی ت –د س ي و : تلفظ

  .یوفتیمیاد میوه ممنوعه و آدم و حوا می!! با دو سیب فریبمون دادن: رمز

  .کنی کَلَک ؟ چی تو تقلب میکنی بالچی تو تقلب می: رمز

  .البته استثنا هم داره  I before E except Cهمیشه : نکته

 

 

  شُر لی –آن دا تد لی : تلفظ

قبال .داوود مشکوك میزنی!! یاد داوود میوفتیم همه به داوود شک کردن: رمزش.(هست به معناي شک هست doubtریشش : رمز
  .هم به قید تبدیلش کرد ly.هم که منفی میکنه un.)داوود خطر بود

  !!شولی مطمئنا که مزاحمت میشن اگه محکم بودي که کسی مزاحمت نمیشد: رمز

 

 

  فی وِري ت –پاپیو الر : تلفظ

میگیم پرفدار حاال واسه .حاال اینجا میشه چیزي یا کسی که همه طرفش هستن. میاد به معناي جمعیت populationاز : رمز
  .که مشهور شده از همین میاد popمثال موزیک .انسان میشه مشهور و واسه کاال میشه مرسوم و رایج

  .پرسن چی مورد عالقت هست؟ میگند فَو وارهفرض کنید از شما می: رمز

  آبشار محبوب همه/ فواره محبوب منه: یک شعر مسخره 
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  کام پی لی ت –ث ر : تلفظ

  .شد) ببخشید داماد(حسن آقا کامل شد خروس . سارا خانم کامل شد عروس شد: رمز

  )هم آوایی دارن(م پیلیت کا  ملکا  :رمز

 

 

  کاس تو مر –ك اليِ نت : تلفظ

  همین آقاي پش دري/کُالیِنت مشتري: شعر! بردارهاکُاله مشتري هاتون رو برندارید کُالیه : رمز

  !!و گرنه کالباس بگیر/از ننه عباس بگیر/ کاستومر، کاست رو بیار ماس بگیر: مغازه دار به ما میگه: رمز

  .هست.) …گوشه کنار خیابون و (هستن اما دومی عام .) …اداره ها، دفترها سازمان ها (اولی مشتري هاي خاص : تفاوت

 

 

  ث ر –کام پِ ري هن سی و : تلفظ

  .یه هوا بزرگتر میشه جامع comprehensiveحاال . میاد به معناي کامل completeاز : رمز

  .تو همین درس داشتیم: رمز

 

 

  د س ي و –دي ف رآد : تلفظ

  !!د فرهاد کاله برداري کرده سر همه رو شیره مالیده رفته: رمز
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  .تو همین درس داشتیم: رمز

  

Lesson 7 

 
  دي لی –پست پن : تلفظ

  .اداره پست نامه ها رو به تاخیر انداخت: رمز

  .به معناي دیر کردن میاد lateآخر از  lay!! دلی دلی نکن دیگه دیر میشه: رمز

 

 

  اَك سِ پت –کن سنت : تلفظ

  .اونایی که سن استخدامشون رد نشدهیعنی . ما کم سن ها رو براي ادارمون پذیرفتیم مسن ها رو رد کردیم: رمز

دیدید کسایی که وِب میدن عکسشون رو که میبینی گلزار هست، قرار . عکست رو پذیرفتم، فیلمت داغونه وِب بده وِب بده: رمز
  شخصیتش الله زار هست یه چیز داغونه!! میگذاري شن زار هست

  .میاد agreeاین دو لغت رسمی هست و در محاوره بیشتر 

 

 

  )بال کی(بل کی  –مسی و : تلفظ

ریتمش هم یکی هست با معنیش . میشه توده اي و حجیم massiveحاال . هست به معناي جرم و توده است massریشش : رمز
  )هم آوایی دارن(

به معناي  bulkyبه معناي توده هست حاال  bulkریشش از ! ریزي پر نمیشهباك حجیمی داره ماشین ما هرچی بنزین می: رمز
  البته کیک و کلوچه بولکی هم که معروفه نون هاي پف کرده نان رضوي. توده اي و حجیم میشه
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  پاد –کَپ سول : تلفظ

مادر بزرگ هاي مشهدي به . حاال چی کپسول هاي آتش نشانی و غیره چی کپسول هاي دارویی Jخدایا چی جور یاد بگیرم : رمز
  کفسوالت رو خوردي ننه: کپسول میگن

  .دست یک محظه است شکمت یک محفظه دیگه است! میگیم پاهات یک محفظه هست: رمز

 

 

  )کان زِرو(کان سر و  –پِري زِر و : تلفظ

هم که تو  serveکه از پیش میاد و  preریشش تابلویه . گوشتا رو تو فریزر نگه داري کن خراب نشه. یاد فریزر میوفتیم: رمز
  .میشه از قبل سرو کردن که همون نگهداري هست preserveحاال . رستوران ها شنیدید

  !!چون انرژي زیادي داره  کنسرو ها رو نگه داري میکنیم به ویژه کنسرو لوبیا. یاد کنسرو میوفتیم: رمز

بعد از انرژي که . سه تا کنسرو لوبیا مفصل خورد و یک چند تا نخود هم ضمیمش کرد 2یه روز یه بنده خدایی یه شب غذا نداشته 
  .رو قبرش مینویسن که بادي وزید و گلی پرپر شد!! کنهآزاد میکنه کناریش فوت می

 

 

  کان دمن –د نانس : تلفظ

  !!کنن هانکن محکومت مید ناز : رمز

گود برداري هاي غیر !! بعد محکومم میکنن چرا غیر اصولی کن دم) غیر قانونی(فرض کنید من یک زمین رو اونقدر کندم : رمز
  .اصولی

  .دومی رایج تر است: تفاوت

 



 
Babapour2010@gmail.com 

 

  ا تی پی کال –یو نی ك : تلفظ

  !!لوازم آشپز خونش معروفه. هست   میاد به معناي واحد unitریشش از : رمز

حاال میشه دیگه خیلی خاص مثلش . معموال افزایش دهنده است aرو خوندیم به معناي معمول و مخصوص حرف  typical: رمز
  .پیدا نمیشه که میگیم منحصر به فرد

  .اولی در محاورات هست و دومی در بحث هاي علمی میاد: تفاوت

مثال قم رو به انگلیسی رو . این قاعده شاید صادق نباشد) مثل اسامی(البته در کلمات غیر انگلیسی . میاد uهمیشه بعدش  q: نکته
  )مینویسن qغالبا با ( ghمینویسن یا با  qتابلو هاي سطح شهر یا با 

 

 

  دان پور –تُرِ ن ت : تلفظ

  .اسمش ندید پدیده/ جدیده این یه نوع/ که هیچ کسی ندیده/در تورِن تو رگبار و بارون شدیده: رمز

میشه  torrent of questionsرگبار باران و هم رگبار غیر واقعی مثل  torrent of rainsهم رگبار واقعی معنی میده مثل 
  )موج سواالت(رگبار سواالت 

  ن میشه رگبارحاال پایین ریخت) پور ریختن رو سر عروس و داماد: رمزش(هم میشه ریزش  pourمیشه پایین دیگه  down: رمز

 

 

  دیس الیک –ري زِ نت : تلفظ

  !!ریز ریزِت میکنم اگه از دستت من بِرَنجم : رمز

  )منفی ساز هست disدرضد موارد  70الی  60البته .(میشه دوست داشتن حاال منفی شده میشه تنفر داشتن like: رمز
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  دیس ترب –مو لست : تلفظ

  .میشن رو دادیم به پلیسما لیست کسانی که مزاحم ما : رمز

  چرا مزاحم ناموس مردم میشی؟ دوس دارم: رمز

    

 

 

  دیز مال –گلومی : تلفظ

  )فرعی حاال اینجا جا به جا شده gloomyاصلی بود  dismalدر قسمت قبل .به ندرت اینجوري میشه(تکراریه : رمز

  آن پِري دك تد –آن فور سین : تلفظ

  حاال اینجا منفی شده.خوندیمریشهاش رو قبال : رمز

  

Lesson 8 

 
  مگنِ فاي –جو رِیت    َ    اگ ز: تلفظ

  .َجري کشیدیم تا تو رو بزرگ کنیمیک ز: والدین بعضی وقتا به ما میگن: رمز

که  magnify glassمثال . میاد به معناي مگا یا میلیون megaاز . یک نفر رو بزرگ میکنن) منظور مرگه(همه دارن مگ : رمز
  .میشه ذره بین
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  لی من  –اَمِ تر : تلفظ

  )یا اَنترن(تو فارسی هم میگن آماتور : رمز

  تو فوتبال حرفه اي اَم/ تو لی لی من ناشی اَم: رمز

  .)بارش یکم منفیه(ولی دومی واقعا خرابکار میشه . اولی مبتدي هست اما ممکنه کارش رو ناشی انجام بده: تفاوت

 

 

  مِ دي یِم –مدي یا کر : تلفظ

  .سایز میدیوم رو که دیگه همه شنیدن. میاد mediumاز همون : رمز

  .کنیمبراي کیفیت از اولی استفاده می: تفاوت

 

 

  )داي وِر سی تی(دي وِر سی تی  –وِرا یِتی : تلفظ

  .میاد به معناي متنوع هست varyریشش از . تنوع رو در سطح جامعه میبینیم) براحتی( وِ راحتی: رمز

  .دایی وسطی تنوع داره تیپش، هر روز با یک تیپ میاد: رمز

  .اولی در مباحث علمی و دومی در محاوره ها میاد: تفاوت
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  وِي دي –ولی د : تلفظ

) ع(یاد ولید تو سریال امام علی. هست validگیم حاال چیزي که ارزش و اعتبار داره می. میاد به معنی ارزش و بها valueاز : رمز
  !!فرض کنید دانشگاه میگه مدرك ولید معتبره مدارك دیگه ارزش نداره) محمد رضا شریفی نیا بازي کرده(

  !!!چون والدین واسشون ارزش داشتن نه ما!! یا اگه تو مدرسه کاري مکیردیم به ما میگفتن برو با ولیت بیا

Invalid  توي گوشی موبایل هم یکی دو رقم کم یا زیاد بزنیم میگه . هستبه معناي نامعتبرinvalid number  

  !!هر وِیتی یک وزنی داره. میاد به معناي وزن weightاز : رمز

 

 

  بی االي و –سر واي و : تلفظ

  !!میگن بعد جنگ کی زنده ماند؟ فقط جناب سروان زنده مانده. میاد به معناي زنده  viveاز : رمز

  …در شرایط سخت به کار میره زنده ماندن بعد از جنگ، سرطان، تصادف و 

  !!هم همون معناي بودن رو میده دیگه be.میشه زنده بودن be aliveحاال !!!) االهی زنده باشی:رمزش(میشه زنده  alive: رمز

 

 

  بیزار –وي رد : تلفظ

  !!یه وِرد عجی مجی التَرَجی. میوفتیمیاد وِرد و غذاهاي عجیب و غریبه هري پاتري : رمز

  من کشته نجیب ها/ بیزارم از عجیب ها: شعر: رمز

  .در محاوره بیشتر اولی میاد: تفاوت
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  اُت اس تَن دینگ –پِرا می نِ نت : تلفظ

  .میگن با هرکس بپري همون طوري میشی. هرکس بی رامینه گمنام هست!! هرکس با رامینه برجسته است: رمز

  معانی دیگر آن برآمده، مشهور، مهم

  پس میشه رو به بیرون ایستاده یعنی میشه برجسته. هم یعنی ایستادن  standیعنی بیرون out: رمز

 

 

  سیف تی –سک یو ري تی : تلفظ

  .یاد شیشه هاي سکوریت میوفتیم که امنیت هم دارن: رمز

  !امنیت دارهیه قفلی سفارش دادیم هی مگیم سفته محکمه : رمز

  safety remove harddiskفلش رو که هم میخواید از کامپوتر بکنید میگه 

 

 

  م سی و –بالکی : تلفظ

  !!داشتیم درس قبل تو: رمز

  آن وي لینگ –ري الك تن ت : تلفظ

  !!خانمش میگه از این طرح الك تو من ناراضی امیه آقایی به : رمز

  منفیش کرده میشه بی میل unبه معناي خواستن حاال . ریشش هست Will: رمز

 

 

  اَپِ رِنت –آب وي یِس : تلفظ
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  تکراریه: رمز

  .آخر غالبا پسوند صفت ساز است ent. آشکار هست) کنهکه فیلم رو پخش می(آپارات . به معناي ظاهر شدن میاد   appearاز : رمز

  
Lesson 9 

 
  سِ رآندینگ –وِسی نتی : تلفظ

  .بیشتر حومه شهر رو با این کلمه میارن. از وسط بیا بیرون از اطراف بیا. وسینی تی وسط نه اطراف بله: رمز

  !!سه راند دیگش اطراف خونه شما!! سه راند از مسابقه اطراف خونه ما برگزار میشه: رمز

  .واسه اطراف میاد around the cornerو  near byو  nearدر محاوره بیشتر از 

 

 

  وان هاندر ِد یِرز –سن چِري : تلفظ

 percent.) سنت هست 100چون یک دالر (یک سنت یکصدم دالر هست . هست) 00٫1(به معناي یکصدم  centریشش از : رمز
  .میاد centبه معناي درصد نیز از همین 

    

 

 

  رف –رِي ج : تلفظ

  !!میگیم رگه خشمش باال زده). از نظر آوا(ریج شبیه رگه دیگه: رمز

  !!شب خشممون باال بزنه 10ساعت ) راسه(از امشب قراره رف: رمز
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  اوي دنس –داك یو منت : تلفظ

  !!شبیه دوکمس دیگه به دوکممون سند وصل کردیم: رمز

  !!دسش شاهد دارم، نکنه سو استفاده کنهاوا ! اوا دسش مدرك دارم: رمز

  .رودمی) چه جرم و چه شواهد علمی(اولی براي بایگانی هست و دومی براي اثبات به کار: تفاوت

 

 

  فی نیش –کان کلود : تلفظ

هست و تموم چون بچش هم همراهش !! کنه کانگرو هستاولین حیونی که تو روز کارهاش رو تموم می. یوفتیمیاد کانگرو می: رمز
  .کنهمی

  .گیم میاداز همون فینال و فاینالی که تو فارسی هم می: رمز

  .در محاوره بیشتر اولی میاد: تفاوت

 

 

  سر تین –آن دي نايِ بِل : تلفظ

منفی کرده و  Un! کننمیگیم کارفرماها دین هاي مختلف رو انکار می. میاد به معناي انکار کردن هست denyریشش از : رمز
able هم به معناي قابل هست.  

  !مشخصه: به دکتر میگیم گه مطمئنی سرطان خاصه؟ دکتر هم میگه: رمز
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  ویت اس تَند –رِزیست : تلفظ

  .)میگذاریم  Rدر فزیک هم به جاي نماد مقاومت حرف ! (کنهیه آدم ریزي ست که در برابر افراد درشت مقاومت می: رمز

  .به معناي ایستادن میاد standریشش از : رمز

  .اددومی فقط براي انسان می. اولی هم براي انسان و هم غیر انسان میاد: تفاوت

 

 

  س کر سی تی –لَک : تلفظ

اینجا هم میشه همون . گیم که دلم لَک زده براي یه مسافرتتو محاوره هم می!! لَک نسبت به لک لک یه لک کمبود داره: رمز
  !!کمبود داشتن دیگه

  .که قبال هم خوندیم.یادبه معناي کمیاب می scarceریشش از : رمز

 

 

  س ناب –ایگ نُر : تلفظ

  قبال خوندیم: رمز

  .)ختم میشه اول ترجمش هم بی هست bآخرش به !! (کننما یه سري اسناد داریم به اسناد ما بی محلی می: رمز

 

 

  در –چلنج : تلفظ
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  !!حاال تو چاله بقیه رو به مبارزه می طلبیمخود کلمه شبیه چاله است : رمز

  مبارزه کن) دیر نشده(تا در : رمز

  

  

 

  س مال –می نی يِ یچِر : تلفظ

  !!گیم که مینی یاتوري هستمیاد تو فارسی هم می miniریشش از : رمز

  .)اسمال کوچک شده اسماعیل هست(همه یاد دارن .رمز نمیخاد: رمز

  

  

 

  اُرِ جین –سورس : تلفظ

  !!در بریتیش سوس خونده میشه سس هم که منبع چربی هست دیگه. sourceپایین مقاله ها مینویسن : رمز

  .از اورجینال میاد میگیم سی دي اورجینال یعنی اصلی: رمز
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  سر پس –اك سل  : تلفظ

  .دیداکثر شما انسانهاي برتري هستید که به آموزش خودتون بها می) خیلی معروفه(یعنی عالی  excellent: رمز

  !اول کامپوترها بدتر بود اَس، سپس بهتر شده است: رمز
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  و من لی –فمی نین : تلفظ

  یاد فمینی میوفتیم نهظت زنان: رمز

  !و من لی بپوشم: گنخانم ها بعضی وقتا می. به معناي زن میاد womanاز : رمز

    

 

 

  اَسند –مو نت : تلفظ

  !!من و تو باال رفتیم بقیه جاموندن: رمز

  …سال 50سال  40سال  20ریم قبال هم داشتیم از سن باال می: رمز

  

  

 

  کن تست –کم پی ت : تلفظ

  …مسابقه کمپوت خوریه بخور بخور بیشتر بخور هی هی . یوفتیمیاد کمپوت می: رمز

  !!)کنکور واقعا همین طوري هست دیگه(کنن؟ کو آن تستی که بر سرش رقابت می: رمز

  .برروي قسمت دوم و در اسم و صفت بر روي قسمت اول هست) همون هجا در فارسی(در فعل ها غالبا سیالب : نکته 

معلوم میشه فعل یا اسم ) روي سیالب اول یا دوم(هم اسم معنی میدن با توجه نحوه خواندن آن  لغاتی که هم به صورت فعل و
  defectمثال .هستن
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  فی یِر –د رِ د  : تلفظ

  !!د رِ د رِ میترسه حول میکونه: رمز

  سیخ بشه فرفري میشه یه نفر از ترس به جایی که موهاش!! میترسه بندازنش تو ماکروفر سرخش کنن!! از فر میترسه: رمز

 

 

  من الیک –مس کو لین : تلفظ

  !بیشتر مسئولین کشور هم مرد هستن. جنس قوي یا مردانه رو مگیه. میاد به معناي ماهیچه muscleاز : رمز

  !خواممن الك مردانه می. از نوع مرد هست یا از جنس شبیه هست. میشه نوع یا شبیه like: رمز

 

 

  ت رِ د –منک : تلفظ

  .من نیز خطر کردم، تو نیز خطر کردي: رمز

در ضمن اگر آخر این .آن نیز از ت و ه تهدید میاد دیگه hو  t  !! کنه شما رو تَر کنهیه آپاشی رو در نظر بگیرید که تهدید می: رمز
  .بگذاریم میشه به صورت فعل یعنی تهدید کردن enلغت یک 

  .استاي اولی رسمی و دومی محاوره: تفاوت

 

 

  دیس پوزیشن –تن دن سی : تلفظ

سرش به درد !! یک خالفکار رو گرفتیم که تنش به دنس تمایل داره. میاد به معناي تمایل داشتن هست tendریشش از : رمز
  !!تمایل داره
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کنه میل پیدا مییاد حاال کسی که از یک موقعیت خوشش نمی. منفیش کرده disبه معناي موقعیت هست حاال  position: رمز
  .به یک موقعیت دیگه

  .کنیماستفاده می likeهر دو کامال رسمی است و ما در محاوره از : تشابه

 

 

  آن در ولی یو –آن در استی میت : تلفظ

اومده میشه زیر حد واقعی چیزي رو  underحاال چون . به معناي تخمین زدن، و برآورد کردن هست estimateریشش از : رمز
  آن درسته مهدي این مال رو دسته کم بپنداري؟؟ اینقدر تو سر مال بزنی. تخمین بزنیم

  .…گرفته میشه underدقیقا مثل باالیی . میشه ارزش value: رمز

ک جورایی میشه اغراق در واقعه ی. قرار گیرد معنیش میشه زیاد برآورد کردن underبه جاي  overاگر در هر دو : تشابه
exaggeration  

 

 

  وي نر –ویک تو ري یِس : تلفظ

  سوزهدل دشمنش می/ ویکتور ویکتوریا پیروزه: شعر میگیم. به معناي پیروزي میاد victory: رمز

داور کشتی بعد از مسابقه .به معناي باختن و گم کردن هست loseمتضاد این کلمه هم . به معناي بردن میاد winریشش از : رمز
  !!وینه برنده مسابقه ما اون نیست : میره وسط میگه

  .دومی بیشتر براي مسابقات هست. و کلی تر است. اولی به قهرمان نزدیک تر است: تفاوت

 

 

  سوِ رآل –نو مِ رِس : تلفظ

  حاال اینجا نامبرش زیاد شده  . به معناي شماره و رقم میاد numberاز : رمز
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  !!یعنی یکی دو تا نیست در حد هف هشت ال. میشه هفت seven: رمز

  

  

 

  وریو ابل –فلکسِ بِل : تلفظ

  Jکه یک دست بهش میزنی سمند میشه تیپا میزنی تیبا میشه. یوفتیمیاد یک ماشین فلوکس انعطاف پذیر می: رمز

بِل و سپاسین رو . متغییر هاي علمی رو با همین لغت تو مقاالت علمی میشنویم. به معناي تنوع داشتن هست varyریشش از : رمز
  yاون ور بل  xاین ور بِل !! شناسید؟ آقا این ور بِل یه متغییر هست و اون ور بِل هم یه متغییر دیگه هستکه می
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  پرُف –اوي دنس : تلفظ

  .اوا دستش مدرك دارم. داشتیمقبال : رمز

یعنی . یوفتیم میگیم رئیس دانشگاه مدرك ما رو پاراو کردیاد پاراو کردن هم می. میاد به معناي تایید کردن proveاز : رمز
  .)به معناي ضد آب ندارد water proofاین کلمه ربطی به . (پایینش رو مهر و امضا کرد

 

 

  االُن –سالی د ري : تلفظ

یعنی تک  soloگیم تو موسیقی هم می. هست به معناي تنها soleریشش . سالی داري پیش رو که باید تنها و منزوي باشی: رمز
  .خوان

  )االن(کی تنهایی؟ االُن : رمز

  .گوشه گیر تر است. درصد انزواي اولی خیلی حادتر از دومی است:تفاوت
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  آي سایت –وي شن : تلفظ

  .بینایی شماباید ویژه باشه : رمز

  !!آي سایت بینایی راه افتاد. به معناي چشم هست eyeریشش از : رمز

  

  

 

  پِر زي س تن ت –فی ري کو انت : تلفظ

.) مکرر هست(کنه یا تکرار میشه فرکانس هم در اصل همون موجی است که رفت و برگشت می. میاد فرکانس frequencyاز : رمز
  !فرار کنید مکرر از دام پلیس

  بدون سیستم نمیشه/ پرِ سیستمه همیشه : یه کافی نت هست همیشه سیستم هم هست کار کنی سر درش هم نوشته : رمز

 

 

  گلَ نس –گی لی مپس : تلفظ

ندازیم؟ چون میبینیم پِس حاال چرا به این گلیم نگاه گذرا می. یک گلیمی رو فرض کنید که یک نگاه گذرا بهش میندازیم: رمز
  !!ادبت رو بگیر از کجا بفهمیم منبعش کجا استگیم جلوي گلیم بیگلیم فروشی میبه ! میده

  Jبینیم یه عده تو گل هستن، یه نگاه گذرا میندازیم بعد یه فشار گذرا میدیم تا بیشتر برن تو گل داریم رد میشیم می: رمز

  .دارددر محاوره بیشتر دومی کاربرد . اولی اسم و دومی اسم و فعل هست: تفاوت
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  لَست –ري سنت : تلفظ

  !اخیرا رو سنش حساس شده: رمز

  !تابلو هست: رمز

 

 

  تن یِرز –دك ید : تلفظ

  )وقته گل نی!! (د کی این دهه تموم میشه بره رد کارش.  10یاد که در یونانی میشه عدد می decaاز دکا : رمز

    

 

 

  د و ت –ه زِ تی ت : تلفظ

  !که شک داري) حست هست(حزِته این : رمز

  !!قبال داشتیم همه به داوود شک دارن: رمز

  کال به صحت چیزي شک داریم دومی، و اگر دو به شک هستیم از اولی: تفاوت

 

 

  س تو پید –اَب سرب : تلفظ

  .یعنی ع ب ث absکنه سه حرف اولش مشخص می: رمز
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  بگیر بعد ترمز کالچ رو!! اس توپت خیلی احمقانه است احمق: رمز

    

 

 

  دي س پوت –کان فلِ ك ت : تلفظ

  !!یوفتیم، که داخل این ورزش درگیري هست ریشش هم اختالفه بین دو ورزشکار دیگهیاد کنفو می: رمز

  !!یوفتیم، این شهر هم بیشترین درگیري رو تو بحث جنگ ایران و عراق داشت دیگهیاد شهر دزفول می: رمز

  .درگیري چند نفر است اما دومی در حد یه لشگر هستاولی : تفاوت

 

 

  لس دن هف –) می نو ري تی(ماي نو رِتی: تلفظ

  راحته. قبال داشتیم: رمز

    
    

 

 

  لجِ ند –فی کشن : تلفظ

  کنتو فیکرو خیال کی هستی؟ افسانه بابا وِلش کن اون افسانه است به هستی فکر . خیال میاد) فکرو(از فیکرو : رمز

  زندگیش رو کشیدن به لَجن/ با افسانه راهنما لج اَند!! از زمانی که افسانه خانم راهنما شده همه باهاش لج شدن: رمز

  .هست) توضیحات روي آن(راهنماي نقشه سکه و مدال 
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  کی ن دل –ایگ ناي ت : تلفظ

  !!طرف یه گناهی کرد آتیشش زدن تو جهنم: رمز

  .میشه شمع که هر دو این لغات داخلش به نوعی آتیش داره Candle. ایشاال آتیش بگیره!! کی ن دلو آتیش زده: رمز

 

 

  کَن سل –ابا لیش : تلفظ

  !یک قاتل با یه بالش لغو کرد زندگی کناریش رو قبل از خواب: رمز

  !خیلی معروفه نیاز به رمز نیست: رمز

  محاوره اياولی رسمی است و دومی : تفاوت

 

 

  میو نی سی پِل –ار بِن : تلفظ

  از نوع شهري) عربی هستید(شما اَربید : رمز

  میشه شهرداري Municipality! از میون سه پل شهري ها رد میشن، بیرون سه پل روستایی ها: رمز

  .اولی رایج تر است: تفوت
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  ك ر ود –پا پی لی شن : تلفظ

  .یادپر طرفدار از همین می popular.بِرید دیگه بابا بلند شید، جمعیت: رمز

به    !! دراز آویز تزئینی: گنتو فرهنگستان فارسی به کروات می Lشبیه کر ِوات هست ، کرِواتمون الیه جمعیت گم شده : رمز
  !!پاپیون هم میگن دو بر پف

 

 

  آنست –فرَنک : تلفظ

  !!صادق فرنگی مثل توت فرنگی معروفه. از فرنگ اومده؟ صادقکی ! کسی که صادق هست رك هم هست دیگه: رمز

  !کسی که درستکار و صادق هست یعنی یکرو هست دو رو نیست.میاد یعنی یک  oneریشش از : رمز

 

 

  کن ت می نی ت –پو لُت : تلفظ

  .اُلوته کردن هم میشه همون آلوده کردن. کافیه حرف اولش رو بردارید: رمز

یاد باباش که از سرکار می. کنه و اسمش هم تهمینه استکوچولو شر رو در نظر بگیرید که همش خونه رو آلوده مییه دختر : رمز
  !!میگه کو تهمینه که باز همه جا رو آلوده کرده

  .میاد)  …مثال دریا و (اولی عمومی هست ولی دومی بیشتر براي آلوده کردن مایعات : تفاوت

 

 

  دیس کلُ ز –رِ وي ل : تلفظ
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  !!گن آشکار کردن فاش کردنکه به این کار می! یه راز رو وِل کنیم تو جمع: رمز

منفیش کرده به جایی که ببندیم  disحاال ) به نوعی معناي پنهان کردن هم داره(میاد به معناي بستن  closeریشش از : رمز
  .منفیش میکنیم آشکار میشه

 

 

  فور بی د –پِ رِ هی بی ت : تلفظ

  !!فرض کنید به یک جا ورود افراد پرو ممنوعه!! چون آدم پرویی بود منعش کردیم: رمز

  !!فوري درخت بید رو براي کسی ممنوع کردن که کسی سمتش نره: رمز

  .اولی رایجتر است: تفاوت

 

 

  اسن شو آل –ار جِ نت : تلفظ

  .ریشش از همون اُرژانسی میاد: رمز

  .قبال داشتیم: رمز

  .اولی خیلی حادتر هست: تفاوت

 

 

  این آف –اَد کو اي ت : تلفظ

  .دبی اینطوري نبود!! اَ تو کویت رفتیم همه چی کافی بود. یوفتیمیاد کشور کویت می: رمز

  .فیکا فیاینا. بگذاریم شبیه آخر معنیش میشه eآخرش یک : رمز

  .تو محاوره اولی رایج تر است: تفاوت
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  .غالبا خونده نمیشه اگر هم بشه معنی ف میده gh: نکته

 

 

  د مِ نش –دي ك ري ز : تلفظ

اگر به . هم نماینده کم هست   De.دیگه درشت رو افزایش دادن واسه این که مهمون ها زیاد شدن!! دیگه ریز رو کاهش دادن: رمز
  .متضاد این جمله میشه   inبگذاریم  deجاي 

  .که کاهنده هست معروفه dimerدستگاه . به معناي کم میاد dimریشش از . کاهش یافته) قلمرو اش(دامنش : رمز

 

 

  کی لی ار –آد بِل : تلفظ

آ دو باره گوش کن رسا و .  Audibleگیم حاال چیزي که قابل شنیدن هست می. به معناي صدا و شنیدن میاد audioاز : رمز
  .آشکار هست

  .واسه آب و هوا میشه صاف! رو روشن کنکله : رمز
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  کالمن نیست –جِر نا لیست : تلفظ

  سرکار داره …کسی که با ژورنال و مجله و . خیلی معروفه: رمز

  .میشه ستون column: رمز

  .مثل فوتبالیست. کننایجاد می) کننده کار(حالت فاعلی  ist.شنختم می istهر دو به : تشابه
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  د رو ت –ف می ن : تلفظ

  !فهمیه خانم قحطی زده بهش غذا نرسیده: رمز

  !تا کشاورز هاي میان درو کنن خشکسالی میشه. میاد به معناي خشک هست dryاز : رمز

  .اولی مربوط به غذا و دومی مربوط به آب هست: تفاوت

 

 

  ري اَکتی وِي ت –ري وایس : تلفظ

  !!شهر ي و آ، بعد طرف زنده می: زنیماینجوري شوك میفرض کنید یکی مرده بهش : رمز

  .دوباره احیا کردن میشه همون احیا کردن. هم میشه دوباره Re. میشه فعال کردن ، اَکتیو کردن Activate: رمز

 

 

  بِ گین –ك مِ نس : تلفظ

  خمیر عشق شروع کنیم با نون و پنیر پیتزا و! حاال درسته کم اس، اما بیا با نون خالی شروع کنیم: رمز

  .بگین شروع کنن کار رو دیگه: رمز

  .دومی رایج تر است. روداولی رسمی است و براي شروع برنامه ها مسابقات و فیلم ها به کار می: تفاوت

 

 

  الِ رت –آب زِر وِنت : تلفظ
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ناظر = آبزِ ر وِنت . observeگن مشاهده دقیق رو که در مسائل علمی میاد می. میاد به معناي مشاهده کردن observeاز : رمز
  !!وِنت 

  .)یاد آلبرت انیشتین مییوفتیم.( آلبرت آدم هوشیاري هست: رمز

 

 

  دي س تین گو اش –آي دن تی فاي : تلفظ

  .به معناي شناسه میاد idاز : رمز

  دید یا نه؟شه دوستان گوش بدید ببینید صدا رو تشخیص میمی یه صدایی پخش: رمز

    

 

 

  اي می گ رِ ي ت –ماي گی ري ت : تلفظ

  .ماي جِرَت کردن هم آوا با مها جِرَت کردن هست. هم آوا هستن: رمز

  اومده اولش imباالیی هست فقط یه : رمز

بیشتر براي مهاجرت هایی که منجر به اقامت کردن میشه . دارهمدت طوالنی تري ) دومی(اونی که تعداد حروفش بیشتره : تفاوت
  .کاربرد داره

 

 

  شپ –وِین  –وِصل : تلفظ

اون چیزي که ما رو به اون ور اقیانوس وِصل میکنه چی . اون چیزي که سراسر بدن ما رو به هم وِصل میکنه چیه؟ رگه دیگه: رمز
  هست؟ کشتی
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  برو خونه خالت/ وِین رگ و حالت/ تو که منو کُشتی/ کشتیوِصل رگ و : شعر میگیم: رمز

  .ندازهیوفته صبح لنگر میشَب کشتی راه می: رمز

  

  

 

  )این زي ست(این سی ست  –) پِر زي ست(پِر سی ست : تلفظ

  .پِرس می شه فشار دادن، حاال یک پا اولش میاد: رمز

  .میشه اصرار کردن همون پا فشاري کردن هست ولی وقتی تو کالم میاد: رمز

    

 

 

  میس تی –هی زي : تلفظ

  .هست به معناي غبار hazeریشش ! ما تو خونمون یه حوضی داریم که مه آلود هست: رمز

  بینی؟ تو مه اَم تو نمی) نیستی(کجایی میستی : رمز

هم اطراف  mistyو  foggyیه ذره رقیق تر است نسبت به  hazy.رو همه جا میگن foggy.به معناي مه است foggy: تفاوت
  ).یه مه خاصی است( گنکوهاي آتشفشانی رو می

 

 

  رِي   –گی لیم : تلفظ

  !!حاال این گلیم تو شعاع پرتو نور میدرخشه!! این گلیم دیگه سالمه مثل درس قبل پِس نمیده: رمز

  .xکه ما معموال میگیم اشعه  xرو همه شنیدن دیگه میشه شعاع  x-rayتو فزیک که : رمز
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 r که واسه شعاع هم از نماد  radiusشه شعاع ریاضی می. هر دو شعاع نور هست با شعاع دایره در ریاضیات متفاوت هست: تفاوت
  .کینماستفاده می

 

 

  ري واي زِر –ادي تور : تلفظ

  .یادبه معناي ویرایش کردن می editاز : رمز

  .reviseقبال ریشش رو خوندیم : رمز

  .اما بهتر اولی در مطبوعات و دومی براي کتاب و مقاله. یادجا می هر دو همه: تفاوت
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  ال لس –آن رو لی : تلفظ

  !برو تو فیلم جنایی آن رولِ غیر قانونی رو بازي کن. میاد به مهناي قانون ruleریشش از : رمز

  .کنهاین الله است که غیر قانونی کار می. میاد به معناي قانون lawاز : رمز

هم میشه  lawyerگن ولی دومی قانون هاي نوشته شده مملکت رو می. گذارناولی قانون هایی که افراد از خودشون می: تفاوت
  .زنههست حرف می) مکتوب(وکیل که بر اساس این نوع قانون

 

 

  اپا نن ت –راي وِل : تلفظ

  اي ول رقیب/ راي وِل رقیب: رمز

  .رقیب از پا نه: تو بازي بستکتبال داور میگه. ایستنتا رقیب هم در مخالف هم می 2. یادبه معناي مخالف می oppositeاز : رمز
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  هارش –واي لنت : تلفظ

  .اینطرف معلومه که خشن و پرخاشگر هست!! طرف داره واي واي میکنه: رمز

  !سگ ما هار شده، خشن شده: رمز

    

 

 

  کُرو ال –برو تال : تلفظ

  )اتاقت( گه برو تاقت شه میوقتی وارد خونه می. کنهیه آدم بی رحمی رو در نظر بگیرید، تمام زن و بچه رو از خودش دور می: رمز

  .یوفتیمیاد کوره آدم پزي هیتلر ظالم تو جنگ جهانی می: رمز

 

 

  کم پِ تی تر –اپا نِ نت : تلفظ

  .تو این درس داشتیم: رمز

  .رقابت کردن competeریشش رو خوندیم : رمز

 

 

  فایت –بِرآل : تلفظ
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اگر حرف اول آخرش رو برداریم و بعد چپه . دهاین ها رو آشتی می) خواهر(کنن بعد یه خار با هم دعوا می) برادر(دوتا بِرار : رمز
  .تو جنگ هم به نوعی دعوا هست. به معناي جنگ هست warبخونیم میشه 

  جنگ و دعوا چیه؟فایده : رمز

  .اولی رسمی و دومی محاوره اي است: تفاوت

 

 

  فوتو کپی –) دوپلی کی ت(داپ لی کی ت : تلفظ

کنه یعنی کپیش تاش می 2دیم یکی می. گیم دوبله با ما حساب کردنتو فارسی هم می. میاد به معناي دو برابر doubleاز : رمز
  .هم میشه دستگاه تکثیر هست duplicator. کنهمی

  )نمی خاد(خودشه : رمز

 

 

  سوِي ج –وي شز : تلفظ

  وحشی از/ وي شز : رمز

  سوا کن وحشی ها رو ببر، اهلی ها رو بگذار: رمز

  .اولی هم براي انسان هم حیوان، دومی فقط براي حیوان کاربرد دارد: تفاوت

 

 

  ر ت ي شن –وِر لی نگ : تلفظ

آخر اسم مصدر ). مصدر(اسم=  ing+میشه فعل. گرفته ingحاال اینجا فقط یه ) ویل چرخیدن ویل گشتن(ریشش رو خوندیم : رمز
  .ها در فارسی اش هست

  هست) چرخش(روتیلشون اومده وسط موجودات در حال ام سی زدن : رمز



 
Babapour2010@gmail.com 

 

 

  آپ رِسد –آن در گو : تلفظ

  .ختم میشه نیز یه حالت پستی داره dogداره که یه جورایی میشه تو سري خور معنی کرد، واژه هایی که به  underاوال : رمز

  .کسی پِرِس شده تو اجتماع، میشه مظلوم: رمز

 

 

  ترو –تراست : تلفظ

  .این کلمه رو برداریم میشه اعتماد کردن h.ندازیم پایینیاد میاز رو تراس خونه از هرچی بدمون می: رمز

  .هم پرتاب کنم) تو رو(از رو تراس میتونم ترو : رمز

) مثال چیزي رو تو سطل آشغال میندازید(هست و دومی محیط عوض میشه ) مثل موشک(اولی پرتاب همراه با فشار شدید : تفاوت
  .یاد و کاربرد دارهدومی بیشتر می 

 

 

  کن فی یوز –بی وي ل در : تلفظ

  نوه ها زدن تو سر بی بی حاال بی بی از درد گیج شده: رمز

  !!گیجه دیگه) سیم هاش قاطی کرده(کسی که فیوز هاش پریده : رمز

  .دومی رایجتر است) منگه(اولی بیش از حد گیجه : تفاوت
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  دي وِ لُپ –اکس پند : تلفظ

  !!چشم نخورهاس پند ها رو گسترش دادن تا کسی : رمز

  .کنندر رشته عکاسی ظاهر کردن معنا می Jدیوِ لُپش رو پرو تز کرده رژ گونه زده توسعه داده : رمز

 

 

  چِنج –آل تر : تلفظ

  !!رو تغییر دادن به ساتور) یه اسم خارجی(اسم آرتور : رمز

  گن چی این جِ چی اون جِهم می مشهدي ها. چنجه رو تغییر دادیم به شله. افتید؟ چِنجه یاد چی غذایی می: رمز

 

 

  اَد لت - مِ چر: تلفظ

که با این پخته شدن فرق  cookedگیم پختن غذا رو می  . من چرا پخته نشم؟ من باید از نظر اجتماعی بالغ و پخته بشم: رمز
  !کنهمی

  زنننی نی رو که دار نمی. کننرو واسه بزرگسال ها اجرا می) عدالت(اَدا لت : رمز

 

 

  سِ ري اس –هلی  –سک ري د : تلفظ
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  .از بس مقدس جدي بوده، بعدا جدي هم ترجمه کردن. سعی کنید مقدسات رو جدي بگیرید و با اون ها شوخی نکنید: رمز

  یه حالی داره اماکن مقدس و مطهر: رمز

  .یه سري جدي باش: رمز

  

  

 

  ادي ت –ري وایز : تلفظ

  …قبال داشتیم: رمز

    

 

 

  پِرا میس –پِلج : تلفظ

  .دن که تا آخر عمرشون با هم باشننفر تو پالژ قول شرف به هم می 2. یوفتیم کنار دریایاد پالژ می: رمز

  .عروس به من قول دادي که به کس دیگه اي ندي) میز(برا میس : رمز

  .)شوخی بود. …فقط یه جا خونده میشه دي جی الی گیتر .)شودهیچگاه تلفظ نمی gقبل  d: نکته

  )به ترتیب اهمیت(درجه بندي 
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  این فورمال –اَکسی د ن تال  –سوپِر فی ش آل  –این دیف رِنت  –ك ژو آل : تلفظ

  .کنهحاال فرض کنید کَژو آل خانم رفته دکتر هی بساغ ش اشاره می. تا معنی رو ترکیب کنید میشه ب س آ غ  4حرف اول : رمز

  .این دفه رو بی خیال شو. میاد به معناي متفاوت indifferentاز : رمز

سوپر فیش سطحی . فقط جنبه فاکتور داره. کنه فیش هاش هیچ اعتباري ندارهیه سوپر مارکتی فیش هاي سطحی صادر می: رمز
  …میده

  .به معناي تصادف میاد accidentاز : رمز

  .رش کناین فرم ها غیر رسمی هست مهم نیست پ. میشه رسمی formal: رمز

 

 

  پِرآسِ کیوت –پِر سو : تلفظ

  .یادو در محاوره بیشتر می. آخر آن هم تعقیب قانونی کردن هست  sue.پرسون پرسون تعقیبش کردن تا دسگیرش کنن: رمز

خالفکاره سکوت بقیه خالفکار ها اقرار میکنن اما این !! گه برا سوکوتمه کنن؟ میبه یه خالف کار میگن چرا اینقدر تعقیبت می: رمز
  !!کنهمی

 

 

  یو ناي تد –یو نا نی مس : تلفظ

  )یک راي شدن! (یونان و مصر یکپارچه شدن: رمز

  .…و  uniqueو  university و  uniformمثل . شروع میشه یک اتحادي داخلش هست uniواژه هایی که با : رمز

 

 

  الك –فور چِ نت : تلفظ
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  !!زنه که حقش رو بگیره و خوشبخت بشهاینقدر زِر می. میوفتیمیاد آدم هاي پر چونه : رمز

  یعنی شانس باهات یار باشه یا به عبارتی خوش شانسی good luck.الکی لوك، لوك خوشانس: رمز

 

 

  لی در –پاي نی یِر : تلفظ

  .لوازم صوتی تصویریش معروفه. از همه جلو زده. پایانی هست نه بابا پیشگام هست: رمز

  !!مانی ما پول اوناست. هانی ما عسل اوناست. هست) تو خارج(رهبر اون ها ) تو فارسی(هادي ما . میشه هدایت کردن lead: رمز

 

 

  این وِن تیو –اینو وِ تیو : تلفظ

  پوالش رو بگیر!! از روش هاي نو آورانه اینو بِ تیغ: رمز

  .میشه اختراع کردن invent: رمز
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  لدل –وي ك  –تین  –سلن در : تلفظ

گن احتمالش ضعیف یعنی می.بعد ضعیف هم به مرور زمان شده کم. کسی که الغر میشه یکم ضعیف تر هم میشه دیگه: رمز
  شهرام داره چاق میشه/ اَسالن داره الغر میشه: شعر میگیم.کمه

  !!یه سینی الغر و نازك: رمز

  نیکی قویه/ویکی ضعیفه: گیم واسش شعر می. ضعیفه) ویکتوریا(ویکی خانم : رمز
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  !یوفتیم که کمهیاد ترشی لیته می: رمز

 

 

  .این رو قبال داشتیم

    
    

 

 

  اي منس –وست : تلفظ

  )هم آوایی دارن(وس وسیع : رمز

  .یوفیتم، شرکت زیمنس هم پهناور و وسیع هست و همه جا شعبه زدهیاد شرکت زیمنس می: رمز

 

 

  .قبال داشتیم

    
    

    

 

 

  مگ نِ تی یو ت –ك پسی تی : تلفظ

  !!خوري تو گنجایشت تموم شدحاال میگن بهش کبسته چقدر می. آقا یه بنده خدایی خیلی شکمو هست: رمز
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نه توتش مگه : گیمیه درخت توت پیدا کردیم توت هاش اندازه گوسفنده حاال همه شعر واسش می. میلیون میاد megaاز : رمز
  مگ نِ تی یوت بزرگی/ بزرگه

 

 

  پی رس –پِنِ ت رِیت : تلفظ

  .کنهیه نفر داره با خودکار داره زمین رو سوراخ میکنه و به الیه هاي زمین نفوذ می. یوفتیممی penیاد : رمز

  !!تازه یادش اومده گوش هاش رو سوراخ کنه) پیر(یه آدم پیرس : رمز

 

 

  پان چِر –پی رس : تلفظ

  !!تازه یادش اومده گوش هاش رو سوراخ کنه) پیر(یه آدم پیرس : رمز

  .پنچر فارسی هم از همین ریشه است. افتیممی) دستگاه سوراخ کن(یاد دستگاه پانچ : رمز

 

 

  اك ز َکت –اَك یو رِیت : تلفظ

  یه کورِ دقیق/ اَکیورِیت دقیق. سایر حس هاشون دقیق هست) روشندالن(کورها : رمز

  !!دقیق میخوام که صدا رو خوب ز َکت کنه) ظبط(رفتیم ظبط فروشی میگیم یک ز َکته : رمز

  .یاداولی در مباحث علمی و دومی در محاوره می: تفاوت

 

 

  ماي ك روس کُپ: تلفظ
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  تابلویه: رمز

 

 

  تَن ك فول –گر ِ یت فول : تلفظ

  !!کنیمگزاري میاز این میوه سپاس . یوفتیمیاد میوه گري فوروت می: رمز

  .میاد دیگه سپاس گزار thank youاز : رمز

  .نیز پسوند صفت ساز هست ful: نکته

  )مشرف فرمودید(اولی با کالس تر است : تفاوت

 

 

  وِري –کاشز : تلفظ

  .گفتکردم محتاط و مراقب باشم، کاش حسم میکاش حس می: رمز

  .خواي وِري؟ محتاط وِري از کنار بِريمی: رمز

 

 

  شور –کن فی دنس : تلفظ

  .که یوزِر و پسورتمون لو نره! یوفتیمیاد یک کافی نت مطمئن می: رمز

  .خیلی ها دنبال یه شوهر مطمئن هستن: رمز

  

Lesson 17 
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  اَکرَك تیو نس –پِلی  –  اَپی ل: تلفظ

  !!بده جذابیت داره) پوالتاز ( از پی الت . کنیم که جذابیت داره واسمونما از چیزهایی درخواست می: رمز

  .هست به معناي لطفا که نوعی خواهش و درخواست است pleaseریشش : رمز

اگه یه جایی تَرَك برداره، از ترکش همه چی : رمز این ریشه هم میگیم که . به معناي جذب کردن هست attractریشش : رمز
  .جذب میشه

  .صفت هست attractive.شنخیلی از صفت ها با این پسوند به اسم تبدیل می. پسوند اسم ساز هست ness: نکته

 

 

  فا لو ار –اَد کت : تلفظ

  !اَ دیگه معتاد نشی دیگه معتاد : رمز

  فال رو دنبال کن ببین سرنوشتت چیه؟: رمز

    

 

 

  داشتیم قبال

   

  

 

  اَتن تیو –ا وِ ر : تلفظ
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  !!آگاه اَند آوارگی یعنی چهآواره ها : رمز

  اَتا این شخص ناشناسی که تو میگی دیو هست متوجه اي؟. توجه هست attention: رمز

    

 

 

  آن فور چِنت –میس فور چِن : تلفظ

  .پرچانه ها بدخت هستن. هست که خوندیم fortuneریشش : رمز

  .دومی رایج تر است: تفاوت

  

  

 

  رِف رِین –اوید : تلفظ

  وي وي وي وي وي اجتناب کن، جیزه اي: رمز

  نرو دیگه. از رفتن اجتناب کن: رمز

  

  

 

  می زِر ِ بِل –رِچی د : تلفظ

  اما فرشید خوشبخته   بدبخته) رشید(آقا رچید : رمز

  .می زاره بره بدبخت از این شهر: رمز

  )بخاطر سهولت در تلفظ(شه خونده نمی chقبل از  t: نکته
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  بر آل –کگ : تلفظ

  !!کگ میشه بشکگ: رمز

  !!بشکه محسن سبزي، محمود نون وا از همکارهاي محل هستن) بهرام(برام : رمز

  یادیاد و دومی براي بشکه هاي خیلی بزرگ میمی) کوچکتر(اولی بیشتر براي خمره : تفاوت

 

 

  فید   –نوریش : تلفظ

  !!نهارش رو دادن تغذیش کردین: رمز

  غذا میاد foodاز : رمز

  .دومی همه جا میاد. اولی رسمی تر است: تفاوت

 

 

  راف –هارش : تلفظ

  !قبال هم داشتیم، هار شده خشن شده: رمز

  .رافائل آدم خشنی هست و دست هاي زبري هم داره: رمز

  

  



 
Babapour2010@gmail.com 

 

  امونت –کو آن تی تی : تلفظ

  .میشه کیفیت،خیلی معروفه quality: رمز

  !گیرنمقدارش زیاد شده حتی آقایون هم مییه مانتو میزان و : رمز

    

 

 

  چز –اُپت : تلفظ

  !اُ چی انتخابی کردي؟. میاد به معناي انتخاب و گزینه optionریشش از : رمز

  !!انتخاب کردن راه دیگري نداریم) جز(چز : رمز

  
Lesson 18 

 
  ك لَ مِ تی –ترَ جِ دي : تلفظ

  )…مصیبت بال فاجعه و (منظور از تراژدي یا آثار غم انگیز هست یا اتفاقات غم انگیز : رمز

  .گیمي مهدي کنده شد مصیبت وارده را به خانواده محترم تسلیت میکله: رمز

  

  

 

  واکر –پِ د س ت ري انت : تلفظ
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گذاره حاال کسی که پا در خیابان می. هم که خیابان میشه Street. شه رکابهم می pedal. به معناي پا هست pedریشش : رمز
  .گیم عابر پیادهمی

  .کنناستفاده می walkerبراي افرا مسن هم از واکر . میاد به معناي پیاده رفتن هست walkریشش از : رمز

 

 

  س کی م –گ لَنس : تلفظ

  .قبال خوندیم: رمز

تو مباحث علمی هم . خورنمیاد که سر می skimاسکیمو ها از همین . برداریم) مثال سر شیر (منظور از رویه گرفتن رویه غذا : رمز
: رمز. هم میشه پوست که یه جورایی سطحی است skin. نگاه با تمام جزئیات هست scanیه نگاه گذرا هست و  skimدیدیم که 

ین سر خوردن داره رویه غذا رو بر می داره و یک نگاه گذرا به کسایی که با تعجب بهش نگاه یک اسکی مو رو در نظر بگیرید که ح
  !!میکنن میندازه

 

 

  فو ن دز –باد جی ت : تلفظ

  هم آوایی داره: رمز

  بهت بودجه دادن؟) پوند(چند فوند : رمز

  

  

 

  کلِ وِر –اَ جِ ل  –نی م بِ ل : تلفظ

  .نیست ها اما خیلی فرز و زرنگ هستبیشتر ) یه وجب(نیم بال : رمز
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  .کسی که عجله داره فرز و زرنگ هست. یاداز عجله می: رمز

  .ده از نظر کله زرنگ و باهوشهکامال نشون می: رمز

  

  

 

  هندل –منی پو لی ت : تلفظ

  .)معنا هاي زیادي دارند!! (من این پول رو دستکاري کردم از روش برداشتم شرمنده: رمز

  .به دست گرفتن امور رو میگیم مدیریت کردن. میاد به معناي دست handاز : رمز

 

 

  کر لس –رِك لس : تلفظ

  .ما یه رئیس بی احتیاط داریم. میشه احتیاط rack: رمز

  معروفه  . یعنی دقت care: رمز

  .هست) کنهمثال کسی که خیلی خرکی رانندگی می(درجه اولی کمتر و دومی بسیار شدید : تفاوت

 

 

  لُرید –هرید : تلفظ

-لو لر هاردي در اون دنیا فیلم ترسناك بازي می. یوفتیمیاد لولر هاردي می. لورید هورید: دوتا کلمه رو به این صورت بخونید: رمز
  !!کنن
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  رور –رِي و : تلفظ

  .کنیموقتی رگمون از خشم میره باال، صدامون رو بلند می) گفتیم رگ هاش از خشم زده باال(میشد خشم . رو خوندیم rage: رمز

  )هم آوایی(رو رِش ، غرش : رمز

 

 

  این اکس پِن سی و –اکو ن آ می کال : تلفظ

  .دنبال یک کانونی هستیم که اقتصادي باشه هزینه هاش. یعنی اقتصاد میاد economyریشش از : رمز

نیست  cheapدرسته ارزان به معناي .اومده منفیش کرده میشه چیزي که گران نیست inحاال یک . میشه گران expensive: رمز
  .ارزدمی. اما گران هم نیست

 

 

  گی ري س –لوب ري کیت : تلفظ

  !!من نگرانم که لو بِره روغن کاري کردم. جنسی رو روغن کاري کردم به جاي جنس آك غالب کنه فرض کنید من یه: رمز

  .کننتو فارسی هم شنیدیم که گریس کاري می: رمز

 

 

  کی ري اي تیو –این جی نی اس : تلفظ

  .افتیمبه معناي مهندس هم می engineerیاد . هست به معناي نابغه geniusریشش از : رمز

  !کننهر روز یه کرایه اي رو واسه خودشون خلق می. به معناي خلق کردن create: رمز
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Lesson 19 

 
  پر دا کت –هار وِ ست : تلفظ

  !!حوس کردم محصول رو برداشت کنم: رمز

  !!تولید کن و پرورش بده) سگ(گه برو داگ گیم چی تولید کنیم؟ میبه طرف می: رمز

  .یاددومی در صنعت میاولی در کشاورزي و : تفاوت

 

 

  پِ لن تی فول –ا با ن دنت : تلفظ

  .…باند مافیا فراوانه، باند پانسمان، باند هواپیما و . اباند هاي فراوانی داریم: رمز

  .در این بازي زیاد هست) به معناي خطا foul(یوفتیم که پِنالتی و فول یاد یک بازي پر از خطاي فوتبال می: رمز

 

 

  رِست لس –آن اي زي : تلفظ

  !ریشش نیست اشتباه نگیرید easy.آرام ) هیس(هیز : کیم تو فارسی هم می. به معناي آرام  هست  easeریشش : رمز

یاد یه آدم . حاال این واژه میشه کسی که آروم و قرار نداره یعنی بی قرار. میاد به معناي استراحت کردن هست restریشش از : رمز
  .افتیمکه بی قرار هست می) استرس(پر استرِست 

 

 

  اس تی می ت –کَل کیو لیت : تلفظ
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  .تابلو هست. افتیمبه معناي ماشین حساب می calculatorیاد : رمز

  .تیمِ ت خواستم نتیجه مسابقه رو تخمین بزنهاز : رمز

  .اولی دقیق هست و دومی تخمینی است: تفاوت 

 

 

  اَت رك ت –) اَب زورب(اَب سورب : تلفظ

  یه ابزاري که مایعات رو به خودش جذب کنه چیه؟ حوله: رمز

  .از ترك ها آب جذب دیوار میشه: رمز

  .چیاولی جذب مایعات هست و دومی جذب همه : تفاوت

 

 

  اي و لی یو ایت –اس تی می ت : تلفظ

  .)از تیمِ ت خواستم نتیجه مسابقه رو تخمین بزنه: رمز(داشتیم االن : رمز

  .حاال این کلمه میشه ارزش و اعتبار کسی رو حساب کنیم که میشه ارزیابی کردن. به معناي ارزش و اعتبار هست valueاز : رمز

 

 

  بی ت –مور سل : تلفظ

  یه ماري به ما حمله کرد مارو سه لقمه کرد شما رو چند لقمه کرد؟: رمز

  .بریم از همین ریشه استکه در کامپیوتر به کار می) بایت:تلفظ( Bite! یه ذره بی ت) بودن=بید(چقدر بی ت : رمز

براي مثال به . (شودخوانده میاگر آخر کلمه حرف صدا دار باشد و قبلی آن بی صدا باشد مشابه خود حرف انگلیسی : نکته تلفظی
  )هیوج به معنی بزرگ:تلفظ hugeهاگ به معنی در آغوش گرفتن و : تلفظ hugدقت کنید یا  biteو  bitتلفظ 



 
Babapour2010@gmail.com 

 

 

  پر شن –کو دا : تلفظ

  .کت ها سهمیه ما و مانتو ها سهمیه شما: رمز

  پرس غذاگیم یه به جایی که بگیم یه سهم غذا می. همون پرس غذا است: رمز

  .قبال داشتیم

 

 

  فوربید –بن : تلفظ

  )من= بن (شه یعنی هم آوایی داره در تلفظ و معنیش دهن یه جور باز می: رمز

  .قبال داشتیم: رمز

 

 

  فرایت –پنیک : تلفظ

کارشناسی ارشد بعد پنکه ري زیره پنکه سقفی درس بخونی واسه واقعا بعضی از پنکه ها هم ترس داره می. یاد پنکه میوفتیم: رمز
  !!ديارشد و دکتري رو اون ور ادامه می.Jخونی کنده میشه بعد اون ور واسه کارشناسی اشهد می

  !قبال داشتیم شیرین و از فرهاد ترسوندیم: رمز

  .یاد و علمی تر است ولی دومی در محاوره کاربرد دارداولی در ترس هاي روان پزشکی و روحی می: تفاوت
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  سوت بِل –اَپ رو پی ري ایت : تلفظ

  .اَبرو باید ظاهرش مناسب باشه: رمز

  .یادمی forدر محاوره با حرف . گیم که یه سوئیتی بده که مناسب باشهرفتیم بنگاه می. اولش یه سوئیتی داره: رمز

  .اولی با کالس تر است: تفاوت

  

Lesson 20 

 
  ا ك زي ت –اي مِ رج : تلفظ

  .خارج شداز مرز : رمز

  .این کلمه رو که دیگه آغازیان هم بلد هستند: رمز

  .)منفی هم میکند inالبته گاهی اوقات (هست  inو پیشوند درون  hard externalگن هست مثال می exپیشوند خارج هم : نکته

 

 

  ر گ د –جگد : تلفظ

  .یاد یه ژکت میوفتیم که دندانه دندانه و موج دار بافته شده: رمز

  .rقرار دادن  jهمون قبلی هست فقط به جاي : رمز

  .اولی دندانه هاش خیلی نوك تیز هست ولی دومی مالیم تر است و حالت موج دار هست: تفاوت

 

 

  س تی –لین گر : تلفظ
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  .مونه سر جاشندازه باقی میکَشتی وقتی لنگر می. از واژه لنگر گرفته شده: رمز

  .یادماندن میاز ایستایی به معناي : رمز

  )االفی(اولی زمانش طوالنی تر هست : تفاوت

 

 

  اَ ت ك –تاي دي  –اَم بوش : تلفظ

یاد مشخصه که همین دور و برا بینیم عمه بوش میاومدیم خونه می. هم کمین هست و هم نتیجه کمین یعنی حمله است: رمز
  حاال پشت بوته رفتن میگن کمین کردن. یعنی بوته bushهست به معناي پشت و  amریشش  Jکمین کرده 

  میشه پنهان کردن hide: رمز

  )جنگ تن به تن(اَ تکی حمله کن دیگه چند نفر به چند نفر؟؟ : رمز

 

 

  دي وي اس –کرَ فتی : تلفظ

  کرَفتی مکارگیم که چه خوب بعد ما بهش می. یکی از آدم هاي مکار و موزي سر ما رو گول مالیده رفته: رمز

  .شناسیمدي ویس تا آدم منحرف می: رمز

  

  

 

  دیس اُ بی دي انت –د فا يِ نت : تلفظ

  !!کنهدفاع سرکشی داره تیم ما به حرف مربی نمی: رمز
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  شه مطیععبد هم می. یادعبیداهللا از عبد می. یادبه معناي مطیع که از عبد می obedientریشش : رمز

 

 

  پاوِر –وي گر : تلفظ

  .گیریم که قدرتمون رو نشون بدیمفیگور می. شبیه فیگور هست: رمز

  )قدرت اهللا نوروزي!! (هست power god new dayره خارج میگه اسمم طرف می: رمز

  

  

 

  و نیش –پِر ي ش : تلفظ

  )پرهپرش کنه تو دره نابود میشه می(قبال داشتیم : رمز

  . )…بینه ونش نیست اومده خونه می(قبال داشتیم : رمز

 

 

  بِري ك بِل –فرَ جِل : تلفظ

  !شکنه فداي سرتیه فرجی میشه هر چی می: رمز

  .میشه چیزي که قابل شکستن هست که میشه شکننده breakableحاال . یعنی شکستن break: رمز

  .رودترجیحا براي اشیا اولی و براي انسان دومی به کار می: تفاوت
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  ایم پی ري زِن –کَپ تیو : تلفظ

  کنیمخایم یه نفر رو اسیر کنیم از کف گیر استفاده میمی: رمز

  .اسیر هست) پیرزنه(ایم پی ر سنه . پیشوند در و داخل هست im.میشه زندان prison: رمز

 

 

  سک سی د –پِراس پِر : تلفظ

  .شهبره موفق می) راه راست( کسی که به راه راس پِر : رمز

  !!گن این ساك کی هست؟ میگه ساك یه سید موفق هستیک ساکی تو فرودگاه جا مونده می: رمز

 

 

  رِد –ات  –دي ور : تلفظ

تونیم بگیم یه جورایی می. بعضی از دیوار هاي مدرسه و دانشگاه رو خوردن و بعضی ها رو یادگاري نوشتن. یوفتیمیاد دیوار می: رمز
  !خونه عمال خورده دیگهمیکه کسی که کتاب هاش رو 

  .هم که خیلی تابلو هست readو  eat: رمز

  .یاریممی devourخواندن و خوردن با اشتیاق را با : تفاوت

  

  
Lesson 21 

 
  ري کو است –پی لی : تلفظ
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  بود دیگه pleaseقبال داشتیم ریشه : رمز

  .سوال داشتن یه جورایی در خواست کردن هست دیگه. به معناي سوال میاد questionاز  quest: رمز

  .یاداولی در درخواست هاي اداري و دومی در محاوره می: تفاوت

 

 

  تا یِرد –وي ري : تلفظ

  .کنیمی) زر زر(بسه دیگه خسته شدم چقدر ویر ویر : رمز

  !تایر بازي کردم خسته شدم: رمز

  .دومی خسته جسمی استاولی خسته روحی و : تفاوت

 

 

  کرَش   –کالید : تلفظ

  کنهطرف میاد ك الیی بِکشه تصادف می: رمز

  )کرج(حاال طرف که الیی کشید کجا تصادف کرد؟ تو کَرَش : رمز

 

 

  وِ ري فاي –کان فرم : تلفظ

  بکشهگذاریم بره تو و قلیون باشه بعد می 18+کنیم که هرکس اومد تو کافه تاییدش می: رمز

  هرکس وِر میزنه تصدیقش میکنیم که به مرحله زِري فاي نرسه: رمز

  .اولی محاوره اي و دومی یکم رسمی تر است: تفاوت
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  پِر دي کت –اَن تی سی پِی ت : تلفظ

  .تونن آینده رو پیش بینی کنناَنتی و سپِیت یه قدرتی دارن که می. انتظار هم یه نوع پیش بینی هست دیگه: رمز

  .از پیش دیکته کردن آینده میشه پیش بینی کردن. قبال هم داشتیم: رمز

 

 

  کو آن د ري –) داي لما(د لِ ما : تلفظ

  …با معرفت باشه میگه تنگ ها) نه(گه دلِ ما تنگ نا یه آدم بی معرفت که می: رمز

  کو آن دري که مرا از سر درگمی برهاند؟: رمز

 

 

  باي پس –دسور : تلفظ

باید با تورهاي مجاز !! رندو تور هستن که از بیراهه ها و راه هاي فرعی به صورت قاچاقی می. یوفتیمیاد تورهاي مسافرتی می: رمز
  .بریم

تو از راه . رمباي پس من از کنار گذر می. هم به نوعی کنار یا به موازات بوده by.به معناي عبور هست passریشش همون : رمز
  …اصلی برو

 

 

  ورث –مِ ري ت : تلفظ
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  !!همین مهریه ات برام ارزش داره: رمز

  !بده که ارزش ترکوندن رو داشته باشه) قرصی(گیم یه ورثی رفتیم داروخونه می: رمز

 

 

  ترَنس فر –ترَنس میت : تلفظ

  .با ترَن زیت واسمون کاال ارسال کردن: رمز

  .واسمون انتقال دادن) ترانس الکتریکی(رو  ترنس. یوفتیماز فر آخرش یاد فرستادن می: رمز

 

 

  رِلی ز –رِ وي ل : تلفظ

  کلی دوندگی کردیم تا این لیف رو آزاد کینم. از تو گمرك آزاد کردیم) لیفی(یه لیوي رو : رمز

) کردناخراج کردن و برکنار (خالص کردن از کار ) مرخص کردن و آزاد کردن(خالص کردن از مکان :خالص کردن به سه معنا
  )آرام کردن تسکین دادن ترك دادن(خالص کردن از درد 

  !!کنهماشین رونیز رو آزاد کردن از گمرك بعد دیدیم زیرش داره ترشح می. هر دو معنی یه جورایی همون خالص کردن هست: رمز

 

 

  بی ویل در –بفل : تلفظ

  !!گیجش کردن) وافور(با منقل و بفور : رمز

  .بی بی از درد گیج شده. 14درس  توقبال داشیتم : رمز
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  پی ري زِن باس –ور دن : تلفظ

  رئیس زندان رو یا نه؟) آوردن(وردن : رئیس کل زندان هاي کشور به مامورا میگه: رمز

  .هم که میشه رئیس boss. میشه زندان prison: رمز

 

 

  کن فس –اَك نا لج : تلفظ

اَکه ناله هم کرد بگذار تا بناله تا . کنهدونه اعتراف میحاال اطالعات رو کسی که می. میشه دانش و اطالعات   knowledge:رمز
  .اعتراف کنه

  !!کنهکنه یا همون اقرار میداره اطالعات رو فسی آزاد می در واقع طرف. کافیس تا اقرار کنی تا تو مجازاتت تخفیف بدیم: رمز

 

 

  ا کو اي تی –جاس تیس : تلفظ

  .داره juهر دو اولش . میشه قاضی judge.افتیم که عدالت کشور ها رو به هم ریختهیاد یه جاسوسی می: رمز

  .…یه ایرانی با یه ایرانی دیگه یه . یه کویتی با یه کویتی دیگه برابر هست. میاد به معناي مساوي equalاز : رمز

  .اولی رایج تر است: تفاوت

 

 

  کال پی ري ت –دلین کو انت : تلفظ
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  .گیریم فرار نکنهدو لنگون مجرم رو می: رمز

  !رو بدید به صالحینمیوه کال بدید به مجرمین خوبش . یوفتیمیاد میوه کال می: رمز

  .حالت مقصر یا خطاکار هست. اولی جرمش یکم کمتر هست: تفاوت

 

 

  ري ف یوز –ري جِکت : تلفظ

. توي برخی از ریموت ها هم هست. تو گوشی ها هم هست! کننفرض کنید یه عده که دارن رد میشن همه چی رو رد می: رمز
reject اگر ! کنه بیرونزنی سی دي رو پرتاب میرو که میr  رو برداریم میشهeject  که خلبان ها هم دارن وقتی حادثه پیش میاد

  .زنناین دکمه رو می

-به جایی که استفاده کنن ردش می. هم منفیش کرده refمیشه استفاده کردن  use.گیم طرف رفوزه شده یعنی رد شدهمی: رمز
  .کنن

 

 

  س تار و –دي پ راي و : تلفظ

حاال حریم خصوصی . هم میشه خصوصی privateپیشوند کاهش و  De!! از دو پراید همه رو محروم کردن همه ایرانی ها رو: رمز
  .افراد رو کاهش دادن یعنی محرومشون کردن

  ستاره هاي آسمون فقط بلداند چشمک بزنن ! ستاره ها رو از غذا محرومشون کردن. اولش ستاره داره: رمز

 

 

  پارت نر –س پوس : تلفظ

  همسر) سپاس(س پس : گیهبره آقا میهمسر واسه آقا چایی می: رمز

  .یه پارت نر شریک یه پارت ماده شد. اینجا منظور از شریک یعنی همسر: رمز



 
Babapour2010@gmail.com 

 

 

  ك ري ِر –و کی شن : تلفظ

  شvo براي اینکه قاطی نکنید . میشه تعطیل vacationو کی بشه به ما شغلمون رو بگن؟ : رمز

به معناي  carrierبا . سه حرف اول رو چطور بخونیم که حرفه معنی بده؟ به صورت کار بخونید بعد حرفه تو ذهنمون میاد: رمز
  .باربر و حمال اشتباه نگیرید

 

 

  –آنس تی بِل : تلفظ

  .منفیش کرده unحاال . میاد دیگه چیزي که ایستایی و پایدار هست stableاز : رمز

میده که  errorزمانی سیستم . هست به معناي خطا errorدر واقع هم ریشه با . ایرادي که داره اینه که نامتعادل هست: رمز
  .تعادلش به هم خورده

 

 

  مردر –هومِ ساید : تلفظ

  .میشه خودکشی suicideمثال . پسوند کُشتن هست icide! حامد سایت قتل رو به لطف خدا راه اندازي کرد: رمز

  چی جوري مرده؟ به قتل رسیده: رمز

  

  

 



 
Babapour2010@gmail.com 

  پا نیش –پِ نِ الیز : تلفظ

  .جریمه کردنپینه دارها رو . داور وقتی پنالتی میگیره یعنی بازیکن رو جریمه کرده دیگه. یاداز پنالتی می: رمز

  کنم ها پانشی بري سر درس و مشقت تنبیه ت می: رمز

  .پسوند فعل ساز هست ize: نکته 

 

 

  ار –بِ نِ فی شِ ري : تلفظ

  .بین بچه ها کی رو وارث کرد؟ بنِ فشَرو وارث کرد، بقیه رو محروم کرد. میاد میشه سود benefitاز : رمز

  ارث بر= ار : رمز
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  کرآ ُ لی –رِپ تایل : تلفظ

  !کننزنن و براي خزنده ها برنامه اجرا مییه گروه رپ تل می: رمز

  .هست به معناي خزیدن crawlریشش   شناي کرال خزنده ها خیلی عالیه : رمز

  .اولی در زیست شناسی و دومی در محاوره رایج تر است: تفاوت

 

 

  س کرس لی –رِر لی : تلفظ

  کم) خیلی(هیلی/ هم آوایی داره وِرلی کم . رو خوندیم ریشهاش: رمز
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  …قبال خوندیم اسکناس کم شده : رمز

  .اولی رایج تر است: تفاوت

 

 

  پر هی بیت –فُر بید : تلفظ

  .قبال داشتیم: رمز

  

  

 

  رشِ نال –ال جی کال : تلفظ

  !با آدم هاي منطقی لج هست. لجه که من منطقی اي هستم: رمز

  .اینه که منطقی باشی تا پیروز بشی) راهش(راش : رمز

  .اولی رایجتر است: تفاوت

 

 

  دیس پِلی –اگزي بی ت : تلفظ

  )کسی که اهل قرص اکس هست(دن؟ ایکس هی بید حاال تو نمایشگاه چی ها رو نمایش می. میشه نمایشگاه exhibition: رمز

  .اینجا محدود کرده. گاهی منفی ساز هست گاهی محدود ساز Dis. رو کنترل ها نوشتن. یکی از معانیش نمایش هست play: رمز

  پِ را گ رِس –پِر سی د : تلفظ

  .حتما شنیدید که این پروسه باید طی بشه. میاد به معناي پروسه  processاز : رمز



 
Babapour2010@gmail.com 

  .میگیم پروژش پیشرفت کرده   .شبیه پروژه است: رمز

 

 

  کاشن –پِر کاشن : تلفظ

  .هرکس بره کاشون باید احتیاط کنه: رمز

  cautionنوشته  dangerپشت برخی از لوازم برقی اگه دیده باشید به جاي . آن افتاده است preهمون باالیی هست فقط : رمز

  هوش خودت رو دار نزنی : میشه اینطوري هم بگیم. به معنی هشدار هست

 

 

  ري مو و –اکس ترَکت : تلفظ

) مثل تراکتور(هم میشه کشیدن  exit) tractمثل .(پیشوند بیرون هست Ex!! قرص اکس رو از تَرَك دیوار استخراج کردن: رمز
  .کنیمحاال سر جمع میشه بیرون کشیدن که استخراج کردن معنی می

اگر بیرون کشیدن اطالعات . میشه حرکت دادن رو به بیرون removeحاال . که میشه حرکت دادن یا جا به جا کردن move: رمز
  یا پاك کردن deleteباشه میشه ) حالت نرم افزاري(

 

 

  پري وي اس –پِرا یِر : تلفظ

  .یادبه معناي قبل می preریشش از همون : رمز

  .هست nextمتضاد . یادبه معناي قبل می preریشش از همون : رمز
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  هاگ –ایم بِرِیس : تلفظ

  خوابه این برسش رو شبها در آغوش میکشه بعد می: رمز

  !یا هاج زنبور عسل بچش رو بقل کرد. کنن و روبوسی میکننشبیه حاجی هاست وقتی از مکه می یان همدیگر رو بقل می: رمز

  .اولی یکم رومانتیک تر است و دومی کلی تر است: تفاوت

 

 

  گاالنت –ولی یِنت : تلفظ

  ولی شجاع، میشه پدر پسر شجاع : رمز

  .قبال داشتیم: رمز

    

 

 

  دفکتیو –پارشل : تلفظ

  .هست completeمتضاد . یعنی چیزي که یه بخشش کمه که میگیم ناقص partial.میاد به معناي بخش partاز : رمز

  .هست perfectببین نقصت چیه؟ متضاد ) فکر کن(میگیم دفک کن . میشه نقص defect: رمز
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  این تنس –واي لد  –فی رس : تلفظ

  .کنه به طعمشوحشی رو در نظر بگیرید که شدید حمله می) فرز(یه حیونه فیرس : رمز

  .واي وحشی واي: رمز

  .این تَنسِ شدیدي داره: رمز

  

  

 

  هی ت –دي تست : تلفظ

  !!از دو تست متنفرم یکی کنکور یکی اعتیاد: رمز

  .تو، متنفرم از توهی : رمز

  .دومی رایج تر است: تفاوت

 

 

  س کاف –س نی یِر : تلفظ

  .نی یِر، نیشت رو ببند. هم آوایی داره) نی، نیش. (خود کلمه شبیه نیش هست: رمز

  .کنه آدم رومسخره می) گاو(مثه کاو : رمز

    

 

 

  ف رون –س ك آ ُ ل : تلفظ



 
Babapour2010@gmail.com 

  !کنماخم مییاد از کولم بره باال بهش تا می: رمز

  !فرعون در حال اخم کردن به قومش هست: رمز

  

  

 

  هارتن  –این کارِج : تلفظ

  .کنه زبان یاد بگیرنهمه رو توشیق می) کالج(این کارِج : رمز

  .برو هارت و پورت کن. دیمکنه ما هم بهش قوت قلب میطرف داره هارت و پورت می. به معنی قلب هست heart: رمز

 

 

  چِک –کن سی در : تلفظ

  .داره بررسی میکنه موضوع رو، نگران نباش) کسی(یه کنسی: رمز

  .تو فارسی هم میگیم طرف رو چکش کن: رمز

    

 

 

  پ ر زیت –وِر من : تلفظ

  .هست اون ور من هم هست) این وره من(این وِر من . کنیم حشرات موذي هستنهرجا رو نگاه می: رمز

  .کننیعنی مزاحم اند و اختالل ایجاد می. در واقع موجوداتی که تو بدن پارازیت هستن. پارازیت می یاداز : رمز
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  کراي –وِیل : تلفظ

  .وا ویال کردن تو عزاداري ها هم از همینه گریه و زاري کردن. یاد به معنی واياز ویلَ عربی می: رمز

  .هم آوایی داره. کردن ) گریه(کریه : رمز

  .اولی شدت بیشتري داره: تفاوت

 

 

  لُگ –سیم بِل : تلفظ

  .خودشه نیاز به رمز نیست: رمز

  

  

 

  فُرث –اثا رِ تی : تلفظ

  .اما خوشم میاد که اقتدار داري) اسارتی(در افارتی. یعنی حرفش خریدار داره. تو فارسی هم میگیم حرف طرف آثوریتی داره: رمز

  .)هم اسم و هم فعل است force(اولش بگذاریم فقط فعل میشه مجبور کردن  enاگر ! به قدرت رسید) فوري(یه نفر فُرسی : رمز

 

 

  این دیس تین کت –نُت رال : تلفظ

  .اما نوترون خنثی است+ و پروتون –تو شیمی داریم که الکترون بارش . از نوترون می یاد: رمز
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از همین ریشه و  distinct) دوستان گوش بدید ببینید صدا از کی هست(که قبل داشتیم.میشه تشخیص دادن distinguish: رمز
  .منفیش کرده inحاال . به معناي مشخص هست

 

 

  لِ د ل –ت راي فل : تلفظ

  .ترافیک کم شده: رمز

  .قبل داشتیم: رمز

  .اولی رسمی تر است: تفاوت
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  بیل در –آر کی تکت : تلفظ

  .تو فارسی هم خیلی معروفه میگیم طرف آرچیتکت کار هست: رمز

  !بیل داره سازنده ما. میشه ساختن build: رمز

  

  

 

  م ري اج –مت رِ مونی : تلفظ

  میریم و هانی طالق، سوار االغ دنبال طالق ! میترا و مانی ازدواج کردن: رمز

  .مهریه اش رو بده ازدواج کن: رمز

  .چرا که اولی پروسه ازدواج هست و دومی خود ازدواج. دومی رایج تر است :تفاوت
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  ال گیج –بگ یج : تلفظ

  .baggage cartچمدون هایی که چرخ داره رو میگن . میشه کیف bag: رمز

  luمیگذاریم  baمثل باالیی هست فقط یک به جاي : رمز

  

  

 

  لَ وِش –س کو آن در : تلفظ

  .لغت و معنی هر دو با اس شروع میشه! کنهپولش رو اسراف میاسکَندر : رمز

  .نون لواش رو اسراف کردن و هدر دادن: رمز

    

 

 

  اُوِر سی ز –اَب رد : تلفظ

اگر باز هم ادامه بدیم وارد خارج . رسیماول راه بوده ،بعد به یه منطقه وسیعی می. میشه وسیع broad.میشه جاده و راه road: رمز
  !شیمکشور میاز 

سر جمع .شه آنسويهم می over.که به معناي دریا هست seaدر اینجا هم ). یعنی خارج از کشور(گیم اون ور آب ما می: رمز
  .میشه خارج از کشور
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  اس کی پی –فیو جی تیو : تلفظ

  .)شنلغت و معنی هر دو با ف شروع می! (کنیمثه جت فرار می: رمز

  )قبال خونده بودیم.(میشه فرار کردن escape: رمز

    

 

 

    

  دي ز َ س ت ر –ك لَ مِ تی : تلفظ

  .)گیمکله مهدي کنده شد مصیبت را به خانواده محترم تسلیت می. (قبال خوندیم: رمز

  !د از دست تو بال من چی کار کنم بال؟: رمز

  .هم هست) …زلزله طوفان و (اولی فقط مصیبت هاي انسانی ولی دومی عالوه بر این مصیبت هاي طبیعی  : تفاوت

 

 

  پور –پاپِر : تلفظ

  .عاشق نون پنیرن/ تو زندگی اسیرن / میرن دیگه دارن می/ پاپِر هنه ها فقیرن : رمز

  .است و فقیره) پاره(نداره لباساش کَنده پورِ ) پول(کسی که پور : رمز

  .اولی درصد فقرش شدید تر هست: تفاوت
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  جِ لسی –ان وي : تلفظ

  !انده حسرته! انده حسادته: رمز

  )قبال خوندیم(میشد حسود  jealous: رمز

    

 

 

  کالکت –فال  –کلَپس : تلفظ

  )هم یاد رويچون دو لبش می(کلیپس هم تا حدودي از همین ریشه است !! کالهش پس افتاد جمعش کردیم: رمز

  .ریزه دیگهتوي پاییز هم که برگ درخت ها می. به معناي پاییز هم هست  Fall. افتادن) دیوار(از رو دیفال : رمز

  .کلکسیون هم یعنی جمع آوري کردن یه سري چیزا. گیم میاداز کلکسیون که تو فارسی هم می: رمز

  .شروع میشه به معناي با هم بودن هست coواژه هایی که با : نکته

 

 

  پِر سود –پِراسی کیوت : تلفظ

  تو درس هاي قبلی.قبال داشیتم: رمز
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  بِگ می: تلفظ

  بیجامش دو تا شده . یه جورایی شبه بیجامه هم هست! بِگم این دو همسر داره: رمز

  .هست 2پسوند  biقبال هم اشاره شد که : نکته

  
Lesson 26 

 

  پِرا بِ بل –پاسِ بِل : تلفظ

  .قابل پاس هست و شدنی هستچیزي که : رمز

  پِرا آبِبِل: یه آدمی فرار کرده بعد پلیس میپرسه ممکنه رفته باشه بابِل؟ ما میگیم: رمز

    

 

 

  ان فورس –کم پِل : تلفظ

  ! رو مجبور کردن به پول دادن) پول(حتی آدمهاي کم پِل : رمز

  .این کار فورس ماجور هست مجبورم کردن انجام بدم: رمز

    

 

 

  آن کامف ت بِل  –آن پی لی زِنت  –آك وِرد : تلفظ

  !آکبِر آقا ناجور دستپاچه میشه) یوفتیماکبر آقا می(یاد آکبِر آقا : رمز
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  !یه آمپول زن ناخوشایند و ناجور رو در نظر بگیرید. میشه خوشایند pleasant: رمز

گیم بیا رو میز حاال مهمون اومده می. هم میز tableبراي  forمیشه آمدن  come.میشه راحت یا آسون comfortable: رمز
  .هم این لغت رو منفی کرده un.بشین یعنی راحت باش) مبل(

 

 

  ریسک –وِن چِر : تلفظ

  !یه نفر با ویلچِر ریسک کرد: رمز

  )کنیمگرچه ما در زبان فارسی بیشتر از دومی استفاده می(اولی رایج تر است : تفاوت

  

  

 

  اَمی زینگ –آسم : تلفظ

  !!آآآآآآآآآ سم ریختی تو غذام؟؟ حیرت انگیزه : رمز

  .به معناي متحیر ساختن هست amazeریشش ! کنهزنه فرار میواقعا حیرت انگیز بود که دیدیم عمه زینگ می: رمز

 

 

  کن داکتر –گاید : تلفظ

  .است چون در عربی گ نداریم گ تبدیل به ق شده.از قائم عربی آمده است: رمز

البته راهنماي غیر انسانی مثال (کو دکتر هادي؟ هادي به دو معناي راهنما . یادبه معناي هدایت کردن می conductاز : رمز
  .و رسانا است) است …کاتالوگ و نقشه و 
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  کوول –کو انچ : تلفظ

  !کنیمدر کنج اتاق آتشی است که آتش را خاموش می: رمز

  .است کولر دیگه خنک کننده: رمز

 

 

  آتر –بِت رِي : تلفظ

  .به تره خیانت نکنی فاش میشه: رمز

  !از کسی که آتو داري فاش میکنی و میگی رازش رو : رمز

  

  

 

  سی –آتر : تلفظ

  .داشیتم االن: رمز

  .میاد toبا حرف اضافه . یه دو سه گفتم بریم: رمز

    

 

 

  سووث –پسِ فاي : تلفظ

  .یادبه معناي صلح و آرامش می peaceاز ! دیگه آروم باش ) بسه(پسِ پسِ پسِ : رمز
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  .زنه همه رو آروم میکنهناظم مدرسه یه سوت می: رمز

 

 

  ري پالي –رِس پاند : تلفظ

  .پاسخ دادن به دو معنا یکی واکنش دادن و دیگري جواب دادن! رئیس باند مافیا پاسخ ما رو داد: رمز

  .در موارد کتبی بیشتر میاد replyیاد ولی این در همه جا می. هست answerهمون : رمز

 

 

  کال –بِکن : تلفظ

بِکَن بریم، بِکَن بریم به سرعت برق : گیممی. فرض کنید میخوایم بریم تا جایی و عجله هم داریم و یکی رو هم باید صدا بزنیم: رمز
  !!و باد

  !زنیمبا کال همدیگر رو صدا می. تماس گرفتن هم میشه Call: رمز

  .ولی دومی حالت کلی داره و رایج تر است.هست …اولی صدا زدن همراه با اشاره دست یا چشم یا : تفاوت

  
Lesson 27 

 
  اگینس ت –دیس پایت : تلفظ

  !دست و پات بر خالف دست و پاهاي کس دیگه است: رمز

  !این اقدام کرد اگه اون سري علیه تو اقدام کرد؟اگه این سري علیه : رمز

  .دومی رایج تر است: تفاوت
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  این تراپت –دیس راپ ت : تلفظ

  ! به خاطر ته دیگی! اومدن تو مهمونی دیس ها را به هم ریختن: رمز

  !مراقب باش این تو راهت وقفه نندازه ها: رمز

 

 

  فالد –پاکس  –هاریید  –رش : تلفظ

زنن فرض کنید رفتیم رشت یه عده مردم دارن عجوالنه دارن اینور و اونور میرن خوب بعدش جوش می. رشت میوفتیم یاد: رمز
  .بعد دریا هم طوفانی میشه و یه موجی میاد همشون رو میبره!! دیگه

  .…هري عجله کن هاري: رمز

  .پاك شد آبله هامون: رمز

  !فلودم رو سیل برد.شبیه فلود هست دیگه: رمز

  

  

 

  فَست –رپید : تلفظ

  !خوننرو شنیدید دیگه که تند تند می rapحتما موزیکهاي . میشه سرعت rap.سر ي ع   رپ ي د: رمز

  )غذاي سریع(ها  fast foodحتما شنیدید دیگه : رمز

  too fastمیشه . اولی شدتش خیلی شدید تر است: تفاوت
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  یوز آپ –اگ زاست : تلفظ

. حالت خارج کردن مصرف کردن.اگر فعل باشه تقریبا همون کار اگزوز هست که دود رو خالی میکنه. میشه اگزوزاگر اسم باشه : رمز
  !رفتیم اگزوز فروشی میگیم اگزوز داري؟ میگه اگزوز ها رو کامل مصرف کردم

  .خودش رسیده یعنی نقطه اوج مصرفش یعنی کامل مصرف کردن upمیشه مصرف کردن حاال به  use: رمز

 

 

  وایو لنس –سوِ ري تی : تلفظ

  .تو فارسی هم میگیم طرف آدم سوِري هست: رمز

  .ختم میشه اسم هستن ceبیشتر کلماتی که به . کردریشش رو خوندیم قبال واي واي می: رمز

 

 

  لدل –ویک  –فی بِل : تلفظ

  !همه فیال قوي هستن دیگه. فیلِ ضعیف کمه: رمز

  داشتیم قبال: رمز

    

 

 

  مرج –یو نایت : تلفظ
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  .به معناي متحد رو خوندیم دیگه united: رمز

ازدواج با ادغام هم . به معناي ازدواج هم همین هست marriage ریشه ! مرجان ادغام میکنه مواد رو تو آزمایشگاه با هم: رمز
  .ربطش معلومه دیگه یه نوع یکی شدن هست

 

 

  هالت –سی س : تلفظ

  .با اي ستسیس هم آوا است : رمز

  !!حالت رو میگرن اینقدر با ماشین تند میري از آخر متوقف میکنن ها: رمز

  .استفاده میکنیم stopهر دو کلمه رسمی است و ما بیشتر از : تفاوت

 

 

  فُرو گل –ثی ریف تی : تلفظ

  )هم آوایی داره(ثر ِ فتی صر ِ فه جو : رمز

  !!بعد ازش میپرسیم چرا اینجوري شد میگه یه بنایی داشتیم که صرفه جو بودیه بنده خدایی خونش فرو رفت تو گل : رمز

  اولی رسمی است و دومی محاوره اي: تفاوت

 

 

  س تین جی –ماي زِر لی : تلفظ

  ما یه ذره پول میخایم خسیس: رمز

  !!ماسه از تو اینجا خسیس چیزي به ما نمی: رمز

  .دومی در محاوره رایج تر است: تفاوت
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  کی نگ –مانرك : تلفظ

  !کنیم حاکم، پادشاه، ملکهما نرخ تعیین می: رمز

  !!کی این رو شاه و پادشاه کرده: رمز

  
Lesson 28 

 
  بن دیت –اُت ال : تلفظ

  .حاال کاري که بیرون از قانون هست رو میگن خارج از قانون.هم میشه بیرون out.میشه قانون law: رمز

  .فرار نکنهبِبندید یاغی رو : رمز

 

 

  الِ ویت –پِ رِ مت : تلفظ

  !اینجا پر مد هست، مد ها رو ارتقا دادن بیا از اینجا خرید کنیم: رمز

  میشه آسانسور elevator.حاال اینجا میشه اولویت چیزي رو باال ببري میشه ارتقا دادن. الویت همون اولویت خودمون هست: رمز

 

 

  مل نو ریش –آن در نو ریش : تلفظ
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هم صفتش  ed.گرفته یعنی زیر نیاز بدنش تغذیه شده underحاال . به معناي تغذیه کردن nourishریشش رو خوندیم : رمز
  )دچار نداره(میشه سو تغذیه  undernourishment.کرده

  .یعنی بد و مضر mal: رمز

 

 

  دي پِکت –اي لس ت رِیت : تلفظ

  .بیشتر روشن کردن یه مطلب هست. لوستر هم کارش روشن کردن هست. لوستر رو میبینیدوسطش رو اگه نگاه کنید : رمز

هست هم کار ) با تصاویر به تصویر میکشه(هم کاره یه نقاش . به معناي تصویر یا عکس هست pictureاز . هست pictریشش : رمز
  )با کلمات به تصویر میکشه(یک نویسنده 

 

 

 رِویل –کلوز  دیس: تلفظ

  میریم بعدي. قبال داشتیم: رمز

  

  

 

  اکس تریم –اکسِ سی و : تلفظ

  .به معناي گران هست expensiveشبیه : رمز

  !رفتیم مغازه اکس فروشی میگیم قرص اکس داري؟ میگه اکس داریم بسیار زیاد هرچی که دلت بخواد: رمز
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  کلَمِ تی –دي ز َس تر : تلفظ

  .قبال داشتیم: رمز

  

  

 

  کات –سن سر : تلفظ

  )تلفظ یکیه. (به معناي حس میاد senseچون این از .به معناي حسگر هست اشتباه نگیرید sensorبا : رمز

  .ما باهم کات کردیم بریدیم: رمز

 

 

  کال پِ بِل –کال پی ریت : تلفظ

  )میوه کال بدید به مجرمین(قبال خوندیم : رمز

  .مجرمینبراي ) ببر(میوه کل پِ بل : رمز

  .دومی فقط معناي مجرم را میدهد. هست) دارد ableپسوند صفت ساز (اولی اسم و دومی صفت : تفاوت

 

 

  یانگ –جوِنل : تلفظ

  چی جوون بود؟. مشهدیا میگن این واژه رو: رمز

  !جومونگ میان ساله. یانگوم جوان هست: رمز

  .بیانگر سن طرف هستاولی حالت خام بودن طرف رو میگیم و دومی بیشتر : تفاوت
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  تم پِی شن –بِی ت : تلفظ

  .نشیم) بیت در عربی یعنی خانه(تو هر بِیتی یه تله گذاشتن باید مراقب باشیم وارد هر بیتی : رمز

  .طعمش وسوسم کرد temptفعل آن را خوندیم : رمز

 

 

 دم ند –این سی ست : تلفظ

  .رو به معناي پافشاري کردن خوندیم persistقبال .رو این سیستم اصرار کردم تو اون سیستم رو آوردي: رمز

) دامنت(بعضی ها هم میگن دستم به دمنت !! رو درخواست کردم از خارج بیاري تو اون دمن رو آوردي) دامن(من این دمن : رمز
  .ر میکننیعنی از شما چیزي رو درخواست میکنن و اصرا

  
Lesson 29 

 
  اَتم پت –تویل : تلفظ

  .بگذریم  …یاد یکجایی هم میوفتیم که آدم به زحمت میوفته.زحمت افتادیم) توي(ما اومدیم خونتون توي لِ : رمز

  .اَ تو هم تالش کن تالش کن تالش: رمز

 

 

  وابِل –میس تیک  -بِالندر: تلفظ
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  .خورهیه شخص قد بلند رو در نظر بگیرید مثل بابا لنگ دراز، که اشتباه کرده داره تلو تلو می  :ز  رم

  !میز رو اشتباهی تکه کرد: رمز

  !کسی که وا بِره ، تلو تلو میخوره: رمز

ه افراد هست اولی تلو تلو خوردن براي هم.یاداولی اشتباهی است که غیر قابل جبران هست ولی دومی در حالت کلی می: تفاوت
  .رهولی سومی بیشتر براي بچه هاي کوچیک که تازه راه افتادن به کار می

 

 

  بفل –دي ز : تلفظ

  !توي دیزي طرف چیزي ریختن و گیجش کردن: رمز

  )کننبا منقل و بفر گیجش می(قبال خوندیم : رمز

 

 

  وِیل –مرن : تلفظ

  .عزاداري کردن واسش) مرده(طرف مر نه : رمز

  داشتیم قبال وا ویال کردن ویله ویله: رمز

 

 

  دي سند –سب ساید : تلفظ

  قبال داشتیم: رمز
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  )دیس اي بِل(دیز اي بِل  –می م : تلفظ

  !میم ناقص شده میمون هست: رمز

  !منفیش کرده disحاال اینجا . میشه توانایی able: رمز

  

  

 

  پِر سی و –کامپري هند : تلفظ

  !کامی میره تو هند درك میکنه تو هند چه خبره : رمز

  .پذیرید ك که درکش کرده باشیم و متوجه شده باشیموقتی چیزي رو می.به معناي پذیرفته شدن میاد receivedاز : رمز

 

 

  گیو – اَك لیم  –کمِ ند : تلفظ

کمند خانم رو صدا میزنیم مورد . کیه؟ کمند خانمفرض کنید توي یه جمعی میخاید یک کسی رو مورد ستایش قرار بدید اون : رمز
. کامند: تلفظش.میشه فرمان command.بعدش که مورد ستودن قرار میدیم میسپریمش به خانوادش.ستایشش قرار میدیم

  .یادکماندو ها میوفتیم که فرمان بر هم هستن از مافوقشون

  .م هم میوفتیم دیگهیاد اکرام و تکری! خانم رو تحسین کن) اَکرم(اَکلَم : رمز

  .که دیگه معروفه نیاز به رمز نیست give:رمز
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  لَست –فاینال : تلفظ

  خودشه دیگه: رمز

  .قبال داشتیم: رمز

  

  

 

  رِلی ز –اگزِمپ ت : تلفظ

  ! اگه زن بگیري معافت میکنن از سربازي: رمز

  .قبال هم داشتیم: رمز

  

  

 

  اَب سرب –پِرآ ُ د  –وِي ن : تلفظ

  )همین تلفظ را داشت(رو هم داشتیم  vein).و این(وِین    میگن آدمهایی که بیهوده مغرورن رو به ما معرفی کن؟ میگیم این: رمز

  .رانندهاي پراید مغرورن)    جدیدا هم واقعا همین طور شده. (میاد به معناي غرور و افتخار prideریشش از : رمز

  .قبال داشتیم: رمز
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  فري کو انسی –رِپِ تی شن : تلفظ

  .میاد به معناي تکرار کردن repeatاز : رمز

  .قبال داشتیم: رمز

  

  
Lesson 30 

 
  اي لس ت رِیت –دي پِکت : تلفظ

  .داشتیم قبال: رمز

  

  

 

  فی تل –مرتل : تلفظ

  از زن و بچش میپرسیم براي چی مرده؟ میگن یه ضربه مهلک خورد بعد خونی شد و بعدش فانی شد ) مرده(یه نفر مرتل : رمز

  .بیماري فتعلی مهلک و کشنده است. یاد فتعلی میوفتیم: رمز

 

 

  النگس تُري –ناوِل : تلفظ

  .حاال چی نو هست؟ رمان دیگه) هم آوایی داره(نویه  novel: رمز

  .ساده هست نیاز به رمز نیست: رمز
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  این هبی تنت –آکیو پِنت : تلفظ

  .آن کوپه قطار رو اشغال کردن گرفتن بفرمایید این کوپه. میاد به معناي اشغال کردن occupyاز : رمز

  !!آدم ساکن بودن و ما متوجه نشدیم) همه(این هبه . رو داشتیم به معناي ساکن بودن inhabit: رمز

 

 

  دتر من –اَپوینت : تلفظ

فرضی کنید ما یه خونه اي داریم میخایم تعیین کنیم هر قسمتش رو براي چی تعیین کنیم؟ از پایین تعیین میکنیم میریم : رمز
  .هم شنیدید دیگه قرار مالقات appointment.از پارکینگ تا پِنت هوس.باال

  .کنم چی کار کنن دو تا رو تودوتارو من تعیین می. مشخص کنیدفرض کنید میخاید نقش کارگر هاي ساختمان رو : رمز

 

 

  اري یا –کوآر تر : تلفظ

میشه یه چهار دیواري که ما داخلش  quarterحاال .هست به معناي چهار quarریشش .رو هم داره) یا ربع(معناي یک چهارم : رمز
  .کو آرتور؟ تو اقامتگاهش هست.یه جور دیگه هم میشه واسش رمز گفت. به عبارت ساده تر اقامتگاه.اقامت میکنیم

  !کافشنت رو میدزدن/بچه هاي محل تُقسن/تنها منطقه نري ها/اي قشنگ تر از اریا. آریایی ها منطقشون تو ایران هست: رمز

 

 

  پِلیِ س –سایت : تلفظ

  .سایت هاي اینترنت فضاهاي مجازي هستن که ما داخلش میریم: رمز
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  اون محل آسانسور) پله است(این محل پِلَس : رمز

 

 

  ري سایت –کووت : تلفظ

چیزي که .میشه نقل قول quotation.میشد سهمیه quotaقبال داشتیم ).هم آوایی داره(چیزي که کوته شده، گُفته شده : رمز
  .مینویسن) گیومه(تو کتاب ها هم واسه اینکه بگن فالن جمله مال فالنی هست داخل کوتیشن .داخل گیومه مینویسیم

  .تو پشت کامپیوتر نشستی به من بگو که رو سایت چی نوشته واسه همه قرائت کن: رمز

 

 

  وِرس: تلفظ

ما بیت و مصرع و آیه هست هم اون ) این ور(هم این وِرس . هست هم قرآن و انجیلفرض کنید هم دورو بر ما کتاب حافظ : رمز
  ورسِ ما

 

 

  اثیک –مورآلی تی : تلفظ

  .مارال اخالقش خوب بود عروس شد: رمز

  .مارك اتیکت اخالق میزنیم رو لباس عروس مارال. حالت اتیکت داره: رمز

  

  

 

  پِرَول –روم : تلفظ
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  .تو چت روم ها هم افراد پرسه میزنن! پرسه میزنه) پایتخت ایتالیا(مسافرت روم طرف رفته : رمز

  .پ و ر هر دوش توي واژه و معنی یکی هست: رمز

  

  

 

  اَبسورب –اَترَکت : تلفظ

  .قبال داشتیم: رمز
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  ترا وِلر –کمیو تر : تلفظ

میشه  commute…کارمند ها بین محا کار و منزل و. رفت و آمد هستن مثل دانشجو ها بین خونه و دانشگاه هر روزه در: رمز
  .گردهبا کامیون مسافر هر روزه، میره و بر می. سفر هر روزه یا یک روزه

  .خوام برم مسافرتبابا تراول ها رو بده می. میاد به معناي مسافرت کردن هست travelریشش از : رمز

 

 

  کَپچِر –کان فاین : تلفظ

  !یه نفر رو تو کفن حبس کردن : رمز

  . )…معناي تخصصی گرفتن،تبدیل کردن و (میشد اسیر  captiveریشش رو خوندیم : رمز
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  وِیست –آي دل : تلفظ

  .آي دل قافل هدر دادم وقتم رو: رمز

 Waste.هدر نده وقتت رویاد میگه اینقدر روي فیلم هاي وِسترن کنه بعد باباش میطرف که خیلی فیلم وِسترن نگاه می: رمز
bacsket میشه سطل آشغال.  

  دومی براي حالت کلی استفاده میشود نه فقط براي وقت: تفاوت

 

 

  گاد –آي دل : تلفظ

  .امشب و مشهد بمان/ اي آي دل قهرمان.حاال عروسک آدم بزرگ ها میشه بت. میشه عروسکdoll: رمز

  .بزرگ نوشته شود میشه خدا Gاگر با : رمز

  

  

 

  جوك –جِست : تلفظ

  .یه نفر جوك هست مثل مستربین) ژسته(جست : رمز

  خودشه دیگه: رمز

  

  

 

  نَشن آ لیست –پِتري آتیک : تلفظ
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  پترس فداکار جدیدا اسمش شده پترس وطن پرست : رمز

  .گیم که طرف ناسونالیست هست یعنی عرقه وطن دارهما تو فارسی می.میاد به معنی ملت nationاز : رمز

 

 

  دي بِیت –دس پوت : تلفظ

  .قبال داشتیم: رمز

  

  

 

  کارِیج –ولر : تلفظ

  .کردها و لردها شجاعت دارن: رمز

  یه آقایی تو کارش شجاعت داره ولی میاد خونه موش هست چون یه شیرزن داره : رمز

 

 

  لونی –لونتی : تلفظ

  !یه عده آدم احمق و دیوانه رفتن تو لونه تیر میزنن: رمز

  .گذاریماینم شبیه قبلی رمز می: رمز

 

 

  مود –وِسل  –وِین : تلفظ
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  قبال داشتیم: رمز

  موت حالت گرفته چی ژلی زدي؟: رمز

  

  

 

  رو تین –آن اي وِن فل : تلفظ

  هم منفیش کرده un.روي ایون خونه یه حادثه اي رخ داده. به معناي حادثه و رویداد هست eventریشش : رمز

  .فارسی هم میگیم کارهاي روتین و روزمره و تکراريتو : رمز

 

 

  پرو دا کتو –فرتل : تلفظ

  موشها فرت و فرت بچه میارن و بارور میشن : رمز

  .به معنی تولید رو خوندیم product: رمز

  .اولی در کشاورزي رایج تر است و دومی در صنعت: تفاوت
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  سند –ري فر : تلفظ

  …ارجاع شود به refer toپایین مقاالت هم نوشته .این به رِفیقش ارجاع میده. میشه مرجع refrence: رمز

  .کننبراي هر سن و سالی نامه ها رو ارسال می: رمز
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  تُرمنت –دیس تر ِس : تلفظ

  از استرس میاد کسی که استرس داره درد و رنج و غم هم داره: رمز

  .تو رو من شکنجه میکنم: رمز

  .پایینی یکم شدید تر است: تفاوت

 

 

  دو این دل –دمنیش : تلفظ

  دامنش کاهش یافته.قبال خوندیم: رمز

  .تو این دل کاهش یافته درد و غم: رمز

 

 

  هایِست –مک زِمم : تلفظ

  .خودشه نیاز به رمز نیست: رمز

  .میشه باال high: رمز

  

  

 

  اس کیپ –فلی : تلفظ

  !بست و فرار کرد طرف فیلینگ رو: رمز
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  .قبال داشتیم: رمز

 

 

  دي فنس لس –وانر ِ بِل : تلفظ

چون با شش نفس میکشن و نه آبشش و هر از . وال و نهنگ آسیب پذیرتر از سایر حیوانات هستن.یوفتیمیاد وال و نهنگ می: رمز
  .گاهی باید بیان روي سطح آب

  .میشه دفاع د و ف مشترکه defense: رمز

 

 

  دي نُت –سیگ نفاي : تلفظ

  .به معناي نشانه و عالمت میاد signریشش از : رمز

  .دینت رو نشون بده تو عمل دینت رو نشون بده تو زندگی: رمز

  

  

 

  لجِ ند –می ثا لو جی : تلفظ

  …و اسطوره ها آمده است که ) مثال ها(در میثال ها. میاد به معناي اسطوره است mythریشش از : رمز

  .قبال داشتیم :رمز
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  پِري پِیر –پرو واید : تلفظ

بندم این به حالت اگه دست از پا خطا کنی باهات شرط می) واي(ولی واید . خارج همه امکانات رو واست فراهم کردم) برو(پرو : رمز
  .کار رو نکنم

  .براي یه آدم پیرِ پیري تو آسایشگاه همه امکانات رو فراهم کردن: رمز

 

 

  کو ورکر –کالیگ : تلفظ

  .هم کالسی هاي کالج. یوفتیمیاد کالج می: رمز

  .میشه با هم coقبال داشیتیم که : رمز

    

 

 

  سا فرینگ –تُو رو منت : تلفظ

  )تو رو من شکنجه میکنم(قبال خوندیم : رمز

فعل تبدیل به  ingگفتیم با . یک رنجی هم داره) سفري(هر سافري . میاد به معناي تحمل کردن رنج بردن Sufferریشش از : رمز
  .اسم میشه

 

 

  فیت فول نس –لویِل تی : تلفظ

  .لویِت میدم اگه وفادار نباشی: رمز

  .فاتی خانم ایمان و وفا هست.هم میوفتیم) ع(یاد فتی علی. به معناي ایمان و وفا هست faith: رمز

  .اسم ساز هست nessصفت ساز و  ful. است، ولی دومی وفاداري به معشوق و یار هست) کلی(اولی وفاداري به همه چیز : تفاوت
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Lesson 33 

 
  وي لی نگ –والن تی یِر : تلفظ

  واسه تیر خوردن کی داوطلب میشه : رمز

  .به معناي بی میل رو قبال داشتیم unwilling.خواستن هست wantو  will: رمز

 

 

  این جِر –با یِس  –پِرِ جِ دیس : تلفظ

  زنهو تعصبیه هست همش به من لطمه می) است(بِرِ گُمشِ جدي س : رمز

  .یکم آدم بایِس تو زندگیش تعصب داشته باشه: رمز

  !داد) پاره(لباسم رو جِر ) جوري( چی جوري بهت صدمه زد؟ این جِري: رمز

  

  

 

  پیر سی نگ –شی رِل : تلفظ

  .کشهشیري که شدید و گوش خراش نعره می: رمز

  )…یه آدم پیریس که گوشاش رو سوراخ میکنه (قبال داشیتم : رمز
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  هپی –جالی : تلفظ

  .خوشحالیچقدر ) عالی(چطوري چه جالی : رمز

  شاد ییییی/ هپی یییییی . میشه بخت hap: رمز

  

  

 

  جاك الر –وِدي : تلفظ

  !وِدي خانم شوخه ولی کتی خانم جدي هست. ودي و کتی خانم رو در نظر بگیرید: رمز

  .کسی که جک میگه. از جک میاد دیگه: رمز

  .ولی دومی حالت مسخره داره. هستاولی شوخی هاي به جا و به هر دلیلی نیست و به نوعی منطقی : تفاوت

 

 

  آبِس ترآکت –هین در : تلفظ

  .که دیدیم این در قفله و مانع ما شده) این در(ما از در هاي مختلف رد شدیم تا رسیدیم به هین در : رمز

  .آب ایستاده پشت سد: رمز

    

 

 

  س پی چ –لک چِر : تلفظ
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  !!روي چیزي موضوع سخنرانی من چیه؟ لَک چرا میوفته: رمز

  .سخن گفتن میاد speakاز : رمز

  .ولی دومی حالت عمومی و اطالع رسانی داره. اولی حالت علمی و آموزشی داره: تفاوت

 

 

  میس یوز –اَبی یوز : تلفظ

  .میشه استفاده کردن دیگه use: رمز

  میسوزه اگه بد استفاده کنی دستگاه رو : رمز

    

 

 

  ویس پِر –مام بِل : تلفظ

  هم آوایی داره با من من :رمز

  .کسی که وِز وِز میکنه یعنی پچ پچ میکنه دیگه. کردن رو داره) ویز ویز(حالت ویس ویس : رمز

 

 

  ساي لنت –می یو ت : تلفظ

  )نمی یاد(تو موبایل ها باید دیده باشید که وقتی می یوت رو میزنن صدا نمی یوت : رمز

  )هم آوایی داره(سا کت   ساي لنت: رمز
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  پک –وآد : تلفظ

  .شدیده میاد و توده هاي آشغال رو پر میکنه تو خیابون ) باد(حاال وزش واد . توده هاي بی جان مثل آشغال رو میگن: رمز

  .تو فارسی هم میگیم یه پک بده از این جنس: رمز

 

 

  ها یِر –مین تین  –ري تین : تلفظ

  !!این آقا رو حفظ کنه استخدامش میکنیم) رو تَنِ(میگن هرکس بتونه خال کوبی هاي ري تین . رفتیم واسه استخدامیه جایی : رمز

  .میشه اصلی main.میگن از اینا نگهداري کنید ثواب داره) میونتون(یه عده بچه یتیم رو آوردن مین تین : رمز

   بعد یه مشهدي ازش میپرسه استخدام شدي؟ میگه ها یرِه استخدام رِفتُم . شرکت هایِر استخدام میکنه افراد رو: رمز
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  نامنی –کَن دي دیت : تلفظ

  .خودشه نیاز به رمز نیست: رمز

  .لغت و معنی هر دو با نام شروع میشن: رمز

  .هیچ کدام نامزد ازدواج نیست: تشابه
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  پِرایِر تی –پِر سی د : تلفظ

  .به معناي مقدم و پیش میاد    preهر دوشون از: رمز

  .آخر آن نشان دهنده اسم است)ty(رو خوندیم میشد قبلی  prior: رمز

  

  

 

  تی نی جِر –اَدو لسنت : تلفظ

  )سال 22تا13بازه ! (عبدالحسین نوجوان امشب رو مشهد بمان. اگه چند بار تند واژه رو بخونیم میشه عبدالحسین: رمز

  .داره دیگه teenرو میگن چون آخر این اعداد هم  19تا  13بازه .تینا خانم نوجوان هست: رمز

  اولی رسمی است و دومی رایج تر است: تفاوت

 

 

  کو اجو کی شنال: تلفظ

  کو این جِ اي که آموزش مختلط یاد میدن میخام زبان یاد بگیرم . هم میشه با هم   coمیشه آموزش  education:رمز

 

 

  اکس تر ِ میست –بِی سیک  –ر دي کال : تلفظ

تو بحث هاي سیاسی گوش داده باشید میگن حزب رادیکال یا   معناي ریشه ایش رو که دیگه تو ریاضی شنیدید رادیکال : رمز
  .شروع میشه raاگه دو حرف اول دو معنی رو کنار هم بگذارید میشه را لغت هم با .حزب تند رو
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  میاد به معناي پایه و اساس baseاز : رمز

  .میاد به معناي بی نهایت که خوندیم extremeاز : رمز

 

 

  آت متیک –س پان ت ن ِس : تلفظ

  !اَسبِ اون تونست خود به خود راه بره: رمز

  .خودشه و نیاز به رمز نیست: رمز

  

  

 

  گی لی م پس- س کیم : تلفظ

  .قبال داشتیم: رمز

  

  

 

  وکسی نیت: تلفظ

  )  تو فرهگستان فارسی میگن مایع کوبی کردن .( خودشه: رمز

 

 

  کی یا آتیک –آن تاي دي : تلفظ

  .همه چیز سرجاشه ولی بقیه چیزا سر جاش نیست …فرض کنید تاید و ریکا و .هم که منفیش کرده un.میشه مرتب tidy: رمز
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  !کنیم ببینیم کیا بی نظم پاسخ نامه رو تیک زدنیه آزمونی برگذار شده، پاسخ نامه ها رو چک می: رمز

 

 

  طول –یو تنسل : تلفظ

  یوتن سیله و سیله. آوا میشه با معنیشاگه آخر تلفظش یک ه بگذاریم هم : رمز

  .طول وسیله ها رو حساب کن عرضش مهم نیست: رمز

  )اولی کمی تخصصی تر و محدود تر است(دومی حالت کلی تر دارد : تفاوت

 

 

  دلِ کی ت –سن ستیو : تلفظ

  .داره) هم آوایی(همون حس Sense: رمز

  !نیستدله که حساس هست و میشکنه قلوه که : رمز

 

 

  ماد رِ یت –تم پِرِ یت : تلفظ

  معتدل بازي کنه امروز) بره(پِره ) تیمم(دوست دارم تمم . به معنی دما هست temperatureهم ریشه با : رمز

  !!نه ) پدرت(معمولی و متوسط هست اما پِد رِ یت ) مادرت(رفتار مادر ِ یت : رمز
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  اَم بی گس –وِیگ : تلفظ

  !گنگ و مبهم حرف میزنه) وحید(ویید : رمز

  .بگذریم   .…عمه یک کاري کرد که مبهمه : رمز

  

  

 

  پِري موت –الویت : تلفظ

  .قبال داشتیم: رمز

  

  

 

  رفل –التري : تلفظ

  !!کیا بیشتر میرن قرعه کشی ها و قمار بازي؟ آدم هاي الت و لوت : رمز

  .قرعه کشی) رفته( الت رفله : رمز

  

  

 

  ساپِرت –کامرس  –فاي نَنس : تلفظ

  !!تا از لحاظ مالی تامینت کنن) واي نستا(رفتیم به دوستمون که تو شرکت هست میگیم درآمدت چی جوریه؟ میگه فاین َننسا : رمز
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  .کیومرث تجارت هاي بزرگی رو انجام میده: رمز

  .همون ساپورت کردن و حمایت کردن و تامین کردن خودمون هست: رمز

 

 

  اَکو آیِر –ارن  –آب تین : تلفظ

جایزه آب تنی به . منظور از حاکم بودن قوانین هست!! جایزه آب تنی چیه؟ به دست آوردن، حاکمیت . یوفتیمیاد آب تنی می: رمز
  !!دست آوردن حاکم بودن هست

  .یارممن ایرانم رو بدست می.خواممن ایرانم رو می: رمز

  .دماوند) کوهاي(معدنی ها رو خریدي؟ من از کویايآقا از کجا این آب : رمز

 

 

  مو ویز –سی نما : تلفظ

  خودشه: رمز

  خیلی معروفه: رمز

  .دومی در اَمریکَن و اولی در بریتیش معروفه: تفاوت

 

 

  این سی دنت –اي وِنت : تلفظ

  ! بچه افتاد زمین. روي ایون خونه یه حادثه اي رخ داد: رمز

  .هست به معناي تصادف accidentشبیه : رمز
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  ابن دن –دیس کارد : تلفظ

  .دیس کارد رو کنار بگذارید، دیس قاشق چنگال رو بردارید: رمز

  .قبال داشتیم از بند رهاش کردن: رمز

 

 

  رایز –سور : تلفظ

  چه اوج گرفتن قیمتها و چه اوج هواپیما. اووووج    سوووور) هم آوایی دارن(وزنش با معنیش یکیه : رمز

  .میشه باال آوردن میشه raise.مرتضی در اوجه سوار بر موجه. یادراضیه باال میره مرضیه پایین می: رمز

    

 

 

  کن سی کو انت –ساب سی کو انت : تلفظ

میگیم صبح سکو . فرض کنید یه سري سکو داریم. شنیدید تو فیلم ها سکانس بعد. میشه پیرو ، تابع، پی در پی sequent: رمز
  .بعدي بریم شب سکوي قبلی بریم

  .شبیه باالیی هست: رمز
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  نَرِي ت –کان تَکت  –ري لیت : تلفظ

  .به معناي خویشاوند رو شنیدید دیگه relation.همما با هم رفیق شدیم رِله شدیم بعد شروع کردیم به تعریف کردن از : رمز

  !سالم شرق ! کنیمبا هم تماس برقرار می) شَرق شَرق(ما با کتک : رمز

  !کنهنَرِ روایت میکنه ماده هه شکایت می: رمز

 

 

  س تی بِل –س تی شنِ ري : تلفظ

هم به لحاظ فزیکی و هم . رو داشتیم unstable.داره ایستاي و ثابته stayبه معناي ماندن میاد چیزي که  stayهردوش از : رمز
  .)…آمار ها ثابت بوده قبولی ها ثابت بوده و (به لحاظ کمیتی 
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  لی د تُو –هیس تی  –پِرامپ ت : تلفظ

باعث میشه که متن سریع به دست طرف اینجا آقا پدرام . گاهی وقتا تو تئاتر یا اخبار بازیگر یا مجري متن رو فراموش میکنن: رمز
  .برسه

  .میشه عجلهhaste. سریع) هستی(خوشم میاد که هی ستی : رمز

  .در کل هدایت به رو میگیم باعث شدن. هم میشه به toحاال . میشه هدایت کردن lead: رمز

 

 

  کو ایک –هیس تی : تلفظ

  .االن خوندیم: رمز
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  .کننمیندازین سریع کوك کوك میاُردك ها وقتی واسشون نون : رمز

  

  

 

  بِرن –دراي آپ  –س کورچ : تلفظ

  !میبریم روي اجاق خشکش کنیم بعد یهو آتیش میگیره. می بینیم یکم نم داره. یوفتیمیاد اسکاج هاي آشپزخونه می: رمز

  .این دریاچه داراي آب هست؟ نه بابا خشکه. میشه خشک dry: رمز

  !بسوزونن دودش تو چشم خودشون میرهبِرَن این سند رو : رمز

 

 

  س تُرم –تم پیست : تلفظ

  .توي یه پیست مسابقه طوفان به راه افتاده: رمز

  .از تو رم طوفان شروع شد، بعد به شهرهاي دیگه رسید: رمز

    

 

 

  کام –سوث : تلفظ

  .قبال خوندم: رمز

  کاااااام آرااااااام. هم آوا هست: رمز
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  پث تیکسیم : تلفظ

طرف که تو گوشیش سیم کارت هست و از زیر پتو به رفقش همدردي ! دو نفر هستن که با سیم و پتو با هم همدردي میکنن: رمز
  ! میکنه و میگه یه شارژ بفرست

 

 

  پِرول –رِدیم : تلفظ

  . …آقا تو یه آزمونی ما شرکت کردیم به ما گفتن رِدیم آزادیم: رمز

  .آزادي ولی مشروط به شرطه ها و شروطه ها) بِرو(پِرو : رمز

 

 

  کن تی نی یو –) رزي یم(رِزوم : تلفظ

یه آ . در واقع کارهایی که ادامه میدیم سابقه کاري ما هست. تو فارسی هم میگن واسه استخدامی رزومتون رو پر کنید: رمز
  .میگذاریم اول تلفظش میشه آرزومه ادامه بدم این سابقه کاري رو

  .)آنتونی رابینز نویسنده مشهور هست. (کو آن تنیو رابینز؟ داره ادامه میده به نوشتن: رمز

 

 

  یونتی –هار منی : تلفظ

  خودشه: رمز

  .میاد به معناي متحد شدن uniteاز : رمز
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  رِف یوز –رِ ف رِین : تلفظ

  .قبال داشتیم: رمز

  

  

 

  آن رو لی –اي لِ گا : تلفظ

  !!فرض کنید پلیس عبور ماشین هاي الگانس رو غیر قانونی کرده. یاد ماشین هاي الگانس میوفتیم. میشه قانونی legal: رمز

    

 

 

  کالمینگ –نارکوتیک : تلفظ

  .یاداز نیکوتین می: رمز

  .خوندیم.میشه آرام کردن calm: رمز
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  بِنی فشري –ار : تلفظ

  .قبال داشتیم: رمز
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  .داشتیمقبال : رمز

 

 

  کینگ لی –مجِس تیک : تلفظ

  .که مجلل باشه) مجلسی(رم مجِسی من فقط می: رمز

  .میشه شاه king: رمز

  

  

 

  رِدوس –د این دل : تلفظ

  .قبال داشتیم: رمز

  .از سرعت خود بکاهید reduce speedکنار جاده ها هم نوشته . رو کم کن کاهش بده) رادیو(این صداي رِدیوس : رمز

 

 

  اکس ترا –سر پِالس : تلفظ

  .آدم هاي پِالس و وِلگرد اضافی هستن تو جامعه. یادمی(+) به معناي جمع  plusاز : رمز

  .تو جامعه اضافی اند) کسایی که قرص اکس دارن(اکس دار ها : رمز

  

  

 

  بِت رِي –تر ِي تر : تلفظ
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  )وطن فروشه(به جاي محصوالت کشاورزي زمیناش رو میفروشه به خارجی ها  یه راننده ترَکتور خائن رو در نظر بگیرید که: رمز

  )بِتَره خیانت نکنی فاش میشه(میشد خیانت کردن فاش کردن  betrayریشش رو خوندیم : رمز

  .اولی براي خائن به وطن میاد ولی دومی حالت کلی داره: تفاوت

 

 

  کن سی در –کاشز  –کَل کیو لی تد  –دلی بِرِیت : تلفظ

این دلبرِت عمدي در اتاقت رو وقتی خواب بودي باز کرد، محتاطانه قدم زد، بعدم شروع کرد به بررسی کردن دفترچه : رمز
  !!خاطراتت

  .میاد به معناي حساب کردن calculateاز : رمز

  .این رو هم قبال داشتیم: رمز      .قبال داشتیم: رمز

  

  

 

  ترآبِل می کر –ون دل : تلفظ

  .خرابکارم؟ خودت خرابکاري خرابکار) بنده(ونده : رمز

  !راه و ترابریمون مشکل داره. میشه مشکل زحمت دردسر trouble: رمز

  

  

 

  دراي نس –د را اُت : تلفظ
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  .قبال داشتیم: رمز

  .به معناي خشکی میاد dryاز : رمز

  

  

 

  این دور –اباید : تلفظ

  .تحمل کنی مشکالت رو تا قوي بشیاباید : رمز

  .این دوري از رفیقت رو تحمل کن: رمز

  

  

 

  یو نایت –یونِ فاي : تلفظ

  .رو خوندیم این هم از همون ریشه است unite: رمز

  

  

 

  پیک –سا می ت : تلفظ

این واژه در واقع از سما عربی به معناي آسمان . میشه اجالس سران summit meetingقله یک کشور میشه سران مثال : رمز
  .اومده

  .شب هست 10تا  8تو فارسی هم میگن پیک مصرفی برق : رمز
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  اَتن شن –هی د : تلفظ

  .به ناهید خانم توجه کن، دوست داره: رمز

  !!توجه کن نه به خطاشون) که هدیه دادن(به عطا شون : رمز
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  الیفس توري –بایا گرَفی : تلفظ

  .…گیم بیوگرافی خیام و تو فارسی هم می. هم میشه نوشتن graphyمیشه زندگی  bia: رمز

  .هم میشه داستان storyمیشه زندگی و  life: رمز

  

  

 

  سوك –در ِنچ : تلفظ

  کنیم تا آقامون بیاد خیس می) برنج(ما هر روز در ِنچ : رمز

  !که میشه) صبح(برنج ها رو خیس میکنی؟ سو حاال کی : رمز

  شورن دیدن اونایی که با دست می.(روي کلیدهاي لباسشویی شاید دیده باشید.دومی بیشتر براي لباس میاد: تفاوت

 

 

  کرَ اُ د –سورم : تلفظ
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گروه هاي جان دار رو . (ها هم پر شدهبیمارستان . خونید زیرِ سروم هستن گروه گروههمین االنی که دارید این واژه رو می: رمز
  )گیممی

  .قبال داشتیم: رمز

  

  

 

  بِالندر –وابِل : تلفظ

  .قبال داشتیم: رمز

  

  

 

  نویز –تو مالت : تلفظ

  .کنهمن به هرکسی می گم تو مالی نیستی طرف بر میگرده غرش و سر و صدا می: رمز

کنیم یه هو سر می) نازش(خوایم آروم کنیم تا نایزش دختر کوچولو رو میفرض کنید ما یه . گیمتو فارسی هم می. معروفه: رمز
  وصدا میکنه میگه مگه خودت خواهر و مادر نداري؟

 

 

  بِند –نیل : تلفظ

  !همه مصري ها جلوي رود نیل زانو زدن. میشه زانو knee: رمز

  .یه بنده خم میشه در برابر معبودش: رمز
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  دیس اَپوین تد –دجِ ك تد : تلفظ

  .تونه ادامه بدهد جک دید رز مایوسه و ناامیده و دیگه نمی. میشه مایوس کردن deject: رمز

سر جمع میشه حالت بال . منفیش کردهdisحاال اینجا). که خوندیم(میاد به معناي تعیین کردن  appointاز همون ریشه : رمز
  .گیم نا امیدتکلیفی که ما به صورت خالصه می

  .یاددر محاوره بیشتر دومی می: تفاوت

 

 

  دو سل –اُبِ دي انت : تلفظ

  .)…عبید اهللا(قبال خوندیم : رمز

  .مطیع ما بود از این به بعد سه سال مطیع شما است) سال(این برده دو سل: رمز

  یاد و دومی براي حیواناولی براي انسان می: تفاوت

 

 

  گ بک –رِ سی د : تلفظ

یک پست چی رو در نظر بگیرید که تو رفتگی چانش رسید ها رو از ). …چانه، لپ، پیشونی و (تو رفتگی ها چهره رو میگن : رمز
  !!مردم میگیره و ازشون دور میشه

- به جایی که می I am going backگیم کنیم میاز کسی که خداحافظی می: تفاوت. هست come backتقریبا مترادف : رمز
  !هر دو در ترجمه میشه برگشتن اما فاصلش معلوم نمیشه. I am coming backگیم میخوایم بریم 
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  مانرك –تاي رِنت : تلفظ

  .تایِره خانم حاکم شد، طیبه خانم وزیر شد: رمز

  .قبال داشتیم: رمز

  .کنیمبراي حاکم زورگو از اولی استفاده می: تفاوت

 

 

  گو نس –چرِ تی : تلفظ

موسسه (البته واسه پولدار ها موسسه خریه . که موسسه خیریه بزنی) چارت اینه(گیم چرَت خیلی وضعم خرابه میگه طرف می: رمز
  .هست) گیرهاي که خر آدم رو می

  .میاد به معناي خوب خیر goodاز : رمز

 

 

  آي دي آ –وِر دکت : تلفظ

  .یه وِردي بده که راي قاضی ها رو تغییر بدهگیم رفتیم جاي رمال ها می. بیشتر راي قاضی ها رو میگن: رمز

  .همون سه حرف اول مشخص میکنه: رمز

  ideaراي من و شما رو هم میگن  voteگن راي انتخاباتی رو می: نکته
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  دیگ آپ –آن ارث : تلفظ

-طرف دندون طال داره دارن می. میشه از زیر زمین در آوردن که میشه استخراج کردن unearthحاال . میشه زمین earth: رمز
  .نگذار ببره با خودش) استخراج کن(گذارنش تو قبر میگن آن ارث رو ازش جدا کن 
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راج گرفته یعنی حفرکن بیار باال پس میشه استخ upحاال . دیگ هم در واقع یه حفره بزرگه دیگه. میشه حفر کردن dig: رمز
  .کردن

  .از دیگ آب رو استخراج کردن

 

 

  چِنج –داي  –لی و  –دپارت : تلفظ

حاال اگه از این دنیا به اون دنیا حرکت . دیگه رفتن میشه حرکت کردن partاي به  partاز .میاد به معناي بخش partاز : رمز
  .اگر در خودمون یه حرکتی بزنیم میشه تغییر و تحول درونی یعنی تغییر دادن. کنیم میشه رحلت کردن

  .این که معروفه: رمز

  .این رو هم که قبال داشتیم: رمز   . دایی مرد عمه همچنان زنده است: رمز

 

 

  کر ِس پاند –کو این ساید : تلفظ

یه سکه پیدا کردیم که دو . هم میشه طرف side.میشه سکهcoinشیم؟ کو این سایتی که از اینجا با اون سر دنیا منطبق می: رمز
  !!تا طرفش بر هم منطبقه معلوم نمیشه کدوم شیره کدوم خط

  .کُره خرها ، مطابق خرها. کُرِه اَسبان، مطابق اَسبان: رمز

 

 

  ابالیش –کَنسل : تلفظ

  .قبال داشیتم: رمز
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  با رو ار - دتر: تلفظ

  .آقاي دتر، بدهکار به بخش مدیون. خیلی بدهکاري که زیر میزي گرفتی) دکتر(آقاي دتر . میشه بدهی debt: رمز

  .کی میگه بیا هري؟ طلبکارها! کی میگه برو هري بدهکارها. میشه قرض کردن barrow: رمز

 

 

  رِد بِل -لجِ بِل: تلفظ

یه بار بده زمبه و . بِل در میاد نمیتونه بخونه) لَجِ(خواهشا وقتی براي بِل و سپسی ین نامه مینویسی خوانا باشه مگه نه لجِ : رمز
  خطی که شگ نتونه بخونه آدمم نمیتونه . سیگارو هم بخونن

  .میاد به معناي خواندن readاز : رمز

 

 

  پو س تر –پِلَ کارد : تلفظ

  .نیاز به رمز نیستخودشه : رمز

    

 

 

  اپِ د میک –کن تی جِس : تلفظ
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  .گیم مسريحاال اینجا ادامه دار هست می. میاد به معناي ادامه continueاز : رمز

  .تو فارسی هم میگیم.اپی دمی شده همه گیر شده: رمز

  

  

 

  چِرچ من –کلر جی : تلفظ

  میشه مرد روحانی clergyman.بینیم روحانیون هستنمی) هرچی(هر جی ) کُال(کال . فرض کیند رفتیم حوزه علمیه: رمز

  .تو کلیسا است) جرج(چرج : رمز

 

 

  یو ژآل –کاس تو مري : تلفظ

  .کاستومري بر وزن خواستگاري که مرسوم هم شده. به معناي رسم هست که خوندیم میاد customاز : رمز

  .این رو هم قبال داشتیم: رمز

  

  

 

  ترَنس لوسنت –ترَنس پرِنت : تلفظ

  !!بینیم شفاف شدهکینم بعد میرو با یه پر تمیز می) ترانس(یه ترَنس : رمز

  !این که لوسه، خودش رو لوس کرده شده نیمه شفاف: رمز

  

  



 
Babapour2010@gmail.com 

 

  بِرن –س کولد : تلفظ

گیریم زیر شیر آب گرم میشورم بعد یهو یکم داغ بعد می) کولد(طرف دستاش یخ کرده . میوفتیم به معناي سرد coldیاد : رمز
  میشه میسوزم 

  .قبال داشتیم: رمز
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  کن تی جِس –اپی د میک : تلفظ

  .قبال داشتیم: رمز

  

  

 

  فَت نس –اُبی ستی : تلفظ

  .شکل شکم یه آدم چاق هست oخود ! کنناُ بیست سی تا چاق دارن به من حمله می: رمز

  .میشه چاق چربیfatریشش : رمز

  .البته دومی مودبانه نیست و یه حات خیکی مانند معنی میده. گناولی چاقی بیش از حد رو می: تفاوت

 

 

  مکزِ مایم –مگ نِ فاي : تلفظ
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  .قبال داشتیم: رمز

  .از ماکزیمم میاد دیگه: رمز

  

  

 

  کاي رو پِرَك تُر: تلفظ

. نه فیزیو تراپ هستن نه اُرتوپت. کننکه طبیب مفصلی میکنه طبیب هاي دیگه نمی) کاري رو(کااي رو . میشه مفصل chiro: رمز
  )کلینیک هاي طب فزیکی.(بیشتر حالت شکسته بند ما تو فارسی است. یه شاخه مجزا است

 

 

  آبس تر آکشن –آبس تی کل : تلفظ

  !که نیست که آبس دي گه که پشت سد جمع میشه نون : رمز

  )آب ایستاده پشت سد. (رو خوندیم obstructionقبال اشاره شد : رمز

  

  

 

  دیس کاس –اَرِي ت  –وِن تی لی ت : تلفظ

  .کنیمولی خراب شده حاال داریم موضوع رو به تعمیرکار مطرح می. مون رو تهویه کردیم) توالت(وان و تویلت : رمز

  !!هوا رو تهویه کردي ) عر زدن(با اَرِت . هست به معنی هوا Airریشش همون : رمز

  !کننساعت بحث می 2بعضی ها سر چیزهاي الکی مثل دیس کاسه ها . میشه بحث discussion: رمز
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  ان دن جِر –جِ پِر دایز : تلفظ

  .جبهه خطر داره. یوفتیمیاد جبهه می: رمز

  .میشد خطر که خوندیم danger: رمز

  

  

 

  ماي نس –نگ تیو : تلفظ

  .میاد که همون حالت منفی داره) نگوید(از نگه . نگاتیو هاي عکاسی معروفه دیگه: رمز

همه افراد هم همین طوري میریزن کسی که رادیکالی و انتگرالی . گذاریمرو ساندویچ مون منها می) مایونز(با سس ماي نس : رمز
  ریزه نمی

 

 

  اَنی یو تی –پِن شن : تلفظ

به معناي سالیانه که خوندیم ،  annuallyاز همون . میده) پنج تومن پنج تومن(دولت میخواد مستمري بده پِن شن پِن شن : رمز
  .میاد

  

  

 

  مورتل –اس انشوآل  –واي تل : تلفظ
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  .هستوایتکس واسه شستن ظرف ها حیاتی هست ولی خوردنش مهلک . یوفتیمیاد وایتکس می: رمز

  .قبال خوندیم: رمز

  .این رو هم قبال خوندیم: رمز

 

 

  سی وي ك –می یو نی سی پِل : تلفظ

  .قبال داشتیم: رمز

  .میاد به معناي شهر cityاز همون : رمز

 

 

  س پ کن –اُرال : تلفظ

 oralدر واقع بوده . شنیدید دیگه oral Bمسواك . به معناي کتبی هست writtenمتضاد . او را شفاهی صدا کن این را کتبی: رمز
brush teeth.  

  .کنیمدر انگلیسی شکل سوم را به صورت ماضی نقلی ترجمه می. هست speakشکل سوم : رمز
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  این دیف رِنت –سلفیش  –کام پِلِ سنت : تلفظ

  !کم پلیس خود خواه و بی خیال دیدم: رمز

  .میشه خود Self: رمز
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  .میشه بی تفاوت indifferentمیشه تفاوت  differentقبال هم داشتیم : رمز

  

  

 

  بی –واسپ : تلفظ

  .زنبور) وایستا(خوایم بگیریمشون میگیم واسپ حاال چون کوچیکن می. زنبور هاي کوچیکی که نیش قوي اي دارند: رمز

  بی آ عسلم بیا زنبور عسلم . کننرو هم عسل ترجمه می beeبعضی وقتا خود .میشه زنبور عسل honey bee: رمز

  .بریماولی زنبور هاي کوچک که نیش قوي اي دارند و دومی را غالبا رباي زنبور عسل به کار می: تفاوت

 

 

  ري نو وِیت –ري هبی لی تیت : تلفظ

به معناي  abilityداخل واژه یه . خوام خونم رو بازسازي کنمبیلت رو بده می) همین(هبی ) د(رِ . تو تلفظش یه بیل داریم: زرم
  .گن باز توانی کردنحاال دوباره توانایی کردن رو می. هم یعنی دوباره re.توانایی رو داره

  .گن، نو سازي کردندوباره نو کردن رو می. هم که میشه نو novکه میشه دوباره و  re: رمز

 

 

  کن دي شنال فري دم –پِرُل : تلفظ

  .قبال خوندیم : رمز

  .میشه آزادي freedomمیشه آزاد و  free.میشه مشروط conditional.میشه شرط condition: رمز
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  آپ رایت –وِر تی کال : تلفظ

   …میشه قائم شهر J vertical cityزِنکه افقی، بچه ها مایل ! عمودي راه میره) مرتیکه(وِرتیکه : رمز

  .شی اي که باال و راست هست رو میگن ستون یا عمود.هم میشه راست rightمیشه باال  up: رمز

    

 
   

ابان دنس –مال ت توت : تلفظ  

  .مولتی ویتامین.میشه چندتا  multi: رمز

  .)اباند هاي فراوانی داریم(میشه فراوان که این ریشه رو خوندیم  abundant: رمز

 

 

  اَساین –نامی نیت : تلفظ

-نامزد کردن تو بحث انتخاباتی اول نامزد میشه طرف بعد منصوبش می) هم آوایی دارن(واژه و تلفظ هر دو با نام شروع میشه : رمز
  .کنن

از  …و ) ص(و قرآن رو به پیامبر ) ع(مزده زده کردن رو به حضرت عیسی) ع(رو نسبت دادن به حضرت موسی ) عصا(اَسا : رمز
sign این رو به اون نشون نسبت دادن.یادبه معناي نشانه می.  

 

 

  ابی لی تی –پتن شی آل : تلفظ
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  .از همون پتانسیل قابلیت و توانایی میاد: رمز

  .این رو هم قبال داشتیم: رمز

 

 

  مرچِري –مرگ : تلفظ

نشریاتی رو هم که تاریخ گذشته است رو آرشیو  گذارن تو سردخانه،همون طور که انسانی رو که تاریخ مصرفش گذشته رو می: رمز
  !!بردنش تو سردخانه به جاي کاوِر آرشیو نشریات روش انداختن ) مرده(طرف مورگیده . کننمی

  .مردشور سردخانشون رو ببرن. یوفتیمحالت مرده شوري داره که یاد سردخانه می: رمز

 

 

  پِري آك یو پاید: تلفظ

پریا خانوم کی یو مشغول کرده؟ بچه هاي همسایه رو داره باهاشون . میاد به معناي اشغال کردن که قبال خوندیم occupyاز : رمز
  .بازي میکنه

 

 

  س کین –آب هولس تري : تلفظ

  پولی یستري است رویه مبل/آب هولستري است رویه مبل. حالت پلی یِستري داره. گنبیشتر رویه هاي مبلی رو می: رمز

  .قبال داشتیم: رمز

 

 

  س ن آب –این دیف رِنت : تلفظ
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  .قبال داشتیم: رمز

  .این رو هم قبال داشتیم: رمز
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  آپ هولد –مین تین : تلفظ

  .قبال خوندیم: رمز

  .خوایم داخلش ماهی بندازیمرو نگه دار و خالیش نکن که می) حوض(آب هول . میشه نگه داشتن hold: رمز

 

 

  ایگ نُر –س ن آ ب : تلفظ

  .قبال داشتیم: رمز

  .قبال داشتیم: رمز

 

 

  بی یِر –ان دور : تلفظ

  .قبال داشتیم: رمز

کنه تا محصوالت بده بعد که محصول درخت اول بار خودش رو تحمل می. بار درخت رو در نظر بگیرید. شبیه بار درخت هست: رمز
  !!خورنداد خرس هاي میان محصوالت رو می
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  رِیج –رف : تلفظ

  .قبال داشتیم هر دوش رو: رمز

  

  

 

  اکزي بی ت –اکس پز : تلفظ

  .دیم چیزهایی رو که داریمما براي اینکه پوز بدیم نمایش می. حالت پوز دادن داره: رمز

  .قبال داشتیم: رمز

 

 

  فی کشن –لجِند : تلفظ

  .هر دوش رو قبال داشتیم: رمز

  

  

 

  کن سی در –پاندر : تلفظ

چون پاندا خودش سیاه و سفیده !! یه خرس پاندا داره با تعمق فکر میکنه که چطوري عکس رنگی بگیره. یاد پاندا میوفتیم: رمز
  دیگه 

  .این رو هم قبال داشتیم: رمز

  .گناولی تفکر کردن عمیق رو می: تفاوت
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  لی و –اَکسپت  –ري زآین : تلفظ

  .عکست رو پذیرفتن. رضایت دادن تا کارمندها استعفا بدن) همکاراش(میگیم رضا اینا . آوا استرضایت با تلفظ هم : رمز

  .همون پذیرفتن استعفا دادن هست: رمز

اگر دائم باشه میگیم استعفا دادن و اگر .چه ربطی به استعفا دادن داره؟ خوب معلومه دیگه، ترك کردن محیط کاري هست: رمز
  .گرفتن گیم مرخصیموقتی باشه می

 

 

  بِی سی ك –درس تیک : تلفظ

  هاي اساسی کدومه که ما انتخاب واحد کنیم؟) درس(رفتیم جاي استاد میگیم اون درس : رمز

  .قبال داشتیم: رمز

 

 

  پی یِر –) ورف(ورف : تلفظ

  .اسکله رو پشونده) برف(ورف : رمز

  پییِر اسکله پیتر اُسکوله / پییِر و پِی تر دو تا دادشن. آقا پییِر رو اسکله است : رمز

  

  

 



 
Babapour2010@gmail.com 

  رِفورم –اَمند : تلفظ

 trim. Hairاصالح مو رو میگن . shaveگن اصالح صورت رو می) . عمه رو(بین آشنا ها کی رو باید اصالح کنم؟ اَمن رو : رمز
cut کتابیش هست.  

  .قبال داشتیم: رمز

 

 

  پول –بلت : تلفظ

  .ندازیم داخل صندوقنویسم میروي بلیط راي خودمون رو می. همون حالت بلیط خودمون رو داره: رمز

  .کجا بزنیم خوب میشه. کنناومدن از افراد نظرسنجی می) پل(درباره ساخت یه پول : رمز

  

  

 

 

  

 .امیدواریم که از خواندن این مجموعه لذت کافی رو برده باشید

 


