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aardvark 
 an African mammal with a long snout for 
eating insects 

 خوك خاکی

 abalone 
 a large edible marine gastropod with an 
ear-shaped shell 

 آبالون (نوعی صدف دریایی)

 abandon 
 forsake; leave behind 

 رها کردن، دست کشیدن، متوقف کردن، ول کردن، صرفنظر کردن

 abash 
 cause to be embarrassed 

 شرمسار کردن، شرمنده کردن، خجل کردن

 abate 
 become less in amount or intensity 

 فروکش کردن، فرو نشستن، کم کردن یا شدن، کاهش یافتن

 abbess 
 the superior of a group of nuns 

 سر راهبه، مادر روحانی، سرپرست صومعه

 abbot 
 the superior of an abbey of monks 

 رئیس دیر، راهب کل، راهب بزرگ

 abbreviate 
 shorten 

 کوتاه کردن، مختصر کردن

 abbreviation 
 shortening something by omitting parts 
of it 

 کوتاه سازي، اختصار، کوته نوشت، مخفف سازي، مخفف

 abdicate 
 give up, such as power, as of monarchs 
and emperors 

 استعفا کردن یا دادن، (مسئولیت) سلب کردن، از عهده ي خود برداشتن

 abdomen 
 the region of the body between the 
thorax and the pelvis 

 شکم، بطن

 abduction 
 the criminal act of carrying someone 
away by force 

 آدم ربایی، آدم دزدي

 abet 
 assist or encourage, usually in some 
wrongdoing 

شریک جرم کسی شدن، برانگیختن، تحریک به عمل بد کردن، به معاونت جرم 
 واداشتن، همدستی کردن

 abeyance 
 temporary cessation or suspension 

 تعلیق، وقفه، سکون

 abhor 
 find repugnant 

 اشتن، منزجر بودن، نفرت داشتن، بیزار بودنتنفر د

 abhorrence 
 hate coupled with disgust 

 تنفر، نفرت، انزجار، بیزاري

 abhorrent 
 offensive to the mind 

 تنفرآور، منزجر کننده، نفرت انگیز، فجیع، مشمئز کننده

 abide 
 dwell 

 پابرجا ماندن، باقی ماندن، دوام آوردن، پایدار ماندن

 abide by 
 show respect towards 

 دن، پایدار ماندنی ماندن، دوام آورپابرجا ماندن، باق

 ability 
 the quality of having the means or 
skills to do something 

 توانایی، شایستگی، لیاقت، توانمندي، توان، قدرت

 abject 
 of the most contemptible kind 

 ذلیل، سرافکنده، پست، خوار، خفیف، فرومایه، زبون، حقیر، حقیرانه

 abjure 
 formally reject or disavow a formerly 
held belief 

 منکر شدن، سوگند شکستن، نقض عهد کردن، مرتد کردن
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 ablution 
 the act of washing oneself, as for 
ritual purposes 

 وضو

 abnormal 
 not typical or usual or regular 

 رمعمولی، غیرعاديغیرطبیعی، ناهنجار، نابهنجار، غی

 abode 
 any address at which you dwell more than 
temporarily 

 منزلگاه، کاشانه، مسکن، خانه، محل اقامت، دوران اقامت

 abolish 
 do away with 

ن، موقوف کردن، لغو برانداختن، منسوخ کردن، فسخ کردن، از میان بردن، ملغی کرد
 کردن

 abominable 
 unequivocally detestable 

 نگیز، منفور، کریه، مشمئز کننده، چندش آورت انفر

 abominate 
 find repugnant 

 (بسیار) متنفر بودن از، انزجار داشتن، مشمئز شدن، بد آمدن، بیزار بودن

 aboriginal 
 having existed from the beginning 

 ساکنان اولیه، بومی، سکنه ي اصلی

 abort 
 terminate before completion 

 انداختن، آفگانه کردن، کورتاژ کردن، سقط جنین کردنه بچ

 abound 
 exist in large quantities 

 وافر بودن، فراوان بودن، وفور داشتن

 abrade 
 rub hard or scrub 

ساییدن، (معموال در مورد پوست) خراشیدن، زدگی پیدا کردن، نخ نما شدن، 
 کردن یاشدن آزردگی پیدا کردن، ریش شدن یا کردن، رخنمون

 abrasion 
 erosion by friction 

خراش، (بیشتر در مورد پوست بدن) خراشیدگی، ساییدگی، سایش، حک، نخ 
نماشدگی، زدگی، آزردگی، رنجش، خوردگی پوست یامخاط، فرسایش، ساب شست، 

 شست و ساب، ریش شدن

 abridge 
 lessen, diminish, or curtail 

کردن، مختصر کردن، به اختصار بیان کردن، به  صهخال تلخیص کردن، کوتاه کردن،
 صورت فشرده در آوردن

 abroad 
 to or in a foreign country 

 برون مرز، خارج از کشور، خارج، خارجه، خارج از منزل

 abrogate 
 revoke formally 

 کردن، فسخ کردن، بی اثر کردنلغو کردن، ملغی کردن، باطل 

 abrupt 
 exceedingly sudden and unexpected 

 بالمقدمه، ناغافل، ناگهان، آنی، بی خبر، بی تشریفات، غیرمنتظره

 abscess 
 a localized collection of pus surrounded 
by inflamed tissue 

 دمل، ماده، ورم چرکی، کورك، پیله، نباورآبسه، 

 abscond 
 run away, often taking something or 
somebody along 

(براي گریز از قانون یا به دلیل رودربایستی) ناپدید شدن، گریختن، فرار کردن، در 
 رفتن، رو نشان ندادن

 absence 
 the state of being not present 

 (presence :در برابر) غیبت، غیاب، غایب بودن، نهستی

 absent 
 not being in a specified place 

 غایب، نهست

 absenteeism 
 habitual failure to be present from work 

 یبت، از کار گریزي، غیبت از کار یا مدرسهتمایل به غ

 absolute 
 perfect or complete or pure 

 خالص، محض، مطلق، راستینه، بی چون و چرا، کامل، تمام عیار، تام، محض

 absolve 
 grant remission of a sin to 

 قید چیزي)، بخشودن، عفو کردن، بخشیدن، آمرزیدنز (اتبرئه کردن، آزاد کردن 
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 absorb 
 take in a liquid 

 جذب کردن، درآشامیدن، درمکیدن، درکشیدن، به خود کشیدن

 absorbing 
 capable of arousing and holding the 
attention 

 آشامجذاب، چشم گیر، جاذب، در

 absorption 
 a process in which one substance 
permeates another 

 جذب، شیفتگی، دلبستگی، در آشامش، ربایش، درکشی

 abstain 
 refrain from doing, consuming, or 
partaking in something 

 (from :با) دداري کردنپرهیز کردن، امتناع کردن، خو

 abstract 
 existing only in the mind 

 وي، غیر قابل لمسانتزاعی، غیر جسیم، مجرد، برآهیخته، معن

 abstraction 
 the process of formulating general 
concepts 

 انتزاع، آهنجش، برآهنجش، تجرید

 absurd 
 inconsistent with reason or logic or 
common sense 

 پوچ، بی معنی، احمقانه، نامعقول

 abundance 
 the property of a more than adequate 
quantity or supply 

 فراوانی، وفور نعمت، وفور، فزونی

 abundant 
 present in great quantity 

 فراوان، وافر، بسیار، سرشار

 abuse 
 cruel or inhumane treatment 

 اجحاف کردن، تعدي کردن
 
 
 
 

 abut 
 lie adjacent to another or share a 
boundary 

انتها با چیزي تماس  کردن، در یکودن، تالقی مماس بودن، متصل بودن، مجاور ب
،هم مرز بودن، (upon با) ، یا روي چیزي قرار گرفتن(on با) داشتن

 جفت بودن

 academic 
 associated with an educational 
institution 

 دانشگاهی، وابسته به مدرسه ي عالی یا تحصیالت عالی

 academy 
 a learned establishment for the 
advancement of knowledge 

 فرهنگستان، آکادمی

 accelerate 
 move faster 

 شتاباندن، سرعت بخشیدن، تسریع کردن، بر سرعت افزودن

 accentuate 
 stress or single out as important 

 با فشار یا تاکید ادا کردن، مشدد کردن، عالمت تشدید را گذاشتن

 accept 
 receive willingly something given or 
offered 

 پذیرفتن، قبول کردن

 acceptable 
 worthy of approval or satisfactory 

 ی، قابل قبول، مورد قبولپسندیدنی، پذیرفتن

 acceptance 
 the state of being satisfactory 

 پسند، پذیرش، قبولی، تصدیق، تایید، پذیرفتگی

 access 
 the right to enter 

 دیک شدن بهدسترسی، دستیابی، نز

 accessible 
 capable of being reached 

 در دسترس، دست یافتنی، قابل دسترسی

 accessory 
 a supplementary component that improves 
capability 

 اضافی، فرعی، یدکی، همراه، ضمائم، لوازم، معین، ثانوي



                                                  IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

4 
 

 accident 
 an unfortunate mishap 

 دفمد، واقعه ي ناگوار، تصادثه، رخداد، سانحه، پیشاحا

 acclaim 
 enthusiastic approval 
تحسین کردن، هورا کشیدن، آفرین گفتن، احسنت گفتن، فریاد کردن، تایید کردن، 

 هلهله کردن، مورد تشویق قرار دادن، ابرازاحساسات کردن

 acclimatise 
 get used to a certain climate 

 

 acclimatize 
 get used to a certain environment 

 acclimate رجوع شود به

 accommodate 
 have room for; hold without crowding 

 تعدیل و منطبق کردن یا شدن وفق دادن، سازگار کردن، جور کردن، هم ساز کردن،

 accommodation 
 making or becoming suitable; adjusting 
to circumstances 

 )، هم آسودگیسازي، تطبیق (با محیطسازگاري با محیط، هم 

 accompany 
 go or travel along with 

 ودن، مشایعت کردن، در معیت رفتن، مصاحب بودنهمراهی کردن، همراه ب

 accompanying 
 occurring at the same time, along with, 
or as a consequence 

 ضمیمه، همراه

 accomplish 
 achieve with effort 

، اجرا کردن، برآوردن، نائل آمدن، دادن، به پایان رساندن، به نتیجه رساندنام انج
 رسیدن به

 accord 
 concurrence of opinion 
مطابق کردن، تطبیق دادن، هماهنگ بودن، سازگار بودن، جور کردن، جور درآمدن، 

 مطابق بودن، آشتی دادن، همساز کردن یا بودن

 accordance 
 concurrence or agreement of opinion 
 مطابقت، طبق، مطابق با، برحسب، موافقت، سازگاري، همسازي، توافق، هماهنگی

 according 
 in agreement with 
طبق، مطابق، هماهنگ با، همساز، برحسب، به قول، به عقیده، متناسب با، به فراخور، 

 به زعم، بنا به گفته

 accordingly 
 in agreement with 

 از این رو، طبیعتا، در نتیجهاین، بنابر

 account 
 a record or narrative description of 
past events 

 به حساب آوردن، برشمردن، شناختن

 account for 
 be the reason or explanation for 

 براي، بهر

 accountant 
 someone who maintains and audits 
financial records 

 حسابدار

 accounting 
 a system that gives quantitative 
information about finances 

 بدهکاري ها، حساب ها حسابداري، گزارش بستانکاري ها و

 accredit 
 grant credentials to 

اعتبار بخشیدن، مورد لطف قرار دادن، منصوب کردن (به سفارت)، اختیار دادن، 
 معتبر شناختن، مسئول دانستن

 accreditation 
 the act of granting official approval or 
recognition 

 

 accumulate 
 get or gather together 

انباشته شدن، افزوده شدن، (در یک جا) جمع شدن، توده شدن یا کردن، انباشتن، 
 فراهم آوردن، روي هم رفتن، انبوه شدن یا کردن،ذخیره شدن

 accumulation 
 the act of gathering up 

انباشتگی، توده، انبوه شدگی، جمع آوري، تجمع، جمع شدگی، کپه، تل، مجموعه، 
 تراکم، ذخیره، انباشت، انبارش، اندوختگی
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 accuracy 
 the quality of being near to the true 
value 

 درستی، وقت

 accurate 
 characterized by perfect conformity to 
fact or truth 

 دقیق

 accustom 
 familiarize psychologically or 
physically 

 عادت دادن، خو دادن، آموخته کردن

 achievable 
 capable of existing or taking place or 
proving true 

 انجام پذیر، شدنی، بدست اوردنی، یاقتنی، قابل حصول

 achieve 
 gain with effort 

ست یافتن، به دست ه انجام رساندن، از پیش بردن، دانجام دادن، به اتمام رساندن، ب
 آوردن، رسیدن، رسیدن به، نائل شدن

 achievement 
 the action of accomplishing something 

 پیشرفت، دستیابی، نیل، حصول، موفقیت، کامیابی، دست آورد، تحقق

 acid 
 any of various water-soluble compounds 
having a sour taste 

 اسید، جوهر

 acid rain 
 precipitation forming when gas emissions 
combine with water 

 باران اسیدي

 acidity 
 the property of being acidic 

 ترشی، تندي و سوزانی، میزان ترشی

 acknowledge 
 declare to be true or admit the 
existence or reality of 

 تصدیق کردن، اقرار کردن کردن، اذعان کردن، اعتراف
 
 

 acknowledge 
 accept to be what is claimed 

 اذعان کردن، اعتراف کردن، تصدیق کردن، اقرار کردن

 acoustic 
 relating to the study of the physical 
properties of sound 

 وتیاکوستیک، صداگیر، شنودشناختی، صوت شناختی، آوایی، صوابسته به صدا، 

 acquaint 
 cause to come to know personally 
 آشنا بودن یا کردن، آگاه کردن، آشنا ساختن، مطلع کردن، شناساندن، آگاهی دادن

 acquaintance 
 personal knowledge or information about 
someone or something 

 آشنایی، دانش، سابقه، آگاهی، اطالع

 acquiesce 
 agree or express agreement 

(با بی میلی) موافقت کردن، تن در دادن، راضی شدن، رضایت دادن، گردن نهادن، 
 تسلیم شدن، رضایت دادن

 acquire 
 come into the possession of something 
concrete or abstract 

(با کوشش) به دست آوردن، تحویل کردن، سبک کردن، فرا گرفتن، آموختن، 
 ک شدن، اندوختن، یافتنصاحب شدن، مال

 acquisition 
 something gained 

 ابش، اکتساببه دست آوري، حصول، کسب، فراگیري، ی

 acquit 
 pronounce not guilty of criminal charges 

 تبرئه کردن

 acre 
 a unit of area used in English-speaking 
countries 

 ترمربع)، جریب فرنگیم 7404آکر (واحد اندازه گیري زمین معادل 

 acres 
 extensive landed property (especially in 
the country) retained by the owner for 
his own use 
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 acrobat 
 an athlete who performs acts requiring 
skill and agility 

 آکروبات، بندباز، ژیمناست، آکروبات باز

 acrobatic 
 vigorously active 

 مربوط به بندبازي

 acrylic 
 a glassy thermoplastic 

 وابسته به اسید اکریلیک و فرآورده هاي مشتق از آن

 activate 
 put in motion 

 ر کردن، کنانیدنفعال کردن، به کار انداختن، کنشو

 activation 
 causing something to take effect or to 
have energy 

 فعال سازي، فعال شدن

 active 
 characterized by energetic movement 

 کنشور، در حال کار، مشغول عمل، به کار انداخته شده

 actual 
 existing in act or fact 

 واقعی، حقیقی

 acumen 
 shrewdness shown by keen insight 

فراست، سرعت و صحت در تصمیم گیري، ذکاوت، تیزفهمی، فکر سلیم، زیرکی، 
 شم تیزهوشی،

 acupuncture 
 treatment of pain or disease by 
inserting the tips of needles at specific 
points on the skin 

 (پزشکی) طب سوزنی

 acute 
 ending in a sharp point 

 تیز، سرسوزنی، سوزن مانند، نوك تیز

 adage 
 a condensed but memorable saying 
embodying an important fact 

 پند و امثال، ضرب المثل، حکایت اخالقی، مثل

 adapt 
 make fit for, or change to suit a new 
purpose 

 سازگار کردن یا شدن، وفق دادن، سازش دادن، سازش یافتن، عادت دادن

 adapt 
 conform oneself to new or different 
conditions 

 دادن، سازش یافتن، عادت دادنسازگار کردن یا شدن، وفق دادن، سازش 

 adaptability 
 flexibility to fit changed circumstances 

 قابلیت توافق، قوه سازگاري، سازش، مناسبت

 adaptation 
 the process of adjusting or conforming 
to new conditions 

 سازگاري، جورسازي، توافق، سازش، انطباق، تطابق، تطبیق

 addict 
 to cause to become dependent 

 خو دادن، معتاد کردن، عادت دادن

 addiction 
 being dependent on something habit-
forming 

 اعتیاد، میل وافر، آموختگی

 addition 
 the arithmetic operation of summing 

 (حساب) جمع، افزایش

 additional 
 further or extra 

 اضافی، افزوده

 address 
 the place where a person or organization 
can be found 

 نشانی، آدرس

 adept 
 having or showing knowledge and skill 
and aptitude 

 ماهر، زبردست، کاردان، چیره دست، آدم کاردان، آدم کارشناس

 adequate 
 having the requisite qualities or 
resources to meet a task 

بسنده، به اندازه ي الزماک
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 adhere 
 stick to firmly 

 چسبیدن، وصل ماندن، پشلیدن، دوسیدن، برچسبیدن

 adjacent 
 having a common boundary or edge 

 کافی، بسنده، به اندازه ي الزم

 adjective 
 the word class that qualifies nouns 

 (دستور زبان)

 adjoin 
 lie next to another or share a boundary 

متصل بودن، پیوسته بودن، هم کنار کردن یا شدن، هم مرز بودن یا کردن، متصل 
 ضمیمه کردنکردن، به هم پیوسته کردن، 

 adjourn 
 close at the end of a session 

 (جلسه و مذاکره و غیره) تعطیل و به بعد موکول کردن

 adjunct 
 something added to another thing but not 
essential to it 

 انويالحاقی، اضافی، افزوده، هم بندیده، فرعی، ث

 adjust 
 alter or regulate so as to conform to a 
standard 

 (خود را) تطبیق دادن، وفق دادن، سازگار کردن

 adjustment 
 the act of making something different 

 ق دهیمیزان، تنظیم، تعدیل، تطبی

 administer 
 supervise or be in charge of 

 اداره کردن، مدیریت کردن، فرمداري کردن

 administrate 
 supervise or be in charge of 

 administer رجوع شود به

 administration 
 the act of governing or exercising 
authority 

 سرپرستی (اداره و غیره) فرمداري، مدیریت، اداره (کردن)، کار ترازي،
 

 administrative 
 responsible for managing the affairs of 
a group of people 

تی، وابسته به فرمداري، وابسته به اداره کردن و سرپرستی کردن، اداري، حکوم
 اجرایی

 administrator 
 someone who manages a government agency 
or department 

 اره کننده، مجري، رییس، سرپرستمدیر، ادفرمدار، 

 admiration 
 a feeling of delighted approval and 
liking 

 ندیدگی، تمجیدستایش، تحسین، شایستگی، پس

 admire 
 feel high regard for 

 ستودن، تحسین کردن، پسندیدن، احترام قائل شدن

 admirer 
 someone who esteems or respects or 
approves 

 تحسین کننده، ستاینده، عاشق

 admission 
 the act of letting someone enter 

 دخول، ورود، درون روي

 admit 
 declare to be true or accept the reality 
of 

 اجازه ي دخول دادن، راه دادن، (بیمارستان) بستري کردن

 admittance 
 the act of admitting someone to enter 

 ورود، راه یابی، پذیرشل، دخو

 admonish 
 scold or reprimand; take to task 

 تذکر دادن، پند دادن، نصیحت کردن، متنبه کردن، برحذر داشتن

 ado 
 a rapid active commotion 

 ور، جنجالهیاهو، قیل و قال، بیا و برو، هیجان، شر و ش

 adobe 
 sun-dried brick used in hot dry climates 

 خشت، خشت خام
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 adolescence 
 the period between the beginning of 
puberty and adulthood 

 نوجوانی، سنین بین بلوغ و کمال، بلوغ، شباب

 adolescent 
 a juvenile between the onset of puberty 
and maturity 

 سالگی) نوجوان، وابسته به نوجوانی، بالغ (از سن بلوغ تا حدود بیست و یک

 adopt 
 take into one's family 

 به فرزندي (فرزند خواندگی) پذیرفتن

 adoptive 
 of parents and children; related by 
adoption 

 (به فرزند خواندگی یا پدر خواندگی و غیره) پذیرفته شده

 adorable 
 lovable especially in a childlike or 
naive way 

 رستشپرستیدنی، قابل پ

 adore 
 love intensely 

 پرستیدن، نیایش کردن

 adored 
 regarded with deep or rapturous love 

 پرستیده شده، ستوده

 adornment 
 decorating oneself with something 
colorful and interesting 

 آرایش، پیرایش، تزیین، مزین سازي

 adroit 
 quick or skillful or adept in action or 
thought 

 زبردست، تردست، سبکدست، ماهر

 adult 
 a fully developed person from maturity 
onward 

 بزرگسال، بالغ، کبیر
 
 
 

 adulterate 
 make impure by adding a foreign or 
inferior substance 

ایی کردن، در اضافه کردن (مواد ارزان تر یا نامرغوب یا مضر به مواد خوراکی)، بد افز
 تولید تقلب کردن

 adulthood 
 the period of time in life after 
physical growth has stopped 

 

 advance 
 move forward 

 جلو بردن، پیش بردن

 advanced 
 situated ahead or going before 

 پیشرفته، مترقی، جلو، پیش

 advantage 
 the quality of having a superior or more 
favorable position 

 برتري، تفوق، مزیت

 advantageous 
 giving a benefit 

 نافع، سودمند، برتر

 advent 
 arrival that has been awaited 

 

 adventure 
 a wild and exciting undertaking 

 ماجرا، مخاطره، حادثه، سرگذشت

 adventurer 
 someone who travels into little known 
regions 

 ماجراجو، خطرجو، حادثه جو، بی باك، بی پروا

 adventurous 
 willing to undertake new and daring 
enterprises 

 ماجراجو، خطرجو، بی پروا، جسور، بی باك
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 adverb 
 a word that modifies something other 
than a noun 

ي را توصیف می ل یا صفت یا قید دیگرواژه یا عبارتی که فع) (دستور زبان) قید
 ،بستانه(ختم می شوند -ly در انگلیسی اکثر قیدها به -کند 

 adverse 
 in an opposing direction 

 خالف، مغایر، ناسازگار، نامساعد، مضر، بدمخالف، در جهت م

 adversity 
 a state of misfortune or affliction 

 امالیمات، پریشان حالیبدبختی، فالکت، مشقت، ادبار، ن

 advertise 
 make publicity for; try to sell 

 کردن، آگهی دادن، تبلیغ کردن، تبلیغ تجاري کردنآگهی کردن، اعالن 

 advertisement 
 a public promotion of some product or 
service 

 عمل آگهی دادن

 advice 
 a proposal for an appropriate course of 
action 

 صوابدید، نظر، مصلحت اندیشی، صالحدیدپند، اندرز، نصیحت، 

 advisable 
 worthy of being recommended or 
suggested; prudent or wise 

 صالح، مصلحت، قابل توصیه، مقتضی، عاقالنه

 advise 
 give advice to 

 اندرز دادن، نظر دادن، توصیه کردن

 adviser 
 an expert who gives advice 

 مشاور، مشورت دهنده، مستشار

 advocate 
 a person who pleads for a person, cause, 
or idea 

 وکیل، مدافع

 aeration 
 the process of exposing to air (so as to 
purify) 

 عمل هوادادن، هوادادگی

 aerobic 
 depending on free oxygen or air 

 ر به زندگی است)فقط در مجاورت اکسیژن قاد هوازي (گیاه یا جانداري که

 aerobics 
 exercise that increases the need for 
oxygen 

 انداري که فقط در مجاورت اکسیژن قادر به زندگی است)هوازي (گیاه یا ج

 aeronautic 
 of or pertaining to aeronautics 

 مربوط بهوانوردي

 aeronautics 
 the theory and practice of navigation 
through air or space 

 هواپیماها، هوانورديعلم ساختن و پرواز 

 aeroplane 
 an aircraft that has a fixed wing and is 
powered by propellers or jets 

 (airplane رجوع شود به) (انگلیس و استرالیا و زالندنو) هواپیما

 aerosol 
 a cloud of solid or liquid particles in 
a gas 

 ایروسل، افشانه، اسپري، هواویزه

 aerospace 
 the atmosphere and outer space 
considered as a whole 

(جو زمین و فضاي الیتناهی که به عنوان یک واحد فرض می شود) هوا کیهان، 
وا راي پرواز در هوابسته به هوا کیهان (وابسته به موشک ها و سفینه هایی که ب

 شده اند) هوا کیهانی کیهان ساخته

 aesthetic 
 characterized by an appreciation of 
beauty or good taste 

 وابسته به زیباشناسی، زیباشناختی

 aesthetics 
 the branch of philosophy dealing with 
beauty and taste 

اثیرات آن سر و کار دارد) (بخشی از فلسفه که با هنر و سرچشمه هاي آن و انواع و ت
 زیباشناسی، زیبایی شناسی

 affable 
 diffusing warmth and friendliness 

 مهربان، پرمهر، دلجو، پرمحبت، خونگرم، خوش برخورد، خوشخو
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 affair 
 a vaguely specified social event 

 کار، کار و بار، امر، قضیه، رویداد، مطلب

 affairs 
 transactions of professional or public 
interest 

 کار، کار و بار، امر، قضیه، رویداد، مطلب

 affect 
 have an influence upon 

 تحت تاثیر قرار دادن، اثر کردن، متاثر کردن

 affected 
 influenced 

 بیمار، فالکت زده، ذلیل، علیل

 affection 
 a positive feeling of liking 

 فه، عالقه، مهرمهربانی، محبت، عاط

 affectionate 
 having or displaying warmth or affection 

 مهربان، پرمهر، پر محبت، پرعاطفه

 affiliate 
 join in a social or business 
relationship 

 وابسته کردن یا شدن، همبسته کردن

 affirm 
 declare solemnly and formally as true 

، تصریح کردن، به طور قطع (denyto کردن : انکار در مقابل) اذعان کردن
 گفتن، تاکید کردن

 affirmative 
 giving assent 

 مثبت، خوش بین، امیدوار

 affix 
 attach to 

 چسباندن، الصاق کردن، دوختن به

 afflict 
 cause physical pain or suffering in 

 چا رکردن، دامنگیر کردنرنجور کردن، آزردن، مبتال کردن، مصیبت زده کردن، د
 
 

 afflicted 
 mentally or physically unfit 

 مبتالپریشان، مصیبت زده، محنت زده، غمزده، غمدیده، غمخور، دچار، 

 affliction 
 a cause of great suffering and distress 

 رنجوري، رنج، ابتال، مصیبت (در مورد سالمتی و امور شخصی)

 affluence 
 abundant wealth 

 گريفراوانی، وفور، سطح زندگی باال، ناز و نعمت، آبادي، ریخت و پاش، توان

 affluent 
 having an abundant supply of money or 
possessions of value 

 فراوان، وافر

 afford 
 have the financial means to do something 
or buy something 

وسع  استطاعت داشتن، بضاعت داشتن، (be able یا can معموال با)
 مالی داشتن، قدرت مالی (براي خرید یا خرج) داشتن

 affordable 
 reasonably priced 

 قابل تهیه، در دسترس

 affront 
 a deliberately offensive act 

 توهین کردن، (عمدا) رنجاندن، تحقیر کردن، خوار و خفیف کردن

 afield 
 far away from home or one's usual 
surroundings 

 (زمین ورزش یا مزرعه و غیره) در میدان، روي زمین، در محوطه

 afire 
 lighted up by or as by fire or flame 

 سوزان، مشتعل، شعله ور

 afloat 
 borne on the water; floating 

 شناور، بر روي آب

 afoot 
 on foot; walking 

 پیاده، با راه رفتن
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 aforesaid 
 being the one previously mentioned or 
spoken of 

 فوق الذکر، گفته شده در باال، مذکور

 afresh 
 again but in a new or different way 

 از نو، بار دیگر، دگر بار

 Africa 
 the second largest continent 

 افریقا

 aftermath 
 the consequences of an event 

 ثانويل س چین، محصو(کشاورزي) پ

 afterthought 
 an addition that was not included in the 
original plan 

 فکر ثانوي، توضیح بعدي، پس اندیشه

 agency 
 the state of being in action or exerting 
power 

 اري، کمک، وساطتنیرو، نیروي فعال، فعالیت، پویایی، پایوري، ی

 agenda 
 a list of matters to be taken up, as at 
a meeting 

 دستور جلسه، برنامه ي کار

 aggravate 
 make worse 

 بدتر کردن، وخیم تر کردن

 aggravated 
 made more severe or intense especially 
in law 

 در مورد هر تخلف) بدترین نوع آن، مشدد -(حقوق 

 aggravating 
 making worse 

 کنندهت کننده، شدیدبدترکننده، سخ

 aggravation 
 action that makes a problem or a disease 
worse 

 سازي، تشدیدبدتر کردن، وخیم 

 aggregate 
 a sum total of many heterogeneous things 
taken together 

فراهمه، انبوهه، مجموع، جمع، بر افزوده، جمعا، مجموعه اي از چیزهاي گوناگون، 
 جمیع

 aggress 
 take the initiative and go on the 
offensive 
 تجاوز کردن، ابتدا حمله کردن، برتاختن، تعرض کردن، پرخاشگري کردن، تازاندن

 aggression 
 a disposition to behave forcefully and 
energetically 

شدستی تجاوز، حمله (بدون مجوز و برخالف تعهدات)، برتاخت، برتازش، یورش، پی
 (در حمله)، تهاجم

 aggressive 
 characteristic of an enemy or one eager 
to fight 

 متجاوز، مهاجم، یورش بر، برتاختگر، تازشگر

 aggressor 
 someone who attacks 

 (اشخاص و کشورها) متجاوز، یورش بر، برتاختگر، پرخاشگر، آغاز کننده ي جنگ

 agile 
 moving quickly and lightly 

 چابک، فرز، تنددست، تردست

 agitate 
 exert oneself continuously or vigorously 
to gain an end 

 تکان دادن (بطري و غیره به منظور مخلوط کردن مایعات)، آشردن، هم زدن

 agitate 
 move or cause to move back and forth 

 یعات)، آشردن، هم زدنتکان دادن (بطري و غیره به منظور مخلوط کردن ما

 agitation 
 a mental state of extreme emotional 
disturbance 

 تکان شدید، هم زدن

 agony 
 intense feelings of suffering; acute 
mental or physical pain 

 عذاب، درد جانکاه، زجر، شکنجه (روحی)
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 agreement 
 harmony of people's opinions, actions, 
or characters 

 ازشموافقت، قبولی، توافق، همداستانی، سازگاري، سازواري، همدلی، س

 agricultural 
 relating to or used in or promoting 
farming 

 فالحتی، زراعتی، کشاورزي

 agriculture 
 the practice of cultivating the land or 
raising stock 

 کار، برزگري کشاورزي، فالحت، زراعت، کشت و

 aid 
 the activity of contributing to the 
fulfillment of a need 

 کمک، یاري، همدستی، همیاري، مساعدت، معاضدت

 ailing 
 somewhat ill or prone to illness 

 ناخوش، بیمار، بیمارگونه، علیل المزاج، رنجور، آزارمند

 ailment 
 an often persistent bodily disorder or 
disease 

 ناخوشی (ممتد)، بیمار گونگی، علیلی، کسالت، بیماري مزمن، رنجوري، آزار

 aim 
 point or cause to go towards 

 (تیراندازي) نشانه گرفتن، هدف گرفتن، قراول رفتن

 aircraft 
 a vehicle that can fly 

 لیکوپتر)هواپیما، طیاره، هرگونه وسیله ي ترابري هوایی (مثل بالن و ه

 airtight 
 completely sealed so as to prevent gas 
from moving in or out 

 کیپ، هوابندي شده، پادهوا، ضد هوا، بی منفذ

 airy 
 open to or abounding in fresh atmosphere 

 در هوا، در هواي باز، در معرض نسیم، در آسمان، بسیار باال
 
 
 
 

 aisle 
 a long narrow passage (as in a cave or 
woods) 

از ستون از صحن کلیسا مجزا  راهرو، کنار، راهرو طرفین کلیسا (که معموال با ردیفی
 است)، جناح کلیسا

 alacrity 
 liveliness and eagerness 

 اشتیاق، انبساط خاطر، میل و رغبت، چاالکی، چابکی، تندي، طرب، نشاط

 alarm 
 a device signaling the occurrence of 
some undesirable event 

 زنگ خطر، هشدار، آژیر، عالمت خطر، آگاه سازي از خطر، اخطار، زنهار

 alarming 
 frightening because of an awareness of 
danger 
 نگران کننده، هراس انگیز، مایه ي هراس، اضطراب آور، وحشتناك، دلواپس کننده

 alarmist 
 a person who alarms others needlessly 

(کسی که خطر را از آنچه هست بزرگتر جلوه می دهد) جنجالی، جنجال برانگیز، 
 اهل غصه خوري و دلواپسی، آشوب طلب، هراس آفرین،هوچی

 alchemist 
 one who tried to change ordinary metals 
into gold 

 یاشناسکیمیاگر، کیم

 alchemy 
 a pseudoscientific forerunner of 
chemistry in medieval times 

 کیمیا، علم کیمیا، کیمیاگري

 alcohol 
 a volatile compound made by distillation 

 (از واژه عربی : الکحل)

 alert 
 warn or arouse to a sense of danger 

 هشیار، مواظب، آماده

 algae 
 primitive chlorophyll-containing aquatic 
organisms 

 جلبک، علف دریایی، خزه
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 algebra 
 the mathematics of generalized 
arithmetical operations 

از ریشه ي عربی : الجبر) جبر، جبر و مقابله، دستگاه جبري، ساختمان  -(ریاضیات 
 جبري

 alias 
 a name that has been assumed temporarily 

 ام دیگر، نام دروغیناسم مستعار، معروف به، طور دیگر، ن

 alien 
 from another place or part of the world 

 بیگانه، تبعه ي خارجی، اجنبی، خارجی، نامحرم، غیرخودي، غریبه

 alienate 
 arouse hostility or indifference in 

 انتقال دادن (مالکیت)، به دیگري واگذاردن

 alienating 
 causing hostility or loss of 
friendliness 

 

 alienation 
 causing to become unfriendly 

بیگانگی (از خود یا دیگران)، بیزاري، جدایی، بی خویشتنی، دوري، ناهمبستگی، 
 واپیوستگی

 alight 
 settle or come to rest 

 پیاده شدن

 align 
 place in a line or arrange so as to be 
parallel or straight 

ا کردن، همتراز کردن، ردیف کردن، به خط کردن، (اتومبیل) هم راست (مکانیک)
 میزان کردن، تراز کردن، تنظیم کردن، میزان بندي،باالنس کردن چرخ ها

 alignment 
 the spatial property possessed by things 
in a straight line 

 محوري، صف بنديهمترازي، میزان، توازن، تنظیم، هم صف بودن، هم راستایی، هم 

 alkali 
 any of various water-soluble compounds 
capable of turning litmus blue and 
reacting with an acid to form a salt and 
water 

 (از عربی)

 allay 
 lessen the intensity of or calm 

 (در مورد درد) فروکش کردن، تسکین دادن، کم کردن، گساریدن

 allegation 
 a formal accusation against somebody 

 عا، اتهام، دعوي، اظهاراد

 allege 
 report or maintain 
(معموال بدون مدرك و اثبات) اظهار کردن، (حقوق) ادعا کردن، مدعی شدن، تاکید 

 کردن، اقامه کردن

 allegiance 
 the act of binding yourself to a course 
of action 

 پیروي، بیعت، عهد ي،اروفاد

 allegiant 
 steadfast in devotion 

 وفادار، صادق، هم پیمان

 all-embracing 
 broad in scope or content 

 

 allergic 
 characterized by a physical reaction to 
a food or substance 

 وابسته به حساسیت

 allergy 
 hypersensitive immunological reaction to 
some substance 

 حساسیت (مثال نسبت به برخی خوراك ها و گیاهان و گرد و خاك)، آلرژي، آزیر

 alleviate 
 provide physical relief, as from pain 

 سبک کردن، تسکین دادن، آرام کردن، تخفیف دادن، فرونشاندن، گساریدن

 alley 
 a narrow street with walls on both sides 

 وچه، کوي، راه، معبرچه، کپس کو

 alliance 
 the state of being confederated 

تفاق، ائتالف، پیوستگی، وصلت، پیوند، پیمان، اتحادیه، رابطه، اتحاد، همبستگی، ا
 نسبت، ارتباط، آوست، آوستگی
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 allocate 
 distribute according to a plan or set 
apart for a purpose 

 یژه ساختن، معین کردن، کنار گذاشتنیص دادن، دادن، واختصاص دادن، تخص

 allocation 
 the act of distributing or apportioning 
according to a plan 

 اختصاص، تخصیص، تقسیم، توزیع، تسهیم، تعیین

 allot 
 give out 

تسهیم کردن، اختصاص دادن، در نظر گرفتن، تقسیم کردن، واگذار کردن، محول 
خش کردن، حصه کردن،تخصیص دادن، سهمیه دادن، قسمت معین کردن، ب کردن،

 کردن، توزیع کردن

 allotment 
 distribution according to a plan 

 تقسیم، بخش، قسمت، توزیع، تخصیص، تعیین، تعیین سهام

 allow 
 make it possible for something to happen 

، گذاشتن، مجاز دانستن، جایز شمردن، اجازه دادن، رخصت دادن، اجازه ي ورود
 دادن، روا دانستن

 allowance 
 the act of permitting 

 اجازه، رخصت، پذیرش، قبول کردن، تجویز

 allure 
 the power to entice or attract 

کردن، اغوا کردن، به هوس انداختن، به دام انداختن، فریفتن، وسوسه کردن، جلب 
 دن، به طمع انداختن،تطمیع کردن، تحریص کردنمجذوب کردن، مفتون کر

 alluring 
 highly attractive and able to arouse 
hope or desire 

ه، فریبنده، تطمیع کننده، وسوسه انگیز، فریبا، جذاب، گیرا، هوس انگیز، اغواکنند
 افسونگر

 alluvial 
 relating to deposits carried by rushing 
streams 

 ه نشستی، ته نشینی، ته نشین شده، آبرفت، وابسته به ته نشینبرفتی، ترسوبی، آ

 almond 
 small bushy deciduous tree native to 
Asia and North Africa 

 (rose از خانواده ي Prunus amygdalus) درخت بادام

 alongside 
 side by side 

 در پهلو، پهلوي، مجاور، دوشادوشدر کنار، جنب، کنار، به کنار، به موازات، همراه با، 

 aloof 
 remote in manner 

 مجزا، به کنار، دور (ولی قابل رویت)، سوا

 alpine 
 relating to or characteristic of high 
mountains 

کوچک) وابسته به کوه هاي  A )-2 وابسته به کوه هاي آلپ و ساکنان آن، آلپی
 وه، بلندا رستنده در ارتفاعات باالي کبلند، کوه مانند، (گیاه شناسی) روی

 altar 
 a raised structure on which sacrifices 
to a god are made 

 (کلیسا) محراب، میز عشاي ربانی، آلتار

 alter 
 cause to change; make different 

دگراندن، دستکاري کردن، (جزئیات ولی نه کلیات را) عوض کردن، تغییر دادن، 
 کردندگروار 

 alteration 
 the act of revising 

 تغییر (در فرعیات نه کلیات)، دگرگونی، دستکاري، دگرش، دگرواري

 altercation 
 a noisy quarrel 

 له، محاجه، شلتاقمشاجره، ستیزه (لفظی)، ستیزگري، دعوا و مرافعه، مجاد

 alternate 
 go back and forth 

 انیتناوب، وارگی، واره اي، یک در می

 alternative 
 one of a number of things from which 
only one can be chosen 

 فرعی، ثانوي، دیگر

 alternative energy 
 energy derived from sources that do not 
use up natural resources or harm the 
environment 

 فرعی، ثانوي، دیگر
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 altitude 
 elevation above sea level or above the 
earth's surface 

 فرازي (نسبت به سطح دریا یا زمین) ارتفاع، فرازا، بلندي،

 altruistic 
 showing unselfish concern for the 
welfare of others 

 وابسته به نوع دوستی، بشردوستانه، دگردوستانه، همگان دوستانه، ایثارگرانه

 aluminium 
 a silvery ductile metallic element found 
primarily in bauxite 

 (می نویسند aluminum در امریکا و کانادا) آلومینیم

 aluminum 
 a silvery ductile metallic element 

، 896/2، چگالی : 31، شماره ي اتمی : Al : نشان -عنصر فلزي ) آلومینیم
ی ، وزن اتمc4942 : ، نقطه ي جوشc2/066 :نقطه ي گداز

:5198/62) 

 amalgamate 
 bring or combine together or with 
something else 

 (شیمی) ملغمه کردن یا شدن

 amass 
 collect or gather 

(بیشتر در مورد پول و اطالعات) توده کردن، انباشتن، گرد آوردن، اندوختن، جمع 
 کردن، کپه کردن

 amateur 
 someone who pursues a study or sport as 
a pastime 

 

 amaze 
 affect with wonder 

 شگفت زده کردن، متحیر کردن، مات کردن، مبهوت کردن، بهت زده کردن

 amazed 
 filled with the emotional impact of 
overwhelming surprise 

 سرگشته، متحیر، حیران، متعجب، مبهوت، مات

 amazing 
 inspiring awe or admiration or wonder 

 شگفت اور، تحیراور
 
 

 ambassador 
 a diplomat of the highest rank 

 ستادهسفیر، سفیرکبیر، ایلچی، فر

 amber 
 a hard yellowish to brownish translucent 
fossil resin 

 (از ریشه ي عربی)

 ambidextrous 
 equally skillful with each hand 

 ین، دودست توانراست دست و چپ دست، ذوالیمین قادر به استفاده از هر دودست،

 ambiguity 
 unclearness by virtue of having more 
than one meaning 

 ابهام، دوپهلویی، گنگی

 ambiguous 
 having more than one possible meaning 

 مبهم، (کالم) دوپهلو، چندپهلو، داراي دو یا چند معنی، گنگ

 ambition 
 a strong drive for success 

 بلندهمتی، فرازجویی، غیرت، بژهانی

 ambitious 
 having a strong desire for success or 
achievement 

 بلندهمت، بژهان، فرازجو، بسیار مشتاق (موفقیت یا قدرت یا شهرت)، غیرتمند

 ambivalent 
 uncertain or unable to decide about what 
course to follow 

 جنبه اي، دمدمیود

 ambulance 
 a vehicle that takes people to and from 
hospitals 

 (در اصل) بیمارستان سیار

 ambush 
 concealing yourself and lying in wait to 
attack by surprise 

 کمین کردن، (به منظور غافلگیري) پنهان شدن، خف کردن

 ameliorate 
 make better 

 بود یافتن، بهسازي کردن، بهساختنیا شدن، بهبهتر کردن 
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 amenable 
 disposed or willing to comply 

 مسئول، جوابگو، پاسخگو، موظف

 amend 
 make revisions to 

 بهتر کردن، بهبود بخشیدن، اصالح کردن یا شدن، بهساختن

 amendment 
 a statement that is added to a proposal 
or document 

 بهسازي، اصالحدن، بهبودي، ر شبهت

 amends 
 something done or paid to make up for a 
wrong 

 جبران، دلجویی

 amenity 
 pleasantness resulting from agreeable 
conditions 

 نديوسیله ي پذیرایی، (جمع) تسهیالت، (چیز) خوشایند، وسیله ي رفاه، خوشای

 amiable 
 diffusing warmth and friendliness 

 خوش طینت، رفیق دوست، مهربان، دوستانه

 ammonia 
 a pungent gas compounded of nitrogen and 
hydrogen (NH3) 

 : ل آننام کام) (NH3 گاز بی رنگ به فرمول) (شیمی) آمونیا، آمونیاك
ammonia water) 

 amnesty 
 a warrant granting release from 
punishment for an offense 

 (در مورد زندانیان و غیره) بخشیدن، عفو کردن

 amorphous 
 having no definite form or distinct 
shape 

 ، بی شکل، ناریختفاقد شکل ثابت یا مشخص

 amount 
 how much there is of something that you 
can quantify 

 بالغ شدن بر، سرزدن به، رسیدن به
 
 

 amphibian 
 cold-blooded vertebrate living on land 
but breeding in water 

که خونسرد و مهره  Amphibia داران رده يجان) (جانورشناسی) دوزیست
 (داراند مانند: قورباغه و سمندر

 amphibious 
 relating to vertebrates that live on 
land but breed in water 

 زیست(جانورشناسی) دوزیستی، ذوحیات، دو

 ample 
 more than enough in size or scope or 
capacity 

 فراخ، پهناور، وسیع، جادار، گشاد

 amplify 
 increase the volume of 

 بزرگتر کردن، برافزودن، تقویت کردن، نیرو دادن، توسعه یافتن

 amplitude 
 greatness of magnitude 

 بزرگی، دامنهگسترش، فراخی، 

 amuse 
 occupy in an agreeable, entertaining or 
pleasant fashion 

 سرگرم کردن، موجب تفریح شدن، مشغول کردن

 amusement 
 an activity that is diverting and that 
holds the attention 

 سرگرمی، تفریح

 amusing 
 providing enjoyment; pleasantly 
entertaining 

 آور سرگرم کننده، مفرح، تفریح

 amygdala 
 an almond-shaped neural structure in the 
anterior part of the temporal lobe of the 
cerebrum; intimately connected with the 
hypothalamus and the hippocampus and the 
cingulate gyrus; as part of the limbic 
system it plays an important role in 
motivation and emotional behavior 

 (کالبدشناسی) اعضاي بادامی شکل بدن (مثل لوزه ها)، بادام واره ها
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 analogous 
 similar or equivalent in some respects 

 قیاس پذیر، قابل مقایسه، فراسنج پذیر، همسنج پذیر، متناظر، متشابه، همسان

 analogy 
 drawing a comparison in order to show a 
similarity 

نسبی،  (بین دو چیز که فقط از برخی جنبه ها شبیه یا قابل قیاس اند) شباهت
 قیاس، مقایسه، فراسنجی، همسانی

 analyse 
 break down into components or essential 
features 

 analyze رجوع شود به

 analysis 
 abstract separation of a whole into its 
constituent parts 

 فراکافت، فروگشایی، واکافتتجزیه و تحلیل، 

 analytical 
 using or skilled in using reasoning 

 analytic رجوع شود به

 analyze 
 break down into components or essential 
features 

 دنتجزیه و تحلیل کردن، فراکافت کردن، فروگشودن، واکافت کر

 anarchy 
 a state of lawlessness and disorder 

فقدان دولت و نظام حاکم، هرج و مرج، آشوب، بی قانونی، ناساالري، ناساالرگرایی، 
 بی نظمی، نابسامانی، ناسامانی

 anatomy 
 the study of the structure of animals 

 کالبد شناسی، شناخت ساختمان گیاهان و جانداران

 ancestor 
 someone from whom you are descended 

 نیا (جمع : نیاکان)، جد (جمع : اجداد)، تبار

 ancestral 
 of or inherited from someone from whom 
you are descended 

 انی، آبا و اجدادي، وابسته به پیشینیان، موروثی، نیایی، تبارينیاک

 ancestry 
 the lineage of an individual 

 بار، اصل و نسب، شجره النسبشینیان، دودمان، تنیاکان، اجداد، پی

 anchor 
 a mechanical device that prevents a 
vessel from moving 

 (کشتی) لنگر

 ancient 
 belonging to times long past 

 باستانی، کهن، دیرینه، باستان، دیرین

 and so forth 
 continuing in the same way 

 فالنی، فالن و بهمان

 anecdotal 
 based on stories rather than data or 
scientific observation 

 قصه مانند، حکایتی، روایتی، بنابه گفته ي این و آن

 anecdote 
 short account of an incident 

 (معموال جمع) (در اصل) حکایات و روایات نامعروف تواریخ یا زندگینامه ها

 angle 
 the space between two lines or planes 
that intersect 

 زاویه، گوشه، خمش، کنج

 anguish 
 extreme distress of body or mind 
 رنج شدید (در اثر نگرانی یا درد)، اضطراب، دلهره، اندوه، درد روحی، تالم، تشویش

 animate 
 make lively 

 جان بخشیدن، جاندار کردن، زنده کردن

 animosity 
 a feeling of ill will arousing active 
hostility 

 دشمنی، خصومت، عداوت، احساس تنفر شدید، بد اندیشی، بد خواهی

 ankle 
 a gliding joint between the tibia and 
fibula 

 (کالبدشناسی) قوزك، قوزك پا، تالوس، پاکوژك، مفصل مچ پا، مچ پا

 annex 
 attach to 

ه عنوان شرط به چیز بزرگتري) پیوستن، (ب ضمیمه کردن، (چیز کوچکتري را
 اضافی) افزودن، پیوست کردن
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 annihilate 
 kill in large numbers 

 نابود کردن، منهدم کردن

 anniversary 
 the date on which an event occurred in 
some previous year 

 سالروز، یادبود سالیانه، بزرگداشت سالیانه

 announce 
 make known 

 آگهی دادن، آگهیدن، جار زدن، شنوانیدن، به اطالع رساندناعالم کردن، 

 announcement 
 a public statement containing 
information about an event 

 اعالم، آگهسازي

 annoy 
 disturb, especially by minor irritations 

 دن، اذیت کردن، آزار دادنرنجه داشتن، رنج دا

 annoyance 
 the psychological state of being 
irritated or annoyed 

 رنج، رنجه، آزار، اذیت، مزاحمت

 annual 
 occurring every year 

 یکساله، سالیانه، هر ساله، ساالنه

 annuity 
 income from capital investment paid 
regularly 

ام می شود، سالپرداخت، پرداختی که زمان هاي معین (به ویژه سالی یک بار) انج
 سالیانهمبلغ سالیانه، مستمري، مقرري 

 anonymous 
 having no known name or identity or 
known source 

 انام، ناشناس، بی نام و نشانگمنام، 

 anonymously 
 without giving a name 

 antagonism 
 an actively expressed feeling of dislike 
and hostility 

هم ستیزي، پادستیزي، خصومت، دشمنی، استیزه، درگیري، پادکرداري، ضدیت، 
 عناد، مخالفت

 antagonize 
 provoke the hostility of 

 هم ستیزي کردن، مخالفت کردن، ضدیت کردن

 Antarctica 
 an extremely cold continent at the south 
pole almost entirely below the Antarctic 
Circle; covered by an ice cap up to 
13,000 feet deep 

 سرزمین قطب جنوب، (قاره ي) جنوبگان

 antecedent 
 a preceding occurrence or cause or event 

 (از نظر ترتیب یا زمان یا منطق) مقدم، پیشتر، اسبق، پیش آیند، سابق، قبلی

 antelope 
 a graceful ruminant with long legs and 
horns directed upward 

 انواع نشخوارکنندگان آهو مانند تیره ي) (جانور شناسی) بز کوهی
Bovidae) 

 antenna 
 one of a pair of mobile appendages on 
the head of insects 

 (رادیو وغیره) آنتن، سرون

 anthem 
 a song of devotion or loyalty 

انجیل و جواب است، سرودي که از جمالت (کلیسا) سرودي که به صورت سوال 
 تشکیل شده است

 anthology 
 a collection of selected literary 
passages 

 نتخبات، گزیده هامجموعه اي از شعر یا داستان وغیره، گلچین ادبی، جنگ، م

 anthropologist 
 a social scientist specializing in the 
study of humanity 

 سمردم شنا

 anthropology 
 science of the origins and social 
relationships of humans 

 مردم شناسی

 antibiotic 
 a substance used to kill microorganisms 
and cure infections 

 پادزي، آنتی بیوتیک
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 anticipate 
 regard something as probable or likely 

 نپیش بینی کردن، انتظار داشت

 anticipate 
 realize beforehand 

 پیش بینی کردن، انتظار داشتن

 anticipate 
 make a prediction about; tell in advance 

 پیش بینی کردن، انتظار داشتن

 anticipated 
 expected hopefully 

 پیش بینی، انتظار، پیش دستی، سبقت، جلو گیري

 anticipation 
 the act of predicting, as by reasoning 
about the future 

 پیش بینی، پیش نگري، انتظار، چشم به راهی، پیشدستی، پیشگیري

 anticipatory 
 in expectation 

 یشگراپیش نگرانه، پیش بینانه، با چشم براهی، با پیشدستی، پ

 anticlockwise 
 in a direction opposite to the direction 
in which the hands of a clock move 

 counterclockwise رجوع شود به

 antidepressant 
 a drug used to treat feelings of being 
extremely unhappy 

 روان پزشکی) ضد افسردگی، غم زدا -زي (داروسا

 antidote 
 a remedy that stops or controls the 
effects of a poison 

 وشدارو(داروسازي) پادزهر، تریاق، ن

 antiquated 
 so extremely old as seeming to belong to 
an earlier period 

 سالخورده، کهن

 antique 
 made in or typical of earlier times and 
valued for its age 

 کهن، سالخورده، باستانی

 antiquity 
 the historic period preceding the Middle 
Ages in Europe 

 ز قرون وسطی)باستان (به ویژه پیش ایخ تار

 antiseptic 
 thoroughly clean and free of disease-
causing organisms 

 گندزدا، ضد عفونی، پادریم، پلشت بر، پلشت زدا

 antisocial 
 shunning contact with others 

 يگوشه گیر، غیراجتماعی، نامعاشرتی، عزلت گرا

 anxiety 
 a vague unpleasant emotion in 
anticipation of a misfortune 

 نگرانی، دلواپسی، اضطراب، تشویش

 anxious 
 causing or fraught with or showing 
anxiety 

 مهنگران، دلواپس، تاسه، تلواس، مضطرب، مشوش، آسیمه، سرآسی

 apace 
 with rapid movements 

 به سرعت، تند، با گام هاي تند

 apart 
 separated or at a distance in place or 
position or time 

 در کنار، جنب، در فاصله ي کم

 apartment building 
 a building that is divided into 
apartments 

هم می  apartment house) ساختمان آپارتمانی، ساختمان آپارتمان
 (گویند

 apathetic 
 showing little or no emotion or 
animation 

 فاقد احساسات، بی شور، بی هیجان، بی واکنش، بی حال، بی غیرت

 ape 
 any of various primates with short tails 
or no tail at all 

شامل  Pongidae تیره ي) (جانورشناسی) بزرگ میمون، میمون انسان نما
 (نخستینیانی همانند گوریل و شامپانزه می گردد
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 apex 
 the highest point of something 

 طه، فرازینگاه، قله، راس، تارك، سرباالترین نق

 aphid 
 any of various small plant-sucking 
insects 

انواع حشرات نرم تن و چهارباله از تیره ) (جانورشناسی) شپشه، شپشه ي گیاهی
 ، شته(که شیره ي گیاه را می مکند Aphididae ي

 apologist 
 a person who argues to defend some 
policy or institution 

(کسی که رسما از عقیده یا مذهب یا رفتار بخصوصی دفاع می کند) دفاع نامه 
 نویس، توجیه گر، مدافع، پوزشگر

 apologize 
 acknowledge faults or shortcomings or 
failing 

 عذرت خواستن، عذرخواهی کردن، پوزیدنپوزش خواستن، م

 appal 
 strike with disgust or revulsion 

 appall رجوع شود به

 appalling 
 causing shock, dismay, or horror 

 رقت انگیز، موجب هراس و انزجار، هولناك

 apparatus 
 equipment designed to serve a specific 
function 

 دستگاه، ماشین آالت، ساز افزار، بساط

 apparel 
 clothing in general 

 رخت، جامه، تن پوش، لباس

 apparent 
 clearly revealed to the mind or the 
senses or judgment 

 آشکار، پیدا، هویدا، معلوم

 apparently 
 seemingly; as far as one can tell 

 ازقرارمعلوم، ظاهرا

 appeal 
 earnest or urgent request 

 جاذبه، کشش، جذابیت، گیرایی (در مورد شخصیت و زیبایی و غیره)

 appeal 
 attractiveness that interests or pleases 
or stimulates 

 (در مورد شخصیت و زیبایی و غیره) جاذبه، کشش، جذابیت، گیرایی

 appealing 
 able to attract interest or draw 
favorable attention 

 جذاب، خوش ایند

 appear 
 come into sight or view 

 پدیدار شدن، ظاهر شدن، به چشم خوردن، هویدا شدن، آشکار شدن

 appearance 
 outward or visible aspect of a person or 
thing 

 پیدایش، ظهور، نمود

 appeasement 
 the act of acceding to demands 

 استمالت، دلجویی، آرام سازي

 append 
 fix to; attach 

 دن، افزودن بر، بر افزودن، برآویختنت کردن، الحاق کرضمیمه کردن، پیوس

 appendix 
 a small sac attached to the large 
intestines of some animals 
(کتاب و نوشته) مطالب اضافی (معموال در آخر)، فهرست، افزود نگاشت، پی نوشت، 

 آویزه، ضمیمه، پس فهرست

 appetite 
 a feeling of craving something 

 اشتها

 appetizer 
 a dish served before a meal or as the 
first course 

 خوراکی یا آشامیدنی) اشتها آور(

 appetizing 
 appealing to or stimulating a desire for 
eating 

 اشتها آور، میل انگیز
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 applaud 
 clap one's hands or shout to indicate 
approval 

 ، خنبک زدن، غریویدن، کف زدنه) تشویق و تحسین کردنن یا هلهل(با کف زد

 appliance 
 a device or tool that is very useful for 
a particular job 

اسباب یا ماشین (براي انجام کار بخصوصی)، یارافزار، وسیله، دستگاه، اسباب برقی 
 خانگی، کارافزار

 applicant 
 a person who requests or seeks something 

 درخواست دهنده، کارجو، متقاضی، کارخواه

 application 
 the action of putting something into 
operation 

 مالیدن به، زدن به، کاربرد، استعمال

 apply 
 employ for a particular purpose 

 زدن به، مالیدن به، (بر روي چیزي) پراکندن

 appoint 
 assign a duty, responsibility, or 
obligation to 

 برگزیدن، گزیدن، انتخاب کردن، منصوب کردن یا شدن، گماشتن

 appointment 
 a meeting arranged in advance 

 انتصاب، گماشتن، گماشت، گمارش، نصب

 apportion 
 distribute according to a plan or set 
apart for a special purpose 

سیم کردن، سرشکن کردن، حصه کردن، بخش کردن، سهم تسهیم و تق افراز کردن،
 دادن

 appraisal 
 the classification of something with 
respect to its worth 

برآورد، ارزیابی (در بررسی میزان خسارت و یا تعیین ارزش چیزي)، تخمین، 
 ارزشیابی

 appraise 
 consider in a comprehensive way 

 نکردن، برآورد کردن، ارزشیابی کردن، تقویم کردن، ورانداز کردابی ارزی
 

 appreciable 
 enough to be estimated or measured 

 سنجش پذیر، ارزیابی پذیر، قابل اندازه گیري، قابل مالحظه

 appreciate 
 be fully aware of; realize fully 

 ، قدردانی کردنسپاسگزار بودن، ارزش قایل شدن، امتنان داشتن

 appreciation 
 understanding of the nature or meaning 
of something 

 سپاسگزاري، سپاس، امتنان، قدردانی، تشکر

 apprehend 
 anticipate with dread or anxiety 

 دستگیر کردن، توقیف کردن

 apprehension 
 fearful expectation or anticipation 

 بازداشت دستگیري، توقیف،

 apprehensive 
 in fear or dread of possible evil or 
harm 

 زود فهم، تیزهوش، تیزفهم، زود دریاب

 apprentice 
 someone who works for an expert to learn 
a trade 

 

 apprenticeship 
 the position of one working for an 
expert to learn a trade 

 دوره شاگردي شاگردي، نواموزي،

 apprise 
 inform somebody of something 

 ر جریان قرار دادنآگاه کردن، آگاهاندن، به اطالع رساندن، د

 approach 
 move towards 

 نزدیک کردن یا شدن

 appropriate 
 suitable for a particular person, place, 
or situation 

 به خود اختصاص دادن، براي خود برداشتن
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 approval 
 the formal act of giving agreement or 
permission 

 رضایت، موافقت، تایید

 approve 
 judge to be right or commendable; think 
well of 

 رضایت دادن، تایید کردن، موافقت کردن

 approximate 
 not quite exact or correct 

 رنزدیک، مجاو

 approximately 
 imprecise but fairly close to correct 

 تقریبا، بطورتقریب یاتخمین

 April 
 the month following March and preceding 
May 

 (Ap یا Apr : مخفف آن) آوریل، اپریل (چهارمین ماه سال فرنگی)

 apt 
 being of striking pertinence 

 مخفف : آپارتمان

 aptitude 
 inherent ability 

 دن، بجابودنگی، درخور بومناسب، شایست

 aptly 
 in a competent capable manner 

 بطورمناسب یادرخورمستعدانه، ازروي لیاقت، بزیرکی، 

 aquarium 
 a tank or pool filled with water for 
keeping live fish 

(ظرف بزرگ یا جام یا تانک که در آن ماهی رنگین نگه می دارند) آکواریوم، 
 آبزیدان، تانکماهیخانه، 

 aquatic 
 operating or living or growing in water 

 (جانور یا گیاه) آبزي

 arable 
 capable of being farmed productively 

 (زمین) شخم پذیر، کشت پذیر، کشتنی، قابل کشت، مزروعی

 arbitrary 
 based on or subject to individual 
discretion or preference 

ي داوري و ترجیح فردي (نه بر پایه ي مقررات و قوانین و قراردادها)، دلبخواه،  ایهبرپ
 اختیاري، میلی

 arbitrate 
 act between parties with a view to 
reconciling differences 

 داوري کردن، حکم شدن

 arboreal 
 of or relating to or formed by trees 

 درخت مانند، درختی

 arcade 
 a structure composed of arches supported 
by columns 

 گذرگاه داراي اتاق ضربی، طاقگان، داالن

 archaeologist 
 an anthropologist who studies 
prehistoric culture 

 باستان شناس

 archaeology 
 the branch of anthropology that studies 
prehistoric people 

 باستان شناسی

 archaic 
 so extremely old as seeming to belong to 
an earlier period 

مسخر یا تحقیرآمیز)، باستانی، منسوخ، از مد کهنه، کهن، وابسته به ادوار گذشته (ت
 افتاده، مهجور، مربوط به عهد دقیانوس، از کارافتاده

 archery 
 the sport of shooting arrows with a bow 

 با تیروکمان، کمانگري، کمانکشیتیراندازي کمانگیري، 

 archetypal 
 of an original type after which other 
things are patterned 

 مربوط یا شبیه طرح اصلی، نمونه اولیه

 archipelago 
 a group of many islands in a large body 
of water 
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 architect 
 someone who creates plans to be used in 
making something 

 معمار، آرشیتکت، مهندس ساختمان، مهراز، بنیادگر، واالدگر

 architecture 
 the discipline dealing with the design 
of fine buildings 

 معماري، مهرازي، مهندسی ساختمان، بنیادگري

 archive 
 a depository containing historical 
records and documents 

 (معموال جمع) بایگانی، اتاق (یا اداره ي) بایگانی، مرکز اسناد و پرونده ها، آرشیو

 arctic 
 extremely cold 

 یوابسته به قطب شمال و بخش هاي اطراف آن، شمالگان، شمالگانی، قطب

 Arctic 
 the regions to the north of the Arctic 
Circle centered on the North Pole 

 ه قطب شمال و بخش هاي اطراف آن، شمالگان، شمالگانی، قطبیته بوابس

 ardent 
 characterized by intense emotion 

 تب و تاب، آتشین(احساسات) سوزان، پر

 arduous 
 characterized by effort to the point of 
exhaustion 

 دشوار، مشقت بار، صعب، سخت، طاقت فرسا، شاق

 area 
 the extent of a two-dimensional surface 
within a boundary 

 سطح صاف(در اصل) زمین صاف، 

 argue 
 have a disagreement about something 

 استدالل کردن، دلیل آوردن، بحث کردن

 argument 
 a dispute where there is strong 
disagreement 

 (در اصل) اثبات، مدرك

 arid 
 lacking sufficient water or rainfall 

 بی آب و علف، لم یزرع، خشک، کم باران، کم آب، بایر

 arise 
 originate or come into being 

 برخاستن، بلند شدن (از جا)

 arithmetic 
 mathematics dealing with numerical 
calculations 

 علم حسابحساب، 

 arm 
 a human limb 

 زو، ید، رشعوام از شانه تا نوك انگشت)، بادست (از شانه تا آرنج و در نظر 

 aroma 
 any property detected by the sense of 
smell 

 بوي خوش، عطر

 aromatic 
 having a strong pleasant odor 

 خوشبو، معطر

 arousal 
 a state of heightened physiological 
activity 

 

 arouse 
 call forth, as an emotion, feeling, or 
response 

 بیدار کردن، از خواب پراندن

 arrange 
 put into a proper or systematic order 

 مرتب کردن، آراستن، پیراستن

 arrangement 
 an orderly grouping considered as a unit 

 ترتیب، سازواري، سازمندي، قرار، توافق

 array 
 an orderly grouping 

 یف بندي کردن، آرایه کردنتن، ردبه صف آراستن، آراس

 array 
 an impressive display or assortment 

 به صف آراستن، آراستن، ردیف بندي کردن، آرایه کردن
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 arrogance 
 overbearing pride evidenced by a 
superior manner 

هم می  arrogancy) غرور، الفزنی، نخوتتکبر، خودبینی، باد دماغ، 
 (گویند

 arrogant 
 having or showing feelings of 
unwarranted importance 

 خود بزرگ بین، گردن فراز، بلندپرواز، پرنخوت، متکبر، بادسر

 arrow 
 projectile with a thin shaft intended to 
be shot from a bow 

 پیکان، تیر (که با کمان رها شود)، تخش، زوبین، خدنگ

 arson 
 malicious burning to destroy property 

 (حقوق) ایجاد حریق به طور عمد، آتش افروزي، حرق

 art 
 the creation of beautiful or significant 
things 
هنر (که شامل نقاشی و تندیسگري و معماري و موسیقی و رقص و نمایش و ادبیات 

 می گردد)، کار خالقه

 artefact 
 a man-made object taken as a whole 

 artifact : امالي انگلیسی

 artery 
 a blood vessel that carries blood from 
the heart to the body 

 (کالبدشناسی) سرخرگ، شریان، شاهرگ، رگ جان

 arthritis 
 inflammation of a joint or joints 

 (پزشکی) ورم مفاصل، آرتروز، بندآماس، بندتبسی

 articulate 
 express or state clearly 

(جانورشناسی) مفصل دار، بند دار، بندگاه دار، بندبند (مثل بدن مورچه)، لوال دار، 
 (هم می گویند articulated) داراي بخش ها یا قطعات مجزا

 artifact 
 a man-made object 

چیزي که توسط انسان ساخته شده است (به ویژه ابزار و ظروف و جنگ افزارهاي 
 ساخت، مصنوع یه) دستسان اولان

 artificial 
 contrived by art rather than nature 

 ساخته شده توسط انسان، انسان ساخت، دست ساخت، مصنوعی، ساختگی

 ascend 
 travel up 

 برخاستن ازباال رفتن، فرازیدن، فراز رفتن، صعود کردن، متصاعد شدن، 

 ascertain 
 learn or discover with confidence 

 محقق کردن، معلوم کردن، اثبات کردن

 ascribe 
 attribute or credit to 

 وابسته دانستن، نسبت دادن، اسناد کردن

 ash 
 the residue that remains when something 
is burned 

 خاکستر

 Asia 
 the largest continent with 60% of the 
earth's population 

 کیلومتر مربع) 0000944 -ترین قاره ي دنیا آسیا، قاره ي آسیا (بزرگ

 aside 
 on or to one side 

 یک طرف در یک کنار، به

 ask out 
 make a date 

 پرسیدن، سوال کردن، پرسش کردن، استعالم کردن، جویا شدن

 aspect 
 a characteristic to be considered 

 سیما، چهره، منظر، رخ

 aspect 
 a distinct feature or element in a 
problem 

 سیما، چهره، منظر، رخ

 aspic 
 savory jelly based on fish or meat stock 
used as a mold for meats or vegetables 
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 aspiration 
 a cherished desire 

 آرمان، آرزو، دلخواست، کام، مراد دل

 aspire 
 have an ambitious plan or a lofty goal 

 خواستن، (سخت) آرزو کردن، رویا داشتن ه دل)(از ت

 aspirin 
 a medication used to treat pain, fever, 
and inflammation 

، (CH3COOC6H4COOH اسید استیل سالیسیلیک به فرمول) آسپرین
 رص آسپیرینق

 assault 
 attack someone physically or emotionally 

 اگهانیاختن، تازیدن، حمله ي شدید و ن(جسمی یا لفظی) حمله کردن، برت

 assemblage 
 several things grouped together or 
considered as a whole 

گردهمایی، مجموعه، هم گذارد، (افراد یا اشیاي) گرداوري شده،  گردهم آوري،
 گردآورد، جلسه، همنشست، گردایش

 assemble 
 create by putting components or members 
together 
گردآوردن، گردهم آوردن، فراهم آوردن، گروه کردن، جلسه تشکیل دادن، همنشست 

 شدنکردن، چپیره 

 assert 
 declare or affirm solemnly and formally 
as true 

 (موکدا) اعالم کردن، تصریح کردن، اظهار قطعی کردن، تاکید کردن

 assert 
 insist on having one's opinions and 
rights recognized 

 تصریح کردن، اظهار قطعی کردن، تاکید کردن(موکدا) اعالم کردن، 

 assertive 
 aggressively self-assured 

جسور، پر مدعا، پر جرات، کسی که از حق خود دفاع می کند، سمج، حاضرجواب، 
 بی محابا

 assess 
 estimate the nature, quality, ability or 
significance of 

 برآورد کردن، ارزیابی کردن، مالیات بستن، تقویم کردن

 assessment 
 the act of judging a person or situation 
or event 

 ارزیابی، برآورد، تقویم، سنجش، بر انداز، ارزبانی

 asset 
 a useful or valuable quality 

 (اقتصاد) دارایی، بستانکاري، ثروت، سرمایه

 assign 
 select something or someone for a 
specific purpose 

 تعیین کردن، تخصیص دادن، کنار گذاشتن

 assignee 
 the party to whom something is assigned 

 

 assignment 
 an undertaking that you have been told 
to perform 

 تعیین، برگماشت، ارجاع، مقرر داشتن، قلمداد

 assimilate 
 make alike 
گواریدن، هضم کردن، جذب کردن، درآشامیدن، تحلیل بردن، یکسان کردن، همانند 

 ن، کامال درك کردن،جز وجود خود کردنکردن، همسان کردن یا شد

 assimilation 
 the process of absorbing one cultural 
group into another 

ازي، همانند سازي، همسان گوارش، درآشامش، جذب، هضم، تحلیل بري، یکسان س
 سازي

 assist 
 give help; be of service 

کمک کردن، یاري کردن، بنجیدن، همدستی کردن، پایمردي کردن، دستیاري 
 کردن

 assistance 
 the activity of contributing to the 
fulfillment of a need 

 کمک، یاري، دستیاري، پایمردي، مدد، امداد

 assistant 
 a person who contributes to the 
furtherance of an effort 

 معاون، دستیار، یاور، کمک
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 associate 
 bring or come into action 

به هم پیوستن، هم پیوند کردن یا شدن، مربوط شدن یا کردن، وابسته شدن یا 
 کردن، همبسته کردن یا شدن، مربوط کردن یا شدن

 association 
 a formal organization of people or 
groups of people 

همکاري، پیوند، هم پیوندي، پیوستگی، همنشینی، مصاحبت، همدمی، مشارکت، 
 رابطه

 assorted 
 of many kinds purposefully arranged but 
lacking uniformity 

یک  ن، از جورهاي مختلف، به رنگ ها و اندازه ها (و غیره)ي مختلف ولی ازگوناگو
 نوع

 assortment 
 the act of distributing things into 
classes of the same type 

 طبقه بندي، رده بندي، جورسازي، دسته بندي، کلکسیون، هم جوره

 assume 
 take to be the case or to be true 

 وانمود کردن، به خود گرفتن، به خود بستن

 assumed 
 adopted in order to deceive 

 وانمودین، به خود گرفته، متظاهرانه

 assumption 
 the act of taking something for granted 

 عروج، صعود

 assurance 
 a binding commitment to do or give or 
refrain from something 

 عمل اطمینان دادن، عمل مطمئن کردن، مطمئن بودن

 assure 
 inform positively and with certainty and 
confidence 

 دن، دلگرمی دادن، مطمئن کردن، پشتگرم کردن، قول دادن، تاکید کردناطمینان دا

 asterisk 
 a star-shaped character used in printing 

 (حروفچینی و چاپ) نشان ستاره (این شکل : * )، ستارك
 
 

 asteroid 
 a small celestial body composed of rock 
and metal 

 ستاره مانند، ستاره سان (مانند ستاره ي دریایی)

 asthma 
 respiratory disorder characterized by 
wheezing 

 (پزشکی) آسم، نفس تنگی

 asthmatic 
 relating to breathing with a whistling 
sound 

 (هم می گویند asthmatical) سمی، مبتال به نفس تنگی(پزشکی) آ

 astonish 
 affect with wonder 

مبهوت کردن، متحیر کردن، سرگشته کردن، شگفت زده کردن، هاج وواج کردن، 
 هاج کردن، خیره کردن، حیران کردن

 astonished 
 filled with the emotional impact of 
overwhelming surprise 

 متحیر، درشگفت، حیران، متعجب

 astonishing 
 so surprisingly impressive as to stun or 
overwhelm 

 شگفت اور، حیرت انگیز، تحیراور

 astound 
 affect with wonder 

طور شدید) مبهوت کردن، (کامال) بهت زده کردن، مات و متحیر کردن، (ناگهان و به 
 هاج و واج کردن (معموال به طور نا خوشایند)،حیران کردن

 astounding 
 bewildering or striking dumb with wonder 

متحیر کردن، (ناگهان و به طور شدید) مبهوت کردن، (کامال) بهت زده کردن، مات و 
 هاج و واج کردن (معموال به طور نا خوشایند)،حیران کردن

 astray 
 away from the right path or direction 

 منحرف، گمراه، بیراهه، سرگردان

 astrology 
 divination by the positions of the 
planets and sun and moon 

 (در اصل) ستاره شناسی
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 astronaut 
 a person trained to travel in a 
spacecraft 

 کیهان نورد، فضانورد

 astronomical 
 relating to the branch of physics 
studying celestial bodies 

 وابسته به ستاره شناسی، نجومی

 astronomy 
 the branch of physics that studies 
celestial bodies 

 ستاره شناسی، علم هیات، نجوم

 astute 
 marked by practical hardheaded 
intelligence 

 زیرك، ناقال، محیل، زرنگ، رند، تیزبین

 asylum 
 a shelter from danger or hardship 

 (مهجور) تحصن در جاي مقدس

 asymmetrical 
 characterized by an imbalance in spatial 
arrangement 

و میله ي دیگر  032(ورزش ژیمناستیک) پارالل نامتقارن (که یک میله ي آن 
 پارالل نابرابرسانتی متر ارتفاع دارد)  051

 asymmetry 
 a lack of balance or proportion among 
the parts of something 

 عدم تقارن، ناهمودي، بی همالی

 at least 
 not less than 

 احقر، اصغر (little : صفت عالی واژه ي)

 at random 
 in a random manner 

(بدون هدف یا نقشه ي قبلی) تصادفی،بختی، بختوار، بختانه، کاتوره اي، بی نقشه، 
 اتفاقی، بی گزین، همین جوري، رخدادي، اهللا بختی،بدون ترتیب، بختین

 at times 
 now and then or here and there 

 (مکان ثابت استحرف اضافه اي که نشانگر )
 
 

 at variance 
 not in accord 
تغییرپذیري، دگرسان پذیري، دگرگون پذیري، جزانی، جزندگی، تغییر، تفاوت، وابر، 

 بون، دگرسانی

 athlete 
 a person trained to compete in sports 

 ورزشکار، پهلوان، یل

 atmosphere 
 the envelope of gases surrounding any 
celestial body 
(هوایی که به ارتفاع هزار کیلومتر دور زمین را فرا گرفته است و هفتادوهشت درصد 

آن نیتروژن و بیست و یک درصد آن اکسیژن ویک درصد آن گازهاي دیگر است) 
 هوا سپهر، نیوارکره ي هوا، اتمسفر، جو، 

 atmospheric 
 relating to or located in the mass of 
air surrounding Earth 

 جوي، وابسته به کره ي هوا، اتمسفري، ایجاد شده توسط جو، نیواري

 atomic 
 relating to the smallest component of an 
element 

 وابسته به اتم، اتمی، بنمادي

 atrium 
 a chamber connected to other chambers or 
passageways 

 روم قدیم) حیاط اصلی، اتاق اصلی منزل -(معماري 

 attach 
 be in contact with 

 وصل کردن، دوسیدن، دوسانیدنچسباندن، بستن به، پیوستن، الصاق کردن، 

 attack 
 an offensive against an enemy 

 حمله، تک، تاخت و تاز، برتاخت، تازش

 attain 
 gain with effort 

 نایل شدن، کسب کردن، دست یافتن، رسیدن بهبه دست آوردن، (در اثر کوشش) 

 attainable 
 capable of being accomplished 

 یافتنی، نائل شدنی، رسیدنی
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 attempt 
 make an effort 

 کوشش، سعی، مجاهدت، جهد

 attend 
 be present 

 توجه کردن، پرستاري کردن، رسیدن به

 attendance 
 the act of being present at a meeting or 
event 

 حضور، حضوریابی، بودن در

 attending 
 the act of being present (at a meeting 
or event etc.) 

 توجه کردن، مواضبط کردن، دقت کردن، گوش دادن

 attention 
 the act of concentrating on something 

 توجه، دقت، حواس جمعی، مراقبت، عنایت

 attention-getting 
 likely to attract attention 

 

 attentive 
 taking heed 

 متوجه، حواس جمع، ملتفت، مراقب، مواظب

 attitude 
 a complex mental state involving beliefs 
and feelings 

 حالت، ایستار، طرز قرارگیري، نهش

 attract 
 exert a force on 

 کردن، گرایش داشتن جذب کردن، به خود کشیدن، جلب

 attraction 
 the quality of arousing interest 

 جذب، به خودکشی، ربایش، کشش

 attractive 
 pleasing to the eye or mind as through 
beauty or charm 

 جاذب، جذاب، گیرا، به خودکش، دلکش، دلربا، دلبر، شیفته ساز، رباینده
 
 

 attribute 
 a quality belonging to or characteristic 
of an entity 

 وابسته دانستن، نسبت دادن، دانستن از، حمل کردن بر، منتسب کردن به

 attrition 
 the act of rubbing together 

 ساییدگی، رفتگی (در اثر مالش)، همسایش

 atypical 
 not representative of a group, class, or 
type 

هم می  atypic) مون، نامونهستثنایی، ناهمسنخ، ناناهمگون، نابهنجار، ا
 (گویند

 audacious 
 disposed to venture or take risks 

 بیباك، بی پروا، نترس، دل دار، دل و جرات دار، پر جرات، متهور

 audacity 
 aggressive boldness or unmitigated 
effrontery 

 بیباکی، نترسی، جرات، تهور

 audio 
 a transmitted signal you can hear 
 (وابسته به طول موج هایی که گوش انسان قادر به شنیدن آن است) سمعی، شنودي

 audit 
 examine carefully for accuracy 

 حسابرسی، متوازن سازي حساب ها، ممیزي

 audition 
 perform in order to get a role 

 شنوایی، شنیدن، شنود

 auditorium 
 the area of a theater or hall where the 
audience sits 

 تاالر سخنرانی، شنودگاه

 auditory 
 of or relating to the process of hearing 

 وابسته به شنوایی، سمعی، شنودي

 auger 
 a hand tool used to bore holes 

سفتانه،  ، زمین سوراخ کن، سفتگر،(بزرگتر است gimlet از) مته ي بزرگ
 پرما، پره
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 augment 
 enlarge or increase 

 (در مورد اندازه و مقدار و نیرو و غیره) افزودن، زیاد کردن یا شدن، افزایش دادن

 August 
 the month following July and preceding 
September 

 و Ag و A : مخفف آن) ه اوت، آگوستماه هشتم تقویم مسیحی، ما
Aug) 

 august 
 profoundly honored 

 و Ag و A : مخفف آن) ماه هشتم تقویم مسیحی، ماه اوت، آگوست
Aug) 

 aunt 
 the sister of your father or mother; the 
wife of your uncle 

 عمه، خاله

 aural 
 of or pertaining to hearing or the ear 

 شنیدارياز راه گوش، سمعی، شنودي، گوشی، وابسته به حس شنوایی، شنوداري، 

 Australia 
 the smallest continent 

 قاره ي استرالیا، جزیره ي استرالیا

 authentic 
 not counterfeit or copied 

 معتبر، موثق، قابل اعتماد

 authenticate 
 establish the undisputed credibility of 
something 

 معتبر و قانونی کردن

 author 
 a person who writes professionally 

 نویسنده، نگارنده، مولف، مصنف

 authorise 
 grant authorization or clearance for 

 

 authority 
 the power or right to give orders or 
make decisions 

 اختیار، صالحیت، حق

 autobiography 
 a book or account of your own life 

 خود زیستنامه شرح زندگی نویسنده توسط خود او،

 autocratic 
 characteristic of an absolute ruler or 
absolute rule 

 مطلق، مستقل، استبدادي

 autoimmune 
 relating to the response of the body 
against substances 

، (autoantibodies) (پزشکی) وابسته به تولید پادتن هاي مضر
 خودایمن

 automate 
 operate or make run by machines rather 
than human action 

 خودکار کردن، اتوماتیک کردن

 automatic 
 operating with minimal human 
intervention 

 کالبد شناسی) ناارادي، غیرارادي (مانند حرکت روده ها) -(زیست شناسی 

 automatically 
 in a mechanical manner; by a mechanism 

 تیار، ناچار، بی اخخودبخود

 automobile 
 a motor vehicle with four wheels 

 اتومبیل، ماشین سواري، خودرو (سواري نه باري)

 autonomous 
 existing as an independent entity 

 وابسته به خودمختاري

 autonomy 
 political independence 

 ، خودونديی، خوداستواريخود مختاري، استقالل، استقالل داخل

 autopsy 
 an examination and dissection of a dead 
body 

 (پزشکی) کالبد شکافی، تشریح جسد، کالبد گشایی، اتوپسی

 avail 
 be of use to, be useful to 

 خوردن، ارزیدنبه درد خوردن، سودمند بودن، به کار 
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 availability 
 the quality of being at hand when needed 

دسترس، دسترسی، در دسترس (بودن)، حصول پذیري، وجود، آماده ي استفاده 
 بودن، بودن، فراهمی

 available 
 obtainable or accessible and ready for 
use or service 

فراهم، در دسترس، قابل حصول، رسیدنی، کاربردپذیر، قابل استفاده، موجود، در 
 اختیار، مهیا، حاضر، آماده

 avalanche 
 a slide of large masses of snow, ice and 
mud down a mountain 

 سیل، بهمن، آوار برف

 avarice 
 reprehensible acquisitiveness; 
insatiable desire for wealth 

 حرص، آز، آزمندي، طمعکاري، عشق به دارایی

 avenge 
 take action in return for a perceived 
wrong 

تقاص گرفتن، به سزا رساندن، کین خواهی کردن، توزیدن، کین  ی کردن،خونخواه
 ستن، دادگیري کردن، انتقام گرفتنخوا

 avenue 
 a wide street or thoroughfare 

 (street عریض تراز) خیابان، خیابان پهن

 average 
 an intermediate scale value regarded as 
normal or usual 

 (از ریشه ي عربی)

 averse 
 strongly opposed 

 مخالف، نامتمایل، بی میل، بیزار

 aversion 
 a feeling of intense dislike 

 تنفر، بیزاري، زدگی، نفرت

 avert 
 turn away or aside 

 برگرداندن، دگرسوي کردن، منحرف کردن
 
 

 aviation 
 the art of operating aircraft 

 دانش و هنر خلبانی، خلبانی

 avoid 
 stay away from 

 دوري کردن، اجتناب کردن، احتراز کردن، پرهیز کردن

 avow 
 declare or affirm solemnly and formally 
as true 

 ادعا کردن، اعالم کردن، اذعان کردن، رك و راست گفتن

 avowal 
 a statement asserting the truth of 
something 

 ادعا، اعالم، اذعان، رك گویی

 award 
 give, especially as an honor 

صیلی یا پاداش یا جوایز استحقاقی) اعطا، جایزه، (در مورد کمک هزینه ي تح
 بخشش، اعطائیه

 aware 
 having or showing knowledge or 
understanding or realization 

 آگاه، باخبر، مطلع، ملتفت، با اطالع

 awash 
 covered with water 

 طوري که امواج و مد دریا از روي آن رد شوند)از سطح آب (به  االترکمی ب

 awful 
 exceptionally bad or displeasing 

 انگیزنده ي ترس و احترام، اعجاب انگیز، بهت آور

 awkward 
 lacking grace or skill in manner or 
movement or performance 

دقواره، پا چلفتی، چلفت، بی قواره، ب حرکات و قیافه و هیکل) دست و (در مورد
 فرخج

 axle 
 a shaft on which a wheel rotates 

 میله اي که چرخ به دور آن می چرخد، آسه، محور، میله، وردنه، اشایه، اکسل

 babel 
 a confusion of voices and other sounds 

 (کتاب مقدس) شهر بابل (در سرزمین شینار)
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 bachelor 
 a man who has never been married 

در نظام فئودالی) سلحشور جوان و زمین دار که تحت فرمان شخص  -(در اصل 
 (هم می گفتند bachelor-at-arms) دیگري خدمت می کرد

 bachelor's degree 
 a degree on successfully completed 
undergraduate studies 

 

 backbone 
 the series of vertebrae forming the axis 
of the skeleton and protecting the spinal 
cord 

 هره هاي پشت، تیره ي پشت، مازنکالبد شناسی) ستون فقرات، م -(جانورشناسی 

 backer 
 invests in a theatrical production 

 پشتیبان، حامی

 background 
 the part of a scene behind objects in 
the front 

 زمینه، پس آویز، متن، زیرنما، دورنما، پس زمینه

 backrest 
 a support that you can lean against 
while sitting 

 پشتی، جاي تکیه دادن، تکیه گاه

 bacteria 
 single-celled organisms that can cause 
disease 

 باکتري، ترکیزه

 bacterial 
 relating to single-celled microorganisms 

 مربوط به میکروبهاي گیاهی

 badge 
 an emblem that signifies your status 

 عالمتی که حاکی از درجه یا رتبه است) مدال، نشان، درجه -(ارتش 

 badminton 
 a game played on a court with light 
long-handled rackets 

 بدمینتون (بازي شبیه به تنیس)
 
 

 baffle 
 be a mystery or bewildering to 

 گیج کردن، (حواس کسی را) مختل کردن یا پرت کردن، سردرگم کردن

 balance 
 harmonious arrangement or relation of 
parts within a whole 

 ترازو (به ویژه اگر دو کفه ي آویزان داشته باشد)، میزان، همسنجگر، ترازگر

 balanced diet 
 a diet that contains adequate amounts of 
all the necessary nutrients required for 
healthy growth and activity 

 دتنظیم کرد، میزان کر

 balcony 
 a platform projecting from the wall of a 
building 

 بالکن، باال ایوان، لژ باال، ستاوند، ستن آوند، ماهتابی، مهتابی، ایوانگاه، ایوانک

 baleful 
 threatening or foreshadowing evil or 
tragic developments 

 شرارت بار، شرور، زیانبخش، محنت بار، مصیبت انگیز

 balk 
 refuse to comply 

 از حرکت باز ایستادن، (با سرسختی) از کار یا حرکت خودداري کردن

 ballerina 
 a female ballet dancer 

 ن، رقاصهث)، بالری(موسیقی و رقص باله) رقصگر (مون

 ballot 
 a document listing the alternatives that 
is used in voting 

 ورقه ي راي، تعرفه ي راي، برگه ي راي

 bamboo 
 woody tropical grass having hollow woody 
stems 

، (Bambusoideae زیر تیره ياز ) (گیاه شناسی) نی، خیزران، نی هندي
 کربه

 ban 
 prohibit especially by law or social 
pressure 

 قدغن کردن، منع کردن، ممنوع کردن، بازداري کردن
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 band 
 an unofficial association of people or 
groups 

 اببند، افسار، ریسمان، نخ، طن

 banish 
 expel, as if by official decree 

 تبعید کردن، نفی بلد کردن، اخراج کردن

 bank statement 
 a periodic statement prepared by a bank 
for each client 

 اظهار، گفته، بیان

 bankrupt 
 financially ruined 

 ورشکسته، مفلس، الت

 bankruptcy 
 a legal process for a corporation 
declared to be insolvent 

 ورشکستگی، افالس

 banner 
 long strip of cloth or paper for 
decoration or advertising 

 ش، علمپرچم، بیرق، درف

 banquet 
 a ceremonial dinner party for many 
people 

 خوراك جور واجور و خوب

 bar 
 a rigid piece of metal or wood 

 میله، میل، تیرچه

 barbaric 
 without civilizing influences 

 بربري، بی تمدن، بی فرهنگ، بدوي

 barbarism 
 a brutal barbarous savage act 

 بربریت، بی تمدنی، بدویت، جاهلیت، نافرهیختگی

 barbecue 
 a cookout in which food is cooked over 
an open fire 

 ي فلزي براي کباب کردن گوشت(در اصل) چارچوبه 

 barbell 
 a bar to which heavy discs are attached 
at each end 

هم می  bar-bell و bar bell) ش) هالتر، (وزنه برداري) وزنهرز(و
 (نویسند

 bare 
 lacking its natural or customary 
covering 

 ت، برهنه، عریان، الج، لچلخ

 barely 
 in a sparse or scanty way 

 آشکارا، فاش، بی آالیش

 bargain 
 an agreement between parties fixing 
obligations of each 

 موافقت، قرارداد، معامله، دادوستد

 barge 
 a flatbottom boat for carrying heavy 
loads 

 قایق ته پهن، کلک، طراد، دوبه

 bark 
 the sound made by a dog 

 (سگ) عوعو، واق واق، نوف، پارس

 barn 
 an outlying farm building for grain and 
farm animals 

 کاهدانی، طویله، کاه انبار، (مزرعه) انبار

 baron 
 a nobleman (in various countries) of 
varying rank 

 (قرون وسطی) تیولدار پادشاه، نجیب زاده، اشرافی، بارون

 barrage 
 the heavy fire of artillery to saturate 
an area 

حرکت دشمن و یا (ارتش) سد آتش (رگبار گلوله یا پیکان و غیره براي جلوگیري از 
 ره)دادن پوشش به نیروهاي خودي)، رگبار (گلوله وغی

 barrel 
 a bulging cylindrical shape; hollow with 
flat ends 

مه ي فلزي به هم وصل بشکه (معموال از تخته هاي چوبی که توسط حلقه یا تس
 شده باشند)
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 barren 
 completely wanting or lacking 

 نازا، عقیم

 barrier 
 a structure or object that impedes free 
movement 

 (در اصل) سنگر یا جان پناه یا سد جلوي دروازه یا پل

 baseball 
 a ball game between two teams of nine 
players 

 (ورزش) بازي بیس بال

 baseboard 
 a molding covering the joint formed by a 
wall and the floor 

اي که دور دیوار درست باالي کف اتاق می کوبند، لبه ي تحتانی دیوار، نواره  تهتخ
 چوبی دور کف اتاق ي

 basement 
 the lowermost portion of a structure 
below ground level 

 زیر زمین، سرداب، طبقه اي از ساختمان که کال یا بخش از زیر زمین است

 basis 
 the fundamental assumptions from which 
something is begun 

 پایه، بنیاد، شالوده، زیر ساخت، زیر بنا، بنالد، مقیاس، بن پار

 basketball 
 a game played on a court by two opposing 
teams of 5 players 

 بسکتبال

 batch 
 a collection of things or persons to be 
handled together 

که در یک پخت طبخ شود، مقدار خمیر الزم براي یک ، مقدار نانی (نانوایی) پخت
 پخت

 bathroom 
 a room (as in a residence) containing a 
bathtub or shower and usually a washbasin 
and toilet 

 حمام

 battery 
 a collection of related things intended 
for use together 

 ، له سازيکوبی، داغان سازي کوبش، کوفتن، درهم

 bay 
 an indentation of a shoreline smaller 
than a gulf 

 خلیج کوچک، خور، انحناي کناره، خمکناره، شاخابه

 bead 
 a small ball with a hole through the 
middle 

 (گردن بند و تسبیح و غیره) دانه، مهره، خرمهره

 beak 
 horny projecting mouth of a bird 

 منقار، تک، نوك پرنده (به ویژه نوك قالبدار و تیز پرندگان شکاري)

 beam 
 a long thick piece of material used in 
construction 

 (در اصل) تنه ي رنده شده ي درخت

 bean 
 a leguminous plant grown for its edible 
seeds and pods 

 ا از تیره ي نخودها و جنس(گیاه شناسی) انواع گیاهان بنشن ز
Phaseolus و Vigna و Dolichos  که شامل گیاهان نخود و

 لوبیا و باقالو بقوالت دیگر می گردد

 bear 
 be pregnant with 

 بردن، باخود بردن، حمل کردن، ترابري کردن، ترابردن، آوردن

 bear in mind 
 keep in mind 

 خاطره ،یاد

 beau 
 a man with whom one has a romantic 
relationship 

 (قدیمی) شیک پوش، فکلی، خودآرا

 beautiful 
 pleasing to the senses 

 زیبا، قشنگ، خوشگل، نیک رو، دلکش، مه رو، جمیل، نیکو

 beckon 
 summon with a wave, nod, or some other 
gesture 

 وي خود)(با حرکت سر یا دست) اشاره کردن، فراخواندن، خواندن (به س
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 bedroom 
 a room used primarily for sleeping 

 اتاق خواب، خوابگاه

 beehive 
 a structure that provides a natural 
habitation for bees 
 کندو، النه ي زنبور عسل (که معموال به صورت جعبه درست می شود)، انگبین گاه

 beforehand 
 ahead of time; in anticipation 

 ازپیش، از قبل، پیش از وقت، جلوتر، زودتر

 begrimed 
 thickly covered with ingrained dirt or 
soot 

 

 begrudge 
 be envious of or feel annoyance toward 

 (نجوم) دایره البروج، جهان پرهون

 behalf 
 as the agent of or on someone's part 

 (از) سوي، (از) جانب

 behave 
 act in a certain manner 

 (به طرز بخصوصی) رفتار کردن، عمل کردن، سلوك کردن

 behaviour 
 the way a person behaves toward other 
people 

 behavior : امالي انگلیسی واژه ي

 behaviourist 
 of or relating to behaviorism 

 

 behold 
 see with attention 

 گرفتن تن، نظاره کردن، در مدنظردیدن، مشاهده کردن، نگریس

 belief 
 any cognitive content held as true 

 باور، عقیده، آور

 believe 
 accept as true; take to be true 

 راست پنداشتن، باور کردن

 belligerent 
 characteristic of an enemy or one eager 
to fight 

 تیهنده، ژکاره، جنگاوردر حال جنگ، درگیر در جنگ، متحارب، س

 belt 
 a band to tie or buckle around the body 

 د، تسمه، دوال، دواله، بند، نوار، قیش، الم، بروفهکمربن

 bench 
 a long seat for more than one person 

 نیمکت، نیم تخت، سکو، نیمکت دار کردن

 beneath 
 in or to a place that is lower 

 ت، پایین، تحزیر، در زیر

 beneficial 
 promoting or enhancing well-being 

 سودبخش، نافع، سودمند، پرخاصیت

 beneficiary 
 the recipient of funds or other 
advantages 

 صاحب شغل کلیسایی (که هزینه ي آن از محل موقوفات تامین می شود)

 benefit 
 something that aids or promotes well-
being 

 هوده، سودمندي، بهره مندي، فایده، مزیت، منفعت، استفاده

 benevolent 
 showing or motivated by sympathy and 
understanding 

پرعطوفت، سخاوتمند، نیکخواه، خیرخواه، خیراندیش، نوع پرست، کریم، رئوف، 
 گشاده دست

 Bengali 
 of or relating to or characteristic of 
Bengal or its people 

اهل بنگال، زبان بنگالی (که هند و اروپایی می باشد)، وابسته به بنگال و مردم و 
 فرهنگ آن

 bent 
 stooped (used of the back and knees) 

 bequeath 
 leave or give, especially by will after 
one's death 

 به ارث گذاشتن، (از طریق وصیت نامه) به کسی دادن
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 bequest 
 a gift of personal property by will 

 ث گذاري، میراث دادنار

 bereave 
 deprive through death 

محروم کردن، بی بهره  (به کار می رود bereft امروزه بیشتر به صورت)
 کردن

 besides 
 in addition 

 به عالوه، همچنین، وانگهی

 bet 
 stake on the outcome of an issue 

 (هم می گویند wager) بستن، شرطبندي کردن، قمار کردنط شر

 betray 
 deliver to an enemy by treachery 
به دشمن کمک کردن، خیانت کردن، عهدشکنی کردن، گیر دادن، نارو زدن، مایوس 

 کردن

 between 
 in the interval 

 میان، ال، بین

 beverage 
 any liquid suitable for drinking 

 نی (معموال به جز آب)، نوشیدنی، آشاممیدآشا

 beware 
 be on one's guard; be cautious or wary 
about; be alert to 

 ر کردن، پاییدن، زنهار، زینهارمواظب بودن، حذ

 bewilder 
 cause to be confused emotionally 

گفت زده حیران کردن، سردرگم کردن، گیج کردن، بهت زده کردن، متحیر کردن، ش
 کردن، سرگشته کردن

 bewilderingly 
 in a bewildering and confusing manner 

 

 beyond 
 farther along in space or time or degree 

 در پس، بعد از، آن سوي، وراي، ماورا، آنطرف، آن طرف تر، آن سوتر
 

 bias 
 a partiality preventing objective 
consideration of an issue 

 نواره ي) اریب، درز اریبی، اریبی، مورب(خط یا سجاف یا 

 biased 
 favoring one person or side over another 

 متعصب، متمایل بیکسو

 bibliography 
 a list of writings with time and place 
of publication 

 کتاب شناسی و نویسندگان کتب و نوشته ها) (شناخت ویرایش ها و تاریخ انتشار

 bicker 
 argue over petty things 

 بگومگو کردن، محاجه کردن

 bid 
 propose a payment 

 (در اصل) التماس کردن، استدعا کردن

 bigot 
 a prejudiced person who is intolerant of 
differing opinions 

 متعصب، کوته فکرآدمی که کورکورانه و نابردبارانه از عقیده یا آیینی پیروي کند، 

 bigoted 
 blindly and obstinately attached to some 
creed or opinion 

 متعصب

 bilateral 
 having two sides or parts 

 دوسویه، دوجانبه، دوطرفه، دوگانه، متقابل

 bilge 
 where the sides of the vessel curve in 
to form the bottom 

 شکم بشکه خمیدگی یا انحناي بشکه،

 bilingual 
 using or knowing two languages 

 به دو زبان، دو زبانی

 billiards 
 game in which cue sticks are used to 
propel balls on a table 

 (بازي) بیلیارد
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 bin 
 a container; usually has a lid 

 ، دوالبچهدوالبدار، الوك، صندوقه، (انگلیس) سطل در دار، جاشدان، جعبه ي در

 bind 
 secure with or as if with ropes 

 (با ریسمان یا طناب و غیره) بستن، به هم بستن

 binding 
 executed with proper legal authority 

 (عمل شخص یا دستگاه) بسته بندي، بستگري

 binoculars 
 an optical instrument for simultaneous 
use by both eyes 

 دو چشم در آن واحد، دو چشمیهر  براي

 biodiversity 
 the variety of plant and animal life in 
a habitat 

، گوناگونی (تنوع گیاهان و جانداران ناحیه یا محیط بخصوصی) زیست چند گونی
 زیستی

 biography 
 an account of the series of events 
making up a person's life 

 سرگذشت یک نفر، شرح حال زیست نامه، زندگی نامه،

 biological 
 pertaining to life and living things 

 زیست شناختی، وابسته به گیاهان و جاندارانوابسته به زیست شناسی، 

 biology 
 the science that studies living 
organisms 

 زیست شناسی

 biometrics 
 a branch of biology that studies 
biological phenomena and observations by 
means of statistical analysis 
(شاخه اي از زیست شناسی که با بررسی آمار و تحلیل ریاضی سر و کار دارد) زیست 

 سنجی

 biosphere 
 the regions of the Earth where living 
organisms exist 

 ، زي سپهر، بیوسفرموجودات کره ي زمین، زیست کره، زیست سپهر
 

 bistro 
 a small informal restaurant; serves wine 

 دکان پیاله فروشی شراب، رستورانی که در آن شراب هم می توان خورد، میخانه

 bit 
 a small piece or quantity of something 

 کمی، قدري، خرده، ذره، لختی

 bitumen 
 any of various naturally occurring 
impure mixtures of hydrocarbons 

بیتومن، قیر معدنی، (قیري که به حالت طبیعی و خالص در معدن یافت شود) قیر 
 طبیعی

 bizarre 
 conspicuously or grossly unconventional 
or unusual 

 ظر رفتار یا شکل و قیافه) شگفت آورعجیب و غریب، (از ن

 black 
 being of the achromatic color of maximum 
darkness 

 سیاه، مشکی، دیزه

 black out 
 darken completely 

 دور از، بیرون از، در فاصله از، خارج از، به بیرون، بیرون، خارج، برون

 bladder 
 a distensible membranous sac 

 urinary) (کالبد شناسی) مثانه، آبدان، پیشابدان، میزه دان
bladder هم می گویند) 

 blade 
 the flat part of a tool or weapon that 
has a cutting edge 

 پرند، فرند، دم، دمهتیغ، تیغه، لبه ي تیز، 

 blame 
 an accusation that one is responsible 
for some misdeed 

 تقصیر، عیب، لغزش، عیبجویی، سرزنش، نکوهش، مالمت

 blank 
 (of a surface) not written or printed on 

 ته، جاي خالیسفید، جاي ننوشته، عاري از نوش

 blanket 
 bedding that keeps a person warm in bed 

 پتو
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 blast 
 a sudden very loud noise 
 جریان شدید و ناگهانی باد (در اثر انفجار یا زدن شیپور و غیره)، دمیدن، دمش، نفیر

 blatant 
 without any attempt at concealment; 
completely obvious 

 پر سر و صدا (به طور ناخوشایند)، پرقیل و قال، بلند و ناهنجار، جنجالگر

 blatantly 
 in a completely obvious manner 

 

 blaze 
 a strong flame that burns brightly 

 اخگر، زبانه ي آتش، شعله ي پرنور، نور شدید (و معموال گرم)

 bleach 
 make whiter or lighter 

(با نور آفتاب یا مواد شیمیایی) رنگ چیزي را بردن، رنگ چیزي را پراندن، رنگ 
 رفته کردن، رنگ مو را کم رنگ کردن

 bleak 
 unpleasantly cold and damp 

 در معرض باد و سرما، بی درخت، بی حفاظ

 blemish 
 a mark or flaw that spoils the 
appearance of something 

(کمال یا زیبایی چیزي را) خدشه دار کردن، معیوب کردن، صدمه زدن، لکه دار 
 کردن

 blend 
 mix together different elements 
آمیختن، مخلوط کردن، قاطی کردن، شیوانیدن، شیویدن، سرشتن، یکدست کردن یا 

 شدن

 blind 
 unable to see 

 کور، نابینا، اعمی

 bliss 
 a state of extreme happiness 

 آمیزه ي خوشحالی و لذت، شادکامی، خوشدلی، شادمانی، خوشی

 blissful 
 completely happy and contented 

 خوش، سعادتمند

 blizzard 
 a storm with widespread snowfall 
accompanied by strong winds 

 رف و باد شدید)، توفان برف، برف توفان، کوالك، دمهبوران (ب

 block 
 obstruct 
قطعه ي داراي سطوح صاف (از چوب یا سنگ یا سیمان و غیره)، کنده، تکه، بلوك، 

 قالب

 blonde 
 being or having light hair 

 

 bloom 
 produce or yield flowers 

 شکوفه، مجموع گل هاي یک گیاه، گل، غنچه

 blot out 
 make imperceptible by concealing or 
obscuring 

 ه (به ویژه لکه ي جوهر و رنگ)، لک، کلفکل

 blue 
 of the color intermediate between green 
and violet 

 آبی، آبی رنگ، نیلی، نیلگون

 blueprint 
 something intended as a guide for making 
something else 

 طرح، نقشه، نقشه کلی، طرح کلی

 blunder 
 an embarrassing mistake 

 وي بی فکري)تباه احمقانه، خبط (از رشا

 blunt 
 not sharp (used of a knife or other 
blade) 

 (sharp :درمقابل تیز) (لبه ي چاقو و تیغ و غیره) کند

 blur 
 confuse or make unclear 

ت کردن یا (در اثر تاریکی یا زدودن و غیره) نامشخص شدن، کدر کردن یا شدن، ما
 شدن لی نه کامال) محو کردن یاشدن، (تقریبا و

 blustering 
 blowing in violent and abrupt bursts 

 (باد) سخت وزیدن، با صدا وزیدن
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 board 
 a stout length of sawn timber 

 مسطح باشد، توفالتخته، قطعه اي چوب (یا ماده مشابه) که 

 boast 
 talk about oneself with excessive pride 
or self-regard 

 الف، الفزنی، مباهات، خودستایی، قمپز

 boisterous 
 full of rough and exuberant animal 
spirits 

 روشانخشن و طوفانی، پر سر و صدا و تالطم، خ

 bold 
 fearless and daring 

 بی باك، نترس، متهور، دلیر، تهورآمیز

 bolster 
 support and strengthen 

 ینه شکل)، متکا، پشتبالش (دراز و استوا

 bolt 
 a screw that screws into a nut to form a 
fastener 

 پیچ

 bona fide 
 not counterfeit or copied 

 با حسن نیت، واقعی، بی تقلب، بی غش، اصیل

 bonanza 
 a sudden happening that brings good 
fortune 

 باردنی، رگه ي پر(کان شناسی) رگه یا انباشته اي غنی از سنگ مع

 bond 
 a connection that fastens things 
together 
(هرچیزي که به هم وصل کند یا بچسباند یا سفت کند یا مهار کند) قید، بند، بست، 

 پیوند، همبست، همگر، (جمع) غل و زنجیر، پاوند

 bonfire 
 a large outdoor fire that is lighted as 
a signal or in celebration 
آتش بلند شعله، آتشی که در هواي آزاد روشن کنند (براي تفریح یا سوزاندن شاخ و 

 برگ و غیره)، آتش بزرگ، نار، بزرگ آذر،آتش بازي
 
 

 bonus 
 an additional payment (or other 
remuneration) to employees as a means of 
increasing output 

اهیانه ي پرداختی ن جایزه به کسی پرداخت شود، مپاداش، حقوق اضافی که به عنوا
به کهنه سربازان، (انگلیس) سود پرداختی به بیمه داران، سوداضافی به سهامداران، 

 انعام، شتلی، شتل، عیدي

 booklet 
 a small book usually having a paper 
cover 

 دفترچه، کتابچه

 booming 
 used of the voice 

کردن (بیشتر در مورد صداي انسان و طبل و ن داشتن یا ایجاد صداي عمیق و پرطنی
 رعد و غیره به کار می رود)، غریدن

 boon 
 something that is desirable, favorable, 
or beneficial 

 

 boost 
 increase 

 باال بردن، (در باال رفتن به کسی) کمک کردن، باال کشیدن، به جلو راندن

 boot 
 footwear that covers the whole foot and 
lower leg 

قوزك پا برسد، پوتین، موزه، روکفشی، گالش، چکمه چکمه، پاي افزاري که الاقل تا 
 پوشیدن

 booth 
 a small shop at a fair; for selling 
goods or entertainment 

 دکه، کیوسک، اتاقک، غرفه

 bootlegging 
 the act of selling illegally or without 
permission 

 

 borax 
 an ore of boron consisting of hydrated 
sodium borate 

 (شیمی -از ریشه ي فارسی : بوره )

 border 
 the boundary of a surface 

 کناره، حاشیه، لبه
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 bore 
 make a hole, especially with a pointed 
power or hand tool 

غیره خسته کننده باشد) ی بودن یا یکنواخت بودن و (هر چیزي که به خاطر طوالن
 کارناخوشایند، آدم خسته کننده، ماللت آور

 bored 
 uninterested because of frequent 
exposure or indulgence 

 Borough مخفف : رجوع شود به

 borrow 
 get temporarily 

 وام گرفتن، قرض کردن، عاریت (عاریه) گرفتن

 botany 
 the branch of biology that studies 
plants 

 گیاه شناسی

 bother 
 disturb, especially by minor irritations 

 دردسر، زحمت، مزاحمت، نگرانی، غصه، اشکال، آزارش

 bottom 
 the lower side of anything 

 ته، پایین ترین بخش هر چیز، زیر، زیرین، تحتانی، بیخ

 boulder 
 a large smooth mass of rock detached 
from a place of origin 

تخته سنگ (که در اثر آب و هوا ساییده و گرد شده باشد)، سنگ بزرگ، گرداله، 
 پرنیخ

 bounce 
 spring back; spring away from an impact 

(مانند توپی که به زمین بخورد) جهیدن، ورجه ورجه کردن، ورجهیدن، جهاندن، 
 بودن سیستن، جهمند

 bouncer 
 a person whose duty is to throw 
troublemakers out of a bar or public 
meeting 

 جهنده، ورجه کننده، جهمند، شخص پویا و پرانعطاف

 bouncing 
 rebounding from an impact (or series of 
impacts) 

 ندهسالم و نیرومند، پویا، سرز

 bound 
 confined by bonds 

تر در مورد جانداران) ورجستن، با جهش هاي پیاپی حرکت کردن، جست و یش(ب
 خیز کردن

 boundary 
 the line indicating the limit or extent 
of something 

 مرز، حد، سرحد، کران

 bounty 
 the property of copious abundance 

 گشاده دستی، بخشندگی، کرامت، خیر و برکت

 bow 
 something curved in shape 
خمش، انحنا، خم شدگی، هرچیز خم شده یا قوس دار، کمانه، قوس، کمانش، کباده، 

 هالل

 bower 
 a framework that supports climbing 
plants 

 آالچیق، سایبان (متشکل از تاك ها و درختان سایه افشان)، کریچ، کازه

 bowler 
 a felt hat that is round and hard with a 
narrow brim 

 کسی که بولینگ بازي می کند

 bowls 
 a bowling game played on a level lawn 
with biased wooden balls that are rolled 
at a jack 

 (هم می گویند lawn bowling) بولینگ روي چمن

 bowtie 
 a man's tie that ties in a bow 

 

 brag 
 show off 

کردن، (اعمال خود یا عزیزان خود را) بزرگ جلوه دادن، نمایی ن، خودالف زدن، بالید
 الپ آمدن، چاخان کردن، نازیدن

 braggadocio 
 vain and empty boasting 

 الف زن، چاخان
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 brainwave 
 the clear understanding of a complex 
situation 

 

 branch 
 a division of a stem arising from the 
main stem of a plant 

 شاخه، شاخ درخت، برزه، برسم، کنگ، شخ

 branching 
 having branches 

 شاخه، شاخ درخت، برزه، برسم، کنگ، شخ

 brand 
 a name given to a product or service 

 چوب نیم سوخته، نیم سوز

 brass 
 an alloy of copper and zinc 

 د روي(فلز) برنج، پرنگ (آمیزه ي مس و روي)، سفی

 bravado 
 a swaggering show of courage 

 چسی، الف و گزاف شجاعت ظاهري، اعتماد به نفس مصنوعی،

 brazen 
 unrestrained by convention or propriety 
(از نظر رنگ و سختی) مثل (فلز) برنج، برنج مانند، پرنگ مانند، ساخته شده از برنج، 

 برنجی

 Brazil 
 the largest Latin American country and 
the largest Portuguese speaking country 
in the world; located in the central and 
northeastern part of South America; 
world's leading coffee exporter 

 کشور برزیل (در امریکاي جنوبی)

 breach 
 an opening, especially a gap in a dike 
or fortification 
 نقض، تخلف، تجاوز، خلف (وعده)، (در مورد قانون و سنت و قول و غیره) شکستن

 bread 
 food made from dough of flour or meal 
and usually raised with yeast or baking 
powder and then baked 

 نان، پکند، خبز

 breadth 
 the extent of something from side to 
side 

 پهنا، عرض، فراخی

 breakdown 
 the act of disrupting an established 
order so it fails to continue 

خرابی، خراب شدن (ماشین آالت و ابزار و غیره)، از کار افتادگی، اختالل، از دست 
 روانی) دادن سالمتی (جسمی و

 breakthrough 
 the act of making an important discovery 

 نه کردن (در خطوط دفاعی دشمن وغیره)، رسوخ، فرا شکافت، عبور از مانعخر

 breakwater 
 a protective structure of stone or 
concrete 

 (هم می گویند breakwall) موج شکن

 breathtaking 
 tending to cause suspension of regular 
breathing 

 ر، ترس آورهیجان آور، مهیج، خیره کننده، تعجب آو

 breed 
 cause to procreate (animals) 

و از تخم مانند پرندگان و غیره)، زادن، زاد و بچه آوردن (از رحم مانند پستانداران 
 ولد کردن، تولید مثل کردن، زادگیري کردن، پس انداختن

 breed 
 have young (animals) or reproduce 
(organisms) 

د پرندگان و غیره)، زادن، زاد و پستانداران و از تخم ماننبچه آوردن (از رحم مانند 
 کردن، تولید مثل کردن، زادگیري کردن، پس انداختنولد 

 breeze 
 a slight and usually refreshing wind 

 نسیم، باد مالیم، سبک باد

 brew 
 sit or let sit in boiling water so as to 
extract the flavor 

 ن و تخمیر کردن، (آبجو) به عمل آوردن، سرشتندن و جوشاند(آبجو) خیسان

 brewery 
 a plant where beer is brewed by 
fermentation 

 (کارخانه ي) آبجو سازي
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 bribe 
 payment made to corrupt a person in a 
position of trust 

 بلکفت رشوه، رشوت، پاره، بلکفد،

 bridge 
 structure allowing passage across a 
river or other obstacle 

 پل، جسر

 bridle 
 headgear for a horse 

(تسمه بندي سر اسب که شامل دهنه و افسار و بینی بند و پیشانی بند می گردد) 
 پاالهنگ، لگام، عنان، زمامپالهنگ، 

 brief 
 of short duration or distance 

 گسترش)کوتاه، کم پاي، زودگذر، کم (زمان یا 

 briefcase 
 a case with a handle; for carrying 
papers or files or books 

 کیف دستی، کیف چرمی، کیف اسناد

 brilliant 
 full of light; shining intensely 
 پر درخشش، تابناك، (به خاطر شدت نور) خیره کننده (مثل آینه در آفتاب)، پرنور

 brimful 
 filled to capacity 

 بلبریز، سرشار، کامال پر، پراپر، در حال سر رفتن، ماالمال، لبال

 brine 
 a strong solution of salt and water used 
for pickling 

 آب نمک، آب پر نمک (که براي خیارشور خواباندن و غیره به کار می رود)

 bring about 
 cause to happen, occur or exist 

 (take :می شودبردن معموال ) آوردن

 bring down 
 move something or somebody to a lower 
position 

 (take :بردن معموال می شود) آوردن

 bring out 
 make visible 

 (take :بردن معموال می شود) آوردن

 brink 
 the limit beyond which something happens 
or changes 

 لبه یا حاشیه ي پرتگاه و غیره)لبه، لب، کناره، حاشیه (به ویژه 

 brink 
 the edge of a steep place 

 لبه، لب، کناره، حاشیه (به ویژه لبه یا حاشیه ي پرتگاه و غیره)

 brisk 
 quick and energetic 

 چابک، تند، چست، فرز، جلد

 brittle 
 having little elasticity 

 ترد، زودشکن، سخت و خمش ناپذیر، شکننده

 broaden 
 make broader 

 پهن کردن، عریض کردن

 broccoli 
 plant with dense clusters of tight green 
flower buds 

 از خانواده ي Brassica oleracea) (گیاه شناسی) براکلی
crucifer)کلم سیاه، کلم ایتالیایی ، 

 brochure 
 a small book usually having a paper 
cover 

 ا، دفتركکتابچه ي راهنمجزوه، بروشور، 

 bronchitis 
 inflammation of the membranes lining the 
bronchial tubes 

 (پزشکی) برونشیت، نزله ي نایژه، آماس جدار نایژه، نایژه تبسی

 brood 
 hang over, as of something threatening, 
dark, or menacing 

 زادگانجوجه هاي همزاد، توله هاي همزاد، 

 broom 
 a cleaning implement for sweeping 

 گونه هاي مختلف گل پرطاوسی )(گیاه شناسی) خلنگ، 

 brotherhood 
 the kinship relation between a male 
offspring and the siblings 

 برادري، اخوت
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 brown 
 of a color similar to that of wood or 
earth 

 یب قرمز و سیاه)رنگ قهوه اي، خرمایی (ترک

 browse 
 look around casually and randomly 

 نات می خورند)، سرشاخهشاخ و برگ نرم درخت و بته (که حیوا

 browse 
 feed as in a meadow or pasture 

 شاخ و برگ نرم درخت و بته (که حیوانات می خورند)، سرشاخه

 brunt 
 the main part, especially of a force or 
shock 

 (در اصل) ضربه ي شدید، حمله ي شدید

 brush 
 an implement that has hairs or bristles 
set into a handle 

ماهوت پاك کن، مسواك، قلم مو، فرچه (و هر وسیله اي که سر آن دسته اي مو 
 داشته باشد)، برس، خاره

 brusque 
 rudely abrupt or blunt in speech or 
manner 

ر و طرز حرف زدن) خشن و ناگه گوي، قلمبه گو، اهل پزگ زدن، تشري، بی رفتا(در 
 (هم می نویسند brusk) حوصله

 brutal 
 resembling a beast; showing lack of 
human sensibility 

 (مهجور) وابسته به جانوران، حیوانی

 brutality 
 the trait of extreme cruelty 

خونخواري، عمل وحشیانه،  شیگري، سبعیت، بی رحمی،جانورخویی، حیوانیت، وح
 قساوت

 bubble 
 a hollow globule of gas (e.g., air or 
carbon dioxide) 

 حباب (هوا)، حبابک، آب سوار

 bucket 
 a roughly cylindrical vessel that is 
open at the top 

 سطل، دلو، گواره، دول، دولچه

 buckle 
 fastener that fastens together two ends 
of a belt or strap 

 (در مورد کمربند و تسمه و غیره) سگک، قالب کمربند، شیر، گیره

 bud 
 a partially opened flower 

 (گیاه شناسی) جوانه، تکمه، بوژنه، شکوفه، غنچه، گنبده

 budge 
 move very slightly 

 ، تکان خوردن، مخیدن، النیدنجم خوردن، جم دادن، (کمی) جابجا کردن یا شدن

 budget 
 a summary of intended expenditures 

 بودجه، حساب هزینه و درآمد

 budget deficit 
 an excess of expenditures over revenues 

 بودجه، حساب هزینه و درآمد

 buffalo 
 a ruminant mammal resembling an ox 

ف گاو وحشی که برخی از انواع آن اهلی شده مختلهاي (جانورشناسی) بوفالو (گونه 
 اند)، گاومیش

 buffet 
 piece of furniture that stands at the 
side of a dining room 

 ضربه (با مشت یا دست باز)، مشت، سیلی، چک

 bulb 
 anything with a round shape resembling a 
teardrop 

 (گیاه شناسی) پیاز، سوخ

 bulge 
 swell or protrude outwards 

 برآمدگی، کیس، قلمبه شدگی، تحدب، شکم دادگی، آماس

 bulk 
 the property possessed by a large mass 

باشد)، مقدار (زیاد)، سترگی، تنومندي، فراخنایی، گندگی، حجم (به ویژه اگر زیاد 
 ستبرا

 bull 
 uncastrated adult male of domestic 
cattle 

 گاو، ورزا، نره گاو نر
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 bullet 
 a projectile that is fired from a gun 

 گلوله (تفنگ و هفت تیر و مسلسل)

 bulletin 
 a brief report 

خبرنامه، بیانیه ي مختصر و رسمی، خالصه ي آخرین رویدادها، زبده ي اخبار، 
ن، نشریه (ویژه ي اعضاي انجمن و غیره)، آگه نامه،آگه برگ، آگه بخش، بولت

 اطالعیه، گزارش خبري

 bulletin board 
 a board that hangs on a wall; displays 
announcements 

 تابلو اعالنات، آگه نامه دادن، جاي آگه نامه ها، آگه برگ جاي، آگاهی نامه

 bully 
 discourage or frighten with threats or a 
domineering manner 

 ت، قلدر، قلچماقزورگو، ضعیف کش، گردن کلف

 bulwark 
 an embankment built around a space for 
defensive purposes 

 بارو، سنگر، خاکریز

 bump 
 an impact (as from a collision) 

 (جاده) دست انداز

 bump into 
 collide violently with an obstacle 

 ن، به داخل، درون سوي، بهبه درو

 bunch 
 a grouping of a number of similar things 
 (در مورد برخی میوه ها و گل ها) خوشه، پاشنگ، پپتنگ، چالزه، شنگله، کوخک

 bungalow 
 a small house with a single story 

 (از ریشه ي هندي)

 buoyancy 
 the tendency to float in water or other 
liquid 

آب مانی، خاصیت شناوري، غوطه وري، قدرت یا خاصیت روي آب شناور ماندن، بر
 واريآبس
 
 
 

 buoyant 
 tending to float on a liquid or rise in 
air or gas 

 خاصیت فرازمانی، فرازمان، برآب مان، آبسوارداراي 

 bureau 
 an administrative unit of government 

 و و کشودارمیز تحریر، میز کشودار یا خانه دار، (انگلیس) میز تحریر تاش

 bureaucracy 
 a government administered primarily by 
nonelective officials 

(اعمال اختیارات دولت از طریق ادارات و افسران انتصابی و مقررات مدون) دیوان 
 بندي، دیوان ساختار

 bureaucrat 
 a nonelective government official 

 دیوان ساالر، قرطاس باز

 burgeon 
 grow and flourish 

 جوانه زدن، شاخ و برگ درآوردن، شکوفه دادن، شکوفا شدن، شکفیدن

 burglar 
 a thief who enters a building with 
intent to steal 
کسی که (معموال شب) براي دزدي به خانه مردم می رود، دزدخانه، شب دزد، دزد، 

 سارق

 burglary 
 entering a building unlawfully intending 
to commit a felony 

 

 burgle 
 enter and rob a dwelling 

 (عامیانه) شب دزدي کردن، (به منزل مردم) دستبرد زدن

 burlesque 
 a theatrical entertainment of broad and 
earthy humor 

 (در ادبیات و تئاتر و غیره) تقلید خنده آور، تقلید انتقادي، هجو

 burrow 
 a hole made by an animal, usually for 
shelter 

 سوراخ (که توسط حیوان کنده شده باشد)، النه ي زیر زمینی، سوله
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 burst 
 come open suddenly and violently 

ترکیدن، منفجر شدن، از هم پاشیدن، ترکاندن، پکیدن، کفتن، شکفتن، از هم باز 
 شدن

 bury 
 place in a grave or tomb 

به خاك سپردن، خاك سپردن، دفن کردن، خاك کردن، چال کردن، در گور 
 گذاشتن

 bush 
 a woody perennial plant usually having 
several major stems 

(گیاه کوتاهی که به جاي یک ساقه ي اصلی چندین ساقه ي گسترنده دارد) گیاه 
 پرپشت، بته، بوته، بیاره

 business card 
 a card on which are printed the person's 
name and business affiliation 

 شغل، حرفه، کار، کسب، (جمع) مشغله

 bustle 
 move or cause to move energetically or 
busily 
 فعالیت (همراه با سر و صدا) قیل و قال، هاي و هو، بیا و برو، جنب و جوش، تکاپو

 buzz 
 the sound of rapid vibration 

 شاده دستی، بخشندگی، کرامت، خیر و برکتگ

 buzzword 
 stock phrases that have become nonsense 
through endless repetition 
(واژه یا عبارتی که در میان گروهی از مردم مد می شود و معنی آن مبهم است ولی 

 واژه، لغت باب روزدیگران را تحت تاثیر قرار می دهد) رمز 

 bygone 
 well in the past; former 

 پیشین، گذشته

 bypass 
 avoid something 

راه میان بر، راه فرعی، (راهی که به جاي عبور از شهر و ترافیک سنگین آن را دور 
 می زند) راه کمربندي، کنارگذر

 by-product 
 a secondary and sometimes unexpected 
consequence 

 

 cab 
 a car whose driver is paid to take you 
to a particular place 

 (هم می گویند taxicab ) تاکسی

 cabbage 
 a vegetable grown for its edible leaves 
or flowers 

 Brassica و Brassica oleracea) (گیاه شناسی) کلم
capitata از خانواده ي crucifer)کرنب ، 

 cable 
 a very strong thick rope made of twisted 
hemp or steel wire 

 شاه سیم، کابل، سیم کلفت و تافته، طناب ضخیم، بافه

 cache 
 a hidden storage space 

(جایی که شکارچیان و غیره در آنجا خوراك و ملزومات خود را پنهان می کنند) 
 نهانگاه، نهفتگاه، آبشتگاه، پسله

 cactus 
 a succulent and often spiny plant native 
to arid regions 

کتوس، انجیر هندي، صباره ي خنجري، زبان مادر شوهر، خنجر (گیاه شناسی) کا
انواع گیاهان صحرایی امریکا که برگ هاي پهن گوشتالو و تیغ دار دارند: تیره ) گیاه
که دو لپه یی  Caryophyllales راسته ي Cactaceae ي

 ، وابسته به کاکتوس، کاکتوسی(هستند

 cafeteria 
 a restaurant where you serve yourself 
and pay a cashier 

 کافه تریا (رستوران سلف سرویس)

 cage 
 an enclosure in which animals can be 
kept 

 قفس

 cajole 
 influence or urge by gentle urging, 
caressing, or flattering 

(یا چاپلوسی و غیره) وادار به کاري  ریشخند کردن، خر کردن، زبان بازي کردن،
 دنکر

 calamity 
 an event resulting in great loss and 
misfortune 

 بال، آدرنگ، فاجعه، نکبت، مصیبت، رزیئه، فالکت
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 calcium 
 a white metallic element that burns with 
a brilliant light 

به صورت ترکیب یافت می شود عنصر نرم و نقره فام که همیشه ) (شیمی) کلسیم
، وزن اتمی : Ca : نشان آن-اده ي اصلی استخوان و دندان و صدف است و م
 : ، نقطه ي جوشc938 :، نقطه ي گداز02، شماره ي اتمی : 80/04

c484175/1لی : ، چگا) 

 calculate 
 make a mathematical computation 

 محاسبه کردن، حساب کردن، آماردن، آماریدن

 calendar 
 a system of timekeeping that defines 
divisions of the year 

 سالنامه، گاهنما، تقویم، سالنما

 calf 
 young of domestic cattle 

 گوساله، بچه گاو، گوك

 caliber 
 diameter of a tube or gun barrel 

 (calibre : انگلیس)

 calibrate 
 make fine adjustments for optimal 
measuring 

معلوم کردن، قطر سنجی کردن، مدرج کردن، پرازه سنجی کردن، کالیبر (چیزي را) 
 زینه بندي کردن

 calibration 
 the act of checking or adjusting (by 
comparison with a standard) the accuracy 
of a measuring instrument 

 درجه بندي

 calibre 
 diameter of a tube or gun barrel 

 دهنه، قطرتویی، گلوله خور، میزان یادرجه اهمیت، گنجایش

 caliper 
 an instrument for measuring the distance 
between two points 

 (معموال جمع) کولیس، پرگاره، قطرسنج، پرازه سنج، زینه سنج
(calliper هم می نویسند) 

 callous 
 emotionally hardened 

 (هم می گویند calloused) کبره دار، کبره بستهزده، پینه 

 calm 
 not agitated; without losing self-
possession 

 (در مورد هوا و دریا) آرام، بی باد، ساکن

 calorie 
 unit of heat raising 1 gram of water by 
1 degree centigrade 

ن حرارت یک گرم آب به میزان یک (فیزیک) کالري (میزان گرماي الزم براي باال برد
هم  caloriesmall calorie, gram) اد)درجه ي سانتی گر

 ، گرم کالري(می گویند

 camel 
 cud-chewing mammal used as a saddle 
animal in desert regions 

 (از ریشه ي سامی)

 cameo 
 engraving or carving in low relief on a 
stone 

 (عقیقی : چوماهان = از ریشه ي فارس)

 camouflage 
 an outward semblance misrepresenting the 
nature of something 

 (ارتش) استتار، پردگی، پوشش، پوشیدگی، نهان سازي، پنام

 camp 
 temporary lodgings in the country for 
travelers 

 اردو، اردوگاه، خیمه سرا، بارگاه، کمپ، پرده سرا

 campaign 
 related operations aimed at achieving a 
particular goal 

یک سلسله عملیات نظامی به منظور خاص)، لشگرکشی، رزم آوري،  -(ارتش 
 اردوکشی، حمالت پیاپی

 campfire 
 a small outdoor fire for warmth or 
cooking (as at a camp) 

 یند)ند و دور آن گرد می آر اردوگاه روشن می کنآتش اردوگاه (آتشی که د

 campus 
 a field on which the buildings of a 
university are situated 

 محوطه ي دانشگاه، زمین و ساختمان هاي دانشگاه یا مدرسه، پردیز، پردیس
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 Canada 
 a nation in northern North America 

پایتخت :  -ومتر مربع کیل 0160799 -کشور کانادا (در شمال امریکاي شمالی 
 اتاوا)

 canal 
 long and narrow strip of water for boats 
or for irrigation 

 آبراه، آبراهه، ترعه، کانال

 cancel 
 declare null and void 

 به هم زدن، لغو کردن، کنسل کردن، واداد کردن، وادادن، وازدن، پس گرفتن

 candid 
 openly straightforward and direct 
without secretiveness 

 بی طرف، بی سویه، بدون در نظر گرفتن منافع شخصی، بی غرض، بی نظر

 candidate 
 someone who is considered for something 

 (انتخابات و انتصاب) نامزد، کاندید

 candor 
 the quality of being honest and 
straightforward 

 (candour : انگلیس)

 candour 
 the quality of being honest and 
straightforward in attitude and speech 

 راست بازي، خلوص، رك گویی، بیطرفی

 cannon 
 a large artillery gun that is usually on 
wheels 

 (جنگ افزار) توپ، توپ خودکار هواپیما

 canoe 
 a small, light boat propelled with a 
paddle 

 (در اصل در میان سرخپوستان امریکا) زورق باریک و سبک، زورقچه، کانو

 canopy 
 a covering (usually of cloth) that 
shelters an area 

آسمانه، سایبان، قبه، پوشش چتر مانند (در باالي تخت پادشاهی و یا صندلی 
 ، کوپله، کنیف،تاج پوشهصدارت و غیره)، چترك، کند، پیچه

 

 canteen 
 a room with food sold to personnel at an 
institution 

 Post Exchange رجوع شود به

 cantilever 
 a projecting horizontal beam fixed at 
one end only 

یک طرف به دیوار وصل است (مثل طاق بالکن)، (معماري) قطعه یا طاقی که فقط از 
 الکن یاقرنیز بر آن اتکا دارد)بلوك یا طاقک پیش آمده از دیوار (که ب

 Cantonese 
 the dialect of Chinese spoken in Canton 
and neighboring provinces and in Hong 
Kong and elsewhere outside China 

بسته به شهر کانتون (در کشور چین) و مردم آن، کانتونی، گویش کانتونی (بخشی وا
 از زبان چینی)

 canyon 
 a ravine formed by a river in an area 
with little rainfall 
(دره ي دراز و باریک که دو طرف آن صخره هاي بلند است) تنگ دره، تنگ، تکاب، 

 آبکند

 cap 
 a tight-fitting headdress 
 کاله (نرم و پارچه اي و بی لبه و یا فقط لبه اي در جلو)، کاله کپی، فینه، شب کاله

 capable 
 having ability 

 توانا، قادر، کار آمد، وشکول

 capacity 
 capability to perform or produce 

 گنجایش، گنجایی، گنج، ظرفیت، خورند، اندوزش، جا، انبارش، آبشخور

 capricious 
 changeable 

 دمدمی مزاج، هوسباز، بوالهوس، هوسران، متلون

 capricious 
 determined by chance or impulse rather 
than by necessity 

 دمدمی مزاج، هوسباز، بوالهوس، هوسران، متلون

 capsize 
 overturn accidentally 

(قایق و کشتی و غیره) واژگون شدن یا کردن، غرق شدن (کشتی)، وارونه شدن، 
 چپه شدن
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 capsule 
 a small container 

 اصل) جلد یا غالف کوچک، نیامچه (در

 caption 
 brief description accompanying an 
illustration 

 (قدیمی) دستگیري، توقیف، ضبط

 captive 
 a person who is confined; especially a 
prisoner of war 

 بند، گرفتار، زندانی، محبوس، در قفس اسیر (به ویژه اسیر جنگ)، در

 captivity 
 the state of being imprisoned 

 ن، بردگیاسارت، در بند بود

 capture 
 seize as if by hunting, snaring, or 
trapping 

 ندن، دستگیر کردن، اسیر کردن(با زور یا مهارت یا غافلگیري) گرفتن، ستاندن، استا

 car park 
 a lot where cars are parked 

 parking lot رجوع شود به

 carbohydrate 
 an essential component of living cells 
and source of energy 

شکرها و نشاسته ها که فرمول کلی آنها ترکیبات آلی مانند ) (شیمی) کربوهیدرات
 (و به بدن انرژي می دهند y)Cx)H2O : این است

 carbon dioxide 
 a heavy odorless colorless gas formed 
during respiration and by the 
decomposition of organic substances; 
absorbed from the air by plants in 
photosynthesis 

که از  CO2 گاز بی رنگ و بو و ناسوختنی به فرمول) (شیمی) دي اکسید کربن
، گاز کربنیک، (هوا کمی سنگین تر است و از راه دم زنی و احتراق به وجود می آید

 انیدرید کربنیک

 cardiovascular 
 of or pertaining to or involving the 
heart and blood vessels 

 رگی –(پزشکی) وابسته به قلب و رگ ها، قلبی و رگی، قلبی 
 
 
 

 careen 
 pitching dangerously to one side 
کشتی را روي ساحل به پهلو خواباندن (به منظور تعمیر یا رنگ زدن ته آن)، (کشتی 

 نزگیري کردبه پهلو خوابیده در ساحل را) تعمیر و در

 career 
 the particular occupation for which you 
are trained 

 (در اصل) مسیر مسابقه، دوره ي مسابقه

 cargo 
 goods carried by a large vehicle 

 ستهمحموله، بار (به ویژه بار کشتی و هواپیما و ترن و کامیون)، فر

 carnation 
 Eurasian plant with pink to purple-red 
spice-scented usually double flowers; 
widely cultivated in many varieties and 
many colors 

از خانواده  Dianthus caryophyllus) (گیاه شناسی) گل میخک
 (فید یا صورتی یا قرمز هستندکه گل هاي آن به رنگ هاي س pink ي

 carnivore 
 a terrestrial or aquatic flesh-eating 
mammal 

در  -جانورانی که خوراك اصلی آنها گوشت است ) (جانور شناسی) گوشتخوار
 ، جانوري که جانوران دیگر را می خورد(herbivore :مقابل گیاهخوار

 carouse 
 engage in boisterous, drunken 
merrymaking 
ن، (مهجور) الجرعه سرکشیدن (مشروب الکلی)، یکباره تا ته جام را نوشیدن، گسارید

 (به سالمتی دیگران) تاته لیوان نوشیدن

 carousel 
 a large, rotating machine with seats for 
children to ride 

 (هم می گویند merry-go-round) چرخ و فلک، گردان چرخ

 carrousel 
 a large, rotating machine with seats for 
children to ride or amusement 

 carousel رجوع شود به

 carry 
 physically move while supporting, by 
vehicle, hands, or body 

 حمل کردن، ترابري کردن، ترابرد کردن
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 carve 
 engrave or cut by chipping away at a 
surface 

حک کردن، منبت کاري کردن، کندن، حجاري کردن، تراشیدن (سنگ و چوب و 
 غیره)، کنده کاري کردن

 carving 
 a sculpture created by removing material 
(as wood or ivory or stone) in order to 
create a desired shape 

 حکاکی، کنده کاري، منبت کاري، کند و کاو، برش (با کارد)

 cascade 
 a small waterfall or series of small 
waterfalls 

 بشار پله پله، آبشیب، شرشرهآ

 cash 
 money in the form of bills or coins 

 پول نقد، تنخواه، نقدینه، پول

 cassette 
 a flat case holding magnetic tape for 
playing sound or video 

 (دوربین عکاسی) کاست فیلم

 cassette player 
 electronic equipment for playing 
cassettes 

 (دوربین عکاسی) کاست فیلم

 cast 
 put or send forth 

 (با زور یا فشار) افکندن، پرتاب کردن، انداختن، پرت کردن

 castigate 
 inflict severe punishment on 
سخت مورد باز خواست قرار دادن، باز خواست کردن (به ویژه اگر شدید و در حضور 

 جمع باشد)، سخت انتقاد کردن، گوشمال دادن،پادافراه کردن

 castle 
 a large building formerly occupied by a 
ruler and fortified against attack 

 دژ، ارگ، کالتقلعه، 

 casual 
 without or seeming to be without plan or 
method; offhand 

 اتفاقی، تصادفی، بختوار، اهللا بختی، بختی، پیش بینی نشده، همین طوري

 casualty 
 someone injured or killed in an accident 

 زام آور، اجباري، خواه و نا خواه، واداشتی، بایانیالزامی، ال

 catalogue 
 a complete list of things, usually 
arranged systematically 

 (فرانسه) فهرست توصیفی

 catalytic 
 relating to or causing or involving 
catalysis 

 -ن را پاالیش می کند زوز وصل است و دود ماشییمیایی که به لوله ي اگ(فیلتر ش
 براي کم کردن آلودگی هوا) دودگیر

 catastrophe 
 a sudden violent change in the earth's 
surface 

(در نمایش به ویژه در تراژدي) صحنه ي نهایی و سرنوشت ساز (که در آن قهرمان 
 دژآشوب ته می شود یا گره کارها گشوده می گردد)،شور اوج،کش

 catastrophic 
 extremely harmful; bringing physical or 
financial ruin 

 مصیبت امیز، وابسته به عاقبت داستان

 catch up 
 learn belatedly; find out about 
something after it happened 

 وابسته به رسیدن و سبقت گرفتن، برتري جویانه

 catchy 
 likely to attract attention 

 جالب توجه، عالقه انگیز، گیرا، کاوش انگیز

 category 
 a general concept that marks divisions 
or coordinations 
(در روش هاي طبقه بندي و گونه شناسی) رده، ردیف، گروه، گروهه، صنف، رسته، 

 دسته، فروبست، زمره

 cater 
 give what is desired or needed 

غیره خوراك پختن و در محل تحویل دادن، سورسات و مهمانی و براي عروسی 
 کردن رسانی کردن، خوراك فراهم
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 caterpillar 
 a wormlike and often hairy larva of a 
moth or butterfly 

(جانور شناسی) لیسه (یا الرو یا غنج یا غوزه ي) کرم مانند برخی حشرات به ویژه 
 پروانه و بید، غنج

 cattle 
 domesticated cows as a group 

محلی) حیوانات اهلی روستایی (مانند گاو و گوسفند و اسب)، چهارپا، دام ها، رمه، (
 ستور، احشام

 catwalk 
 a narrow pathway high in the air 
گربه رو، راه باریک (مثال در راستاي پل راه آهن یا باالي موتور خانه ي کشتی)، راه 

 یک نفره

 caustic 
 capable of destroying or eating away by 
chemical action 

 ، ماده ي سوز آور(هم می گویند caustic soda) سود سوز آور

 caution 
 judiciousness in avoiding harm or danger 

 اندیشی، حزماحتیاط، مصلحت اندیشی، دور اندیشی، عاقبت 

 cautious 
 showing careful forethought 

 محتاط، حواس جمع، هشیار، دست به عصا، مواظب

 cave 
 a geological formation consisting of an 
underground enclosure with access from 
the surface of the ground or from the sea 

 غار، اشکفت، مغار، مغاره، کف، گریشنگ، کریشک

 caveat 
 a warning against certain acts 

(حقوق) یادداشت رسمی (که از سوي طرف ذینفع به مراجع قانونی داده می شود 
ه خصوصی مبنی بر اینکه تا به ادعاهاي او رسیدگی نشده ازهرگونه اقدام در مورد ب

 خودداري گردد) عرضحال رسمی

 cavort 
 play boisterously 

ش کردن، جست روي دودست بلند شدن و پاها را قوس وار به هوا بردن) پر -(اسب 
 و خیز کردن

 
 
 
 

 cease 
 put an end to a state or an activity 

ایستاندن، متوقف شدن یا کردن، دست برداشتن، دست کشیدن، بند باز ایستادن، باز 
 آمدن، پایان دادن یا یافتن

 celebrate 
 have a festivity 

 برپا کردن (رسما مراسمی را) برگزار کردن، جشن گرفتن، بزم گرفتن، سور

 celebration 
 a joyful occasion for festivities to 
mark some happy event 

 بزرگداشت، جشن، بزم، برگزاري، عید، تجلیل، برگزاشت، شادیانه

 celebrity 
 the state or quality of being widely 
honored and acclaimed 

 ناموري، شهرت، نیکنامی، آوازه

 celestial 
 relating to or inhabiting a divine 
heaven 
 آسمانی، سماوي، وابسته به آسمان، افالکی، گردون مانند، واقع در آسمان، کیهانی

 cell 
 the basic structural and functional unit 
of all organisms 

 (زیست شناسی) یاخته، سلول

 cellar 
 a room that is partly or wholly below 
ground level 

، (هم می گویند basement) (در خانه و غیره) زیر زمین، سرداب، گریچ
 سردابه، دخمه، انبار شراب (در سرداب)، شرابخانه (زیرزمینی)

 censor 
 a person authorized to suppress 
unacceptable material 

حفظ نزاکت  (روم باستان) یکی از دو کالنتر که مامور سرشماري و ناظر اخالقیات و
 عمومی بودند

 censorship 
 deleting parts of publications or 
theatrical performances 

 رفتار)سانسور، بیان بندي، تفتیش (عقاید و گفتار و نوشتار و 

 censure 
 harsh criticism or disapproval 

رسمی،  نکوهش، ایرادگیري و عیب نمایی شدید، سرزنش، انتقاد شدید، بازخواست
 سانسور، بررسی
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 census 
 a periodic count of the population 

و برآورد ارزش دارایی آنها به منظور تعیین  روم باستان) شمارش مردم -(در اصل 
 مالیات سرانه

 centennial 
 of or relating to or completing a period 
of 100 years 

 صد ساله، وابسته به سده یا قرن

 centerpiece 
 a decoration placed in the middle of a 
table 

 تزئین یا آذین مرکزي، میان زیب، بخش عمده

 centigrade 
 temperature scale on which water freezes 
at 0 degrees 

 داراي صد درجه، تقسیم شده به صد بخش

 centrifugal 
 tending to move away from the middle 

 گریز، کانون گریز، میان گریز ز(فیزیک) مرک

 centrifugal force 
 the outward force on a body moving in a 
curved path around another body 

 (فیزیک) نیروي مرکز گریز، نیروي گریز از مرکز

 century 
 a period of 100 years 

 د سالسده، قرن، ص

 ceramic 
 an artifact made of clay baked at a high 
temperature 

 سفال، ظرف سفالی، زکند، زکنج، خزف

 cereal 
 grass whose starchy grains are used as 
food: wheat 

 (حبوبات)، بنشن، جاشغله (مانند گندم و جو و برنج)، حبوب 

 cerebral 
 of or relating to the brain 

 (کالبد شناسی) مخی، وابسته به مغز سر، مغزي

 ceremonial 
 marked by pomp or ceremony or formality 

 شریفاتی، مرسوم، سنتیوابسته به برگزاري مراسم یا تشریفات، آئینی، برگزاشتی، ت

 ceremony 
 a formal event performed on a special 
occasion 

 آیین، تشریفات، رسم، آداب، برگزاري

 certificate 
 a document attesting to the truth of 
certain stated facts 

 نچه، پروانک، پته، تصدیق، شهادتنامه، جواز، سند، گواهیگواهینامه، پروانه، پروا

 certify 
 provide evidence for 

(معموال به طور کتبی) گواهی کردن، تصدیق کردن، (صحت چیزي را) تضمین 
 کردن، شهادت دادن

 cervical 
 relating to or associated with the neck 

 

 cessation 
 a stopping 

 ایست، توقف (دایمی یا موقت)، متارکه، ایستش

 cetacean 
 large aquatic carnivorous mammal with 
fin-like forelimbs 

 راسته ي) در برخی روش هاي رده بندي) و السان ها -(جانور شناسی 
Cetacea - بالن ها(پستانداران بی مو و آبزي ، (cetaceous  هم

 (می گویند

 chain 
 a series of (usually metal) rings or 
links fitted into one another to make a 
flexible ligament 

 زنجیر، سلسله، مرس

 challenge 
 a call to engage in a contest or fight 

، عرض ستیزه جویی کردن، برمخیدن، به مبارزه طلبیدن، ستیزیدن، چالش کردن
 اندام کردن، نفس کش طلبیدن، هماورد جویی کردن

 chamber 
 a natural or artificial enclosed space 

ذیرایی، (انگلیس) چند اتاق تودرتو، اتاق (به ویژه اتاق خواب)، (در کاخ) تاالر پ
 (جمع) اتاق یا دفتر قاضی، تاالر عمومی

 chamfer 
 two surfaces meeting at an angle 
different from 90 degrees 

 درجه باشد)، ناو، گوده، پخ 54لبه ي پخ (به ویژه اگر شیب آن 
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 champion 
 someone who has won first place in a 
competition 

 گرد، جنگجوي دلیر، تهمتن

 chancellor 
 the person who is head of state (in 
several countries) 

 ار سلطنتییا بزرگمرد محلی، مهردمنشی یا پیشکار سلطان 

 channel 
 a deep and relatively narrow body of 
water 

 بستر (رودخانه یا نهر یا آبراه و غیره)، فرکند

 chaos 
 formless state of matter before the 
creation of the cosmos 

جهان را فرا  توده ي بی شکل و درهم و برهم عوامل که پیش از آفرینش -(در اصل 
 گرفته بود) هاویه

 chaotic 
 completely unordered and unpredictable 
and confusing 
آشفته، بی نظم، درهم و برهم، پرهرج و مرج، نابسامان، به هم ریخته، ژول، آشوبناك، 

 ناآرام، هرت، هرکی هرکی

 chapel 
 a place of worship that has its own 
altar 

لیساي بزرگتري است)، نمازخانه، (در بیمارستان و (که تابع ک کلیساي کوچک
سربازخانه و غیره) اتاقی که در آن نیایش می کنند،نیایشگاه، (مراسم تدفین) تاالر 
ختم، (در برخی کلیساهاي بزرگ) حجره یا اتاق وصل به کلیسا (براي دعا و مراسم 

 ، مصلیخصوصی)،دعاخانه

 chapter 
 a subdivision of a written work; usually 
numbered and titled 

 فصل (کتاب و رساله و غیره)، فرگرد

 character 
 a property that defines the individual 
nature of something 

شخصیت، سرشت، فروزه، ویژگی، خو، حالت، خلق و خو، منش، نهاد، سیرت، 
 خصیصه، خصوصیت، ماهیت، خصلت، مشخصه

 characteristic 
 typical or distinctive 

 منش، ویژگی، خصوصیت، خصیصه، مشخصه، سرشت، فروزه

 characterize 
 be typical of 

یا ویژگی هاي کسی یا چیزي را) شرح دادن، ترسیم کردن، سرشت  (منش یا سیرت
 نمودن

 charcoal 
 a carbonaceous material obtained by 
heating wood or other organic matter in 
the absence of air 

 ، انگشت(coal :زغال سنگ می شود) زغال، زغال چوب

 charge 
 assign a duty, responsibility or 
obligation to 

 (در مورد قیمت و مزد و غیره) خواستن، مطالبه کردن، محسوب کردن

 charisma 
 personal attractiveness that enables you 
to influence others 

 و خاص روشندالن است) (مسیحیت) صفا و نورانیت (که موهبت الهی

 charismatic 
 possessing an extraordinary ability to 
attract 
پرجذبه، جاذبه دار، فرمند، فرهمند (کسی که رفتار و کالمش دیگران را تحت تاثیر 

 قرار می دهد)، هیربد

 charity 
 an institution set up to provide help to 
the needy 

(اصول مسیحیت) محبت خدا نسبت به بشر و عشق و گذشت انسان ها نسبت به 
 یکدیگر

 charlatan 
 a flamboyant deceiver 
(کسی که به دروغ ادعا به داشتن دانش و مهارتی کند) شارالتان، حقه باز، نیرنگ باز، 

 ورمالیده قالبی، شیاد، پاچه

 charm 
 attractiveness that interests or pleases 
or stimulates 

دعا یا شعري که می پنداشتند می تواند کمک کند یا صدمه بزند) ورد،  -(در اصل 
 دمدمه، سحر، جادو، افسون

 charming 
 pleasing or delighting 

 گیرا، دلربا، دلبر، طناز، جذاب، افسونگر
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 chart 
 a visual display of information 

 :نقشه ي جغرافی می شود -به ویژه نقشه ي دریا نوردي یا هوانوردي ) نقشه
map) 

 charter 
 a document creating an institution and 
specifying its rights 
منشور، امتیاز، امتیازنامه، بیله، بیلک، فرمان، اساسنامه (انجمن ها و شهرداري هاي 

 مستقل و غیره)، اجازه نامه

 chase 
 go after with the intent to catch 

 تعقیب کردن، دنبال کردن (به منظور رسیدن یا صدمه زدن به کسی)

 chastise 
 censure severely 

 تنبیه کردن (به ویژه با زدن)، گوشمال دادن، ادب کردن

 cheap 
 relatively low in price or charging low 
prices 

 ، کم هزینهارزان، نازل، کم بها، کم خرج

 cheat 
 defeat through trickery or deceit 

 فریب دادن، گول زدن، خر کردن

 check 
 examine so as to determine accuracy, 
quality, or condition 

 (از ریشه ي فارسی : شاه)

 cheek 
 either side of the face below the eyes 

 گونه، لپ، رخ

 cheerful 
 being full of or promoting cheer 

 شاد، دلشاد، خرم، مسرور، سرزنده، زنده دل، شنگول، بشاش

 cheese 
 a solid food prepared from the pressed 
curd of milk 

 پنیر

 chef 
 a professional cook 

 آشپز، خوراکپرداز، طباخ، خوالیگر، خوالگر

 chemical 
 produced by reactions involving atomic 
or molecular changes 

 (شیمیایی) وابسته به شیمی

 chemist 
 a scientist who specializes in chemistry 

 یدان، دانشمند شیمی، شیمیستشیم

 chemistry 
 the science of matter 

 علم شیمی، شیمی

 cheque 
 a written order directing a bank to pay 
money 

 استرالیالیس و در انگ check امالي واژه ي

 cherish 
 be fond of 

 گرامی داشتن، عزیز شمردن

 cherry 
 any of numerous trees and shrubs 
producing a small fleshy round fruit with 
a single hard stone; many also produce a 
valuable hardwood 

 از خانواده ي Prunus جنس) (گیاه شناسی) درخت گیالس
rosaceae) 

 chess 
 a board game for two players who move 
their 16 pieces according to specific 
rules; the object is to checkmate the 
opponent's king 

 شطرنج، شترنگ

 chest 
 the part of the human torso between the 
neck and the diaphragm or the 
corresponding part in other vertebrates 

 صندوق، جعبه ي دردار، یخدان

 chew 
 chew (food); to bite and grind with the 
teeth 

 جویدن، خاییدن، خایش، خایستن

 chic 
 elegant and stylish 

 انسه) شیک(فر
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 chide 
 scold or reprimand severely or angrily 

 (با مالیمت) سرزنش کردن، نکوهیدن

 chief 
 the head of a tribe or clan 

 ساالر، سردسته، کدیور، رئیس، فرمانده، قائد، خانساالر، سرور، کل، ارشد

 chiefly 
 for the most part 

 به طور عمده، کال، اصال، عمدتا، بیشتر(ین)

 childhood 
 the state of a child between infancy and 
adolescence 

 ، خرديکودکی، بچگی، طفولیت، خردسالی

 childlike 
 befitting a young child 

 کودك سان، طفل مانند، بچه مانند

 chill 
 coldness due to a cold environment 

خنک کردن یا شدن، (چیز گرم را) سرد کردن (ولی نه به مرحله ي انجماد)، 
 چاییدن

 chilly 
 appreciably or disagreeably cold 

 نده، فراشا، چایشی، چایشگرراحت کننده) خنک، سرد کن(نسبتا) سرد، (به طور نا

 chimney 
 vertical flue carrying smoke through the 
wall of a building 

 -بیشتر در مورد دودکش خانه و ساختمان به کار می رود ) دودکش، دود آهنج
، دود منار، (smokestack:ژه در امریکا می گوینددودکش کارخانه را به وی

 بخارکش، در رود هنج، تنوره، دو

 China 
 a communist nation that covers a vast 
territory in eastern Asia; the most 
populous country in the world 

 (ظرف) چینی، ظروف چینی، ساخته شده از چینی

 Chinese 
 of or pertaining to China or its peoples 
or cultures 

 نی، چینی زاده، از نژاد چیاهل کشور چین
 
 

 chink 
 a narrow opening as e.g. between planks 
in a wall 

 ترك، شکاف باریک، روزن، درز، روزنه، پاچنک

 chip 
 a small fragment of something broken off 
from the whole 

 تراشه، چلیکه، خرده چوب (یا سنگ و غیره)، خاش، براده، نازکه

 chirp 
 a sharp sound made by small birds or 
insects 

، جیک زدن، جیرجیر، موچ، (مانند برخی حشرات و بچه ي پرندگان) جیرجیر کردن
 جیک

 chisel 
 an edge tool with a flat steel blade 
with a cutting edge 

اسکنه (براي کندن و شکل دادن به چوب و سنگ)، بشنگ، قلم درز، مغار، کوبه، 
 ان، قلموبک

 chloride 
 any compound containing a chlorine atom 

(شیمی) کلرید (آبگونه اي که در آن کلر با یک عنصر یا بنیان دیگر ترکیب شده 
 است)

 cholesterol 
 a substance in the blood that can cause 
heart disease 

 (C27H45OH) کلسترول

 chord 
 a combination of three or more notes 
that blend harmoniously 

 (قدیمی) زه (در آلت موسیقی زهی)، تار

 choreograph 
 compose a sequence of dance steps, often 
to music 
 (به ویژه در رقص باله) حرکات رقصگران را طرح و تنظیم کردن، رقص آرایی کردن

 chorus 
 actors who comment on the action in a 
classical Greek play 

دسته اي از بازیگران که سرود و رقص و گفتار آنان داستان  -(تئاتر یونان باستان 
 نمایش را گویاتر می کند و یا مورد تفسیر و تنویرقرار می دهد) کر رس
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 chromate 
 any salt or ester of chromic acid 

 

 chronic 
 long-lasting or characterized by long 
suffering 

 (پزشکی) مزمن، دیرین، دیرینه، کهنه

 chronological 
 relating to or arranged according to 
temporal order 

 بسته به گاهشناسی، سنوي، زمانی، تقویمی، گاهشمارانهوا

 chubby 
 sufficiently fat so as to have a 
pleasing fullness of figure 

 

 chuckle 
 a soft partly suppressed laugh 

 ، آرام خندیدنهرهر خندیدن، خنده ي نخودي کردن، پیش خود خندیدن

 chunk 
 a compact mass 

(در مورد گوشت و چوب و قند و غیره) تکه، شقه، قطعه ،قلمبه، بریده (اگر کوتاه و 
 کلفت باشد)

 chunk 
 a substantial amount 

،قلمبه، بریده (اگر کوتاه و شقه، قطعه  تکه،(در مورد گوشت و چوب و قند و غیره) 
 کلفت باشد)

 churn 
 a vessel to separate butterfat from 
buttermilk 

 (دستگاه یا ظرف یا مشک براي کره گیري از شیر) کره گیر

 churning 
 (of a liquid) agitated vigorously; in a 
state of turbulence 

 کره سازي، کره گیري

 cinematography 
 the act of making a film 

 علم و هنر عکسبرداري سینمایی، فیلم پردازي
 
 
 

 circle 
 ellipse in which the two axes are of 
equal length 

 گردكدایره، پرگر، برهون، چنبر، پرهون، گردي، 

 circulate 
 move through a system and return to the 
starting point 

 اي دایره حرکت کردن، پرهون کردنگشتن، در راست ن، دوردور زد

 circulation 
 the movement of blood through the heart 
and blood vessels 

ریان، حرکت دوري، دوران، دورزنی، پرهونش، چرخش، حرکت چرخشی، گردش، ج
 سیر

 circumscribe 
 draw a geometric figure around another 
figure 

یرامون کشی کردن، در دایره محاط کردن، (دور تا دور) ط کشیدن، پزي خچی دور
 یطکردن (به ویژه در هندسه)فراگرفتن، پیرانگاري کردن، پیرا کردن، مح

 circumspect 
 careful to consider potential 
consequences and avoid risk 

با مباالت، مالحظه  ، مدبر،با تدبیر، پس و پیش نگر، با احتیاط، دوراندیش، پیرانگر
 کار

 circumstance 
 the set of facts that surround a 
situation or event 
وضعیت (جمع : اوضاع)، (جمع) شرایط، کیفیت، مقتضیات، حال، موقعیت، پیشایند، 

 حیث

 circumstances 
 one's overall condition in life 

 

 circumvent 
 surround so as to force to give up 

 (دور چیزي را) فراگرفتن، احاطه کردن، محاصره کردن

 circus 
 a travelling company of entertainers 

(روم باستان) زمین ورزش (معموال مستطیل یا بیضی) که اطراف آن رده هاي پله 
 مانند (براي تماشاچیان) ساخته بودند، پهنه، گود(ورزشی)

 citadel 
 a stronghold for shelter during a battle 

 (پدافند شهرها در سابق) قلعه اي که بربلندي باشد، دژ، کوت، کالت، ارگ
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 cite 
 make reference to 

 (حقوق) احضار کردن (به دادگاه)، فراخوانی

 cite 
 refer to for illustration or proof 

 (حقوق) احضار کردن (به دادگاه)، فراخوانی

 citrus fruit 
 any of numerous fruits of the genus 
Citrus having thick rind and juicy pulp; 
grown in warm regions 

 

 city centre 
 the central part of a city 

 که در انگلیس متداول است center : امالي دیگر واژه ي

 civil 
 of or occurring between or among 
citizens of the state 

 ان و حقوق مدنی، مدنی، شهر زیستیه شهروندبسته باو

 civilian 
 a nonmilitary citizen 

 (کسی که جزو ارتش یا شهربانی نباشد) غیرنظامی، نالشگري، شخصی

 civilization 
 a society in an advanced state of social 
development 

 تمدن، مدنیت، شهرایی، شهر زیستی، شهرنشینی

 claim 
 assert or affirm strongly 

 ادعا کردن، مدعی شدن، خواستن، طلب کردن، خواستار بودن

 claimant 
 someone who claims a benefit or right or 
title 

 مدعی، خواهان، خواستار، طلبکار، حق جوي

 clamp 
 a device that holds things firmly 
together 

 ید، بند، انبرك، پرس، گیرشگاهانبر، ق(مکانیک) بست، گیره، چفت، ضامن، 

 clandestine 
 conducted with or marked by hidden aims 
or methods 

 (معموال در مورد امور غیر قانونی) مخفی، خفیه، پنهان، نهفته، زیر جلی، سري

 clarify 
 make clear by removing impurities or 
solids, as by heating 

دن، پاالییدن، صافی کردن، شفاف نه ها) صاف کردن، پالورد آبگو(به ویژه در مو
 کردن، زالل کردن یا شدن

 clarinet 
 a single-reed instrument with a straight 
tube 

 (هم می گفتند clarionet در قدیم) وسیقی) قره نی، کالرینت(م

 clarity 
 the quality of being coherent and easily 
understood 

 د آبگونه ها)، زالل بودن، شفافیتدر مورصافی (

 clash 
 crash together with violent impact 

 بر هم خوردن دو چیز جامد، چکاچاك، جرنگ، ترق ترق، دنگ صداي

 class 
 a collection of things sharing a common 
attribute 

 همگن، دسته، گروه، نوع، زمره، طبقه

 classic 
 of recognized authority or excellence 

 رده ي خود) بهترین، (بهترین) نمونه، موثق ترینعالی، (در 

 classical 
 of the most highly developed stage of an 
early civilization 

وابسته به هنر و ادبیات یونان و روم باستان، کالسیک، ناشی از اصول و سنت هاي 
 استانیستان، بهنري و ادبی یونان و روم با

 classification 
 the basic cognitive process of arranging 
into categories 
 رده بندي، طبقه بندي، درجه بندي، دسته سازي، روش تنظیم و دسته دسته سازي

 classify 
 arrange or order by categories 

ه هاي به گرو ، دسته دسته کردن، طبقه بندي کردن،رده بندي کردن، رده کردن
 گوناگون بخش کردن

 classroom 
 a room in a school where lessons take 
place 

 اتاق درس، کالس درس، آموزگاه
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 clause 
 a separate section of a legal document 

عبارت (مجموعه اي از چند واژه که داراي فاعل و فعل باشد)، جمله (دستور زبان) 
 واره

 claustrophobic 
 abnormally afraid of closed-in places 

 

 clay 
 water-soaked soil; soft, wet earth 

 خاك رس، خاك کوزه گري، گل آجر، رس

 cleansing 
 the act of making something clean 

 

 cleavage 
 the act of splitting 

 شکافتن، شکافت، شکافش، شکاف، ترك، چاك، دریدگی، درز

 cleave 
 separate or cut with a tool, such as a 
sharp instrument 

(با ضربه ي شمشیر یا ساطور یا تبر و غیره) شقه کردن، دو نیم کردن، شکافتن، 
 شکافیدن، چاك دادن، (با ضربه) ترك دار کردن

 clemency 
 leniency and compassion shown toward 
offenders 

ارفاق (به ویژه نسبت به  رحمت، شفقت، ، مروت،مالیمت، گذشت، بخشایندگی، مدارا
 دشمن یا گناهکار)

 clench 
 squeeze together tightly 

 (سر میخ کوبیده شده یا سر پیچ بسته شده را) خم کردن، پرچ کردن
(clinch هم می گویند)کج کردن ، 

 clerk 
 an employee who performs office work 

 دفتري منشی، دبیر، دفتردار، کارمند

 client 
 someone who pays for goods or services 

 مشتري، مراجع، چاره جوي، کار آور، کارده، موکل
 
 
 
 

 clientele 
 customers collectively 

 وع، زاورگیرانمشتریان، کاردهان، مراجعین، مخدومان، ارباب رج
(clientage هم می گویند) 

 cliff 
 a steep high face of rock 

 شیب (معموال بر فراز ساحل)، تندان، خرسنگ، کوهپارهي بلند و پر تگاه، صخرهرپ

 climate 
 the weather in some location averaged 
over a period of time 

 اقلیم، آب و هوا، شرایط جوي ناحیه اي بخصوص

 climatic 
 of or relating to weather in some 
location over time 

 یی، اقلیماب وهوای

 climax 
 the highest point of anything 

استعاره یا اندیشه و غیره که به ترتیب تصاعدي (ادبیات و معانی بیان) یک سلسله 
ردیف شده باشند (مثال از کم اهمیت تر به پراهمیت تر)، آخرین و مهمترین رویداد 

ترین  ن یا بحرانی(در یک سلسله رویداد)، (داستان و فیلم و غیره) پر هیجان تری
 نقطه، اوج، نقطه ي عطف، فرازگاه، قله

 climbing 
 an event that involves rising to a 
higher point 

که آب شیرین زي بوده  Anabas جنس) (جانورشناسی) ماهی خاردار باالرو
 (بر ساحل هم کمی می خزد

 cling 
 hold on tightly or tenaciously 

 ، متمسک شدن، چسبیدنیا حلقه زدن) نگهداشتنیا چسبیدن  (از راه در برگرفتن

 clinic 
 a medical establishment run by a group 
of specialists 
 آموزش پزشکی از راه رسیدگی به بیماران در حضور دانشجویان، درمان آموزي عملی

 clinical 
 relating to or based on direct 
observation of patients 

 اهیدگاهی، اندرزگنگاهی، پنمادر
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 clip 
 a small fastener used to hold loose 
articles together 

(با قیچی یا ابزار مشابه آن) بریدن، چیدن، کوتاه کردن (با قیچی)، (با ماشین 
ز راه حذف هجا یا سلمانی) ماشین کردن، پشم چیدن، (زبان شناسی)کوته سازي (ا

 زدن، قیچی کردنحروف)، (مو و غیره) 

 clipper 
 scissors for cutting hair or finger 
nails 
(معموال جمع) ابزار چیدن یا کوتاه کردن، قیچی، قیچی باغبانی، چپر چین، مقراض، 

 سیم چین، سیم بر

 cloakroom 
 a room where coats and other articles 
can be left temporarily 

 نها و غیره) رختک(در مدخل هتل ها یا تاالر

 clockwise 
 in the direction that the hands of a 
clock move 

 در جهت گردش عقربه هاي ساعت، ساعت سو

 clog 
 any object that acts as a hindrance or 
obstruction 
 (وزنه اي که به پاي چارپا زنجیر می کنند تا جلو حرکت آنرا بگیرد) پابند، پا وزنه

 clogged 
 stopped up 

 

 clone 
 a genetically identical organism derived 
from a single cell 

جاندار یا گیاهی که از طریق غیر لقاحی به وجود آمده باشد مثال  -(زیست شناسی 
 از راه بکرزایی یا کاشت پیاز یا تکثیر سلول ها وغیره) بافتزاد، کلون، تاگ

 close-knit 
 held together tightly, as by social or 
cultural ties 

 ریز بافت

 clot 
 a lump of material formed from the 
content of a liquid 

 لخته، دلمه
 
 
 

 cluck 
 the sound made by a hen (as in calling 
her chicks) 

 (مثل مرغ) قدقد کردن

 clue 
 evidence that helps to solve a problem 

 ه، قرینهمفتاح، سر نخ، سررشته، برگ راز) کلید،سئله یا (در حل م

 clumsy 
 lacking grace in movement or posture 

 دست و پا چلفت، چلفتی، شلخته، لش، سر به هوا

 cluster 
 a grouping of a number of similar things 

 چندین، انبوه، انبوهه، کپه، دسته، گروهه

 clutch 
 take hold of; grab 

 چنگ) گرفتن، محکم چسبیدنن، (با دست یا قاپیدن، قاپ زد

 clutter 
 a confused multitude of things 

 درهم و برهمیدرهم ریختگی، شلوغی، بی نظمی، 

 coach 
 a vehicle carrying many passengers 

 

 coal 
 fossil fuel consisting of carbonized 
vegetable matter 

 (charcoal :ی شودل مزغا) زغالسنگ

 coalition 
 the union of diverse things into one 
body or form or group 

 هم آمیخت، یکپارچگی، ادغام، هم آمیختگی، بشل

 coarse 
 rough to the touch 

 فئودالیته) قانونا مالک تیول شناختن -(در اصل 

 coarseness 
 the quality of being composed of 
relatively large particles 

 زبري، درشتی، خشونت، گندگی
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 coast 
 the shore of a sea or ocean 

 کرانه، ساحل، کناره، دریا کنار، کران، دریابار

 coastal 
 of or relating to the shoreline 

 ساحلی، کرانی، کرانه اي

 coaster 
 someone who coasts 

 رود) سرنده، سرشگریا بدون تقال پیش می (انسان یا چیزي که سر می خورد 

 coat hanger 
 a hanger that is shaped like a person's 
shoulders and used to hang garments on 

 رکسی که (چیزي را) آویزان می کند، آویزگ

 cobbler 
 a person who makes or repairs shoes 

 ل و شکرنوعی مشروب حاوي شراب یا ویسکی و آب پرتقا

 cock 
 adult male chicken 

 

 code 
 a set of rules or principles or laws 

 قوانین، نظامنامه، سامان نامه، قانون نامهمجموعه 

 codify 
 organize into a system, such as a body 
of law 

 مدون کردن، تدوین کردن، سامان بندي کردن، منظم و مرتب کردن

 coerce 
 cause to do through pressure or 
necessity 

 ر کردن، (به زور) وادار کردن، قلدري کردنمجبو

 coercion 
 using force to cause something to occur 

 اجبار، زورگویی، زور، فشار و تهدید، قلدري، قهر

 coercive 
 serving or intended to force 

 ، قهرآمیزقلدرانه، زورگویانه، سرکوب گرانه
 
 
 

 coeval 
 of the same period 

 همزمان، هم عصر، معاصر، مقارن، همسال

 coexist 
 occur at the same time or place 
 همزیستی کردن، همزیستن، با هم در صلح و صفا زیستن، مدارا کردن، با هم زیستن

 coffee table 
 low table where magazines can be placed 
and coffee or cocktails are served 

 لو نیمکت (در اتاق مهمانخانه) قرار می دهند، میز پیشدستیهی که جمیزکوتا

 coffer 
 a chest especially for storing valuables 

 جواهر یا اسناد بهادار و غیره)، صندوق نسوز، صندوقچه ي آهنینصندوق (پول یا 

 cogent 
 powerfully persuasive 

 ندهانع کند کننده، مستدل، قمجاب کننده، متقاع

 cognition 
 the psychological result of perception 
and reasoning 

 رفت، فرآیند یادگیري و فهم و داوري، شناختادراك، مع

 cognitive 
 relating to or involving the mental 
process of knowing 

 وابسته بدانش یااگاهی، دانستنی، شناسنده

 coherence 
 the state of sticking together 

 

 coherent 
 marked by an orderly and consistent 
relation of parts 

 همدوس، همچسب، منسجم، به هم پیوسته

 cohesion 
 the state of sticking together 

هم  coherence) همچسبی، همچسبش، انسجام، همچسبیدگی، پیوستگی
 (می گویند

 coincide 
 happen simultaneously 

 نظر شکل و مکان و وسعت کامال) منطبق بودن، همانند بودنز (ا
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 collaborate 
 work together on a common enterprise or 
project 

 همکاري کردن، تشریک مساعی کردن، همداستان شدن

 collaboration 
 act of working jointly 

 همدستی، توحیدمساعی

 collaborative 
 accomplished by working jointly 

 

 collapse 
 break down, literally or metaphorically 

 اندنفرو ریختن، درهم پاشیدن، فرو پاشیدن، تنبیدن، رمبیدن، رمب

 collate 
 assemble in proper sequence 
، (متن ها و آمار و غیره) مقابله کردن، همسنجی کردن، مقایسه کردن، تطبیق کردن

 واخواندن

 collateral 
 accompanying; following as a consequence 

، همدوش، (از نظر موقعیت یا اهمیت یا زمان) نزدیک موازي، پهلو به پهلو، دوشادوش
 به هم

 colleague 
 an associate that one works with 

 همکار، همقطار، همال، همپایه، همگن، هم پیشه

 collect 
 gather 

 هم کردنکردن، جمع کردن، بر وري گردآ

 collection 
 the act of gathering something together 

 گرد آوري، جمع آوري، وصول، جمع کردن

 collective 
 done by or characteristic of individuals 
acting together 

 همگانی، دسته جمعی، جمعی، مشترك، گروهی، مشترك، گروهی

 college 
 an institution of higher education 

 دانشکده، مدرسه ي عالی
 
 

 collide 
 crash together with violent impact 

 به هم خوردن، تصادم کردن، به هم کوفته شدن، (با هم) تصادف کردن، واکوفتن

 collision 
 an accident resulting from violent 
impact of a moving object 

 هم کوبی، همکوب، همکوبیو چیز)، به صادم، تصادف (دبه هم خوردن، ت

 collocation 
 the act of positioning close together 
(or side by side) 

 يمرتب سازي، پهلوي هم قرار گیر

 colonise 
 settle as a colony; of countries in the 
developing world 

 

 colony 
 a group of organisms of the same type 
living together 

 تعمره، کوچ نشین، کوچگاه، مهاجرنشین، کوچستانسم

 colored 
 having color or a certain color 

 رنگی، رنگین، رنگدار، رنگارنگ

 colossal 
 so great in size or force or extent as 
to elicit awe 

 غول پیکر، عظیم الجثه، تهمتن، تهم، غول آسا، دیوپیکر

 Colosseum 
 a large amphitheater in Rome whose 
construction was begun by Vespasian about 
AD 75 or 80 

 0ورزشگاه بزرگ شهر روم که در سال هاي )

 colour-blind 
 unable to distinguish one or more 
chromatic colors 

 

 colours 
 a distinguishing emblem 

 color رجوع شود به
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 column 
 a line of units following one after 
another 

 ستون، پاالر، پایه، رکن، دیرك

 comb 
 a flat device with narrow pointed teeth 
on one edge 

 شانه کردن (گیسو)، شانه زدن

 combat 
 the act of fighting; any contest or 
struggle 

 می، حرب، مصاف، آفندنبرد، رزم، محاربه، برخورد نظا

 combination 
 the act of bringing things together to 
form a new whole 

 همبست، ترکیب

 combine 
 put or add together 

 ترکیب کردن یا شدن، همبست کردن یا شدن، همبستن، آمیختن، توام کردن

 combustible 
 capable of igniting and burning 

 ودختنی، سوزا، پدپبل احتراق، سوسوخت پذیر، قا

 combustion 
 a reaction of a substance with oxygen to 
give heat and light 

 اشتعال، احتراق، سوختن

 come across 
 be perceived in a certain way; make a 
certain impression 

 از یک سو به سوي دیگر، از یک طرف به طرف دیگر

 come alive 
 stop sleeping 

 نشده ات، روشن، خاموشزنده، در قید حی

 come over 
 communicate the intended meaning or 
impression 

 آمدن
 
 
 

 comedy 
 a humorous incident or series of 
incidents 

 شادنامه(در اصل) نمایش یا داستان نیک فرجام کمدي، 

 comely 
 according with custom or propriety 

 خوش منظر، گیرا، ملیح

 comet 
 a small frozen mass that travels around 
the sun 

 (نجوم) ستاره ي دنباله دار، استاره، ذوذنب، شهاب سنگ

 comfortable 
 providing or experiencing physical well-
being or relief 

 راحت، آسوده، آرامبخش، مهنا

 comfy 
 providing or experiencing physical well-
being or relief 

 (عامیانه) راحت، آسوده، در رفاه

 comic 
 of or relating to or characteristic of 
comedy 

 وابسته به نمایش کمدي، شاد نامه اي

 command 
 an authoritative direction or 
instruction to do something 

 رمایشفرمان، دستور، حکم،امر، امریه، ف

 commemorate 
 call to remembrance 

با جشن گرفتن و غیره) خاطره ي کسی یا چیزي را گرامی داشتن، بزرگداشت بر پا (
 کردن

 commemoration 
 a recognition of meritorious service 

 بزرگداشت، گرامیداشت، یادبود

 commence 
 set in motion, cause to start 

 کردن شروع کردن یا شدن، سر، آغازیدن، کردن یا شدنآغاز 

 commencement 
 the act of starting something 

 آغاز، شروع، بدو
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 commend 
 present as worthy of regard, kindness, 
or confidence 

 ر دادنستودن، تعریف کردن از، مورد ستایش قرا

 commendation 
 an official award given as formal public 
statement 

 توصیه، تاییدف، تحسین، تقدیر، ستایش، سپاس، تعری

 commensurate 
 corresponding in size or degree or 
extent 

 هم اندازه، هم گسترش

 comment 
 a statement that expresses a personal 
opinion 

 توضیح، تفسیر، (جمع) حواشی، گزاره، سفرنگ

 commentary 
 a written explanation or criticism or 
illustration 

 تفسیر، گزاره، گزارش، سفرنگ، گزارنامه، تقریظ، حواشی

 commerce 
 transactions supplying goods and 
services 

 بازرگانی، تجارت، سوداگري، دادوستد، سودا

 commercial 
 connected with or engaged in the 
exchange of goods 

 هبازرگانی، تجاري، سوداگرانه به) (وابست

 commiserate 
 feel or express sympathy or compassion 

دل (به حال کسی) سوختن، همدردي کردن، دلسوزي کردن، در غم کسی شریک 
 (with :با) شدن، هم غصه شدن، ابراز تاسف کردن

 commissary 
 a retail store that sells equipment and 
provisions 

 اصی، فروشگاه ارتشی، فروشگاه اختص(در سربازخانه و غیره) فروشگاه

 commission 
 the act of granting authority to 
undertake certain functions 

ماموریت، اختیار، نمایندگی، گمارش، ورقه ي ماموریت، گسیل نامه، حوزه ي 
 نماینده اختیارات مامور یا

 commissioned 
 given official approval to act 

در مقابل افسر وظیفه)، افسر کادر، افسر (دانشکده ي افسري سر دایم ((ارتش) اف
 دیده)

 commissioner 
 a member of a special group considering 
some matter 

 سیون، عضو هیئتعضو کمی

 commit 
 engage in or perform 

 مرتکب شدن

 commitment 
 the act of binding yourself to a course 
of action 

 تعهد، پیمان، قول

 committed 
 bound or obligated, as under a pledge to 
a cause or action 

 مرتکب شده

 committee 
 a special group delegated to consider 
some matter 

 کمیته، هیئت بررسی، کمیسیون، گماشتگان

 commodious 
 large and roomy 

 و راحتجادار، فراخ، وسیع، بزرگ 

 commodity 
 any good that can be bought and sold 

 کاال، مال (یا مال التجاره)، جنس، متاع

 common 
 having no special distinction or quality 

 مشترك، همگانی، انبازین، اشتراکی

 commonplace 
 completely ordinary and unremarkable 

 عادي، معمولی، بسیار یاب

 commonwealth 
 a political system in which power lies 
in a body of citizens 

 مردم (یک کشور)، مردمان، مردمگان، ملت
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 commotion 
 a disorderly outburst or tumult 

 آشوب، اغتشاش، (حرکات) تند و شدید، همه جنبی

 communal 
 for or by a group rather than 
individuals 

 گروهی، مشترك، عمومی همگانی، اشتراکی،

 communicate 
 transfer to another 

کت و غیره) سرایت دادن، رساندن، منتقل کردن، انتقال (بیماري یا حرارت یا حر
 دادن، دادن (بیماري و گرما و غیره)

 community 
 a group of people living in a particular 
local area 

 م داري ویژگی مشترك، اقلیتمه، جمهور، گروهی از مرداجتماع، جامعه، هامه، عا

 commute 
 a regular journey to and from your place 
of work 

 برون مرز، خارج از کشور، خارج، خارجه، خارج از منزل

 commuter 
 someone who travels regularly to and 
from work 

 ج به تهران)ور مثال از کرمکرر (از فواصل نسبتا دکننده ي  رفت و آمد

 compact 
 closely and firmly united or packed 
together 

 فشرده، همفشره، متراکم، تنگ هم، آگنده، هم کوفته، توپر، پرپشت

 companion 
 a friend who is frequently with another 

 دیمهم سخن، مونس، هم نشین، ن صحبت، زي، هممصاحب، یار، دوست، رفیق، هم 

 companionship 
 the state of being with someone 

 همدمی، هم نشینی، مجالست، مصاحبت

 comparable 
 able to be described as similar 

 قابل مقایسه، قیاس پذیر، همسنج پذیر

 comparative 
 relating to or based on or involving 
comparison 

 تطبیقی، همسنجی، قیاسی

 comparatively 
 in a relative manner; by comparison to 
something else 

 از روي قیاس

 compare 
 examine and note the similarities or 
differences of 

 تشبیه کردن، همانند فرض کردن

 comparison 
 the act of examining resemblances 

 همسنجی، همسنجشمقایسه، قیاس، 

 compass 
 navigational instrument for finding 
directions 

 (هم می گویند pair of compasses) ع) پرگار(معموال جم

 compassionate 
 showing or having sympathy for another's 
suffering 

 دلرحم، رحیم، دلسوز، مهربان، ترحم آمیز

 compatible 
 able to exist and perform in harmonious 
combination 

 جور، سازگار، سازوار، همساز، هماهنگ، هم مشرب

 compatriot 
 a person from your own country 

 هموطن، هم میهن

 compel 
 force somebody to do something 

 جالب توجه، عالقه انگیز، گیرا، کاوش انگیز

 compelling 
 driving or forcing 

 کننده، تحمیلگر، الزام آورار واد

 compendium 
 a publication containing a variety of 
works 

(کتاب و رساله و غیره) فشرده (کتاب حاوي اطالعات بسیار که به اختصار و وضوح 
 ل، کتاب مختصر وپرمغزبیان شده)، کتاب ملخص و مجم

 compensate 
 make amends for 

 دادنن، غرامت دادن، تاوان جبران کردن، خسارت داد
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 compensation 
 the act of making amends for service, 
loss, or injury 

 تاوان، خسارت، غرامت

 compete 
 engage in a contest or measure oneself 
against others 

 رقابت کردن با، هماوري کردن، مسابقه دادن، همچشمی کردن

 competence 
 the quality of being adequately or well 
qualified 

 لیاقت، کارایی، مهارت، تبحر، کاردانی، شایستگی

 competent 
 properly or sufficiently qualified, 
capable, or efficient 

 کارامد، کارا، ماهر، کاردان، متبحر

 competition 
 the act of contending with others for 
rewards or resources 

 رقابت، مقابله، ناورد

 competitor 
 the contestant you hope to defeat 

 رقیب، هماورد، مسابقه دهنده

 compile 
 get or gather together 

(از سرچشمه هاي مختلف) گردآوري کردن، جمع آوري کردن، (آمار و اطالعات و 
 یه کردن،تدوین کردنغیره) تنظیم کردن، تالیف کردن، ته

 complain 
 express discontent, displeasure, or 
unhappiness 

 شکایت کردن، عیبجویی کردن، ایراد گرفتن

 complaint 
 an expression of grievance or resentment 

 آه و ناله، غرولند، نالش

 complement 
 something added to embellish or make 
perfect 

 مکمل، کامل ساز، متمم، جور
 
 

 complementary 
 acting as a part that completes another 
part 

 (هم می گویند complemental)مکمل (یکدیگر)، متمم، تکمیلی، پرساز، 

 complete 
 having all necessary qualities 

 کامل، تکمیل، بی کم و کاست، تمام عیار، گشت، آزگار

 complex 
 complicated in structure 

هم) هم تافته، هم پیچیده، (بسیار)  اي دقیق و تودرتو و وابسته بهي اجز(دارا
 م تافتده، بغرنج، گره ناك، هپیچی

 complex 
 a combination of emotions and impulses 
influencing behavior 

(داراي اجزاي دقیق و تودرتو و وابسته به هم) هم تافته، هم پیچیده، (بسیار) 
 گره ناك، هم تافتپیچیده، بغرنج، 

 complexity 
 the quality of being intricate and 
compounded 

 پیچیدگی، هم تافتگی، بغرنجی، گره ناکی

 complicate 
 make less simple 
درهم پیچیده کردن یا شدن، هم پیچیده کردن یا شدن، گوریده شدن، مشکل شدن 

ودر تو کردن، گره ناك ار کردن، تیا کردن، بغرنج شدن یا کردن، وخیم تر کردن،دشو
 نشد

 complicated 
 difficult to analyze or understand 
سر در نیاوردنی، بغرنج، آنچه که فهم یا تنظیم یا حل آن مشکل باشد، هم پیچیده، 

 تودرتو، گره ناك

 complicity 
 guilt as a confederate in a crime or 
offense 

 مشارکت (در جرم)(در کارهاي بد) همدستی، 

 compliment 
 a remark expressing praise and 
admiration 

 تعریف، مداهنه، تحسین، ستایش، تمجید

 complimentary 
 expressing praise and admiration 

 یف آمیز، مداهنه آمیز، تمجید آمیزستایش آمیز، تعر
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 comply 
 act in accordance with someone's rules, 
commands, or wishes 

 )، اطاعت کردنم یا قانون و غیرهپیروي کردن (از حک

 component 
 one of the individual parts making up a 
larger entity 

 جز، بخش، سازنده، سازه، هم هشته، تک هشته

 compose 
 form the substance of 

تشکیل دادن،  ترکیب کردن، همنهشتن، همنهش کردن، هم نهشته کردن یا شدن،
 ن، سرودن، گفتن، نگاشتنتنظیم کردن، انشا کرد

 composition 
 the way in which someone or something is 
put together 

 ترکیب، همنهش، ساخت، آمیزه

 compost 
 a mixture of decaying vegetation and 
manure 

 آمیزه، ترکیب

 composure 
 steadiness of mind under stress 

 تسلط بر اعصابداري، (روح و شخصیت) تعادل،  آرامی، وقار، خودداري، خویشتن

 compound 
 a whole formed by a union of two or more 
elements or parts 

 ترکیب کردن، آمیختن، همنهشتن، همهشتن، سرشتن، هم نهاد کردن

 comprehend 
 get the meaning of something 

 ن، اندر یافتنکردن، دریافتفهمیدن، درك 

 comprehension 
 an ability to understand the meaning of 
something 

 فهم، درك، ادراك، اندریابی، اندریافت

 comprehensive 
 including all or everything 

 جامع، فراگیر، مبسوط، گسترده، مفصل
 
 
 

 compress 
 squeeze or press together 

و برچگالی افزودن)، فرومالیدن، فشردن (و از اندازه کاستن  ندن، به همفشردن، چال
 (مقایسه شود press با) متراکم کردن

 compressor 
 a mechanical device that compresses 
gasses 

 همفشارگر، همفشار، متراکم کننده

 comprise 
 be made of 

 دنشامل بودن، دربرداشتن، متشکل بودن (از)، تشکیل دا

 compromise 
 an accommodation in which both sides 
make concessions 

 مصالحه، سازش، مدارا، میانگیري، توافق، کدخدامنشی، حد وسط، بینابین

 compulsive 
 caused by an irrational motive for 
repetitive actions 

 اجباري، اضطراري

 compulsory 
 required by rule 

 ريقهبایسته، اجباري، 

 compute 
 make a mathematical calculation 
 محاسبه کردن، حساب کردن (معموال با ماشین)، آماردن، شمارگري کردن، آماریدن

 computer 
 a machine for performing calculations 
automatically 

 کامپیوتر، رایانه

 computerize 
 provide with computers 

 دنکامپیوتري کر

 concave 
 curving inward 

 ، فرورفتهر، توگودکاو، مقع

 conceal 
 prevent from being seen or discovered 

 زدن، آبشتن، نهنبیدنپنهان کردن، مخفی کردن، نهفتن، قایم کردن، گم 
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 concealment 
 the condition of being hidden 

 پنهان کردن، پوشیدگی، نگهداري مال دزدي، کتمان

 concede 
 give over 

 ن، (شکست خود را) پذیرفتنکردن، اعتراف کرد تصدیق کردن، اذعان

 conceivably 
 within the realm of possibility 

 چنانکه بتوان تصورکرد، بطورقابل تصور

 conceive 
 have the idea for 

 آبستن شدن، بارور شدن، گشن دادن، بسته شدن نطفه

 concentrate 
 make denser, stronger, or purer 

 شدن یا رفتن، جمع شدنیره) آورده به مرکز (دا

 concentrated 
 gathered together or made less diffuse 

 

 concentration 
 the spatial property of being crowded 
together 

 تمرکز

 concentric 
 having a common center 

 (هم می گویند concentrical)(در مورد دایره) هم مرکز، 

 concept 
 an abstract or general idea inferred 
from specific instances 

 برداشت، فرایافت، مفهوم، معنی کلی، اندیشه کلی

 conception 
 the creation of something in the mind 

 آبستنی، لقاح، گشن، بسته شدن نطفه

 conceptual 
 being or characterized by ideas or their 
formation 

 ه اندیش زایی، ذهنی، بینشی، مفهومی، نظري، فرایافتی، تعقلی، عقالنیته بوابس
 
 
 

 conceptualize 
 have the idea for 

 اندیش زایی کردن، مفهوم آفریدن، ذهنی کردن، عقالنی کردن، تعقلی کردن

 concern 
 something that interests you because it 
is important 

، راجع (with :معموال با) بادن به، وابستگی داشتن وابسته بودن به، مربوط بو
 بودن به، دخل داشتن به

 concert 
 a performance of music by players or 
singers 

 (موسیقی) هماهنگی، همسازي

 concert 
 contrive (a plan) by mutual agreement 

 مسازي(موسیقی) هماهنگی، ه

 concession 
 the act of yielding 

 تصدیق، اعتراف، اذعان، پذیرش (استدالل یا حق و غیره)

 concise 
 expressing much in few words 

(در مورد سخن یا نوشته اي که در عین وضوح مختصر هم هست) فشرده، موجز، 
 مختصر

 conclude 
 bring to a close 

 فرجامیدن تن، ختم کردن،مام کردن یا شدن، خاتمه یافپایان دادن، پایان یافتن، ت

 conclusion 
 a position or opinion reached after 
consideration 

ه تمام مطالب پایان، بخش آخر، (کتاب یا رساله) پسگفتار (که معموال حاوي خالص
(در  قبلی نیز هست)، موخره، (در استدالل یا بررسی یاداوري) فرجام، آخرین مرحله،

قیاسی (یا بخش سوم قیاس صوري)، (یک قیاس صوري یا صغري و کبرا) نتیجه ي 
 سلسله رویداد وغیره) پیامد (آخرین حلقه ي زنجیره ي تسلسل)، نتیجه

 concrete 
 capable of being perceived by the senses 

 جسیم، جامد، سفت و محکم، سنگال

 concur 
 happen simultaneously 

، مصادف بودن (از نظر ریک زمان روي دادن، هم رخداد بودنبودن، دهمزمان 
 (هم می گویند coincide) زمانی)
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 concurrent 
 occurring or operating at the same time 

 همزمان، هم رخداد، مصادف (از نظر زمان)، مقارن، همرس، همرو

 condemn 
 express strong disapproval of 

 دادباخته کردنن، مقصر شناختن، (حقوق) محکوم کرد

 condensation 
 process of changing from a gas to a 
liquid or solid state 

 (شیمی) چگالش، تراکم، تراکمی

 condense 
 cause a gas or vapor to change into a 
liquid 

 فشرده کردن، هم فشرده کردن یا شدن، هم فشردن، (آبگونه) غلیظ کردن

 condiment 
 a preparation to enhance flavor or 
enjoyment 

 (خوراکپردازي) چاشنی، ادویه، طعم افزا

 condition 
 a mode of being or form of existence of 
a person or thing 

 شرط، سامه

 conditioner 
 a substance used in washing to make 
things softer 

 دستگاه تهویه ي مطبوع

 condolence 
 an expression of sympathy with another's 
grief 

 دلداري (دادن)، (اظهار) همدردي، هم سوگی، تسلی، تسلیت
(condolement هم می گویند) 

 condominium 
 housing complex in which each unit is 
individually owned 

 حکومت مشترك، هم ساالري

 condone 
 excuse, overlook, or make allowances for 

، بخشودن، نادیده گرفتن، اغماض کردن، غمض از خطا یا گناه)چشم پوشی کردن (
 عین کردن

 
 

 conduce 
 be conducive to 

 منجر شدن به، کشیده شدن به، هدایت شدن به

 conduct 
 the way a person behaves toward other 
people 

 اجرا، مدیریت، اداره

 conductive 
 having the quality or power of 
conducting heat or electricity or sound; 
exhibiting conductivity 

 رسانا، هادي

 confectionery 
 candy and other sweets considered 
collectively 

 فروشی، مغازه ي آب نبات فروشی -(مغازه ي) شیرینی فروشی، قنادي، آجیل 

 confer 
 present 

 اهداکردن، اعطا کردن، بخشیدن به

 conference 
 a prearranged meeting for consultation 
or discussion 

 کنفرانس، همایش، گردهمایی، مجمع، رایزنگان، همنشست

 confess 
 admit to a wrongdoing 

 اقرار کردن، خستو شدن، به گردن گرفتن، اذعان کردن، معترف بودناعتراف کردن، 

 confidante 
 a woman or girl to whom secrets can be 
entrusted 

 زن رازدار، زن محرم اسرار

 confide 
 reveal in private 

مورد اعتماد قرار دادن، اعتماد کردن به، (راز  (in someone :معموال با)
 یا امور خصوصی خود را با کسی) در میان گذاشتن، محرم کردن، محرمانه گفتن

 confidence 
 belief in yourself and your abilities 

 اعتماد، اطمینان

 confident 
 having or marked by assurance 

 مطمئن، خاطر جمع
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 configuration 
 an arrangement of parts or elements 

ترتیب، وضع، قواره، وضعیت، طرز قرارگیري، هماراست، کران نما، نقشه ي کلی، 
 ن نما، نمایه، پیکر بندي، وضعنماي برونی، برو

 configured 
 organized so as to give arrangement to 

 شکل داده، پیکر بندي شده

 confine 
 place limits on 

 (معموال جمع) مرز، حد، جاي محصور، محدوده

 confirm 
 strengthen 

 تایید کردن، تصدیق کردن، درست پنداشتن

 confirmation 
 information that verifies 

 تصویب، به ثبوت رسانیتایید، تصدیق، راستین کردن، 

 conflagrate 
 start to burn or burst into flames 

 سوزاندن، تش زدن

 conflagration 
 a very intense and uncontrolled fire 

 آتش سوزي بزرگ، حریق خانمان سوز، همه سوزي

 conflict 
 an open clash between two opposing 
groups 

 )، کشمکش، کشاکشبه ویژه اگر طوالنی باشدستیز، ستیزه، رزم، جنگ (

 conform 
 be similar, be in line with 

همانند شدن یا کردن، همسان شدن یا کردن، یکجور کردن، سازگار شدن، دنباله 
 روي کردن، همرنگ جماعت شدن، هم نوا شدن یاکردن، مطابقت داشتن

 conformity 
 correspondence in form, type, or 
appearance 

فق، تطابق، مشابهت، همرنگی (با همنوایی، همسانی، همدیسی، همسازي، توا
 جماعت)، دنباله روي

 confront 
 oppose, as in hostility or a competition 

 رو در رو شدن (با)، رو برو کردن (با)، مواجه کردن (با)

 confuse 
 mistake one thing for another 

کردن، مغشوش کردن، به هم زدن، ژولیدن (شولیدن)،  امرتبدن، ندرهم و برهم کر
 گوراندن، قاطی پاتی کردن

 confused 
 unable to think with clarity or act 
intelligently 

 گیج، دست پاچه، سراسیمه، درهم

 confusion 
 a mistake that results from taking one 
thing to be another 

 تالل (حواس یا اوضاع)، سرگشتگیت، حیرت، آشفتگی، اخگیجی، سر در گمی، به

 congeal 
 solidify, thicken, or come together 

 یخ زدن، منجمد شدن یا کردن، (در اثر سرما) بستن

 congee 
 a Chinese rice gruel eaten for breakfast 

 conge (نادر) رجوع شود به

 congenial 
 suitable to your needs 

شرب، سازگار، موافق، داراي عالیق و سلیقه هاي مشابه، همدل، دمساز، هم م همخو،
 متوافق، همجور، سازوار

 congested 
 overfull as with blood 

( مجاري بینی و گلو و غیره) گرفته شدن، گرفتن، محتقن شدن یا کردن، بسته 
 ، (رگ ها) پر خون شدن، خون گرفته شدنشدن، پر از اخالط شدن

 congestion 
 excessive crowding 

 جاجمع شدنانبوهی، جمع شدگی، غلبه خون، تراکم خلط، یک

 conglomerate 
 collect or gather 
به هم فشردن و به شکل گوي درآوردن، هم فشرده کردن یا شدن، همجوش کردن 

 یا شدن، گندله شدن، گرد آمدن

 congratulate 
 say something to someone that expresses 
praise 

 گفتن، شادباش گفتن، تهنیت گفتنتبریک 
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 congregate 
 come together, usually for a purpose 

 گرد آمدن، (دور هم) جمع شدن، همایش کردن

 Congress 
 the legislature of the United States 
government 

 کرند، کنگرههمایش، گردهمایی، 

 conjecture 
 believe especially on uncertain or 
tentative grounds 
 برداشت سطحی (برمبناي مدارك و اطالعات ناکافی و حدسیات)، گمان، حدس، وهم

 conjugal 
 relating to the relationship between a 
wife and husband 

 ناشویی، زفافی، نکاحیبه زناشویی، ازدواجی، زن و شوهري، ز وابسته

 conjunction 
 the state of being joined together 

 همبستگی، پیوند، تلفیق، پیوستگی، اتصال، جفت شدگی

 conjunctivitis 
 inflammation of the conjunctiva of the 
eye 

 (پزشکی) ورم ملتحمه، آماس ملتحمه ي چشم

 connect 
 fasten or put together two or more 
pieces 

رتبط کردن یا شدن، جفت کردن یا شدن، موصل کردن یا شدن، پیوستن، همبند 
 کردن یا شدن، متصل کردن یا شدن

 connection 
 a relation between things or events 

همبندي، اتصال، رابطه، پیوند، پیوستگی، جفت شدگی، بستگی، همبندش، 
 همبستگی

 connotation 
 an idea that is implied or suggested 

 بارهلت مفهومی، بار معنایی، همرت) معناي ضمنی، دال(در مورد واژه و عبا

 conquer 
 take possession of by force, as after an 
invasion 
(در اثر جنگ و پیروزي) به دست آوردن، تسخیر کردن، گشودن، فتح کردن، دست 

 یافتن بر
 

 conquest 
 the act of defeating and taking control 
of 

 ي) تسخیر، فتح، گشایش، غلبه، استیال، پیروزي، کشورگشایییروزو پ (در اثر جنگ

 conscience 
 motivation deriving from ethical or 
moral principles 

 وجدان، شعور

 conscientious 
 characterized by extreme care and great 
effort 

 ستکار، امین و شریفرافت آمیز، راست و درست، با وجدان، درآمیز، ش ی، امانتوجدان

 conscientiously 
 with extreme conscientiousness 

 وجدانا

 conscientiousness 
 the trait of being painstaking and 
careful 

 دانباوجدانی، پیروي وج

 conscious 
 having awareness of surroundings and 
sensations and thoughts 

 آگاه، متوجه

 consecutive 
 one after the other 

 پی در پی، بی وقفه، یکسره، متوالی، پشت سر هم

 consensus 
 agreement in the judgment reached by a 
group as a whole 

 همرایی، وفاق، (فقه) اجماع، توافق (آراي عمومی)، اتفاق نظر همگان، همزبانی

 consent 
 give an affirmative reply to; respond 
favorably to 

 تن در دادن رضایت دادن، راضی بودن (به کاري)،

 consequence 
 a phenomenon that is caused by some 
previous phenomenon 

 پیامد، نتیجه، برآیند
 
 



                                         IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

69 
 

 consequent 
 following or accompanying as a result 

 رآیند، ناشی از، متعاقب، منتججه، پیامد، بپی آیند، نتی

 consequential 
 having important issues or results 

 پی آیندي، منتجه، استنتاجی، استنباطی

 consequently 
 as a result 

 بنابراین، در نتیجه، نتیجتا

 conservation 
 careful management of the environment 
and natural resources 

فظ، حراست، محافظت، حفظ (بیشتر در مورد محیط و منابع طبیعی) نیکداشت، ح
 پاسداشت، هوداشت منابع طبیعی، برجاداري،

 conservative 
 resistant to change 

 و حراستوابسته به نیکداشت (محیط زیست)، نیک دارانه، وابسته به حفاظت 

 conserve 
 keep in safety and protect from harm, 
loss, or destruction 

 نگهداري کردن، هو داشتن، بر جا داشتن،پایستن، حفظ کردن، نیکداري کردن

 consider 
 think about carefully; weigh 

 کردن، با دقت نگریستن، وارسیدن، وارسی کردن، بازبینی کردن(در اصل) بررسی 

 considerable 
 large in number, amount, extent, or 
degree 

 شایان مالحظه، قابل توجه، مهم، کرامند

 considerate 
 showing concern for the rights and 
feelings of others 

 (رعایت کننده ي حال دیگران) با مالحظه، دلسوز، با فکر، پایمرد

 consideration 
 the process of giving careful thought to 
something 

 دقیق، سگالش د، تفکر، تامل، بررسیتعمق، مداقه، دقت زیا

 consignment 
 the delivery of goods for sale or 
disposal 

 ارسال، تحویل، فرستادن، سپارش

 consist 
 have its essential character 

 داشتن، دارا بودن، متشکل بودن از، مشتمل بودن بر (of :با)

 consistency 
 a harmonious uniformity or agreement 
among things or parts 

ي منطقی، توافق و تناسب (اجزا با یکدیگر)،  ) انسجام، رابطه(استدالل و غیره
 استحکام، هندام

 consistent 
 the same throughout in structure or 
composition 

 اوم، یکجورهمساز، سازگار، بی تناقض، داراي ثبات راي، پیگر، جور، متد

 consistently 
 in a systematic or steady manner 

 امنتاقص شد، بطورموافقهم جور، نچنانکه با

 consolation 
 the act of giving relief in affliction 

 تسلی، دلداري، دلخوشی، دلگرمی

 consolidate 
 form into a solid mass or whole 

 کردن یکپارچه کردن، یکجا کردن، یکی کردن، در آمیختن، ادغام

 consolidation 
 combining into a solid mass 

 ادغام، یکپارچگی، یکی سازي، در آمیزش

 consort 
 keep company with 

 (در اصل) شریک، انباز، همراه

 consortium 
 a cooperative association among 
institutions or companies 

ک براي انجام کار بخصوص)، انبازه، (بازرگانی) کنسرسیوم (ائتالف چند شرکت یا بان
 انباز گروه کت،مشارکت، شر

 conspicuous 
 obvious to the eye or mind 

(آنچه که دیدن یا فهمیدن آن آسان باشد) آشکار، مشهود، هویدا، واضح، نمایان، قابل 
 رویت، چشمگیر

 conspicuously 
 in a manner tending to attract attention 

 امعلومبطورشکاری
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 conspiracy 
 a plot to carry out some harmful or 
illegal act 

 تبانی، توطئه، همدستی (در کارهاي بد)، دسیسه

 conspirator 
 a member of a plot to carry out some 
harmful or illegal act 

 تبانی گر، توطئه گر، همدست

 constable 
 a police officer of the lowest rank 

 نتی(در قرون وسطی) رئیس دربار، فرمانده گارد سلط

 constant 
 uninterrupted in time and indefinitely 
long continuing 

 بی تغییر، پابرجا، استوار، پایدار، ثابت

 constituent 
 one of the individual parts making up a 
composite entity 

 (در ساختمان هرچیز)، عنصر، سازاسازنده، تشکیل دهنده، بخش الزم 

 constitute 
 form or compose 

 ن، مقرر کردن، وضع کردن(قوانین یا دولت یا موسسه) تاسیس کردن، بر پا کرد

 constitution 
 the act of forming or establishing 
something 

 تاسیس، برپایی، برقرارسازي، تشکیل

 constitutional 
 existing as an essential characteristic 

 مشروطه وابسته به قانون اساسی،

 constrain 
 hold back 
محدود کردن، مقید کردن، (مجازي) دست و بال کسی را بستن، گیر انداختن، ملزم 

 کردن

 constraint 
 the state of being physically limited 

 الزام، اجبار، قید، محدودیت، وادارسازي، جبر، عنف

 constriction 
 a narrowing that reduces the flow 
through a channel 

 هم کشیدگی، هم کشش، تنگسازي، همفشاري، انقباض

 construct 
 make by combining materials and parts 

 ساختن، بنا کردن، احداث کردن

 construction 
 the act of building something 

 ساختن، ایجاد، احداث

 construe 
 make sense of; assign a meaning to 

رت یا متن را) تجزیه و ترکیب کردن (به منظور نشان دادن ساختار و یا عبا(جمله 
 کردن معنی)، فروکافت متن، (دستور زبان) تجزیه

 consulate 
 diplomatic building that serves as the 
residence or workplace of a consul 

 سولخانهکنسولگري، قن

 consult 
 seek information from 

، مشاوره کردن، نظرخواهی کردن،، رایزنی کردن، کنکاش کردنکردن، مشورت 
 سگالیدن، سگالش گري کردن، همفکري کردن

 consultant 
 an expert who gives advice 

 مشاور، کنکاش گر، رایزن

 consume 
 take in as food 

 تش)، از بین بردننابود کردن (به ویژه با آ

 consumer 
 a person who uses goods or services 

 مصرف کننده، گسارگر، گسارشگر، گسارنده

 consumption 
 the act of using something up 

 مصرف، گسارش

 contact 
 the act of touching physically 

 تماس، پرماس، ارتباط، پسود

 contagious 
 capable of being transmitted by 
infection 

 مسريساري، واگیر، واگیردار، 
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 contain 
 hold or have within 

 حاوي بودن، (در بر)داشتن، شامل بودن، محتوي بودن، دارا بودن

 contaminant 
 a substance that contaminates 

 آلوده کننده، آلودگر، آالینده

 contaminate 
 make impure 

فاسد  کردن، ناپاك کردن، چرکین کردن، ، ملوث کردن، کثیفآلودن، آلوده کردن
 کردن، نجس کردن

 contaminated 
 corrupted by contact or association 

 

 contamination 
 the state of being corrupted by contact 
or association 

 آلودگی، آالیش، ناپاکی

 contemplate 
 consider as a possibility 

و تفکر کردن، و رفتن، تعمق و عرفانی) تفکر و عبادت کردن، در بحر تفکر فر هبی(مذ
 سگالیدن، اندرنگري کردن، ژرف اندیشی کردن

 contemplate 
 think intently and at length, as for 
spiritual purposes 
ن، (مذهبی و عرفانی) تفکر و عبادت کردن، در بحر تفکر فرو رفتن، تعمق و تفکر کرد

 ی کردنسگالیدن، اندرنگري کردن، ژرف اندیش

 contemporary 
 occurring in the same period of time 

 (در مورد اشخاص و آثار) همزمان، همگاه، هم عصر، هم دوره

 contempt 
 lack of respect accompanied by a feeling 
of intense dislike 

 تحقیر، خوارسازي

 contend 
 compete for something 

 کردن، ستیزیدن جنگیدن، مبارزه کردن، دست و پنجه نرم

 content 
 satisfied or showing satisfaction with 
things as they are 

 راضی، قانع، خرسند

 contention 
 the act of competing as for profit or a 
prize 

 ستیز، هماوري، رقابت، مبارزه، مسابقه، تنازع، چالش

 contentious 
 showing an inclination to disagree 

 ستیزجوي، دعوایی، اهل جر و بحث، ستیزگراي

 contentment 
 happiness with one's situation in life 

 رضایت، قناعت، خرسندي، خشنودي، اقناع

 context 
 the set of facts or circumstances that 
surround a situation 

 ینه، فحوا، سیاق، بافتار، بافتمتن، قر هم بافت،

 contiguous 
 having a common boundary or edge 

 (در مورد زمین و کشور و جسم)

 continent 
 one of the large landmasses of the earth 

 قاره، اقلیم، کشخر

 continental 
 of or relating to or characteristic of a 
continent 

 دکشخري، قاره مانن اقلیمی، قاره اي،

 contingency 
 the state of being dependent on 
something 

 تماس

 contingent 
 determined by conditions or 
circumstances that follow 

 (مهجور) همساي، مماس، هم پهلو

 continually 
 seemingly without interruption 

 پیوسته، دائما، همیشه، مدام

 continuity 
 uninterrupted connection or union 

 تداوم، پیوستگی، پیوستاري، استمرار، هم تنیدگی، ناگسستگی، همارگی
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 continuous 
 moving in time or space without 
interruption 
پیوسته، بالانقطاع، بی وقفه، بی مکث، هم پیوسته، هم تنیده، پایسته، پیگیر، همواره، 

 ستمر، مداوم، متداومپیاپی، م

 contract 
 a binding agreement that is enforceable 
by law 

 پیمان، قرارداد، کنترات، سامه، میثاق، مقاطعه

 contradict 
 prove negative; show to be false 
(حرف کس دیگري را رد کردن یا ضد آن گفتن) پاد گفتن، تکذیب کردن، رد کردن، 

 ن، انکار کردننفی کردن، نقض کرد

 contradiction 
 opposition between two conflicting 
forces or ideas 

 تکذیب، رد، انکار، آخشیج، محاجه، پادگویی

 contradictory 
 not able to be true at the same time 

 (هم می گویند contradictive) متناقض، ضد و نقیض، مغایر

 contraption 
 a device or control that is very useful 
for a particular job 

 تگاه (به ویژه اگر عجیب یا پیچیده یا سرهم بندي شده باشد)، اسباب، ماشینسد

 contrary 
 exact opposition 

 برخالف، مغایر، وارونگان، آخشیج

 contrast 
 the opposition or dissimilarity of 
things that are compared 

بر هم گذاشتن، برابر ي نشان دادن تفاوت ها)، همسنجی کردن، براردن (برامقایسه ک
 نهش کردن، پادیست کردن

 contribute 
 provide 
(به اتفاق دیگران) اهدا کردن، دادن، ارزانی داشتن، اعطا کردن، بخشیدن، معاضدت 

 کردن، کمک کردن

 contribution 
 a voluntary gift made to some worthwhile 
cause 

 ارهاهدا، دادن، اعطا، بخشش، معاضدت، کمک، پیشی

 contrive 
 make or work out a plan for; devise 

 طرح کردن، تدبیر کردن، نقشه کشیدن، طرح ریزي کردن

 contrived 
 showing effects of planning or 
manipulation 

 ساختگی، وانمود شده، تصنعی، مصنوعی، تمهید شد

 controversial 
 marked by or capable of arousing 
disagreement 

 میزبحث آفرین، مشاجره انگیز، بحث انگیز، مورد بحث، جدل آ

 controversy 
 a dispute where there is strong 
disagreement 

 بحث، بگو مگو، مباحثه، جرو بحث، جدل، مناقشه، قیل و قال

 convection 
 transfer of heat caused by molecular 
motion in liquid or gas 

 ش گرمایی، هم برديمرفت، وز(فیزیک) ه

 convene 
 meet formally 

 جلسه کردن، گرد آمدن (به ویژه با هدف مشترك)

 convenience 
 the quality of being useful 

 راحتی، آسایش، آسودگی

 convenient 
 suited to your comfort or purpose or 
needs 

 راحت، آسودبخش

 convention 
 the act of meeting formally 

 اجالس، کنگره، گردهمایی، همایش، نشست، چپیره، جلسه

 conventional 
 following accepted customs and 
proprieties 

 دي، متداول، معمول، متعارف، عاديعرفی، سنتی، قراردا

 converge 
 be adjacent or come together 

عدسی می گذرد) در یک  فیزیک و نورشناسی) همگرا شدن، (مثل اشعه اي که از(
 رب شدننقطه با هم تالقی کردن، متقا
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 conversation 
 the use of speech for informal exchange 
of views or ideas 

 مکالمه، گفت و شنود، گفتگو، صحبت، همگویی

 converse 
 carry on a discussion 

ف زدن، و شنود کردن، مکالمه کردن، صحبت کردن، حردن، گفت گفتگو کر
 همگویی کردن

 conversely 
 with the terms of the relation reversed 

 برعکس، بطوروارونه یامعکوس، ازطرف دیگر

 conversion 
 the act of changing from one use or 
function to another 

 ، دگرشوارون سازي، واگردانی، برگردانیتبدیل، تقلیب، برگردان، واگرد، 

 convert 
 change the nature, purpose, or function 
of something 
 تبدیل کردن یا شدن، واگردان کردن یا شدن، واگرداندن، تراریخت کردن یا شدن

 convertible 
 designed to be changed from one use or 
form to another 

 بل تبدیلواگردان پذیر، قا

 convey 
 transmit or serve as the medium for 
transmission 

 رساندن، معنی دادن، بیان کردن، رسانیدن

 convict 
 find or declare guilty 

 محکوم شناختن، گناهکار شناختن، مجرم شناختن، دادباخته کردن

 conviction 
 an unshakable belief in something 
without need for proof 

 اهکار شناسی، دادباختگیمحکومیت، گناه، مجرمیت، اثبات تقصیر، گن

 convince 
 make realize the truth or validity of 
something 

ن) قبوالندن، پذیراندن، پذیرفتار کردن، (با استدالل) معتقد کردن، (با دلیل و برها
 متقاعد کردن، مجاب کردن، قانع کردن

 

 convincing 
 causing one to believe the truth of 
something 

 ننده، متقاعد کننده، باور انگیزب کمجا

 convivial 
 occupied with or fond of the pleasures 
of good company 

 (وابسته به جشن و شادي) بزمی، جشنی، جشن مانند، سورمانند، پربزن و بکوب

 convocation 
 the act of calling to a meeting 

 فراخوانی، دعوت، گردآوري (مردم)

 convoluted 
 highly complex or intricate 
پیچاپیچ (مانند حلقه هایی که بر هم سوار باشند)، پر پیچ و تاب، کنجله، پرشکنج، پر 

 چنبر، همتاب

 cookery 
 the act of preparing something by the 
application of heat 

 ز، خوراك پردازيهنرآشپزي، پخت و پ

 cooperate 
 work together on a common enterprise of 
project 

همکاري کردن، تعاون کردن، تشریک مساعی کردن، همیاري کردن، همدستی 
 کردن، دست به دست هم دادن، معاضدت کردن

 cooperation 
 the practice of working together on a 
common enterprise 

 تشریک مساعی، معاضدت، همیاري، همدستیشارکت، کاري، مهم

 cooperative 
 involving the joint activity of two or 
more 

 (انجمن یا فروشگاه و غیره) تعاونی، همیاري، همیارگري

 coordinate 
 of equal importance, rank, or degree 

 تن، منظم کردنهمارا کردن یا شدن، هماهنگ کردن یا شدن، آراستن، هم آراس

 coordinate 
 bring into common action, movement, or 
condition 

 همارا کردن یا شدن، هماهنگ کردن یا شدن، آراستن، هم آراستن، منظم کردن
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 coordination 
 regulation of diverse elements into a 
harmonious operation 

 هماهنگی، همارایی، هماراست

 coordinator 
 someone whose task is to see that work 
goes harmoniously 

 تعدیل کننده، هم اهنگ کننده

 cope 
 come to terms with 

از پس (چیزي یا کسی) برآمدن، از عهده برآمدن، حریف شدن،  (with :با)
 چیره شدن، جوابگو بودن

 coral 
 a very small ocean creature that often 
forms reefs 

 (از ریشه ي عربی یا عبري)

 coral reef 
 a reef consisting of coral consolidated 
into limestone 
آبسنگ مرجانی، صخره ي مرجانی (که کف برخی دریاهاي کم ژرفاي گرمسیري را 

 می پوشاند)

 cord 
 a line made of twisted fibers or threads 

 ، نخ کلفت، رسنریسمان، بند، رشمه، چله، طناب نازك

 cordial 
 politely warm and friendly 

 دوستانه، صمیمی، مهرآمیز، قلبی، مودت آمیز، همدل، گرم

 core 
 the center of an object 

 (بخش درونی هر چیز) درونه، درون گاه، مرکز، میانگاه، وسط

 cork 
 outer bark of the cork oak 

که نام  cork oak : وب پنبهپوست برونی درخت بلوط چ) چوب پنبه
 (است Quercus suber التین آن

 corner 
 the point where three areas or surfaces 
meet or intersect 

 گوشه، کنج، سه کنج، گرنج، گله، گوشانه، گوش، نبش، سوك
 
 

 cornerstone 
 a stone at the outer corner of two 
intersecting masonry walls 

گوشه ي دیوار  نگ زیر بنا، سنگ کنج (که معموال طی مراسمی در یکري) س(معما
شده است)، سنگ اول ساختمان، قرار می دهند و تاریخ بنا و غیره روي آن حک 

 سنگ سوك

 cornice 
 the topmost projecting part of an 
entablature 

 

 coronary 
 surrounding the heart like a crown 

 تاج، تاجی، تاج ساناج، به شکل وابسته به ت

 corporal 
 affecting the body as opposed to the 
mind or spirit 

 (ارتش) سرجوخه (دون رتبه ترین درجه دار در ارتش هاي امریکا و انگلیس)

 corporate 
 of or belonging to a business firm 

ي شخصیت حقوقی، داراي (شرکت) به ثبت رسیده، سهامی، شرکتی، تن آوردي، دارا
 ویژگی هاي شرکت هاي سهامی

 corps 
 an army unit usually consisting of two 
or more divisions 

 گروه، دسته

 corpse 
 the dead body of a human being 

 الش، جسد، نعش، مردار، جنازه

 corpus 
 a collection of writings 

 هآمیز) بدن، جثه، الشه، جناز(مزاح 

 correlation 
 a reciprocal connection between two or 
more things 

 همبستگی، هم خویشی، هم وابستگی، ربط، تالزم، ارتباط

 correspond 
 take the place of or be parallel or 
equivalent to 

همخوان بودن، همخوانی داشتن، مطابق بودن با،  (with یا to :اب)
 زینه بودن، مشابه بودن با مطابقت داشتن، هم
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 correspondence 
 an attribute of a shape or relation 

 همخوانی، مطابقت، تطابق، مشابهت، همزینگی، سازگاري، توافق، همانندي
(correspondency هم می گویند) 

 correspondent 
 a journalist who supplies stories for 
news media 

 ر، متوافقبه، هم زینه، سازگاهمخوان، مطابق، مشا

 corresponding 
 similar especially in position or 
purpose 

 زوایاي متناظر، زوایاي متقابل (یا قرینه)(هندسه) گوشه هاي همنگر، 

 corridor 
 an enclosed passageway 

 راهرو، دهلیز، کریدور، سرسرا

 corrode 
 cause to deteriorate due to water, air, 
or an acid 

خاطر زنگ زدگی یا اسید و غیره) از بین ن، (به (فلزات و غیره را) خوردن، تحلیل برد
 بردن یا رفتن، (فلزات) پوساندن، پوسیدن

 corrosion 
 erosion by chemical action 

 خوردگی، زنگ زدگی، فرسایش، پوسیدگی، تحلیل رفتگی، خورندگی

 corrosive 
 capable of destroying or eating away by 
chemical action 

 را بخورد) خورنده، فرساینده، فرسایشگر، زنگ آور، خورگرزات و غیره (آنچه که فل

 corrupt 
 dishonest or immoral or evasive 

 (در اصل : از حالت خوب به حالت بد درآمده) تباه، خراب، بد هنجار، فاسد

 cosmetic 
 serving an esthetic rather than a useful 
purpose 

 آرایشی، زیباساز، بزکی

 cosmic 
 pertaining to or characteristic of the 
universe 

 کیهانی، وابسته به کائنات، عالمی
 
 

 cosmopolitan 
 composed of people from many parts of 
the world 

 جهانی، جهان شهري

 cosmos 
 everything that exists anywhere 

 کیهان، افالك، عالم، کائنات، گیتی

 cosset 
 treat with excessive indulgence 

 خانگی کوچک بره ي دست آموز، گوسفند دست پرورده، هر حیوان

 costume 
 attire characteristic of a country, 
time, or social class 

 (پوشاك ویژه ي کار یا دوران خاصی) جامه، لباس، رخت

 cosy 
 enjoying or affording comforting warmth 
and shelter especially in a small space 

 cozy (انگلیس) رجوع شود به

 council 
 a body serving in an administrative 
capacity 
(گروهی که براي مشاوره یا بحث و غیره گردهم آیند) انجمن، هیئت، کنکاش گروه، 

 گالشگران، شوراجامعه ي رایزنان، س

 counsel 
 something that provides direction or 
advice 

 شور، مشورت، کنکاش، رایزنی، سگالش

 counsellor 
 someone who gives advice about problems 

 مشاور، مستشار، راي زن، وکیل، مدافع

 countenance 
 the appearance conveyed by a person's 
face 

 سیما، قیافه، چهر ار، صورت،چهره، رخس

 counter 
 a calculator recording the number of 
times something happens 

شمار،  -(دستگاه یا شخصی که می شمارد) شمارشگر، شمارگر، رایانه، کنتور، 
 آماردگر
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 counteract 
 act in opposition to 

وکنش کردن، خنثی کردن، مقابله کردن، عمل متقابل کردن، پادکنش کردن، وار
 ناکارا کردن

 counterfeit 
 not genuine; imitating something 
superior 

 جعلی، قلب، تقلبی، بدلی

 counterintuitive 
 contrary to what common sense would 
suggest 

(برخالف عقل سلیم یا آنچه بر دل برات شده است) برخالف شهود، دور از عقل، 
 ی) برخالف شم زبانی(زبان شناس

 counterpart 
 a person or thing having the same 
function as another 

 همتا، همدوش، همال

 counterproductive 
 tending to hinder the achievement of a 
goal 

 (داراي نتایج یا تاثیر خالف انتظار) زیانبخش، گزندآور، آسیب آور، پادفرآور

 county 
 the largest administrative district 
within a state 

وري) بخش، (انگلیس و ایرلند) هریک از بخش هایی که کشور به ات کشتقسیم(در 
آن تقسیم شده است و از نظر دادگستري وانتخاباتی و سیاسی و اداري واحد مجزایی 

تقسیم محسوب می شود، دهیو، (امریکا) هریک از بخش هایی که اغلب ایاالت به آن 
و آموزش و خدمات از لیات و ما شده اند واین بخش ها از نظر اداري و دادگستري

خود مختاري نسبتا زیادي برخوردارند، (کانادا) هریک ازبخش هاي برخی از استان 
ها که از نظر اداري واحد مجزایی محسوب می شود، (زالندنو) بخش انتخاباتی در 

 نواحی روستایی

 couple 
 two items of the same kind 

 ، دوتا، دو عددجفت، زوج

 coupon 
 a certificate that can be redeemed for 
value as needed 

 کوپن

 courageous 
 able to face and deal with danger or 
fear without flinching 

 دالور، گرد، پر دل، یل، شجاع، پر جرات، متهور، دلیر

 courier 
 a person who carries a message 

 که با شتاب گسیل شود)(به ویژه در مورد خبر مهم) پیک، قاصد (

 course 
 a connected series of events or actions 
or developments 

 پیشرفت، تحول، تطور

 court 
 an assembly to conduct judicial business 

 (دگوین هم می courtyard)حیاط، محوطه ي میان چند ساختمان، 

 courteous 
 characterized by politeness and gracious 
good manners 

 مودب، با ادب، مبادي آداب

 courtship 
 a person's wooing of a romantic partner 

 عشقبازي، نامزدبازي، خواستگاري

 cousin 
 the child of your aunt or uncle 

، بنی ش، همخون (به غیر از برادر و خواهر)(در اصل) خویشاوند، قوم و خویش، خوی
 عم

 cover 
 provide with a covering or cause to be 
covered 

 پوشاندن، مستور کردن یا شدن، پوشیده شدن، اندودن

 coverage 
 the extent to which something is 
included or discussed 

شیده یا کارسازي شود) پوشش، (میزان یا مبلغ یا مقداري که توسط چیز دیگري پو
 مولش

 covert 
 secret or hidden 

 پنهان، نهفته، نهان، مستور، نهانی، پنهانی، مخفی، پوشیده، ناآشکار

 covet 
 wish, long, or crave for 
سخت خواستن (به ویژه به ناحق و آنچه به دیگري تعلق دارد)، چشم طمع داشتن، 

 بیوسیدن ، آزمند بودن، آزیدن،غبطه خوردن
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 coveted 
 greatly desired 

دیگري تعلق دارد)، چشم طمع داشتن، به ناحق و آنچه به  سخت خواستن (به ویژه
 غبطه خوردن، آزمند بودن، آزیدن، بیوسیدن

 cowberry 
 low evergreen shrub of high north 
temperate regions of Europe and Asia and 
America bearing red edible berries 

 

 cower 
 crouch or curl up 

 کز کردن، چندیدنخود را جمع کردن، (از سرما یا ترس) 

 cozy 
 enjoying or affording comforting warmth 
and shelter 

 گرم و نرم، راحت، دنج، آسودبخش

 crab 
 decapod having eyes on short stalks and 
a broad flattened carapace with a small 
abdomen folded under the thorax and 
pincers 

داراي پنج جفت پا  - Decapoda از راسته ي) شناسی) خرچنگنور(جا
 ، چنگار،جنگار(د که جفت اولی به شکل چنگک در آمده استهستن

 crack 
 a narrow opening 

 نترك خوردن، ترك برداشتن، ترك دار کردن یا شدن، ترك انداختن، کفید

 craft 
 the skilled practice of a practical 
occupation 

دي، زبردستی، چیره دستی، استادي، استادکاري، هنرمندي، مهارت، کارآم
 صنعتگري، دست ورزي، هوتخشی، آمودش

 craftsman 
 a skilled worker who practices some 
trade or handicraft 

ریگر، ارهاي دستی)، استادکار، دست ورز، کاپیشه ور، صنعتگر، صنعتکار، هنرور (ک
 مند، هوتخشافزار

 crafty 
 marked by skill in deception 

 حیله گر، نیرنگ باز، فریبکار، محیل، مکار، حقه باز، موذي
 
 
 

 cramp 
 a painful and involuntary muscular 
contraction 

سیمانی یا چوبی و  گیره ي آهنی (براي پهلوي هم نگهداشتن قطعات سنگی یا
 غیره)، بست، اشکنجه، میله ي همبند، بستانه

 cramped 
 constricted in size 

 شلوغ، انباشته، چپانده، به هم چپیده

 crane 
 a long-necked wading bird 

 (Gruidae تیره ي) (جانورشناسی) درنا

 crank 
 rotate with a crank 

خشی را به حرکت پس و پیش تبدیل (مکانیک) لنگ (میله ي کجی که حرکت چر
 ی، دسته ي محور،کژدست، هندلد یا بالعکس)، بازو، بازویمی کن

 crash 
 break violently or noisily 

صداي بلند) درق به هم خوردن، درق (افتادن یا به هم خوردن یا خرد شدن با 
قوط افتادن، درق خرد شدن، له و لورده شدن یا کردن،واژگون شدن یا کردن، س

 اي بلند) زدن بهکردن (هواپیما)، تصادف کردن (اتومبیل)، فرو افتادن، (با صد

 crate 
 a rugged box (usually made of wood); 
used for shipping 

 صندوق (براي حمل کاال و غیره)، جعبه، صندوقه

 crater 
 a bowl-shaped geological formation at 
the top of a volcano 

 باستان) پیاله، کاسه ي گود، قدح و روم (یونان

 craven 
 lacking even the rudiments of courage; 
abjectly fearful 

 بزدل، زبون و ترسو، پست و بی دل و جرات، نامرد

 craving 
 an intense desire for some particular 
thing 

 تالواسه، نیاز شدید میل شدید و پایدار، ویار، غنج زدن، عطش شدید، ولع، تاسه،

 crawl 
 move slowly 

 ار)خزیدن (مانند کرم و م
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 craze 
 state of violent mental agitation 

 (در اصل) شکستن، له کردن، خرد و خاکشیر کردن

 create 
 bring into existence 

 آفریدن، خلق کردن، هست کردن

 creation 
 the act of starting something for the 
first time 

 آفرینش، خلقت، خلق، حدوث

 creative 
 having the ability or power to invent or 
make something 

 آفرینش گر، خالق، سازنده، خالقه، آفریدگر

 creativity 
 the ability to bring something into 
existence 

 خالقیت، آفرینندگی، آفریدگري

 creator 
 a person who grows or makes or invents 
things 

 ق، دادارخداوند، آفریدگار، هستی بخش، خال 

 creature 
 a living organism characterized by 
voluntary movement 

 مخلوق، آفریده

 credential 
 a document attesting to the truth of 
certain stated facts 

 و letters of credence) (معموال جمع) استوارنامه
letters credential دال بر اعتبارنامه، مدارك  (هم می گویند)

 غیره)صالحیت و  تحصیالت یا

 credibility 
 the quality of being believable or 
trustworthy 

اشکال در متقاعد  -دوباوري (تضاد بین ادعا و واقعیت و یا بین باور مردم و باور دولت 
 کردن دیگران)

 credible 
 capable of being believed 

 ، باورپذیرباور کردنی

 credit 
 an estimate of ability to fulfill 
financial commitments 
(بازرگانی و بانکداري) اعتبار، پشتوانه، موعد پرداخت، سررسید، موجودي (در حساب 

 بانکی)، نسیه، پسادست، دستادست

 credit card 
 a card (usually plastic) that assures a 
seller that the person using it has a 
satisfactory credit rating and that the 
issuer will see to it that the seller 
receives payment for the merchandise 
delivered 

 کارت اعتباري

 creep 
 move slowly 

به زمین باشد)، سینه خیز رفتن،  و پا رفتن (به طوري که شکم نزدیک چهار دست
 زیدنخ

 crescent 
 resembling the new moon in shape 

 هالل ماه، داس ماه، مهداس، چنبرماه

 crew 
 an organized group of workers 

 جماعت، دارو دسته، باند(مردم) دسته، گروه، 

 cricket 
 leaping insect with long antennae 

انواع حشرات راست بال و جهنده و داراي ) رك، زنجره(جانورشناسی) جیرجی
به ویژه  -د که با مالیدن بال ها به هم صداي جیرجیر می کنند شاخک هاي بلن

 (Gryllidae زنجره هاي تیره ي

 crime 
 an act punishable by law; usually 
considered an evil act 

 جرم، بزه، تبهکاري، جنایت، بزهکاري، فژاکن

 criminal 
 someone who has committed a punishable 
act 

 ابسته به تبهکاري یا آدمکشیی، بزهی، وجنایی، جرم

 criminality 
 the state of being a criminal 

 تبهکاري، بزهکاري، مجرمیت، جرم
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 cripple 
 deprive of the use of a limb, especially 
a leg 

 نگلوك، لس، شل، لوكچالق، معلول، افلیج، لنگ، چ

 crisis 
 a crucial stage or turning point in the 
course of something 
 بحران، شور، بزنگاه، سرگشتگی، شوریدگی، نقطه ي عطف، سختی، پریشان حالی

 crisp 
 tender and brittle 

 ترد، برشته، خشک، سوخاري، قاق

 criterion 
 the ideal in terms of which something 
can be judged 

، مقیاس، (standard) انداردمالك، پیمانه، معیار، ضابطه، محک، سنجه، است
 ایاره

 critic 
 anyone who expresses a reasoned judgment 
of something 

 بهگزین، سنجشگر، نکته گیرمنتقد، نقاد، سره شناس، نقدگر، سخن سنج، هنرسنج، 

 critic 
 a person engaged in the analysis and 
interpretation of art 

 سنج، بهگزین، سنجشگر، نکته گیر، نقدگر، سخن سنج، هنرمنتقد، نقاد، سره شناس

 critical 
 of a serious examination and judgment of 
something 

 انتقادي، انتقادآمیز، نکوهشگرانه، معاندانه، خرده گیرانه

 critical 
 marked by a tendency to find and call 
attention to flaws 

 ه، خرده گیرانهنکوهشگرانه، معاندان انتقادي، انتقادآمیز،

 criticise 
 find fault with 

 criticize : (انگلیس) امالي واژه ي

 crockery 
 ceramic dishes used for serving food 

 و غیره)ظروف سفالی، گنجانه هاي سفالین (کوزه و سبو و بستو 
 
 

 crocodile 
 large voracious aquatic reptile having a 
long snout with massive jaws and sharp 
teeth and a body covered with bony 
plates; of sluggish tropical waters 

، (Crocodylinae زیر تیره ي) (جانورشناسی) تمساح، سوسمار (آبی)
 مکرمج

 crony 
 a close friend or associate 

 فیق جان جانیدوست صمیمی، همدم، ر

 crop 
 a cultivated plant that is grown 
commercially 

 (craw رجوع شود به) (پرندگان و برخی حشرات) چینه دان

 crossword 
 a puzzle in which words corresponding to 
numbered clues are to be found and 
written in to squares in the puzzle 

 جدول کلمات متقاطع، چیستان واژه اي

 crouch 
 the act of bending low with the limbs 
close to the body 

(براي حمله و یا از ترس و غیره) خود را جمع کردن، خف کردن، کز کردن، دوال 
 کردن یا شدن، قوز کردن

 crowd 
 a large number of things or people 
considered together 

 بوه مردم، چپیرهجماعت، گروه بزرگی از مردم، مردم، جمعیت، ان

 crown 
 an ornamental jeweled headdress 
signifying sovereignty 

 فسر، نشان سلطنت(پادشاهان) تاج، دیهیم، ا

 crucial 
 of extreme importance; vital to the 
resolution of a crisis 

حساس، م، حیاتی، حیاتی و مماتی، سرنوشت ساز، (محل) بزنگاه، پراهمیت، ر مهبسیا
 حاد

 crude 
 belonging to an early stage of technical 
development 

 خام، ناپخته، ناپرورده
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 cruel 
 able or disposed to inflict pain or 
suffering 

 رسنگدل، بی رحم، ظالم، ستمگر، ستمکار، مردم آزا

 cruise 
 travel about for pleasure, relaxation, 
or sightseeing 

 فریح یا جستجو) گشت زدن، پرسه زدن(براي ت

 crumple 
 gather something into small wrinkles or 
folds 

چین، چروك، مچاله، مچاله کردن یا شدن، چروکیده کردن یا شدن، پرچین و 
 چروك کردن یا شدن، چروکیدن

 crusade 
 a series of actions tending toward a 
particular end 

صلیبی (هریک از جنگ هاي صلیبی که از سده ي یازده تا اواخر سده ) جنگ (تاریخ
 ي دوازده ادامه داشت)

 crush 
 compress with violence, out of natural 
shape or condition 

 ردنآرد کله کردن یا شدن، خرد کردن یا شدن، 

 crust 
 a hard outer layer that covers something 

 ساندویچی)، بریده یا خرده نان خشک (به ویژه نانپوسته ي نان 

 crux 
 the most important point 

 (نشان هاي نجابت خانوادگی) صلیب

 cryptic 
 having a secret or hidden meaning 

 cryptical) ه، نهان، پرخیدهمرموز، سري، رمزي، مبهم، ناآشکار، سربست
 (هم می گویند

 crystalline 
 consisting of or containing or of the 
nature of crystals 

 بلورین، بلورسان، بلور مانند

 crystallize 
 cause to form crystals or assume 
crystalline form 

 شدنمتبلور کردن یا شدن، بلور شدن یا کردن، بلورین کردن یا 

 cube 
 a three-dimensional figure with six 
equal squares as faces 

 و، کاب، تاسمکعب، شش رویه، شش پهل

 cucumber 
 a melon vine of the genus Cucumis 

 از خانواده ي Cucumis sativus) (گیاه شناسی) بته ي خیار
gourd که گیاهی خزنده و آویزي است) 

 cuddle 
 hold close, as for affection, comfort, 
or warmth 

 وش گرفتن، بغل کردنهربانی و مالیمت) در آغ(با م

 cue 
 a reminder for some action or speech 

(تئاتر و غیره) اشاره، سرنخ (واژه یا عبارت و غیره که هنرپیشه را به انجام کاري 
 یادآوري می کند)

 cuff 
 a shackle that can be locked around the 
wrist 

با دکمه ي سر دست بسته  (پیراهن آستین بلند) مچ، سر دست پیراهن مردانه (که
 می شود)

 cuisine 
 the manner of preparing food or the food 
so prepared 

 آشپزي، خوراکپزي، خوراك پردازي، سبک آشپزي، دست پخت، پخت و پز

 culinary 
 of or relating to or used in cooking 

 آشپزخانه اي، وابسته به آشپزخانه

 cull 
 remove something that has been rejected 

 برگزیدن، دستچین کردن، گلچین کردن

 culminate 
 end, especially to reach a final or 
climactic stage 

سیدن، به اوج (اوگ) رسیدن یا رساندن، به کمال رسیدن یا رساندن، به فرازینگاه ر
 انجامیدن، منجر شدن به

 culpable 
 deserving blame or censure as being 
wrong or injurious 

 وار سرزنش، قابل مالمتمقصر، تقصیرکار، آهمند، لغزشکار، سزا
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 culprit 
 someone or something responsible for 
harm or wrongdoing 

 (حقوق) متهم

 cultivate 
 adapt something wild to the environment 

ه)، کشت و زرع تخم کاشتن و غیر کشت کردن (شخم زدن و زمین را آماده کردن و
 کردن، کشت و کار کردن

 cultivation 
 production of food by preparing the land 
to grow crops 
 کشت، کشت و کار، کشت و زرع، کاشت، برز، برزه، برزش، پرورش، به عمل آوري

 cultural 
 relating to the shared knowledge and 
values of a society 

 فرهنگی

 culture 
 all the knowledge and values shared by a 
society 

 فرهنگ (مجموعه ي عقاید و رسوم و الگوهاي رفتاري یک مردم)

 cumbersome 
 difficult to handle or use because of 
size or weight 

اربرد، که به خاطر بزرگی و یا وزن زیاد سر و کار با آن مشکل باشد) سخت کچه (آن
 ندهوردست و پا گیر، گت و گنده، دشوارکار، ثقیل،دیرحرکت، کند، (آدم) ل

 cumulative 
 increasing by successive addition 

 رکبفزاینده، فزونگر، افزاینده، م

 cunning 
 showing inventiveness and skill 

 مکار، محیل، گربز، جربز، طرار، فریبکار، دغل، نیرنگ باز

 cur 
 an inferior dog or one of mixed breed 

 (سگ چند رگه و پست نژاد) سگ بداصل، سگ کوچه، سگ گازگیر، سگ هرز

 curative 
 tending to cure or restore to health 

 درمانی، معالج، درمان بخش، شفا بخش
 
 
 

 curator 
 the custodian of a collection, as a 
museum or library 

 گاه و غیره) سرپرست، متصدي، کاردارخانه و نمایش(موزه و کتاب

 curb 
 the act of restraining power or action 
or limiting excess 

(تسمه ي زیر چانه ي اسب که یک سرش به افسار و سر دیگرش به دهنه وصل 
 لگاماست) هویزه، 

 curiosity 
 a state in which you want to learn more 
about something 

 کنجکاوي

 curious 
 eager to investigate and learn or learn 
more 

 کنجکاو

 curly 
 (of hair) having curls or waves 

 فرفري، مجعد، پرپیچ و تاب، پرشکن، پرشکنج، شکنج دار، کلج دار

 currency 
 the metal or paper medium of exchange 
that is presently used 

 ان، گردشگشتن، جری دست به دست

 current 
 occurring in or belonging to the present 
time 

 (در اصل) روان

 current account 
 that part of the balance of payments 
recording a nation's exports and imports 
of goods and services and transfer 
payments 

د، محاسبات جاري، ی در هر تاریخ را نشان می دهحساب داد و ستد که میزان بده
 حساب داد و ستد

 currently 
 at this time or period 

 ول، معموالبطورمتدا

 curriculum 
 an integrated course of academic studies 

 (آموزش)
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 curry 
 (East Indian cookery) a pungent dish of 
vegetables or meats flavored with curry 
powder and usually eaten with rice 

 دن(اسب) قشو کر

 curtail 
 terminate or abbreviate before its 
intended or proper end 

 از چیزي)کوتاه کردن، کاستن از، خالصه کردن، مختصر کردن، کوته ساختن، زدن (

 curtain 
 hanging cloth used as a blind 
(especially for a window) 

 پرده

 custody 
 guardianship over 

 امانت (داري)، نگهداري، حفظ، حراست، تیمار، نگاهبانی، داالنداري

 customer 
 someone who pays for goods or services 

 مشتري، خریدار

 customize 
 make to specifications 

ن) سفارشی (طبق دستور و مشخصات مورد دلخواه مشتري ساختن یا تهیه کرد
اه خود ساختن (یا تهیه کردن و ساختن (یا دوختن یا تهیه کردن و غیره)، به دلخو

 غیره)

 cuticle 
 hard outer covering or case of certain 
organisms such as arthropods and turtles 

بیشتر می ) الیه ي برونی پوست) روپوست، بشره -نورشناسی جا -اسی (کالبدشن
 (epidermis گویند

 cutlery 
 tableware implements for eating food 

 چاقوسازي، چاقو فروشی، شمشیرسازي

 cutting-edge 
 in accord with the most fashionable 
ideas or style 

 لبه ي بران، هرچیز موثر یا اصلی

 cycle 
 a periodically repeated sequence of 
events 

 قه، طوق، طوقهچرخه، دور، گردش، حل

 cyclical 
 recurring in a repeated sequence of 
events 

 گردشی، چرخی، دوري

 cycling 
 the sport of traveling on a two-wheeled 
vehicle 

 چرخ سواري، دوچرخه سواري

 cyclone 
 a violent storm in which air moves in a 
circular direction 

داراي فشار بارومتري کم که منطقه ي عظیمی را فرا (هواي  (هواشناسی) چرخه باد
 می گیرد و موجب باد و توفان شدید می شود)

 cylinder 
 a surface generated by rotating a line 
around a fixed line 

 لول (هندسه) استوانه، استونه،

 cynical 
 believing the worst of human nature and 
motives 

 

 dab 
 a light touch or stroke 

با ضربه (هاي) تند و خفیف زدن، آهسته زدن، لمس کردن، (تند ولی به طور 
 سطحی و سبک) مالیدن

 dairy 
 a farm where dairy products are produced 

پنیر و کره و غیره می سازند) شیر نگهداري می شود و یا ساختمانی که در آن (اتاق 
 ریزه، کارخانه ي لبنیات سازيکارخانه ي شیر پاستو

 dam 
 a barrier constructed to contain the 
flow of water 

 سد، بند، بنداب

 damage 
 the occurrence of a change for the worse 

 آسیب، گزند، صدمه، لطمه، گزایش، آهومندي

 damn 
 something of little value 

تن، به سرنوشت شوم دچار کردن، عاق (در اصل) محکوم کردن، گناه کار شناخ
 ردنک
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 damp 
 slightly wet 

 ار، ژفنم، رطوبت، آغ

 damper 
 a depressing restraint 

(هرچیزي که از شدت یا میزان چیزي بکاهد) کاستگر، (دودکش) دریچه ي هوا، 
 فه کن، ضربه گیر، میراکن، میرانه، میراگر(موسیقی) خ

 dangerous 
 involving or causing risk; liable to 
hurt or harm 

 خطرناك، سیجناك، پر مخاطره

 darkroom 
 a place in which photographic film is 
developed 

 (عکاسی) تاریکخانه

 dart 
 a sudden quick movement 

ت به سوي آن پردار است و با دس آن سوزنی و تیز و ته تیر (تیر کوچکی که سر
 زوبین، زوبینچه هدف پرتاب می شود)،

 dartboard 
 a circular board of wood or cork used as 
the target in the game of darts 

 

 dash 
 run or move very quickly or hastily 

 ن، کوفتن (بر)انداخت افکندن،(محکم و به منظور شکستن) پرتاب کردن، 

 dastardly 
 extremely wicked 

ت فطرت، دون، لئیم، کژدل، نامردانه، و ترسو، نابکار، پسپست و بزدل، بدکار 
 ناجوانمردانه

 data 
 a collection of facts from which 
conclusions may be drawn 

ات، (مسئله) معلومات، مع ولی معموال با فعل مفرد به کار می رود) داده ها، اطالع(ج
 یافته ها، دانسته ها، مفروضات

 database 
 an organized body of related information 

هم  data bank) (کامپیوتر) پایگاه داده ها، انباره ي داده ها، بانک داده ها
 (گویندمی 

 date 
 the specified day of the month 

 هتاریخ (که روي چیزي ذکر می شود)، گا

 dated 
 marked by features of the immediate and 
usually discounted past 

 تاریخ دار، داراي زمان مشخص

 daunt 
 cause to lose courage 

 ترساندن، مرعوب کردن، دچار دلهره کردن، بیمناك کردن

 dauntless 
 invulnerable to fear or intimidation 

 رنترس، بیباك، بی هراس، متهو

 dawdle 
 hang or fall in movement, progress, 
development, etc. 

گردي یا آهسته کاري) وقت تلف کردن، گهتباهی کردن، ولگردي کردن، فس ول (با
 (away :معموالبا) فس کردن، کرکري خواندن، وقت کشی کردن

 dazzle 
 cause to lose clear vision, especially 
from intense light 

 رق) خیره کردن یا شدنبا نور یا درخشش یا زرق و ب(

 dazzling 
 amazingly impressive 

 

 deadline 
 the point in time at which something 
must be completed 

خط یا محدوده اي که اگر زندانی از آن تجاوز می کرد مورد تیراندازي  -(در اصل 
 خط مرگقرار می گرفت) 

 dealer 
 someone who purchases and maintains an 
inventory of goods to be sold 

 دهنده ي ورق بازي)(ورق 

 dean 
 an administrator at a university or 
college 

 (دانشکده) رییس
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 dearth 
 an insufficient quantity or number 

 (در اصل) گرانی، گزافی، گرانبهایی

 debacle 
 a sudden and complete disaster 

شدن یخ در اثر  شکسته شدن و روان -(در رودیخزده و غیره) یخ شکنی (در هم 
 گرما و غیره)، یخ کافت

 debate 
 a discussion with reasons for and 
against some proposal 
بحث، گفتمان (بیان یا مبادله ي عقاید یا استدالل هاي دو یا چند طرف مقابل هم)، 

 بگومگو، جر و بحثمباحثه، 

 debilitate 
 make weak 

کردن، نزار کردن، رنجور کردن،  ردن، کم زورناتوان کردن، ضعیف کردن، زبون ک
 سست کردن

 debilitating 
 impairing strength and vitality 

 (هم می گویند contradictive) متناقض، ضد و نقیض، مغایر

 debit 
 an accounting entry acknowledging sums 
that are owing 

 ري) ستون بدهکار(حسابدا

 debone 
 remove the bones from 

 استخوان چیزي را گرفتن یا درآوردن

 debris 
 the remains of something that has been 
destroyed 

 (آنچه که پس از خرابی ساختمان باقی می ماند) آوار

 debt 
 the state of owing something, especially 
money 

 بدهی، قرض، دین

 debtor 
 a person who owes a creditor 

 (شخص یا موسسه یا ملت) مدیون، وام دار
 
 
 

 debut 
 the act of beginning something new 

ه در مجامع و یا اولین معرفی دختر دم بخت به اجتماع) (نخستین ظهور هنرپیش
 پیش نمایی، نخست پدیدایی، پاگشا

 decade 
 a period of 10 years 

 گروه ده تایی، ده، ده عددي

 decadent 
 marked by excessive self-indulgence and 
moral decay 

 منحط، فرومایه، فاسد، فاوا، هرزه

 decapitate 
 cut the head off of 

 سر بریدن، سر از تن جدا کردن، گردن زدن

 decay 
 the organic phenomenon of rotting 

ب کردن کم) خرا(به تدریج) فاسد کردن یا شدن، فاو شدن، تباه شدن یا کردن، (کم 
 یا شدن، تباهیدن

 decease 
 the event of dying or departure from 
life 

 مرگ، وفات، فوت

 deceive 
 cause someone to believe an untruth 

ن، تقلب کردن، آورندیدفریب دادن، فریفتن، گول زدن، نیرنگ به کار بردن، 
 کنوریدن

 December 
 the last (12th) month of the year 

 (دوازدهمین ماه سال مسیحی) دسامبر، دي سمبر

 decent 
 socially or conventionally correct; 
refined or virtuous 

 درخور، شایسته، مناسب

 deception 
 a misleading falsehood 

 لب، حقه بازي، بدسگالیخدعه، دوز و کلک، تقفریب، نیرنگ، حیله، 
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 deceptive 
 designed to mislead either deliberately 
or inadvertently 

یوه، غلط نیرنگ آمیز، فریب آمیز، فریبنده، گول زننده، ریشخندآمیز، آب زیر کاه، ل
 انداز

 deceptively 
 in a misleading way 

 بطورفریب امیز

 decibel 
 a unit of sound intensity 

 الکترونیک) دسی بل (واحد شدت صوت) -(صوت شناسی 

 decipher 
 convert code into ordinary language 

 (از ریشه ي عربی)

 decisive 
 characterized by resoluteness and 
firmness 

 سرنوشت ساز، بنیادین، حساس، مهم

 declaration 
 a statement that is emphatic and 
explicit 

 ابراز، بازنمود، آشکاره اعالم، اعالمیه، بیانیه، اظهاریه،

 declare 
 state emphatically and authoritatively 

اعالم کردن، ابراز کردن، بازنمود کردن، (رسما) بیان کردن، (رسما و علنا) آشکار 
 کردن

 decline 
 grow worse 

 به سوي پایین) خمیدن، خماندنن، (سرازیر شدن، فرورفتن، فروپیچید

 decompose 
 break down 

 کردن یا شدن، وارفتن، وانهادنشتن، واپاشیدن، متالشی تجزیه شدن یا کردن، واه

 decompression 
 relieving pressure 

 وافشاري، فشار زدایی

 decorate 
 make more attractive, as by adding 
ornament or color 

 ردن، زیبیدن، پیراستن، آراستن، چراغانی کردن، تزیین کآذین کردن

 decoration 
 the act of adorning something 

دکوراسیون، آرایه آذین بندي، آذین پردازي، زیبگري، چراغانی، آرایش، پیرایش، 
 آرایی -گري، آرایش، 

 decouple 
 disconnect or separate 

 ن، رها کردنجدا کردن، ناجفت کردن، ناهمبسته کرد

 decrease 
 a change downward 

 ادن یا یافتنن یافتن، ویدا شدن، تقلیل دکاستن، کم شدن، کم کردن، کاهیدن، نقصا

 decrepit 
 worn and broken down by hard use 

 (از کار افتاده بخاطر کار زیاد یا سالخوردگی)

 dedicate 
 give entirely to a specific person, 
activity, or cause 

 ، فدا کردنختصاص دادن، ایثار کردن(براي هدف مقدس یا در راه خدا) وقف کردن، ا

 deduce 
 reason from the general to the 
particular 
 استنتاج کردن، نتیجه گیري کردن، پیامدیابی کردن، برداشت کردن، به قیاس آوردن

 deduction 
 the act of removing a part from the 
whole 

 (حساب) عمل تفریق، کاهش، کاستن، منها سازي، کسر

 deed 
 a legal document to effect a transfer of 
property 

 کرده، عمل، کردار، کنش، بیاوار

 deem 
 judge or regard in a particular way 

 پنداشتن، روا داشتن، شماردن

 default 
 an option that is selected automatically 

یب (در دادگاه یا مسابقه و غیره) غیبت، عدم حضور، غیب کردن، حاضر نشدن، غا
 بودن

 defeat 
 an unsuccessful ending to a struggle or 
contest 

 دادن، مغلوب کردن، پیروز شدن، فایق آمدنشکست، باخت، شکست 
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 defect 
 a failing or deficiency 

 عف، نقصاننقص، عیب، کاستی، کمبود، ض

 defence 
 the act of shielding someone or 
something against attack 

 defense رجوع شود به

 defendant 
 someone against whom an action is 
brought in a court of law 

 متهم، مدعی علیه

 defense 
 the act of guarding someone or something 
against attack 

 ند، حمایت، پناه، مدافع، حامیپداف دفاع،

 defense 
 protection from harm 

 ه، مدافع، حامی، حمایت، پنادفاع، پدافند

 defer 
 yield to another's wish or opinion 

 به تاخیر انداختن، (به بعد) موکول کردن، معوق کردن، طفره رفتن

 deference 
 courteous regard for people's feelings 
 تسلیم بودن (به میل یا داوري دیگري)، تمکین، سر فرود آوري، گردن نهی، مالحظه

 defiance 
 a hostile challenge 

 نافرمانی، سرپیچی، عرض اندام، به مبارزه خواهی، گردنکشی، تجاسر

 deficiency 
 lack of an adequate quantity or number 

 کمبود، نقص، کاستی، کمداشت، عیب و نقص

 deficient 
 inadequate in amount or degree 

 ستینناقص، معیوب، ناکامل، کمبوددار، کا

 deficit 
 the property of being less than expected 
or required 

 (بودجه و غیره) کسر (ي)، کمبود، کسر موازنه، زیانگري
 
 

 define 
 show the form or outline of 

 نردن، چم کردن، چم داشت(واژه) معنی دادن یا ک

 definite 
 precise; explicit and clearly defined 

 عین، مشخص، دانستهخص) معلوم، محدود مش(داراي 

 definitely 
 without question and beyond doubt 

 بطورقطعی، قطعا، صراحتا

 definition 
 a concise explanation of the meaning of 
a word or phrase 

 معنی، چم، تعریف

 deflect 
 turn from a straight course or fixed 
direction 

جهت چیز در حال پرواز یا حرکت شدن) منحرف کردن یا شدن، تغییر (موجب 
 ورتابه کردن یا شدن، کژراه کردن یا شدن

 deforestation 
 the state of being clear of trees 

 صافبزمین برش درختان جنگلی، تبدیل 

 deforestation 
 the removal of trees 

 برش درختان جنگلی، تبدیل بزمین صاف

 defy 
 resist or confront with resistance 

مقابله کردن، رودررویی کردن، هم رویی کردن، تو روي (کسی) ایستادن، چالش 
 کردن، سرپیچی کردن، عرض اندام کردنکردن، تمرد 

 degenerate 
 a person whose behavior deviates from 
what is acceptable 

ن ، منحط شدن، روبه تباهی نهادن، تبهگ(از حالت پیشین بدتر شدن) تنزل کردن
 شدن

 degradation 
 changing to a lower, less respected 
state 

 تنزل (رتبه یا شان یا وضع)، فروزینگی، فروداشت
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 degrade 
 reduce in worth or character, usually 
verbally 

 تن(مثال به منظور تنبیه) تنزل رتبه دادن، فروزینه کردن، فروداش

 degree 
 a specific identifiable position in a 
continuum or series 

 زینه، درجه، پایه، رتبه، مرتبه، مقدار، میزان

 deice 
 make or become free of frost or ice 

 بدون یخ کردن

 deity 
 a supernatural being worshipped as 
controlling the world 

 نیتخداوندي، الوهیت، ربا

 delay 
 time during which some action is awaited 

درنگ، تاخیر، دیرکرد، دیرآیی، تعلل، دفع الوقت، سردوانی، دیرروي، معطلی، فوت 
 وقت، مولش، دیرفرست، گربه رقصانی

 delegate 
 a person appointed or elected to 
represent others 

 نماینده

 deliberate 
 carefully thought out in advance 

 عمدي، از روي تعمد، خود خواسته، عمدا، آگاهانه

 deliberately 
 in a careful unhurried manner 

 بااندیشه، باتاملازروي سنخیدگی، 

 deliberately 
 with intention; in an intentional manner 

 ازروي سنخیدگی، بااندیشه، باتامل

 deliberation 
 careful consideration 

 ژرف اندیشی، ژرفنگري، غور و بررسی، تعمق، ژرفروي

 delicacy 
 the quality of being exquisitely fine in 
appearance 

رمی و لطافت، (طعم و بو و بافت و غیره) خوش آیندي، خوشمزگی، خوشبویی، ن
 نازکی، ظرافت، نازك سرشتی

 delicate 
 developed with extreme subtlety 

 شایند، دلچسب، دلپذیر، لذیذوخ

 delicatessen 
 a shop selling ready-to-eat food 
products 

(فروشگاه خوراك هاي پخته و ترشی و پنیر و کالباس و غیره) اغذیه فروشی، بزم 
 آوردگاه،

 delighted 
 greatly pleased 

 مبسیار خوشحال، دلشاد، مشعوف، شادمان، شادکا

 delinquency 
 nonpayment of a debt when due 
 قصور (در انجام وظیفه یا اطاعت از قانون)، کوتاهی، وظیفه نشناسی، سهل انگاري

 delinquent 
 a young offender 

 خالفکاروظیفه نشناس، (انجام وظیفه و پیروي از قانون) کوتاهی کننده، 

 deliver 
 bring to a destination 

 ردن، نجات دادن، وارستنرهانیدن، آزاد کردن، رستگار ک

 delivery 
 voluntary transfer of something from one 
party to another 

 دادن، تحویل، تسلیم، توزیع، پخش، رسانش

 delta 
 the 4th letter of the Greek alphabet 

 (D : چهارمین حرف الفباي یونانی برابر با ((دال)) و به این شکل) دلتا

 delude 
 be dishonest with 

 گول زدن، فریب دادن، اغفال کردن، خام کردن، نیرنگ زدن

 deluge 
 a heavy rain 

 ، تنداب، فراگیراب(قوي تر است flood از) سیل بزرگ، ابر سیل

 demand 
 request urgently and forcefully 

خواستن، طلبیدن، (به عنوان حق خود) ادعا کردن، خواستار شدن، تحکم کردن، 
 البه کردن، واخواستنمط
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 demanding 
 requiring more than usually expected or 
thought due 

 سخت، دشوار، پرگرفتاري، پرزحمت، پرگیرودار، پرمسئولیت

 demeanor 
 the way a person behaves toward other 
people 

 رفتار، طرز برخورد با، کردار

 dementia 
 mental deterioration of organic or 
functional origin 

 (در اصل) دیوانگی، جنون، از دست دادن مشاعر

 demerit 
 a quality or feature deserving censure 

 عیب، نقص، کاستی، کمبود

 demise 
 the time when something ends 

 مرگ، فوت، وفات

 democracy 
 the orientation of those who favor 
government by the people 

 دموکراسی، مردم ساالري، حکومت مردم بر مردم در محیط آزاد

 democratic 
 based upon the principles of social 
equality 

دم بر مردم)، (به) آیین دموکراتیک، برخوردار از دموکراسی (آزادي و حکومت مر
 مردمی

 demographic 
 a statistic characterizing human 
populations 

 وابسته به امارگیري نفوس

 demolish 
 destroy completely 

غیره) خراب کردن، منهدم کردن، ویران کردن، درهم کوبیدن،  (ساختمان و
 واریزاندن

 demolition 
 the act of destroying completely 

 انهدام (به ویژه توسط بمب)، ویرانی، خرابی، تخریب، ویرانگري
 
 

 demonstrate 
 give an exhibition of to an interested 
audience 

 (از راه استدالل یا آزمایش) اثبات کردن، هایی کردن

 demonstrate 
 show the validity of something, as by 
example or explanation 

 ه استدالل یا آزمایش) اثبات کردن، هایی کردنرا (از

 demonstration 
 a show or display 

 ی، بازنمایاندن، برهان، هالاثبات

 demoralize 
 lower someone's spirits; make 
downhearted 

 (روحیه را) خراب کردن یا تضعیف کردن، دژ روان کردن، درمانده کردن

 den 
 the habitation of wild animals 

 (حیوان وحشی) کنام، النه، کومه، گندانه

 dengue 
 an infectious disease of the tropics 
transmitted by mosquitoes and 
characterized by rash and aching head and 
joints 

پشه پراکنده می (پزشکی) تب استخوان شکن (بیماري عفونی نواحی حاره که توسط 
 شود)

 denigrate 
 attack the good name and reputation of 
someone 

 سیاه کردن، سیه فام کردن

 denizen 
 a plant or animal naturalized in a 
region 

 ساکن، مقیم، نشیمند، باشنده، اهل (خانه یا محل یا شهر)

 denomination 
 identifying word by which someone or 
something is called 

 ذاري، اسم گذاريمگنا

 denote 
 have as a meaning 

 نشانگر بودن، حاکی بودن، داللت کردن بر
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 denounce 
 speak out against 

 مردود شمردن، محکوم کردن، نکوهیدن، تقبیح کردن

 dense 
 having high compaction or concentration 

 دار، همفشردهانبوه، پرپشت، متراکم، چگال، (آبگونه ها) غلیظ، مایه 

 density 
 the amount per unit size 

 اريکم، چگالی، غلظت، مایه د، فشردگی، همفشردگی، تراانبوهی، پرپشتی

 dentist 
 a person qualified to practice dentistry 

 دندان پزشک، دندان ساز

 denude 
 make bare or strip of a covering 

 ردنلخت کردن، برهنه کردن، عریان ک

 deny 
 declare untrue; contradict 

 رندان کردن، وي ستودنانکار کردن، حاشا کردن، ناخستو شدن، واسرنگیدن، ا

 depart 
 go away or leave 

رفتن، (جایی را) ترك کردن، (از جایی) حرکت کردن، عازم شدن، عزیمت کردن، 
 رهسپار شدن

 department 
 a specialized division of a large 
organization 

 بخش، قسمت، اداره، فرشیم، (دانشگاه) گروه

 department store 
 a large retail store organized into 
departments offering a variety of 
merchandise; commonly part of a retail 
chain 

 فروشگاه بزرگ، فروشگاه چند بخشی

 departmental 
 of or relating to a department 

 (وابسته به بخش یا قسمت) بخشی، فرشیمی

 departure 
 the act of leaving 

 حرکت (از جایی)، رهسپاري عزیمت،رفتن، 

 depend 
 be contingent upon 

 بستگی داشتن به، منوط بودن به، موکول بودن به (on :بیشتر با)

 depict 
 give a description of 

 نگاره کردن، دیسه کردن تصویر کردن، نشان دادن،

 depiction 
 representation by drawing, painting, 
etc. 

 ارش، تعریفرسیم، نگنمایش، ت

 deplete 
 use up, as resources or materials 

 تحلیل بردن، فرسودن، کاستن، ته کشیدن، کم شدن، کم توان کردن

 depletion 
 the state of being used up 

 کم گري، کم سازي، کاهش، تقلیل

 deplorable 
 of very poor quality or condition 

 زار، رقت بار تاسف آور، اسف انگیز،

 deploy 
 place troops or weapons in battle 
formation 

شون را) گستردن، صف آرایی کردن (ارتش) آرایش نظامی دادن، رزم آرایی کردن، (ق
 یر شدن یاکردنیا شدن، مستقر کردن یا شدن، جایگ

 deposit 
 the act of putting something somewhere 

 ک) به حساب گذاشتنریختن، واریز کردن، (چ سپردن، (به حساب بانکی)

 deposition 
 the act of putting something somewhere 

 خلع، عزل، برکناري، معزول سازي

 depress 
 push down 

 دادن، پایین فشردن فروفشردن، (به سوي پایین) فشار

 depressed 
 filled with melancholy and despondency 

 )(به سوي پایین فروفشرده، فشرده
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 depression 
 a sunken or lowered geological formation 

 فروفشردگی، فروفشارش، فشار

 depression 
 mental state characterized by a 
despondent lack of activity 

 فروفشردگی، فروفشارش، فشار

 deprivation 
 the disadvantage that results from 
losing something 

 محرومیت، بی بهرگی، ناکامی، بی بهره سازي

 deprive 
 take away 

محروم کردن، به زور گرفتن، بی نصیب کردن، بی بهره کردن، ناکام کردن، سلب 
 کردن

 deputy 
 a person appointed to represent or act 
on behalf of others 

 نماینده، وکیل، جانشین، معاون، قائم مقام

 derelict 
 a person without a home, job, or 
property 

ك شده، رها شده، (چیزي که توسط صاحبش دور افکنده شده باشد) دورافکنده، تر
 واهشته، بی صاحب، ول شده، ول، متروکه، ویران

 derision 
 the act of treating with contempt 

 کردنتمسخر، خندیدن به (از روي تحقیر)، ریشخند، استهزا، مچل 

 derive 
 come from 

 یافتن، فرآمد شدن، فراگرد کردن یا شدنناشی شدن، مشتق شدن، اشتقاق 

 derived 
 formed or developed from something else; 
not original 

 

 derogatory 
 expressive of low opinion 

رو و آب بی آبروکننده، تحقیر کننده، خوار کننده، خفت آمیز، موهن، کاهنده (ي
 (هم می گویند derogative) مقام)
 
 

 descend 
 move downward and lower, but not 
necessarily all the way 

رود آمدن، هبوط (از جاي باالتر به جاي پایین تر رفتن) پایین رفتن، نزول کردن، ف
 کردن، به زیر رفتن

 descendant 
 a person considered as coming from some 
ancestor or race 

هم می  descendent) نزولی، فروسوي، زیرسوي، نازل، فرودي، شیبدار
 (نویسند

 descent 
 a movement downward 

 نزول، فرود، فرو روي، پایین روي، زیرروي، فروشد

 describe 
 give a statement representing something 

 شرح دادن، تعریف کردن، بازنمود کردن

 description 
 the act of depicting something 

 شرح، تعریف، بازنمود، وصف، توصیف، شناساسازي، وستی، گواش سازي

 desert 
 leave someone who needs or counts on 
you; leave in the lurch 

 ، صحرا، سرزمین بی آب و علف، لوت، چول، کویر، هامونبانبیا

 deserted 
 forsaken by owner or inhabitants 

 واگذارده، متروك، ویران

 desertification 
 a gradual transformation into arid, 
uninhabitable land 

لوت سازي، (تبدیل زمین کشت پذیر به صحرا در اثر سهل انگاري یا عوامل طبیعی) 
 بیابان سازي

 deserve 
 be worthy 

 فراخور بودنسزاوار بودن، سزیدن، استحقاق داشتن، درخور بودن، 

 design 
 the act of working out the form of 
something 

 نقشه ي چیزي را طرح کردن، انگاره کشی کردن، نقشه کشیدن
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 designate 
 assign a name or title to 

 زد، برگزیدهیره) نام(شغل و غ

 designate 
 design or destine 

 (شغل و غیره) نامزد، برگزیده

 desirable 
 worth having or seeking or achieving 

 دلخواه، خواستنی، مطلوب، پسندیده

 desire 
 the feeling that accompanies an 
unsatisfied state 

 تنید داشمیل شدآرزو کردن، آرزومند (چیزي) بودن، 

 desirous 
 having or expressing an inclination to 
want something 

 امجو، مشتاق، عالقمندخواستار، یازان، کخواهان، آرزومند، 

 despair 
 a state in which all hope is lost or 
absent 

 س، سرخوردگی، دلسردينومیدي، ناامیدي، یا

 desperate 
 a person who is frightened and in need 
of help 

ماندگی، نومیدانه، از روي استیصال، از روي ناچاري، از روي ناگزیري، از روي در
 مذبوحانه

 despise 
 look down on with disdain or disgust 

متنفر بودن از، احساس تحقیر و دلزدگی کردن (نسبت به کسی یا چیزي)، بیزار 
 بودن از، رویگردان بودن از

 despite 
 contemptuous disregard 

 نفرت، بیزاري، بدخواهی، کینه، بغض، رویگردانی

 despoil 
 plunder or steal goods 

 چپاول کردن، چاپیدن، به یغما بردن، تاراج کردن

 despotic 
 having the characteristics of a 
tyrannical ruler 

 مستبد، خودکامه، خودراي، خودسر، جابر، ستمگر

 destabilise 
 become unstable 

 

 destination 
 the place designated as the end, as of a 
race or journey 

 مقصد، پایانه، پایانگاه، سر منزل

 destine 
 decree or designate beforehand 

 (معموال به حالت مجهول) مقدر شدن یا کردن، سرنوشت شدن

 destiny 
 the ultimate agency predetermining the 
course of events 

 سرنوشت، تقدیر، قضا و قدر، قسمت

 destitute 
 poor enough to need help from others 

 (بسیار) فقیر، تهی دست، بی چیز، مستمند، مفلس

 destruction 
 an event that completely ruins something 

 خرابی، ویرانی، انهدام، تخریب

 destructive 
 causing damage 

 ویرانگر، مخرب، بر باد دهنده، نابود کننده، برانداز

 detach 
 cause to become separated 

هم باز کردن، از هم جدا کردن، از هم سوا باز کردن (چفت در یا کمربند و غیره)، از 
 : در مقابل : وصل کردن یا به هم بستن) کردن، گسستن، درآوردن

attach) 

 detached 
 no longer connected or joined 

 جدا (شده)، غیرمتصل، باز (شده)، باز از هم، مجزا

 detail 
 a small part considered separately from 
the whole 

 جز (جزئیات)، خرده، فرشیم

 detain 
 cause to be slowed down or delayed 

 دن، توقیف کردندر بازداشت نگه داشتن، تحت توقیف نگه داشتن، زندانی کر
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 detect 
 discover or determine the existence, 
presence, or fact of 

 دنه، کشف کرپی بردن ب

 detective 
 a police officer who investigates crimes 

 (شهربانی) مامور آگاهی، پلیس قضایی

 detention 
 a state of being confined (usually for a 
short time) 

 س، توقیف، بازداشت، دستگیري، زندانی سازيبح

 detention centre 
 a large cell where prisoners (people 
awaiting trial or sentence or refugees or 
illegal immigrants) are confined together 
temporarily 

 که در انگلیس متداول است center : امالي دیگر واژه ي

 deter 
 turn away from by persuasion 

 ردن(با ایجاد ترس یا تردید و غیره) بازداري کردن، جلوگیري کردن، منصرف ک

 detergent 
 a cleansing agent that differs from soap 

 پاك سازي

 deteriorate 
 become worse or disintegrate 

 بدتر شدن یا کردن، خراب شدن، کیفیت خود را از دست دادن

 deterioration 
 process of changing to an inferior state 

 بدترشدگی، خرابی، فساد، زوال

 determine 
 find out or learn with certainty, as by 
making an inquiry 

تعیین کردن، معین کردن، مشخص کردن، گماردن، دانسته کردن، معلوم کردن، 
 پیش گذاشت کردن

 deterrent 
 something immaterial that interferes 
with action or progress 

 بازدار، بازدارنده، پیشگیر، انصراف انگیز
 
 

 detest 
 dislike intensely 

(شدیدا) متنفر بودن از، بیزار بودن، آریغ داشتن، منزجر بودن، کراهت داشتن (از 
 انجام کاري)

 detour 
 a roundabout road or route 

 راه فرعیه، بیراهه، کژراه

 detract 
 take away a part from; diminish 

 وه کردن یا دادنکاستن از (چیز دلخواه)، کم جل (from :با)

 detriment 
 a damage or loss 

 نیرنگ، تزویر، حیله، مکر، دورویی، شیادي

 detrimental 
 causing harm or injury 

 ، پرگزندزیانگر، زیان آور، زیانبخش، آسیب انگیز، مضر

 devalue 
 lower the worth or quality of 

 هی کردن، ارزش کاهی کردن(ارزش یا اهمیت چیز یا شخص را کم کردن) ارج کا
(devaluate هم می گویند) 

 devastate 
 cause extensive destruction or ruin 
utterly 

 (کامال) خراب کردن، با خاك یکسان کردن، ویران کردن

 devastating 
 wreaking or capable of wreaking complete 
destruction 

 

 devastation 
 the state of being decayed or destroyed 

 با خاك یکسان سازي، ویران سازي، ویرانگري، خرابی، انهدام، تباهی

 develop 
 progress or evolve through a process of 
natural growth 

ترش دادن یا یافتن، بالیدن، دادن، گس، توسعه یافتن یا رشد یافتن یا دادن
 گستراندن، گوالیدن

 deviance 
 a state or condition markedly different 
from the norm 

 انحراف، برگشتگی، رفتار منحرف، کج رفتاري
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 deviate 
 turn aside; turn away from 

کج شدن، کیبیدن، کژ رفتن،  نحرف کردن یا شدن، گمراهکجروي (کژروي) کردن، م
 تافتن، بردیدن، کژ راه شدن

 device 
 an instrumentality invented for a 
particular purpose 
(هرچیز که تمهید و تدبیر و طرح شده باشد) نقشه، تدبیر، طرح، شیوه، حقه، ترفند، 

 شگرد

 devise 
 arrange by systematic planning and 
united effort 

 تعبیه کردن، ابداع کردن، ساختن، اختراع کردن یر،تدب

 devote 
 dedicate 

ا کردن، صرف ، اختصاص دادن، ویژه کردن، فدکنار گذاشتن، وقف (چیزي) کردن
 کردن

 devour 
 eat immoderately 

 بلعیدن، اوباردن، اوباشتن، باولع خوردن، لمباندن

 dexterity 
 adroitness in using the hands 

 ستی، مهارت، تردستی، زبردستی، چاالکیه دچیر

 diagnose 
 subject to a medical analysis 

تشخیص داده شدن، بازشناسی کردن، واشناخت  دادن بیماري، (پزشکی) تشخیص
 کردن

 diagnosis 
 identifying the nature or cause of some 
phenomenon 

 وشناخت(پزشکی) تشخیص بیماري، بازشناسی، واشناخت، ر

 diagonal 
 having an oblique or slanted direction 

 اریب، قیقاچ، مورب

 diagram 
 a drawing intended to explain how 
something works 

 نمودار، نما، شما، ترسیمه، دیاگرام، طرح، وانگار، نگاره، رونگاره
 

 dialect 
 the usage or vocabulary characteristic 
of a group of people 

 گویش، لهجه، زبان محلی

 diameter 
 the length of a straight line through 
the center of a circle 

 (دایره) قطر، گذار، ترامون، پراز، نیمنده، تراسنجه، تراما، میان بر

 dictate 
 a guiding principle 

 دیکته کردن، امال کردن

 dictation 
 an authoritative direction or 
instruction to do something 

 دیکته، امال

 dictionary 
 a reference book containing an 
alphabetical list of words 

 فرهنگ، دیکسیونر

 dictum 
 an authoritative declaration 

 اظهارنظر، اندیش نمایی، گفته یا نوشته

 die out 
 become extinct 

 گذشتنپریدن، جان دادن، درمردن، وفات کردن، ور

 diesel 
 an internal-combustion engine that burns 
heavy oil 

 و diesel motor) دیزل، موتور دیزل (بزرگ D اغلب با)
diesel engine موتورگازوئیلی(هم می گویند ، 

 dietary 
 a regulated daily food allowance 

 روزانه، سهم خوراك، خوراکی، غذاییرزق، روزي، نظام خوراکی، میزان خوراك 

 dietitian 
 a specialist in the study of nutrition 

(dietician هم می نویسند)  پرورد شناس، رژیم شناس (ویژه گر خوراك
 و رژیم غذایی)
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 differ 
 be dissimilar or unlike 

ریدن، فرو ودن،فرق داشتن با، تفاوت داشتن با، متفاوت ب (from :معموال با)
 دگرسان بودن، ناسان بودن

 different 
 unlike in nature, quality, form, or 
degree 

متفاوت، ناسان،  (to و [انگلیس ] than و [عامیانه ] from :با)
 ناهمسان، وابر، ناساز، نابرابر، دگرسان

 differentiate 
 acquire a distinct character 

 دن، فرور کردنن، متفاوت کردن، دگرسان کرنابرابر کردن، ناهمسان کرد

 diffuse 
 spread out; not concentrated in one 
place 

 البروج، جهان پرهون دایره (نجوم)

 digest 
 convert food into absorbable substances 

 (کتاب و مقاله و غیره) چکیده، خالصه، تلخیص، کوته وار، کوته سخن

 digestive 
 any substance that promotes digestion 

 (وابسته به یا آسان ساز گوارش) گوارشی، هاضمه، مربوط به جهاز هاضمه

 digital 
 relating to or performed with the 
fingers 

 (وابسته به انگشت) انگشتی

 dignified 
 formal or stately in bearing or 
appearance 

 موقر، واال، واالمنش، متین

 dignify 
 confer honor upon 

 م) کردن، ارجمند کردن، سرافراز کردن، آبرومندواال کردن، محترم (یا قابل احترا
 یدن، ابهت بخشیدنکردن، احترام گذاشتن، محترم شمردن، عظمت بخش

 dignity 
 the quality of being worthy of esteem or 
respect 

 گگی، وقار، متانت، فرهمندي، اورنواالیی، بزرگی، بزرگ منشی، جاهمندي، شایست
 
 

 digress 
 wander from a direct or straight course 

 به آن شاخ پریدن، کژروي کردن شدن، از این شاخ(از موضوع) پرت 

 dilapidated 
 in a state of decay, ruin, or 
deterioration 

هوار در رفته، قراضه، مخروبه، ویران، آوار، خرابه، زدرب و داغون، شکسته پکسته، 
 کسنیکلنگی، ف

 dilemma 
 state of uncertainty in a choice between 
unfavorable options 

(لزوم انتخاب یکی از دو چیز ناخوشایند) برهان ذوالحدین، احراج، قیاس دو حدي، 
 گزین دژسویه

 diligence 
 conscientiousness in paying proper 
attention to a task 

 در مقابل) کوشایی، سخت کوشی، پشت کار، مجاهدت، سعی، بشولی
negligence) 

 diligent 
 quietly and steadily persevering in 
detail or exactness 

 پرپشتکار، ساعی، کارا، بشولکوشا، سخت کوش، 

 dilute 
 lessen the strength or flavor of a 
solution or mixture 

رقیق کردن یا شدن، تنک کردن یا شدن، آبناك کردن یا ن با آبگونه) (از راه آمیخت
 شدن، تنکیدن

 dim 
 lacking in light; not bright or harsh 

 کم نور

 dimension 
 a construct distinguishing objects or 
individuals 

 بعد، سویگان، فرامون

 dimensional 
 relating to coordinates that determine a 
position in space 

 مونی، سویگانی، بعدي(وابسته به بعد یا دیمانسیون) فرا

 diminish 
 decrease in size, extent, or range 

 (اندازه و رتبه و اهمیت و غیره) کاستن، کاهیدن، کم شدن یا کردن
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 diminutive 
 very small 

 کوچول موچول لو، خرد،(بسیار کوچک تر از حد معمول) ریز، ریزه، کوچک، کوچو

 din 
 a loud harsh or strident noise 

(پی درپی)، قیل و قال، جار و (صداي بلند و مداوم) همهمه، ژخ، ژخار، غرش 
 قال، هیاهو، غوغاجنجال، داد و 

 dining room 
 a room used for dining 

 اتاق نهارخوري

 dinosaur 
 an extinct terrestrial reptile of the 
Mesozoic era 

 انواع جانوران نابود از راسته هاي) (دیرین شناسی) دایناسور، دیوسوسمار
Ornithischia و Saurischia  که داراي چهار دست و پا

 (بودند

 dioxide 
 an oxide containing two atoms of oxygen 
in the molecule 

 (شیمی) دي اکسید (هر ملکول آن دو اتم هیدروژن دارد)

 diploma 
 a document certifying the completion of 
a course of study 

 اهی نامه ي آموزشیدانش نامه، دیپلم، مدرك تحصیلی، گو

 dire 
 fraught with extreme danger; nearly 
hopeless 

 سهمگین، وحشتناك، هولناك

 direction 
 a line leading to a place or point 

 سامان بخشی، رهنمون، هدایت، کارفرمایی اداره، راستاري، مدیریت، سرپرستی،

 directory 
 an alphabetical list of names and 
contact information 

 وابسته به مدیریت یا کارگردانی یا راهنمایی، مدیري، سرپرستی، رهنمایی

 disable 
 injure permanently 

 ناتوان کردن، عاجز کردن
 
 

 disadvantage 
 the quality of having an inferior or 
less favorable position 

 ، کاستیکمداشت، نابرتري، وضع نامساعد، نقطه ي ضعف

 disagree 
 be of different opinions 
توافق نکردن، ناسازگار بودن، مخالفت کردن با، ناهم اندیش بودن، ناهم دلی کردن، 

 دل بودن ودن، ناهمناهم داستانی کردن، کیاگن ب

 disappear 
 become invisible or unnoticeable 

 کردن یا شدن، محو شدن ناپدید کردن یا شدن، ناآشکار کردن یا شدن، نامریی

 disappoint 
 fail to meet the hopes or expectations 
of 

ناامید کردن، دلسرد کردن، تو ذوق کسی زدن، سرخورده کردن، خیط مایوس کردن، 
 ور کردن، پکر کردنکردن، ب

 disappointed 
 sadly unsuccessful 

 مایوس، محروم، ناامید، نامراد، تلخ کام

 disappointment 
 dissatisfaction when expectations are 
not realized 

 ناامیدي، دلسردي، سرخوردگی، خیطی، بوري، ناکامیابی، پکري، نومیدي

 disapprove 
 consider something to be bad, wrong, or 
inappropriate 

 تایید نکردن، مردود شناختن، محکوم شناختن، ابراز نارضایتی کردن

 disaster 
 an event resulting in great loss and 
misfortune 

 مصیبت، فاجعه، جانگدازه، بال، سانحه، ابر موژ، بدبیاري بزرگ، آذرنگ، نافرخی

 disastrous 
 having extremely unfortunate or dire 
consequences 

 بار، آذرنگین، پرآذرنگ، نافرخمصیبت بار، فاجعه آمیز، جان گداز، محنت 

 discard 
 anything that is cast aside 

(بازي ورق) دور انداختن یک یا چند ورق و گرفتن ورق تازه به جاي آن، (برگ) 
 انداختن
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 discern 
 detect with the senses 

 کردنشخیص دادن، نیماد ادن، تتمیز د

 discernible 
 perceptible by the senses or intellect 

 یص، مشاهده کردنیتشخیص دادنی، قابل تشخ

 discerning 
 having or revealing keen insight and 
good judgment 

 اهل تمیز، بصیر، نیمادگر

 discharge 
 remove the unbalanced electricity from 

 خالی کردن (بار از کشتی و غیره)، تخلیه کردن

 discipline 
 a system of rules of conduct or method 
of practice 

 رشته (تحصیلی یا پژوهشی)، زمینه (دانش)

 disclose 
 expose to view as by removing a cover 

 نشان دادن، آشکار کردن، هویدا کردن

 disclosure 
 the act of making something evident 

 آشکارسازي، افشاگري، فاش سازي، بازنمود

 discombobulated 
 having self-possession upset; thrown 
into confusion 

 

 discontent 
 a longing for something better than the 
present situation 

 ناخشنودي، عدم رضایت، نارضایتی، نارضایی، ناخرسندي
(discontentment هم می گویند) 

 discontinue 
 put an end to a state or an activity 

، (از این پس) به کار دنبال نکردن، پیگیري نکردن دست کشیدن از، ادامه ندادن،
 نبردن یا نکردن، رها کردن، ول کردن

 discord 
 lack of agreement or harmony 

 جدایی، تنافرتوافق، نفاق،  -ناسازگاري، ناهم سازي، اختالف، عدم 

 discount 
 the act of reducing the selling price of 
merchandise 

 کاهش بها، کم کردن (قیمت و کارمزد و غیره) ره) تخفیف،(قیمت و غی

 discount 
 an amount or percentage deducted 

 ره)تخفیف، کاهش بها، کم کردن (قیمت و کارمزد و غی(قیمت و غیره) 

 discourage 
 try to prevent; show opposition to 

کردن، (روحیه را)  نومید کردن یا شدن، مایوس کردن، سرخورده کردن، دلسرد
 دن یا کردن،توي ذوق کسی زدنتضعیف کردن، کم دل کردن، ناامید ش

 discourse 
 an extended communication dealing with 
some particular topic 

ي اطالعات و اندیشه ها به ویژه از راه صحبت) گفت و شنود، بحث، گفتمان، دله (مبا
 گفتار

 discover 
 determine the existence, presence, or 
fact of 

 ردن، یابیدن، نویابی کردنکشف ک

 discovery 
 the act of finding something 

 کشف، یابش، یاب گري، نویابی، اکتشاف

 discredit 
 the state of being held in low esteem 

 نکردن، نپذیرفتن -رد کردن (به عنوان دروغ یا ناحق) باور 

 discreet 
 marked by prudence or modesty and wise 
self-restraint 

 محتاط، پیرانگر، پرهیختار، پرواگر، مالحظه کار، باپروا، با مالحظه

 discrepancy 
 a difference between conflicting facts 
or claims or opinions 

کیاگنی، ، ناهم خوانی، تناقض، مغایرت، فرق، تفاوت، ناجوري، ناهمگنی، اختالف
 دوجوري

 discrete 
 constituting a separate entity or part 

 مجزا، جدا، ناهمبسته، غیروابسته، نامتصل
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 discretion 
 power of making choices unconstrained by 
external agencies 

 اختیار، قدرت تصمیم گیري، آزادي عمل

 discriminate 
 marked by the ability to see or make 
fine distinctions 
 تمیز دادن، تشخیص دادن، فرق قائل شدن (یا گذاشتن)، نیماد کردن بازدانی کردن

 discuss 
 to consider or examine in speech or 
writing 
(موافق یا مخالف چیزي) حرف زدن، بحث کردن، مورد بحث قرار دادن، جستاردن، 

 درمیان گذاشتن

 disdain 
 lack of respect accompanied by a feeling 
of intense dislike 

نداشتن، عار داشتن از، کسر شان دانستن، دون پنداشتن، با دیده مادون شان خود پ
 دني تحقیر نگریستن، ارج کاهی کر

 disease 
 an impairment of health 

 بیماري، مرض، ناخوشی، عدم صحت مزاج، آزار

 disenchantment 
 freedom from false belief or illusions 

 رهایی ازطلسم، رهاسازي ازطلسم یاجادو

 disfigure 
 mar or spoil the appearance of 

 از شکل انداختن، بی ریخت کردن

 disguise 
 any attire that conceals the wearer's 
identity 

افه عوض کردن، دن به منظور پنهان سازي هویت) قی(تغییر قیافه یا صدا یا لباس دا
 disguisement)، صدا عوض کردن، مبدل کردن، جامه ي بدل پوشیدن

 (هم می گویند

 disgust 
 strong feelings of dislike 

 ندش، دل سیرير، بیزاري، تنفر، نفرت، آریغ، چ(بیزاري و تنفر تهوع آور) انزجا

 disharmony 
 a lack of harmony 

 قاهم سازي، تفرقه، ناهمراهی، نفاناهماهنگی، ناسازي، ناموزونی، ن

 disillusion 
 the act of freeing from false belief 

 ردنواز شیفتگی درآوردن، توهم زدایی کردن، کژانگار زدایی کردن، از اشتباه درآ

 disillusionment 
 freeing from false belief 

 توهم زدایی، آرمان زدایی، دل سردي، سرخوردگی

 disintegrate 
 break into parts or components or lose 
cohesion or unity 

کردن، متالشی کردن یا شدن، داغان فروپاشیدن، از هم پاشیدن، تکه تکه شدن یا 
 کردن یا شدن، وارفتن

 disjunction 
 state of being disconnected 

 (هم می گویند disjuncture) وابندیدگی، جداشدگی، جدایی، انفکاك

 dislocation 
 an event that results in a displacement 
or discontinuity 

 دررفتگی (استخوان)، جا به جا شدگی

 dismal 
 causing dejection 

 تیره، تاریک، سوت و کور

 dismantle 
 take off or remove 

 روکش چیزي را برداشتن

 dismiss 
 stop associating with 

 راهی کردنفتن دادن، لهی کردن، مرخص کردن، اجازه ي ر

 disobey 
 refuse to go along with; refuse to 
follow; be disobedient 

ردن، گردنکشی کردن، نافرمانی کردن، اطاعت نکردن، فرمان برداري نکردن، تمرد ک
 سرتابی کردن، سربرتافتن

 disorder 
 a condition in which things are not in 
their expected places 

 بی نظمی، بی ترتیبی، نابسامانی، درهم برهمی

 disorientate 
 cause to be lost or disoriented 

 ازخاورگردانیدن، ازخودبیخودکردن
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 disparage 
 express a negative opinion of 

 بی اعتبار کردن، بی آبرو کردن

 disparate 
 fundamentally different or distinct in 
quality or kind 

 متمایز، نابرابر، ناسان، از هم جدا، ناهمخوان

 dispatch 
 the act of sending off something 

 (باشتاب) گسیل کردن، فرستادن، اعزام کردن، راهی کردن

 dispel 
 to cause to separate and go in different 
directions 

 پراکندن، متفرق کردن، تاراندن، زایل کردن

 dispense 
 administer or bestow, as in small 
portions 

 پخش کردن، توزیع کردن، تقسیم کردن

 dispersal 
 the act of diffusing something 

 فراپاشی یع، پخش، انتشار، پراکندگی،پاشیدگی، پاشش، پراکنش، توز

 disperse 
 move away from each other 

اکندن، فراپاش کردن، پاشیدن، ) پاشاندن، پره شدن یا کردن(از هم باز و پراکند
 پخش کردن

 dispirit 
 lower someone's spirits; make 
downhearted 

 ن، دل سرد کردنبد روحیه کردن، افسرده کردن، نومید کردن، دلتنگ کرد

 dispiriting 
 destructive of morale and self-reliance 

 ردن، دلتنگ کردن، دل سرد کردنبد روحیه کردن، افسرده کردن، نومید ک

 displace 
 cause to move, usually with force or 
pressure 

 جا به جا کردن، (از جاي اصلی خود) حرکت دادن

 display 
 something intended to communicate a 
particular impression 

 ز دادنآشکار کردن، عیان کردن، نشان دادن، به معرض نمایش گذاشتن، برو

 display 
 something shown to the public 

 روز دادنآشکار کردن، عیان کردن، نشان دادن، به معرض نمایش گذاشتن، ب

 disposable 
 an item that can be thrown away after it 
has been used 

 دور انداختنی، یک بار مصرف

 disposal 
 the act or means of getting rid of 
something 

 (طرز قرارگیري) ترتیب، آرایش، صف آرایی

 dispose 
 give, sell, or transfer to another 

 ردندر معرض قرار دادن، مستعد کردن، پذیرا کردن، مایل کردن، خواهان ک

 disputable 
 open to argument or debate 

 بحث انگیز، قابل بحث، جستارانگیز

 dispute 
 the act of coming into conflict 

 بحث کردن، جستار کردن، مورد جر و بحث قرار دادن

 disqualify 
 make unfit or unsuitable 

 اوار کردنسلب صالحیت کردن، فاقد صالحیت کردن، ناشایسته کردن، ناسز

 disregard 
 lack of attention and due care 

ده (یا ناشنیده و غیره) گرفتن، اهمیت ندادن به، اعتنا نکردن به، توجه نکردن به، نادی
 چشم پوشی کردن

 disrespectful 
 exhibiting lack of regard; rude and 
discourteous 

 گستاخ، بی ادب

 disrupt 
 interfere in someone else's activity 

 (از هم) پاره کردن، درهم دریدن، چند تکه کردن، لخت کردن

 disrupt 
 make a break in 

 کردن، درهم دریدن، چند تکه کردن، لخت کردن ) پاره(از هم
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 disruption 
 an act of delaying or interrupting the 
continuity 

 شکست، ترکیدگی، شکاف، جدایی

 disruptive 
 characterized by unrest or disorder or 
insubordination 

 مختل کننده، به هم زننده، مخل، مزاحم

 dissatisfied 
 in a state of sulky dissatisfaction 

 ناراضی، ناخشنود، ناخرسند

 dissatisfy 
 fail to please or meet expectations 

 ناشاد کردن، رنجاندن ناراضی کردن، ناخشنود کردن، ناخرسند کردن،

 disseminate 
 cause to become widely known 

 دن، افشاندن، پراشیدن(تخم) پاشیدن، پراکن

 dissemination 
 the act of dispersing or diffusing 
something 

 انتشار، اشاعه، بخش، پاشیدن

 dissent 
 a difference of opinion 

 اهم اندیش بودنداشتن با، ن اختالف عقیده (from :معموال با)

 dissertation 
 a treatise advancing a point of view 
resulting from research 

 ه، پایان نامه (به ویژه پایان نامه ي درجه ي دکتري) تز، ماتیکانالرس

 dissolve 
 pass into a solution 

 ردندرآوردن، آب شدن یا ک آبگونه شدن، به صورت مایع درآمدن یا

 dissuade 
 turn away from by persuasion 

 منصرف کردن، برگاشت کردن، بازداشتن، راي کسی را تغییر دادن

 distance 
 the property created by the space 
between two objects 

 مسافت، بعد دوري، دوردستی، فاصله،

 distaste 
 a feeling of intense dislike 

 اه، بیزاري، نفرت، روي گردانی از، آریغی، اکربی میل ( for :با)

 distill 
 undergo condensation 

 یدنتقطیر کردن یا شدن، چکانیدن، چک

 distinct 
 constituting a separate entity or part 

 متفاوت، ناهمسان، متمایز، ناهمگن، ناهمگون

 distinction 
 a discrimination between things as 
different 

 تمایز، فرق، تفاوت، ناسانی، فرور، جدا شناخت، ناهمگونی

 distinctive 
 of a feature that helps to identify a 
person or thing 

 نشانگر، نمایانگر، مشخص کننده، شاخص، ممیزه

 distinguish 
 mark as different 

 تمیز دادن، فرق گذاشتن، بازشناختن، نیمادن، تشخیص دادن

 distinguishable 
 capable of being perceived as different 
or distinct 

 قابل تشخیص، تشخیص پذیر، فرق گذاشتنی

 distort 
 twist and press out of shape 

 از ریخت انداختن، کج و کوله کردن، کژدیس کردن، کجواج کردن

 distorted 
 so badly formed or out of shape as to be 
ugly 

 یخت انداختن، کج و کوله کردن، کژدیس کردن، کجواج کردنر از

 distortion 
 a shape resulting from being deformed 

تحریف، کژدیسی، کج و کوله گی، کژریختی، از ریخت افتادگی، واپیچش، قلب، 
 کجواجی

 distract 
 draw someone's attention away from 
something 

 ف کردن، پرشیدندن، توجه کسی را منحرحواس (کسی را) پرت کر
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 distraction 
 drawing someone's attention away from 
something 

 ندیشی، پرشیدگیی، پرت احواس پرت

 distrain 
 levy a distress on 

(حقوق) گرو کشیدن، گرو گرفتن، تامین مدعی به کردن، (به خاطر بدهی) توقیف 
 اموال کردن

 distress 
 a state of adversity 

 رنج دادن، دردمند کردن، آزردن، آزار دادن

 distressed 
 feeling general unhappiness 

 شان، افسرده، اندوهگین، غمگین، افژولیده، پژمانواپس، پرینگران، دل

 distressing 
 bad; unfortunate 

 غم فزا، پریشانی اور

 distribute 
 give to several people 

 دنن، پخش کرتوزیع کرد

 distribution 
 the act of spreading or apportioning 

 ازيتوزیع، پخش، پراکنش، پراکندگی، توژي، حصه س

 distribution cost 
 any cost incurred by a producer or 
wholesaler or retailer or distributor (as 
for advertising and shipping etc) 

 ژي، حصه سازينش، پراکندگی، توتوزیع، پخش، پراک

 distributor 
 a person with authority to allot or deal 
out or apportion 

دستگاه یا سازمانی که توزیع می کند) پخش گر، موزع، توزیع کننده، یا  (شخص
 توژي گر، عامل فروش

 district 
 a region marked off for administrative 
or other purposes 

 ناحیه، بخش، برزن، حوزه، منطقه، الکا
 
 
 

 disturb 
 destroy the peace or tranquility of 

، دن، مشوش کردن، آشوبیدن) به هم زدن، آشفته کر(آرامش چیزي یا کسی را
 آشوردن

 disturb 
 move deeply 

(آرامش چیزي یا کسی را) به هم زدن، آشفته کردن، مشوش کردن، آشوبیدن، 
 آشوردن

 disturbance 
 activity that is a malfunction, 
intrusion, or interruption 

 آشوب، فتنه

 disturbing 
 causing distress or worry or anxiety 

(آرامش چیزي یا کسی را) به هم زدن، آشفته کردن، مشوش کردن، آشوبیدن، 
 آشوردن

 ditch 
 throw away 

 ي، گوچاه، کندك (خندق)، چال(جوي یا گودال دراز) کنده گی، جو

 ditty 
 a short simple song 

 (سرود کوتاه و ساده) چامه، تصنیف

 diurnal 
 having a daily cycle or occurring every 
day 

 هرروزي، روزمره

 diurnal 
 of or belonging to or active during the 
day 

 رروزي، روزمرهه

 diverge 
 move or draw apart 

 هم) جدا شدن، (از یک نقطه در جهت هاي مختلف) پخش شدن، واگراییدنز (ا
 ، منشعب شدن(converge : در مقابل هم گراییدن)

 diverse 
 distinctly dissimilar or unlike 

 ون، متفاوت، غیرمشابه، ناهم ساندگرسان، ناهمگ
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 diversify 
 vary in order to spread risk or to 
expand 

، متنوع کردن، جور واجور کردن، تنوع بخشیدن به، چندسان کردن، ن کردنگوناگو
 چندگونه کردن

 diversion 
 a turning aside 

 تغییر جهت، واسویی، دگرسویی، انحراف، واراهی، واراهگی یر،ر مستغیی

 diversity 
 noticeable variety 

 تنوع، چندسانی، گوناگونی، جوراجوري

 divert 
 turn aside; turn away from 

 واسو کردن یا شدنمنحرف کردن، واراهه کردن، برگرداندن، دگرسو کردن، 

 divest 
 take away possessions from someone 

 (از لباس یا لوازم) محروم کردن، خلع کسوت کردن، جامه کندن از

 divide 
 a serious disagreement between two 
groups of people 

 یاضی) تقسیم کردنه رشدن، (به ویژبخش کردن یا 

 dividend 
 a number to be divided by another number 

 (ریاضی) بخشی، مقسوم

 divine 
 a clergyman or other person in religious 
orders 

 خدایی، الهی، یزدانی، ربانی، ملکوتی

 division 
 the act of partitioning 

 بخش، تقسیم، جداسازي

 divisional 
 serving to divide or marking a division 

 تقسیمی

 divulge 
 make known to the public information 
previously kept secret 

 آشکار ساختن، آگاهی دادن

 dizziness 
 a reeling sensation; a feeling that you 
are about to fall 

 گیجی، سرگیجه، دوران

 dizzy 
 having or causing a whirling sensation; 
liable to falling 

 گیج، منگ، دچار سرگیجه

 doable 
 capable of existing or taking place or 
proving true 

 شدنی، کردنی، انجام پذیر

 docile 
 easily handled or managed 

 سر براه، رام، مطیع، حرف شنو

 dock 
 landing in a harbor next to a pier where 
ships are loaded and unloaded or 
repaired; may have gates to let water in 
or out 

نین براي نگهداري یا تخلیه ي آب که اراي دروازه هاي آه(محل حفاري شده و د
کشتی را در آن تعمیر یا بارگیري می کنند) بارانداز،حوض، تعمیرگاه کشتی، 

 شتی سازيحوضچه ي بازسازي، کارگاه ک

 doctoral 
 of or relating to a doctor or doctorate 

 دکتري، پزشکی

 doctorate 
 one of the highest earned degrees 
conferred by a university 

 (هم می گویند doctor's degree) دکتري، درجه ي دکتري، دکترا

 document 
 a representation of a person's thinking 
with symbolic marks 

 سند، مدرك، دست آویز، یافتگان، بنچاك

 documentation 
 confirmation that some fact or statement 
is true 

 ارائه سند

 dogma 
 a doctrine or code of beliefs accepted 
as authoritative 

 ش پایه، دگماجزمی، پایزه، حکم، اعتقاد، فریوري، باورداشت، فرازمان، فرداد، اندی
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 doleful 
 filled with or evoking sadness 

هم می  dolesome :نادر)اندوهناك، ماتم زده، سوگوار، غم انگیز، اندوهبار، 
 (گویند

 dolphin 
 any of various small toothed whales with 
a beaklike snout 

 انواع وال هاي دندان دار از دو تیره ي) (جانورشناسی) دلفین
Delphinidae و Platanistidae)  که پوزه ي دراز و هوش

 (بسیار دارند

 domain 
 a particular environment or walk of life 

 قلمرو، حوزه، حدود، دامانه، حیطه

 dome 
 a concave shape whose concavity faces 
downward 

 گنبد، قبه

 domestic 
 of or relating to the home 

 نگینزل، خانوادگی، خاه خانه) م(وابسته ب

 domesticate 
 make fit for cultivation and service to 
humans 

عادت دادن) خانه گراي کردن، خانه  انوادگی خو گرفتن یا(به زندگی خانگی و خ
 دوست کردن

 domesticated 
 converted or adapted to use in the home 

 

 domicile 
 housing that someone is living in 

 خانه، منزل، مسکن

 dominance 
 the power or right to give orders or 
make decisions 

هم  dominancy) چیره دستی، تفوق، برتري غلبه، چیري، چیرگی، تسلط،
 (می گویند

 dominant 
 most frequent or common 

 یره دست، سلطه گر، حاکمچیره، مسلط، غالب، برتاو، چیر، سرپنجه، برتر، بارز، چ

 dominate 
 be in control 

د چیره شدن بر، تسلط داشتن، غالب شدن، حاکم بودن بر، زیر سلطه ي خو
 حت الشعاع قرار دادن، به خود اختصاص دادندرآوردن، ت

 domination 
 power to defeat 

 چیرگی، چیري، تسلط، غلبه، تفوق، برتري

 don 
 put on clothes 

که پیش از نام می  (انگلیسی Sir : معادل) میز اسپانیاییحترام آعنوان ا
 آید

 don 
 teacher at a university or college 

که پیش از نام می  (انگلیسی Sir : معادل) ام آمیز اسپانیاییاحتر عنوان
 آید

 donate 
 give to a charity or good cause 

ا کردن، پیشکش کردن، نفعه)، دادن، اهدبخشیدن (به ویژه در امور خیریه و عام الم
 ارمغانیدن، به ارمغان دادن، واگذار کردن

 donation 
 a voluntary gift made to some worthwhile 
cause 

 اهدا، دادن، دهش، بخشش، پیشکش

 doom 
 an unpleasant or disastrous destiny 

 ، دستور، مقرره(در اصل) حکم، فرمان

 dorm 
 a college building containing living 
quarters for students 

 (dormitory : مخفف) عامیانه) خوابگاه -(امریکا 

 dormant 
 inactive but capable of becoming active 

 خوابیده، خسبیده، در خواب، خواب

 dormitory 
 a large sleeping room containing several 
beds 

 ابگاه، ساختمان خوابگاهنشگاه) خوابگاه،اتاق خو(به ویژه در مدرسه و دا
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 dose 
 a measured portion of medicine taken at 
any one time 

 مقدار دقیق دارو (یا درمان تجویز شده)، دوز ، خوراك دارو،دارو میزان

 dot 
 a very small circular shape 

 نقطه، خجک، نکته

 dotage 
 mental infirmity as a consequence of old 
age 

 فرتوتی، خرفتی (در اثر پیري)، ناتوانی

 double-dealing 
 acting in bad faith 

عکس آن کار) دورویی، کلک زنی، گول زنی،  ک کار و سپس انجام(تظاهر به انجام ی
 حقه بازي

 doubt 
 uncertainty about the truth or existence 
of something 

 بودن اشتن، دودلشک داشتن، تردید د

 doubt 
 the state of being unsure of something 

 شک داشتن، تردید داشتن، دودل بودن

 dovetail 
 a mortise joint formed by interlocking 
parts 

 (هرچیز به شکل دم کبوتر) دم کبوتري،

 dowel 
 a peg that holds two adjacent pieces 
together 

ه براي وصل کردن دو چیز به کار می رود) زبانه، فلزي بدون سر ک (میله ي چوبی یا
 میخ چوبی، میخ بی پرچ، هم بند

 down 
 spatially or metaphorically from a 
higher to a lower level 

 ایین، به زیر، زیر افق، نزول کردنپایین، به سوي پ

 download 
 transfer a file or program to a smaller 
computer 

 دریافت کردن
 

 downpour 
 a heavy rain 

 باران شدید، رگبار

 downsize 
 reduce in magnitude or number 

 ا به همان صورت در مقیاس کوچکتري تولید کردناتومبیل) رچیزي (مثل 

 dowry 
 money brought by a woman to her husband 
at marriage 

 نجهیز، جهیزیه، جهاز، وردك، کابی

 drab 
 a dull greyish to yellowish or light 
olive brown 

 پارچه ي قهوه اي مایل به زرد (به ویژه پشمی)

 draft 
 a current of air 

(ارابه یا بار و غیره) کشیدن، فشار به جلو، بارکشی، حمل، ترابرد، کشش، ترابري، 
 ال، ترابرمقدار بار حمل شده یا کشیده شده، چیز حمل شده، بارکش، حم

 drain 
 emptying something by allowing liquid to 
run out of it 

دن، کشیدن (آب چیزي)، تهی (به تدریج آب چیزي را) خالی کردن، زیرآب ز
 ردنساختن، زه کشی ک

 drainage 
 emptying something accomplished by 
allowing liquid to run out of it 

 ب، زهاب سازيزه کشی، شبکه ي فاضال

 drama 
 a work intended for performance by 
actors on a stage 

 نمایش نامه، درام

 dramatic 
 characteristic of a stage performance 

 ئاتري(وابسته به هنر نمایش) نمایشی، ت

 drastic 
 forceful and extreme and rigorous 

 و تیز، زیاده، طاقت فرسا، مفرطشدید، بازور، پرنیرو، حاد، تند، تند 

 draw 
 cause to move by pulling 

 تکاریدندن، (به سوي خود یا در جهت معینی) کشیدن، کشیده شدن، هنجی
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 drawback 
 a feature that makes something less 
convenient or acceptable 

کاالي وارداتی بازپرداخت، پس پرداخت، استراد حقوق گمرگی (به ویژه به کسی که 
 را دوباره صادر کند)

 dread 
 fearful expectation or anticipation 

 هراس، دلهره، دلواپسی (شدید)

 dreadful 
 exceptionally bad or displeasing 

 هراس انگیز، بیم آفرین، دلهره آور، رعب آور

 dredge 
 a power shovel to remove material from a 
channel or riverbed 

 و صدف در اعماق آب، ته کاو وسیله شکار ماهی

 drift 
 be in motion due to some air or water 
current 

یا هوا یا وضعیت و غیره) حرکت (معموال تدریجی)،  با جریان آب(حرکت کردن 
 جنبه، رانش

 drill 
 a tool for making holes in hard 
materials 

 و، سنبهمته، پرماه، بهرمه، گردکا

 drinkable 
 any liquid suitable for drinking 

 آشامیدنی، خوردنی، قابل خوردن

 drive 
 operate or control a vehicle 

 راندن، رانندگی کردن

 droplet 
 a tiny sphere of a liquid 

 قطره ي کوچک، (بسیار کوچک) چکه، (آب) ذره

 drought 
 a shortage of rainfall 

 نیکم بارا خشکسالی،

 drum 
 a musical percussion instrument 

 کوس، طبل، دهل، تبیره، تبیر، گورگا، طبلک

 dub 
 new sounds added to a soundtrack 

(مهجور) زدن (با پهنه ي شمشیر و غیره)، فروکردن (با چیز تیز)، به هم زدن یا 
 کاویدن (با انبر و غیره)

 dubious 
 fraught with uncertainty or doubt 

 ه، مشکوكمبهم، پوشیده، ناآشکار، سربست

 due 
 that which is deserved or owed 

 پرداختنی، قابل پرداخت

 dull 
 so lacking in interest as to cause 
mental weariness 

 کم هوش، کند ذهن، کودن، خنگ

 duly 
 at the proper time 

 قرراتور شایسته، به طور معمول، طبق مبه ط

 dumb 
 slow to learn or understand; lacking 
intellectual acuity 

 الل، گنگ

 dumbfounded 
 as if rendered speechless with 
astonishment and surprise 

 دن، آسیون کردن، متحیر کردن، حیران کردنمات و مبهوت کردن، بهت زده کر

 dump 
 a piece of land where waste materials 
are dumped 
(با کامیون کمپرسی و یا به طور مشابه) ریختن، (توده وار) خالی کردن، (یکباره و با 

 شدن،بارافکنی کردن(یا انداختن)، توده شدت) بیرون ریختن 

 dumpy 
 short and thick 

 کوتاه و کلفت، خپله، کت و کلفت

 dupe 
 fool or hoax 

 فریب خوردهآدم ابله، گول، گولو، گول خورده، 

 duplex 
 a house with two units sharing a common 
wall 

 دوبرابر، دوچندان، دوالیی، دوتایی
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 duplicate 
 a copy that corresponds to an original 
exactly 

 دوبرابر، دوچندان، دوبرابر کردن، دوبل کردن

 durable 
 existing for a long time 

 دنی، ماناپاینده، مان با دوام، پردوام، پایا،

 durance 
 imprisonment (especially for a long 
time) 

به کردن، (به خاطر بدهی) توقیف  (حقوق) گرو کشیدن، گرو گرفتن، تامین مدعی
 دناموال کر

 duration 
 the period of time during which 
something continues 

 ازي (زمان)، مدتدر

 dusk 
 the time of day immediately following 
sunset 

(آغاز تاریکی در اول شب) شفق، غروب، شب گیر، غلس، تاریک و روشن، گرگ و 
 میش، خور نشست

 dwell 
 inhabit or live in 

یستن در، سکنی گزیدن، زندگی کردن ز (in یا at :معموال با -قدیمی )
 در، اقامت کردن

 dweller 
 a person who inhabits a particular place 

 ساکن

 dwelling 
 housing that someone is living in 

 و dwelling place) محل اقامت، اقامتگاه، خانه، منزل
dwelling house هم می گویند) 

 dwindle 
 become smaller or lose substance 

نقصان  (به تدریج) کم شدن، (از نظر اندازه یا وزن یا مقدار) کاهش یافتن، آب رفتن،
 یافتن

 dynamic 
 characterized by action or forcefulness 
of personality 

 ك، نوند، بشولندهتحر، م(static - در مقابل : ایستا) پویا

 dystrophy 
 any of several hereditary diseases of 
the muscular system characterized by 
weakness and wasting of skeletal muscles 

 (رشد ناقص و معیوب) دشرویش(پزشکی) پالسیدگی، 

 earnest 
 characterized by a firm, humorless 
belief in one's opinions 

جدي و ساعی، کوشا و صمیمی، داراي خلوص نیت و پشتکار، بی آالیش، صادقانه، 
 صمیمانه

 earthquake 
 vibration from underground movement 
along a fault plane 

 زمین لرزه، زلزله، بومهن

 earthwork 
 an earthen rampart 

 (ارتش) استحکامات خاکی، خاکریز، جان پناه خاکی

 earthworm 
 terrestrial worm that burrows into and 
helps aerate soil 

 انواع کرم هاي خاکزي به ویژه از جنس) ورشناسی) کرم خاکی(جان
Lumbricus) 

 ease 
 freedom from difficulty or hardship or 
effort 

 (نداشتن غم و درد و دلواپسی) آسایش، فراغت، آسودگی، ناز و نعمت

 east 
 the cardinal compass point that is at 90 
degrees 

 خاور، شرق، مشرق

 eatery 
 a place where people go to hav a meal 

 (عامیانه) رستوران، خوردنگاه

 eaves 
 the overhang at the lower edge of a roof 

 انداز(معماري) رخبام، لبه ي بام، سایه 

 eccentric 
 conspicuously or grossly unconventional 
or unusual 

ناهم مرکز (مانند دو دایره که روي هم قرار دارند ولی مراکز آنها روي هم نیستند)، 
 (concentric:مرکزبر هم در برا) مختلف المرکز، برون مرکز
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 eccentricity 
 strange and unconventional behavior 

 نا هم مرکزي، مختلف المرکزي، برون مرکزي

 eclectic 
 selecting what seems best of various 
styles or ideas 

 ن(گلچین شده از منابع مختلف) التقاطی، گلچین شده، پراچیده، دستچین، پراچی

 eclipse 
 the phenomenon when one celestial body 
obscures another 

 lunar eclipse) (گرفتگی ماه یا خورشید) خسوف، کسوف، مه گرفت
 (هم می گویند solar eclipse) ، خورگرفت(هم می گویند

 ecliptic 
 the great circle representing the annual 
path of the sun 

 هان پرهون(نجوم) دایره البروج، ج

 ecological 
 characterized by the interdependence of 
living organisms 

 

 ecology 
 the environment as it relates to living 
organisms 

شاخه اي  -(شاخه اي از زیست شناسی که با روابط موجودات با محیط سروکار دارد 
تماعی و طبیعی خود سروکار دارد) از جامعه شناسی که با روابط انسان با محیطاج

 زیست بوم شناسی، بوم شناسی، شناخت محیط زیست

 economic 
 of or relating to production and 
management of wealth 

 اقتصادي

 economical 
 using the minimum of time or resources 
for effectiveness 

 مقرون به صرفه، صرفه جویانه

 economics 
 science dealing with the circulation of 
goods and services 

 رد) علم اقتصاد، مانبد شناسی(با فعل مف

 economize 
 spend sparingly or avoid waste 

 صرفه جویی کردن، کم گساري کردن، کم مصرف کردن، امساك کردن

 economy 
 the system of production and 
distribution and consumption 

 قتصادي، مانبد، میانکاري، ساختار تولیدي و مالیاقتصاد، وضع ا

 ecosystem 
 organisms interacting with their 
physical environment 

زیست شناسی) بوم سازگان (همزیستی و وابستگی جانوران و  -(زیست بوم شناسی 
 ایی و غیره)یمیل شگیاهان و ترکیزه هاي یک ناحیه و رابطه ي آنها باعوام

 ecotourism 
 tourism to exotic or threatened 
ecosystems to observe wildlife or to help 
preserve nature 

 

 edgy 
 being in a tense state 

 عصبی، ناراحت، دلخور، رنجیده، زودخشم، بدخلق

 edible 
 suitable for use as food 

 اکیخوردنی، قابل خوردن، ماکول، خور

 edifice 
 a structure that has a roof and walls 

 ساختمان (به ویژه ساختمان بزرگ و مجلل)، قصر، عمارت

 edify 
 make understand 

آموزاندن (به ویژه بمنظور تعالی فکري و اخالقی و روحی)، تهذیب کردن، تزکیه 
 کردن، پیراستن

 edit 
 prepare for publication or presentation 
by revising 

ویراستن، ویرایش کردن، حواشی نوشتن، اصالح کردن (متن)، براي چاپ آماده 
 کردن

 efface 
 remove by or as if by rubbing or erasing 

 (تصویر یا خاطره و غیره) محو کردن، زدودن، ستردن، ازبین بردن

 effect 
 a phenomenon that is caused by some 
previous phenomenon 

 اثر، تاثیر، هنایش، گرش، کاري بودن
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 effective 
 producing or capable of producing an 
intended result 

 کاري، چشمگیر، بازمانگر، برگر، ثمربخش، گیرا یجه بخش،موثر، نت

 effectively 
 in a manner producing an intended result 

 بطورموثریاکارگر

 efficiency 
 skillfulness in avoiding wasted time and 
effort 

 کارآیی، کفایت، لیاقت، عرضه

 efficient 
 being effective without wasting time, 
effort, or expense 

 موثر، مفید، ثمربخش، مقرون به صرفه، سودبخش، اثربخش

 efficiently 
 in a manner that wastes no time or 
effort 

 بطورموثر ازروي کفایت،

 effort 
 use of physical or mental energy; hard 
work 

 کوشش، سعی، تالش، چالش، کوش، جد و جهد

 egg yolk 
 the yellow spherical part of an egg that 
is surrounded by the albumen 

 (egg white در برابر: سفیده ي تخم مرغ) (تخم مرغ) زرده

 eggs 
 oval reproductive body of a fowl used as 
food 

رغ تخم مرغ آب پز و ژامبون در میان دوالیه نان برشته شده) تخم م -(آشپزي 
 بندیکت

 egocentric 
 limited to or caring only about yourself 
and your own needs 

 (هم می گویند self-centered) خودمحور، خودمدار

 egotistical 
 having an inflated idea of one's own 
importance 

 

 eject 
 put out or expel from a place 

دن، پرتاب کردن، از چیزي جدا برون افکندن، برون ریختن، فوران کردن، برفشان
 شدن

 ejection 
 the act of expelling or projecting 

 (هواپیماي جنگی) صندلی پرتاب

 elaborate 
 marked by complexity and richness of 
detail 

 پر جزئیات، پیچیده، تودرتو، بغرنج

 elaboration 
 developing in intricate and painstaking 
detail 

 تهیه بزحمت واستادي، تهیه، تکمیل، دقت، استادي درکار

 elastic 
 capable of resuming shape after 
stretching or compression 

 ، قابل ارتجاع، فنريکشی، جهمند، کشان، کشمندکشسان، کش دار، کشایند، 

 elate 
 fill with high spirits 

 مشعوف کردن، سرفراز کردن (بسیار شاد یا سربلند کردن) به وجد آوردن،

 elated 
 exultantly proud and joyful; in high 
spirits 

 مغرور

 elbow 
 hinge joint between the forearm and 
upper arm and the corresponding joint in 
the forelimb of a quadruped 

 (کالبدشناسی) آرنج، مرفق

 elect 
 choose by a vote for an office or 
membership 

 (با راي دادن) انتخاب کردن، برگزیدن، گزینش کردن

 election 
 vote to select the winner of a position 
or political office 

 گان، گزینش ها)، راي گیريي دادن) انتخاب (انتخابات)، گزینش (گزیناه را(از ر
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 electrical 
 relating to or concerned with 
electricity 

 electric رجوع شود به

 electricity 
 a physical phenomenon that can produce 
light, heat and power 

 برق، نیروي برق، الکتریسیته

 electrode 
 a conductor used to make electrical 
contact with some part of a circuit 

 (برق) الکترود

 electron 
 an elementary particle with negative 
charge 

 پروتون کوچکتر است)الکترون (بخشی از اتم که داراي بار منفی می باشد و از 

 electronic 
 concerned with principles governing 
behavior of electrons 

 (وابسته به علم الکترونیک) الکترون شناسی، الکترون شناسانه

 elegant 
 refined and tasteful in appearance, 
behavior, or style 

 (طرح و نقشه و سبک و لباس و غیره) قشنگ، گیرا، خوش طرح، برازنده، زیبا

 element 
 a substance that cannot be separated 
into simpler substances 
(هر یک از چهار عنصر آب، آتش، هوا و خاك که در قدیم همه ي اجسام را متشکل 

 د) آخشیجدانستنآن می از 

 elements 
 violent or severe weather 
(هر یک از چهار عنصر آب، آتش، هوا و خاك که در قدیم همه ي اجسام را متشکل 

 آخشیجاز آن می دانستند) 

 elevate 
 raise from a lower to a higher position 

 بردن، بلند کردن، فرازیدن، افرازیدنباال 

 elicit 
 call forth, as an emotion, feeling, or 
response 

 موجب شدن، انگیزاندن، باعث شدن، (روان شناسی) فراخواندن

 elicitation 
 stimulation that calls up a particular 
class of behaviors 

 تخراج، استنباط

 eligible 
 qualified for or allowed or worthy of 
being chosen 

 مستحق، شایا، مشمول ایط، گزین پذیر،گزیدنی، واجد شر

 eliminate 
 end, take out, or do away with 

 حساب نیاوردن، (از متن و غیره) زدن حذف کردن، از قلم انداختن، به

 elite 
 a group or class of persons enjoying 
superior status 

 رآمد، طراز اول(بیشتر با فعل جمع) نخبه، نخبگان، برگزیدگان، نورچشمی، س

 eloquent 
 expressing yourself readily, clearly, 
effectively 

 شیوا، فصیح، بلیغ، گویا، رسا، خوش بیان، شیرین سخن

 elucidate 
 make clear and comprehensible 

 (به ویژه در مورد موضوع دشوار) روشن کردن، توضیح دادن

 elude 
 escape, either physically or mentally 

 گریختن (با حیله یا سرعت و غیره)، فرار کردن، جیم شدن، گیر نیافتادن

 elusive 
 skillful at evading capture 

 گریزان، فرار، گریزگر، گریزپا

 embank 
 enclose with banks, as for support or 
protection 

حفاظت کردن)  با دیواره اي از خاك و غیره سد کردن یا -ي و مهندسی (معمار
 ساختن،دیواره ساختنخاکریزي کردن، سنگچین کردن، حفاظ خاکی 

 embankment 
 a long artificial mound of stone or 
earth 

پشته،  اره، سنگچین، سنگ دیواره،خاکریزي، خاك دیو (معماري و مهندسی)
 خرپشته، گوره

 
 



                                            IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

109 
 

 embark 
 go on board 

ر گیري و غیره کردن) سوار کردن یا شدن، با(بار و مسافر سوار کشتی و هواپیما 
 : در برابر پیاده شدن یا کردن) کردن یا شدن، بار کردن، بار زدن

disembark) 

 embarrass 
 cause to feel self-conscious 

خجلت زده کردن، شرمنده کردن، تو رو دربایستی انداختن، کم رو کردن، کنف 
 کردن، خیط کردن

 embassy 
 a building where diplomats live or work 

 سفارتخانه

 embed 
 fix or set securely or deeply 

 (جوانه یا گیاه ریشه دار را در زمین) کاشتن، نهال زدن، غرس کردن

 embellishment 
 the act of adding extraneous decorations 
to something 

 ن، (جمع) تزیینات، پیرایشآذین، تزیین، آرایش، زیباسازي، مزین سازي، آراست

 embezzle 
 appropriate fraudulently to one's own 
use 

 اختالس کردن، به جیب زدن، (پول) بلند کردن

 embezzlement 
 the fraudulent appropriation of funds or 
property 

 اختالص، دستبرد، دزدي، حیف ومیل

 emblem 
 special design representing a quality, 
type, or group 

 (در اصل) تصویر به همراه شعار اخالقی (که معموال نمادین بود)

 embody 
 represent in bodily form 

 بدن کردن، جسیم کردنن به، تناور کردن، داراي داراي جسم کردن، تن بخشید

 emboss 
 raise in a relief 

برجسته کاري کردن، نقش (نقش برجسته روي فلز یا چوب و غیره ایجاد کردن) 
 برجسته زدن، قلمزنی کردن

 
 

 embrace 
 squeeze tightly in your arms, usually 
with fondness 

 بغل کردندر آغوش گرفتن، در بغل گرفتن، 

 embroidery 
 decorative needlework 

 سوزن دوزي، گلدوزي، نقش دوزي، چکن، شمسه

 embroil 
 force into some kind of situation or 
course of action 
(در جنگ و کشمکش و غیره) گرفتار کردن، درگیر کردن، دچار (زحمت و دردسر) 

 کردن

 embryo 
 an animal organism in the early stages 
of growth 

 با زهسان یا) رویان، جنین (در انسان : از آغاز آبستنی تا هفته ي هشتم)
fetus مقایسه شود) 

 emerge 
 come out into view, as from concealment 

 پدیدار شدن، به چشم خوردن، نمایان شدن(به ویژه از وراي آب) 

 emergence 
 the act of becoming visible 

 پدیداري، نمایان شدگی، پیدایش، ظهور، بروز

 emergency 
 a sudden unforeseen crisis that requires 
immediate action 

 اورژانس، ناگه آمد، ناگهانی، ناگه آیند اده،فوق الع اضطراري،

 emeritus 
 a professor or minister who is retired 
from assigned duties 

 ه (با حفظ رتبه و عنوان وبرخی مزایا)و غیره) بازنشست(استاد دانشگاه 

 eminent 
 standing above others in quality or 
position 

 فرازین، رفیعفراز، مرتفع، (مکان) بلند، 

 emission 
 the act of causing to flow forth 

 برون فرست، گسیلش، برون فرستی، صدور، پخش، ارسال
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 emit 
 give off, send forth, or discharge 

تادن یا ریختن) برون فرست کردن، گسیلیدن، صادر کردن، دفع (به بیرون فرس
 ن، ساطع کردنکردن، گسیلش کردن، (بیرون) داد

 emotion 
 any strong feeling 
احساس (احساسات)، شور، هیجان، (روان شناسی) شورمندي، انگیختگی، درانگیزش، 

 عاطفه

 emotional 
 of or pertaining to feelings 

در برابر: ) (وابسته به احساسات و عواطف) هیجانی، احساسی، عاطفی، درانگیزشی
 (rational و intellectual عقالنی و استداللی

 emperor 
 the male ruler of an empire 

 امپراتور

 emphasis 
 intensity or forcefulness of expression 

 ارشتاکید، پافشاري، سف

 emphasize 
 stress or single out as important 

 تاکید کردن، اهمیت دادن، (روي چیزي) پافشاري کردن، سفارش کردن

 empire 
 the domain ruled by a single 
authoritative sovereign 

 امپراتوري

 empirical 
 derived from experiment and observation 
rather than theory 

 بر مشاهده و تجربه نه بر تئوري) آروین گراي، تجربه گرايکی (مت

 employ 
 put into service 

 ن، استفاده کردن ازردن، به کار گرفتن، استعمال کردبه کار ب

 employee 
 a worker who is hired to perform a job 

 گر، کارکنخدمتگزار، مستخدم، کارمند، کار -کارمند، عضو (اداره و غیره)، مستخدم 

 employer 
 a person or firm that hires workers 

 کارفرما، استخدام کننده، گمارنده

 employment 
 the state of having a job 

 استخدام، گمارش، به کار گماري

 emulate 
 strive to equal or match, especially by 
imitating 

ري (یا برابري) جستن، هم رار دادن، برتکردن، سرمشق ق(از راه تقلید) برتري جویی 
 چشمی کردن

 enable 
 provide the means to perform some task 

 نمند کردنقادر کردن، توانا کردن، توا

 enact 
 order by virtue of superior authority; 
decree 

 یره) وضع کردن، تصویب کردن، به صورت قانون درآوردن، رواگاندن(الیحه و غ

 encapsulate 
 enclose in or as if in a small container 

 در پوشینه (کپسول) قرار دادن، پوشینه دار کردن

 encase 
 enclose in, or as if in, a case 

 با، در برگرفتن، احاطه کردنپوشاندن 

 enchant 
 cast a spell over someone or something 

 فسون کردنسحر کردن، طلسم کردن، جادو کردن، ا

 encircle 
 surround or form a ring around 

ور ار دادن، (دایره وار) دمحاصره کردن، محصور کردن، محاط کردن، در دایره قر
 یري کردن، در پرهون کردنچیزي را گرفتن، گردگ

 enclose 
 surround completely 

ن، محصور احاطه کردن، پیراگیري کردن، فرا گرفتن، گردگیري کردن، دورگرفت
 کردن، حصارکشی کردن

 enclosure 
 a structure consisting of an area that 
has been confined 

 رو (و غیره)ا بگیرد) دیوار، نرده، با(چیزي که دور چیز دیگري ر

 encode 
 convert information into code 

 به رمز درآوردن، رمزي کردن
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 encompass 
 include in scope 

 چیزي را) گرفتن، پیراگیري کردن، در برگرفتن، (دور چیزي) دایره زدن(دور 

 encounter 
 come together 

 (اتفاقا) برخوردن به

 encourage 
 inspire with confidence 

 می دادنتشویق کردن، ترغیب کردن، خواهان کردن، انگیزاندن، شوردادن، دلگر

 encouragement 
 the act of giving hope or support to 
someone 

 تشویق، ترغیب، خواهانسازي، دلگرمی، ایزانش، برآغالش

 encroach 
 advance beyond the usual limit 

 (upon ای on :با)

 encroachment 
 any entry into an area not previously 
occupied 

 دست درازي، دست اندازي، پادرازي، تخطی ي

 encyclopedia 
 a reference work containing articles on 
various topics 

 دانشگان، دانش دان، جنگ دانش، -دایره المعارف، فرهنگ جامع، کتاب حاوي 
 دانشنامه

 endanger 
 pose a threat to 

 به خطر انداختن، به مخاطره انداختن

 endangered 
 in imminent threat of extinction 

 ودي، در خطر انقراض(گیاه یا جانور) در معرض ناب

 endear 
 make attractive or lovable 

 عزیز کردن، محبوب کردن، تحبیب کردن، دوست داشتنی کردن

 endeavor 
 attempt by employing effort 
(معموال با مصدر می آید) کوشیدن، همت کردن، تالش کردن، جدوجهد کردن، تقال 

 کردن، سعی کردن، کوشش کردن

 endeavour 
 a purposeful or industrious undertaking 

 کوشش، سعی، جد وجهد، کوشش کردن، کوشیدن

 endemic 
 native to or confined to a certain 
region 

 ، بومی(epidemic در برابر: همه گیر) (بیماري) بوم گیر

 endorse 
 approve of 

چک را) امضا  (چک بانکی و غیره) پشت نویسی کردن، ظهر نویسی کردن، (پشت
 کردن

 endorsement 
 the act of approving 

 (چک بانک و غیره) پشت نویسی، ظهرنویسی، امضاي پشت چک یا سند

 endowed 
 provided or supplied or equipped with 

(استعدادهاي خداداد و غیره) ارزانی داشتن، بهره مند کردن، به ودیعه گذاشتن، 
 دادن

 endure 
 undergo or be subjected to 

(درد و خستگی و غیره) تاب آوردن، تحمل کردن، رنج بردن، (درد) کشیدن، 
 پایستن، یارا داشتن

 endure 
 continue to live through hardship or 
adversity 

(درد و خستگی و غیره) تاب آوردن، تحمل کردن، رنج بردن، (درد) کشیدن، 
 پایستن، یارا داشتن

 energetic 
 possessing or displaying forceful 
exertion 

 اشتیاق و پرکار، پر حرارت، پر تالش، پر کنش، پرتکاپو پر انرژي، پرکار مایه، پر

 energy 
 forceful exertion 

 (در اصل) قدرت بیان، گویایی

 enervate 
 weaken mentally or morally 

 بی حال کردن، بی رمق کردن، سست کردن
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 enforce 
 compel to behave in a certain way 

 نیرودادن، تقویت کردن، زوردار کردن

 enfranchise 
 grant freedom to, as from slavery or 
servitude 

 (از بردگی یا قید و محضور و غیره) رهانیدن، آزاد کردن

 engage 
 consume all of one's attention or time 

 بردن تضمین (وام و غیره) به کار (در اصل) به عنوان وثیقه یا

 engagement 
 a meeting arranged in advance 

 تعهد، تقبل، پذیرندگی

 engaging 
 attracting or delighting 

 گیرا، سرگرم کننده، دلنشین، مشغول کننده، جذاب، خوشایند

 engender 
 call forth 

 (در اصل) بچه پس انداختن

 engineer 
 a person who uses scientific knowledge 
to solve problems 

 (نادر) موتورساز، انجین ساز

 engineering 
 applying scientific knowledge to 
practical problems 

 مهندسی

 England 
 a division of the United Kingdom 

 کشور بریتانیاي کبیر، انگلستان، انگلیس

 English 
 of or relating to England or its culture 
or people 

 (وابسته به مردم و زبان و فرهنگ انگلستان) انگلیسی

 engrave 
 carve, cut, or etch into a material or 
surface 
 حک کردن، حکاکی کردن، کنده کاري کردن، گودنگاري کردن، کندن (روي چیزي)

 engraving 
 making engraved or etched plates and 
printing designs from them 

 حکاکی، کنده کاري، گودنگاري، ژرف نگاري

 engross 
 devote fully to 

ح مکاتبات مهم و غیره)، (به ویژه لوای (سابقا) با حروف درشت نوشتن (اسناد و
 ی را نوشتنپارلمانی) پاکنویس کردن، متن نهای

 engrossed 
 giving or marked by complete attention 
to 

 انحصارشده، کامال اشغال شده، مجذوب

 enhance 
 increase 

 (هزینه یا ارزش یا جذابیت) باالبردن، زیاد کردن، افزودن، برافزودن

 enhancer 
 anything that serves by contrast to call 
attention to another thing's good 
qualities 

 

 enigma 
 something that baffles understanding and 
cannot be explained 

 معما، سخن پیچیده، لغز، چیستان

 enigmatic 
 not clear to the understanding 

م کننده، توضیح ناپذیر، اسرارآمیز، ده و گیج کننده، سردرگمعماسان، معمایی، پیچی
(enigmatical هم می گویند) 

 enjoyable 
 affording satisfaction or pleasure 

 لپذیر، مطبوع، لذت بخش، دلنشینند، دخوشای

 enlarge 
 make bigger 

عه دادن بزرگ کردن یا شدن، رشد کردن، زیاد کردن، افزودن بر، گسترده کردن، توس
 یا یافتن

 enlighten 
 give spiritual insight to 

 (قدیمی) نورانی کردن، پر نورکردن
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 enlist 
 join the military 

بت نام کردن، به خدمت نظام رفتن یا نام نویسی کردن، ث(براي خدمت نظام) 
 درآوردن

 enormous 
 extraordinarily large in size or extent 
or degree 

 رحد معمول بزرگ تر یا بیشتر یا رفیع تر) کالن، هنگفت، فوق العاده، نهما(از  عظیم،

 enquire 
 have a wish or desire to know something 

 inquire د بهرجوع شو

 enquiry 
 an instance of questioning 

 بازجویی، تحقیق، استفسار، سراغ گیري، جستجو

 enraged 
 marked by extreme anger 

 

 enrich 
 make better or improve in quality 

 پول دار کردن، ثروتمند کردن، دولتمند کردن

 enrol 
 register formally as a participant or 
member 

 در فهرست (یا لیست و غیره) وارد کردن

 enroll 
 register formally as a participant or 
member 

 ارد کردندر فهرست (یا لیست و غیره) و

 enrolment 
 the act of enrolling 

 نام نویسی، اسم نویسی، ثبت، دفترثبت

 enslave 
 force into servitude 

 ی درآوردنه بندگردن، ببرده کردن، غالم ک

 ensue 
 take place or happen afterward or as a 
result 

 وي دادنپی آمدن، پی آوردن، (به دنبال چیزي یا در نتیجه ي چیزي) ر

 ensure 
 make certain of 

 تضمین کردن، پایندان کردن

 entail 
 have as a logical consequence 

صر کردن) انحصار وراثت دادن، (کسان ارث را به اشخاص مخصوصی منح -(حقوق 
 به خصوصی را) وارث خود کردن، حبس کردن مال

 enter 
 to come or go into 

 ول کردندن، دخشدن، اندرون شدن، وارد شداخل شدن، تورفتن، درون 

 enterprise 
 a purposeful or industrious undertaking 

کاري، اقدام، عمل، کار، کاسبی (و به (کار یا طرح یا تقبل مشکل یا پرمخاطره) سیج
 اندازي سرمایه) مخاطره

 entertain 
 provide amusement for 

 کردن خرم دل کردن، خرسند ب تفریح و تفرج شدن،سرگرم کردن، موج

 entertainment 
 an activity that is diverting and that 
holds the attention 

 تفریح، سرگرمی

 entertainment industry 
 those involved in providing 
entertainment: radio and television and 
films and theater 

 تفریح، سرگرمی

 enthrall 
 hold spellbound 

 (نادر) برده کردن، تبدیل به غالم کردن

 enthusiasm 
 a feeling of excitement 

 نه یا پیامبرانهخلسه ي شاعراقین آسمانی، (در اصل) الهام الهی، راهنمایی یا تل

 enthusiastic 
 having or showing great excitement and 
interest 

 شورمند، پر ذوق، پر اشتیاق، پر شور

 entice 
 provoke someone to do something through 
persuasion 

 اغواکردن، تطمیع کردن، فریب دادن، گمراه کردن وسوسه کردن،
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 enticing 
 highly attractive and able to arouse 
hope or desire 

 کشنده، فریبنده، اغواکننده

 entire 
 constituting the full quantity or 
extent; complete 

 لق، محض، سراپا، آزگار، گشتکامل، تمام، مط

 entitle 
 give the right to 

 له و کتاب و غیره)نام گذارن، داراي عنوان کردن، عنوان داشتن، نامیدن (مقا

 entity 
 that which is perceived to have its own 
distinct existence 

تش، و مجزا باشد)، موجودیت، هسویژه اگر مستقل و خودکفا  وجود، هستی (به
 تمامیت، هستومندي

 entrepreneur 
 someone who organizes a business venture 

 

 entrepreneurial 
 of or relating to someone who starts a 
new business 

 

 entrust 
 put into the care or protection of 
someone 

ردن، ت و غیره) واگذار کردن، محول کبه عهده ي کسی گذاشتن، (مسئولی
 برگماشتن

 entwine 
 wind or twist together 

 به هم بافتن، به هم پیچیدن، هم باف کردن

 envious 
 painfully desirous of another's 
advantages 

 حسود، رشکین، رشک بر

 environment 
 the totality of surrounding conditions 

 ربوم، محیط، پرگی
 
 

 environmental 
 of or relating to the external 
conditions or surroundings 

 محیطی ي

 envisage 
 form a mental image of something that is 
not present 

 (در نظر مجسم کردن) تصور کردن، دیس بین کردن

 envision 
 imagine, conceive of, or see in one's 
mind 

 کردن، دیس بین کردنتجسم ردن، تصور ک

 envoy 
 a diplomat having less authority than an 
ambassador 

 پیام رسان، پیغامبر، پیک

 epicenter 
 a point on the Earth's surface directly 
above an earthquake 

 لرزه کانون(مرکز زمین لرزه) 

 epidemic 
 a widespread outbreak of an infectious 
disease 

 epidemical( )endemic در برابر: بوم گیر) (بیماري) همه گیر
 (هم می گویند

 episode 
 a happening that is distinctive in a 
series of events 

 بخشی از نمایش که بین دو آواز کریک -تئاتر یونان باستان  -صل در ا)
choric  برابر با: پرده یا -قرار داشت act اپیسود(وزيتر امردر تئا 

 episodic 
 divided into or composed of distinct 
scenes or events 

دار، درون داستانی، تان داس (داراي چندین رویداد فرعی و نیمه مستقل) درون
 داستان بخش دار، درون آوادار، درون آوایی

 epitomise 
 embody the essential characteristics of 
or be a typical example of 
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 equal 
 having the same quantity, value, or 
measure as another 

 برابر، مساوي، هم سنگ، هم چند

 equate 
 consider or describe as similar or 
analogous 

 برابر شمردن، همانند دانستن، (بر حسب چیزي) سنجیدن، معادل شمردن

 equation 
 a mathematical statement that two 
expressions are the same 

 برابر سازي، مساوي سازي، برابر پنداري

 equator 
 an imaginary line around the Earth 
forming a great circle 

 (در وسط کره ي زمین) استوا، خط استوا، نیم گان زمین

 equinox 
 when the sun crosses the plane of the 
earth's equator 

نقطه ي اعتدالین بهاري یا ) برابري شب و روز) اعتدال (اعتدالین)، برابران -(نجوم 
ن پاییزي یا روز و نقطه ي اعتدالی vernal equinox روز اول فروردین

 (autumnal equinox اول مهر

 equip 
 provide with, usually for a specific 
purpose 

 مجهز کردن، افزارمند کردن، داراکردن

 equipment 
 an instrumentality needed for an 
undertaking 

 مجهز سازي، آمایش، آماده سازي، افزارمند سازي

 equitable 
 fair to all parties as dictated by 
reason and conscience 

 منصفانه، آزرمانه، دادورانه، برابر نگرانه

 equity 
 conformity with rules or standards 

 صاف، مروت، دادوري، آزرمینی، عدالت، عدل، دادنا

 equivalent 
 being essentially equal to something 

 هم توان، هم چند ی، هم ارز، هم سنگ،برابر، هم معن

 era 
 a period marked by distinctive character 

 مار(روش نشان دادن زمان با آغاز از زمانی معین) تقویم، گاه شماري، گاه ش

 eradicate 
 destroy completely, as if down to the 
roots 

 ریشه کن کردن، از ریشه درآوردن

 eradication 
 the complete destruction of every trace 
of something 

 قلع وقمع، ازبیخ کنی

 Erato 
 (Greek mythology) the Muse of lyric and 
love poetry 

 ي شعر عشقی و بزمی) اتو (دارگونه(اسطوره ي یونان) ار

 erect 
 upright in position or posture 

 

 erode 
 remove soil or rock 

 ده شدن(فلز و غیره را) خوردن، خور

 erosion 
 the process of wearing or grinding 
something down 

 (به ویژه در مورد از بین رفتن خاك در اثر آب یا باد) فرسایش

 erosion 
 a gradual decline of something 

 (به ویژه در مورد از بین رفتن خاك در اثر آب یا باد) فرسایش

 erosion 
 condition in which the earth's surface 
is worn away 

 (به ویژه در مورد از بین رفتن خاك در اثر آب یا باد) فرسایش

 errand 
 a short trip taken in the performance of 
a necessary task 
(رفتن به منظور انجام کار یا رساندن پیام به ویژه به نمایندگی از سوي شخص دیگر) 

 اري،دستوربري، کار انجامی، پاکادوییماموریت، گماردگی، پ
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 erratic 
 liable to sudden unpredictable change 

(یا روش و غیره) نامعین،  نامنظم، نامرتب، بی هدف، سرسري، اهللا بختی، داراي مسیر
 خودسر

 erratum 
 a mistake in printed matter resulting 
from mechanical failures of some kind 

اشتباه (در مطلب چاپ یا ماشین شده)، خطاي  (errataي، واژه مفرد )
 تحریري، لغزش نگاشتی، غلط چاپی

 erroneous 
 containing or characterized by mistakes 

 خطاآمیز، خطاگونه مشتبه، (در) اشتباه، غلط، سهو، لغزش، اشتباهی،

 erroneously 
 in a mistaken manner 

 

 error 
 a wrong action attributable to bad 
judgment or ignorance 

 لغزش، خطا، اشتباه، غلط، رمژك، اشکوخ

 eruption 
 the sudden occurrence of a violent 
discharge 

فشانی،  -فوران (آتشفشان و غیره)، برون فشانی، آتشفشانی، آب فشانی، بخار فشانی، 
 فشانش

 escalate 
 increase in extent or intensity 

 (با پله برقی) باالرفتن یا بردن

 escalation 
 an increase to counteract a perceived 
discrepancy 

 

 escalator 
 a stairway whose steps move continuously 
on a circulating belt 

 پله برقی

 escape 
 run away from confinement 

 فرار، گریز، رهایی، خالصی، نجات، رها
 
 

 esoteric 
 understandable only by an enlightened 
inner circle 

قابل درك توسط عده ي معدودي از خواص)  -(در مورد فکر و نوشته و غیره 
 ونه، پرخیده، پر ایما و اشاره، غامضرمزگ

 espionage 
 the systematic use of spies to obtain 
secrets 

 شگیجاسوسی، خبرکشی، آبشتگري، انی

 essay 
 an analytic or interpretive literary 
composition 

 (ماهیت یا مرغوبیت و غیره) آزمودن، سنجیدن، عیارگیري کردن

 essence 
 the choicest or most vital part of some 
idea or experience 

 جوهر، ذات، گوهر، ماهیت، چیستی، کیا، کیاده، کنه، مایه

 essential 
 basic and fundamental 

 الزم، بایسته، ضروري، واجب، الزمه (ي چیزي)

 establish 
 set up or found 

 دن، جایگزین کردنبرجا کردن، جایگزین کربرقرار کردن، مستقر کردن، پا

 established 
 brought about or set up or accepted 

 کلیساي رسمی (در کشور بخصوص)

 establishment 
 the act of forming something 

 (establish رجوع شود به) برقرارسازي، پابرجاسازي، استقرار

 estate 
 extensive landed property retained by 
the owner 

 نجار، نهشت، چگونگی، نهاد، هوضع

 esteem 
 the condition of being honored 

 ارج نهادن، ارجمند احترام گذاشتن، گرامی داشتن، محترم شمردن، الیق دانستن،
 شمردن، ارزشمند دانستن

 estimate 
 judge tentatively 

 برآورد، تخمین، حدس
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 estrange 
 remove from customary environment or 
associations 

(از موطن معمولی خود یا آشنایان خود و غیره) دور کردن، غریبه کردن، بیگانه 
 ن، راندن، تاراندن، رماندن، گریزپاي کردکردن

 estuary 
 the wide part of a river where it nears 
the sea 

خته می (دهانه ي رودخانه به ویژه جایی که آب شور دریا با آب شیرین رودخانه آمی
 شود) کشندان، خور، مصب

 etch 
 carve or cut a design or letters into 

 نقش اندازي بر فلز و شیشه، حکاکی، کنده کاري

 eternal 
 continuing forever or indefinitely 

 (بی آغاز و پایان) انوشه، ابدي، جاودانه، جاوید، همیشگان، هرگزي، ازلی

 eternity 
 time without end 

 جاودانگی، ابدیت، جاویدي، ازلیت، تمام نشدنی

 ethereal 
 characterized by lightness and 
insubstantiality 

 ثیر) اثیري، فضایی، فرازمانی، فرآسمانیوابسته به فضا و ا(ساخته شده از یا 

 ethic 
 the principles of right and wrong for an 
individual or group 

نات) نظام (یا سیستم) اخالقی، خوي گان، بهخویگان، خالقی و محس(ارزش هاي ا
 کردارگان

 ethical 
 conforming to accepted standards of 
social behavior 

) اخالقی، بهخویانه، نیکخویانه، به کردارانه، نیک (وابسته به اخالقیات و رفتار نیک
 کردارانه

 ethnic 
 distinctive of the ways of living of a 
group of people 

(وابسته به دسته اي از مردم که معموال در اقلیت بوده و داراي زبان و فرهنگ و 
 در برابر: نژادي) شند) قومی،رامه اينژاد مشترك می باتاریخ و گاهی ملیت یا 

ethnical( )racial هم می گویند) 
 
 

 ethnic cleansing 
 the mass expulsion and killing of one 
ethnic or religious group in an area by 
another ethnic or religious group in that 
area 

ال در اقلیت بوده و داراي زبان و فرهنگ و ه معمومردم ک(وابسته به دسته اي از 
 در برابر: نژادي) تاریخ و گاهی ملیت یا نژاد مشترك می باشند) قومی،رامه اي

ethnical( )racial می گویند مه) 

 etiquette 
 rules governing socially acceptable 
behavior 

ل می باشد) آداب، مبادي بق سنت یا قرارداد اجتماعی مقبو(رفتار و مراسمی که ط
 دابدانی، آیین همزیستی، آداب معاشرتآداب، آ

 euphemistic 
 substituting a mild term for a harsher 
or distasteful one 

 داراي حسن تعبیر

 Europe 
 the 2nd smallest continent 

 اروپا

 evacuate 
 move out of an unsafe location into 
safety 

از مردم یا قشون خالی کردن) تخلیه کردن یا شدن، بیرون بردن،  غیره را(شهر و 
 عقب نشستن

 evade 
 avoid or try to avoid fulfilling, 
answering, or performing 

(با زرنگی از چیزي دوري کردن) از زیر (چیزي) در رفتن، شانه خالی کردن، زیربار 
 (چیزي) نرفتن

 evaluate 
 estimate the nature, quality, ability or 
significance of 

کردن، ارزشیابی کردن، (ارزش چیزي را) برآورد کردن، (تعداد را) سنجیدن، ارزیابی 
 زدن کاررسی کردن، تخمین

 evaluate 
 form a critical opinion of 
(ارزش چیزي را) برآورد کردن، (تعداد را) سنجیدن، ارزیابی کردن، ارزشیابی کردن، 

 کاررسی کردن، تخمین زدن
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 evaluation 
 the act of ascertaining or judging the 
quality of 

 ارزیابی، تقویم، سنجش

 evaporate 
 change into gas or steam 

تبخیر کردن یا شدن، بخارکردن یا شدن، دمه کردن، وشمیدن، خوزمیدن، دودآب 
 کردن یا شدن، بردمه کردن

 evaporation 
 the process of becoming a suspension of 
particles in the air 

 تبخیر، تبدیل به بخار، بخارشدگی، تبخر

 event 
 something that happens at a given place 
and time 

 (به ویژه اگر مهم باشد) رویداد، رخداد، واقعه، حادثه، پیشامد

 eventual 
 expected to follow in the indefinite 
future 

(آنچه که در آخر یا در نتیجه ي یک سلسله رویداد بیاید) نهایی، پایانی، پیامدین، 
 بعدي، متعاقب، پسین، پسایند

 evidence 
 knowledge on which to base belief 

 نشانه، عالمت

 evident 
 clearly revealed to the mind or the 
senses or judgment 

 شکار، هویداقابل رویت، پیدا، آ

 evident 
 capable of being seen or noticed 

 قابل رویت، پیدا، آشکار، هویدا

 evil 
 morally bad or wrong 

ت، دیوسرشت، بدسگال، نی، بد، شر، سفله، دیوسیرث، نابکار، شیطانی، اهریمخبی
 گجسته

 eviscerate 
 remove the entrails of 

کردن، اندرونه  روده را درآوردن) اندرونه کاوي دل و -(امعا و احشا را درآوردن 
 برداري کردن

 evoke 
 call forth, as an emotion, feeling, or 
response 

 دن، احضار کردنا شیاطین و غیره را) فراخوان(با خواندن دعا و غیره روح ی

 evolution 
 sequence of events involved in the 
development of a species 

 واگشت یا انقالبدر برابر: ) ت، تکامل، تغییر تدریجیگشفر
revolution)تحول، جاورگشت، دگرگونی پیوسته، گوالش، هرویسپی ، 

 evolutionary 
 relating to the development of a species 

 تکاملی، وابسته ببازشدن غده یاتغییروضع انها، مانوري

 evolve 
 undergo development 

ن، دگرگونی پیوسته یافتن، رشد کردن، گوالیدن، فرگشت کامل یافتفرگشتن، ت
کردن، رستن، (مجازي) کم کم دگرگون شدن، تحول یافتن، شکل گرفتن، دیس مند 

 ردنشدن، متحول ک

 exacerbate 
 make worse 

 کردن، بدتر کردن، وخیم کردن(درد و بیماري و مسئله و غیره) شدید کردن، بیشتر 

 exact 
 marked by strict and complete accordance 
with fact 

 دقیق، درستین، درست، صحیح

 exaggerate 
 enlarge beyond bounds or the truth 

گویی کردن، مبالغه کردن،  گنده گفتن، گزاف گویی کردن، غلو کردن، الفیدن، گزاف
 اغراق گفتن، گزافیدن

 exaggerated 
 enlarged to an abnormal degree 

 مبلغ اغراق امیز

 exaggeration 
 making to seem more important than it 
really is 

 اغراق، گزاف گویی، مبالغه، زیاده روي

 exam 
 a set of questions or exercises 
evaluating skill or knowledge 

 examination رجوع شود به
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 examine 
 observe, check out, and look over 
carefully or inspect 

 آزمون کردن، امتحان کردن، آزمودن

 exasperating 
 extremely annoying or displeasing 

 

 excavate 
 recover through digging 

کردن، سوراخ کندن، کندن و آشکار کردن، کاویدن، (از زیر خاك) حفر  کندن،
 درآوردن

 excavation 
 the act of digging 

ندوکاو، فراکاوي، کافش، خاکبرداري، گودبرداري، حفر، فاري، ککنند، حکندن، 
 کاوش

 exceed 
 be or do something to a greater degree 

 تر بودن -گذاشتن، تخطی کردن،(از حد چیزي) تجاوز کردن، پافرا

 exceedingly 
 to an extreme degree 

(یا روش و غیره) نامعین، نامنظم، نامرتب، بی هدف، سرسري، اهللا بختی، داراي مسیر 
 خودسر

 excellent 
 very good; of the highest quality 

 ممتازبرتر، مهست، عالی، واال، بهمند، فرازان، ارجمند، بسیار خوب، شگرف، 

 except 
 prevent from being included or 
considered or accepted 

 به استثناي، جز، به جز، مگر، غیر از، سواي

 exceptional 
 surpassing what is common or usual or 
expected 

 استثنایی، مگري

 excerpt 
 a passage selected from a larger work 

ه است) گزیده، قطعه، بریده، نقل بی نقل قول یا گرفته شد(بخشی که از متن یا کتا
 قول، بازگویی سخن (یا نوشتار) دیگران

 
 
 

 excess 
 the state of being more than full 

 زیاده روي، افراط، بیشکاري، افراط کاري، بی اعتدالی، فزونی، زیادتی

 excessive 
 beyond normal limits 

 بیش از حد، زیادي، زیاده مفرط، گزاف، کمرشکن، گزافه،

 exchange 
 the act of changing one thing for 
another thing 

ردن، چفته دوبدل کو بگیر کردن، دادن و ستاندن، رمبادله کردن، تبادل کردن، بده 
 کردن، پایا پاي کردن، تاخت زدن، معاوضه کردن

 excited 
 in an aroused state 

 ن زده، شوریدهبرانگیخته، انگیخته، هیجا

 excitement 
 the state of being emotionally worked up 

 روش، وژول، شورهیجان، شوریدگی، جوش و خانگیختگی، برانگیختگی، 

 exciting 
 creating or arousing uncontrolled 
emotion 

 شورانگیز، مهیج، هیجان آور، برانگیز، پرشور، انگیزان، شوراننده

 exclude 
 prevent from entering; shut out 

ویت یا مشارکت و غیره) جلوگیري کردن، برون داري کردن، برون (از دخول یا عض
دن، محروم کردن، (به زیان کسی)استثنا قایل شدن، در بستن (به داشتن، راه ندا
 ظر نگرفتنروي کسی)، درن

 exclusion 
 a deliberate act of omission 

ا، محروم سازي، محرومیت، برون به زیان کسی) استثنبرون داري، جلوگیري، (
 داشت، طرد، منع (از ورود یا شرکت)

 exclusive 
 admitting or accepting only a particular 
group 

 انحصاري، دربستی، دربستگرانه، دربست، منحصر، مانعه الجمع

 exclusively 
 without any others being included or 
involved 

 را، انحصارا، چنانکه ازدخول دیگران جلوگیري کندحصمن
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 excreta 
 waste matter discharged from the body 

ود مثل عرق و پیشاب) برون تراوه، پیشاب، عرق بیرون داده می ش (موادي که از بدن
 ، پالیده، فضوالت بدن(وغیره)، برون ریزه ها، پالیدگان

 excretion 
 the bodily process of discharging waste 
matter 

 دفع، وازنش، برون پالش، برون تراوي، برون تراوش

 excursion 
 a journey taken for pleasure 

گشت، گردش، سفر تفریحی، گشت و (سفر کوتاه که در محل آغاز پایان می یابد) 
 گذار، گلگشت، تور، گشت و گردش

 excuse 
 a defense of some offensive behavior 
 بخشیدن، پوزش (کسی را) پذیرفتن، پوزشمند دانستن، عفو کردن، معذرت خواستن

 execute 
 put in effect 

ن کردن، از پیش بردن، انجام دادن، به انجام رساندن، ر بستن، رواکردن، به کااجرا 
 برگزار کردن

 execution 
 putting a condemned person to death 

 اعدام

 exemplify 
 be characteristic of 

ن، الگو بودن یا شدن، نمایشگر (چیزي) نمونه (ي چیزي) بودن، سرمشق بودن یا شد
 بودن

 exempt 
 freed from or not subject to an 
obligation or liability 

 معاف، مستثنی، بخشوده

 exercise 
 the activity of exerting muscles to keep 
fit 

 بندي، کاربست، انجام، اجراه کاراعمال، به کارگیري، ب

 exert 
 put to use 

ن، دوندگی کردن، (با نیرو و حرارت) به کارگرفتن، اعمال کردن، به کار بستن، زور زد
 کردن (و غیره) -ردن، آو -داشتن، -کوشیدن، جد و جهد کردن، تالش کردن، 

 

 exertion 
 use of physical or mental energy; hard 
work 

 رگیري، به کاربنديبه کا اعمال،

 exhale 
 expel air 

 در برابر: درون دمیدن، در دمیدن) برون دمیدن، زفیرکردن، بازدمیدن
inhale)(دود یا بخار و غیره) بیرون دادن ، 

 exhaust 
 wear out completely 

 (دود یا گاز یا هوا و غیره را از چیزي کامال) بیرون کشیدن، تهی کردن یا شدن

 exhaust fumes 
 gases ejected from an engine as waste 
products 

 ن، تهی کردن یا شدن(دود یا گاز یا هوا و غیره را از چیزي کامال) بیرون کشید

 exhausted 
 depleted of energy, force, or strength 

 بکلی خسته، وامانده، تمام شده، مصرف شده، تهی، خالی

 exhaustible 
 capable of being used up; capable of 
being exhausted 

 ام شدنیخالی کردنی، بیرون کشیدنی، تمام کردنی، تم

 exhausting 
 having a debilitating effect 

 (دود یا گاز یا هوا و غیره را از چیزي کامال) بیرون کشیدن، تهی کردن یا شدن

 exhaustion 
 extreme fatigue 

 شیدنام شدن، ته کرف (تا آخر)، تخلیه، تمبرون کشی، تهی سازي، مص

 exhaustive 
 performed comprehensively and completely 

 ام عیار، فراگیر، جامع، تمدقیق و کامل، پیگیر

 exhibit 
 show; make visible or apparent 

به ظهور نمایی کردن، بروزدادن،  -نشان دادن، عرضه داشتن، به نمایش گذاشتن، 
 رساندن

 exhibit 
 something shown to the public 

ر نمایی کردن، بروزدادن، به ظهو -نشان دادن، عرضه داشتن، به نمایش گذاشتن، 
 رساندن
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 exhibition 
 the act of displaying or demonstrating 

 داري)، به ظهور رسانیبه نمایش گذاري، عرضه (

 exhilarated 
 made joyful 

 

 exhilarating 
 making lively and joyful 

 

 exhilaration 
 the feeling of lively and cheerful joy 

 کیفوري، وجد و شعف، دلشادي، کام بخشیکیف، سرحال بودن، انبساط خاطر، 

 exile 
 the act of expelling a person from their 
native land 

 ن، میهن راندگی، هجرتتبعید، آوارگی، آالخونی، آالخون واالخونی، جالي وط

 exist 
 have a presence 

 ودن، هست بودن، وجود داشتن، بودنهستن، داراي هستی ب

 existence 
 the state or fact of being 

 بودن، بودش، هستش، وجود، هستی، بودگاري

 exodus 
 a journey by a group to escape from a 
hostile environment 

 -بزرگ  E( -2 ون رفت دسته اي بزرگ)روي (به ویژه برخروج، هجرت، برون 
از بزرگ) کتاب خروج (نام بخشی  E )-3 خروج قوم یهود از مصر (the :با

 انجیل)

 exonerate 
 pronounce not guilty of criminal charges 

بی گناه اعالم کردن، رفع اتهام کردن، روسفید کردن، بی تقصیر شناختن، برائت 
 ، تبرئه کردنعالم کردنکسی را) ا(

 exorbitant 
 greatly exceeding bounds of reason or 
moderation 

فراروال، غیرمعمولی، بیش است و غیره) نامعقول، گزاف، (به ویژه در مورد بها و درخو
 از حد، کمرشکن، سرسام آور

 
 
 

 exotic 
 characteristic of another place or part 
of the world 

 غیر محلی، غریبه خارجی، بیگانه،

 expand 
 extend in one or more directions 

شدن، توسعه یافتن یا دادن،  گستردن، از هم بازکردن، کشانده کردن، گسترده
 ردن یا شدن، پهنیدنفراخیدن، گشاد ک

 expansion 
 the act of increasing in size or volume 
or quantity or scope 

گشادشدگی، گشادي، فراخی، فراخیدگی، انبساط، اتساع، فراخش، گسترش، توسعه، 
 واتنش، فراخندگی

 expatriate 
 a person who is voluntarily absent from 
home or country 

از میهن راندن، تبعید کردن، بی خانمان کردن، آالخون واالخون کردن، اخراج بلد 
 کردن، میهن باخته شدن، نفی بلد کردن

 expectant 
 marked by eager anticipation 

 آبستن

 expectation 
 belief about the future 

 ت، توقعامیدواري، چشم انتظاري، چشمداش

 expected 
 considered likely or probable to happen 
or arrive 

 (در اصل) صبر کردن، در انتظار نشستن

 expedite 
 process fast and efficiently 

 ، هنگار کردن، تسهیل کردندن، شتاباندن، بشولیدنع کرتسری

 expedition 
 an organized group of people undertaking 
a journey 

 گسیل، اعزام (به ماموریت یا سفر یا اکتشاف یا کارزار)، روانه سازي، اردوکشی

 expel 
 eliminate 

 نراندن، آهنجیدن، دك کرد بیرون کردن، اخراج کردن، برون
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 expenditure 
 the act of spending money for goods or 
services 

 هزینه، مصرف، صرف، خرج

 expense 
 payment for goods and services that may 
be tax deductible 

 هزینه، مبلغ، اجرت، پرداخت

 expensive 
 high in price or charging high prices 

 ر، بهاورگران، پرقیمت، پربها، بهادا

 experience 
 the content of observation or 
participation in an event 

 دگی، کارآزموده، کاردیدگیتجربه، آروین، کارکشتگی، ورزی

 experiment 
 the act of conducting a controlled test 
or investigation 

 آزمایش، تجربه، آزمونه، آزمون، آروین، آزمونگري

 experimental 
 of the nature of or undergoing a trial 

روینی، کردن چیزي، امتحانی، آ آزمایشی، تجربی، آزمونی، به منظور امتحان
 آزمونگرانه

 expert 
 a person with special knowledge who 
performs skillfully 

 کارشناس، کاردان، خبره، ماهر، اهل فن

 expertise 
 skillfulness by virtue of possessing 
special knowledge 

 کاردانی، کارشناسی، خبرگی، مهارت، سررشته (ي کار)

 expire 
 lose validity 

 بازدمیدن، دم برآوردن، زفیرکشیدن

 expiry 
 a coming to an end of a contract period 

 پایان، اتمام، ختم، خاتمه، اختتام
 
 
 

 expletive 
 profane or obscene expression usually of 
surprise or anger 

 دشنام، ناسزا، فحش، بد و بیراه، حرف زشت

 explicit 
 precisely and clearly expressed or 
readily observable 

 (implicit ناآشکار، مضمردر برابر: ) روشن، صریح، عیان، آشکار، بی پرده

 explicitly 
 in a clearly expressed manner 

 رصریح یاروشن، واضحا، بطوصریحا

 explode 
 burst and release energy as through a 
violent reaction 

 یدنترکاندن، پکاندن، پک شدن، ترکیدن، منفجر کردن یا

 exploit 
 use or manipulate to one's advantage 

 استثمار کردن، بهره گیري کردن، بهره کشی کردن، سواستفاده کردن

 exploit 
 draw from; make good use of 

 سواستفاده کردناستثمار کردن، بهره گیري کردن، بهره کشی کردن، 

 exploitation 
 an act that victimizes someone 

 استثمار، بهره گیري، بهره کشی

 exploitative 
 tending to exploit or make use of 

 استثمار آمیز، استثمارگرانه، سواستفاده آمیز

 exploration 
 travel for the purpose of discovery 

 جهان پژوهی، اکتشاف، بازیابی، یابش

 exploratory 
 serving in or intended for exploration 
or discovery 

 اکتشافی، جهان پژوهانه، یابشی، بازیابانه

 explore 
 travel to or penetrate into 

کردن، یابندگی  ن، بازدید کردن، گشتن، اکتشاف(سفر اکتشافی کردن) سیاحت کرد
 کردن، یابیدن، جهان پژوهی کردن، کاوش کردن،گیتی پژوهی کردن
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 explorer 
 someone who travels to unknown regions 
to make discoveries 

 د، اکتشاف کننده، سیاح، یابگر، جهان پژوه، کاشفجهانگر

 explosion 
 the act of bursting 

 ار، پکش، ترکش، فرازد، دژپران، تراکشفجان

 explosive 
 a chemical substance that undergoes a 
rapid chemical change (with the 
production of gas) on being heated or 
struck 

 انفجاري، پکشی، ترکیدنی، فرازدي، منفجره، تراکشی

 exponentially 
 in a manner of rapid growth 

 

 export 
 sell or transfer abroad 

 (import بر: وارد کردندر برا)(کاال و خدمات) صادر کردن، برفرست کردن، 

 expose 
 show; make visible or apparent 
در معرض (خطر یا حمله یا سرما و یا هرچیز ناخوشایند) قرار دادن، بی پناه کردن،از 

 رده خارج کردن

 exposed 
 with no protection or shield 

 سرد، اشکار، پدیدار، درمعرض نهاده، از رده خارج روباز، بی پناه،

 exposure 
 the state of being vulnerable to 
something 

 قرار دادن در معرض چیزي، برون گذاشت، نمایشی، نشان دهی

 express 
 communicate beliefs or opinions 

، چالندن، (شیره یا روغن چیزي را) ادن گرفتن) افشردنغیره را با فشار د(آب میوه و 
 کشیدن

 expulsion 
 the act of forcing out someone or 
something 

 اخراج، برون راند، به زور بیرون کردن
 
 

 extemporaneous 
 with little or no preparation or 
forethought 

 فی البداهه، بی آمادگی، بی آماد، فی المجلس

 extend 
 stretch out over a distance, space, 
time, or scope 

اندن، گستردن، پهن کردن، بزرگ کردن یا شدن، گسترش دادن، گسترده کردن پهن
دن یا شدن، طوالنی (تر) کردن، ، وسعت یافتن، تمدیدکردراز کردن، توسعه دادن

 ن(لوله و کابل و غیره) کشیدن، از هم باز کردن، درازاندن، کش داد

 extended family 
 a family consisting of the nuclear 
family and their blood relatives 

 ترده، خانواده ي ایلیخانواده ي گس (جامعه شناسی)

 extension 
 act of expanding in scope 

 (ساختمان) ضمیمه، توسعه

 extensive 
 large in spatial extent or range or 
scope or quantity 

 پهناور، گسترده، دامنه دار، پردامنه

 extent 
 the point or degree to which something 
extends 

 دامنه، وسعت، پهناوري، بزرگی، حد، فراخش، فراخی دگی،گستر

 exterior 
 situated in the outdoors or outside of a 
building 

 برونی، بیرونی، خارجی، واقع در خارج

 extermination 
 the act of getting rid of by killing off 

 براندازي، نابودسازي، ازبیخ برکنی، قلع، قمع، انهدام

 external 
 happening or arising outside some limits 
or surface 

 (internal در برابر: درونی) برونی، بیرونی، برونین، خارجی، برون مرزي

 externally 
 on or from the outside 

 ازبیرون، بظاهر، ظاهرا
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 extinct 
 no longer in existence 

 خاموش، مرده، غیرفعال، اطفا شده

 extinction 
 the state of being no longer in 
existence 

 ردن (آتش و غیره)، خاموشی، اطفاخاموش ک

 extinguish 
 put out, as of fires, flames, or lights 

 نشانی کردن، اطفا کردن اموش کردن، آتش(آتش و غیره) خ

 extol 
 praise, glorify, or honor 

ل کردن، زه گفتن، آفرین گفتن، ارج کردن، تجلی(بسیار) ستودن، تحسین و تمجید 
 نهادن

 extra 
 more than is needed, desired, or 
required 

 اضافی، بیشین، بیشتر، اضافه، افزودین، دیگر، افزونه

 extract 
 remove, usually with some force or 
effort 

 ندن، برکندنشیدن، درآوردن، (دندان و غیره) کشیدن، ک(با کوشش) بیرون ک

 extracurricular 
 outside the regular academic course of 
studies 
(آموزش) فوق برنامه (کارهایی مانند شرکت در تیم هاي ورزشی یا ارکستر یا نمایش 

 انجام می شود) زو برنامه ي درسی نیست ولی زیر چترمدرسهکه ج

 extraneous 
 not belonging to that in which it is 
contained 

 برونی، خارجی، برونزاد، برونگاهی، از برون (به درون)، برون، خارج

 extraordinary 
 highly unusual or exceptional or 
remarkable 

 زانه، غیر عادي، ناروالعاده، ابر روالفوق 

 extravagance 
 the quality of exceeding appropriate 
limits 

ون روي، گزافکاري، افراط، فزونکاري، ي، اسراف، تندروي، فززیاده روي، فزون گسار
 (هم می گویند extravagancy) هرزگساري

 extravagant 
 recklessly wasteful 

 حد گذشتن، بی هدف گشتن، ول گشتن(در اصل) از مرز تجاوز کردن، از 

 extreme 
 of the greatest possible degree, extent, 
or intensity 

 )، اشد، گزافه، نامعتدل، مفرط، تند و تیز، حد غایی، بیشترینه، شور(ترینشدید 

 extremely 
 to the greatest possible degree 

 مگا هرتز) 000003و  00003(رادیو) بسامد بسیار زیاد (بین 

 extremity 
 the outermost or farthest region or 
point 

 گاه، حداعلی، حد نهاییپایان، پایانه، پایاننهایت، غایت، نهمار، اوج، دورترین، 

 extricate 
 release from entanglement or difficulty 

ز بند و درآوردن (از گرفتاري یا خجالت یا اشکال)، رها کردن (ا (from :با)
 غیره)، خالص کردن

 extrovert 
 a person directed toward others as 
opposed to the self 

 (introvert در برابر: درونگرا) نگرااسی) برو(روان شن

 extrusion 
 something that bulges out or is 
protuberant or projects from its 
surroundings 

 یرون امدگی، بیرون افتادگبیرون اندازي، اخراج، بی

 exuberant 
 joyously unrestrained 

 پر شاخ و برگ، انبوه، پرپشت، فراوان، خرم

 eyesight 
 normal use of the faculty of vision 

 بینایی، قوه ي باصره، دید

 fabric 
 artifact made by weaving or felting or 
knitting fibers 

 پارچه، قماش، بافته
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 fabricate 
 put together out of artificial or 
natural components 

رآوردن، رگاه و غیره) تولید کردن، فروردن، فساختن، بنا کردن، (در کارخانه یا کا
 همگذاشت کردن

 fabrication 
 the act of making a product from raw 
materials 

اشت، ساختمان، پهلوي هم گذاشتن ساختن، بنا کردن، فرآوري، فروري، تولید، همگذ
 و ساختن

 fabulous 
 extremely pleasing 

 تانی، دستان، افسانه ايافسانه مانند، داستانگونه، داس

 facade 
 the front of a building 

 (بخشی از ساختمان که از بیرون دیده می شود) نما، روکار

 facet 
 a distinct feature or element in a 
problem 
 (هریک از سطوح تراشیده شده و صاف جواهر مثال سطوح الماس) تراش، سطح، پخ

 facetious 
 cleverly amusing in tone 
وابسته به شوخی نابهنگام، (شوخی) بی جا، لطیفه ي بی موقع، حرف بیجا، سخن بی 

 مورد

 facial 
 of or concerning the front of the head 

 رخی رخساري، چهري، چهره اي، وابسته به صورت، سیمایی،

 facilitate 
 make easier 

 دن، گشایش دادنتسهیل کردن، آسان کردن، گره گشایی کردن، بشولی

 facility 
 a building or place that provides a 
particular service 

 آسانی، سهولت، نادشواري

 facsimile 
 an exact copy or reproduction 

 شده از اصل)، رونوشت (عکسبرداري شده)، کپیي عکس برداري روگرفت (نسخه 
 
 
 

 factor 
 anything that contributes causally to a 
result 

 کارگزار، (بازرگانی) نماینده، مباشر، سازگر، دالل، کنکار

 factual 
 existing in reality 

 قعی، حقیقیوابسته به یا داراي واقعیات، راستین بنیاد، راستینی، راستین، وا

 faculty 
 an inherent cognitive or perceptual 
power of the mind 

 یتبویه، گیور، قابل وانایی، آما، پوالب،استعداد، حس، قوه، ت

 fade 
 become less clearly visible or 
distinguishable 

 (در مورد رنگ پارچه و فرش و غیره) پریدن، کم رنگ شدن

 faintly 
 to a faint degree or weakly perceived 

 کم، کمی، اندکی، بطور خفیف، بسستی، درحال ضعف

 fair 
 free from favoritism, bias, or deception 

 زیبا، دلپسند، خوبرو

 fairly 
 without favoring one party, in a fair 
evenhanded manner 

 منصفانه، دادورانه، دادگرانه، دادمندانه

 faith 
 complete confidence in a person or plan, 
etc. 

د، اعتقاد (به خدا یا مذهب و ایمان، عقیده اي که نیاز به دلیل و اثبات نداشته باش
 مقدسات)

 fake 
 something that is a counterfeit; not 
what it seems to be 

دن، جا زدن، ل زدن، دغلکاري کردن، دغل زوانمود کردن، (از راه وانمود کردن) گو
 ساختنتقلبی چیزي را 

 fallacious 
 containing or based on incorrect 
reasoning 

 میز، سفسطه آمیز، اشتباه، وهم انگیز، مغالطه آمیز، رمژك آمیزغلطه آغلط، م
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 fallow 
 left unplowed and unseeded during a 
growing season 

 (کشاورزي) آیش کردن، آیش دادن

 familial 
 relating to a social unit living 
together 

 خانوادگی، خویشاوندي، فامیلی

 familiarise 
 make familiar or conversant with 

 

 familiarity 
 personal knowledge or information about 
someone or something 

 نزدیکی، دوستی، صمیمیت، همکاري نزدیک

 family 
 primary social group; parents and 
children 

 خانواده، فامیل

 famine 
 a severe shortage of food resulting in 
starvation and death 

 قحطی، خشکسالی، تنگسالی

 famish 
 be hungry; go without food 

 سخت گرسنه کردن یا شدن، از گرسنگی بی تاب کردن یا شدن

 fancy 
 something many people believe that is 
false 

ال، تخیل (به ویژه اگر بازیگوشانه یا هوسبازانه باشد)، پندارش، پندار، پنداشت، خی
 خیالبافی، هوس بافی، تصور

 fancy 
 not plain; decorative or ornamented 

تخیل (به ویژه اگر بازیگوشانه یا هوسبازانه باشد)، پندارش، پندار، پنداشت، خیال، 
 رس بافی، تصویالبافی، هوخ

 fancy 
 have a particular liking or desire for 

داشت، خیال، وسبازانه باشد)، پندارش، پندار، پنتخیل (به ویژه اگر بازیگوشانه یا ه
 خیالبافی، هوس بافی، تصور

 

 fantastic 
 extravagantly fanciful in design, 
construction, appearance 

ی، تصوري، انگارشی، موهوم، واهی، خیال، پندارشی، غیرواقعتخیلی، در عالم خواب و 
 خیالی

 fantasy 
 imagination unrestricted by reality 

ام پنداشت، تخیل (به ویژه اگر عجیب و غریب و هوس بافانه باشد)، نارام پنداري، نار
 خواب و خیال

 farcical 
 broadly or extravagantly humorous 

 ی، پر ادا و اطوار، دلقک مانندروحوضی، شادمایشوابسته به کمدي 

 fare 
 the sum charged for riding in a public 
conveyance 

 دن(شعر قدیم) رفتن، سفر کر

 farewell 
 an acknowledgment or expression of 
goodwill at parting 

 خدانگهدار، خداحافظ، بدرود

 farm 
 workplace or land used for growing crops 
or raising animals 

 مین کشاورزيکشتزار، کشتگاه، مزرعه، کشتمان، زمین زیر کشت، ز

 fascinate 
 attract; cause to be enamored 

 (در اصل) سحر کردن، جادو کردن، طلسم کردن

 fascinate 
 cause to be interested or curious 

 (در اصل) سحر کردن، جادو کردن، طلسم کردن

 fascinated 
 having your attention fixated as though 
by a spell 

 شیفتن، افسون کردن

 fascinating 
 capable of arousing and holding the 
attention 

 دلربا، دلکش، دلفریب
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 fascist 
 an adherent of right-wing authoritarian 
views 

 ایتالیا Fascisti فاشیست، عضو حزب

 fashion 
 the latest and most admired style in 
clothes or behavior 

 )، باب روزمد، رسم، چیز مرسوم (یا رایج

 fast track 
 a rapid means of achieving a goal 

 (روش زندگی) آمیخته با تندروي و زیاده روي و عیاشی و مادي گرایی

 fasten 
 attach to 

، چسباندن، متصل هم بست کردن یا شدن، چسبیدن (دو چیز را به هم) وصل کردن،
 کردن یا شدن

 fatal 
 bringing death 

 ان گیرمرگبار، ج مهلک، کشنده،

 fate 
 the ultimate agency predetermining the 
course of events 

 سرنوشت، قسمت، قضا و قدر، تقدیر، بوش

 fatherhood 
 the kinship relation between an 
offspring and the father 

 پدري

 fatigue 
 temporary loss of strength and energy 
from hard work 

 ی، ماندگیتگخس

 fatten 
 make fat or plump 

 پروار کردن یا شدن، چاق کردن یا شدن، فربه کردن یا شدن، گوشت آوردن

 fault 
 an imperfection in an object or machine 

 کمداشت و، نقص، کمبود،عیب، کاستی، آه

 faulty 
 having a defect 

 دار، کاستی دارلغزش دار، (داراي) اشتباه، (داراي) غلط، عیب 

 fauna 
 all the animal life in a particular 
region or period 

 (flora در برابر: گیاگان) (جانوران ناحیه یا دوران بخصوص) زیاگان

 favorable 
 encouraging or approving or pleasing 

 میزموافق، مساعد، مطلوب، دمساز، همدل، همسو، جور، سازگار، همباز، موافقت آ

 favour 
 an act of gracious kindness 

 favor (انگلیس) رجوع شود به

 favourable 
 encouraging or approving or pleasing 

 ، خجسته، درخورمساعد، موافق، سازگار، همراه، امیدبخش، خوب، مطلوب

 favourite 
 something regarded with special favor or 
liking 

 خص مقرب، همنشینرف توجه باشد، شکسی یاچیزي که ط

 feasible 
 capable of being done with means at hand 

 عملی، دست باف، کردنی، شدنی، کنش پذیر، ممکن، شایند

 feast 
 a ceremonial dinner party for many 
people 
ز، جشنواره، عید (به ویژه مراسم مذهبی یا بزرگداشت مقدسان و دارگونه ها)، شادرو

 شادیانه

 feat 
 a notable achievement 
(عملی که مستلزم مهارت یا دلیري یا استقامت و غیره باشد) شاهکار، ضربه شست، 

 کارنمایان، کار بزرگ

 feather 
 a light growth that makes up the 
covering of a bird's body 

 پر

 feature 
 a prominent attribute or aspect of 
something 

(در اصل) قیافه، شکل، نما، ظاهر، دیس، نمایه، ریخت، اندام، (جمع) سیما، پک و 
 خسار، رخساره،ویژسیماپوز، چهره، وجنات (وجنه)، ر
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 February 
 the month following January and 
preceding March 

 (Feb : مخفف آن) ماه فوریه (دومین ماه سال مسیحی)

 fecundity 
 the state of being fertile or capable of 
producing offspring 

 برومندي، حاصل خیزي، مثمربودن باروري،

 federal 
 of a government with central and 
regional authorities 

 انتی فدرال، همبستگفدرال، نظام حکوم

 federation 
 an organization formed by merging 
several groups or parties 

 ون، همبست (کارگري یا ورزشی یا سیاسی و غیره)، اتحادیهفدراسی

 fee 
 a fixed charge for a privilege or for 
professional services 

ي ارباب فئودال به رعیت داده می شد، (در اصل) زمینی که در مقابل بیگاري از سو
 از اعطاي این نوع زمینبیگاري یا دیگروظایف ناشی ،حق داشتن این نوع زمین، تیول

 feeble 
 pathetically lacking in force or 
effectiveness 

 نزار، زار، نحیف، سست، بی حال، بی نا، ناتوان، ضعیف

 feed 
 provide as food 

 دنادن، (تغذیه) داخوراك دادن، غذا د

 feedback 
 the process in which output of a system 
is returned to input 

 پس خوراند، بازخورد

 feign 
 make believe with the intent to deceive 

 (در اصل) شکل دادن به، دیس دار کردن

 feigned 
 not genuine 

 (نادر) ساختگی، وانمودین، متظاهرانه
 
 

 feisty 
 showing spirit and courage 

 

 fell 
 the act of cutting something down (as a 
tree) 

 انداختن، زمین زدن مینبرز

 fell 
 cause to go down by or as if by 
delivering a blow 

 برزمین انداختن، زمین زدن

 fellow 
 a boy or man 

ه ویژه اگر مرد باشد)، هم رتبه، هم (در اصل) همکار، همدست، همیار، شریک، انباز (ب
 نه، هم طبقهشان، هم زی

 fellowship 
 the state of being with someone 
 مصاحبت، همدمی، هم سخنی، هم نشینی، رستاد، وراشتاد، دوستی، اخوت، رفاقت

 female 
 of the sex that produces eggs from which 
offspring develop 

 (male برابر: نر رد) ماده، ماچه، الس

 feminism 
 a doctrine that advocates equal rights 
for women 

 مرد، جنبش آزادي زنان بري زن وجنبش برا

 fern 
 a flowerless, seedless plant with fronds 
that uncurl upward 

که به جاي  Filicophyta انواع گیاهان متنوع) (گیاه شناسی) سرخس
 ، کیلکان(ه هاگ تولید مثل می کننداتخم ریزي از ر

 ferry 
 a boat transporting people or vehicles 
over a body of water 
فري (کشتی مسافربر و باربر که مرتب از یک سوي رودخانه یا دریاچه یا دریا بسوي 

 دیگر رفت و آمد می کند و کار پل را انجام می دهد)

 fertile 
 capable of reproducing 

 بارور، حاصلخیز، پر ثمر، وهنل، پر میوه، پرحاصل، برومند، زاینده
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 fertilise 
 make fertile or productive 

 

 fertilizer 
 any substance used to improve the 
quality of soil 

 (شخص یا دستگاه) کود دهنده، کود افشان

 fervent 
 characterized by intense emotion 

 ن، تفسانگرم، سوزا

 fester 
 ripen and generate pus 

 چرك کردن (زخم و غیره)، گزك زدن

 fetch 
 go or come after and bring or take back 

 (رفتن و) آوردن، آمدن و بردن، بازآوردن

 fibre 
 a slender and greatly elongated 
substance capable of being spun into yarn 

 یف، بافترشته، تار، نخ، ل

 fickle 
 liable to sudden unpredictable change 

 ی مهر، ناپایدارن، دمدمی مزاج، الن، بی وفا، بهوس باز، بوالهوس، دمدمی، متلو

 fiction 
 a literary work based on the imagination 

(هر چیزي که ساخته ي تخیل و اندیشه است) چیز ساختگی، تخیلی، غیر واقع، 
 ار گونه، پندارش، وانمود، وهم، چیز مجهول،خیال پردازيپندر، پندا

 fictional 
 related to or involving imaginative 
literary work 

 خیالی، فرضی، افسانه اي

 fictitious 
 formed or conceived by the imagination 

مودین، ی، داستان مانند، داستان گونه، غیرواقعی، ساختگی، وانپندارشی، تخیل
 وهمی، خیالی، دروغین، دروغی

 fiddling 
 (informal) small and of little 
importance 

 کم ارزش، کم اهمیت، ناچیز، بی فایده

 fidelity 
 the quality of being faithful 

 وفا، وفاداري، پایبندي، وظیفه شناسی، پیروي از تعهدات و وظایف، پیمان داري

 fidget 
 move restlessly 

وول خوردن، (به واسطه ي ماللت یا عصبی بودن و غیره) مرتب با چیزي ور رفتن، 
 تن، (مرتب) جم خوردن، لوشیدنآرام نگرف

 field 
 extensive tract of level open land 

 دشت، هامون، زمین هموار، (جمع) زمین هاي دور شهر

 fieldwork 
 a temporary fortification built by 
troops in the field 

 (ارتش) سنگربندي موقت، سنگر خاکی

 fierce 
 marked by extreme and violent energy 

 درنده، سبع، دد منش، ژیان، درنده خو، شرزه، هار

 figurative 
 not literal 

 وابسته به نقاشی و تصویر، فرتوري، تندیسی، تصویري

 figure 
 the form or shape of a person's body 

 ریخت، شکل، دیس، نگار، نمایه، سنبات، رخساره

 file 
 record in a public office or in a court 
of law 

 پرونده، پوشه، دوسیه، کالسور، (مجازي) سابقه

 filial 
 designating the generation following the 
parental generation 

 ، در خور فرزندفرزندي، فرزندانه، پدر و فرزندي، مادر و فرزندي

 Filipino 
 of or relating to or characteristic of 
the Philippines or its people or customs 

 اهل فیلیپین، فیلیپینی

 filter 
 device that removes something from what 
passes through it 

یلتر، پرویزن، پا الیه، (اسباب تصفیه ي آب و گاز و هوا) پالونه، صافی، پاالوان، بیزه، ف
 پاالگر، مشتوك
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 final 
 an examination administered at the end 
of an academic term 

 ن، آخر، غاییپایانی، نهایی، فرجابین، آخری

 finale 
 the closing section of a musical 
composition 

 (موسیقی نمایش) پایانه، بخش آخر، پسین بخش

 finance 
 the commercial activity of providing 
funds and capital 

مور مالی، دارایی، تدارکات مالی، پول الیه، اکشور) م(منابع مالی شخص یا سازمان یا 
 یابی

 financial 
 involving fiscal matters 

 مالی

 financial aid 
 money to support a worthy person or 
cause 

 مالی

 fingerprint 
 a print made by an impression of the 
ridges in the skin of a finger; often 
used for biometric identification in 
criminal investigations 

 (fingerprinting انگشت نگاري یا)

 finite 
 bounded in magnitude or spatial or 
temporal extent 

 ان، فرجام دار، فانید، کران بسته، باکرپایان دار، کرانمن محدود، متناهی،

 finitude 
 the quality of being finite 

 دیت، پایان داري، پایان پذیري، فانی بودن، فنا، با کرانیدن، محدومحدود بو

 firewood 
 wood used for fuel 

 اري، چوب سوختی، هیمههیزم، چوب بخ

 firm 
 not soft or yielding to pressure 

 ماسیده، قرصسفت، سخت، 
 

 firmly 
 with force 

 محکم، ازروي ثبات یاوفاداري، ازروي متانت

 fish 
 any of various mostly cold-blooded 
aquatic vertebrates 

 (جانور شناسی) ماهی

 fist 
 a hand with the fingers clenched in the 
palm 

 مشت

 fit 
 meeting adequate standards for a purpose 

 درخور بودن، تناسب داشتن با، سزیدن، سزاوار بودن

 fitness 
 the quality of being suitable 

 شایستگی، در خور بودن، سزاواري، مناسبت، برازندگی، به جایی، بهنگامی

 flagrant 
 conspicuously and outrageously bad or 
reprehensible 

 ح (قبیحانه)، شنیع، فاحشحانه)، قبیبسیار بد، زننده، شرم آور، وقیح (وقی

 flail 
 an implement with a handle and a free 
swinging stick 

 خرمن کوب، دنگ

 flair 
 a natural talent 

 (دراصل) شم، بویایی، قدرت بویایی، قدرت تشخیص

 flame 
 combustion of materials producing heat 
and light and smoke 

 فرازه، وخشه، تابا، الو، ورزم، لخچه، گر(ي آتش)، آ شعله، زبانه

 flap 
 move in a wavy pattern or with a rising 
and falling motion 

زي را می پوشاند) (هرچیز مسطح و شل و آویخته که پرده وار دهانه یا مدخل چی
 پرده، در
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 flash 
 emit a brief burst of light 

یدن، چشمک زدن، سوسو و متناوب)، برق زدن، درخشفروزان شدن (به طور شدید 
 زدن، رخشیدن

 flask 
 bottle that has a narrow neck 

 آزمایشگاه، بالون(آزمایشگاه) بطري 

 flat 
 having a surface without slope 

 صاف، مسطح، بی پستی و بلندي، سنگ صاف، تخت

 flatten 
 make flat or flatter 

، (out :معموال با) ن یا شدنن، پهنیدن، تخت کردصاف کردن، مسطح کرد
 کردن، هموار شدن یا کردنهموار شدن یا 

 flatter 
 praise somewhat dishonestly 

تعریف بی جا کردن، زیادي تعریف کردن، چاپلوسی کردن، گریسیدن، لوسیدن، 
 مداهنه کردن، موس موس کردن، پلواس کردن،چرب زبانی کردن، تملق گفتن

 flaunt 
 display proudly 

دن، شکوهیدن، به رخ کشیدن، الفیدن، پز دادن، جوالن دادن، چمیدن، بالیدن، نازی
 الپ آمدن

 flavour 
 the taste experience when a savoury 
condiment is taken into the mouth 

 flavor رجوع شود به

 flaw 
 an imperfection in an object or machine 

 الماس و غیره) ترك، خدشه، شکاف، شکست، شکستگی شیشه و (چینی و

 flawless 
 without a weakness or defect 

 بی مو، بی عیب

 flea 
 any wingless bloodsucking parasitic 
insect noted for ability to leap 

که پهن  Siphonaptera انواع حشرات راسته ي) (حشره شناسی) کک
 (ر هستندو بی بال و خونخوا

 
 

 fleck 
 a small contrasting part of something 

 آفتاب ن تر از زمینه) لکه، سایهلک، خال (نقطه یا بخش روش

 flee 
 run away quickly 

 فرار کردن، ورمالیدن، گریختن، دررفتن، احتراز کردن، دوري کردن، برمالیدن

 fleet 
 group of aircraft operating under the 
same ownership 

 ناوگان

 fleeting 
 lasting for a markedly brief time 

 زودگذر، ناپایا

 flesh out 
 add details, as to an account or idea 

 گوشت (در بدن انسان یا جانور زنده)، ماهیچه

 flexibility 
 the property of being easily bent or 
shaped 

 ، رامی، خوي رام شوندهتغییرپذیرينرمی، پیچ خوري، قابلیت انحنا، 

 flexible 
 able to bend easily 

 م پذیر، خم شدنی، با نرمشطاف پذیر، نرم، خقابل انعطاف، انع

 flick 
 throw or toss with a quick motion 

رمکوب، ضربه ي (ضربه ي تند و سبک مثال با شالق یا کاغذ تاشده) نرمکوبه، ن
 مالیم، تلنگر

 flicker 
 flash intermittently 

 رکت دادن(بیشتر در مورد پرندگان) بال زدن، پرپرزدن، (بال ها را) تند ح

 flight 
 an instance of traveling by air 

 پرواز، طیران

 flimsy 
 a thin strong lightweight translucent 
paper 

، زود خراب (نازك و بدساخت و کم دوام) پیزري، زپرتی، پوشالی، سست و بی دوام
 شو، ناپایا
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 flint 
 a hard kind of stone 

 سنگ آتشزنه، سنگ چخماق، مرو

 flip 
 turn upside down, or throw so as to 
reverse 

 (با یک حرکت تند) انجام دادن

 flock 
 a group of birds 

 (دسته ي گوسفند یا بز و پرنده و غیره) گله، رمه

 flood 
 the rising of a body of water and its 
overflowing onto land 

 تندآب سیل،

 flora 
 all the plant life in a particular 
region or period 

 (همه ي گیاهان محل یا دوران بخصوص) گیا، گیاگان، فلور، گیاهان

 floral 
 relating to or associated with flowers 

 دار بته گلدار، گلسان، گل مانند، گلینه، گل

 flourish 
 grow vigorously 

 (در اصل) شکوفه کردن، گل دادن

 flourish 
 make steady progress 

 (در اصل) شکوفه کردن، گل دادن

 flourishing 
 very lively and profitable 

 پیشرفت کننده، رشدکننده، اباددرحال ترقی، 

 flower 
 reproductive organ of plants especially 
if showy or colorful 

 گل

 fluctuate 
 move or sway in a rising and falling or 
wavelike pattern 

ان کردن، افت و خیز کردن، موج وار پس و پیش رفتن، باال و پایین رفتن، نوس
 حرکت کردن، حرکت موجی داشتن، دایما در تغییر بودن

 fluctuation 
 an instance of change 

 ، تردید، بی ثباتیوتنزل، دودلیتغییر، ترقی 

 flue 
 a conduit to carry off smoke 

، تنوره، هواکش، (لوله یا راهی که دود و گاز و غیره را از آن عبور دودکش، بخارکش
 می دهند) لوله ي بخاري، لوله ي آبگرمکن (وغیره)، لوله ي وسط سماور

 fluency 
 powerful and effective language 

 (سخن و نگارش) روانی، (گفتار) راحتی، زبان آوري فصاحت، شیوایی،

 fluent 
 expressing yourself readily, clearly, 
effectively 

 شیوا، فصیح، روان، سلیس، رسا، گویا، زبان آور

 flush 
 rinse, clean, or empty with a liquid 

 (به سرعت جاري و پخش شدن) روان شدن یا کردن

 flustered 
 thrown into a state of agitated 
confusion 

ن، آسیمه کردن یا شدن، دستپاچه کردن اندروا کردن یا شدن، سرگشته کردن یا شد
شدن، عصبی کردن یا شدن، هاج و واج کردن یا شدن، کالیوه کردن، هاژ کردن یا  یا

 شدن

 flutter 
 flap the wings rapidly or fly with 
flapping movements 

 (بدون پرواز یا طی پرواز کوتاه) بال بال زدن، پرپر زدن

 foam 
 a mass of small bubbles formed in or on 
a liquid 

 کف (روي آب و شیر جوشیده و غیره)

 focus 
 the concentration of attention or energy 
on something 

 کانون

 focus 
 become concentrated 

 کانون
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 fodder 
 coarse food composed of plants or leaves 
and stalks 

 غیره)، علوفه، علیق، گیهه خوراك دام (یونجه و ذرت و جو و

 foetus 
 an unborn or unhatched vertebrate in the 
later stages of development showing the 
main recognizable features of the mature 
animal 

 fetus رجوع شود به

 foil 
 hinder or prevent, as an effort, plan, 
or desire 

 زرورق، زرك ، کاغذ (آلومینیم)،ورقه ي نازك (فلزي)

 fold 
 bend or lay so that one part covers the 
other 

 تاکردن یا شدن، تازدن

 folklore 
 the unwritten stories and proverbs and 
songs of a culture 

 فرهنگ عامه، فرهنگ مردم اور،مردم ب

 folly 
 the trait of acting stupidly or rashly 

 ت، ابلهی، خریت، سبک سري، بی خردي، کالیوگی، گولی، نابخردياقحم

 fond 
 having or displaying warmth or affection 

 شیفتهدوست دار، دل باخته، 

 fond 
 having a strong preference or liking for 

 دوست دار، دل باخته، شیفته

 food pyramid 
 (ecology) a hierarchy of food chains 
with the principal predator at the top; 
each level preys on the level below 

 (مصر) هریک از اهرام

 footbridge 
 a bridge designed for pedestrians 

 پل عابر پیاده، پل پیادگان
 

 for instance 
 as an example 

 (در اصل) درخواست مصرانه، التماس شدید

 forage 
 collect or look around for, as food 

 خوراك دام، دام خوراك، علوفه، علیق

 force 
 influence that results in motion, 
stress, etc. when applied 

 زور، نیرو، قدرت

 forcing out 
 the act of expelling or projecting or 
ejecting 

 بیرون، خارج، برون یرون از، در فاصله از، خارج از، به بیرون،دور از، ب

 forearm 
 the part of the superior limb between 
the elbow and the wrist 

 (بخشی از دست که بین آرنج و مچ قرار دارد) ساعد، پیش دست، دستوانه

 forebear 
 a person from whom you are descended 

 نیا، جد (اجداد)

 forebode 
 make a prediction about; tell in advance 

پیشگویی کردن، از پیش (درباره ي چیزي) خبر دادن، پیش نمایی کردن (به ویژه 
 درباره ي چیزهاي بد)، بدیمن بودن، بدشگون بودن،حاکی بودن

 foreboding 
 a feeling of evil to come 

(به ویژه در مورد چیزهاي شوم) پیش نما، بدشگون، بدیمن، دلواپس کننده، نگران 
 دهکنن

 forecast 
 a prediction about how something will 
develop 

 (قدیمی) پیش گویی کردن

 forefinger 
 the finger next to the thumb 

 انگشت سبابه، انگشت اشاره

 forefoot 
 a front foot of a quadruped 

 (جانوران داراي چهار پا یا بیشتر) پاي جلو، پاي پیش، دست
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 forefront 
 the part that is most forward or nearest 
the viewer 

 خط مقدم، صف جلو، جلوتر از همه

 forego 
 do without or cease to hold or adhere to 

بودن، پیش بودن، قبال آمدن،  ارجحیت داشتن، (از نظر زمان یا مکان یا رتبه) جلوتر
 ارشدیت داشتن

 foreland 
 a natural elevation 

 نگ پوزه، سدماغ

 foremost 
 ranking above all others 

 (از نظر زمان یا مکان) نخست، اول، جلوترین، پیش ترین، پیشاپیش

 foresee 
 realize beforehand 

 پیش نگري کردن، پیش بینی کردن، از پیش دانستن

 foreshadow 
 indicate by signs 

یه (ي شوم) افکندن بر، نشانه حکایت از چیزي کردن (معموال چیز بد)، از پیش سا
 پیش خبر دادن، پیش آگاهی دادن (ي چیزي) بودن، از

 foresight 
 seeing ahead; knowing in advance; 
foreseeing 

 بینیپیش بینی، مآل اندیشی، آینده نگري، احتیاط، پایان 

 forest 
 a large, densely wooded area filled with 
trees and plants 

 جنگل

 foreword 
 a short introductory essay preceding the 
text of a book 

 ي کتاب به ویژه اگر توسط کسی سواي نویسنده باشد) پیش گفتار (مقدمه

 forfeit 
 lose the right to or lose by some error, 
offense, or crime 

 تاوان، جریمه، جزا
 
 
 

 forgery 
 criminal falsification by making or 
altering an instrument 

 چالك، بنچاك سازي جعل،

 forgo 
 do without or cease to hold or adhere to 

 (در اصل) جلو زدن از، سبقت گرفتن بر

 form 
 a perceptual structure 

 دیسه، قواره، کرپیس، وش، پش، شکل، ریخت، د

 formal 
 in accord with established conventions 
and requirements 

 رسمی

 formality 
 a requirement of etiquette or custom 

 رسمیت، رسمی بودن، رودربایستی، تکلف، اسلوب مندي

 format 
 the general appearance of a publication 

و نوع کاغذ و حاشیه بندي و فواصل سطرهاي صفحه یا  ل و نوع حروف(اندازه و شک
و غیره) صفحه آرایی، قطع کتاب،شکل صفحه (در مقایسه با محتواي کتاب یا جزوه 

 )، دیس پردازيآن

 former 
 the first of two or the first mentioned 
of two 

 دهنده، دیسگر، تشکیل دهنده، سازگر، سازندهشکل 

 formerly 
 at a previous time 

 در گذشته، سابقا، در زمان هاي پیش، قبال

 formidable 
 extremely impressive in strength or 
excellence 

 فناك، ژیانمهیب، ترس انگیز، هولناك، رعب انگیز، خو

 formula 
 a group of symbols that make a 
mathematical statement 

 فرمول، ریختاره، دیسه
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 formulate 
 prepare according to instructions 

ین کردن، دن، دیسه کردن، تدو(یا درآوردن)، ریختاره دابه صورت فرمول بیان کردن 
 تنظیم کردن، فرموله کردن

 formulation 
 the act of inventing or contriving an 
idea or explanation 

 ي، تنظیمقاعده سازي، دستورسازي، تبدیل بقاعده رمز

 fort 
 a defensive structure 

 دژ، قلعه (ي نظامی)، کالت

 forte 
 an asset of special worth or utility 

(محکم ترین و کاري ترین بخش شمشیر میان قبضه و وسط تیغه) لبه ي تیز 
 شمشیر، برانگاه

 forth 
 forward in time, order, or degree 

 ش، (به) جلو(جا یا زمان یا درجه) به پی

 forthcoming 
 at ease in talking to others 

 ارائه، زودآیند، قریب الوقوعر چاپ، آماده ي در دست تهیه، زی

 fortify 
 make strong or stronger 

 تقویت کردن، نیرومند کردن، زورمند کردن، توانمند کردن

 fortitude 
 strength of mind that enables one to 
endure adversity 

 بردباري، شکیبایی

 fortnight 
 a period of fourteen consecutive days 

 (بیشتر در انگلیس) دو هفته، چهارده روز

 fortuitous 
 lucky; occurring by happy chance 

 اتفاقی، بختی، تصادفی

 fortuitously 
 by good fortune 

 بطوراتفاقی، برحسب اتفاق، اتفاقا، تصادفا
 

 fortunate 
 having unexpected good luck 

 کامکارنیکبخت، خوشبخت، خوش شانس، بهروز، 

 forty 
 the cardinal number that is the product 
of ten and four 

 چهل، چهل تا

 forum 
 a public facility to meet for open 
discussion 

ی در آنجا کنکاش یا (روم باستان) میدان شهر (که برخی امور سیاسی و قانون
 )رسیدگی می شد

 fossil 
 the remains of a plant or animal from a 
past geological age 

 (در اصل) هر سنگ یا ماده ي کانی استخراج شده

 fossil fuel 
 fuel consisting of the remains of 
organisms preserved in rocks in the 
earth's crust with high carbon and 
hydrogen content 

 زغال سنگ و نفت)سوخت هاي سنگواره اي، سوخت هاي کانی (به ویژه 

 foster 
 providing nurture though not related by 
blood or legal ties 

 ی و غیره را)پرورش دادن، بار آوردن، پروراندن (به ویژه کودك سرراه

 foul 
 highly offensive; arousing aversion or 
disgust 

 (بو) متعفن، گند، بدبو، گندناك، گست، شمغند، شماگند

 found 
 food and lodging provided in addition to 
money 

 find : زمان گذشته و اسم مفعول فعل

 found 
 set up or lay the groundwork for 

 find : زمان گذشته و اسم مفعول فعل

 foundation 
 the basis on which something is grounded 

 پی افکنی، بنیادگذاري، تاسیس، برپا سازي
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 fountain 
 a structure from which a jet of water 
arises 

 فواره، جهاب، فشانه، آبفشان

 foyer 
 a large entrance or reception room or 
area 

 نی) سرسرا، البی(به ویژه در هتل یا تئاتر و سینما یا ساختمان هاي آپارتما

 fraction 
 a small part or item forming a piece of 
a whole 

(تکه یا بخشی که از چیزي کنده یا جدا شده باشد) پاره، تکه، بخش، خرده، (در 
 عشاي ربانی) ریزه کردن نان (و دادن هر قطعه به یکی از حضار)

 fracture 
 breaking of hard tissue such as bone 

 (استخوان و غیره)، شکستگیت شکس

 fragile 
 easily broken or damaged or destroyed 

 زودشکن، شکستنی، شکننده

 fragment 
 a piece broken off or cut off of 
something else 

پاره، قطعه، بریده، جز، (تکه یا جزئی که از چیزي کنده یا جدا کرده باشند) تکه، 
 (اجزا)، بخش، قسمت، شکنه

 fragrance 
 a pleasingly sweet olfactory property 

 بوي خوش، رایحه

 frail 
 physically weak 

 زودشکن، زودآسیب، شکننده، ظریف،لطیف، کاووس، پاژ

 frailty 
 the state of being weak in health or 
body 

 (به ویژه اخالق و اراده) ضعف، ضعف نفس، گمراهی پذیري، سستی

 frame 
 the internal structure that gives an 
artifact its shape 

ه)، هیکل، تخوان بندي (ساختمان و پل و غیر، بدنه، تنه، اسچهارچوب، چارچوب
 اندام، پیکر، جثه

 

 framework 
 the underlying structure 

 چوب بست، کالبد، استخوان بندي، زیرسازي، سفت کاري

 France 
 a republic in western Europe 

 آناتول فرانس (نویسنده ي فرانسوي)

 franchise 
 a statutory right or privilege granted 
by a government 
 (در اصل) معافیت (از بیگاري یا مالیات یا خدمت و غیره)، بخشودگی، جواز، پروانه

 frank 
 characterized by directness in manner or 
speech 

 اسم خاص مذکر

 fraud 
 intentional deception resulting in 
injury to another person 

 کالهبرداري، غبن وق)(حق

 fraught 
 filled with or attended with 

 آکنده (از)، پر (از)، مملو (از)، سرشار (with :با)

 freak 
 a person or animal that is markedly 
unusual or deformed 

 غریب، عجیب الخلقه، هیوالیا گیاه) عجیب و (انسان یا حیوان 

 freak out 
 lose one's nerve 

 (انسان یا حیوان یا گیاه) عجیب و غریب، عجیب الخلقه، هیوال

 freight 
 goods carried by a large vehicle 

(حمل کاال به ویژه کاال به مقدار یا وزن زیاد از راه هوا یا خشکی یا دریا) ترابري، 
 ، حملترابرد

 French 
 of or pertaining to France or the people 
of France 

 فرانسه انزب

 frequency 
 the number of occurrences within a given 
time period 

 مکرر بودن، چند بارگی، تکرار، روي دادن به طور مکرر، بس رخداد، وفور، کثرت
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 frequent 
 coming at short intervals or habitually 

 مکرر، پی در پی، بس رخده، چند باره، بسایند، بسامدین

 frequently 
 many times at short intervals 

 اغلب، مکررا، به طور پی در پی، دم به دم، بسایندانه، به کرات

 freshman 
 a first-year undergraduate 

سال اول  (که در امریکا(امریکا) دانشجوي سال اول (دانشگاه)، دانش آموز کالس نهم 
 ه به سال اولبست،وا(fresher :در انگلیس می گویند) دبیرستان است)

 fret 
 be agitated or irritated 

جویدن (و از  (upon یا on یا into:با)(مانند موش یا بید) خوردن، 
 بین بردن)

 friction 
 the resistance when a body is moved in 
contact with another 

 سایش، اصطکاك، مالش

 Friday 
 the sixth day of the week; the fifth 
working day 

 (Th و Thu ،Thur ،Thurs : مخفف) پنج شنبه

 friendship 
 the state of being a helpful ally 

 دوستی، رفاقت، یارمندي، دوستاري

 frightened 
 made afraid 

 هراسیده، ترسیده، وحشت زده

 frigid 
 extremely cold 

 (بسیار) سرد، منجمد، یخ زده، بستناك، سجیده

 fringe 
 an ornamental border of short lengths of 
hanging threads 
(جامه یا پرده یا فرش و غیره) حاشیه ي تزیینی (که از ریسمان یا قیطان آویزان یا 

 قلمبه کرده درست شده است) ریشه، شرابه
 
 
 
 

 fringe 
 the outside boundary or surface of 
something 

تزیینی (که از ریسمان یا قیطان آویزان یا ) حاشیه ي فرش و غیره(جامه یا پرده یا 
 قلمبه کرده درست شده است) ریشه، شرابه

 frock 
 a one-piece garment for a woman; has 
skirt and bodice 

 رداي راهبان، قبا

 from scratch 
 from the beginning, especially without 
relying on resources or other advantages 

 از

 frontier 
 a wilderness at the edge of a settled 
area of a country 

 (میان دو کشور یاناحیه) مرز، سر حد

 frown 
 a facial expression of dislike or 
displeasure 

 on :با)گرمه در هم کشیدن، عبوس شدن، اخم کردن، ابرو در هم کشیدن، س
یلی نگاه کردن به، ناچیز ه)، (مجازي) با بی مبا اخم نگاه کردن (ب (upon یا

پنداشتن، از سر سیري (به چیزي) نگاه کردن، ناپسند شمردن، ناخشنودي نشان 
 دادن

 frugal 
 avoiding waste 

 صرفه جو، مقتصد، مانبد، هزینه اندیش

 fruit 
 the ripened reproductive body of a seed 
plant 

 میوه، ثمر، بار، بر

 fruitful 
 productive or conducive to producing in 
abundance 

 پر میوه، بارور، پر بار

 fruitless 
 unproductive of success 

 بی میوه، بی بر، بی بار
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 frustrate 
 hinder or prevent, as an effort, plan, 
or desire 

جه کردن، بی ثمر خنثی کردن، بیهوده کردن، عقیم گذاشتن، بی اثر کردن، بی نتی
 ردن، ناکارا کردنکردن، نقش بر آب ک

 frustrated 
 disappointingly unsuccessful 

 بی نتیجه، باطل، بیهوده، عقیم مانده

 frustrating 
 preventing realization or attainment of 
a desire 

 

 frustration 
 an act of hindering someone's plans or 
efforts 

 استیصال، درماندگی، عجزمی، ناکا

 fuel 
 a substance that can be consumed to 
produce energy 

 سوخت

 fuel 
 provide with an energy-producing 
substance 

 سوخت

 fulfil 
 meet the requirements or expectations of 

 انجام دادن، اجراکردن، تمام کردن، بپایان رساندن، براوردن

 fulfillment 
 the act of consummating something, as a 
desire or promise 

 تکمیل، اجراء، انجام

 fulfilment 
 the act of consummating something (a 
desire or promise etc) 

 انجام، اتمام، تکمیل، اجرا

 full-time 
 for the standard number of hours 

 (part time وقتدر برابر: پاره ) تمام وقت
 
 

 fully grown 
 (of animals) fully developed 

 کامال، به طور کامل، کال، درست، تمام و کمال

 fume 
 a cloud of fine particles suspended in a 
gas 

 م، دود و دم، هرم، گاز دود(معموال جمع) گاز (زننده یا کشنده)، بخار، د

 fumes 
 gases ejected from an engine as waste 
products 

 

 function 
 what something is used for 

 عمل، کار، کنش، خویش کاري، کارکرد، عملکرد، کارگزاري

 fund 
 a reserve of money set aside for some 
purpose 

ی کنار نهاده شود) وجه (وجوه)، ار بخصوصپول یا معادل آن که براي ک -(جمع 
 پول بودجه (به منظور خاص)،

 fundamental 
 serving as an essential component 

 بنیادي، اساسی، پایه اي

 funding 
 financial resources provided to make 
some project possible 

شود) وجه (وجوه)،  ا معادل آن که براي کار بخصوصی کنار نهادهپول ی -(جمع 
 پولبودجه (به منظور خاص)، 

 fungus 
 a spore-producing organism that lacks 
chlorophyll 

 بخشی از - Eumycota از گروه) (گیاه شناسی) قارچ
thallophytes - یز جزو آن هستندکپک ها و زنگ ها و سیاهک ها ن) ،

 گولک

 funnel 
 a conically shaped utensil with a narrow 
tube at one end 

 قیف، بتو، تگاب

 furbish 
 polish and make shiny 

 (با مالیدن) برق انداختن، جال دادن، براق کردن، پرداخت کردن، صیقل دادن
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 furious 
 marked by extreme anger 

 خشمگین، برآشفته

 furl 
 form into a cylinder by rolling 

ل) پیچیدن (به طوري که تی) دور چوب (یا دیرك یا دک(به ویژه پرچم یا بادبان کش
 هتزاز در نیاید)، جمع کردندر باد به ا

 furnace 
 an enclosed chamber in which heat is 
produced for a building 

 کوره، تنور، تون، (دستگاه) گرمازا

 furnish 
 provide with objects or articles that 
make a room usable 

 یه کردنفراهم کردن، دادن، در دسترس گذاشتن، ته

 furniture 
 furnishings that make a room or other 
area ready for occupancy 

 (در اصل) فراهم سازي، در دسترس گذاري، مجهز سازي

 furrow 
 a long shallow trench in the ground 

 ، شدیارشیار (در اثر شخم زدن زمین)، شتکار

 further 
 to or at a greater extent or degree or a 
more advanced stage 

 بیشتر، دیگر، اضافی

 furthermore 
 in addition 

 عالوه بر این، از سوي دیگر، وانگهی

 furtive 
 secret and sly or sordid 

 دزدانه، زیر جلی، پنهانی، یواشکی، دزدکی، مخفیانه

 fuse 
 any igniter used to initiate the burning 
of a propellant 

 برق) فیوزجوش دادن یا خوردن , ((فلزات و غیره) به هم 

 fuselage 
 the central body of an airplane holding 
crew and passengers 

 بدنه ي هواپیما (بدون بال ها و دم و موتور)

 fusion 
 the act of melding or melting together 

 هم جوش دادن، هم گدازش، هم گدازي، لحیم کردن، کنجل ی، بههمجوش

 fuss 
 an excited state of agitation 

(فعالیت هیجان آمیز و غیرضروري) جنجال، غوغا، بیا و برو، جوش و خروش، فتنه، 
 الم شنگه، هارت و پورت، هاي و هوي

 fussy 
 exacting especially about details 

 ي، وسواسی، دیرپسنددیرخشنود، ایراد جوشی، خرده گیر و

 futile 
 producing no result or effect 

 بیهوده، عبث، بی حاصل، بی ثمر، بادرم، هرز، یاب، لغو

 futurism 
 the position that the meaning of life 
should be sought in the future 

ی در مخالفت با جهان(جنبشی که توسط نقاشان ایتالیایی کمی پیش از جنگ اول 
 وریسمسنت گرایی هنري آغاز شد) آینده گرایی، فوت

 futuristic 
 seeming to come from the time yet to 
come 

 وابسته به آینده، آتی، آینده گرایانه

 gabble 
 speak (about unimportant matters) 
rapidly and incessantly 

 یده جویده حرف زدن، بلغور کردنتند و نامفهوم حرف زدن، ور زدن، جو

 gadget 
 a device or control that is very useful 
for a particular job 

 وسیله ي مکانیکی (معموال کوچک)، ابزارچه

 galaxy 
 a collection of star systems 

 کهکشان، راه شیري، ستاره انبوه

 gallant 
 having or displaying great dignity or 
nobility 

 خوش لباس و زنده دل، شیک و پیک
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 gallery 
 a porch along the outside of a building 

پوشیده (که سقف آن بر چندین ستون سوار است)، راهرو، دهلیز، گالري، گذرگاه سر 
 هشتی، سرسرا

 gallop 
 a fast gait of a horse 

 م سریع(اسب سواري) چهار نعل، تاخت، (به ویژه چهارپایان) گا

 galore 
 existing in abundance 

 اد، به وفوریفراوان، به مقدار ز

 gamble 
 take a risk in the hope of a favorable 
outcome 

 قمار کردن، به خطر انداختن، ریسک کردن

 gamut 
 a complete extent or range 

 (وسط c زیر g امروزه معادل) (موسیقی قرون وسطی) پایین ترین نت

 gang 
 an association of criminals 

 ر (که زیر نظر یک سرکارگرند)، دسته، یک گروه کارگ(در مورد انسان) گروه

 garb 
 clothing of a distinctive style or for a 
particular occasion 

 جامه، لباس ویژه ي حرفه ي بخصوصی، کسوت

 garden 
 a plot of ground where plants are 
cultivated 

 باغ، پردیس، بوستان، گلستان، باغچه

 gardening 
 the cultivation of plants 

 باغبانی

 garland 
 flower arrangement consisting of a 
circular band of foliage 
تاج گل، حلقه ي گل، گل بند، گل تاج (که به عنوان سمبل پیروزي یا افتخار بر سر 

 ین به کار می برند)می گذارند و یا براي تزی

 garret 
 floor consisting of open space at the 
top of a house 

 قفی، پستوي زیر باماتاق زیر شیروانی، اتاق زیر س

 garrison 
 a fortified military post where troops 
are stationed 

 پادگان، ساخلو، دژ، استحکامات، قرارگاه

 gather 
 assemble or get together 

 گروه آمدن آمدن،گردآوردن، جمع کردن، انباشتن، جمع آوري کردن، گرد 

 gauge 
 an instrument for measuring and 
indicating a quantity 

وسیله ي اندازه گیري، پیمانه، سنجه، درجه، اندازه، معیار، آلت سنجش، محک، 
 مقیاس

 gaunt 
 very thin especially from disease or 
hunger or cold 

گود افتاده و رنگ پریده (در اثر نحیف، الغر و استخوانی، نزار، داراي چشمان 
 مرض یا کهولت)،تکیده، الغر مردنیگرسنگی یا 

 gear 
 a toothed wheel that engages another 
toothed mechanism 

 (در اصل) لباس و ساز و برگ سرباز

 gelatin 
 a colorless water-soluble glutinous 
protein obtained from animal tissues such 
as bone and skin 
 ژالتین (که از جوشاندن کله پاچه و یا شاخ و استخوان حاصل می شود)، ژله، لرزانک

 gender 
 the biological or cultural traits 
associated with one sex 

انگلیسی جنسیت توسط ضمیر  رد) (دستور زبان) جنس، جنسیت، تذکیر و تانیث
می شود وبرخی از اسم ها نیز  انبی it و she و he :سوم شخص مفرد

ولی به طور کلی در انگلیسی  lioness :جنسیت را بیان می کنند مثال
 (نیستبرخالف آلمانی و فرانسه جنسیت رکن اساسی گرامر 

 gene 
 part of DNA controlling physical 
characteristics and growth 

 عمده اش از پروتئین و که عامل تعیین وراثت بوده و بخش) (نسل شناسی) ژن
DNA همه زا، زاد(ساخته شده است ، 

 genealogy 
 the study or investigation of ancestry 
and family history 

 شجره نامه، دودمان نامه
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 general 
 applying to all or most members of a 
category or group 

 همگانی، عمومی، مربوط به همه، کلی، عام

 generalise 
 draw from specific cases for more 
general cases 

 

 generate 
 bring into existence 

 تولید نسل کردن، پس انداختن، زادن

 generation 
 group of genetically related organisms 
in a line of descent 

 ي، ابداع، هست سازي، هستشفرآور تولید،

 generative 
 having the ability to produce or 
originate 

 وابسته به تولید مثل، تناسلی، زایشی، زاد و ولدي

 generator 
 someone who originates, causes, or 
initiates something 

 زادگرزاینده،  مولد، مولد برق، دستگاه ژنراتور، سازنده، زایگر،

 generic 
 applicable to an entire class or group 

 بسته به یک نوع یا طبقه ي بخصوصی، نوعی، تیره اي، گروهیاو

 generous 
 willing to give and share unstintingly 

گذشت، بلندنظر، گشاده دست، دست و  کریم، سخی، با سخاوت، بخشنده، دهشگر، با
 دل باز، رادمنش، لوطی

 genetic 
 relating to the study of heredity and 
variation in organisms 

 وابسته به ژن، موروثی، توارثی، زادي، زادگانی، ژنتیک

 genetics 
 the study of heredity and variation in 
organisms 

 نسل شناسی، زادگان شناسی، علم ژنتیک، زادشناسی، وراثت شناسی
 
 

 genial 
 diffusing warmth and friendliness 

 و ولد، نکاحی، زایشی(در اصل) وابسته به نکاح و زاد 

 genitalia 
 external sex organ 

 

 genocide 
 systematic killing of a racial or 
cultural group 
کشتار طبق برنامه براي براندازي ملت یا نژادي، نسل کشی، قتل عام، نژاد براندازي، 

 يپاکسازي نژاد

 genre 
 a kind of literary or artistic work 

 شاخه ه، قسم،وع، گونن

 gentrification 
 the restoration of run-down urban areas 
by the middle class 

 

 genuine 
 not fake or counterfeit 

اصیل، پاك نژاد، واقعی (در مقابل جعلی یا قالبی)، راست، بی غل و غش، داراي 
 معتبر، موثق ،تسندی

 genus 
 taxonomic group containing one or more 
species 
(زیست شناسی) جنس، سرده (که در موجودات بخشی از تیره است و به چند گونه 

 تقسیم می گردد)

 geographical 
 of or relating to the science of 
geography 

هم می  geographic) جغرافیایی، وابسته به جغرافی، گیتاشناختی
 (گویند

 geography 
 study of the earth's surface 

 جغرافی، جغرافیا، کتاب جغرافی، علم زمین نگاري، گیتاشناسی

 geological 
 of or relating to or based on geology 

 وابسته بزمین شناسی، طبقات االرضی
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 geology 
 science of the history of the earth as 
recorded in rocks 

ساختمان پوسته ي آن و اجزاي درون (دانشی که ماهیت کره ي زمین و تاریخ آن و 
 کند) زمین شناسیاع سنگ ها و سنگواره ها را بررسی می آن و انو

 geometric 
 characterized by simple geometric forms 
in design and decoration 

 زوایا و دوایر هندسی، وابسته به هندسه، داراي خطوط و

 geometry 
 the mathematics of points and lines and 
curves and surfaces 

 هندسه، علم هندسه

 germ 
 a structure from which tissue can 
develop into an organism 

 جرم، میکروب، موجودات ذره بینی (مثل باکتري ها)، یاخته، زیواچه

 German 
 of or pertaining to or characteristic of 
Germany or its people or language 

 آلمانی، اهل آلمان

 Germany 
 a republic in central Europe 

 Federal Republic of) آلمان، جمهوري فدرال آلمان
Germany) 

 germinate 
 sprout; produce buds or branches 

شدن، تندیدن،  و رشد کردن، رویاندن، آغاز به وجود جوانه زدن، شکفتن، سبز ش
 روئیدن، رستن تنده دار کردن یا شدن،

 gesture 
 motion of hands or body to emphasize a 
thought or feeling 

(حرکت بدن یا هریک از اعضاي آن براي بیان احساسات یا اندیشه) جنبش اندام، 
 دادن دست و سر و غیره (به منظور بیان چیزي)تکان 

 ghastly 
 shockingly repellent; inspiring horror 

 ن، بسیار ترسناك، سهمگیوحشتناك

 gibbet 
 an instrument of public execution 

 چوبه ي دار، صالبه

 gigantic 
 exceedingly large or extensive 

 غول آسا، غول پیکر، غول مانند، مناسب براي یک غول، غولسان

 giggle 
 laugh nervously 

وص موقعی که انسان می خنده ي توام با صداهاي زیر و متواتر غیر ارادي (بخص
 کر کر خنده د) هرهر، صدايخواهد جلو خنده ي خود را بگیر

 gill 
 organ allowing aquatic animals to obtain 
oxygen from water 

 آبشش، برانشی

 gimmick 
 any clever maneuver 

ماشین قمار، وسیله ي تقلب، آلت  براي تقلب در قمار یا (عامیانه) وسیله ي سري
 لب توجه، تمهید، حقه، ترفند،حیله،کلک، دوزو کلک، شامورتیسري، وسیله ي ج

 girder 
 a beam used as a main support in a 
structure 
(معماري و پل سازي) تیر اصلی، تیرآهن بزرگ، شاه تیر، تیرپایه، باالگر، تیر حمال، 

 آهن، پیل پا، پاال تیر

 gist 
 the central meaning or theme of a speech 
or literary work 

 (در تعقیب قضایی) علت دعوي

 given 
 acknowledged as a supposition 

 (give : اسم مفعول فعل)

 glacial 
 relating to or derived from a slowly 
moving mass of ice 

 ند، یخروديیخ مانند، یخرفت مان

 glacier 
 a slowly moving mass of ice 

شناسی) یخرود (در جاهایی که میزان ریزش برف از میزان ذوب آن بیشتر ین (زم
است برف اضافی انباشته می شود و کم کم به صورت رودي از برف و یخ با سرعتی 

 بسیار کم به حرکت در می آید)، یخچال طبیعی، یخسار، یخ پهنه، توچال

 gladiatorial 
 of or relating to or resembling 
gladiators or their combat 

 وابسته به شمشیرزنان یاپهلوانان، پهلوانانه
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 glamor 
 alluring beauty or charm (often with 
sex-appeal) 

 

 glance 
 take a brief look at 

عمود یا یک وري به جسمی (در مورد شمشیر یا گلوله یا هر نوع پرتابه) به طور غیر 
 (off معموالبا) ندخوردن و کمانه کردن یا منحرف ش

 gland 
 any of various organs that synthesize 
substances needed by the body and release 
it through ducts or directly into the 
bloodstream 

می ریزند غده هاي درون  (پزشکی) غده (اندامی که ترشحات خود را به درون بدن
میده رج از بدن می ریزند غده هاي برون ریز ناه خارا بریز و آنان که ترشحات خود 

می شوند مثال غده هاي مولد عرق برون ریزند و غده هاي مولد هورمون ها درون 
 ریزند)، دشپل،مازوبار، بلوط بار

 glasshouse 
 a building with glass walls and roof 

 لخانهیس) گ(انگل

 gleam 
 a flash of light 

 ش، پرنگر، تاببرق نوشعاع نور، 

 gleaming 
 bright with a steady but subdued shining 

 شعاع نور، برق نور، تابش، پرنگ

 glee 
 great merriment 

 شادمانی، سر و صدا و شادي، خوشحالی، هلهله، شعف

 glide 
 move smoothly and effortlessly 

ن، به آسانی روان سریدن، سر خوردن، به آسانی و نرمی حرکت کردن، لیز خورد
 شدن، سراندن، سر دادن

 glimpse 
 a quick look 

 نگاه اجمالی کردن، اجماال دیدن، براي لحظه اي دیدن

 glimpse 
 a brief or incomplete view 

 نگاه اجمالی کردن، اجماال دیدن، براي لحظه اي دیدن

 glint 
 a momentary flash of light 

 ابناکی، تاللودرخشش متواتر، سوسو زدن، ت

 glisten 
 be shiny, as if wet 

 یا خیس) برق زدن، درخشیدن، باز تابیدن (در مورد سطوح صیقل شده

 glitch 
 a fault or defect in a computer program, 
system, or machine 

غیر عادي برق، ر و غیره) عیب فنی، جریان قوي و اشتباه، سهو، تصادف بد، (کامپیوت
 گلیچ

 glitter 
 the quality of shining with a bright 
reflected light 

 درخشندگی داشتن، (در مورد چیزهاي براق) برق زدن، درخشیدن

 global 
 involving the entire earth 

 گرد، کروي، توپ مانند

 global warming 
 a rise in the average temperature of the 
earth's atmosphere 

 وپ مانندروي، تگرد، ک

 globe 
 an object with a spherical shape 

 کره، توپ، هر چیز گرد، گوي

 gloom 
 an atmosphere of depression and sadness 

 ترشرویی کردنافسرده بودن، ملول بودن، دلخور بودن، 

 gloomy 
 depressingly dark 

 نیمه تاریک، گرفته، ابري و کم نور

 glorious 
 having or deserving or conferring high 
honor 

 پر افتخار، افتخار آمیز

 gloss 
 the property of being smooth and shiny 

 جال، صیقل، براقی، تاللو
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 glossary 
 an alphabetical list of technical terms 
in a field 

در آخر کتاب  کل یا خارجی یا فنی که معموال به ترتیب الفباژه هاي مش(فهرست وا
 مه، واژگان ویژه،فهرست معانیمی آید) فهرست توضیحات، واژه نا

 glossy 
 reflecting light 

 براق، جالدار، صیقلی، بازتابگر، پرداخت شده

 glove 
 handwear: covers the hand and wrist 

 دستکش

 glue 
 cement consisting of a sticky substance 
that is used as an adhesive 

 سریشم، چسب، سریش، انگم

 glutamate 
 a salt or ester of glutamic acid 

 (شیمی) نمک اسید گلوتامیک

 glutton 
 a person who is devoted to eating and 
drinking to excess 

 هبارشکمآدم پر خور، شکم پرست، شکمو، دله، 

 goad 
 stab or urge on as if with a pointed 
stick 

 چوب کوتاه سرتیز (براي راندن چهارپایان) سکه، سک، سیخک

 goal 
 the state of affairs that a plan is 
intended to achieve 

 هدف، مقصد، مقصود، آرمان

 godson 
 a male godchild 

 (godchild ود بهع شرجو) پسر تعمیدي، پسر خوانده ي روحانی

 goggles 
 tight-fitting spectacles worn to protect 
the eyes 

 عینک دودي یارنگی
 
 
 

 golf 
 a game played on a large open course 
with 9 or 18 holes 

 (ورزش) گلف، گلف بازي کردن

 goo 
 any thick, viscous matter 

 (خودمانی-آمریکا)

 goodwill 
 a disposition to kindness and compassion 

 یکخواهینیت پاك، حسن نیت، ن

 gooey 
 soft and sticky 

 (خودمانی -آمریکا )

 goosebump 
 reflex erection of hairs of the skin in 
response to cold or emotional stress or 
skin irritation 

 

 gorge 
 a deep ravine, usually with a river 
running through it 

 حلق، گلو، ناي

 gorgeous 
 dazzlingly beautiful 

 عالی، پرجالل و جبروت، پرطنطنه، مجلل

 gorilla 
 largest anthropoid ape 

 (Gorilla gorilla) (جانور شناسی) گوریل

 gory 
 covered with blood 

 خونین، پوشیده از خون لخته شده یا خشکیده

 gossip 
 light informal conversation for social 
occasions 

 گویش ها) مادر تعمیدي، مادر خوانده ي روحانینون در برخی (در اصل و اک
 ، دوست صمیمی(godchild رجوع شود به)

 govern 
 exercise authority over, as of nations 

 حکومت کردن، اداره کردن
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 government 
 the system or form by which a community 
is ruled 

 حکومت، دولت

 governor 
 the head of a state authority 

 حاکم، کیا، خدیو، حکمران، استاندار، فرماندار، فرمانفرما، (آمریکا) فرماندار ایالتی

 grab 
 take or seize suddenly 

 قاپیدن، ناگهان و با زور گرفتن

 grace 
 elegance and beauty of movement or 
expression 

 رعنایی، گیرایی، جمال، دلرباییمتانت، موزون بودن، زیبندگی، طنازي، وقار، 

 graceful 
 characterized by beauty of movement, 
style, or form 

رعنا، موزون، زیبنده، با وقار، زیبا، دلربا، پر موهبت، پر لطف، طناز، خوش ترکیب، 
 خوش ریخت

 grade 
 a position on a scale of intensity or 
amount or quality 

 رتبه، مرحله، پلهارج، پایه، مدرجه، زینه، 

 gradual 
 proceeding in small stages 

 تدریجی، کم کم، اندك اندك (بر عکس ناگهان یا یک دفعه)، نرم نرمک

 gradually 
 in a gradual manner 

 بتدریج، رفته رفته، کم کم، متدرجا

 graduate 
 receive an academic degree upon 
completion of one's studies 

 فارغ التحصیل، فرهیخته، دانش آموخته، کسی که دوره اي را تمام کرده است

 grain 
 a cereal grass 

 (گندم و سایر غالت) دانه، جودانه، حبه، گندمه

 grammar 
 the branch of linguistics that deals 
with sentence structure 

 دستور زبان، گرامر، صرف و نحو

 grammatical 
 of or pertaining to the rules that 
structure language 

 وابسته به دستور زبان، گرامري، دستوري، صرفی و نحوي

 grand 
 large and impressive in physical size or 
extent 

 اعظم، واال، بزرگوار

 grandeur 
 the quality of being magnificent or 
splendid 

 کوه، ابهت، هیبتعظمت، رفعت، جالل، ش

 granite 
 plutonic igneous rock having visibly 
crystalline texture 

 سنگ خارا، گرانیت

 grant 
 let have 

کردن، هبه  اهدا کردن، عطاکردن، اعطاکردن، دادن، بخشیدن به، برآوردن، واگذاري
 نکردن، مستجاب کرد

 graph 
 a visual representation of the relations 
between quantities 

 نمودار، نگاره، گراف، گرافیک، دیاگرام، طرح هندسی، جدول

 graphic 
 written or drawn or engraved 

ان کردن) زنده، مجسم، مشروح، گویا، داراي جزئیات گیرا و پر (در شرح دادن یا بی
 واقعیت

 graphology 
 the study of handwriting 

 خط آنها شخصیت افراد به وسیله يخط شناسی، علم شناسایی 

 grapple 
 work hard to come to terms with or deal 
with something 
چنگاله (میله اي که سرش مجهز به یک چنگال است و براي گرفتن و نگهداشتن به 

 کار می رود)

 grasp 
 hold firmly 

 ست گرفتن، چنگ گرفتنتن، در دمحکم گرف
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 grass 
 narrow-leaved green herbage: grown as 
lawns 

 چمن، مرغ، واسعلف، 

 grasshopper 
 terrestrial plant-eating insect with 
hind legs adapted for leaping 

 (Acrididae تیره ي) (جانورشناسی) ملخ

 grassroots 
 of or involving the common people rather 
than those in power 

 

 grassy 
 abounding in grass 

 علفی، ساخته شده از علف، پوشیده از علف، واسی، علفدار

 grate 
 reduce to shreds by rubbing against a 
perforated surface 

جسم زبري) رنده کردن (خیار و هویج و غیره)، (شی را با صداي خش خش بر 
 ساییدنمالیدن یا 

 grateful 
 feeling or showing thankfulness 

 سپاسگزار، مدیون محبت، ممنون، متشکر، قدر شناس، هوسپاس، نمک شناس

 gratify 
 make happy or satisfied 

 فراز کردن، امتنان داشتنخوشنود کردن، رضامند کردن، محظوظ کردن، سرا

 gratifying 
 affording satisfaction or pleasure 

 لذت بخش، خوشی دهنده، مایه خوشی، راضی کننده

 grating 
 unpleasantly harsh or grating in sound 

 نرده ي آهنی (در پنجره و غیره)، در نرده اي

 gratuitous 
 unnecessary and unwarranted 

 رایگان، مجانی، بالعوض، پس ندادنی

 gravel 
 rock fragments and pebbles 

 ریزهریگ، سنگ

 gravity 
 the force of attraction between all 
masses in the universe 

نیروي جاذبه (به ویژه نیروي جاذبه ي کره ي زمین)، نیروي گرانش، وابسته به 
 نیروي هم کشش، برکشندي، گرانی

 graze 
 feed as in a meadow or pasture 

 چریدن، چراندن، چرا کردن

 grease 
 a thick fatty oil 

 خته، روغن دنبهپیه ي گدا

 greasy 
 containing an unusual amount of fat or 
oil 

 روغنی، روغن مالی شده، روغن دار، گریس دار، پرروغن، گریس مانند، چرب، لیز

 greatly 
 to an extraordinary extent or degree 

 شیافت، ازروي بزرگی، ازروي بزرگ منزیاد، بسیار، خیلی، باشر

 Greece 
 ancient Greece 

 یونان، کشور یونان

 greed 
 insatiable desire for wealth 

 آز، آزمندي، حرص، فزون خواهی، طمع

 Greek 
 of or relating to or characteristic of 
Greece or the Greeks or the Greek 
language 

 یونانی، اهل یونان

 green 
 of the color between blue and yellow in 
the color spectrum 

 (رنگ چشم) میشیسبز، رنگ سبز، 

 green pepper 
 a sweet pepper that becomes red when 
ripe 

 فلفل سبز
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 greenhouse gas 
 a gas that contributes to the greenhouse 
effect by absorbing infrared radiation 

 گلخانه اي، گرمخانه

 gregarious 
 temperamentally seeking and enjoying the 
company of others 

(در مورد انسان ها و حیوانات) اجتماعی، گله زي، گروه زي، هم گراي، گروه گراي 
 معاشرتی، اهل رفت و آمد، مردم آمیز

 grid 
 a pattern of regularly spaced horizontal 
and vertical lines 

به هم فلزي و غیره موازي وبی یا ه داخل آن میله هاي چ(در اصل) چهار چوبی ک
اشند، هر چیزي به این شکل (مثال چهارپایه ي چدنی اجاق و شومینه)، قرار گرفته ب

 گرید

 grief 
 intense sorrow caused by loss of a loved 
one 

 اندوه، غم، حزن شدید، ماتم، سوگ، غصه

 grieve 
 feel intense sorrow, especially due to a 
loss 

، غمگین شدن یا کردن، گرفتن، محزون شدن، اندوهیدنسوگوار کردن یا بودن، ماتم 
 عزا گرفتن

 grieving 
 sorrowful through loss or deprivation 

 

 grill 
 a framework of metal bars used as a 
partition or a grate 

باب کردن گوشت در هواي آزاد) منقل خوراك پزي، (دستگاه قابل حمل براي ک
 پزگریل، کباب 

 grim 
 harshly uninviting or formidable in 
manner or appearance 

 سبع، وحشی، بی رحم

 grimy 
 thickly covered with ingrained dirt 

 چرکین، سیاه و کثیف، دود زده، خلیش دار، خلیشی
 
 

 grin 
 to draw back the lips and reveal the 
teeth, in a smile, grimace, or snarl 

 دان نما) تبسم کردن، لبخند گشاده زدنور دن(به ط

 grind 
 reduce to small pieces or particles by 
pounding or abrading 
 آسیاب کردن، آرد(پودر) کردن یا شدن، خرد کردن، کویستن، آس کردن یا شدن

 grip 
 hold fast or firmly 

 بیدن بهتن، (بادست) چسدندان یا گاز انبر و غیره) محکم گرففتن، (با در دست گر

 gripe 
 complain 

(قدیمی) در دست گرفتن، در پنجه نگهداشتن، اذیت کردن، رنج دادن، منکوب 
 کردن

 gripping 
 capable of arousing and holding the 
attention 

 

 grizzly bear 
 powerful brownish-yellow bear of the 
uplands of western North America 

خرس بزرگ  - Ursus horribilis) ور شناسی) خرس گریزلیان(ج
 (بومی آمریکاي شمالی -اندام و سبع به رنگ قهوه اي یا خاکستري یا زرد 

 groan 
 an utterance expressing pain or 
disapproval 

خروشیدن، زنجیدن، الییدن، غرغر شدت درد یا خشم و غیره) غریدن، نالیدن،  (از
 کردن

 grocery 
 (usually plural) consumer goods sold by 
a grocer 

 بقالی، خوار بار فروشی، فروشگاه (مواد خوراکی و نیازهاي خانه)

 grope 
 feel about uncertainly or blindly 

 کورمال کورمال رفتن، (در تاریکی) جستجو کردن، کورمال کردن

 gross 
 lacking fine distinctions or detail 

منفی) خرس گنده، زمخت و گردن کلفت، پرجثه، خیکی، نتراشیده  اعی(تد
 نخراشیده، بی شاخ و دم
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 ground floor 
 the floor of a building that is at or 
nearest to the level of the ground around 
the building 

 طبقه ي هم کف، اشکوب اول

 group discussion 
 a discussion among participants who have 
an agreed topic 

 تبادل افکار، کنکاش، شور، گفتمان، مذاکرهبحث، گفتگو، 

 grouse 
 popular game bird having a plump body 
and feathered legs 

 ، سیاه خروس(Tetraonidae از تیره ي) (جانور شناسی) با قرقره

 grove 
 a small growth of trees without 
underbrush 

 بیشه، درختستان

 grudge 
 a resentment strong enough to justify 
retaliation 

 حسادت ورزیدن، رشک بردن، غبطه خوردن به

 gruesome 
 shockingly repellent; inspiring horror 

 دهنده، هولناك، تکان ر زنندهشنیع، وحشتناك، سهمگین، نفرت انگیز، بسیا

 gruff 
 brusque and surly and forbidding 

 گستاخ، پررو، حاضرجواب، رك و بی ادب، تند

 grumpy 
 annoyed and irritable 

 عبوس، بدخلق، ترشرو، بهانه گیر، اخمو، بداخم، همیشه دلخور

 guarantee 
 an unconditional commitment that 
something will happen 

 ضمانت، تضمین، گرو، وثیقه

 guest 
 a visitor to whom hospitality is 
extended 

 مهمان، وابسته به مهمان، ایرمان
 
 

 guidance 
 the act of showing the way 

 راهنمایی، هدایت، رهبري، سرپرستی، ارشاد، رهنمون، رهنمود

 guideline 
 a rule that provides direction for 
appropriate behavior 

 رد، شاقول، دستورالعمل، مهارخط مشی، معیار عمل، رهنمود، رهب

 guile 
 shrewdness as demonstrated by being 
skilled in deception 

 نیرنگ، تزویر، حیله، مکر، دورویی، شیادي

 guilt 
 the state of having committed an offense 

 گناه، معصیت، تقصیر، جرم، بزه

 guilty 
 responsible for or chargeable with a 
reprehensible act 

 گناهکار، مقصر، مجرم، بزهکار، تقصیرکار

 guinea 
 a former British gold coin worth 21 
shillings 

شیلینگ  12ضرب شد و معادل  3181سکه ي طال که آخرین بار در  -(انگلیسی 
 به کار می رود)اي لوکس بود) گینی (امروز هم در ذکر قیمت کااله

 gull 
 aquatic bird having long pointed wings 
and short legs 

بال هاي بزرگ و پاهاي  - Laridae از تیره) (جانور شناسی) مرغ نوروزي
نازك و پنجه هاي چتري و به هم پیوسته و نوك قالبی دارد وپرهاي آن سفید یا 

 (خاکستري است

 gullible 
 naive and easily deceived or tricked 

 احمق، هالوب، ساده دل، خر، زودباور، زود فری

 gulp 
 utter or make a noise, as when 
swallowing too quickly 

 شیدنبلعیدن، قورت دادن، فرو دادن (بردن)، هلف هلف خوردن، اوباشتن، بنگ

 gush 
 flow forth in a sudden stream or jet 

 ، بیرون زدن، فوران کردنشار بیرون جهیدن(آبگونه ها) باف
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 gusto 
 vigorous and enthusiastic enjoyment 

 مزه، طعم

 guzzle 
 drink greedily or as if with great 
thirst 

زیاده نوشیدن، (نادر) زیاده روي کردن (در نوشیدن)، قلپ قلپ نوشیدن، الجرعه 
 خوردن، سرکشیدن، گساریدن

 gym 
 athletic facility equipped for sports or 
physical training 

 

 gymnasium 
 athletic facility equipped for sports or 
physical training 

آلمان و برخی کشورهاي اروپایی)  -بزرگ  G )-2 ورزشگاه سرپوشیده، تاالر ورزش
 دبیرستان

 habit 
 an established custom 

 عادت، خوي، خیم، ملکه، منش

 habitable 
 fit to be lived in 

 سکونت، مانستنی، باشندپذیر، زیست پذیری، قابل قابل سکن

 habitat 
 the type of environment in which an 
organism normally lives 

(محلی که گیاه یا جاندار در آن زیست می کند یا به وجود می آید) زیستگاه، 
 ومبودباش، ب

 habitation 
 the act of dwelling in or living 
permanently in a place 

 زیستگاه، مسکن، سکونتگاه، خانه، کاشانه، النه، بودباش

 habitual 
 commonly used or practiced 

 (وابسته به خوي یا عادت) عادتی، خویی، منشی

 hack 
 chop or cut away 

 بریدن، ساطور زدن، قطع کردن (به طور ناصاف)
 
 

 haggle 
 an instance of intense argument (as in 
bargaining) 

 (hack رجوع شود به) (به طور ناصاف و با زدن ضربه) بریدن

 hail 
 precipitation of ice pellets 

 تگرگ، شهنگانه، شخکاسه

 hairdressing 
 care for the hair: the activity of 
washing or cutting or curling or 
arranging the hair 

 موي ارایی، ارایش مو

 hairy 
 having or covered with hair 

 پرمو، پوشیده از مو، پشمالو، مودار

 hall 
 an interior passage or corridor onto 
which rooms open 

(در اصل) تاالر اصلی کاخ (که مهمانی ها و بازي و رقص در آن برگزار می شد)، 
 شبستان کاخ، سرا، سرمنزل

 hallmark 
 a mark on an article of trade to 
indicate its origin 

(در اصل) مهر ضمانت (که سابقا به اشیا طال و نقره ي ساخت انگلیس می زدند و 
 عیار و اصالت جنس را تضمین می کرد)

 hallowed 
 worthy of religious veneration 

 مقدس، سپنتا، اشو

 hallucinogen 
 a psychoactive drug that induces 
hallucinations or altered sensory 
experiences 

 (ماده یا دارو) توهم انگیز، نهازش زا

 hallway 
 an interior passage or corridor onto 
which rooms open 

 ریدورراهرو، سرسرا، داالن، ک

 halt 
 cause to stop 

 ایست، توقف، مکث، وقفه، درنگ
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 halve 
 divide by two; divide into halves 

معموال ) ر تقسیم کردن، دو نیم کردن، نصف کردن، آله کردنخش براببه دو ب
 (with :با

 hamlet 
 a community of people smaller than a 
village 

 دهکده ي بسیار کوچک، قصبچه

 hamper 
 prevent the progress or free movement of 

ال گردن شدن، لنگ یر یا گرفتگی کردن، وبدار کردن، داراي گباز ایستاندن، گیر
 ردن، مانع شدن(کار)، مختل کردن، بند ک کردن

 hamster 
 short-tailed Old World burrowing rodent 
with large cheek pouches 

 نوعی موش صحرایی کاونده و جونده از تیره ي) (جانورشناسی) همستر
Cricetidae ز آن به نامکه گونه اي ا Mesocricetus 

auratus ی روداي علمی به کار مایش هدرآزم) 

 handedness 
 the property of using one hand more than 
the other 

دست برتري (تمایل به به کار بردن یک دست بیش از دست دیگر)، چپ دستی یا 
 راست دستی، ترجیح یک دست بر دیگري

 handicap 
 being unable to perform due to physical 
or mental unfitness 

توان کاستی، سربار، نقص (جسمی یا عقلی)، معلولیت، نارسایی (بدنی یا روانی)، 
 آکمندي

 handicapped 
 incapable of functioning as a 
consequence of injury or illness 

 

 handle 
 touch, lift, or hold 

 جادستی، مشته ره، دستک، دستجا،ار و غیره) دسته، دستگی(دیگ و ماهیتابه یا ابز

 handout 
 giving money or food or clothing to a 
needy person 

صدقه، اعانه (معموال به صورت خوراك یا لباس نیم دار)، دستمردي، بال گردان، 
 دهش
 
 

 handy 
 skillful at making things or doing 
manual tasks 

 در جاي مناسبه رسیدن به آن آسان است)، الوصول (آنچنزدیک، سهل 

 hang 
 cause to be hanging or suspended 

 ان بودنآویختن، آویزان کردن یا شدن، آونگان کردن یا شدن، آویز

 hang on 
 fix to; attach 

 آویختن، آویزان کردن یا شدن، آونگان کردن یا شدن، آویزان بودن

 haphazard 
 dependent upon or characterized by 
chance 

 برحسب اتفاق، اهللا بختی، تصادفی، قاراشمیشقی، اتفا

 haphazardly 
 in a random manner 

 

 harangue 
 a loud bombastic declamation expressed 
with strong emotion 
 ن(سخنرانی دراز و پرجوش و خروش یا پر انتقاد) نطق طعن و لعن آمیز، نطق آتشی

 harass 
 annoy continually or chronically 
(با پرسش هاي پی درپی یا قرض سنگین یا غم و غیره) آزار دادن، به ستوه آوردن، 

 صل کردن، اذیت کردن، پاپی شدن،ستوهیدن، هشدر کردن، کاس کردنiمستا

 harassment 
 the act of tormenting by persistent 
attacks and criticism 

 ري، اذیت، حمله مکرراو توهس

 harbor 
 a sheltered port where ships can take on 
or discharge cargo 

 پناهگاه، فرارگاه، مخفیگاه

 harbour 
 a sheltered port where ships can take on 
or discharge cargo 

 harbor شود به(انگلیس) رجوع 

 hardship 
 something difficult to endure 

 ی، عسرت، تهیدستی، سختی (زندگی)مضیقه، تنگنا، گرفتاري زندگی، تنگدست
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 harken 
 listen; used mostly in the imperative 

 hearken رجوع شود به

 harmful 
 causing or capable of causing damage 

 پرگزند، آسیب آور، زیان بخش، موذي، پرزیان، گزایان، آسیب ناك، مضر

 harmonious 
 exhibiting equivalence or correspondence 
among constituents 

 ن، خوش آهنگ، هم نواخت(موسیقی) هماهنگ، داراي هارمونی، همساز، آهنگی

 harmonize 
 bring into accord 

همدل و همصدا کردن یا شدن، متوافق کردن یا شدن، جور کردن یا شدن، موزون 
 دنکردن یا شدن، سازگار کردن یا ش

 harmony 
 compatibility in opinion and action 

 وازن، جوري، هم جوري، هم گري، انویی، فراخوري، سازواري، سازمنديتناسب و ت

 harness 
 an arrangement of leather straps fitted 
to a draft animal 

اسب  ساز و برگ اسب (عنان و دهانه و چشم بند وتنگ وغیره براي بارکشی یا بستن
 اري) مالبند و خاموت (و غیره)، ستامبراي سوولی نه به کالسکه و گاري و غیره 

 harp 
 a chordophone with strings between the 
neck and the soundbox 

 (موسیقی) چنگ، هارپ

 harridan 
 a scolding (even vicious) old woman 

 قلقپیرزن بد خلق، عجوزه ي بد 

 harrow 
 a cultivator that pulverizes or smooths 
the soil 

(کشاورزي) چنگک زمین صاف کنی، چنگک ریشه جمع کنی، سبنج، کلوخ شکن، 
 چنگاله

 harrowing 
 causing extreme distress 

 دارکنندهجان ازار، دلخراش، برخورنده، جریحه 
 
 
 

 harsh 
 disagreeable to the senses 

 (صدا) گوشخراش، ناهنجار

 hart 
 a male deer, especially an adult male 
red deer 

 (جانورشناسی) گوزن نر (بیش از پنج ساله)

 harvest 
 the gathering of a ripened crop 

 درو، برداشت (محصول)، فصل برداشت

 hassle 
 disorderly fighting 

 (عامیانه -امریکا)

 haste 
 overly eager speed and possible 
carelessness 

 شتاب، تندي، سرعت

 hasten 
 move fast 
 شتافتن، شتابیدن، شتاباندن، به عجله انداختن، با عجله انجام دادن، تسریع کردن

 hasty 
 excessively quick 

 شتاب زده، عجوالنه، شتاب آمیز، کرامند

 hatch 
 a movable barrier covering an entrance 

ته می شود) و هریک جداگانه باز و بسم شده اند افقی دو نی(درهایی که به طور 
 ، نیمه ي زیرین درنیمدر تحتانی

 hatred 
 the emotion of intense dislike 

 نفرت، تنفر، آریغ، بیزاري

 haughty 
 having or showing arrogant superiority 

 خوت، ابرتن، بادسر، غره، گرانسر، گردن فراز، داراي گند دماغمغرور، پرن

 haul 
 draw slowly or heavily 

و بردن، کشان کشان بردن، (کشتی و کامیون و غیره) به دنبال خودکشیدن، دن کشی
 یدك کشیدن
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 haven 
 a sheltered port where ships can take on 
or discharge cargo 

 بندرگاه (داراي استحکامات و حفاظ لنگرگاه، ناوپناه، بندر

 hawk 
 a bird of prey with rounded wings and a 
long tail 

نام کلی همه ي پرندگان شکاري ) (جانورشناسی) باز، قوش، باش، شاهین، الچین
 (Accipiter ز جنسکوته بال و دم دراز ا

 hazard 
 an unpredictable phenomenon that causes 
a certain result 

 (از ریشه ي عربی)

 hazardous 
 involving risk or danger 

 فاقیلی، اهللا بختی، تصادفی، اتوابسته به بخت، بختی، اقبا

 headdress 
 clothing for the head 
(هرچیز که براي پوشش یا آذین سر به کار رود) سرآذین، روسري، لچک، دیهیم، تل 

 سر، واشام، دستمال سر، چارقد، باشامه،مقنعه

 headline 
 the heading or caption of a newspaper 
article 

 ه ي صفحه و غیره را ذکر می کند)ارشمسرصفحه ي کتاب (که 

 headmaster 
 presiding officer of a school 

 (به ویژه در مدارس ملی پسرانه) رئیس مدرسه، مدیر مدرسه

 head-on 
 meeting front to front 

 جلو(در تصادفات اتومبیل و غیره) شاخ به شاخ، از 

 headquarter 
 provide with headquarters 

 

 headquarters 
 the main office or administrative center 
of a business 

 (به ویژه ارتش و پلیس) ستاد، مرکز فرماندهی

 heal 
 recover 

 گوشت آوردن، التیام یافتن، التیام دادن، جوش خوردن، بهم آمدن (زخم و غیره)

 healing 
 the natural process by which the body 
repairs itself 

 شفا، بهبودي، عالج، شفادهنده

 heap 
 a collection of objects laid on top of 
each other 

 کپه، توده، کوت، تلنبار، انباشته، کومه، پشته

 heartless 
 lacking in feeling, pity, or kindness 

 سنگدل، دلسخت، بی مروت، بی عاطفه، نامهربان

 heave 
 lift or elevate 

 اال بردنلند کردن، ب(با زحمت) ب

 hectare 
 a unit of surface area equal to 100 ares 

 (acre اي کر 74/2برابر با ده هزار متر مربع و یا ) هکتار

 hectic 
 marked by intense activity or agitation 

 مواج، وابسته به تب تب همراه بیماري خورنده مانند سل) تب الزم -(پزشکی 

 hedge 
 a fence formed by a row of closely 
planted shrubs or bushes 

(دیواره یا نرده اي که از گیاهان سبز مانندشمشاد درست شده باشد) پرچین، چپر، 
 سیبه، دیوارگیاهی

 heed 
 careful attention 

کردن، اعتنا کردن، ارزش داد اخطار و غیره) گوش فرادادن، پروا  (به پند یا هشدار یا
 توجه کردن، باك داشتن کردن،

 heedless 
 marked by or paying little attention 

 بی پروا، بی اعتنا، بی توجه، حرف نشنو

 hefty 
 of considerable weight and size 

 

 height 
 distance from the base of something to 
its top 

 ح دریا، بلندا، بلندي از سطبلندي، ارتفاع، فرازي
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 heig ten 
 make more extreme; raise in quantity, 
degree, or intensity 

 ردن، بلندتر کردن یا شدنبه اوج رساندن یا رسیدن، باال ب

 heir 
 a person entitled by law to inherit the 
estate of another 

 بر، (مجازي) جانشین، پیایند وارث، میراث بر، ارث بر، ریگمند، مرده ریگ

 heiress 
 a female heir 

 ش زیاد باشد)(زن) وارث (به ویژه اگر ثروت

 helicopter 
 an aircraft without wings that obtains 
its lift from the rotation of overhead 
blades 

 چرخ بال، هلی کوپتر، بادفر

 helix 
 a curve that lies on the surface of a 
cylinder or cone 

 نیپیچ، حلزوپیچه، مار

 hemisphere 
 half of a sphere 

باز ایستاندن، گیردار کردن، داراي گیر یا گرفتگی کردن، وبال گردن شدن، لنگ 
 کردن (کار)، مختل کردن، بند کردن، مانع شدن

 hemisphere 
 half of the terrestrial globe 

کره غربی  نیم -ت نوبی اسا مرز نیم کره ي شمالی و جنیم کره، نصف کره (خط استو
 = امریکا و اقیانوسیه، نیمکره ي شرقی = آسیا واروپا و افریقا و غیره)

 hence 
 from that fact or reason or as a result 

 از این جا

 henceforth 
 from this time forth; from now on 

هم می  henceforward) ه بعداز این به بعد، از این پس، از حاال ب
 (گویند

 herbal 
 of or relating to herbs 

 وابسته به گیاهان (به ویژه گیاهان دارویی یا ادویه اي)، گیاگانی
 
 

 herbalist 
 a therapist who heals by the use of 
herbs 

 (در اصل) نویسنده ي کتابهاي گیاهی، گیاه شناس، گیاداروشناس

 herbivore 
 any animal that feeds chiefly on grass 
and other plants 

 جانور گیاه خوار، علفخوار، واشخوار

 herculean 
 extremely difficult; requiring great 
strength 

 وابسته به هرکول (قهرمان افسانه اي)، هرکولی

 herd 
 a group of cattle or sheep or other 
domestic mammals 

 پادهگله، رمه، 

 herdsman 
 someone who drives a herd 

 گله بان، شبان، گاوچران، گله دار

 hereditary 
 occurring among people descended from a 
common ancestor 

 ارثی، برماندي، مانداکی، وراثتی

 heresy 
 a belief that rejects the orthodox 
tenets of a religion 

 عت گذاريتودي، کفر، بدفر کیشی، وي سگشتن، کژآیینی، کاارتداد، از دین بر

 heritage 
 that which is inherited 

 

 hernia 
 rupture in tissue through which a bodily 
structure protrudes 

 فتق، غري، بادخایه، کاواکه (پزشکی)

 hesitate 
 pause or hold back in uncertainty or 
unwillingness 

 کردنمردد بودن، این دست و آن دست د کردن، اندیدن، دو دل بودن، دیتر
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 hesitation 
 the act of pausing uncertainly 

 ش، دودلی، مکث، درنگتردید، مول

 heterogeneity 
 the quality of being diverse and not 
comparable in kind 

 جوربجوري، ناجوري

 heterogeneous 
 consisting of elements not of the same 
kind or nature 

در برابر: ) ناهمگن، ناجور، نامتجانس، ناهمسان (از نظر ساختمان و نوع و غیره)
 (homogeneous همگن، یکدست

 hexagonal 
 having six sides or divided into 
hexagons 

 وابسته به یا داراي شکل شش پهلو، شش ضلعی

 heyday 
 the period of greatest prosperity or 
productivity 

دوران شکوفایی، بروبرو، اوج رونق (یا موفقیت یا قدرت و غیره)، بهار (جوانی)، 
 عنفوان

 hibernate 
 be in an inactive or dormant state 

 (در مورد برخی جانوران) زمستان خوابی کردن، به خواب زمستانی رفتن

 hiccup 
 (usually plural) the state of having 
reflex spasms of the diaphragm 
accompanied by a rapid closure of the 
glottis producing an audible sound; 
sometimes a symptom of indigestion 

 سکسکه، پکچه، سچک

 hide 
 prevent from being seen or discovered 

فی کردن ا شدن، قایم کردن یا شدن، مخپنهان کردن یا شدن، نهفتن، نهان کردن ی
 شدن، آبشتن یا

 hierarchy 
 a series of ordered groupings within a 
system 

راد در ارتش یا پایگان، سلسله مراتب، پایورساالري (به ویژه در مورد رتبه بندي اف
 کلیسا و مذهب و ادارات بکار می رود)

 
 

 higher education 
 education provided by a college or 
university 

 آموزش عالی، آموزش دانشگاهی

 highland 
 elevated (e.g., mountainous) land 

 کوهستان، کوهسار فالت، بلندا، کوهپایه،

 highlight 
 an area of lightness in a picture 

 بخش پر نورتر (هرچیز)، بخش درخشان

 high-rise 
 used of buildings of many stories 
equipped with elevators 

 اشکوبه، ساختمان بلندساختمان (به ویژه آپارتمان) چندین 

 high-tech 
 resembling or making use of highly 
advanced technology or devices 

تکنولوژي پیچیده، تکنولوژي  (high-technology : مخفف)
 پیشرفته، تکنولوژي سطح باال

 highway 
 a major road for any form of motor 
transport 

 (private way در برابر : راه اختصاصی) راه، معبر عمومی، جاده، گذر

 hike 
 walk a long way, as for pleasure or 
physical exercise 

 راه پیمایی کردن، رهنوردي کردن، پیاده روي کردن

 hilarious 
 marked by boisterous merriment or 
convulsive laughter 

 ت بخش، خنده آور، مضحکمسر شاد،

 hill 
 a local and well-defined elevation of 
the land 

 تپه، کوهچه

 hinder 
 be an obstacle to 

 شدن، سد راه شدن، باز ایستاندنبازداري کردن، جلوگیري کردن، مانع 
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 Hindi 
 the most widely spoken of modern Indic 
vernaculars 

 مشتق از سانسکریت)ن هند اروپایی زبان هندي (زبا

 hindrance 
 any obstruction that impedes or is 
burdensome 

 ي، ممانعت، مزاحمت، بازایستانیبازداري، جلوگیر

 hindsight 
 understanding the nature of an event 
after it has happened 

 نگ، مگسک عقب(سالح آتشین) شکاف درجه ي تف

 hinge 
 a joint that holds two parts together so 
that one can swing 

 (در و پنجره و غیره) لوال

 hint 
 an indirect suggestion 

 اشاره، نمار، ایما

 hinterland 
 a remote and undeveloped area 

ن کشوري باشد (سرزمین پشت ساحل دریا یا رودخانه و غیره به ویژه اگر مال هما
 تعلق دارد) پسکرانه، سرزمین درونیآن  که ساحل به

 hire 
 engage or hire for work 

 مزد، اجرت

 historian 
 a person who is an authority on the past 
and who studies it 

 مورخ، تاریخ نویس

 historic 
 belonging to the past 

 ی، مهمندمهم، سرنوشت ساز، تاریخ ساز، تاریخ

 history 
 a record or narrative description of 
past events 

 تاریخ

 hitherto 
 up to this point; until the present time 

 تا این هنگام، تابحال

 hive 
 a structure that provides a natural 
habitation for bees 

 (هم می گویند beehive) کندو، النه ي زنبور، شان، گبت خانه، کلیزدان

 hoard 
 a secret store of valuables or money 

 وختن، کپه کردن، تلمبار کردنانباشتن، ذخیره کردن، توده کردن، اند

 hoarfrost 
 ice crystals forming a white deposit 

 شبنم، شبنم یخ زده، سپید شبنم، سرماریزه

 hoarse 
 deep and harsh sounding as if from 
shouting or illness 

(در اثر سرما خوردگی یا حرف زدن زیاد)، خرخري، (صدا) گرفته، خشن، دورگه 
 داراي خس خس

 hobby 
 an auxiliary activity 

 (قدیمی) اسب میان اندام تندرو، اسب پرزور

 hockey 
 a game played on an ice rink by two 
opposing teams of six skaters each who 
try to knock a flat round puck into the 
opponents' goal with angled sticks 

 (ورزش)

 hoe 
 a tool with a flat blade attached to a 
long handle 
کج بیل، بیل باغبانی (که براي از بیخ کندن علف هرزه و یا نرم کرن خاك و غیره به 

 کار می رود)

 hoist 
 raise or haul up with or as if with 
mechanical help 
 (به کمک طناب یا کابل و قرقره و غیره) باال کشیدن، باال بردن، فرازیدن، افراشتن

 holistic 
 emphasizing the organic relation between 
parts and the whole 

 وابسته به همادگرایی (کل گرایی)

 hollow 
 not solid; having a space or gap or 
cavity 

 كمیان تهی، کالتوخالی، پوك، 
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 homage 
 respectful deference 

 ي اهدائی(در اصل) اعالم رسمی بیعت نسبت به پادشاه یا سرور، مراسم بیعت و هدایا

 homesick 
 longing to return home 

 دلتنگ، غربت زده، خانخواه، بیمار وطن

 homicide 
 the killing of a human being by another 
human being 

 شی، قتل، قتل نفسمکآد

 homogeneous 
 all of the same or similar kind or 
nature 

در برابر : ) (دو یا چند چیز داراي ساختمان و ویژگی ها و نهاد همانند) همگن
 (heterogeneous ناهمگن

 hone 
 sharpen with a whetstone 

 فسان، افسانسنگ چاقو تیزکن، سنگ خان، تیزکن، 

 honk 
 the cry of a goose (or any sound 
resembling this) 

 (صداي غاز) قات قات

 honour 
 the quality of being honorable and 
having a good name 

 honorable و honor (انگلیس) رجوع شود به

 hood 
 a headdress that protects the head and 
face 

ه را می پوشاند)، با شلق، ی از چهرگاهی بخشکه سر و گردن و کاله پارچه اي (
 روسري، چهره پوش، روبند

 hook 
 a mechanical device that is curved or 
bent to suspend or hold or pull something 

 یل، کجه، آکج، منشالقالب، چنگک، نشب

 horde 
 a vast multitude 

 

 

 horizon 
 the range of interest or activity that 
can be anticipated 

 visible) (خط ظاهري که آسمان را از زمین جدا می کند) افق، کران
horizon و apparent horizon آسمان کران(هم می گویند ، 

 horizon 
 the line at which the sky and Earth 
appear to meet 

 visible) مین جدا می کند) افق، کران(خط ظاهري که آسمان را از ز
horizon و apparent horizon آسمان کران(هم می گویند ، 

 horizontal 
 parallel to or in the plane of the 
horizon or a base line 

 وابسته یا نزدیک به افق، افقی، کرانی، آسمان کرانی

 horrible 
 provoking horror 

 رس انگیزسهمگین، مهیب، مخوف، توحشتناك، دهشت آفرین، 

 horrify 
 fill with anxiety, dread, or alarm 

 وحشت زده کردن، دهشت زده کردن، ترساندن

 horror 
 intense and profound fear 

 (در اصل) سیخ شدگی مو (در اثر ترس یا سرما)

 horse racing 
 the sport of racing horses 

، سمند، گشب، کوتال، باره، (Equus caballus) (جانور شناسی) اسب
 فرس

 hose 
 a flexible pipe for conveying a liquid 
or gas 

 (در اصل) شلوار تنگ مردانه (که یا تا زانو و یا تا مچ پا می رسد)

 hospitable 
 disposed to treat guests and strangers 
with generosity 

 ، بیگانه نوازمهماندوست، مهمان نواز، غریب نواز

 hospital 
 a medical institution where sick or 
injured people are given medical or 
surgical care 

 بیمارستان،مریض خانه، تیمارستان، تیمارگاه
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 hospitality 
 kindness in welcoming guests or 
strangers 

 يمهمان نوازي، مهماندوستی، بیگانه نوازي، غریب نواز

 host 
 a person who invites guests to a social 
event 

 مهمان دارمیزبان، صاحبخانه، مهمانی دهنده، مهمان خدا، 

 hostel 
 a hotel providing overnight lodging for 
travelers 

 خوابگاه دانشجویی، شبانه روزي

 hostile 
 characterized by enmity or ill will 

 ، خصم، متخاصم، پرکینه، ناوردي، دشمنوابسته به دشمن

 hostility 
 a state of deep-seated ill-will 

 دشمنی، خصومت، کین، کینه، عداوت

 hothouse 
 a greenhouse in which plants are 
arranged in a pleasing manner 

 (هم می گویند greenhouse) گلخانه، گرمخانه

 hotspot 
 a place of political unrest and 
potential violence 

 

 houseboat 
 a barge that is designed and equipped 
for use as a dwelling 

 قایق ته پهن و خانه مانند (که معموال در آن زندگی می کنند)، قایق چند اتاقه

 household 
 a social unit living together in a 
residence 

 اده، اهل بیتاهل خانه، خانوار، خانو

 hover 
 hang in the air; fly or be suspended 
above 
(در هوا معلق ماندن به ویژه نزدیک به محل بخصوصی) نگونسار بودن، دلنگان بودن، 

 ، (با بال هاي گسترده برفرازچیزي) چرخ زدن (و مترصد بودن)(درجا) بال زدن
 

 however 
 in whatever way or manner 

 ه، ولی، لیکن، باريحال، با این وجود، با این همرحال، در هرمعهذا، به ه

 hoyden 
 a girl who behaves in a boyish manner 

 (دختر پررو و پسر مانند) ارغه، لجاره، نروك

 huddle 
 a disorganized and densely packed crowd 

 دن(مثل گاو و گوسفند در طوفان و سرما) به هم چسبیدن، تنگ هم ایستا

 hue 
 the quality of a color determined by its 
dominant wavelength 

 (در اصل) ظاهر، نما، قیافه، برو رو

 huff 
 a state of irritation or annoyance 

 (در اصل) خود را دمیدن، پف کردن، باد کردن

 hug 
 squeeze tightly in your arms, usually 
with fondness 

در بغل گرفتن، آگوشیدن،  و با اشتیاق) بغل کردن، در آغوش گرفتن، (معموال تنگ
 دربر گرفتن

 hulk 
 a ship that has been wrecked and 
abandoned 

 (دراصل) کشتی (به ویژه کشتی بزرگ و کندرو)

 hum 
 sing with closed lips 

 ه کردنا مانند ایجاد کردن) وز وز کردن، فرفر کردن، دندن(صداي مداوم و نجو

 humane 
 marked by concern with the alleviation 
of suffering 

(داراي ویژگی هاي خوب انسانی) انسانی، مردمی خو، مهربان، رحیم، بخشنده، دل 
 نرم، با انسانیت، مهرآمیز

 humanistic 
 marked by devotion to the welfare of 
people 

 انی یونان و رم مبنی برانسانیتوابسته به تحصیل ادبیات و اثار باست

 humanities 
 studies intended to provide general 
knowledge and skills 
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 humanity 
 all of the living inhabitants of the 
earth 

 نهاد بشري، خوي انسانی

 humble 
 marked by meekness or modesty; not 
arrogant or prideful 

 خاکسار، مفلوك افتاده، خاکی، فروتن، متواضع،

 humbling 
 causing awareness of your shortcomings 

 

 humid 
 containing or characterized by a great 
deal of water vapor 

 نمناك، نمدار، مرطوب

 humidity 
 wetness in the atmosphere 

 نم، نمداري، نمناکی، رطوبت

 humiliate 
 cause to feel shame 

ار ته کردن، خوار کردن، هاژیدن، شرمسسرافکنده کردن، تحقیر کردن، سرشکس
 کردن، خفت دادن

 humility 
 a lack of arrogance or false pride 

 فروتنی، افتادگی، تواضع، خضوع، خشوع، شکسته نفسی

 humorous 
 characterized by the power to evoke 
laughter 

 خ انگیز، هزل آمیزخنده دار، فکاهی، شو

 humour 
 the quality of being funny 

 humor (انگلیس) رجوع شود به

 hunch 
 an impression that something might be 
the case 

 قوز، گوژي، کوژي، چفتگی، خمیدگی
 
 

 hunt 
 pursue for food or sport (as of wild 
animals) 

 شکار، نخجیر، صید، بشگرد

 hurdle 
 a light barrier that competitors must 
leap over in races 

 (مسابقات دو و اسبدوانی) مانع

 hurl 
 throw forcefully 

 (با زور و شدت) پرتاب کردن، افکندن، پرت کردن

 hurricane 
 a severe tropical cyclone usually with 
heavy rains and winds 

 هاي ارانمیل در ساعت و معموال ب 37دتر از (توفان شدید مناطق حاره با باد تن
 سیل آسا) توفند، تندباد دریایی

 hut 
 small crude shelter used as a dwelling 

 کلبه، کوخ، آلونک، وردوك، کپر

 hybrid 
 a composite of mixed origin 

، گیاه شناسی) دورگه، آمیزتبار، پیوندي، دگرگشنگیري شده -(جانور شناسی 
 دگرگشن

 hydrant 
 a faucet for drawing water from a pipe 
or cask 

 شیر آتش نشانی، شیر بزرگ (در پیاده روها و غیره براي آب برداري و آتش نشانی)

 hygiene 
 a condition promoting sanitary practices 

 سالمتی و حفظ آن و پیشگیري) بهداشت شناسی (علم

 hyperbole 
 extravagant exaggeration 

 اغراق گویی (ادبیات) اغراق، گزافه، الف،

 hypnotic 
 of or relating to a state that resembles 
sleep 

 خواب آور، خواب انگیز
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 hypocrisy 
 pretending to have qualities or beliefs 
that you do not have 

 ریا، ریا کاري، سالوس، دورویی، جانماز آب کشیدن

 hypocritical 
 professing feelings or virtues one does 
not have 

 مبنی بر دورویی یا ریاکاري ریاکار، ریاکارانه،-دو رو 

 hypothesis 
 a tentative insight that is not yet 
verified or tested 

(ظن یا پندار یا گمان اثبات نشده که موقتا براي دستیابی به برخی دانستنی ها یا 
 گمانه نهشت،برانگاشت، نهشته، ررسی بیشتر بکار می رود) فرضیه، پیبراي ب

 hypothetical 
 a conjectural possibility or 
circumstance 

عالقه مند به گمانه هاي علمی، ابداع کننده ي بر انگاشت، برانگاشتی، وابسته به 
 فرضیه

 ice skating 
 skating on ice 

 زونزي روي یخ و انجام حرکات مویشی، بایخ بازي نمایشی، پاتیناژ نما

 icicle 
 ice resembling a pendent spear formed by 
dripping water 

 (یخ آویخته از ناودان و غیره) دنگاله، شوشه، قندیل یخ، آویزیخ

 ideal 
 a principle or value that one hopes to 
attain or conform to 

 ویی، آرمانی، ایده آل، پسنددلخواه، خواسته، مطلوب، آرز

 idealistic 
 of high moral or intellectual value 

 وابسته به آرمان گرایی، آرمان گرایانه

 idealized 
 exalted to an ideal perfection or 
excellence 

 

 identical 
 being the exact same one 

 (with یا to :با معموال) همانند، یکجور، همسان، برابر، عینا مثل هم
 

 identifiable 
 capable of being recognized 

 قابل شناسایی

 identification 
 the act of designating something 

 شناسایی، هویت، تعیین هویت

 identified 
 having the identity known or established 

 

 identify 
 recognize as being 

ردن، همانند پنداشتن، همسان کنداشتن، یکی ند پهمان (with :معموال با)
 ، برابر دانستنکردن

 identity 
 the characteristics by which a thing or 
person is known 

 یگانگی، همانندي، همسانی، همانستی، اینهمانی

 ideology 
 an orientation that characterizes the 
thinking of a group 

 گارگانمرام، مسلک، ان

 idiom 
 expression whose meaning cannot be 
inferred from its words 

 اصطالح، زبانزد

 idiosyncratic 
 peculiar to the individual 

 ویژه کسیوابسته بطرز فکریاشیوه  -وابسته به حالت ویژه 

 idol 
 a material effigy that is worshipped 

 بت

 igloo 
 a hut built of blocks of snow in the 
shape of a dome 

 ایگلو (کلبه ي برفی اسکیموها)

 ignite 
 cause to start burning 
 محترق کردن یا شدن، سوختن یا سوزاندن، گیراندن، افروختن، آتش زدن یا گرفتن
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 ignition 
 the process of initiating combustion or 
catching fire 

 گرش، گیرش (موتور) افروزاحتراق، اشتعال، افروز

 ignorance 
 the lack of knowledge or education 

 نادانی، جهل، جهالت، بی دانشی، بی معرفتی، بی خردي

 ignorant 
 uneducated in general; lacking knowledge 
or sophistication 

 ناآموخته، نافرهیخته

 ignore 
 refuse to acknowledge 

، اعتنا نکردن، زیرسیبلی رد م محلی کردن به، محل نگذاشتن بهک نادیده انگاشتن،
 نکرد

 illegal 
 prohibited by law or by official or 
accepted rules 

 غیرقانونی، نامشروع، غیرمجاز

 illegible 
 unable to be read 

 یقراناخوانا، بدخط، نخواندنی، ال

 ill-fed 
 not getting adequate food 

 

 illicit 
 contrary to accepted morality or 
convention 

 غیرقانونی، نامشروع، قدغن، ناروا، ممنوع

 illiteracy 
 an inability to read 

 بی سوادي

 illiterate 
 not able to read or write 

 بی سواد

 illuminate 
 make lighter or brighter 

 ردن، منور کردنروشن کردن یا شدن، فروزان کردن، نورانی ک

 illusion 
 an erroneous mental representation 

 خیال باطل، تصور باطل، هرز پنداره، پوچ اندیشه، هرز انگاشت، پندار پوچ

 illustrate 
 depict with a visual representation 

توضیح دادن، (مطلبی را) روشن کردن، (با آوردن مثال و غیره) بیان کردن، 
 دیماساندن

 illustration 
 a visual representation to make a 
subject easy to understand 

 توضیح، روشنگري، بیان (از راه مثال و غیره)، نخش گزاري، دیماس

 image 
 a visual representation produced on a 
surface 

 تندیس، مجسمه، پیکره، بت

 imagination 
 the ability to form mental images of 
things or events 

خیال زایی، انگاره زایی، اندیش دیسه زایی، انگارش، قدرت خالقه، تخیل، قوه ي 
 آفریدگاري

 imaginative 
 marked by independence and creativity in 
thought or action 

ز، داراي قدرت خالقه ي زیاد، خیال زاي، خیال آفرین، ابتکاري، خیال انگیپر تخیل، 
 گمان آفرین، گمان زا

 imagine 
 expect, believe, or suppose 

 تصور کردن، خیال کردن، تخیل کردن، انگاریدن، سگالیدن

 imbue 
 spread or diffuse through 

 آکندن، الهام دادن، (اندیشه و غیره) القا کردن، به دل انداختن (with :با)

 imitate 
 reproduce someone's behavior or looks 

 سی کردن به، تقلیدکردنiکردن (از کار کسی)، تاسرمشق قرار دادن، پیروي 

 imitation 
 copying the actions of someone else 

 تقلید، بدل سازي، همانندسازي، مانشگري، خمانیدن، سرمشق گیري
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 immaculate 
 completely neat and clean 

 پاك، منزه، اشو، بی لکه

 immaculately 
 in an immaculate manner 

 ازروي پاکی و عفت ی االیشی، بپاکی،ب بت

 immature 
 not yet fully developed 

 نارس، نرسیده، کال، کالک، نابالغ، نابرنا، نابرومند

 immeasurable 
 impossible to calculate 

 ی(غیرقابل اندازه گیري) بیکران، بی حد، بی اندازه، بی پایان، ناپیمودن

 immediately 
 without delay or hesitation; with no 
time intervening 

 در دم، فورا، فی الفور، آنا، یکدم، بیدرنگ

 immense 
 unusually great in size or amount or 
extent or scope 

 نهمار، سهمگین، گت، تنومند، پهناورعظیم، بسیار بزرگ، سترگ، 

 immensely 
 to an exceedingly great extent or degree 

 اندازه، زیاد، بسیار، بطور وسیع، بطور پهناور یب

 immerse 
 cause to be submerged 

 آب پوش کردن (در آبگونه) فرو کردن، (کامال) زیر آب کردن،

 immigrant 
 a person who comes to a country in order 
to settle there 

وري دیگر یا برون در برابر: مهاجر از کش) ون کوچمهاجر (به کشوري دیگر)، در
 (emigrant کوچ

 immigrate 
 come into a new country and change 
residency 

در برابر: ) مهاجرت کردن (به کشوري دیگر) درون کوچ کردن، درون کوچیدن
 (emigrate مهاجرت کردن از کشور دیگر یا برون کوچیدن

 immigration 
 movement of persons into a place 

 چ، درون کوچت، کومهاجر

 imminent 
 close in time; about to occur 

 (خطر یا بدبیاري یا شکست و غیره) قریب الوقوع، زودآیند، در راه، نزدیک

 immortality 
 the state of eternal life 

 فناناپذیري، جاویدانی، بقا، بی زوالی

 immune 
 of the condition in which an organism 
can resist disease 

 ایمن، مصون

 immunity 
 the condition in which an organism can 
resist disease 

 (پزشکی) ایمنی، مصونیت

 immutable 
 not subject or susceptible to change or 
variation 

 تغییر ناپذیر، دگرگون نشدنی، دگرش ناپذیر، دگرسان نشدنی

 impact 
 the striking of one body against another 

 (سخت) به هم فشردن، درهم چپاندن،(درهم) گیر انداختن

 impact 
 a forceful consequence; a strong effect 

 (سخت) به هم فشردن، درهم چپاندن،(درهم) گیر انداختن

 impact 
 a strong influence 

 ،(درهم) گیر انداختن(سخت) به هم فشردن، درهم چپاندن

 impacted 
 wedged or packed in together 

 هم فشرده، درهم چپانده، گیرافتاده

 impair 
 make worse or less effective 

 آسیب رساندن، ناقص کردن، معیوب کردن، ضعیف کردن

 impaired 
 mentally or physically unfit 

 ف کردنآسیب رساندن، ناقص کردن، معیوب کردن، ضعی
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 impart 
 bestow a quality on 

 بخش کردن، حصه کردن، دادن

 impartial 
 free from undue bias or preconceived 
opinions 

 بی طرف، بی نظر، بی غرض، منصف، برابر نگر، داد ور، بی غرضانه

 impatient 
 restless or short-tempered under delay 
or opposition 

 جول، نابردباربا، بی صبر، عناشکیب، ناشکی

 impeachment 
 a formal document charging a public 
official with misconduct 

 اتهام، اتهام و تعقیب، بازخواست، مواخذه، تردید، اعتراض

 impecunious 
 not having enough money to pay for 
necessities 

 اسبی پول، بی چیز، مفلس، الت و پات، آس و پ

 impede 
 be a hindrance or obstacle to 

خیر انداختن، درنگاندن، بندیدن، i(از پیشرفت) جلوگیري کردن، پاگیر شدن، به تا
 دامنگیر شدن

 impediment 
 something immaterial that interferes 
with action or progress 

 (نادر) جلوگیري، پاگیري

 impend 
 be imminent or about to happen 

 نزدیک بودن، زودآیند بودن، در راه بودنقریب الوقوع بودن، در شرف وقوع بودن، 

 impenetrable 
 not admitting of passage into or through 
غیرقابل نفوذ، رسوخ ناپذیر، راه نیافتنی، رخنه ناپذیر، نشتاب ناپذیر، نشت ناپذیر، نا 

 گذران، ناتراوا، ناتراو

 imperative 
 requiring attention or action 

 آمیز آمرانه، فرمان گونه، تحکم

 imperative 
 some duty that is essential and urgent 

 آمرانه، فرمان گونه، تحکم آمیز

 imperceptible 
 impossible or difficult to sense 

 نامحسوس، ناهویدا، ناهناییده

 imperil 
 pose a threat to; present a danger to 

 ختنبه مخاطره اندا به خطر انداختن،

 imperishable 
 not subject to destruction or death or 
decay 

 نابود نشدنی، فاسد نشدنی، ناتباه، تباهی ناپذیر، المیزال

 impervious 
 not admitting of passage or capable of 
being affected 

 رسوخ ناپذیر، غیر قابل نفوذ نشت ناپذیر، ناتراوا، ناتراو،

 impetuous 
 characterized by undue haste and lack of 
thought 

 (آنچه که با نیرو و شدت زیاد حرکت کند) پرخشونت، پرشدت، دیوسار

 impetus 
 a force that makes something happen 

 نیروي حرکتی، گشتاور، جنبش زا، تکانگر

 implant 
 fix or set securely or deeply 

 استوار) کاشتن، نشاندن، درنهادن، کارگذاشتن ف و ثابت و(به طور ژر

 implement 
 a piece of equipment or a tool used for 
a specific purpose 

 ابزار، اسباب، وسیله، کاچار، آلت، ساز و برگ، انگاز، شوند، مانه، افزار

 implementation 
 the act of providing a means for 
accomplishing something 

 اجرا، انجام

 implicate 
 bring into intimate and incriminating 
connection 

(حقوق) شریک جرم دانستن، متهم کردن، درگیر کردن، پاي کسی را به میان 
 کشیدن
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 implication 
 something that is inferred 

ر (جرم ت داشتن دتبانی، دسر جرم، شرکت در اتهام، درگیري، دست یازي، دخالت د
 و غیره)

 implicit 
 suggested though not directly expressed 

 ، سربسته، غیرصریح(explicit در برابر: صریح یا رك) ضمنی، تلویحی

 implicitness 
 inexplicitness as a consequence of being 
implied or indirect 

 وم بودنی مفهر ضمننی، اشاره ضمنی، بطوضمنی بودن، داللت ضم

 imply 
 express or state indirectly 
(به طور ضمنی یا تلویحی) معنی دادن، چم دادن، رساندن، داللت داشتن بر، به طور 

 سربسته گفتن

 impose 
 charge and collect payment 

تحمیل بستن (مالیات و غیره)، کردن (جریمه و غیره)،  (upon یا on :با)
 (با زور یا اصرار)پذیراندن، قبوالندنه گردن کسی گذاشتن، کردن، سربار شدن، ب

 impossible 
 not capable of happening or being done 
or dealt with 

 ناپذیر، غیرممکن، ناشایند، نشدنی، انجام ناپذیر، (پهلوي) اتاوانامکان 

 impoverish 
 make poor 

 ا) ضعیف کردنلی ري مادن، (اقتصاد یا بنیه مستمند کردن، فقیر کر

 impoverished 
 poor enough to need help from others 

 مستمند کردن، فقیر کردن، (اقتصاد یا بنیه ي مالی را) ضعیف کردن

 impracticable 
 not capable of being carried out or put 
into practice 

 غیر عملی، نشدنی

 imprecise 
 not sharply exact or accurate 

 یح، سرسرينادقیق، مبهم، غیرصر
 
 
 
 

 impregnable 
 incapable of being attacked or tampered 
with 

 تسخیر ناپذیر، رویین تن، آسیب ناپذیر

 impress 
 have a powerful and usually positive 
effect on 

ن، نشان گذاردانداختن،  غیره)، نقشمهر کردن (فلز و غیره با پرس یا منگنه و 
 (imprint رجوع شود به) نقش گذاري کردن، باسمه زدنفشردن، 

 impression 
 a vague idea in which some confidence is 
placed 

 اثر گذاري (از راه فشردن مهر یا شفتاهنگ و غیره) نقش اندازي، فشار

 impressive 
 making a strong or vivid mental image 

برداشت گذار، اندیش  (ثیر قرار دهدiت را سخت تحت تاچه که فکر یا احساسانآ)
 گذار، موثر، شگفت انگیز، تحسین انگیز، ستایش انگیز،شکوهمند

 imprison 
 lock up or confine, in or as in a jail 

 زندانی کردن، حبس کردن، محبوس کردن، به زندان انداختن

 imprisonment 
 the act of confining someone in a prison 

 حبس، توقیف، نگاهداري، حبس شدگی

 improbable 
 having a chance of occurring too low to 
inspire belief 

 (probable : واروي)غیرمحتمل، بعید، 

 impromptu 
 with little or no preparation or 
forethought 

 فی البداهه، بداهتا، بی آماد

 improve 
 to make better 

 ن یا شدن، بهبود یافتن، وشت گردیدن، پدرامیدنبهتر کرد

 improvement 
 the act of making something better 

 بهسازي، بهبود
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 improvisation 
 a performance given without planning or 
preparation 

سی)، بی فی البداهه گویی (یا نویسی)، بی آمادگویی (یا نویسی)، بداهه گویی (یا نوی
 آمادي

 impulse 
 an impelling force or strength 

 ، زنش(impetus رجوع شود به) ضربه

 impulsive 
 without forethought 

 پیش رانشی، درون رانشی

 impulsively 
 in an impulsive or impetuous way; 
without taking cautions 

 با قوه محرك انی، بی اندیشه، بدون اراده

 in advance 
 ahead of time; in anticipation 

 جلو بردن، پیش بردن

 in vain 
 to no avail 

 پوچ، توخالی، بی ارزش، واهی

 inability 
 lack of capacity to do something 

 ناتوانی، عدم قدرت، فروماندگی، عجز

 inactive 
 not engaged physically or mentally 

 سرسرينادقیق، مبهم، غیرصریح، 

 inadequate 
 lacking the requisite qualities or 
resources to meet a task 

 نابسنده، ناکافی، کم

 inadvertent 
 happening by chance or unexpectedly or 
unintentionally 

 ناخواسته، بی خواستغیرعمدي، ندانسته، 

 inadvertently 
 without knowledge or intention 

 

 inalienable 
 incapable of being repudiated or 
transferred to another 

 سلب نشدنی، الینفک، انتقال ناپذیر

 inapplicable 
 not capable of being applied 

 انطباق، غیرمشمولناوارد، غیرقابل اطالق، بی ارتباط، غیرقابل 

 inappropriate 
 not suitable for a particular occasion 
or use 

 نامناسب، ناشایست، ناشایسته، ناجور، نابرازنده

 inaudible 
 impossible to hear; imperceptible by the 
ear 

 ناشنودنی، نشنودنی، (صدا) یواش

 inaugural 
 occurring at or characteristic of a 
formal induction 

 وابسته به گشایش، افتتاحی، افتتاحیه، گشایشی

 inaugurate 
 commence officially 

 گشودن، افتتاح کردن، گشایش کردن

 inauthentic 
 intended to deceive 

 غیراصیل، نامعتبر، ناموثق

 inborn 
 normally existing at birth 

 زي، فطري، نهادي، ذاتیمادرزادي، درونزاد، غیراکتسابی، غری

 inbreeding 
 the act of mating closely related 
individuals 

 تیرهتخم کشی از جانوران هم 

 incapacitate 
 make unable to perform a certain action 

 ناتوان کردن، ناقادر کردن، از کار انداختن

 incapacitated 
 lacking in or deprived of strength or 
power 
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 incarcerat on 
 the state of being imprisoned 

 تاري، فشردگی، قبض، جمع شدگیحبس، توقیف، گرف

 incendiary 
 capable of causing fires or catching 
fire spontaneously 

 (وابسته به آتش زدن عمدي مال و ملک) آتش افروزي، آتش افروزانه

 incense 
 make furious 

 کردن، به خشم آوردن، عصبانی کردن، آتشی کردن خشمگین

 incentive 
 a positive motivational influence 

 انگیزه، انگیزان، مشوق، محرك

 inception 
 an event that is a beginning 

 آغاز، شروع

 incessant 
 uninterrupted in time and indefinitely 
long continuing 

 ر، ثابت، پایدار، پیوسته، دایمبی وقفه، ایست ناپذی

 incidence 
 the relative frequency of occurrence of 
something 

 برخورد، تالقی، بس رخداد

 incident 
 a single distinct event 

 اتفاق، حادثه، پیشامد

 incidental 
 minor or casual or subordinate in 
significance or nature 

 مع) مخلفاتجزئی، فرعی، (ج

 incidentally 
 by the way (used to introduce a new 
topic) 

 رحسب اتفاق، پیشامدوارب

 incinerate 
 become reduced to ashes 
 (سوزاندن و تبدیل به خاکستر کردن) خاکستر کردن یا شدن، جزغاله کردن یا شدن

 incipient 
 only partly in existence; imperfectly 
formed 

 در مرحله ي ابتدایی، آغازین، در شرف تکوین، تکوینی

 inclination 
 the act of bending forward 

 شیب، سرازیري، سرباالیی، کژینگی

 incline 
 lower or bend, as in a nod or bow 

 شیب دار شدن، سرازیر شدن، سرباال شدن

 include 
 have as a part; be made up out of 

 ، حاوي بودن، درخود داشتن، درج شدن، به حساب آمدن، به شمار آمدنشامل بودن

 inclusive 
 encompassing much or everything 

 تساب شدهبه حساب آمده، شامل، منظور شده، گنجیده، گنجانده، اح

 incognito 
 without revealing one's identity 

 شناسناشناس، بیستار، باهویت یا لباس مبدل، به طور نا

 incoherent 
 without logical or meaningful connection 

ناسامان مند، پرت و پال، ناسازوار، سته (از هم)، ناهمدوس، متنافر، نامنسجم، گس
 نامفهوم

 income 
 the financial gain accruing over a given 
period of time 

 درآمد، عایدي، کاربهر، مداخل

 incoming 
 arriving at a place or position 

 ر، درآینددرحال آمدن یا نزدیک شدن، آیندگ

 incompatible 
 not in harmonious or agreeable 
combination 

 ناسازگار، مغایر، ناهمساز، نامتوافق، ناجور

 inconceivable 
 totally unlikely 

 غیرقابل تصور، فهم ناپذیر، باورنکردنی، نااندیشیدنی
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 incongruent 
 not corresponding in character or kind 

 ، ناسازگارناهمخوان، نامتجانس، ناهمجور

 incongruity 
 the quality of disagreeing 

 ناهمخوانی، عدم تجانس، منافات، ناهمجوري، عدم تناسب

 incongruous 
 lacking in harmony or compatibility or 
appropriateness 

 ز، ناهماهنگ، نامتوافق، ناسازگار، ناهمگنناهمخوان، ناهمسا

 inconsiderate 
 lacking regard for the rights or 
feelings of others 

خودپسند، بی مالحظه (کسی که حال یا حقوق دیگران را رعایت نمی کند)، 
 خودبین، بی مباالت، نافرزانه

 inconsistency 
 the quality of lacking a harmonious 
uniformity among parts 

 ناهندامی، ناهمسازي، ناهمجوري، تناقض، تنافر، تضاد

 incorporate 
 make into a whole or make part of a 
whole 

(چیزي را با چیزي که قبال درست شده است) یکپارچه یا ممزوج کردن، همبند 
یک کردن، یکپارچه کردن، درآمیختن، یکی کردن، ملحق کردن، ضمیمه کردن، 

 کاسه کردن، جزو (چیزي) کردن یا شدن، پیوستار کردن یا شدن

 incredible 
 beyond belief or understanding 

 باورنکردنی

 incubation 
 (pathology) the phase in the development 
of an infection between the time a 
pathogen enters the body and the time the 
first symptoms appear 

و غیره) ترکیزه  روي تخم نشینی (پرنده)، جوجه کشی، جوجه آوري، (در کشت
 خسپش

 inculcate 
 teach and impress by frequent 
repetitions or admonitions 

(باتکرار یا تشویق) در مغز جایگزین کردن، (در مغز) پروراندن، تلقین کردن، 
 نیوشاندن

 

 incumbent 
 necessary as a duty or responsibility; 
morally binding 

 (بر روي چیزي دیگر) خوابیده، دراز کشیده، غنوده

 incur 
 make oneself subject to 

 (قرض یا هر چیز ناخوشایند) باال آوردن، متحمل شدن

 indecipherable 
 not easily decoded 

 ف نشدنیناخوانا، (رمز) کش

 indecisive 
 characterized by lack of resoluteness 

 صل، بی نتیجهناقاطع، غیرقطعی، بی سرانجام، بی فرجام، بی حا

 indemnity 
 protection against future loss 

 تضمین، پایندان، جبران، بیمه

 independence 
 freedom from control or influence of 
another or others 

 اشی، جداسري، خودایستایی، ناوابستگیاستقالل، خودفرمانی، ناویختگی، خودب

 independent 
 free from external control and 
constraint 

 ان، ناویخته، خودباش، خودایستا، جداسر، ناوسته، مختار، خودگردانمستقل، خودفرم

 index 
 alphabetical listing of names and topics 
with page numbers 

 (index finger) (مخفف) انگشت سبابه

 India 
 a republic in the Asian subcontinent in 
southern Asia 

شبه قاره ي هند (که هندوستان و پاکستان و بنگالدش و نپال و بوتان در آن قرار 
 دارند)

 indicate 
 designate a place, direction, person, or 
thing 

 نشان دادن، اشاره کردن

 indication 
 the act of pointing out by name 

 عمل نشان دادن، نمایه گري
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 indicative 
 pointing out or revealing clearly 

 نشان دهنده، نمایشگر، گواه، عالمت، نشان، نشانگر، نشانه، شاخص
(indicatory هم می گویند) 

 indifference 
 the trait of remaining calm and seeming 
not to care 

 ، بی تفاوتی، بی توجهی، بی اعتنایی، ناگرایشی، ناپیوندي، یکسان بینیبی عالقگی

 indifferent 
 marked by a lack of interest 

 بی طرف، بی سویه، ناسوي گیر، یکسان بین

 indigence 
 a state of extreme poverty or 
destitution 

هم  indigency) بی چیزي، فقر، تنگدستی، مستمندي، نداري، تهیدستی
 (می گویند

 indigenous 
 originating where it is found 

 زادبومی، بوم

 indiscernible 
 difficult or impossible to perceive 

 تمیز ندادنی، نامحسوس، غیرقابل تشخیص، نادریاب

 indiscriminate 
 failing to make or recognize 
distinctions 

نش دقیق نباشد) بی تمیز، بی گزیر، بی تبعیض، (آنچه که بر مبناي سنجش و گزی
 بی گزین

 indispensable 
 essential 

 (آنچه که بدون آن نتوان کاري را انجام داد) بایسته، ضروري، بایا، الزم

 indistinct 
 not clearly defined or easy to perceive 
or understand 

 نامشخص، مبهم، تار، تشخیص ناپذیر

 individual 
 being or characteristic of a single 
thing or person 

 پذیر، تقسیم نشدنی، جدانکردنی(در اصل) بخش نا
 
 

 indivisible 
 impossible to split into parts 

 بخش ناپذیر، تقسیم ناپذیر، جدانشدنی (یانکردنی)، الیتجزا

 indolent 
 disinclined to work or exertion 

 ار، بی رگتنبل، تن آسا، کی

 indomitable 
 impossible to subdue 

ل شکست دادن یا سرکوب کردن یا تحت سلطه درآوردن (آنچه که به آسانی قاب
 ه ناپذیر، تسلیم نشدنینباشد) شکست ناپذیر، سرکوب ناپذیر، چیرگی ناپذیر، سلط

 Indonesia 
 a republic in southeastern Asia on an 
archipelago including more than 13,000 
islands; achieved independence from the 
Netherlands in 1945; the principal oil 
producer in the Far East and Pacific 
regions 

 کیلومتر مربع) 0057091کشور اندونزي (

 induce 
 cause to act in a specified manner 

 وال با استدالل یا تشویق یا نفوذ کالم)(به کاري) واداشتن، وادار کردن (معم

 induction 
 the act of bringing about something 

 انتصاب رسمی به شغل، برگمارش، فراخوانی (به خدمت نظام و غیره)

 inductive 
 influencing or causing to arise 

 (نادر) راهبر، راهنما، وادارساز

 inductive reasoning 
 reasoning from detailed facts to general 
principles 

 ساز(نادر) راهبر، راهنما، وادار

 indulge 
 yield to; give satisfaction to 

 لوس کردن، ننر کردن، سختگیري نکردن، به میل کسی رفتار کردن

 indulgent 
 given to yielding to the wishes of 
someone 

 گیر لوس کننده، آسان
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 industrialise 
 organize (the production of something) 
into an industry 

 

 industrious 
 characterized by hard work and 
perseverance 

 (در اصل) زرنگ، زبل، ماهر

 inedible 
 not suitable for food 

 غیر قابل خوردن، غیر خوراکی، نخوردنی

 inert 
 unable to move or resist motion 

، یک : فاقد نیرو براي جنبش یا مقاومت یا عمل) ماندگر، ساکن، بی حرکت(فیز
 ناجنب، ناجنبا، راکد، درنگیده

 inescapable 
 impossible to avoid or evade 

 گریز ناپذیر، احترازناپذیر، ناگزیر

 inevitable 
 incapable of being avoided or prevented 

 ی، ناگزیر، بی گمان، اجتناب ناپذیرحتمی الوقوع، روي دادنی، رخ دادن

 inevitably 
 in such a manner as could not be 
otherwise 

 ناچار، بناچار، حتما، بطور چاره ناپذیر

 inexorable 
 not to be placated or appeased or moved 
by entreaty 

 سخت دل، سنگدل، بی گذشت، بیرحم

 inexorably 
 in a manner impervious to change or 
persuasion 

 کسی گوش دهد ازروي سنگدلی، بی انکه نرم شودیا بالبه

 inexplicable 
 incapable of being explained or 
accounted for 

 توجیه ناپذیر، بیان نکردنی، غیرقابل توضیح، سردرنیاوردنی، الینحل

 infallible 
 incapable of failure or error 

 الخطا نیست مانند خداوند) بري از خطا، لغزش ناپذیر (کسی که جایز

 infancy 
 the early stage of growth or development 

 نوزادي، کودکی، بچگی، طفولیت، شیرخوارگی

 infant 
 a very young child who has not yet begun 
to walk or talk 

 نوزاد، شیرخوار، کودك، طفل، بچه

 infatuation 
 a foolish and usually extravagant 
passion or love 

 اوري، بدگزینیحماقت، نابخردي، بدد

 infect 
 contaminate with a disease 

 آلودن، آلوده کردن، پلشت کردن

 infection 
 the invasion of the body by pathogenic 
microorganisms 

 آلودگی، پلشتی، آلوده شدگی

 infectious 
 easily spread 

 آلودگر، گندآور، آلوده کننده، پلشتگر، شوخ آور، عفونی، گندشی

 infectious 
 relating to the invasion of germs that 
cause disease 

 آلودگر، گندآور، آلوده کننده، پلشتگر، شوخ آور، عفونی، گندشی

 infer 
 conclude by reasoning 

 جاد کردن(در اصل) موجب شدن، به وجود آوردن، ای

 inference 
 drawing a conclusion on the basis of 
circumstantial evidence 

 استنباط، برداشت، دریافت، نتیجه گیري

 inferential 
 relating to or having the nature of 
illation or inference 

 باطیوابسته به برداشت یا نتیجه گیري، استن

 inferior 
 of or characteristic of low rank or 
importance 

 رودین (در برابر فرازین)، زیرین(از نظر جا) در پایین، پایینی، ف
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 infer or 
 the state of being lesser 

 حقارت، همتافت خود فروبینی(روان شناسی) خودکوچک بینی، عقده ي 

 infertile 
 incapable of reproducing 

 ور، بی ثمرغیر حاصلخیز، بایر، نابار

 infest 
 occupy in large numbers or live on a 
host 

جایی) هجوم ه تعداد زیاد هجوم آوردن و یا به طور زیان آور ساکن شدن در (ب
آوردن، (به ویژه در مورد حشرات یا چیزهاي ناخوشایند و انگل) فرا گرفتن، درآلودن، 

 پربودن از

 infiltrate 
 pass through an enemy line in a military 
conflict 

 filter) دن، پاالئیدن، بیزیدناز صافی رد کردن یا شدن، صاف شدن یا کر
 (ی گویندهم م

 infinite 
 having no limits or boundaries in time 
or space 

 بی کران، بی پایان، الیتناهی، نهمار، بیشمار، بی مر

 infinitesimal 
 immeasurably small 

 هز، بسخرد، بسخردر از آنکه بتوان اندازه گرفت) بسیار کوچک، بسیار ری(کوچکت

 infirmary 
 a health facility where patients receive 
treatment 

 (به ویژه در مدرسه و غیره) درمانگاه، بهداري مدرسه

 infirmity 
 the state of being weak in health or 
body 

 (به ویژه در اثر سالخوردگی) رنجوري، نزاري، ناتندرستی

 inflammable 
 easily ignited 

 flammable د بهرجوع شو

 inflate 
 fill with gas or air 

 (از هوا یا گاز و غیره) پر کردن، باد کردن، آماهیدن، پف کردن
 
 

 inflation 
 the act of filling something with air 

 بادکردگی، آماهش باد کردن، باد (تایر و بادکنک و غیره)،

 inflection 
 the patterns of stress and intonation in 
a language 

 خمش، خماندن، کژي، کژ کردگی، قوس داري، انحنا، پیچش، خمیدگی

 inflexibility 
 the quality of being rigid and 
rigorously severe 

 ییر ناپذیريسختی، سفتی، عدم امادگی براي خم شدن، متانت، ثبات، تغ

 inflict 
 impose something unpleasant 

ت) وارد کردن، به سر تحمیل کردن، (ضربه و زخم) زدن، (تلفا (درد و زحمت)
 (کسی) آوردن

 influence 
 a power to affect persons or events 

 ثیر، هنایش، درآیشiاثر، تا

 influence 
 have and exert an effect 

 ایش، درآیشثیر، هنiاثر، تا

 influential 
 having or exercising power 

 ثر، هنایگر، هناینده، پر نفوذ، ذي نفوذ، قدرتمندموثر، پر ا

 influenza 
 an acute febrile highly contagious viral 
disease 

 دامپزشکی) آنفلونزا، نزله -(پزشکی 

 influx 
 the process of flowing in 

ریدگی، درون روند، درون ریزي، درآیند، درون روانگی، جریان به درون ریز، درون شا
 لداخ

 inform 
 impart knowledge of some fact, state or 
affairs, or event to 

 اطالع دادن، مطلع کردن، آگاه کردن، آگاهاندن، باخبر کردن، خبردادن

 informal 
 not in accord with established 
conventions and requirements 

 غیررسمی، خودمانی، بی رودرواسی، بدون تشریفات
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 informant 
 a person who supplies facts or knowledge 

 ش، خبررسانخبرچین، آگهساز، آگهگر، اطالع دهنده، خبرک

 infraction 
 a violation of a law or rule 

 بزهتخلف، عدول، قانون شکنی، سرپیچی (از قانون یا مقررات)، 

 infrastructure 
 the basic features of a system or 
organization 

 در برابر: روبنا) زیربنا، فروساخت، پایساخت، شالوده
suprastructure) 

 infrequently 
 not many times 

 کم، کمتر، ندره، بندرت، گاه گاهی

 infringe 
 advance beyond the usual limit 

ق ون و غیره را) شکستن، تخطی کردن، زیر پا گذاشتن، (به حقو(قول و قرار یا قان
 ) تجاوز کردندیگران

 infringement 
 an act that disregards an agreement or a 
right 

 شکست، نقص، تخلف، تخطی، دغل سازي، تقلید

 infuriate 
 make extremely angry 

 ا درکردن، از ج(بسیار) خشمگین کردن، از کوره در کردن، آتشی کردن

 infuriated 
 marked by extreme anger 

 خشمگین کردنآتش کردن، 

 infuriating 
 extremely annoying or displeasing 

 

 ingenious 
 showing inventiveness and skill 

 نبوغ، نابغه، فرهوش(در اصل) داراي 

 ingenuity 
 the power of creative imagination 

 اوت، نبوغ، نوآوري، تیزهوشی، نوآفرینی، ابتکارزرنگی، ذک
 

 ingenuous 
 lacking in sophistication or worldliness 

 ، بزرگوار، پاك نهاد، نیک سرشت(در اصل) اشراف زاده، بزرگ زاده، شریف

 ingredient 
 a component of a mixture or compound 

 وم، پاره، جز، پاژ، فرشیم(جزیی از یک چیز مرکب) جز، جز ترکیبی، جز مق

 inhabit 
 live in; be a resident of 

کونت گزیدن در، نشیمند بودن، مسکن گزیدن، زندگی در زیستن، ساکن بودن در، س
 کردن

 inhabitant 
 a person who lives in a particular place 

 ساکن (سکنه)، اهل (اهالی)، درزیستگر، باشنده، نشیمند

 inhale 
 draw deep into the lungs by breathing 

ه دارو را به داخل ریه فرو بردن) استنشاق کردن، در یا بخار یا هواي آغشته ب(هوا 
 ، درون دمیدن،شهیق کردن(exhale در برابر: باز دمیدن) دمیدن

 inherent 
 existing as an essential constituent or 
characteristic 

ر انسان یا چیز به عنوان یک ویژگی جدا اساسی (موجود ددرون زاد، نهادي، اصلی، 
 بیعی و اساسی) فطري، سرشتی،تفکیک ناپذیر، جدا نشدنی (یا نکردنی)نکردنی و ط

 inherently 
 in an essential manner 

 بطور ذاتی، بطور ماندگار

 inherit 
 receive from a predecessor 

 مردري بردن، مانداك بردن، مانداکیدنارث بردن، وارث بودن، مرده ریگ بردن، 

 inheritance 
 hereditary succession to a title or an 
office or property 

 ارث بري، میراث خواري

 inhibit 
 limit the range or extent of 
بازداري کردن، (از انجام کاري یا احساس چیزي) بازداشتن، (روحا) جلوگیري کردن، 

 دن، پابند کردنخویشتن داري کر
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 inhibit 
 limit, block, or decrease the action or 
function of 

) جلوگیري کردن، بازداري کردن، (از انجام کاري یا احساس چیزي) بازداشتن، (روحا
 خویشتن داري کردن، پابند کردن

 inhibited 
 held back or restrained or prevented 

ري یا احساس چیزي) بازداشتن، (روحا) جلوگیري کردن، بازداري کردن، (از انجام کا
 ري کردن، پابند کردنخویشتن دا

 inhibition 
 the action of forbidding 

 بازداري، جلوگیري، خویشتن داري، پابندشدگی، کمرویی

 inhibitor 
 a substance that slows or stops an 
activity 

ماده اي که جلو کنش و واکنش بدنی یا شیمیایی را بازدار، بازدارنده (به ویژه دارو یا 
 (هم می نویسند inhibiter) وگیرمی گیرد)، جل

 inhumane 
 reflecting a lack of pity or compassion 

نامتاثر از رنج دیگران) نامردم دوست، نامردمی، دل  -(عاري از حس همدردي 
 سخت، سنگدل، بی رحم، نادلسوز، بی شفقت

 initial 
 occurring at the beginning 

 دماتیآغازین، نخستین، اولین، اولیه، مق

 initiate 
 set in motion, start an event or prepare 
the way for 

 آغاز کردن، آغازیدن، پاي پیش نهادن، شروع کردن، آغازگري کردن

 initiative 
 readiness to embark on bold new ventures 

 دمانه، مقدماتی، اولیهآغازگرانه، پیشق

 inject 
 force or drive (a fluid or gas) into by 
piercing 

(آبگونه را با فشار به داخل چیزي راندن) تزریق کردن، خالنیدن، در جهاندن، 
 درفشاندن

 injure 
 cause bodily harm to 
 (صدمه ي جسمی وارد آوردن) گزند رساندن، صدمه زدن، آسیب رساندن، مصدوم

 کردن، زخمی کردن

 injury 
 physical damage to the body caused by 
violence or accident 

 (صدمه ي بدنی یا روحی) آسیب، گزند، آزار، زخم

 inland 
 situated away from an area's coast or 
border 

 (واقع در درون سرزمین و دور از دریا و مرزها) درنبوم، درنبومی

 inlet 
 an arm off of a larger body of water 

خلیج کوچک، دریا یا رود و غیره در خشکی) (پیشرفتگی کوچک و باریک آب 
 آبشاخه، شاخابه، خور، شیل، خلیجک

 inmate 
 a resident of a dwelling or institution 

 زندانی

 innate 
 present at birth but not necessarily 
hereditary 

 سرشتی ون زاد، ذاتی، فطري، غیر اکتسابی، جبلی،مادرزاد(ي)، در

 innocent 
 free from sin 

 (از نظر مذهبی) بی گناه، بی معصیت، معصوم

 innovate 
 bring something new to an environment 

 نوآوري کردن، تازه اندیشی کردن، ابتکار کردن، ابداع کردن

 innovation 
 the act of starting something for the 
first time 

 نوآوري، تازه اندیشی، ابتکار، ابداع

 innovative 
 being like nothing done or experienced 
or created before 

 بدعت امیز، ابداعی، بدعت گذارنده

 inordinate 
 beyond normal limits 

 نامرتب، نامنظم، تنظیم نشده، مغشوش، نابسامان

 input 
 signal going into an electronic system 

 ذاشت، درگذاشت(عمل گذاشتن در داخل چیزي) درون گ
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 inquiry 
 an instance of questioning 

 پرسش، جستار، آگه خواست، استعالم، پرسه

 inquisitive 
 given to questioning 

 کنجکاو، مشتاق پرسش و یادگیري، آموزخواه، آموزدوست، پرسان

 inquisitiveness 
 a state of active curiosity 

 فضولی، کنجکاوي

 insane 
 afflicted with or characteristic of 
mental derangement 

 دیوانه، مجنون

 inscribe 
 carve, cut, or etch into a material or 
surface 

 (روي چیزي نوشتن یا حک کردن با قلم و غیره) اندرنگاشتن، برنگاشتن

 insect 
 small air-breathing arthropod 

که بندپا و بند تن  Insecta رده ي بزرگ) (جانورشناسی) حشره
 خرفستر، مخنده، جمنده (هستند

 insectivore 
 any organism that feeds mainly on bugs 

 حشره خوار)، جمنده خوار حشره خوار (جانور به ویژه پرنده ي

 insecure 
 lacking in safety 

 توار، متزلزلسست، نااس

 insert 
 introduce 

قرار دادن) فروکردن، توي (چیزي) کردن،  (چیزي را در داخل چیز دیگري
 اندرگذاشتن

 insidious 
 working or spreading in a hidden and 
usually injurious way 

 خیانت آمیز، خائنانه، حیله گرانه، مزورانه، نابکارانه

 insight 
 clear or deep perception of a situation 

 درون بینی، بینش، بصیرت، هشیواري

 insignificant 
 conveying nothing 

 بی معنی، بی چم، بی آرش، فاقد معنی

 insincere 
 lacking the quality of being open and 
truthful 

 غیرصمیمی، ناهمدل، نایکرنگ، ریاکار، دورو، شیله پیله دار

 insinuate 
 suggest in an indirect or covert way; 
give to understand 

 خود را جا کردن، (خود شیرینی کردن و) دل کسی را به دست آوردن (کم کم)

 insinuation 
 an indirect (and usually malicious) 
implication 

 گوشه زنی، کنایه، اشاره

 insist 
 be emphatic or resolute and refuse to 
budge 

(روي چیزي)  اصرار کردن، دوپا را در یک کفش کردن، پافشاري کردن، لج کردن،
 پیله کردن، واسرنگیدن، کشتیار شدن

 insoluble 
 incapable of being dissolved 

 حل نشدنی، گشود ناپذیر، نامحلول

 insolvency 
 the lack of financial resources 

 تیورشکستگی، افالس، اعسار، نداري، تنگدس

 inspect 
 look over carefully 

، وارسی کردن، سرکشی کردن، بررسی کردن، تفتیش بازبینی کردن، بازرسی کردن
 کردن، وارسیدن

 inspection 
 a formal or official examination 

 بازبینی، بازرسی، وارسی، سرکشی، بررسی

 inspector 
 an investigator who observes carefully 

 بازبین، کارپژوه، مفتش بازرس،

 inspiration 
 arousal of the mind to unusual activity 
or creativity 

 (inhale رجوع شود به) در دمیدن، دردمش
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 inspire 
 serve as the inciting cause of 

 (در اصل) درون دمیدن، جان دمیدن (در)

 inspiring 
 stimulating or exalting to the spirit 

 

 instability 
 a lack of balance or state of 
disequilibrium 

 بی ثباتی، عدم ثبات، ناپایداري، ناپایشتی

 install 
 set up for use 

(طی مراسم) به شغلی گماشتن، منصوب کردن، گماردن، بر کرسی (صدارت یا 
 استادي یا ریاست و غیره) نشاندن

 installment 
 a payment of part of a debt 

 (در پرداخت بدهی و غیره) قسط، بخشه

 instalment 
 a part of a broadcast serial 

 

 instance 
 an item of information that is typical 
of a class or group 

 رخواست مصرانه، التماس شدید(در اصل) د

 instant 
 a very short time 

 اگزیرفوري، اضطراري، ناگه آیندي، ناگهگانی، ن

 instantaneous 
 occurring with no delay 

 ر دمفوري، آنی، د

 instantly 
 without delay or hesitation; with no 
time intervening 

 فورا، بی درنگ، در یک آن، در یک لحظه

 instigate 
 provoke or stir up 

 (به ویژه براي کارهاي بد) برانگیختن، اغوا کردن، تحریک کردن

 instil 
 enter drop by drop 

 

 instill 
 impart gradually 

 قطره وارد کردن، چکاندن قطره

 instinct 
 inborn pattern of behavior often 
responsive to stimuli 

 غریزه، درون راند، سرشت، اقتضاي طبیعت

 instinctive 
 unthinking 

 ختهریزي، درون راندي، سرشتی، جبلی، درانگیز، ناآموغ

 institute 
 set up or lay the groundwork for 

ن، (به ویژه اصالحات و غیره) آغازکردن، بانی شدن، بنیان نهادن، پی ایجاد کرد
 افکندن، اقدام کردن به، در نهشت کردن، درنهشتن،برقرار کردن

 institution 
 a custom that has been an important 
feature of some group 

 اريحات و بررسی و غیره) ایجاد، پی افکنی، شروع، اقدام، بنیان گذ(اصال

 instruct 
 impart skills or knowledge to 

 م دادن، پرهیختنآموزاندن، یاد دادن، تدریس کردن، تعلی

 instruction 
 activities that impart knowledge or 
skill 

 آموزش، تعلیم، پرهیختن، تدریس

 instrument 
 the means whereby some act is 
accomplished 

 ستوسیله، شوند، آلت د

 instrumental 
 serving or acting as a means or aid 

 مفید، سودمند، موثر،هنایشگر، کارساز

 insubordinate 
 not submissive to authority 

 نافرمان، سرکش، نامطیع، خودسر، متمرد
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 insufficient 
 of a quantity not able to fulfill a need 
or requirement 

 فی، غیرکافی، نارسانابسنده، ناکا

 insularity 
 the state of being isolated or detached 

تنگ نظري، کوته فکري، محدویت، جزیره نشینی، وابستگی به جزیره حالت جزیره 
 اي

 insulate 
 surround with material to protect from 
heat, cold, or noise 

 جدا کردن، مجزا کردن، منزوي کردن

 insulation 
 reduction of the transmission of sound, 
heat, or electricity 

 عایق بندي، عایق سازي، روکش گذاري، نارسانا سازي، ناگذرا سازي

 insurance 
 protection against future loss 

 بیمه

 insurgency 
 an organized rebellion aimed at 
overthrowing a government 

 شورش آمیز حالت یا وضع

 insurgent 
 in opposition to a civil authority or 
government 

 شورشی، گردنکش، یاغی

 insurrection 
 organized opposition to authority 

 شورش، قیام یاغی گري، گردنکشی

 intact 
 undamaged in any way 

 صست نخورده، بی کم و کاست، صحیح و سالم، سالم، بی عیب و نقد

 intake 
 an opening through which fluid is 
admitted to a tube 

(عمل بردن به درون یا کشیدن به داخل) درونبرد، درونکش، درونکشی، درونبري، 
 پذیرش

 
 

 integral 
 existing as an essential constituent or 
characteristic 

 ، سازنده، یکپارچهنشدنی، الیتجزي، اساسی، بنیاديجدایی ناپذیر، جدا 

 integrate 
 make into a whole or make part of a 
whole 

(با گردآوري همه ي بخش ها) کامل کردن، هماگن کردن، تکمیل کردن، ترکیب 
 کردن، یکپارچه کردن، تلفیق کردن، یکی کردن، همبسته کردن، هامیدن

 integrity 
 an undivided or unbroken completeness 
with nothing wanting 

 تمامیت، صورت کامل، کمال، یکپارچگی، فراگشتگی، فرگشتگی

 intellectual 
 of or associated with or requiring the 
use of the mind 

 ردورزانه، فکري، سگالشیعقالنی، تفکري، خ

 intellectual 
 involving intelligence rather than 
emotions or instinct 

 تفکري، خردورزانه، فکري، سگالشی عقالنی،

 intelligence 
 the ability to comprehend 

اندوزي و انجام کار با سرعت و درستی)  (قدرت یادگیري و تجربه آموزي و دانش
 هوش

 intelligent 
 having the capacity for thought and 
reason to a high degree 

 ستداللداراي عقل، داراي خرد، داراي قدرت ا

 intelligentsia 
 an educated elite 

 وران، روشنگران، روشنفکران، روشن اندیشاناندیشمندان، اندیش

 intelligible 
 capable of being apprehended or 
understood 

 فهمیدنی، فهم پذیر، قابل درك

 intend 
 have in mind as a purpose 

 (کاري را) کردن، هنجیدن، یازیدنگ قصد داشتن، در نظر داشتن، خواستن، آهن
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 intense 
 possessing a distinctive feature to a 
heightened degree 

 شدید، ستهم، فربود، حاد، سخت، تند و تیز، آتشین، پرصمیمیت

 intensification 
 action that makes something stronger or 
more extreme 

 ، افزون شدگی، سخت شدگیافزون سازي، تشدید، پرقوت سازي

 intensify 
 increase in extent 
شدید کردن، تشدید کردن، بر شدت (چیزي) افزودن، تند و تیز کردن یا شدن، حاد 

 یا شدنکردن یا شدن، پرتنش کردن یا شدن، فربود کردن یا شدن، ستهم کردن 

 intensifying 
 increasing in strength 

ر شدت (چیزي) افزودن، تند و تیز کردن یا شدن، حاد شدید کردن، تشدید کردن، ب
 کردن یا شدن، پرتنش کردن یا شدن، فربود کردن یا شدن، ستهم کردن یا شدن

 intensity 
 high level or degree 

ی، شور، هیجان، شدت، حادي، تندو تیزي، شورمندي، جوش و خروش، فربود، پرتنش
 ستهمی

 intensive 
 characterized by a heightened level or 
degree 

شدید شونده یا کننده، شدید، فزونگر، پرتنشگر، فربودگر، تنجشگر، فربود، ستهم 
 شونده

 intent 
 an anticipated outcome that guides your 
planned actions 

 دمتوجه، خیره، مشتاقانه، شدید، فربو

 intention 
 an anticipated outcome that guides your 
planned actions 

 قصد، نیت، منظور، یازش، آهنگ، دل خواست، خواسته

 inter 
 place in a grave or tomb 

 دفن کردن، به خاك سپردن، خاك کردن

 interact 
 do something together or with others 

فعال کردن، بر هم کنش داشتن (یا کردن)، تاثیر متقابل متقابال عمل کردن، فعل و ان
 کردنردن، هم کنش ک

 interaction 
 a mutual or reciprocal deed 

 فعل و انفعال، برهم کنش، هم کنش، کنش و واکنش

 intercept 
 seize, interrupt, or stop something on 
its way 

گرفتن) راه بستن بر، ره گیري ستاندن یا (پیام یا هر چیز در حال پرواز یا حرکت را ای
) گوش کردن یا به دست آوردن پیام، (در میان راه) ایستاندن، در کردن، (مخفیانه

 هوا زدن، در هوا گرفتن، ره گیر کردن، (در هوا) قاپیدن

 interdependent 
 mutually reliant 

 بسته بهم، موکول بهم، مربوط بیکدیگر

 interest 
 a sense of concern with and curiosity 
about something 

 ستگی، تمایل، گرایش، خواهانی، رغبت، دیدگیريعالقه، دلب

 interest rate 
 the percentage of a sum of money charged 
for its use 

 نرخ بهره ي تغییرپذیر

 interface 
 a surface forming a common boundary 
between two things 

م رخگاه، میان ي مرزي، (سطحی که حد فاصل میان دو فضا یا ماده است) ه پهنه
پهنه، میان رویه، فاصل (مکان یا وسیله ي فعل وانفعال دو دسته یا رشته علمی یا 

 اه، هم کنشگرگروه یا سیستم و غیره) هم کنشگ

 interfere 
 get involved, so as to alter or hinder 
an action 

انگلک مداخله کردن، فضولی کردن، دست درازي کردن، اندر رفتن، دخالت کردن، 
 کردن، درونش کردن

 interior 
 inside and toward a center 

 (exterior در برابر: برونی) خلی، درونیندرونی، دا

 intermediate 
 lying between two extremes in time, 
space, or state 

رد یا روي می دهد) میان مرحله (اي)، میان (آنچه که میان دو چیز قرار دا
میانه،بینابین، وسط، وسطی، ان آیند(ي)، در وسط، در میان، میانی، رخداد(ي)، می

 واسط، میان رده
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 intermittent 
 stopping and starting at irregular 
intervals 

 ادواري، متناوب، پستادار، پستامند، گاه ایستا، گاهوار

 intermix 
 combine into one 

 دنهم) مخلوط کردرآمیختن، درآمیز کردن، (با 

 intern 
 someone who works for an expert to learn 
a trade 

 (پزشکی) انترن، بالین ورز، دستیار

 internal 
 located inward 

 در برابر: برونی) (هم می گویند inner) درونی، داخلی، درونین، اندري
external) 

 international 
 concerning or belonging to two or more 
countries 

بین المللی، جهانی، میان مردمگانی، میان هاوشی، میان هاوش، بین الملل، میان 
 کشوري، میان هاشی

 internationalist 
 influenced by or advocating 
internationalism 

 جهانگراي، معتقد به همکاري جهانی

 internist 
 a specialist in internal medicine 

 زشکی، متخصص طب داخلی(پزشکی) متخصص درون پ

 internship 
 the position of working for an expert to 
learn a profession 

 (پزشکی)

 interplay 
 reciprocal action and reaction 

 (interaction رجوع شود به) تاثیر متقابل، برهم کنش

 interpret 
 make sense of; assign a meaning to 

 پذیر کردن، توضیح دادن، گزاره کردن، سفرنگیدن تفسیر کردن، فهم
 
 
 

 interpretation 
 the act of expressing something in an 
artistic performance 

 تفسیر، توضیح، گزاره، سفرنگ، تعبیر، ترجمان، برداشت، وستی، زند

 interpreted 
 understood in a certain way; made sense 
of 

 م پذیر کردن، توضیح دادن، گزاره کردن، سفرنگیدنتفسیر کردن، فه

 interrelate 
 place into a mutual relationship 
متقابال مرتبط کردن یا بودن، برهمبسته کردن یا بودن، به هم ربط داشتن یا دادن، 

 درهم تنیدن

 interrelationship 
 mutual or reciprocal relation or 
relatedness 

 اهم، قوم و خویشی با یکدیگرخویشاوندي ب

 interrogation 
 an instance of questioning 

 بازپرسی، بازجویی

 interrupt 
 make a break in 

یان حرف کسی دویدن، (اندیشه یا سخن و غیره را) قطع کردن، گسیختن، م
 گسستن

 intersection 
 the act of meeting at a point 

 ي، همبرشدو نیم سازي، میانبري، همبر

 intersperse 
 introduce into one's writing or speech 
(certain expressions) 

چند چیز) پاشیدن، میان پراکنش کردن، (میان دو یا میان پاشی کردن، (میان دو یا 
 چند چیز) پراکندن

 interval 
 the distance between things 

 جا، دورناي(فضا یا فاصله ي میان دو چیز) فاصله، میان 

 intervene 
 be placed or located between other 
things 
(میان دو چیز رفتن یا قرار گرفتن) فاصله انداختن یا افتادن، سوا کردن، (از هم) جدا 

 کردن
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 intervention 
 the act of interposing one thing between 
or among others 

 یمداخله، دخالت، میانروي، پا در میان

 interview 
 the questioning of a person ; often 
conducted by journalists 

 مصاحبه، سخن رمش، هم سخنی، هم پرسی

 intestine 
 the part of the alimentary canal between 
the stomach and the anus 

 ا)، رودگان(معموال جمع) روده (ه

 intimacy 
 a feeling of being close and belonging 
together 

 صمیمیت، نزدیکی، دوستی نزدیک، هم رازي، دمسازي

 intimate 
 marked by close acquaintance, 
association, or familiarity 

 درونی، نهادي، ذاتی، اساسی، بنیادي

 intimidate 
 compel or deter by or as if by threats 

کردن، جا خورده کردن، هراسناك  مرعوب کردن، شاخ شانه کشیدن، هراسیده
 کردن، بیمناك کردن

 intimidating 
 discouraging through fear 

 

 intolerable 
 incapable of being put up with 

 تحمل ناپذیر، تاب نیاوردنی، توان فرسا

 intolerant 
 unwilling to tolerate difference of 
opinion 

اعتقادات دیگران) متعصب، کوته فکر، پی ورز، ناروادار، (نابرد بار نسبت به عقاید و 
 نابردبار (عقیدتی)، برنایشت، ناآزاده

 intractable 
 difficult to manage or mold 

 چموش، دیر رام، سخت لگام، دیر مهار، سرکش، توسن، خودسر، لجوج، خیره سر
 
 

 intrepid 
 invulnerable to fear or intimidation 

 (هم می گویند ironsmith یا blacksmith) آهنگر

 intricate 
 having many complexly arranged elements; 
elaborate 

 بغرنج (به خاطر داشتن روابط یا جزئیات ظریف و درهم پیچیده)، پیچیده

 intrigue 
 a crafty and involved plot to achieve 
your ends 

 سري آغالش، نقشه يسوسه، دسیسه، توطئه، 

 intriguing 
 capable of arousing interest or 
curiosity 

 کنجکاوي انگیز، کنجکاوگر، خواهان ساز، خیره کننده، انگیزنده

 intrinsic 
 belonging to a thing by its very nature 

ر چیز و نه به عوامل خارجی) درون خیز، ماهیت درونی ه (وابسته به نهاد و ارزش یا
، ذاتی، اصلی، (extrinsicدر برابر: برون خیز) درونی، درونیندرون زاد، 

 نهادي، گوهرین

 introduce 
 bring something new to an environment 

 معرفی کردن، دیبا کردن

 introduction 
 the act of beginning something new 

 معرفی، دیبا

 introspection 
 contemplation of your own thoughts and 
desires and conduct 

 درون نگري، خویشتن نگري، خودکاوي

 introspective 
 given to examining own sensory and 
perceptual experiences 

 معاینه کننده درون خود، خویشتن نگر، ناشی از خویشتن نگري یا معاینه نفس

 introvert 
 a person who tends to shrink from social 
contacts 

 (روان شناسی) درون گرا شدن، درون گرایی کردن
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 intrusion 
 entrance by force or without permission 
or welcome 

 پیش رانی، زورآوري، دخالت، چپانش

 intrusive 
 tending to enter uninvited 

 ه آمیزناخوانده، مزاحم، مخل، مداخل

 intuition 
 instinctive knowing, without the use of 
rational processes 

(دانستن یا فراگیري فوري و بدون استدالل و تجربه و ممارست) درون یافت، شم، 
 شهود، درون تابی

 intuitive 
 spontaneously derived from or prompted 
by a natural tendency 

 فت، درون یافتی، شهوديوابسته به درون یا

 inundate 
 fill or cover completely, usually with 
water 

 سیل گرفتن، سیل زده کردن، زیر آب بردن، از آب پوشیده کردن، آب بستن به

 invade 
 march aggressively into a territory by 
military force 

ن، تجاوز (نظامی) کردن، دادن، (با جنگ و قشون) گرفتمورد تاخت و تاز قرار 
 دن، دست یازي کردنبرتاختن، تاخت و تاز کر

 invalid 
 no longer legally acceptable 

 علیل، رنجور، زمینگیر

 invaluable 
 having incalculable monetary or 
intellectual worth 

 پر ارزش، گرانبها، پر بها

 invariably 
 without change, in every case 

 طور ثابت، بطور تغییر ناپذیر، همواره، مطلقاب

 invasion 
 any entry into an area not previously 
occupied 

تاز، تجاوز (نظامی)، تهاجم، اشغال، تازش، (با قشون و جنگ) گرفتن، تاخت و 
 برتازش

 invasive 
 gradually intrusive without right or 
permission 

 تاخت و تاز کننده، متجاوز، تجاوز امیز، تجاوزيهجوم کننده، مهاجم، 

 inventive 
 marked by independence and creativity in 
thought or action 

 خالقه، تازه اندیشانه، ابتکاري، مبتکرانه

 inventor 
 someone who is the first to think of or 
make something 

 مخترع، مبدع، نوآفرین، تازه اندیش

 inventory 
 a detailed list of all the items in 
stock 

(بازرگانی و سوداگري) فهرست موجودي، دفتر دارایی، سیاهه ي اموال، موجودي 
 انبار، موجودي کاال (به ویژه فهرست اموال که هرساله تهیه می شود)

 inversion 
 the act of turning inside out 

 شت و رویی، دمرویی، پوارونگی، وارونی، عکس، وارونش

 invert 
 turn inside out or upside down 

 وارون کردن، وارونه کردن، معکوس کردن، قلب کردن، پس و پیش کردن

 invertebrate 
 any animal lacking a backbone or 
notochord 

 (جانورشناسی) بی مهره

 invest 
 lay out money or resources in an 
enterprise 

 مه پوشاندن، آراستن، ملبس کردن، مزین کردنجا

 investigate 
 conduct an inquiry of 

 کند و کاو کردن، بررسی کردن، تحقیق کردن، رسیدگی کردن

 investigator 
 someone who inquires carefully 

 (هم می گویند private investigator) کارآگاه خصوصی
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 investment 
 laying out money or capital in an 
enterprise 

 سرمایه گذاري

 invigorate 
 give life or energy to 

قوت دادن، جانبخشی کردن، سرزنده کردن، سرحال آوردن، داراي شوق و  نیرو دادن،
 حرارت کردن

 inviolable 
 incapable of being transgressed or 
dishonored 

 ناپذیر نقض نکردنی، (قول و غیره) نشکستنی، تخطی

 invisible 
 impossible or nearly impossible to see 

 نامرئی، نادیدنی

 invoice 
 an itemized statement of money owed for 
goods or services 
(فهرست قلم به قلم کاالهاي فرستاده شده یا خدمات داده شده با ذکر مقدار و قیمت 

برگ فروش، سیاهه  ت حساب، بیجک،و هزینه ي حمل هریک و غیره) فاکتور،صور
 ي فروش

 invoke 
 request earnestly; ask for aid or 
protection 

 (به خداوند یا مقدسان و غیره) متوسل شدن به، آگستن، دست یازیدن

 involuntary 
 not subject to the control of the will 

 ودغیر ارادي، خودبخ

 involve 
 contain as a part 

 اصل) درپیچیدن، فرا گرفتن، دربرگرفتن(در 

 involved 
 connected by participation or 
association or use 

 پیچیده، بغرنج، غامض، مدغم، پیچ در پیچ

 involvement 
 the act of sharing in the activities of 
a group 

 هپیچیدگی، گرفتاري، فشارمضیقه، در برداري، در بر گرفتگی، احاطه 
 

 iodine 
 a nonmetallic element belonging to the 
halogens 

بلورهاي خاکستري شامل  -عنصر غیرفلزي از خانواده ي هالوژن ها ) (شیمی) ید
متمایل به سیاه که به صورت بخار بنفش درمی آیند و به عنوان گندزدا کاربرد دارد 

، نقطه c7311 :، نقطه ي گداز4409/621، وزن اتمی : I : نشان آن -
 (c53481 : ي جوش

 ion 
 a particle that is electrically charged 
positive or negative 

 (فیزیک) یون

 iota 
 a tiny or scarcely detectable amount 

 (نام نهمین حرف الفباي یونانی) آیوتا

 irate 
 feeling or showing extreme anger 

ات مالیلود، ارغند، غضبناك، غضب آلود مردم از خشمگین، خشم آلود، عصبانی، قهرآ
 .هاي سنگین به خشم آمده بودند

 iridescent 
 varying in color when seen in different 
lights 

(داراي رنگ هاي رنگین کمان و متغیر بر حسب نور و زاویه ي دید) رنگین کمانی، 
 رنگین کمان سان، قزح سان، رنگ به رنگ شونده

 iris 
 colored part of the eye that controls 
the size of the pupil 

 (کالبدشناسی) رنگینه، عنبیه

 iron 
 a heavy ductile magnetic metallic 
element 

، چگالی : 62، شماره ي اتمی : 748/55، وزن اتمی : Fe : نشان آن) آهن
 (c0003 : ، نقطه ي جوشc5351 :، نقطه ي گداز68/7

 ironic 
 displaying incongruity between what is 
expected and what is 

 (irony رجوع شود به) طعنه آمیز، گواژه آمیز، تفشه آمیز، تفش آمیز

 irony 
 incongruity between what might be 
expected and what occurs 

 طعنه، گواژه
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 irrational 
 not consistent with or using reason 

 ردورز، بی اندیششیروي تعقل، فاقد نیروي استدالل و فکر، ناخفاقد ن

 irreconcilable 
 impossible to bring into accord 

 ابل مصالحه، سازش ناپذیرآشتی ناپذیر، غیرق

 irregular 
 not level or flat or symmetrical 

 نامرتب، نامنظم، ناهنجار، بی انتظام

 irrelevant 
 having no bearing on or connection with 
the subject at issue 

 نامربوط، بی ربط

 irreparable 
 impossible to rectify or amend 

 جبران ناپذیر، چاره ناپذیر، ترمیم ناپذیر

 irreplaceable 
 impossible to substitute for 

 جایگزین ناپذیر، بدون جانشین، بی همتا

 irresistible 
 impossible to withstand; overpowering 

 پدافند نکردنیمقاومت ناپذیر، 

 irresolute 
 uncertain how to act or proceed 

 نامصمم، دو دل، بی عزم، دمدمی مزاج، هردمبیل

 irresponsible 
 showing lack of care for consequences 

 مسئولیت سرش نمی شود، الابالی، وظیفه نشناس، سهل انگارکسی که 

 irreversible 
 incapable of being turned around 

 پشت و رو نکردنی (یا نشدنی)، دو رو نکردنی، وارون نکردنی یا نشدنی

 irrevocable 
 incapable of being retracted 

 قطعی، بی برگشت، الزم االجرا، لغونشدنی، فسخ نشدنی، بائن

 irrigation 
 the act of supplying dry land with water 
by artificial means 

 و، گندزدایی بوسیله شستشو، ریزش اب بروي زخم براي پاك کردنابیاري، شستش

 irritable 
 easily annoyed 

 تندخو، زودخشم، بدخلق

 irritate 
 cause annoyance in 

 برانگیختن، خشمگین کردن، آتشی کردن، تحریک کردن

 irritating 
 causing irritation or annoyance 

 ، محرك، مهیجرنجاننده، سوزش اور برانگیزنده، خشم اور، برخورنده،

 irritation 
 something that causes annoyance or 
trouble 

 آزردگی، افگاري، فگاري، تحریک، عصبانیت، ناراحتی

 island 
 a land mass that is surrounded by water 

 جزیره، آبخست، آداك

 isle 
 a small island 

 اکچهجزیره ي کوچک، آبخستک، جزیرك، آد

 isolate 
 place or set apart 
منزوي کردن، (از دیگران) جدا کردن، گوشه گیر کردن، کناره گیر کردن، با خویش 

 کردن، تک افتاده کردن، تنها کردن، دورافتاده کردن

 isolated 
 remote and separate physically or 
socially 

 تک نقطه، تگاه (تک گاه)، نقطه ي منفرد (ریاضی)

 issue 
 some situation or event that is thought 
about 

 برون ریزي، در روي، خروج، برون رفت، برونش

 Italian 
 of or pertaining to or characteristic of 
Italy or its people or culture or 
language 

 ان و فرهنگ آن، ایتالیاییوابسته به ایتالیا و مردم و زب

 italic 
 characterized by slanting characters 

روف چاپی که به سوي جلو تمایل دارند و براي (معموال جمع) حروف ایتالیک (ح
 نشان دادن واژه ي بیگانه یا عنوان کتاب یا تاکید وغیره به کار می روند)
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 Italy 
 a republic in southern Europe on the 
Italian Peninsula 

 کیلومتر مربع) 322103 -رم کشور ایتالیا (پایتخت : 

 itch 
 an irritating cutaneous sensation that 
produces a desire to scratch 

 خارش، حکه

 item 
 a distinct part that can be specified 
separately in a group 

 قلم (اقالم)، فقره، رقم، چیز، بخش

 itemize 
 specify individually 

 کردن، در فهرست آوردن، (به طور مشروح) شرح دادن قلم به قلم ذکر

 itinerary 
 an established line of travel or access 

 مسیر مسافرت، مسیر راهسپاري

 jagged 
 having a sharply uneven surface or 
outline 

ته یا سنگ پر دندانه) پر دندانه، تیز (داراي بریدگی هاي تیز مانند شیشه ي شکس
 دار، بریده بریده، اره اي، مضرس، ناصاف، ناهموار گوشه

 janitor 
 someone employed to clean and maintain a 
building 

 فراش اداره، مستخدم اداره

 January 
 the first month of the year 

 : مخفف آن) دارد) روز 13ژانویه، جانیواري (ماه اول سال مسیحی که 
Jan یا Ja یا J) 

 Japanese 
 of or relating to or characteristic of 
Japan or its people or their culture or 
language 

 وابسته به کشور ژاپن و زبان و فرهنگ و مردم آن، ژاپنی

 jargon 
 technical terminology characteristic of 
a particular subject 

 خن نامفهوم، زبان نامفهومس

 jaundiced 
 affected by yellowing of the skin 

 

 jaw 
 the part of the skull of a vertebrate 
that frames the mouth 

 lower یا mandible هر یک از دو فک : فک زیرین -کالبد شناسی )
jaw و فک زبرین maxilla یا upper jaw) فک، آرواره 

 jealous 
 suspicious or fearful of being displaced 
by a rival 

 حسود، رشکمند، رشکین، رشک بر

 jeer 
 laugh at with contempt and derision 

هو کردن، مورد تمسخر (یا شیشکی یا طعنه و خنده) قرار  (at :معموال با)
 دادن، الغیدن

 jeopardise 
 pose a threat to; present a danger to 

 

 jeopardize 
 pose a threat to; present a danger to 

 به خطر انداختن، به مخاطره انداختن

 jeopardy 
 a source of danger 

 خطر، مخاطره، سیج، ورطه

 jerk 
 a sudden abrupt pull 

 

 jettison 
 throw away, of something encumbering 

ون انداختن محموله براي سبک (هنگام خطر براي کشتی و هواپیما و غیره : بیر
 د، دریا افکند، بر افکند، برون افکندسازي) آب افکن

 jig 
 any of various old rustic dances 
involving kicking and leaping 

 رقص تند و پرش دار، جیگ، جیگ رقصیدن

 jingle 
 a metallic sound 

) دلنگ، جلینگ، (صداي به هم خوردن چندین زنگوله یا تکه هاي کوچک فلز
 جرینگ جرینگ، هوز
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 jitter 
 a small irregular movement 

 (عامیانه) عصبی بودن، دلهره داشتن، ترس و لرز داشتن، لرزیدن

 job 
 a specific piece of work required to be 
done as a duty 

 کار، شغل، دخش، ورزه

 jog 
 give a slight push to 

 ه، سکه زدنلقاندن، (با آرنج و غیره) زدن بجنباندن،  تکان کوچک دادن، (کمی)

 join forces 
 work together on a common enterprise or 
project 

 وصل کردن یا شدن، همبند کردن

 joint 
 junction by which parts or objects are 
linked together 

 فصل، بند(کالبدشناسی) م

 Jolly Roger 
 a flag usually bearing a white skull and 
crossbones on a black background; 
indicates a pirate ship 

 پرچم دزدان دریایی (پرچم سیاه با جمجمه و دو استخوان متقاطع به رنگ سپید)

 jolt 
 move or cause to move with a sudden 
jerky motion 

 کان دادن، واخوردن(در اثر ضربه یا رد شدن از دست انداز و غیره) ت

 jostle 
 make one's way by pushing or shoving 
(مثال در میان جمعیت انبوه) تنه زدن، با تنه زدن جلو رفتن، آرنج زدن، هل دادن، با 

 دادن پیش رفتنهل 

 jot 
 write briefly or hurriedly; write a 
short note of 

 ذره، سر سوزن، خرده

 journal 
 a daily written record of experiences 
and observations 

 (روزانه) دفتر رویدادهاي روزانه، دفتر یادآوردها، دفترچه ي خاطرات
 

 journalist 
 a person who writes or broadcasts news 
stories 

 روزنامه نگار، آگه فرست، آگه رسان

 judgment 
 the act of assessing a person or 
situation or event 

 (هم می نویسند judgement)قضاوت، دادرسی، داوري، 

 judgmental 
 relating to an assessment of a person, 
situation, or event 

 قضاوتی، وابسته به قضاوت، داورانه، دادرسانه

 judicious 
 marked by the exercise of common sense 
in practical matters 

 اوت درست، مدبر، باتدبیر، بادرایتعاقل، داراي قض

 July 
 the month following June and preceding 
August 

 : مخفف) روز دارد) 13(ماه فرنگی) ژوئیه، جوالي (هفتمین ماه سال که 
Jul یا Jl یا J) 

 jumble 
 assemble without order or sense 

 کردنقاتی پاتی کردن، تلمبار کردن یا شدن، درهم و برهم 

 junction 
 an act of joining or adjoining things 

 پیوند، جفت شدگی، اتصال، همبست

 June 
 the month following May and preceding 
July 

 J و Je : مخفف) روز دارد) 03ماه ژوئن، جون (ششمین ماه سال که 
 (Jun و

 jungle 
 an impenetrable equatorial forest 

 (سانسکریت از فارسی یا)

 jurisdiction 
 the territory within which power can be 
exercised 

 دادرسی، دادوري، رسیدگی به امور قضایی، قضا، قضاوت، دادیک وري
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 juror 
 a member of a group that delivers a 
verdict at a trial 

 کسی که سوگند می خورد

 jury 
 a body of citizens sworn to give a 
verdict in a court of law 

 نصفه ي دادگاه، دادورانهیئت م

 justice 
 the quality of being just or fair 

 داد، دادگري، عدالت، عدل، دادوري، دادبخشی

 justifiable 
 capable of being shown to be reasonable 

 توجیه، موجه، بهانه بردارتوجیه پذیر، قابل 

 justification 
 the act of defending or explaining by 
reasoning 

 توجیه، انگیزه نمایی، برهان نمایی، علت نمایی

 justify 
 show to be right by providing proof 

ی تقصیر اعالم کردن یا نمایاندن، مبرا دانستن یا توجیه کردن، موجه نشان دادن، ب
 ن،ویچاردن، برهان آوردن، بهانه آوردننمایاندن، بی گناه اعالم کردن، فرنود آورد

 jut 
 extend out or project in space 

 برجستگی داشتن، بیرون زدن، ورقلمبیدن، برآمدگی داشتن (out :معموال با)

 juvenile 
 of or relating to children or young 
people 

 جوان، نوجوان، طفل، بچه، خردسال

 juxtapose 
 place side by side 

 ن، پهلوي هم گذاشتنکنار هم گذاشتن، کنار به کنار قرار داد

 keen 
 intense or sharp 

 برنده، تیز، برا، بران

 keystone 
 the central building block at the top of 
an arch or vault 

 (معماري) سنگ تاج، سنگ تیزه ي تاق

 kid 
 young goat 

 بزغاله، کهره

 kidney 
 either of two bean-shaped excretory 
organs that filter wastes (especially 
urea) from the blood and excrete them and 
water in urine 

 (کالبدشناسی) کلیه، گرده (معموال به صورت جمع)

 kin 
 a person related to another or others 

 هم تبار، هم کنیه قوم و خویش، هم خون، منسوب،خویشاوند، هم خانواده، 

 kindergarten 
 a preschool for children to prepare them 
for primary school 

 ساله ها)، مهد کودك 6تا  -کودکستان (معموال براي 

 kindle 
 catch fire 

 یراندن، افروختن(آتش را) روشن کردن، گ

 kinesthetic 
 of or relating to kinesthesis 

 

 kinetic 
 relating to the motion of material 
bodies and their forces 

(یک جور هنر نوین به ویژه در تندیس گري که در آن از نور و صدا و موتور و اندام 
 نده استفاده می شود) هنر جنبشی، جم هنرجم

 kit 
 gear consisting of a set of articles or 
tools for a specified purpose 

سباب کار، ابزارگان، کاچار، اي از چیزهایی که براي کاري الزم است) ا(مجموعه 
 کاچال، توشه

 kitchen 
 a room equipped for preparing meals 

 آشپزخانه، مطبخ، پختگاه

 knead 
 use the hands to mix and work something 
into a uniform mass 

دن، ورز دادن، سرشتن، شیبانیدن، (خمیر یا گل یا کاه گل و غیره) مالیدن، ورزی
 دنخازه کر
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 knee 
 hinge joint in the human leg connecting 
the tibia and fibula with the femur and 
protected in front by the patella 

 زانو

 kneel 
 rest one's weight on one's knees 

 زانو زدن، کنده زدن

 knob 
 a circular rounded projection or 
protuberance 

 جستگی (قلمبه مانند)، قلمبه، برآمدگی، کله گی، گرده، گرزهقلمبه شدگی، بر

 knot 
 any of various fastenings formed by 
looping and tying a rope (or cord) upon 
itself or to another rope or to another 
object 

 انواع گره ها

 knot 
 a hard cross-grained round piece of wood 
in a board where a branch emerged 

 انواع گره ها

 knotty 
 tangled in snarls 

 پر گره، قلمبه دار، گره ناك

 know-how 
 the (technical) knowledge and skill 
required to do something 

ر برابر دانش کتابی یا (عامیانه) فوت و فن، کاردانی، لم، دانش عملی یا تجربی (د
 نظري)

 knowledge 
 the result of perception, learning, and 
reasoning 

 دانستن

 knowledgeable 
 alert and fully informed 

 دانا، باخبر، آگاه، وارد، مطلع، فاضل

 kung fu 
 a Chinese martial art 

رخشی را مورد تاکید برخالف کاراته حرکات چ -کونگ فو (ورزش پدافندي چینی 
 قرار می دهد)

 label 
 a brief description given for purposes 
of identification 

 برچسب، اتیکت

 laboratory 
 a workplace for the conduct of 
scientific research 

 آزمایشگاه، البراتوار

 labour 
 productive work (especially physical 
work done for wages) 

 labor (انگلیس) رجوع شود به

 lace 
 a cord that is drawn through eyelets or 
around hooks 

 بند، نوار، یراق، زهوار، قیطان

 lack 
 the state of needing something that is 
absent or unavailable 

 کمبود، کمداشت، کمداشتن، کمبود داشتن، کسرداشتن

 lacrimal gland 
 any of the glands in the eyes that 
secrete tears 

 (کالبدشناسی) وابسته به غدد اشکی، اشکی

 lad 
 a boy or man 

 ا، کلوك، لندپسر، نوجوان، ریک

 lag 
 hang or fall in movement, progress, 
development, etc. 

 عقب بودن، عقب افتادن، لک لک کردن (behind :با)

 lagoon 
 a body of water cut off from a larger 
body by a reef 

 اچه ي بزرگتر یا دریا راه دارد) خفتاب(دریاچه ي کم ژرفا که به دری

 lair 
 the habitation of wild animals 

 کنام، النه ي جانور وحشی
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 lake 
 a body of (usually fresh) water 
surrounded by land 

 دریاچه

 lampoon 
 ridicule with satire 

 هجو، هجویه، نگوهش نامه

 landfill 
 an area where waste is disposed of by 
burying it underground 

 دفن زباله و آشغال در زیر خاك

 landlord 
 a property owner who leases property or 
housing to others 

 ر، خانه خدا، کدیورصاحبخانه، موجر، ارباب، زمین دار، مالک، مالك، خانساال

 landmark 
 a prominent or well-known object in a 
particular place 
(هر نشانه ي ساختگی مانند برج و تابلو و یا هر نشانه ي طبیعی مانند درخت و تپه 

نی را مشخص کند) مرزنما،مرزنشان، جانشان، عالمت مشخصه، جانما، که مرز یا مکا
 نشانه

 landscape 
 an expanse of scenery that can be seen 
in a single view 

 منظره، چشم انداز، چشم افکن، دورنما، زمین چهر

 landslide 
 the descent of a large mass of dirt and 
rock down a slope 

 ریزش کوه، زمین لغزه، کوه ریزش

 landslip 
 a slide of a large mass of dirt and rock 
down a mountain or cliff 

 landslide به(انگلیس) رجوع شود 

 landward 
 toward land 

 (هم می گویند landwards) به سوي خشکی، زمین سوي

 lane 
 a narrow way or road 

 کوچه، کوي، باریک راه، کوره راه، پس کوچه
 

 language barrier 
 barrier to communication resulting from 
speaking different languages 

 جان پناه یا سد جلوي دروازه یا پل(در اصل) سنگر یا 

 languid 
 lacking spirit or liveliness 

 بی حال، از حال رفته، وارفته، بی نیرو، سست، ضعیف، زار

 lap 
 the upper side of the thighs of a seated 
person 

ی از جامه که این قسمت بدن بخش -من، دامان (شکم و ران هاي شخص نشسته دا
 اند)را می پوش

 laptop 
 a portable computer 

 رو زانویی، رو دامنی

 large-scale 
 unusually large in scope 

 مقیاس وسیع (نقشه و نمودار و غیره) به مقیاس بزرگ، با

 larva 
 the immature free-living form of most 
invertebrates and amphibians and fish 
which at hatching from the egg is 
fundamentally unlike its parent and must 
metamorphose 

 تغییر شکل می دهد مثال: کرم (حالت اولیه و کرم مانند حشره و غیره که بعدا کامال
پروانه می شود و بچه قورباغه وزغ می شود) لیسه،غنج، سبوسه، کرمینه، الرو، کرم 

 یرهحشره، شف

 laser 
 an optical device that produces an 
intense beam of light 

 (فیزیک و نورشناسی) لیزر

 late 
 at or toward an end or late period or 
stage of development 

 دیر، تاخیردار

 latecomer 
 someone who arrives late 

 دیر آیند، دیر، کسی یا چیزي که دیر می آید

 lateness 
 quality of coming late or later in time 

 دیري، دیر شدگی
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 latent 
 potentially existing but not presently 
evident or realized 

 نهفته، پنهان، بالقوه، موجود (ولی ناآشکار)

 lateral 
 situated at or extending to the side 

، انبی، جنبی، کنارین، کنارگین، برکرانلویی، ج(به یک سوي یا طرف) پهلو سوي، په
 جناحی، یک وري

 laterality 
 localization of function on either the 
right or left sides of the brain 

 

 lather 
 the froth produced by soaps or 
detergents 

 ) کف، با کف صابون پوشاندن یا پوشیده شدن، کف کردن(صابون و غیره

 latitude 
 an imaginary line around the Earth 
parallel to the equator 

 در برابر: طول جغرافیایی یا دراز رج) عرض جغرافیایی، پهنا رج
longitude) 

 latter 
 the second of two or the second 
mentioned of two 

 آخر، آخري، اخیر، نهایی، پایانی، پسین، واپسین

 laudatory 
 full of or giving praise 

 گرانه، تمجیدآمیز، پر حمد و ثنا، تحسین آمیزستایش آمیز، ستایش

 laughably 
 so as to arouse or deserve laughter 

 

 launch 
 propel with force 

 (موشک و غیره) پرتاب کردن (از کشتی هواپیمابر و غیره)

 launder 
 cleanse with a cleaning agent, such as 
soap, and water 

 کردن، گازري کردن، اتوشویی کردن) شستن، شستن و اتو (جامه و مالفه و غیره
 
 
 

 laureate 
 someone honored for great achievements 

 (تاج یا حلقه ي گل براي روي سر) از برگ غار، از برگ بو، دهمستی

 lava 
 rock that in its molten form issues from 
volcanos 

 گدازه شفشان)(آت

 lavatory 
 a room or building equipped with one or 
more toilets 

 آبریزگاه، آبریز، مستراح (اتاقکی که خال و دستشویی دارد)

 lavish 
 very generous 

 فراوان، زیاد، بسیار

 law 
 the collection of rules imposed by 
authority 

 قانون، دادیک

 law-abiding 
 adhering strictly to laws and rules and 
customs 

 پیرو قانون، مطیع قانون، دادیک گراي، قانون مند

 lawful 
 conformable to or allowed by a legal 
code 

 قانونی، دادیکی، طبق قانون، قانون مند

 lawsuit 
 a comprehensive term for any proceeding 
in a court of law whereby an individual 
seeks a legal remedy 

 (حقوق) دادخواهی، مرافعه ي دادگاهی، طرح دعوي در دادگاه

 lax 
 without rigor or strictness 

(مدفوع انسان و حیوان) شل، داراي لینت، لین، (دستگاه گوارشی) تندکار، داراي 
 لینت مزاج، (مزاج) روان

 layer 
 a single thickness of some substance or 
material 

 دهنده گذارنده، نهنده، نهشگر، قرار(شخص یا چیز) 
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 layman 
 someone who is not a clergyman or a 
professional person 

، غیر (clergy در برابر: روحانی یا کشیش) آدم غیر روحانی یا غیر معمم
 کشیش، غیر آخوند

 layout 
 a plan or design of something that is 
laid out 

رون گذاشتن براي تماشاي دیگران، آراستن و به معرض تماشا عمل پهن کردن یا بی
 گذاري

 leach 
 cause (a liquid) to percolate 

آب شویی کردن یا شدن (براي جدا کردن مواد معدنی و غیره)، فروشویی کردن، 
 کانه شویی کردن

 lead 
 take somebody somewhere 

هدایت کردن، کهبدي کردن، پیشگام ن، راه را نشان دادن، جلو رفتن، راهنمایی کرد
 شدن یا بودن

 leadership 
 the status of being in charge 

 رهبري، راهنمایی، مقام رهبري

 leaf 
 a flat, usually green part of a plant 
attached to a stem 

یل شده است و به رگه هاي (گیاه شناسی) برگ (که از پهنک و دمبرگ و نیام تشک
 گ می گویند)آن رگبر

 leaflet 
 a small book usually having a paper 
cover 

 (هر یک از بخش هاي برگ مرکب) برگبخش

 leak 
 enter or escape as through a hole or 
crack or fissure 

 چکه کردن، ترشح کردن

 leap 
 move forward by bounds 

ن، سکیزیدن، خیزیدن، جهیدن، پریدن، آلیزیدن، ورجه کردجستن، جست زدن، 
 بزیدن، چنبیدن

 
 
 

 learn 
 gain knowledge or skills 

 آموختن، یاد گرفتن، فرا گرفتن، بلد شدن

 learning disorder 
 a disorder found in children of normal 
intelligence who have difficulties in 
learning specific skills 

 برهمیانی، درهم بی نظمی، بی ترتیبی، نابسام

 lease 
 a contract granting use or occupation of 
property 

 (خانه و غیره) اجاره، کرایه، سالك، اجاره نامه، مدت اجاره

 leather 
 animal skin made smooth and flexible by 
tanning 

 چرم، پرنداخ، سختیان، تیماج

 lecture 
 a speech that is open to the public 

 (در کالس یا جلسه ي خطابه) سخنرانی علمی، گفتاره، خطابه

 lecture 
 an educational talk delivered by a 
teacher in a classroom 

 اره، خطابه(در کالس یا جلسه ي خطابه) سخنرانی علمی، گفت

 lecturer 
 a public educator at certain 
universities 

 یا جلسات آموزشی)، مدرس سخنران (معموال سر کالس

 left 
 being or located on or directed toward 
the side of the body to the west when 
facing north 

 پ، دست چپ، یسارچ

 leftist 
 a person who belongs to the political 
left 

 

 leftovers 
 food remaining from a previous meal 

 ده، پس خور، نیم خورده، شب مانده، بساروبپس مانده، ته مان
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 legacy 
 a gift of personal property by will 

 ارث، مرده ریگ، میراث، ترکه، ماترك، ارثیه

 legal 
 established by or founded upon law or 
official rules 

 (illegal در برابر: غیرقانونی) قانونی، روا، مطابق قانون، دادیکی، مشروع

 legend 
 a story about mythical or supernatural 
beings or events 

یا اسطوره که کامال غیر تاریخی و  myth :با) افسانه، داستان نیمه تاریخی
، داستان ساختگی،روایت، داستان سینه به (بیشتر مذهبی و نمادي است فرق دارد

 سینه

 legible 
 capable of being read or deciphered 

 (خط و غیره) خوانا، روشن

 legislate 
 make laws or bills 

 قانون گذاري کردن، قانون وضع کردن

 legislation 
 the act of making or enacting laws 

 قانون گذراندن قانون گذاري، وضع قانون، تصویب قانون،

 legislative 
 relating to a lawmaking assembly 

 اري، مقننهوابسته به قانون گذ

 legitimacy 
 lawfulness by virtue of being authorized 

 قانونی بودن، قانونیت، مشروعیت

 legitimate 
 in accordance with accepted standards or 
principles 

 حالل زاده

 legitimize 
 sanction or make legal 

جه کردن، (قانونا) توجیه مشروع کردن، مجاز کردن، مو قانونی کردن، دادیک کردن،
 کردن
 
 
 
 

 leisure 
 time available for ease and relaxation 
وقت آزاد، وقت فراغت، زمان آسودگی (که انسان مجبور به انجام کاري نیست و می 

 تواند به دلخواه وقت خود را بگذراند)، ماژهنگام، وقت آسایش

 leisure time 
 time available for ease and relaxation 

، وقت فراغت، زمان آسودگی (که انسان مجبور به انجام کاري نیست و می وقت آزاد
 تواند به دلخواه وقت خود را بگذراند)، ماژهنگام، وقت آسایش

 lenient 
 inclined to be permissive or indulgent 

 ارفاق آمیز یرانه،داراآمیز، آسان گآسان گیر، گنه بخش، بامدارا، با گذشت، مالیم، م

 leniently 
 in a permissively lenient manner 

 بنرمی، با مدارا، بمالیمت

 lens 
 a transparent optical device used to 
form images 

 عدسی، مرجو

 leopard 
 large feline of African and Asian 
forests usually having a tawny coat with 
black spots 

 انواع گربه سانان درشت اندام و درنده به ویژه گونه ي) سی) پلنگ(جانور شنا
Panthera pardus  که بومی افریقا و آسیاي جنوبی می باشند و زمینه

 (ي بدنشان زرد مایل به قهوه اي و داراي خال هاي سیاه است

 leprosy 
 communicable disease characterized by 
wasting of body parts 

 بیماري گندشی که توسط ترکیزه اي به نام) جذام، خوره، آکله، کلی(پزشکی) 
Mycobacterium leprae ایجاد می شود) 

 lethal 
 of an instrument of certain death 

 مرگ آور، مهلک، مرگبار

 lethargic 
 deficient in alertness or activity 

 ت آور، خمودگر، فسردگررخوت انگیز، خواب آور، کسال

 lethargy 
 inactivity; showing an unusual lack of 
energy 

 خوابناکی، رخوت، فسردگی، افسردگی، خمودي خفتگی،
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 leukaemia 
 malignant neoplasm of blood-forming 
tissues 

 

 level 
 a relative position or degree of value 
in a graded group 

 ایی و معماري) تراز(ابزار بن

 lever 
 a simple machine giving a mechanical 
advantage on a fulcrum 

 اهرم، دیلم، پشنگ، کلنده، بار خیز

 levy 
 impose and collect 

 وضع مالیات، تحمیل مالیات، مالیات بندي، تحمیل جریمه

 lexical 
 of or relating to words 

 

 lexicographer 
 a compiler or writer of a dictionary 

 فرهنگ نویس، واژنامه نویس، دیکسیونرنگار

 liable 
 subject to legal action 

 (قانونا) مسئول، ملزم، متعهد، پاسخگو، پایندان، گردن گیر، وادار

 liable 
 likely to be affected with 

 ادار(قانونا) مسئول، ملزم، متعهد، پاسخگو، پایندان، گردن گیر، و

 liaise 
 act between parties with a view to 
reconciling differences 

 گرفتن (با)، در ارتباط بودن تماس (with :معموال با -عامیانه  -انگلیس )

 liar 
 a person who does not tell the truth 

 دروغگو، کاذب، ناراستگو

 libel 
 a false and malicious publication 

 تهمت، پیغاره، چفته ) افترا، شاخچه، بهتان،(حقوق
 
 

 liberal 
 showing or characterized by broad-
mindedness 

 (در اصل) در خور آزادگان، سزاوار آزاد مردان، آزاد ساز، رهایی بخش

 liberate 
 grant freedom to; free from confinement 

 غیره) آزاد کردن (از اشغال دشمن یا بردگی یا زندان و

 liberty 
 freedom of choice 

 آزادي (به ویژه از قید یا بیداد یا بردگی و غیره)

 library 
 depository containing books and other 
materials for reading 

 کتابخانه (مجموعه ي کتاب ها و یا ساختمان یا اتاق آنها)

 license 
 a legal document giving official 
permission to do something 

 گواهینامه، پروانه، تصدیق، پته، جواز، پرگه، پرگنامه

 lifespan 
 the period during which a person, 
animal, or object exists 

 

 life-threatening 
 causing fear or anxiety by threatening 
great harm 

 

 lighthouse 
 a tower with a light that gives warning 
of shoals to passing ships 

 فانوس دریایی، فار، شیدبرج

 likelihood 
 the probability of a specified outcome 

 احتمال، شوایی، شایدي

 likewise 
 in like or similar manner 

 همینطور، همچنین

 limb 
 one of the jointed appendages of an 
animal 

 نبشیع) دست و پا، اندام جدست، پا، بال، (جم
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 limber 
 easily bent 

 قابل انعطاف، خم پذیر، خمش پذیر، نرم، خم شدنی

 lime 
 the green acidic fruit of any of various 
lime trees 

 (از ریشه ي فارسی)

 limestone 
 a sedimentary rock consisting mainly of 
calcium that was deposited by the remains 
of marine animals 

 سنگ آهک، کربنات کلسیم

 limit 
 as far as something can go 

 حد، مرز، سرحد، کران

 limitation 
 an act of restricting (as by regulation) 

 کرانبندي، محدود سازي، تعیین حد و مرزمحدودیت، 

 limp 
 walk impeded by some physical injury 

 دن، لنگان لنگان رفتنلنگیدن، شلی

 lineage 
 the kinship relation between an 
individual and progenitors 

 اصل و نسب، (جمع) اعقاب، زادش تبار، خاندان، دودمان، نسب،

 linen 
 a fabric woven with fibers from the flax 
plant 

 (نخ یا پارچه) کتانی، کتان

 linger 
 remain present although waning or 
gradually dying 

آن پا کردن، (در عزیمت) تعلل کردن، ماندن (و به رفتن بی میل بودن)، این پا 
 پلکیدن، پرسه زدن، معطل کردن

 linguist 
 a specialist in the study of language 

 ویژه گر زبان شناسی، زبان شناس

 linguistic 
 consisting of or related to language 

 سانیوابسته به زبان، ل

 link 
 connect, fasten, or put together two or 
more pieces 

 حلقه ي زنجیر، دانه ي زنجیر، زرفین، حلقه، چنبر

 lion 
 large gregarious predatory feline of 
Africa and India having a tawny coat with 
a shaggy mane in the male 

 هژبر، (Panthera leo) شیر(جانور شناسی) 

 liquor 
 an alcoholic beverage that is distilled 
rather than fermented 

 شهد، عصاره، افشره

 literacy 
 the ability to read and write 

 نوشتنسواد، قدرت خواندن و 

 literal 
 limited to the explicit meaning of a 
word or text 

 فی، واتی، الفباییصورت حروف الفبا، حر وابسته به یا به

 literary 
 relating to or characteristic of 
creative writing 

 وابسته به ادبیات، ادبی

 literate 
 able to read and write 

 باسواد، قادر به خواندن و نوشتن، الفبادان، نویسا در برابر: بی سواد
illiterate) 

 literature 
 writings in a particular style on a 
particular subject 

 ادبیات، آثار ادبی

 lithe 
 moving and bending with ease 

 خمش پذیر، قابل انعطاف، زود خم، نرمش دار، چست و چاالك
(lithesome هم می گویند) 

 litigation 
 a legal proceeding in a court 
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 litigious 
 of or relating to legal proceedings 

 ه به دادخواهی و محاکمه، دادخواهانهوابست

 litter 
 rubbish carelessly dropped or left about 

 تخت روان

 live up to 
 meet the requirements or expectations of 

 روزآمد، بهنگام، به روز

 livelihood 
 the financial means whereby one supports 
oneself 

 له ي امرار معاشت، گذران، معاش، وسیمعیش

 liver 
 large and complicated reddish-brown 
glandular organ located in the upper 
right portion of the abdominal cavity; 
secretes bile and functions in metabolism 
of protein and carbohydrate and fat; 
synthesizes substances involved in the 
clotting of the blood; synthesizes 
vitamin A; detoxifies poisonous 
substances and breaks down worn-out 
erythrocytes 

 اسی) کبد(کالبد شن

 livestock 
 any animals kept for use or profit 

 دام، حیوان اهلی (به ویژه گاو و گوسفند و خوك)

 living room 
 a room in a private house or 
establishment where people can sit and 
talk and relax 

 ، اتاق اصلی خانهاتاق نشیمن

 lizard 
 relatively long-bodied reptile with legs 
and a tapering tail 

 انواع خزندگان زیر راسته ي) (جانور شناسی) مارمولک، چلپاسه، کرباسو، بزمجه
Sauria و راسته ي Squamata) 

 load 
 weight to be borne or conveyed 

 بار، بار کردن یا گرفتن، بارگیري کردن، بار زدن، محموله
 

 loan 
 the temporary provision of money 
(usually at interest) 

 وام، قرض، استقراض، سپنج

 loath 
 strongly opposed 

 تمایل، چندش داری میل، بی زار، نامب (آیدمی  to معموال دنبال آن)

 loathe 
 dislike intensely; feel disgust toward 

 بیزار بودن، متنفر بودن

 lobby 
 a large entrance or reception room or 
area 

 (هتل و سینما و غیره)، سالن انتظارسرسرا، راهرو (ورودي)، البی، تاالر ورودي 

 local 
 of or belonging to or characteristic of 
a particular area 

 محلی، بودگاهی

 locality 
 a surrounding or nearby region 

 محل، بودگاه، بودجاي، جا، جایگاه، محله، ناحیه، سرزمین

 locate 
 determine the place of by searching or 
examining 

ر دن، قرار داشتن، (دمستقر کردن، جایگزین کردن یا شدن، جایمند کردن یا ش
 محلی) بودن

 location 
 the act of putting something in a 
certain place 

 ودگاه، مکانمحل، جا، ب

 locksmith 
 someone who makes or repairs locks 

 قفل ساز، چلنگر

 locomotion 
 the power or ability to move 

 ود جنباییحرکت، جنبش، جابجایی، خود جنبی، جاپویی، خ

 locomotive 
 a self-propelled vehicle that draws a 
train along a track 

 وابسته به جاپویی یاحرکت از جایی به جاي دیگر، حرکتی، محرکه
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 locus 
 the scene of any event or action 

 جا، مکان، محل، جایگاه، بودگاه، بودجاي

 locust 
 migratory grasshoppers of warm regions 
having short antennae 

 (grasshopper رجوع شود به) ملخ، میگ

 log 
 a segment of the trunk of a tree when 
stripped of branches 

 کنده، الوار، کلندر، الپه، هیزم

 log cabin 
 a cabin built with logs 

نک، کلبه، (خانه ي کوچک و یک طبقه که معموال از چوب ساخته می شود) آال
 ونککومه، آل

 logging 
 the work of cutting down trees for 
timber 

 درخت بري و الوار سازي، درخت اندازي، بهره برداري از جنگل

 logic 
 the branch of philosophy that analyzes 
inference 

 منطق، کرویز، چمگوئی

 longitude 
 the angular distance from the prime 
meridian at Greenwich 

 (latitude در برابر: پهنا رج) طول جغرافیایی، درازا رج

 longitudinal 
 relating to lines that bisect the globe 
through the poles 

 وابسته به درازا، از درازا

 long-term 
 relating to or extending over a 
relatively long time 

 (short-term ر برابر: کوتاه مدتد) دراز مدت، آزگار

 look back 
 look towards one's back 

 نگاه کردن، نگریستن
 
 

 loom 
 a textile machine for weaving yarn into 
a textile 

(به ویژه در مورد چیزهاي بزرگ یا تهدید کننده یا شگون آمیز) نمایان شدن (از 
ل گرفتن، (به طور ترس کر شدن،(مجازي) شمیان ابر و مه یا از فاصله ي زیاد)، نمودا

 آور) تکوین یافتن

 loop 
 anything with a round or oval shape 

 حلقه (ایجاد شده توسط طناب یا سیم و غیره)، زرفین، چنبر، چنبره، انگله

 loophole 
 an ambiguity that makes it possible to 
evade an obligation 

از آن دیده بانی و تیراندازي می کنند)، روزنه، شکاف (که (در دیوار دژ و غیره) 
 تیرکش، مزغل، سوراخ سنگر

 loose 
 not affixed 

 رها، آزاد (از زندان و قید و غیره)، ول، ولو، یله

 looseness 
 freedom from restraint 

 شلی، لقی، آزادي، بیزبطی، سستی، نرمی، لینت، بی قیدي، مسامحه

 loot 
 goods or money obtained illegally 

 تاراج، یغما، چپاول، غارت

 lopsidedness 
 an oblique or slanting asymmetry 

 

 lordliness 
 formality in bearing and appearance 

 لرد منشی، بزرگ منشی، مناعت، غرور، تکبر

 lose track 
 fail to keep informed or aware 

 (find : یافتندر برابر) گم کردن، گم شدن

 lounge 
 sit or recline comfortably 
(به طور راحت و رها نشستن یا دراز کشیدن یا ایستادن یا حرکت کردن) واکشیدن، 

 لمیدن، لم دادن، غنودن، آسودن، آرمیدن،برنشستن، سالنه سالنه راه رفتن
 
 
 
 



                                  IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

193 
 

 lower 
 move something or somebody to a lower 
position 

 رودین تر، پست ترر، فروتر، فم تر، نازل تپایین تر، ک

 loyal 
 steadfast in allegiance or duty 

 باوفا، وفادار، صادق

 loyalty 
 the quality of being steadfast in 
allegiance or duty 

 ویاداري، باوفایی، صداقت، اخالص

 lucid 
 transparently clear; easily 
understandable 

 اك، رخشادرخشان، تابن(شعر قدیم) 

 lucrative 
 producing a sizeable profit 

 سود آور، پر سود، پر درآمد، پر منفعت، پول ساز

 lug 
 carry with difficulty 

ن را) کشان کشان بردن، دنبال خود کشیدن و بردن، خرکش کردن، به (چیز سنگی
 خرکشیدن

 luggage 
 cases used to carry belongings when 
traveling 

 نه (چمدان و صندوق و سایر اسباب سفر)، باروبنه، چمدان ها، توشهب

 lull 
 make calm or still 

 (با الالیی خواندن یا جنباندن) آرام کردن، ساکت کردن، تسکین دادن، خواباندن

 lump 
 a compact mass 

 قلنبه، تکه، غنده، کلوخه، شرحه، پرازده، کنجل، کنجله، چونه

 lunar 
 of or relating to or associated with the 
moon 

 وابسته به یا براي ماه، مهین

 lunatic 
 an insane person 

 دیوانه، مجنون

 lure 
 provoke someone to do something through 
persuasion 
(قوش شکاري) گولزنک باز شکاري (ریسمانی که سر آن مقداري پر می بندند و براي 

 ر می برند)دن باز به کافراخوان

 lurid 
 glaringly vivid and graphic; marked by 
sensationalism 

 (نادر) رنگ پریده، بی رنگ و آب

 lurk 
 lie in wait or behave in a sneaky and 
secretive manner 

 ي حمله) پنهان ماندنکمین کردن، خف کردن، (برا

 luscious 
 having strong sexual appeal 

 

 lush 
 produced or growing in extreme abundance 

 لطیف و آبدار، رسیده و آبدار

 lustrous 
 reflecting light 

 ، درخشان، تابانپر جال، پر ورغ، براق

 luxuriant 
 produced or growing in extreme abundance 

 (نادر) پر حاصل، حاصلخیز، پر بار، بارور، غنی

 luxurious 
 furnishing gratification to the senses 

ر امور جسمی)، بی بند و بار، وابسته به هوسرانی و بی بند و باري (به ویژه د
 شهوتران، هوسران

 luxury 
 something that is an indulgence rather 
than a necessity 

 پرستیتجمل، ناز و نعمت، فرنمایی، آذین نمایی، زیب وري، زیب پرستی، پیرایه 

 macaque 
 short-tailed monkey of rocky regions of 
Asia and Africa 

 (Macaca میمون هاي جنس) (جانورشناسی) مکک
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 machinery 
 mechanical or electrical devices 
collectively 

 ماشین آالت، دستگاه

 madden 
 make mad 

 دیوانه کردن یا شدن

 magic 
 any art that invokes supernatural powers 

 (از ریشه ي فارسی : مغ)

 magma 
 molten rock in the earth's crust 

(زمین شناسی) ماگما (مواد گداخته ي درون کره ي زمین که پس از سرد شدن 
 گدازهتبدیل به سنگ آذرین می شود)، 

 magnanimous 
 noble and generous in spirit 

 بخشنده بزرگوار، بلند همت، گشاده دست،

 magnet 
 a device that attracts iron and produces 
lines of force 

 آهن ربا، مغناطیس

 magnetic 
 of or relating to or caused by 
attraction for iron 

 وابسته به آهن ربا، مغناطیسی، آهن ربایی، برکندي، کشندایی

 magnificent 
 characterized by grandeur 

 کوهمند، پرشکوه، فرهمند، پرفرهیکت مند، شمجلل، شو

 magnify 
 increase in size, volume or significance 

 (به کمک ذره بین و غیره) بزرگ نما کردن، بزرگ کردن، درشت نما کردن

 magnitude 
 the property of relative size or extent 

 نیگفتی، کال(اندازه یا مقدار یا اهمیت) بزرگی، عظمت، سترگی، هن

 maim 
 injure or wound seriously and leave 
permanent disfiguration 

 چالق کردن، معلول کردن، ناتوانمند کردن، ناقص العضو کردن، مصدوم کردن

 mainly 
 for the most part 

 عمدتا، اصال، علی الخصوص، بیشتر

 mainstream 
 the prevailing current of thought 

 یی که جریان آب از همه جا قویتر است)، میان رودود (در جاوسط ر

 maintain 
 keep in a certain state, position, or 
activity 

 حفظ کردن، نگهداري کردن، در حالت فعلی نگهداشتن

 maintenance 
 activity involved in keeping something 
in good working order 

 نیک داشت، حفاظت، نگهداري، نیک داري، حفظ

 major 
 greater in scope or effect 

 بزرگتر، برتر، واالتر، ارشد، مافوق، بزرگ، کالن، عمده، مهست، مهین، مهاد

 majority 
 the main part 

 اکثریت، بیشین، بیشینه، نصف به اضافه ي یک

 malaise 
 a general feeling of discomfort, 
uneasiness, or depression 

 اخوشی، بیمارگونگی، کسالت، رخوتاحساس ن

 malaria 
 a disease caused by parasites 
transmitted by mosquito bite 

 (پزشکی) ماالریا، تب نوبه، تب یازه

 Malaysia 
 a constitutional monarchy in 
southeastern Asia on Borneo and the Malay 
Peninsula; achieved independence from the 
United Kingdom in 1957 

 کیلومتر مربع) 000433 -کشور مالزي (پایتخت : کواالالمپور 

 malcontent 
 dissatisfied as toward authority 

 ناراضی، ناخشنود
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 malevolent 
 wishing or appearing to wish evil to 
others 

 نابکارنهاد، سگال، دیوسیرت، داراي سونیت، بدبدخواه، بدجنس، بد

 maliciously 
 with malice; in a malicious manner 

 کینه جویانه، بد خواهانه

 malign 
 speak unfavorably about 

 چینی کردنبدگویی کردن (از)، تهمت زدن (به)، چفته زدن، سعایت کردن، سخن 

 mall 
 mercantile establishment consisting of a 
carefully landscaped complex of shops 
representing leading merchandisers; 
usually includes restaurants and a 
convenient parking area; a modern version 
of the traditional marketplace 

خیابان بازار مانند داراي فروشگاه ها و مغازه هاي متعدد و  -(به ویژه امریکا و کانادا 
که وسایط نقلیه را راه نمی دهند) بازار، بازارچه، تیمچه، مرکز  پوشیدهراهروهاي سر
 خرید، پاساژ

 malleable 
 capable of being shaped or bent 

 چکش خوار، چکش خور (فلزات)

 malt 
 a cereal grain (usually barley) that is 
kiln-dried after having been germinated 
by soaking in water; used especially in 
brewing and distilling 

ه در (جو خیسانده که جوانه زده و سپس در کوره خشکانده شده است) مالت (ک
 ساختن مشروبات الکلی به کار می رود)

 maltreat 
 be cruel to someone 

 بد رفتاري کردن (با)، سورفتار از خود نشان دادن، خشونت از خود نشان دادن
(mistreat گویند هم می) 

 mammal 
 a warm-blooded vertebrate having the 
skin covered with hair 
پستاندار (هر یک از انواع جاندارانی که پستان مادینه هاي آنها غده ي شیرتراو دارد و 

 به بچه ي خود شیر می دهند)
 
 
 
 

 mammoth 
 extinct elephant widely distributed in 
the Pleistocene 

 Mammuthus پشمالو و بزرگ از جنسنوعی فیل ) رین شناسی) ماموتدی(
 (که اکنون نابود شده است

 management 
 the act of controlling something 

 مدیریت، سرپرستی، اداره (کردن)، سامان گري

 managerial 
 of or relating to the function or 
responsibility or activity of management 

 وابسته به مدیر و مدیریت، ویژه ي مدیران، مدیرانه، سامان گرانه

 Mandarin 
 the dialect of Chinese spoken in Beijing 
and adopted as the official language for 
all of China 

 از نه گروه صاحب منصبان ارشد (سابقا در چین) عضو هر یک

 mandarin 
 a high public official of imperial China 

 (سابقا در چین) عضو هر یک از نه گروه صاحب منصبان ارشد

 mandate 
 a document giving an official 
instruction or command 

 بی) حکم، دستور، اختیارنامه، فرمان(به ویژه کت

 mandatory 
 required by rule 

 وابسته به حکم کتبی، فرمانی، دستور، حکمی، فرمودي

 maneuver 
 a military training exercise 

انور، ترفند (آرایش و حرکت قشون یا کشتی و غیره طبق نقشه و حساب قبلی) م
 ارتشی، جنگ ترفند

 maneuver 
 a move made to gain a tactical end 

(آرایش و حرکت قشون یا کشتی و غیره طبق نقشه و حساب قبلی) مانور، ترفند 
 ندارتشی، جنگ ترف
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 mangrove 
 a tropical tree or shrub bearing fruit 
that germinates while still on the tree 
and having numerous prop roots that 
eventually form an impenetrable mass and 
are important in land building 

حاره اي که زیستگاه  زي و (گیاه شناسی) کرنا (انواع درختان و درختچه هاي کرانه
 و غیره می باشند)بچه ماهی ها و میگو 

 manifest 
 clearly revealed to the mind or the 
senses or judgment 

 آشکار (از نظر بینایی یا تفکر)، واضح، روشن، مبرهن، هویدا، پروهان

 manifestation 
 a clear appearance 

 ، ابراز، اظهارسازي ویداآشکار سازي، پروهان سازي، ه

 manifesto 
 a public declaration of intentions 

 بیانیه، اظهاریه، مانیفست، بیان نامه

 manipulate 
 influence or control shrewdly or 
deviously 

 بردن، برزیدنبا دست (و مهارت) انجام دادن، (با دست) به کار 

 manipulation 
 exerting shrewd or devious influence for 
one's own advantage 

 انجام دادن با دست یا با مهارت، برزش

 manipulative 
 skillful in influencing others to one's 
own advantage 

 نی، با دست درست شده، وابسته بکارهاي دستیبادست درست کرد

 mannerism 
 a behavioral attribute that is 
distinctive to an individual 

 (ادبیات و هنر و سخن و رفتار) تصنع، خودنمایی، وانمودگري

 manoeuvre 
 a military training exercise 
 حرکت ارتش یا کشتی هاي جنگی، مشق نظام، تدبیر، نقشه، مهارت، زیرکی، حیله

 manor 
 the landed estate of a lord, including 
the house on it 

 خانه ي ارباب (با کشتزارهاي اطراف آن) رافی،کاخ، خانه ي اش

 mansion 
 a large and imposing house 

 ، خورنگاه، خورنق(manor رجوع شود به) خانه ي لرد، خانه ي اربابی

 mantle 
 a sleeveless garment like a cloak but 
shorter 

 شنل، ردا (به طور مجازي نشان قدرت و ارج است)

 manual 
 of or relating to the hands 

 (انجام شده یا ساخته شده توسط دست) دستی، یدي، دست وار

 manufacture 
 put together out of artificial or 
natural components 
ساختن (با دست یا ماشین و به مقدار زیاد)، فرآوري، فرورد، تولید، ساخت، فرآوردن، 

 ، تولید کردنفروردن

 manufacturer 
 someone who constructs or produces 
something 

 (کاالهاي صنعتی) فرآور، تولید کننده، فروردگر، سازنده

 manure 
 any animal or plant material used to 
fertilize land 

به  fertilizer براي کود شیمیایی -کود گیاهی به ویژه مدفوع یا ) کود
 ، گسته، رشوه(کار می رود

 manuscript 
 the form of a literary work submitted 
for publication 

 دست نویس (نوشته شده با دست یا ماشین تحریر ولی چاپ نشده)

 marble 
 a hard crystalline metamorphic rock that 
takes a high polish 

 مرمر

 march 
 walk fast, with regular or measured 
steps 

 یا Mr یا Mar : مخفف) ن ماه تقویم فرنگی)(سومیماه مارس، ماه مارچ 
M) 

 margin 
 the boundary line or area immediately 
inside the boundary 

 حاشیه، لبه، کناره، کنار
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 marginal 
 at or constituting a border or edge 

 نوشته شده یا چاپ شده در حاشیه ي متن یا صفحه، در کنار صفحه، کنارین

 marginally 
 in a marginal manner 

 بطور حاشیه، در حاشیه

 marine 
 of or relating to the sea 

 وابسته به دریا و اقیانوس، دریایی، بحري، دریازي، آبزي، دریازاد

 marital 
 of or relating to the state of marriage 

 دواجی، نکاحیوابسته به زناشویی، زن و شوهري، از

 marital status 
 the condition of being married or 
unmarried 

 وابسته به زناشویی، زن و شوهري، ازدواجی، نکاحی

 maritime 
 relating to ships or navigation 

 انه اي، دریا کناريزیست کننده در نزدیک دریا، کرانه زي، ساحلی، کر

 mark 
 a distinguishing symbol 

 انهل، نشنشان، عالمت، نماد، سمبو

 marked 
 easily noticeable 

 (mark رجوع شود به) نشاندار، داراي عالمت

 markedly 
 in a clearly noticeable manner 

 بطور برجسته یا معلوم، بطور محسوس

 marker 
 a writing implement for making a mark 

 (mark رجوع شود به) نشانگذار، عالمت گذار

 marketing 
 the commercial processes in promoting 
and selling something 

 فروش، دادوستد، کسب و کارخرید و 
 
 
 

 marketplace 
 an area in a town where a public 
mercantile establishment is set up 

 محل فروش (به ویژه محل بی سقف)

 marred 
 blemished by injury or rough wear 

 

 marsh 
 low-lying wet land with grassy 
vegetation 

 مرداب، نشاب، باتالق، ماندآب

 marsupial 
 a mammal the female of which has a pouch 
carrying the young 

 (جانورشناسی) وابسته به کیسه داران، کیسه دار

 martial 
 suggesting war or military life 

 یزمی، حربوابسته به یا مناسب جنگ، جنگی، ر

 martial art 
 any of several Oriental arts of 
weaponless self-defense 

 (معموال جمع) ورزش هاي رزمی، هنرهاي رزمی (مانند کاراته)

 marvel 
 be amazed at 

 شگفتی، اعجاز، فرجود (تحسین و تعجب)

 marvellous 
 extraordinarily good or great 

 نگیز، عجیب، عالی، خوب، ماه، حیرت اسگفت انگیز، شگفت آمیز

 mask 
 a covering to disguise or conceal the 
face 

 رخگیر، روبند، ماسکنقاب، رخپوش، 

 mass 
 the property of a body that causes it to 
have weight 

 (فیزیک) جرم

 mass medium 
 transmissions that are disseminated 
widely to the public 

 گیر، میانی، میانه، بینابینمیان
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 massive 
 containing a great quantity of matter 

 سترگ، عظیم، سنگین، حجیم، گنجا، غول آسا، ستبر

 mass-produced 
 made in quantity and often by assembly-
line techniques 

 

 mastery 
 great skillfulness and knowledge of some 
subject or activity 

 حکمرانی، سلطه، فرمانروایی، برتري، تفوق، چیرگی

 match 
 a formal contest in which people or 
teams compete 

 تا، برابر، همتا، همسر، جفت، لنگه، نظیر، همانند

 mate 
 a person's partner in marriage 

 همدم، مونس، مصاحب، هم صحبت، دوست

 material 
 the substance that goes into the makeup 
of a physical object 

 ماده، جنس

 materialistic 
 marked by a desire for wealth and 
possessions 

 مادیت، ناشی از مادیت، معتقدبه مادیات، ماديمبنی بر 

 maternal 
 characteristic of a mother 

 وابسته به یا ویژه ي مادر، مادرانه، مادروار

 maternal-infant bonding 
 the attachment that forms between an 
infant and its mother beginning at birth 

 به وجود آمدن رشته هاي الفت و محبت

 mathematics 
 a science dealing with the logic of 
quantity and arrangement 

 ر(با فعل مفرد) ریاضی (ریاضیات)، انگارش، گزم

 matriarch 
 a female head of a family or tribe 

 گیس سفید، زن کهنسال و محترم

 matriculation 
 admission to a group, especially a 
college or university 

 دخول یا نام نویسی در دانشگاه

 mattress 
 a large thick pad filled with resilient 
material and often incorporating coiled 
springs, used as a bed or part of a bed 

 (از ریشه ي عربی)

 mature 
 having reached full natural growth or 
development 
(میوه و غیره) رسیده، (انسان و جانور) بالغ، بالیده، رسیده به حد کمال، برنا، گوالیده، 

 (immature در برابر: نارس یا نابالغ) برومند

 maturity 
 the period of time in life after 
physical growth has stopped 

 رسیدگی، بلوغ، بالیدگی، گوالیدگی، گوالش، رسش، برومندي، برنایی

 maximise 
 make as big or large as possible 

 

 maximize 
 make as big or large as possible 

حد رساندن، به باالترین سطح  شدیدترینبه حداکثر رساندن، بیشین کردن، به 
 رساندن

 maximum 
 the greatest or most complete or best 
possible 

در برابر: ) بیشین، مهین، مهینه، منتها درجه، اوج، ماکزیممحداکثر، بیشینه، 
 (minimum کمینه

 May 
 the month following April and preceding 
June 

 ی است، شایش دارد، شاید، ممکن استاست، شدنامکان دارد، متحمل 

 mayor 
 the head of a city government 

 شهردار

 MBA 
 a master's degree in business 

 مخفف : فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) در مدیریت بازرگانی
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 meadow 
 a field where grass or alfalfa are grown 
to be made into hay 

 نوان علوفه بریده شود)علف آن به ع ویژه اگرعلفزار (به 

 meagre 
 deficient in amount or quality or extent 

 الغر، نزار، کم، بی برکت، بی قوت، بی چربی، ناقص

 meal 
 any of the occasions for eating food 
that occur by custom or habit at more or 
less fixed times 

 ا شام)، غذاا نهار یخوراك (صبحانه ی

 mean 
 denote or connote 

 مصمم بودن، خواستن

 meaningful 
 having a purpose 

 پرمعنی، معنی دار، چم دار، چمین

 means 
 how a result is obtained or an end is 
achieved 

 وسیله، راه، شیوه، روش، طریق

 meantime 
 the time between one event, process, or 
period and another 

 (هم می گویند meanwhile) در این مدت، در این فاصله، در این اثنا

 meanwhile 
 at the same time but in another place 

 ضمنا

 meat 
 the flesh of animals used as food 

 (خوراکی) گوشت، لخم

 mecca 
 a place that attracts many visitors 

 شهر مکه

 mechanic 
 a craftsman skilled in operating machine 
tools 

 مکانیک، تعمیرکار، افزارمند، افزارگر، افزارکار

 mechanical 
 using tools or devices 

 وابسته به علم مکانیک، مکانیکی، افزارگري

 mechanism 
 device consisting of a piece of 
machinery 

 مکانیسم، ساخت کار، ساز و کار

 mechanism 
 theory explaining all phenomena in terms 
of physical causes 

 مکانیسم، ساخت کار، ساز و کار

 mediate 
 act between parties with a view to 
reconciling differences 

 میان بودن، در وسط قرار داشتندر 

 medical 
 relating to the study or practice of 
medicine 

 ه به دانش پزشکی یا شغل طبابت، پزشکی، طبیوابست

 medication 
 something that treats or prevents the 
symptoms of disease 

 دوادارو، 

 medieval 
 relating to or belonging to the Middle 
Ages 

 وابسته به قرون وسطی، قرون وسطایی، میان دورانی

 mediocre 
 moderate to inferior in quality 

 (تداعی کمی منفی)

 meditate 
 reflect deeply on a subject 

در اندیشه فرو رفتن، تعمق کردن، ژرف اندیشی کردن، ژرفایش کردن، غور کردن، 
 در بحر تفکر فرو رفتن

 Mediterranean 
 the largest inland sea; between Europe 
and Africa and Asia 
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 medium 
 the surrounding environment 
منزوي کردن، (از دیگران) جدا کردن، گوشه گیر کردن، کناره گیر کردن، با خویش 

 کردن، تک افتاده کردن، تنها کردن، دورافتاده کردن

 meek 
 humble in spirit or manner 

 رام، آرام، مالیم، فروتن

 melancholic 
 characterized by or causing or 
expressing sadness 

 مالیخولیایی، سودائی، سیاه مغز، فکري، اندوه آور، فکر، پکر

 melancholy 
 a constitutional tendency to be gloomy 
and depressed 

 (مهجور) سودا، سیاه زرداب

 melatonin 
 hormone secreted by the pineal gland 

 (C13H16N2O2) (زیست شناسی) مالتونین، مشکی فامه

 Melbourne 
 the capital of Victoria state and 2nd 
largest Australian city; a financial and 
commercial center 

 شرقی استرالیا) شهر ملبورن (در جنوب

 mellow 
 having a full and pleasing flavor 
through proper aging 

 (میوه) رسیده و آب دار، شاداب

 melt 
 reduce or cause to be reduced from a 
solid to a liquid state 

ن یا کردن، ذوب کردن یا شدن، آب سان (معموال به واسطه ي حرارت) آب شد
 کردن، بخسیدن، گداختن

 membership 
 the state of being one of the persons in 
a social group 

 عضویت، هموندي

 memorable 
 worth remembering 

 اد ماندنیشدنی، به یفراموش ن
 

 memorandum 
 a written proposal or reminder 

وزارتخانه ها  -یادداشت (دیپلماسی : خالصه ي مطالب مورد بحث یا خالصه ي علل 
هم می  memo) و غیره : نامه ي غیر رسمی از یک اداره به اداره ي دیگر)

 (گویند

 memorise 
 commit to memory; learn by heart 

 

 menace 
 something that is a source of danger 

 تهدید، بیمداد، ارعاب

 mend 
 restore by putting together what is torn 
or broken 

 تعمیر کردن، درست کردن، نوسازي کردن، مرمت کردن

 mental 
 involving the mind or an intellectual 
process 

 کري، هوشی، دماغیدي، ذهنی، فوابسته به مغز و عقل، عقالنی،خر

 mental condition 
 (psychology) a mental condition in which 
the qualities of a state are relatively 
constant even though the state itself may 
be dynamic 

 شرط، سامه

 mention 
 make reference to 

 ختصر، گوشزد، یادآوري، اشاره ي ماشاره (به موضوعی یا چیزي)، ذکر (چیزي)

 mentor 
 a wise and trusted guide and advisor 

 M )-2 (اسطوره ي یونان) منتور (دوست و مشاور اودیسیوس و معلم پسرش)
کوچک)  3-( M کوچک) مرشد، ناصح، رایزن، پندآموز، پیر،پیش کسوت، میاندار

کردن،  ري و رایزنیراهب (to :با -کوچک  4- )M مربی، آموزگار، معلم
 (کسی را) پندآموزي کردن، زیر بال خود گرفتن،پیش کسوتی کردن

 mercantile 
 relating to or characteristic of trade 
or traders 

 بازرگانی، تجارتی، وابسته به سوداگران و سوداگري، تجاري

 merchandise 
 commodities offered for sale 

 ، جنساع، دانگانهکاال، مال التجاره، مت
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 merchant 
 a businessperson engaged in retail trade 

 بازرگان، تاجر، سوداگر، کاسب، کاسبکار، پیشه ور، معامله گر

 mercurial 
 liable to sudden unpredictable change 

 

 mercury 
 a heavy silvery toxic univalent and 
bivalent metallic element; the only metal 
that is liquid at ordinary temperatures 

می  Hermes پیام رسان خدایان که یونانیان به او) (اسطوره ي روم) مرکوري
 (گفتند

 mere 
 being nothing more than specified 

 صرف، محض

 merely 
 and nothing more 

 فقط، تنها، همین بس

 merge 
 mix together different elements 

گوارش یا درهم آمیزي یا جذب ماهیت خود را از دست دادن) درهم آمیختن، (از راه 
 هم پیوست کردن یا شدن، مستحیل کردن یا شدن

 merger 
 an occurrence that involves the 
production of a union 

ادغام، هم پیوست، یکپارچه شدگی، پیوند (به ویژه در مورد به هم پیوستن دو یا 
 انک و غیره به کار می رود)د شرکت یا بچن

 mesh 
 an open fabric woven together at regular 
intervals 

 (هر یک از سوراخ هاي توریا سرند و غیره) سوراخ، روزن، چشمه، روزنچه

 mesmerize 
 attract strongly, as if with a magnet 

هم می  hypnotize) (روانشناسی) به خواب مغناطیسی فروبردن، خسباندن
 (گویند

 mess 
 a state of confusion and disorderliness 

 یک سهم یا وعده ي خوراك

 messy 
 dirty and disorderly 

 نابسامان، آشفته، درهم و برهم، پریشان، به هم ریخته، نامرتب

 metabolism 
 the organic processes that are necessary 
for life 

 دگرگوهرش، پزانش سوخت وساز، (زیست شناسی)

 metallurgist 
 an engineer trained in the extraction 
and refining and alloying and fabrication 
of metals 

 متخصص برهیختن و قال کردن فلزات

 metallurgy 
 the science and technology of metals 

 فلزکاري، فلزگري، متالورژي

 metaphor 
 a figure of speech that suggests a non-
literal similarity 

 all the مثال: جهان کال همانند صحنه ي تئاتر است) (ادبیات) استعاره
world is a stage) 

 metaphorical 
 expressing one thing in terms normally 
denoting another 

 استعاري، مجازي

 meteor 
 a mass that enters earth's atmosphere, 
becoming incandescent 

 (نجوم) شهاب، شخان، شخانه

 meteoric 
 of extraterrestrial bodies that hit the 
earth's atmosphere 

 جوي، نیواري

 meteorology 
 the earth science dealing with phenomena 
of the atmosphere 

 ارشناسیعلم هواشناسی، دانش پیش بینی وضع هوا، نیو

 methane 
 a colorless odorless gas used as a fuel 

 (CH4 به فرمول) (گاز) متان

 method 
 a way of doing something, especially a 
systematic way 

 روش، شیوه، اسلوب، شگرد، آرنگ، لم، روال، هنجار، منوال، گواش، طریقه
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 meticulous 
 marked by precise accordance with 
details 

 موشکاف، دقیق و پایبند جزئیات، پر وسواس، وسواسی

 meticulously 
 in a manner marked by extreme care of 
details 

 با دقت زیاد

 metro 
 an electric railway operating below the 
surface of the ground (usually in a city) 

 یرزمینیمترو، راه آهن ز (بزرگ M معموال با)

 metropolitan 
 relating to or characteristic of a large 
urban area 

 وابسته به کالن شهر، کالن شهري

 Mexico 
 a republic in southern North America 

 متر مربع) 0008591 -کشور مکزیک (پایتخت : مکزیکوسیتی 

 microbe 
 a minute life form ; the term is not in 
technical use 

 میکروب، زیوه، ترکیزه ي بیماري زا

 microbiology 
 the branch of biology that studies 
microorganisms and their effects on 
humans 

 میکروب شناسی، زیوه شناسی

 microcosm 
 a miniature model of something 

 (macrocosm در برابر: کالن جهان) خرد جهان، عالم صغیر

 microprocessor 
 integrated circuit semiconductor chip 
that performs the bulk of the processing 
and controls the parts of a system 

 (کامپیوتر) ریز پردازنده، ریزپردازگر

 microscope 
 magnifier of the image of small objects 

 میکروسکوپ، ریزبین
 
 

 microwave 
 kitchen appliance that cooks food by 
passing an electromagnetic wave through 
it; heat results from the absorption of 
energy by the water molecules in the food 

 مگاهرتز)، ریزموج 000003تا  003کهموج (میان 

 midst 
 the location of something surrounded by 
other things 

 ، میانگاهمیان، وسط

 migrant 
 traveler who moves from one region or 
country to another 

 کوچگر، مهاجر، بوم رها، کوچنده، سیار

 migrate 
 move from one country or region to 
another and settle there 

 مهاجرت کردن، کوچ کردن، کوچیدن، جالي وطن کردن

 migration 
 the movement of persons from one 
locality to another 

 کوچ، مهاجرت، جالي وطن

 migratory 
 (of animals) moving seasonally 

 کوچگر، مهاجر

 mild 
 humble in spirit or manner 

 مالیم

 milestone 
 stone post at side of a road to show 
distances 

بعدي را برحسب مایل یا میل نشان  فاصله تا شهر ستون یا سنگی که -(در جاده ها 
 ل نما، ره شمارمی دهد) مایل شمار، مای

 militant 
 engaged in war 

 در حال جنگ، رزمنده، متخاصم

 military 
 the armed forces of a nation 

 ارتشی، نظامی، سربازي، عسکري، ارتش تاري
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 milk 
 a white nutritious liquid secreted by 
mammals and used as food by human beings 

 شیر

 millennial 
 relating to a millennium or span of a 
thousand years 

 جشن هزار ساله

 millennium 
 a span of 1000 years 

 دوره ي هزار ساله، هزاره

 mime 
 an actor who communicates entirely by 
gesture 

 آمیز، شادمایش روحوضیتان) نمایش طنز(یونان و روم باس

 mimic 
 imitate, especially for satirical effect 

 تقلیدگر، وانماگر، متمایل به تقلید (از دیگران و غیره)

 mindlessly 
 without intellectual involvement 

 

 mindset 
 an attitude determining how you will 
respond to situations 

 

 mine 
 excavation from which ores and minerals 
are extracted 

 شخص مفرد) مال من، ازآن من (ضمیر ملکی اول

 mineral 
 a solid inorganic substance occurring in 
nature 

 کانی، ماده ي معدنی، کان ماده

 mineshaft 
 excavation consisting of a vertical or 
sloping passageway for finding or mining 
ore or for ventilating a mine 

 
 
 
 

 mingle 
 bring or combine together or with 
something else 

 آمیختن، مخلوط شدن یا کردن، قاطی شدن یا کردن، آشوردن، سرشتن

 miniature 
 being on a very small scale 

وف مذهب، ی) تصویر کوچک، حرنسخه هاي خطی قرون وسطبه ویژه در  -(در اصل 
 تذهیب، متن آرایی، زرنگاري

 minimal 
 the least possible 

 وابسته به حداقل، کمینه اي، کمینی

 minimise 
 make small or insignificant 

 

 minimize 
 make small or insignificant 

 به حداقل رساندن، کمینه کردن، کهینه کردن

 minimum 
 the smallest possible quantity 

 (maximum در برابر: بیشینه یا بیشترین) کمینه، کهینه، حداقل، کمترین

 minion 
 a servile or fawning dependent 

 (تحقیرآمیز) سوگلی (به ویژه اگر اهل چاپلوسی باشد)، از خواص، مقرب، محبوب

 minister 
 a person authorized to conduct religious 
worship 

 زیرو

 ministry 
 the work of a person authorized to 
conduct religious worship 

 وزارتخانه، وزارت

 mink 
 slender-bodied semiaquatic mammal valued 
for its fur 

جانوري شبیه به خز که پوست آن ارزشمند است به ویژه ) (جانورشناسی) مینک
اوقات خود  که بخشی از Mustela vison : گونه ي امریکایی آن به نام

 (گذراندرا در آب می 
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 minor 

 
 inferior in number or size or amount 

در برابر: مهتر یا ) فرعی، جزیی، (اندازه یا مقدار یا تعداد یا گسترش) کمتر، کهتر
 ، دون تر، دون پایه، کهین(major اصلی

 minority 
 being or relating to the smaller in 
number of two parts 

 اقلیت، کهاده

 minuscule 
 very small 
(در نسخه هاي خطی قرون وسطی) حروف کوچک، نگارش با حروف کوچک، حروف 

 مینوسکول

 miracle 
 a marvelous event brought about by a 
divine being 

 معجزه، فرجود

 miscalculate 
 compute incorrectly 

 ري یا برآورد) خطا کردنه محاسبه کردن (در داوعوضی شمردن، اشتبا

 miscellaneous 
 having many aspects 

 متفرقه، جورواجور، گوناگون، متنوع، جنگ سان

 mischief 
 reckless or malicious behavior causing 
annoyance in others 

 آسیب (به ویژه توسط شخص)، صدمه، آزار، اذیت

 misconception 
 an incorrect assumption 

 ار نادرست، تصور غلطپند

 misdeed 
 improper or wicked or immoral behavior 

 کار بد، ناشایسته، عمل قبیح، زشتکاري، گناه، جرم

 miser 
 a stingy hoarder of money and 
possessions 

خسیس، زفت، ژکور، گنج اندوز، دنیا دوست، تنگ چشم، مال اندوز، زراندوز، 
 آگنرپرست، مال دوست، گنج ز

 miserable 
 very unhappy 

 سیه روز، بدبخت، فلک زده، تیره بخت، نگون بخت

 misery 
 a state of ill-being due to affliction 
or misfortune 

بدبختی، فالکت، تیره بختی، رنج، مصیبت، عذاب، سیه روزي، شوربختی، ادبار، 
 آدرنگ

 misfire 
 fail to fire or detonate 

 درون سوز) به موقع روشن نشدن(موتورهاي 

 misgiving 
 uneasiness about the fitness of an 
action 

 (چیز بدي که) به دل برات شده، نگرانی، بدشگونی، سوظن، دل شوره

 mishandle 
 manage badly or incompetently 

 بد اجرا یا مدیریت یا رفتار کردن، بدرفتاري کردن با

 mishap 
 an unpredictable outcome that is 
unfortunate 

 رویداد بد، بدرخداد، تصادف بد، بدحادثه، اتفاق ناگوار

 misinterpret 
 construe wrongly 

 وضی تعبیر یا تفسیر کردن، برداشت اشتباهی داشتن (از چیزي)، بدفهمیدنع

 misjudge 
 judge incorrectly 

 کردن، کژ داوري کردن به غلط یا به ناحق قضاوت

 mislead 
 take someone in the wrong direction or 
give wrong directions 

 بد راهنمایی کردن، گمراه کردن، کژ راه کردن

 missile 
 a weapon that is forcibly thrown or 
projected at a target 

 به، مرمی، پرانههر چیزي که پرتاب شود (مثال گلوله از توپ یا تفنگ)، پرتا
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 mission 
 an operation that is assigned by a 
higher headquarters 
(فرستادن با اختیارات به منظور اجراي کاري : فرستادن مبلغین مذهبی یا فرستادن 
نماینده براي مذاکرات با دولت خارجی و غیره)گسیل، فرستادن، فرستش، گسیلش، 

 ماموریت، گماشت

 misty 
 filled or abounding with fog 

 مه مانند، مهسان

 misuse 
 improper handling or application of 
something 

 غلط استعمال کردن، نابه جا بکار بردن

 mite 
 small arachnid infesting animals or 
plants or stored foods 

 که از تنندویان یا Acari از زیر رده ي) (جانورشناسی) مایت
arachnid باشند که انگل جانور و گیاه و خوراك بوده  هاي بسیار ریز می

 (وگاهی بیماري زا هستند

 mitigate 
 lessen or to try to lessen the 
seriousness or extent of 

تخفیف یافتن، تسکین دادن یا یافتن، مالیم کردن یا شدن، آرام کردن یا شدن، 
 سبک کردن یا شدن

 mixture 
 a collection containing a variety of 
sorts of things 

 آمیزه، مخلوط، آمیغ، آشورده

 mobile home 
 a large house trailer that can be 
connected to utilities and can be parked 
in one place and used as permanent 
housing 

 ي جنبا، خانه ي متحرك(خانه اي که می توان مکان آن را تغییر داد) خانه 

 mock 
 treat with contempt 

مسخره کردن، دست انداختن، مچل کردن، (به ریش کسی) خندیدن، الغیدن، 
 دنریشخند کر

 mode 
 how something is done or how it happens 

 شیوه، روال، سبک، اسلوب، روش، حالت، وجه، باب، آرنگ

 modem 
 a device used to connect computers by a 
telephone line 

 سازي)(الکترونیک) مدم (دستگاه تلفیق و تفکیک 

 moderate 
 marked by avoidance of extravagance or 
extremes 

 میانگیر، متعادل، میان بود

 moderately 
 to a moderately sufficient extent or 
degree 

 بطور میانه، بااعتدال، با مدارا، معتدالنه

 moderation 
 the quality of avoiding extremes 

 میانه روي، میانگیري، اعتدال، میان واري

 modernism 
 practices typical of contemporary life 
or thought 

 نوین گرایی، نوگرایی، تجدد طلبی، نوگري

 modest 
 marked by simplicity; having a humble 
opinion of yourself 

 ، متواضع، کم ادعا، افتادهفروتن

 modesty 
 formality and propriety of manner 

 فروتنی، تواضع، کم ادعایی، خشوع، خضوع افتادگی

 modification 
 the act of making something different 

 تعدیل، میان سان سازي، دگرش، میانسانی

 modify 
 cause to change; make different 

ن، میانه رو کردن، جرح و تعدیل شدن یا کم) تغییر دادن، تعدیل کرد(به مقدار 
 کردن، میانسان کردن

 modish 
 in the current fashion or style 

 fashionable رجوع شود به

 module 
 an inherent cognitive or perceptual 
power of the mind 

 پیمانه، سنجه، (معماري) مقیاس، معیار



                                         IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

206 
 

 moist 
 slightly wet 

 ) خیسر، مرطوب، (کمی) تر، (کمینم کشیده، نم دا

 moisture 
 wetness caused by water 

 نم، رطوبت، تري، خیسی

 molecule 
 the simplest structural unit of an 
element or compound 

 مولکول

 molten 
 reduced to liquid form by heating 

 melt : ) اسم مفعول فعل(قدیمی

 momentary 
 lasting for a markedly brief time 

 زود گذر، آنی، گذرا

 momentous 
 of very great significance 

 بسیار مهم، کرامند، مهندین، مهستین

 momentum 
 the product of a body's mass and its 
velocity 

 (فیزیک) عزم حرکت، (جنبش زور) جنب زور، ممنتم

 monarch 
 a nation's ruler usually by hereditary 
right 

 پادشاه، شاه، سلطان

 monarchy 
 autocracy governed by a ruler who 
usually inherits authority 

 سلطنت، شاهی، پادشاهی

 Monday 
 the second day of the week; the first 
working day 

 (M یا Mo یا Mon : مخفف) دوشنبه

 monetary 
 relating to or involving money 

 وابسته به پول، پولی

 monitor 
 someone who observes to ensure fairness 
or prevent mistakes 

 ناصح، پندآموز، هشدار دهنده، هشدارگر، توصیه کننده، مشاور، رایزن

 monopolize 
 have or exploit an exclusive control of 
something 

 کردنتی کردن، دربست گري ، دربسانحصار(ي) کردن

 monopoly 
 a market in which there are many buyers 
but only one seller 

 انحصار، دربستگی، دربست بودن

 monotonous 
 sounded or spoken in a tone unvarying in 
pitch 

 تک نواخت، یک نواخت

 monster 
 an imaginary creature usually having 
human and animal parts 

 

 monumental 
 of outstanding significance 

 وابسته به بنا یا لوحه ي یادبود، یادبودي، یادمانی، بزرگداشتی

 mood 
 a characteristic state of feeling 

 وضع، حالت (فکري یا احساسی یا روحی)، خلق، خو، روحیه، دل و دماغ، ویر

 moor 
 come into or dock at a wharf 

 قا (مسلمان و از تبار عرب و بربر)عرب شمال افری

 moral 
 concerned with principles of right and 
wrong 

 اخالقی، فرخویی

 morality 
 the quality of being in accord with 
right or good conduct 

 جنبه ي اخالقی، اخالقیات، اخالق، اصول اخالقی
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 mores 
 the conventions embodying the 
fundamental values of a group 

 آداب و رسوم، رسوم اخالقی، سنت هاي اجتماعی، عرف و عادت مردم

 moribund 
 being on the point of death 

 مردنی، نزدیک به مرگ، در حال احتضار

 mortality 
 the quality or state of being subject to 
death 

 رگ پذیري، فناپذیري، میرندگیمیرایی، م

 mortar 
 a vessel in which substances can be 
ground with a pestle 

 (pestle : دسته ي هاون) هاون، کابیل، کابیله، مهراس، سرکو، داروکوب

 mortgage 
 a conveyance of property as security for 
repaying a loan 

 رهن

 mortification 
 strong feelings of embarrassment 

، کف نفس، خویشتن داري، نفس کشی، خوارسازي جسم (براي تعالی بخشی ریاضت
 به روح)

 mortify 
 cause to feel shame 

کشی کردن، کف نفس کردن، (براي تعالی بخشی روحی) ریاضت کشیدن، نفس 
 جسم را خوار کردن

 mosquito 
 two-winged insect that sucks the blood 
of humans and animals 

 (که دو باله هستند Culicidae تیره ي) ه شناسی) پشه(حشر

 moss 
 tiny leafy-stemmed flowerless plants 

 (Bryopsida رده هاي مختلف به ویژه رده ي) (گیاه شناسی) خزه

 motherhood 
 the kinship relation between an 
offspring and the mother 

 طبقه ي مادر مادران،
 
 

 motif 
 a recurrent element in a literary or 
artistic work 

 (آثار هنري و ادبی) درونمایه، مایه ي اصلی، (در طرح) نقش مکرر، زیرمایه

 motion 
 the act of changing location from one 
place to another 

 جنب، جنبش، حرکت، تکان

 motivate 
 give an incentive for action 

 ، برانگیختن، تشویق و ترغیب کردن، انگیزه ي چیزي بودنانگیزاندن، انگیختن

 motivational 
 of or serving to provide incentive or 
stimulus to action 

زه ي بازار یابی کاال و آگهی هاي بازرگانی و غیره) فراکافت انگیزه، مطالعه ي انگی
 مشتریان

 motive 
 the reason that arouses action toward a 
desired goal 

 انگیزه، انگیختار، داعی، غرض، محرك

 mould 
 the distinctive form in which a thing is 
made 

 mold (انگلیس) رجوع شود به

 mound 
 a collection of objects laid on top of 
each other 

 پشته، خاك انباشت، پرندك، بژ

 mount 
 go up, advance, or increase 

 باال رفتن، صعود کردن (up :وال بامعم)

 mountain 
 a land mass that projects well above its 
surroundings 

 کوه، جبل

 mountainous 
 containing many mountains 

 کوهستانی
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 mourn 
 feel sadness 

 غم خوردن، افسوس خوردن، تاسف خوردن، ماتم گرفتن

 muddle 
 make clouded as with sediment 

 درهم و برهمی، آشفتگی، نابسامانی، خرتوخري، بلبشویی، پریشانی

 mug 
 with handle and usually cylindrical 

(جام فلزي یا سفالی و غیره دسته دار براي خوردن آبجو و غیره) لیوان دسته دار، 
 جام دسته دار

 mugger 
 a robber who takes property by 
threatening or performing violence on the 
person who is robbed (usually on the 
street) 

 چاقوکش، کسی که به منظور سرقت دیگران را می زند، جیب زن، دزد کتک زن

 muggy 
 hot or warm and humid 

 م و مرطوب(هوا) گر

 mull 
 reflect deeply on a subject 

 ه زدن و گرم نمودنآب سیب و غیره) شیرین کردن و ادوی (شراب یا

 multinational 
 involving or operating in several 
nations or nationalities 

 ملیتی، چند مردمگانیوابسته به چند ملت، چند 

 multiple 
 having or involving more than one part 
or entity 

 دتایه، چندالیی، برافزودچندگانه، متعدد، چندتایی، چن

 multiplication 
 arithmetic operation determining the 
product of two numbers 

 (ریاضی) عمل ضرب، بس شماري

 multiply 
 combine by adding the same number 
repeatedly 

 ضرب کردن، تاییدن، بس شماري کردن

 multistorey 
 having more than one story 

 

 multitude 
 a large indefinite number 

 کثرت، زیادي، تعدد، انبوهی

 mundane 
 found in the ordinary course of events 

 دنیوي، این جهانی، ایدري، خاکزاد

 municipal 
 relating to a self-governing district 

 وابسته به شهرداري

 munificent 
 very generous 

 تمند، کریم، بخشندهگشاده دست، سخاو

 murder 
 unlawful premeditated killing of a human 
being 

 قتل، آدم کشی، قتل عمد

 murky 
 clouded as with sediment 

 تیره، گرفته، تاریک، غم افزا

 muscle 
 animal tissue consisting predominantly 
of contractile cells 

 عضله، ماهیچه، مایچه، مازه

 muscular 
 having a robust body-build 

 وابسته به عضله، مازي، مازه اي، ماهیچه اي

 mushroom 
 mushrooms and related fleshy fungi 

 قارچ، سماروغ، هکل

 music 
 an artistic form of auditory 
communication 

 موسیقی، رامش، رامشگري، خنیا، خنیاگري، موزیک
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 mussel 
 marine or freshwater bivalve mollusk 
that lives attached to rocks etc. 

انواع صدف هاي دوکفه اي و گاهی خوراکی به ویژه صدف ) (جانورشناسی) ماسل
که به بدنه ي کشتی وسنگ و غیره می  Mytilidae دریایی از تیره ي

که از آن دکمه می  Unionidae چسبند و صدف آب شیرین از تیره ي
 (سازند

 mustache 
 an unshaved growth of hair on the upper 
lip 

 سبیل، بروت

 mutiny 
 open rebellion against constituted 
authority 
 شورش (به ویژه شورش سربازان یا ملوانان)، تمرد، سرپیچی از اجراي فرمان مافوق

 mutual 
 common to or shared by two or more 
parties 

 قابلوسویه، دوسویی، دوسره، دوطرفه احترام متمتقابل، د

 mutually 
 in a shared manner 

 از دو سر، دوسره، متقابال

 muzzle 
 forward projecting part of the head of 
certain animals 

صورت سگ و اسب و غیره که شامل دهان و فک ها و بینی بخش پیش آمده ي )
 پوز، پوزه (dog و horse : رجوع شود به تصویرهاي -می شود 

 myriad 
 a large indefinite number 

 (در اصل) ده هزار

 mysterious 
 beyond ordinary understanding 

 اسرار آمیز، مرموز، رازگونه، پرخیده

 mystery 
 something that baffles understanding and 
cannot be explained 

 سر، راز، رمز

 myth 
 a traditional story serving to explain a 
world view 

 (مقایسه شود saga و legend اب) اسطوره، دستان

 mythology 
 the body of stories associated with a 
culture or institution 

 اسطوره شناسی، دستان شناسی

 naive 
 marked by or showing unaffected 
simplicity 

 کودك وار ، ساده لوح،ساده دل، صاف و ساده

 naked 
 completely unclothed 

 

 narrate 
 provide commentary for a film, for 
example 

 (شفاها یا کتبا) داستان گفتن، نقل کردن، داستان گویی کردن

 narrator 
 someone who tells a story 

نویس، داستان (کسی که داستانی را می گوید یا می نویسد) داستان سرا، داستان 
 گو، راوي، نقال

 nasty 
 offensive or even (of persons) malicious 

 (بسیار) کثیف، ناپاك، ملوث، هرزه

 natal 
 relating to or accompanying birth 

 زایشی، وابسته به تولد، مولودي

 nationalism 
 the doctrine that your country's 
interests are superior 

 رایی، میهن دوستیملت گ

 nationality 
 the status of belonging to a particular 
country 

 ) ملی و قومیملیت، ویژگی (هاي

 native 
 belonging to one by birth 

، (acquired در برابر: اکتسابی) سرشتی، نهادي، مادرزادي، غیراکتسابی
 فطري، ذاتی

 nativity 
 the event of being born 

 ایط)و سایر شرلد، زاد (به ویژه با تکیه بر زمان و جا تو
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 natural 
 relating to or concerning the physical 
world 

 طبیعی، دست نخورده (ناساخته ي دست انسان)، وحشی، کشت نشده

 natural selection 
 a process in which organisms evolve to 
adapt to environment 

 ی) گزین طبیعی، انتخاب طبیعین(فرگشت داروی

 nature 
 the physical world including plants and 
animals 

 طبیعت، کیا، کیانا، نیاد

 nausea 
 the state that precedes vomiting 

 آشوبه، دل به هم خوردگیتهوع، وامیدگی، وامش، حالت تهوع و استفراغ، دل 

 nauseating 
 causing disgust so strong it makes you 
feel sick 

 آورتهوع آور، قی 

 navigable 
 able to be sailed on or through safely 

 (رود و آبراه و غیره) قابل کشتیرانی، ناوپذیر

 navigate 
 direct carefully and safely 

 (کشتی یا هواپیما) ناوبري کردن، هدایت کردن، راندن

 navigation 
 the guidance of ships or airplanes from 
place to place 

 اوبري، هدایت (کشتی یا هواپیما و غیره)ن

 nearby 
 not far away in relative terms 

 در (همین) نزدیکی، نزدیک، مجاور

 neat 
 clean or organized 

 منظم، مرتب، آراسته، تمیز، پاکیزه، صاف و ساده، شسته و رفته، ترگل ورگل

 necessarily 
 in such a manner as could not be 
otherwise 

 لزوما، ناچار، ناگزیر، الزاما، ضرورتا

 necessary 
 absolutely essential 

 الزم، ضروري، اندرباي، دربایست، وایا، دروا، بایا، بایسته، نیازین

 necessitate 
 require as useful, just, or proper 

 کردن، واجب کردن، دربایستنبایسته کردن، ضروري کردن، الزم 

 necessity 
 the condition of being essential or 
indispensable 

 نیاز، دربایست، بایستگی، احتیاج، لزوم، ضرورت، داراي الزام

 necrosis 
 the localized death of living cells 

 (پزشکی) مردگی بافت، بافت مردگی

 negate 
 make ineffective by counterbalancing the 
effect of 

 منکر شدن، نفی کردن، ارندان کردن انکار کردن،

 negative 
 characterized by denial or opposition or 
resistance 

 (positive در برابر: مثبت) منفی

 neglect 
 leave undone or leave out 

 نادیده انگاشتن، مورد توجه قرار ندادن

 negligible 
 so small as to be meaningless; 
insignificant 

 ناچیز، کم اهمیت، نادیده انگاشتن، اندك

 negotiate 
 discuss the terms of an arrangement 

 مذاکره کردن، گفتگوکردن، چک و چانه زدن، مورد بحث قرار دادن، جستارزدن

 neighborhood 
 an area within a city or town that has 
distinctive features 

 :بیشتر می گویند) واري دوست(در اصل) روابط حسنه، 
neighborliness) 

 neighbourhood 
 a surrounding or nearby region 

 همسایگی، مجاورت، اهل محل
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 nemesis 
 something or someone causing misery or 
death 

 نمسیس(اسطوره ي یونان) الهه ي انتقام، 

 neoclassical 
 characteristic of a revival of an 
earlier classical style 

semiclassical 

 nephew 
 a son of your brother or sister 

 :اگر مونث باشد می شود)(مذکر) برادرزاده، خواهرزاده، پسر برادر، پسر خواهر
niece) 

 nerve 
 a bundle of fibers running to organs and 
tissues of the body 

 strain :ین عبارت به کار می رودامروزه بیشتر در ا) (دراصل) زردپی
every nerve حداکثر کوشش را کردن، جد و جهد کردن) 

 nervous 
 of or relating to a system of sensory 
apparatus 

 (در اصل) قوي، پرعضله و غضروف، عضالنی

 nest 
 a structure in which animals lay eggs or 
give birth to their young 

 النه، آشیان، کابوك، کابوشکآشیانه، 

 nestled 
 drawn or pressed close to someone or 
something for or as if for affection or 
protection 

 

 network 
 an open fabric woven together at regular 
intervals 

 (مانند تور سیمی یا غربال)تور، تورینه، توري، هر چیز مشبک 

 neutral 
 having no personal preference 

 بی طرف، نادرگیر، کرانجی، هیچ سو، بی سو

 neutralize 
 make ineffective by counterbalancing the 
effect of 

 بی طرفی خود را اعالم کردن، بی طرف اعالم کردن، اعالم نادرگیري کردن

 nevertheless 
 despite anything to the contrary 

 ، بااین همه، معهذا، بااین حالبا این وجود

 New Zealand 
 an independent country within the 
British Commonwealth 

 Wellington - 676862 : پایتخت) کشور زالندنو، نیوزیلند
 (کیلومترمربع

 newsletter 
 report or open letter giving informal or 
confidential news of interest to a 
special group 
خبرنامه، نودادنامه (که اخبار زمینه ي به خصوصی را براي مشتریان ارائه می دهد)، 

 بولتن خبري

 niceness 
 a courteous manner that respects 
accepted social usage 

 خوبی، قشنگی، ظرافت، دقت

 niche 
 a small concavity 

و غیره می گذارند)، تاقچه، کاودیوار، عماري) فرورفتگی دیوار (که در آن مجسمه (م
 سرکنج، کنج، تو رفتگی دیوار

 niche 
 a position well suited to the person who 
occupies it 
(معماري) فرورفتگی دیوار (که در آن مجسمه و غیره می گذارند)، تاقچه، کاودیوار، 

 گی دیوارسرکنج، کنج، تو رفت

 nickel 
 a hard malleable ductile silvery 
metallic element that is resistant to 
corrosion; used in alloys; occurs in 
pentlandite and smaltite and garnierite 
and millerite 

، وزن Ni : نشان -عنصر فلزي سیمین فام و چکش خوار ) (شیمی) نیکل
 :طه ي گداز،نق809/8، وزن مخصوص : 82ماره ي اتمی : ، ش96/85اتمی : 

c3541نقطه ي جوش ، : c2372) 

 niece 
 a daughter of your brother or sister 

 دختر برادر، (مونث) برادرزاده
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 Nigeria 
 a republic in West Africa on the Gulf of 
Guinea 

 Lagos - 867329 : پایتخت -در غرب افریقا ) کشور نیجریه
 (کیلومتر مربع

 niggle 
 worry unnecessarily or excessively 

 محلی) مته به خشخاش گذاشتن، خرده گرفتن، لفت ولعاب دادن -(انگلیس 

 nightmare 
 a terrifying or deeply upsetting dream 

 (در اصل) روح خبیثی که معتقد بودند اشخاص خوابیده را خفه می کند

 nihilism 
 complete denial of established authority 
and institutions 

 سیاست) هیچ گرایی، الگرایی، نیست گرایی، آیین نفی مطلق -(فلسفه 

 ninth 
 position nine in a countable series of 
things 

 نهم، نهمین، نهمی

 nitpicker 
 someone who makes small and unjustified 
criticisms 

 

 nitrogen oxide 
 any of several oxides of nitrogen formed 
by the action of nitric acid on 
oxidizable materials; present in car 
exhausts 

میایی بی بو و بی مزه و بیرنگ که چهار پنجم اتمسفر را (شیمی) نیتروژن (عنصر شی
، 7ي اتمی :  ،شماره7600/41، وزن اتمی : N : نشان -تشکیل میدهد

 c9/90 :داز، نقطه ي گg/lit6052/1 : چگالی

 nocturnal 
 belonging to or active during the night 

 ، شبانه، شبینهوابسته به یا در شب، شبانگاهی

 node 
 any thickened enlargement 

 گره، قلمبه، قلمبه شدگی، برجستگی، کله گی، برآمدگی، گرهه، گندله، گردله

 nomad 
 a member of a people who have no 
permanent home 

 اتی، ییالق و قشالق کنندهبیابان گرد، چادر نشین، کوچ گر، ایلی

 nomadic 
 migratory 

 وابسته به بیابان گردي یا چادر نشینی، کوچ گرانه، ایلیاتی، چادر نشین

 nominal 
 relating to or constituting or bearing 
or giving a name 

 اري، اسمی، نامی، نامانهنام گذوابسته به یا مشتمل بر نام یا 

 nominate 
 propose as a candidate for some honor 

 (در اصل) نامیدن، نام گذاري کردن، اسم گذاشتن (روي کسی یا چیزي)

 nonchalant 
 marked by casual unconcern or 
indifference 

 استارامشتاق، ناخوبی عالقه، ن

 nonetheless 
 despite anything to the contrary 

 معهذا، با این وجود، به هرحال

 nonproliferation 
 the prevention of something increasing 
or spreading 

 اتمی) ناگسترش(به ویژه در مورد جلوگیري از گسترش سالح هاي 

 nonsense 
 a message that seems to convey no 
meaning 

دري وري، جفنگ، چرت و پرت، ترهه  یاوه، چرند، مزخرف، پرت و پال، کتره،
 (ترهات)، مهمل، شر و ور

 Nordic 
 relating to Germany and Scandinavia 

 شناسی) شمال اروپایی، اسکاندیناوي، نوردیک(نژاد 

 norm 
 a standard or model or pattern regarded 
as typical 

 بطه، هنجار، دستور، قاعده، میزان، هنج، هندمعیار، ضا

 normal 
 being approximately average or within 
certain limits 

 بهنجار، طبیعی، عادي، متعارف، معمولی
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 north 
 the direction corresponding to the 
northward cardinal compass point 

شور یا سرزمین، شمال بخش شمالی ک (the با -بزرگ  2- )N شمال
 مریکا) ایالت هاي شمالیکشور، (در جنگ هاي داخلی ا

 North America 
 a continent (the third largest) in the 
western hemisphere connected to South 
America by the Isthmus of Panama 

 امریکاي شمالی

 North Korea 
 a communist country in the northern half 
of the Korean Peninsula; established in 
1948 

 - Pyongyang : پایتخت) کشور جمهوري کره ي شمالی
 (کیلومتر مربع 921121

 nostalgic 
 unhappy about being away and longing for 
familiar things 

 دلتنگ، غریب

 nosy 
 offensively curious or inquisitive 

 دیگران) کنجکاوفضول، (در کار 

 notable 
 worthy of attention or interest 

 چشمگیر، درخور توجه، برجسته، جالب، قابل مالحظه

 noteworthy 
 worthy of attention 

 برجسته، چشمگیر، درخور توجه، جالب توجه، مهم

 notice 
 the act of paying attention 

 ، اطالعیه(به ویژه در روزنامه) آگهی، آگهداد، اطالع

 notice board 
 a board that hangs on a wall; displays 
announcements 

 (به ویژه در روزنامه) آگهی، آگهداد، اطالع، اطالعیه

 noticeable 
 capable of being detected 

 چشمگیر، شایان توجه، شاینده، محسوس
 

 notify 
 inform somebody of something 

 ادن، آگاه کردن، آگهداد کردن، اخطاریه فرستادناطالع دادن، خبرد

 notion 
 a general inclusive concept 

 تصویر مغزي، عقیده ي کلی، تصور، انگاشت، پندار

 notional 
 being of the nature of a notion or 
concept 

 تصوري، ذهنی، نظري

 notoriety 
 the state of being known for some 
unfavorable act or quality 

 سو شهرت، بی آبرویی، کیادگیرسوایی، انگشت نمایی، بد نامی، 

 notorious 
 known widely and usually unfavorably 

 رسوا، انگشت نما، بدنام، بی آبرو، کیاده

 notwithstanding 
 despite anything to the contrary 

 علیرغم، با وجود، به رغم

 nourish 
 provide with sustenance 

ن، خوراندن، خوراك دادن، خوراك رسانی کردن، (انسان و گیاه و جانور) تغذیه کرد
 قوت دادن

 nourishment 
 the act of nourishing 

 

 November 
 the month following October and 
preceding December 

 ماه نوامبر (یازدهمین ماه تقویم فرنگی)

 novice 
 someone new to a field or activity 

اي مذهبی) عضو جدید که هنوز سوگند نخورده، نوچه، نو (در میان راهبان و گروه ه
 (هم می گویند neophyte) تازه گرویدهوارد، 

 noxious 
 injurious to physical or mental health 

 ندهزیان آور، زیانبخش، مضر، گزان، گزایان، آسیب انگیز، زهرین، سمی، مسموم کن
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 nuance 
 a subtle difference in meaning or 
opinion or attitude 
فحوا، تفاوت ظریف، سایه ي کم رنگ، سایه رنگ، سایه چم، معنی یا آهنگ فرعی و 

 ظریف، سایه روشنک، ریزه کاري

 nuclear 
 constituting the core or central part 

 هسته اي، هسته مانند، هسته ساز

 nuclear family 
 a family consisting of parents and their 
children and grandparents of a marital 
partner 

در برابر: خانواده ي  -مرکب از پدر و مادر و فرزندان ) خانواده ي هسته اي
 (یعنی همه ي خویشان extended family گسترده

 nudge 
 push against gently 

 ه) با آرنج زدن (به)، سقلمه زدني هشدار دادن و غیر(برا

 nuisance 
 anything that disturbs, endangers life, 
or is offensive 

 دردسر، مایه ي گرفتاري، گرفتاري، مزاحمت

 numb 
 lacking sensation 

 کرخ، کرخت، بی حس، لمس، لس

 numbness 
 partial or total lack of sensation in a 
part of the body 

 

 numerous 
 amounting to a large indefinite number 

 متعدد، زیاد، فراوان، فزون

 nursery 
 a child's room for a baby 

 اتاق خواب بچه، اتاق نوزاد

 nursing care 
 care by a skilled nurse 

 غم، غصه، نگرانی، واهمه، دلواپسی، تلواسه

 nurture 
 provide with nourishment 

 اك، غذا، قوت، پرودخور

 nutrient 
 any substance that can be metabolized to 
give energy 

 ماده ي مغذي، ماده ي غذایی، ماده ي خوراکی، پروره، پرود

 nutrition 
 the organic process of nourishing or 
being nourished 

 فت ها) پرود گیري،(دریافت مواد خوراکی توسط ساز واره براي رشد و نوسازي با
 تغذیه، پروره گیري

 nutritional 
 of or relating to or providing nutrition 

 

 nutritious 
 of or providing nourishment 

 مغذي، پرودي، پرودین، پرپرود

 nuts 
 informal or slang terms for mentally 
irregular 

 

 nymph 
 a minor nature goddess depicted as a 
beautiful maiden 

 پري، حوري(اسطوره هاي یونان وروم) 

 oak 
 a deciduous tree of the genus Quercus 

 (beech از خانواده ي Quercus جنس) (گیاه شناسی) درخت بلوط

 oasis 
 a shelter serving as a place of safety 
or sanctuary 

 واحه، آبادي میان کویر

 oath 
 a solemn promise regarding your future 
acts or behavior 

 وگند، قسمس

 obedient 
 dutifully complying with the commands of 
those in authority 

 فرمان بردار، مطیع، هیرمند، سر به زیر، منقاد
 
 
 



                                      IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

215 
 

 obese 
 excessively fat 

 بسیار چاق، گوشتگن، (بسیار) فربه

 obesity 
 the condition of being excessively 
overweight 

 فربهی، تنومندي

 obey 
 comply with; do what one is told 
اطاعت کردن، فرمانبرداري کردن، مطیع بودن، هیرمندي کردن، تمکین کردن، حرف 

 شنوي کردن، تسلیم بودن، فرمان بردن

 obfuscate 
 make obscure or unclear 

و تار کردن، نا هویدا کردن، نا مشخص کردن، مبهم  لود کردن، گرفته کردن، تیرهابرآ
 دنکر

 object 
 a tangible and visible entity 

 چیز، شی، بر بسته

 objectify 
 treat or regard as a thing, rather than 
as a person 

 ، به حالت عینی در آوردن، برونی کردنعینیت دادن

 objection 
 the act of expressing earnest opposition 
or protest 

 اسرنگیدن، چخیدن، پر خاشمخالفت، پادي، اعتراض، و

 objective 
 the goal intended to be attained 

 واقعی، داراي وجود خارجی، فراهستیعینی، 

 objective 
 undistorted by emotion or personal bias 

 عینی، واقعی، داراي وجود خارجی، فراهستی

 objurgate 
 censure severely 

مورد طعن و  ، نکوهش کردن، گوشمالی دادن،(به شدت) سرزنش کردن، نکوهیدن
 لعن قرار دادن

 objurgation 
 rebuking a person harshly 

 سرزنش سخت

 obligate 
 force somebody to do something 

داشتن، ملزم کردن، موظف کردن، متعهد کردن، ناگزیر کردن، ناچار کردن، وا 
 بایاندن

 obligation 
 the state of being bound to do or pay 
something 

 الزام، تعهد، وظیفه، ناگزیري، ناچاري، عهد، واداشت

 obligatory 
 required by compulsion or convention 

 الزامی، الزام آور، اجباري، خواه و نا خواه، واداشتی، بایانی

 oblige 
 force somebody to do something 

با زور)، وا داشتن، بایاندن، مجبور کردن، ناچار کردن، ملزم کردن (قانونا یا اخالقا یا 
 ناگزیر کردن، موظف کردن

 obliged 
 under a moral obligation to do something 

 

 oblique 
 slanting or inclined in direction or 
course or position 

 رباریب، مایل، مو

 oblivious 
 lacking conscious awareness of 

 بی خبر (از)، بی اعتنا (به) (to یا of :موال بامع)

 obnoxious 
 causing disapproval or protest 

 (در اصل) در معرض خطر یا صدمه، آسیب پذیر

 obscene 
 offensive to the mind 

 ستهجن، ناپسند(گفتار و رفتار) زشت، هرزه، قبیح، وقیح، موهن، م

 obscure 
 not clearly understood or expressed 

 تاریک، تیره، تار، ظلمات

 obscure 
 make unclear, indistinct, or blurred 

 تاریک، تیره، تار، ظلمات
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 obscurity 
 the state of being indistinct due to 
lack of light 

 تاریکی، تیرگی، تاري

 observation 
 the act of taking a patient look 

 ن یا سنت و غیره)(در اصل) رعایت (قانو

 observatory 
 a building equipped to view astronomical 
phenomena 

 (نجوم) رصد خانه، زیج

 observe 
 watch attentively 

 یا سنت و غیره) رعایت کردن، پیروي کردن، مراعات کردن (قانون یا وظیفه

 observer 
 an expert who watches attentively and 
comments on something 

 (ارتش) دیده بان

 obsess 
 be preoccupied with something 

کردن، ذهن کسی را مشغول داشتن، هسبند کردن، وسوسه مند کردن، وسواسی 
 وسواس مند کردن

 obsession 
 an unhealthy and compulsive 
preoccupation with something 

 (در اصل) تسخیر روح شخص توسط روح خبیث

 obsolete 
 no longer in use 

ه شده، آنچه که دیگر به کار نمی رود، متروك، بی پسند (در این مهجور، کنار گذاشت
فرهنگ ((مهجور)) براي واژه ها و معنی هایی به کار می رود که امروزه دیگر به کار 

 ستفادهنمی روند)، بی کاربرد، بال ا

 obstacle 
 something that stands in the way and 
must be surmounted 

 رهگیر، راه گیر، مانع، رادع، راه بند، جلوگیر، گذر بند

 obstinate 
 marked by tenacious unwillingness to 
yield 

 لجوج، خیره سر، یک دنده، سر سخت، لجباز، بد پیله، کله شق
 

 obstruct 
 block passage through 

 ردن، رهگیري کردن، بستن، مسدود کردنزي را) بند آوردن، گرفتن، سد ک(راه چی

 obstruction 
 any structure that makes progress 
difficult 

 بند آوري، رهگیري، مسدود سازي

 obtain 
 come into possession of 

 کسب کردن، فراهم آوردن به دست آوردن، گیر آوردن،

 obviate 
 do away with 

نا الزم کردن،بر طرف کردن، از سر راه بر  نا بایسته کردن، غیر ضروري کردن،
 داشتن، رفع کردن

 obvious 
 easily perceived by the senses or 
grasped by the mind 

 آشکار، واضح، هویدا، روشن، بدیهی، مشهود، گویا

 occasion 
 an event that occurs at a critical time 

 فرصت، او کازیون، یارا، وایست

 occasional 
 occurring from time to time 

 ند وقت یک بار، گهگاهی، سببیگهگاه، گاه گدار، نه همیشه، گاه و بی گاه، چ

 occasionally 
 now and then or here and there 

گاهی اوقات، گهگاه، گاه گدار، گاه و بی گاه، هر چند وقت، چند وقت یک بار، 
 هرازگاهی

 occult 
 supernatural forces and events and 
beings collectively 

 نهان، نهفته، پنهان، مخفی، پوشیده، مستور

 occupant 
 someone who lives at a particular place 
for a long period 

 مستاجر، ساکن، اشغال کننده

 occupation 
 the principal activity in one's life to 
earn money 

 اشغال، تصرف به زور
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 occupy 
 live in (a certain place) 

 اشغال کردن، به زور گرفتن، تصرف کردن

 occur 
 come to pass 

 رخ دادن، روي دادن، اتفاق افتادن، به وقوع پیوستن

 ocean current 
 the steady flow of surface ocean water 
in a prevailing direction 

 اقیانوس

 Oceania 
 a large group of islands in the south 
Pacific including Melanesia and 
Micronesia and Polynesia (and sometimes 
Australasia and the Malay Archipelago) 

 Oceanica) اقیانوسیه (شامل اندونزي و فیلیپین و زالندنو و گاهی استرالیا)
 (گویندهم می 

 October 
 the month following September and 
preceding November 

 (O یا Oct : مخفف آن) (دهمین ماه سال فرنگی) اکتبر

 octopus 
 bottom-living cephalopod having a soft 
oval body with eight long tentacles 

 (جانور شناسی) اختاپوس، هشت پا

 odd 
 not divisible by two 

 تا، تاق، لنگه

 odour 
 any property detected by the olfactory 
system 

 odor (انگلیس) رجوع شود به

 offbeat 
 strikingly unconventional 

 (موسیقی) رنگ کوتاه، ضرب ثانوي

 offend 
 cause to feel resentment or indignation 

 اطر کردن یا شدنرنجیدن، رنجاندن، دلخور کردن یا شدن، گران خ
 
 

 offender 
 a person who transgresses moral or civil 
law 

 متخلف، تخلف کننده، خطا کار، گناهکار، رنجاننده، مجرم، مقصر

 offense 
 a failure to show regard for others 

 اهسر پیچی (از قانون یا اصول اخالقی)، تخلف، تقصیر، تخطی، گن

 offensive 
 unpleasant or disgusting especially to 
the senses 

 شگر، تاختگر، آفندگرمهاجم، تاز

 offhand 
 with little or no preparation or 
forethought 

 البداههبال مقدمه، بدون تدارك قبلی، آنی، بی آمادگی، فی 

 officious 
 intrusive in a meddling or offensive 
manner 

 خدمت، مشتاق خدمتگذاري، خوش کار (در اصل) آماده به

 offset 
 a compensating equivalent 

 ، پا جوششاخه، جوانه، پیاز فرعی، بچه پیاز، بچه سیب زمینی، شاخه ي نورس

 offspring 
 the immediate descendants of a person 

 بچه، فرزند، اوالد، زاده، (حیوان) توله، جوجه، کره

 oftentimes 
 many times at short intervals 

 often رجوع شود به

 olfactory 
 of or relating to the sense of smell 

 وابسته به بویایی یا شامه، بویشی

 omission 
 leaving out or passing over something 

 فرو گذاري، فرو گذاشت، غفلت، قصور، کوتاهی، اهمال، پرویش

 omit 
 leave undone or leave out 

 م انداختن، ذکر نکردن، انداختناز قل
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 omnipresent 
 existing everywhere at once 

 حاضر در همه جا در آن واحد، حاضر مطلق

 omniscient 
 infinitely wise 

 همه چیز دان، همه دان،عالم مطلق

 omnivore 
 an animal that feeds on both animal and 
vegetable substances 

 واریا جانور) همه چیز خوار، گوشت خوار و گیاه خوار، هروین خ(انسان 

 oncogene 
 a gene that disposes normal cells to 
change into cancerous tumor cells 

 ي، مولد غده(پزشکی) آموزا

 onerous 
 burdensome or difficult to endure 

 طاقت فرسا، پر زحمت، شاق، سنگین

 ongoing 
 currently happening 

 پاینده، مداوم، در جریان، در پیشرفت، جاري

 onset 
 the beginning or early stages 

 حمله، یورش، تک

 onslaught 
 an offensive against an enemy 

 حمله ي بی امان، یورش سخت یا پی در پی، تاخت و تاز، ترکتازي

 onwards 
 in a forward direction 

 لوسوي جلو، بطرف ج

 opaque 
 not transmitting or reflecting light or 
radiant energy 
(شیشه و غیره که نور از آن رد نمی شود و بالطبع وراي آن نمایان نیست) نا فرانما، 

 شیدبند، مات، تیره، کدر

 opera 
 a drama set to music 

 اپرا
 

 operate 
 perform as expected when applied 

 کردن عمل کردن، کارگر بودن، موثر بودن، کنشور بودن یا شدن، اثرکار کردن، 

 operation 
 process or manner of functioning 

 کار، عمل، عملکرد، کارکرد، کنش

 operational 
 pertaining to a series of actions for 
achieving a result 

 آیند و غیره، کاربرديعملیاتی، وابسته به کار کردن موتور یا سازگان یا فر

 opinionated 
 obstinate in your opinions 

 تبار، خاندان، دودمان، نسب، اصل و نسب، (جمع) اعقاب، زادش

 opponent 
 someone who offers resistance 

(به ویژه در جنگ و مسابقه و انتخابات و مباحثه) هماورد، حریف، آوردجو، همداو، 
 رقیب

 opportunity 
 a possibility from a favorable 
combination of circumstances 

 فرصت، مجال، یارا، خجستی

 oppose 
 be against 
مخالفت کردن، پادگري کردن، پادي کردن، ضدیت کردن، ضد بودن، مقابله کردن، 

 رو در رویی کردن، تو روي کسی ایستادن، رو به رو شدن با

 opposite 
 being directly across from each other 

 رون، فرارويروبرو، مقابل، فرا

 opposition 
 being against something that you 
disapprove or disagree with 

 مخالفت، پادگري، ضدیت، تضاد، تقابل، تعارض، برابر نهش

 oppress 
 come down on or keep down by unjust use 
of one's authority 

نگران  ا روحیه) رنج دادن، رنجه داشتن، آزار دادن، گرانبار کردن،(فکر یا اعصاب ی
 کردن، دلواپسی کردن
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 opprobrium 
 a state of extreme dishonor 

 رسوایی، بی آبرویی، آبرو ریزي، شناعت، ننگ

 optic 
 of or relating to or resembling the eye 

 دیدشی، دیداريوابسته به چشم و بینایی، چشمی، بصري، دیدي، 

 optical 
 relating to or using sight 

 به حس بینایی، بصري، عینی، دیدي، دیداريوابسته 

 optics 
 the branch of physics that studies the 
physical properties of light 

 (بخشی از فیزیک که با نور و بینایی سروکار دارد) نورشناسی، شیدشناسی

 optimal 
 most desirable possible under a 
restriction 

 واه ترین، دلپسندترین، مساعدترینبهینه، بهینه اي، دلخ

 optimism 
 the hopeful feeling that all is going to 
turn out well 

 خوش بینی

 optimist 
 a person disposed to take a favorable 
view of things 

 نیک بین، خوش بین

 optimistic 
 hopeful that the best will happen in the 
future 

 انه، مبنی بر نیک بینی یا خوش بینیخوش بین

 optimum 
 most desirable possible under a 
restriction 

 بهینه، دلپسندترین، دلخواه ترین، مساعدترین، مطلوب ترین

 option 
 one of a number of things from which 
only one can be chosen 

 گزین، گزینش، انتخاب
 
 
 

 optional 
 possible but not necessary; left to 
personal choice 

 اختیاري، گزینشی، به دلخواه، انتخابی

 optometrist 
 a person skilled in testing for defects 
of vision 

 نک ساز، ویژه گر بینایی، عینک سازي، بینایی شناسعی

 opulence 
 wealth as evidenced by sumptuous living 

 تمندي، وفورتوانگري، تمول، دول

 opulent 
 rich and superior in quality 

 گرانمایه (بسیار) دارا، غنی، ثروتمند، توانگر، نفیس،

 orange 
 any citrus tree bearing oranges 

 (از ریشه ي فارسی یا سانسکریت)

 orangutan 
 large long-armed ape of Borneo and 
Sumatra having arboreal habits 

گوریل  که کمی از pygmaeus Pongo) رشناسی) اورانگوتان(جانو
بومی سوماترا و  -کوچکتر است و چهره اش مو ندارد 

 (هم می نویسند orangoutang)(برونئو

 orate 
 make speeches 

آمیز و پرطمطراق حرف زدن، داد خطابه سرایی کردن، نطق کردن، با لحن اغراق 
 سخن دادن، نطق غرا ایراد کردن

 orb 
 an object with a spherical shape 

 کره، جسم سماوي (به ویژه خورشید و ماه و سیاره)

 orbit 
 the path of a celestial body in its 
revolution about another 

 (نجوم) مدار، پرگاره، گردجا

 orchard 
 a small cultivated area where fruit 
trees are planted 

 غستانباغ (میوه)، با
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 orc estra 
 a musical organization consisting of 
instrumentalists 

که محل گروه ) (تئاترهاي یونان باستان) پهنه اي به شکل نیم دایره در جلو صحنه
 نیم پرهونه، (بود chorus سرایندگان یا

 order 
 logical or comprehensible arrangement of 
separate elements 

 نظم، سامان، قوام، دهناد، سرواد ترتیب،

 organ 
 a structure in an animal specialized for 
some function 

 اندام، عضو

 organic 
 having properties characteristic of 
living beings 

 وابسته به اندام، اندامی

 organism 
 a living thing that can act or function 
independently 

 ندامگان، سازواره، موجود زنده، ارگانیسم، اندامها

 organization 
 a methodical and orderly manner or 
approach 

 سازماندهی، ساماندهی، سازمندي

 organize 
 arrange by systematic planning and 
united effort 

 سازمان دادن، سامان دادن، سازماندهی کردن

 orient 
 the eastern hemisphere 

 (occident در برابر: باختر) (شعر قدیم) خاور، مشرق

 orientate 
 determine one's position with reference 
to another point 

 (در جهت معینی به ویژه در جهت مشرق) سوگیري کردن، قراول رفتن

 orientation 
 the act of determining one's position 

 سو، جهت، سمت
 

 orifice 
 an opening, especially one that opens 
into a bodily cavity 

 دهانه، دهان، مخرج، فم، پاچنگ، استیم، سوراخ، گشودگاه

 origin 
 the place where something begins 

 اه، منشا، زایه، فرآوش، رستگاهچشمه، سرآغاز، مبدا، اصل، خاستگسر

 original 
 preceding all others in time 

 نخستین، آغازین، اولیه، اصلی

 originate 
 come into existence; take on form or 
shape 

 ستیدنسرچشمه گرفتن، آغاز شدن، ر

 ornament 
 something used to beautify 

 ور، آرایه، پیرایش، فرآویززیب، پیرایه، زینت، آذین، تزیین، زی

 ornamental 
 serving an esthetic rather than a useful 
purpose 

 آذینی، تزیینی، زینتی

 ornate 
 marked by complexity and richness of 
detail 

 (بیش از حد) مزین، پرآذین، پر زر و زیور، پرزرق و برق، پرنقش و نگار

 orthodox 
 adhering to what is commonly accepted 

ارتاخش، به روال، صول معمول، (مذهب یا سیاست و غیره) پذیرفته، هماهنگ با ا
 معمول، عادي

 orthography 
 representing the sounds of a language by 
written symbols 

 امالي صحیح، ارتانگاري، رسم الخط

 osmosis 
 diffusion of molecules through a 
semipermeable membrane 

 ، گذرندگیراند، اسمز

 ossify 
 become bony 

 به استخوان کردن یا شدن، استخوانی کردن یا شدن، استی کردن یا شدنتبدیل 
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 osteoporosis 
 abnormal loss of bony tissue due to a 
lack of calcium 

خوان ه شدن استخوان ها) استپوك شدن و کم تراکم شدن و شکنند -(پزشکی 
 پوکی

 ostracize 
 expel from a community or group 

 ردن، طرد کردن، (از خود یا از اجتماع) راندن، عاق کردنروي تابی ک

 otherwise 
 in another and different manner 

 توگرنه، واال، در غیراین صور

 ounce 
 a unit of weight equal to one sixteenth 
of a pound or 16 drams or 28.349 grams 

 (oz : مخفف) وند) اونسگرم یا یک شانزدهم پ 53/82(یکان وزن برابر با 

 outbreak 
 a sudden occurrence or increase of 
something undesirable 

 (بیماري) شیوع، همه گیري، (جنگ و غیره) وقوع (ناگهانی)، نازل شدن، بروز

 outburst 
 an unrestrained expression of emotion 

 د، فوران، طغیان، انفجار، شلیک(صدا یا انرژي یا احساسات و غیره) برون خیز،بروندا

 outcome 
 something that results 

 پیامد، نتیجه، عاقبت، حاصل، درآیند، برآمد، بازده

 outdo 
 be or do something to a greater degree 

 ت بستن، جلو زدنبهتر کار کردن، دست دیگران را از پش

 outlandish 
 noticeably or extremely unconventional 
or unusual 

 عجیب و غریب

 outlaw 
 a criminal, especially one on the run 
from police 

کشتن  -(در اصل) خلع شخص از حمایت قانون (به خاطر قتل عمد یا گناه بزرگ 
 چنین کسی مجازات نداشت)

 
 
 

 outline 
 the line that appears to bound an object 

یه روشن یا جزئیات نشان می دهد) برون نما، (خطی که شکل چیزي را بدون سا
 پیراخط، برون خط، خطوط خارجی

 outlook 
 an attitude that determines how you 
respond to situations 

ه) محل تماشاي منظره، حل دیده بانی، (در پارك ها و کوه ها و غیردیدبانگاه، م
 تماشاگاه

 outperform 
 be or do something to a greater degree 

 

 outpost 
 a military post stationed at a distance 
from the main body of troops 

 (ارتش)

 outpouring 
 the pouring forth of a fluid 

 برون ریز، برون ریزش، فوران، خروج

 output 
 production of a certain amount 

 تولید، فرآوري، فرورد

 outrage 
 a disgraceful event 

 آمیز، عمل شنیع، تعدي، ظلم، شناعت، خشونتکار خشونت 

 outrageous 
 greatly exceeding bounds of reason or 
moderation 

 دهنده، وحشتناك -(شدیدا) خشونت آمیز، زشت، شنیع، تکان 

 outsell 
 sell more than others 

 دنبیشتري داشتن، مرغوب تر بو بیشتر فروش کردن، فروش

 outset 
 the time at which something is supposed 
to begin 

 آغاز، ابتدا، شروع

 outstanding 
 of major significance or importance 

 بیرون زده، بر آمده، قلمبه
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 outstrip 
 go far ahead of 

 از دیگري) رفتن، جلو زدن ازتندتر (

 outward 
 that is going out or leaving 

 رونگرا، به طرف خارج، برون سوي، رو به بیرونب

 outweigh 
 be more important or signficant than 

 ن داشتن، سنگین تر بودن، چربیدنبیشتر (از دیگري) وز

 oven 
 kitchen appliance used for baking or 
roasting 

 (دستگاه خوراك پزي) فر، تنور، بریجن

 overabundance 
 the state of being more than full 

 زیاديوفور بیش از حد، بیش فراوانی، بیش 

 overall 
 involving only main features 

 سر تا سر، از یک طرف به طرف دیگر

 overbearing 
 having or showing arrogant superiority 
to 

 سلطه جو، غره، از خود راضی، چیرگی گراي

 overburden 
 load with excessive weight 

(بیش از حد) زیر بار یا فشار قرار دادن، زیاده بر دوش کسی بار گذاشتن، گرانبار 
 کردن

 overcome 
 win a victory over 

 وابسته به یا مشغول به تحصیل یا مطالعه، پژوهشی، پژوهشگرانه

 overconfident 
 marked by excessive confidence 

 هت، باد سر، خود خرسندغره، داراي اعتماد به نفس بی ج

 overdo 
 do something to an excessive degree 
بیش از حد انجام دادن، زیاده روي کردن، افراط کردن، بیش روي کردن، فزون کاري 

 کردن، بسیارگري کردن
 
 

 overdose 
 dose too heavily 

 مصرف بیش از حد دارو (یا مواد مخدر)، فزون دارویی

 overdraft 
 a draft in excess of the credit balance 

 (بانکداري) اضافه برداشت، فزون برداشت

 overdue 
 not paid at the scheduled time 

 پرداخت نشده، داراي دیرکرد، گذشته از موعد، عقب افتاده

 overeat 
 overeat or eat immodestly; make a pig of 
oneself 

 کردن (در خوراك) زیاده روي کردن، پرخوري

 overestimate 
 make too high an approximation of 

زیادي تخمین زدن، فزون برآورد کردن، گزاف سنجی کردن، (بیش از واقعیت) 
 وانمود کردن

 overexploit 
 exploit excessively 

 

 overfill 
 fill beyond capacity 

 

 overgenerous 
 very generous 

 

 overhead 
 located or originating from above 

 (عمل کننده یا واقع در) باالي سر، باال، فراز، روي سقف، هوایی

 overlap 
 extend over and cover a part of 

شدن، هم  سوار کردن یا (لبه ي دو چیز) روي هم قرار گرفتن، روي هم افتادن، هم
 پوش کردن یا شدن

 overlapping 
 with a design in which one element 
covers a part of another 

 رویهم افتاده، داراي اشتراك
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 overleaf 
 on or to the other side of a page 

 صفحه، پشت برگ (صفحه ي کتاب و غیره) پشت

 overlie 
 lie upon; lie on top of 

 رار گرفتن یا خوابیدنروي چیزي ق

 overlook 
 have a view of something from above 

 باال نگریستن (به)، مشرف و مسلط بودن بر، چشم انداز داشتناز 

 overrate 
 make too high an estimate of 

بیش از واقعیت (یا استحقاق) برآورد کردن، بیش از ارزش واقعی ارزیابی کردن، 
 غلو کردن، مبالغه کردن بزرگتر جلوه دادن،

 overseas 
 beyond or across the ocean 

 ریا، برون مرز، خارجه، خارج از کشورر، ورا دماوراي بحا

 overseas 
 in a foreign country 

 ماوراي بحار، ورا دریا، برون مرز، خارجه، خارج از کشور

 oversee 
 watch and direct 

 سرپرستی کردن، نظارت کردن

 overshadow 
 cast a shadow upon 

 سایه افکندن بر، کم نور کردن، تیره کردن

 oversupply 
 supply with an excess of 

 (کاال و محصول و غیره)

 overt 
 open and observable; not secret or 
hidden 

 (covert برابر: نهفته در) آشکار، آشکارا، هویدا، علنی، نانهفته

 overthrow 
 rule against 

 چپه کردن، واژگون کردن، نگون سار کردن

 overtly 
 in an overt manner 

 آشکارا

 overview 
 a general summary of a subject 

 کلی، مرورنظر اجمالی، نظر 

 overweight 
 usually describes a large person who is 
fat but has a large frame to carry it 

 زن، فزون وزنوزن اضافی، اضافه و

 overwhelm 
 overcome, as with emotions or perceptual 
stimuli 

 گرفتن، مستغرق کردنغرقه کردن، فرا 

 overwhelming 
 very intense 

 فشار آور، مقاومت ناپذیر، سخت، زیاد از سر دررونده

 overwhelming 
 so strong as to be irresistible 

 سخت، زیاد از سر دررونده فشار آور، مقاومت ناپذیر،

 overwork 
 work excessively hard 

 کشیدن از بیش از حد کار

 owe 
 be obliged to pay or repay 

 بدهکار بودن، وام دار بودن، قرض داشتن، مدیون بودن، بدهی داشتن

 owl 
 nocturnal bird of prey with hawk-like 
beak and claws and large head with front-
facing eyes 

 (Strigiformes راسته ي) (جانور شناسی) بوف، جغد، شباویز، پیواز

 oxide 
 any compound of oxygen with another 
element or a radical 

 (شیمی) اکسید

 oxygen 
 a colorless, odorless gas that is 
essential for respiration 

 (شیمی) اکسیژن 

 ozone 
 a colorless gas that is a screen for 
ultraviolet radiation 

 (O3) (شیمی) اوزون
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 ozone layer 
 a layer in the stratosphere (at 
approximately 20 miles) that contains a 
concentration of ozone sufficient to 
block most ultraviolet radiation from the 
sun 

کیلومتري زمین وجود دارد و بخشی از  03تا  51ارتفاع میان  در الیه ي اوزون (که
 تابش هاي فرابنفش خورشید را جذب می کند)

 pacifist 
 someone opposed to violence as a means 
of settling disputes 

 خواه صلحاشتی خواه، اشتی جو، صلح جو، صلح طلب، هوا

 pacify 
 ease the anger, agitation, or strong 
emotion of 

 آرام کردن، دلجویی کردن، استمالت کردن

 pack 
 a convenient package or parcel (as of 
cigarettes or film) 

 بسته، پاکت

 pad 
 a flat mass of soft material used for 
protection, stuffing, or comfort 

 زین نرم و تودوزي شده

 pageant 
 an elaborate exhibition or procession 
(در اصل) هر یک از بخش هاي نمایش مذهبی قرون وسطایی، سکوب متحرکی که 

 ندنمایش هاي مذهبی قرون وسطی را روي آن ارائه می داد

 painstaking 
 characterized by extreme care and great 
effort 

 قت و زحمت زیاد) دقیق، جهد آمیز، پر جد و جهد، کوشا(مستلزم د

 painting 
 creating a picture with paints 

)، صورتگري، نگارگري، چهره نقاشی (هم نقاشی تصویر و هم نقاشی در و دیوار
 پردازي، پیکر نگاري، خامه زنی

 pair 
 a set of two similar things considered 
as a unit 

 دو لنگه جفت، دوتا،
 
 

 Pakistan 
 a Muslim republic that occupies the 
heartland of ancient south Asian 
civilization in the Indus River valley; 
formerly part of India; achieved 
independence from the United Kingdom in 
1947 

 ر مربع)کیلومت 349308 -کشور پاکستان (پایتخت : اسالم آباد 

 palace 
 the official home of a king, queen, or 
other exalted person 

 کاخ، قصر، کوشک

 palatable 
 acceptable to the taste or mind 

 خوشمزه، گوارا، خوش طعم

 pamper 
 treat with excessive indulgence 

 ه کردن(در اصل) به حد اشباع خوراندن یا اقناع کردن، (از چیزي) زد

 pamphlet 
 a small book usually having a paper 
cover 

جزوه (متن چند صفحه اي که بدون صحافی به هم الصاق شده است)، دفتر، مقاله، 
 رساله

 panacea 
 hypothetical remedy for all ills or 
diseases 

 ، همه درمان، عالج قطعی، حالل مسائلداروي همه ي دردها، نوش دارو

 pandemic 
 existing everywhere 

 ي بزرگی پراکنده است) بیماري جهان گیر، بیماري فراگیر (بیماري که در ناحیه

 panel 
 sheet that forms a distinct section of 
something 

 زیر زین، پار، جلپارچه یا نمد 

 pang 
 a sudden sharp feeling 

 کشیدن (جسمی یا روحی) درد شدید و ناگهانی، تیر

 panic 
 an overwhelming feeling of fear and 
anxiety 

جنگل)، وابسته به (در اصل) وابسته به پن (خداي اسطوره اي جانوران وحشی و 
 (در برخی ایجادمی کند Pan که معتقد بودند) ترس ناگهانی
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 pant 
 breathe noisily, as when one is 
exhausted 

نفس زدن، هن هن کردن، تاسیدن، خفیدن، له له زدن،  (در اثر دویدن و غیره) نفس
 رخیدن

 paparazzo 
 a freelance photographer who pursues 
celebrities 

 

 parachute 
 cloth canopy that fills with air to slow 
a fall 

 چتر نجات، فرود چتر

 paradigm 
 a standard or typical example 

 ابر انگاره، روانگاره، پرانمونعالی،  الگو، نگاره، نمونه ي

 paragliding 
 gliding in a parasail 

 

 paragraph 
 one of several distinct subdivisions of 
a text 

 پاراگراف، بند

 parallel 
 being everywhere equidistant and not 
intersecting 

 موازي، هم راستا، هم رو، هم بال

 paralysis 
 loss of the ability to move a body part 

 لوك فلج ،پراکافت،

 parameter 
 a constant in the equation of a curve 
that can be varied 

 پارامون، پراما، پرما، پارامتر(ریاضی) 

 paramount 
 having superior power and influence 

 ، فرازین- ارشد، سرآمد، ارجمند (ترین)، واالترین، سرکرده، سر
 
 
 
 

 parasite 
 an animal or plant that lives in or on a 
host 

کسی که در مقابل خوراك رایگان میزبان را سرگرم می کرد و  (یونان باستان)
 چاپلوسی می نمود

 parcel 
 a wrapped package 

 بسته

 parch 
 cause to wither from exposure to heat 

 دن، برشتن،قرار دادن یا گرفتن) بو دادن، تفسی (در معرض حرارت و هواي خشک
 تفتیدن

 pardon 
 accept an excuse for 

 بخشیدن، عفو کردن

 parental 
 relating to or characteristic of or 
befitting a parent 

 وابسته به والدین، پدرانه، مادرانه

 parliament 
 a legislative assembly in certain 
countries 

 p )-2 س، (افغانستان) جرگهپارلمان، مجلس شورا، کنکاشستان، کنکاشگاه، مجل
 the House of متشکل از مجلس اعیان)بزرگ) پارلمان انگلیس، 

Lords و مجلس عوام the House of Commons) اعضاي ،
 پارلمان، نمایندگان

 partake 
 consume 

 نباز شدن، بهره گرفتن(در کاري) شرکت کردن، شریک شدن در، همباز شدن، ا

 partial 
 being or affecting only a segment 

داراي غرض یا پیش داوري، داراي نظر به نفع یکی از طرفین، سوگیر، مغرض، 
 مغرضانه، جانبدار

 participant 
 someone who takes part in an activity 

 شرکت کننده، همباشگر، همباش، انباز

 participate 
 be involved in 

 شرکت کردن، همباش شدن
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 participation 
 the act of sharing in the activities of 
a group 

 شرکت انبازي، دخالت، مداخله

 particle 
 (nontechnical usage) a tiny piece of 
anything 

 ذره، ریزك، ریزچه، فروهر، خش، خردیزه، پاریزه

 particular 
 unique or specific to a person or thing 
or category 

 (general در برابر: اعم یا کلی) اص، اخص، بخصوصویژه، مختص، خ

 particularly 
 to a distinctly greater extent or degree 
than is common 

 به ویژه، بخصوص، مخصوصا، باالخص

 particulate 
 composed of distinct particles 

 ذرات بسیار ریز، ریزچه اي، خردیزه ايابسته به یا داراي و

 partner 
 a person who is a member of a 
cooperative relationship 

 انباز، شریک، همباز، هامال

 partnership 
 a cooperative relationship between 
people or groups 

 شراکت، انبازي، مشارکت

 passion 
 a strong feeling or emotion 

( P شهید، شرح مصائب ائمه اصل) رنج و اندوه (مثال عذاب شهید)، شرح عذاب (در
بزرگ) رنج و اندوه حضرت عیسی در روزهاي آخر عمرش، شرح مصیبت هاي  2-

 هنري درباره ي مصیبت هاي عیسیعیسی (که در انجیل آمده)، اثر 

 passionate 
 having or expressing strong emotions 

 شور، پرسهش، پرسترسا، پر حرارتپر احساسات، پر

 passive 
 lacking in energy or will 

 (active در برابر: کنش ور) کنش پذیر، کنش گیر، منفعل، پذیرا
 
 

 passport 
 a document allowing a citizen to travel 
abroad 

 گذرنامه، پاسپورت، تذکره

 pasta 
 shaped and dried dough made from flour 
and water and sometimes egg 

 الخشه، رشته فرنگیراکی هاي مشابه) پاستا، (ماکارونی و سایر خو

 pastime 
 an interest or pursuit that someone 
pursues regularly 

 سرگرمی، مشغولیات، تفریح، وقت گذرانی

 pastry 
 any of various baked foods made of dough 
or batter 

 پزي خمیر شیرینی

 pasture 
 a field covered with grass and suitable 
for grazing 
(علف و غیره که چرندگان از آن تغذیه می کنند) مرغ، قصیل، فریز، چرامین، چمن، 

 سبزه

 patch 
 a small contrasting part of something 

 هوصله، پینه، پرگاله، پهرو، ژنده، الخ

 patchy 
 irregular or uneven in quality, texture, 
etc. 

 صله، پرپرگاله، پرپهرووصله دار، وصله و

 patent 
 a document granting an inventor sole 
rights to an invention 

 عام(هر چیز) قابل مالحظه و بررسی عموم، در مال 

 pathetic 
 deserving or inciting pity 

حزن) اندوه انگیز، حزن انگیز، رقت انگیز،  (به وجود آورنده ي همدردي یا دلسوزي یا
 ناك، تاثرانگیز، افسوس انگیز، دریغ انگیزاسف

 pathology 
 the branch of medical science that 
studies diseases 

 (پزشکی)
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 pathos 
 a quality that arouses emotions, 
especially pity or sorrow 

 رقت، تاثر، دلسوزي

 pathway 
 a trodden path 

 path رجوع شود به

 patient 
 enduring trying circumstances with even 
temper 

 شکیب، شکیبا، صبور، بردبار، ناشتاب

 patriarch 
 the male head of family or tribe 

 سرقبیله، سردودمان، (انجیل) پطر پارخ

 patriotic 
 inspired by love for your country 

 وطن دوست، میهن پرستانه، وطن پرستانه ،میهن دوست

 patron 
 someone who supports or champions 
something 

 (انگلیس) اعطا کننده ي شغل هاي کلیسایی

 patronage 
 the business given to an establishment 
by its customers 

 ان و غیره)گانی، حمایت و بخشندگی (نسبت به هنرمندان و دانشمندسروري، خدای

 pattern 
 a perceptual structure 

 الگو، نمونه، سرمشق

 pauper 
 a person who is very poor 

 (در اصل) مسکین (کسی که با خیرات زندگی می کند)، فقیر، گدا

 pave 
 cover with a material such as stone or 
concrete to make suitable for vehicle 
traffic 

کردن، آسفالت کردن،  یابان و غیره را با سنگ یا آسفالت و غیره) فرش(جاده و خ
 سنگفرش کردن

 
 
 

 pavement 
 the paved surface of a thoroughfare 

(سطح فرش شده ي خیابان و راه و غیره) سنگفرش، آسفالت، آجر فرش، روکش 
 جاده

 payable 
 subject to or requiring payment 
especially as specified 

 قابل پرداخت، پرداختنی

 payment 
 the act of giving money in exchange for 
something 

 پرداخت

 peak 
 a V shape 

 قله، چکاد، شخ، ستیغ

 pearl 
 a smooth round structure in the shell of 
a clam or oyster 

 مروارید، در، لولو، کسپرج

 peasant 
 one of a class of agricultural laborers 

 (با تداعی کمی منفی)

 peculiar 
 beyond or deviating from the usual or 
expected 

 ویژه، خاص، یگانه، منحصر بفرد، مختص

 pedal 
 a lever that is operated with the foot 

خیاطی و غیره) رکاب، پایی، جاپایی، پنجه رکاب، پادك، پدال، (دوچرخه و ماشین 
 ی، پاي اوزاراهرم پای

 pedestrian 
 a person who travels by foot 

 عابر پیاده، پی سپار، پیاده

 pedicel 
 a small stalk bearing a single flower of 
an inflorescence 

 (گیاه شناسی) دمگل

 pedigree 
 the ancestry or lineage of an individual 

 شجره نامه، نسب نامه، تبار نامه
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 peer 
 look searchingly 

 کردن، خیره شدن به، زل زل نگاه کردن، چشم دوختن به(با کنجکاوي یا دقت) نگاه 

 peg 
 a wooden pin pushed or driven into a 
surface 

 میخ چوبی، میخ، کور میخ، گر میخ، گل میخ، میله ي چوبی، چوب میخ

 pejorative 
 expressing disapproval 

 راي معنی منفیدا ایی که داراي معنی بد شده اند) بدچم، بد معنی،(در مورد واژه ه

 pelt 
 the dressed hairy coat of a mammal 

 (پوست یا چرم که مو یا پشم آن را نکنده باشند) پوستین، وت، پوست

 penalize 
 inflict punishment on 

 جریمه کردن، تاوان گرفتن

 penalty 
 the disadvantage or painful consequences 
of an action 

 زا(حقوق) کیفر، ج

 pencil 
 a thin cylindrical pointed writing 
implement 

 مداد

 pencil sharpener 
 a rotary implement for sharpening the 
point on pencils 

 مداد تیزکن

 pendant 
 an adornment that hangs from a piece of 
jewelry 

 یورتزیینی که از چیز دیگر آویخته باشد) آویزه، ز (هر چیز

 penetrate 
 pass into or through, often by 
overcoming resistance 

 سوخ کردن، رخنه کردن، ترا سهیدن، خلیدننفوذ کردن، ر

 penetration 
 the act of entering into or through 
something 

 شنفوذ، رسوخ، رخنه کردن، تراسهش، خل

 penguin 
 short-legged flightless birds of cold 
southern especially Antarctic regions 
having webbed feet and wings modified as 
flippers 

 (جانور شناسی)

 peninsula 
 a large mass of land projecting into a 
body of water 

 شبه جزیره، آبخست سان

 pension 
 regular payment to allow a person to 
subsist without working 

 حقوق بازنشستگی

 pent-up 
 characterized by or showing the 
suppression of impulses or emotions 

 (احساسات و غیره) فروخورده، سرکوفته، سرکوب شده

 pepper 
 climber having dark red berries when 
fully ripe 

 (Piper nigrum) ناسی)گیاه فلفل(گیاه ش

 perceive 
 become aware of through the senses 

 درك کردن، دریافتن، پی بردن

 perceived 
 detected by instinct or inference 

 

 percent 
 a proportion in relation to a whole 

 (هم می نویسند per cent) (التین) درصد (نشان آن : %)

 percentage 
 a proportion in relation to a whole 

 ، در هرصدتا، درصدي، درصدانهدرصد

 perceptible 
 capable of being grasped by the mind or 
senses 

 (به سختی) محسوس، دریافتنی، بینش پذیر، اندریافتنی، ادراك پذیر
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 perception 
 the process of becoming aware through 
the senses 

 برداشت، استنباط، تلقی، تعبیر

 perception 
 a way of conceiving something 

 برداشت، استنباط، تلقی، تعبیر

 perch 
 an elevated place serving as a seat 

 جاي نشستن پرنده، نشستنگاه پرنده، نستم، آده، پرواز، پتواز

 percussion 
 the act of exploding a detonator that 
explodes when struck 

میخ)، تصادم، کوست، کوبش، هم کوبگی، واکوفت، برخورد دوچیز (مثال چکش به 
 ضربه،دنگ، تکانه

 perennial 
 lasting an indefinitely long time 

 (فعال در تمام سال) سالپاي، تمام سالی

 perform 
 get done 

 انجام دادن، کردن

 performance 
 the act of doing something successfully 

 ود،انجامشاجرا، انجام، کردن، کارنم

 performing arts 
 arts or skills that require public 
performance 

مثل رقص،  -ل عده اي به اجرا در می آید هنرهاي نمایشی (هنرهایی که در مقاب
 تئاتر، موسیقی و غیره)

 peril 
 a state of danger involving risk 

 ، مخاطره، سیجخطر

 perilous 
 fraught with danger 

 خطرناك، پر مخاطره، سیج ناك

 perimeter 
 a line enclosing a plane area 

 پیرامون، محیط

 period 
 an amount of time 

 دوره، عصر، دوران، زمانه، روزگار، زمان، عهد

 periodic 
 happening or recurring at regular 
intervals 

 ه ايبازگشتی، چرخاري، دوره اي، دورانی، باز آیند، ادو

 periodical 
 happening or recurring at regular 
intervals 

 (علمی و پژوهشی) هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه، مجله

 peripheral 
 on or near an edge or constituting an 
outer boundary 

 پیرامون، پیرامونی، محیطیوابسته به 

 periphery 
 the outside boundary or surface of 
something 

 ، چنبر(هم می گویند perimeter) پیرامون، محیط

 perish 
 pass from physical life 

الك شدن، به هالکت رسیدن، (به ویژه به طور غیر مترقبه یا خشونت آمیز) مردن، ه
 جان خود را از دست دادن

 perishable 
 subject to destruction or death or decay 

 ) فاسد شدنی(به ویژه خوراك

 perk 
 an incidental benefit awarded for 
certain types of employment (especially 
if it is regarded as a right) 

بلند کردن، (گوش هاي خود را) تیز  (سر خود و غیره را - up :معموال با)
 کردن

 permanence 
 property of being able to exist for an 
indefinite time 

 پایندگی، پایایی، دوام، تداوم، ثبات، ماندگاري، همیشگی

 permanent 
 continuing or enduring without marked 
change in status 

 پاینده، پایا، پردوام، دیرپاي، جاوید، همیشگی، ماندگار، دایمی، ماندنی
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 permeable 
 allowing fluids or gases to pass or 
diffuse through 

 (به ویژه توسط آبگونه ها)، تراوش پذیر، گذرپذیرتراوا، نفوذ پذیر 

 permeate 
 spread or diffuse through 
 تراویدن، نشت کردن، نفوذ کردن، پخش شدن (در)، رسوخ کردن، گذشتن (از میان)

 permission 
 approval to do something 

 رخصت، پرگ، دستورياجازه، اذن، 

 perpetrate 
 perform an act, usually with a negative 
connotation 

 مرتکب شدن، (عمل زشت) انجام دادن

 perpetual 
 continuing forever or indefinitely 

 جاوید، جاویدان، جاودانی، ابدي

 perpetuate 
 cause to continue or prevail 

، (هیچگاه) از یاد جاودانی کردن، (براي همیشه) در خاطر ثبت کردن ابدي کردن،
 نبردن، زنده نگهداشتن، دائمی کردن، تداوم بخشیدن

 perpetuity 
 the property of being seemingly 
ceaseless 

 ، ابدیت پایاییجاودانگی

 perplex 
 be a mystery or bewildering to 

زده کردن، مبهوت کردن، هاج کردن، سردرگم گیج کردن، سرگشته کردن، حیرت 
 هامیدن، کاتوره کردن کردن،

 perquisite 
 an incidental benefit for certain types 
of employment 

 (درآمد اضافه بر حقوق) مزایا، عایدي

 persecution 
 causing someone to suffer 

 ایذا و اذیت، آزار، ظلم و جور، ستم، آزارگري
 
 
 
 

 perseverance 
 the act of persisting 

زم راسخ، ایستادگی، سرسختی، ي، ثبات قدم، استقامت، پافشاري، عپشتکار، پیگیر
 پایمردي

 Persian 
 of or relating to Iran or its people or 
language or culture 

 وابسته به ایران و مردمان و فرهنگ و زبان هاي آن، ایرانی

 persist 
 refuse to stop 

، ثبات قدم داشتن، تسلیم نشدن، مصایب) ایستادگی کردن(در برابر مشکالت و 
 پشتکار داشتن

 persistent 
 stubbornly unyielding 

 (در برابر مشکالت و مصایب) پایدار، با استقامت، پایمرد، داراي پشتکار

 personal 
 concerning an individual or his or her 
private life 

 ، فرديشخصی

 personality 
 the complex of attributes that 
characterize an individual 

 شخصیت، فروزه

 personalize 
 make personal or more personal 

 شخصی کردن، فردي کردن، اختصاصی کردن

 personnel 
 group of people willing to obey orders 

 کارکنان، کارمندان

 perspective 
 a way of regarding situations or topics 

 نمایی، بعد نمایی، (جمع) مناظر و مرایاژرفا 

 persuade 
 cause somebody to adopt a certain 
position or belief 

متقاعد کردن، مجاب کردن، (به زور استدالل) واداشتن، معتقد کردن، قبوالندن، 
 تلقین کردن، پذیراندن، بر آن داشتن
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 persuasion 
 communication intended to induce belief 
or action 

 سازي، پذیرانش، قانع سازي متقاعد سازي، مجاب سازي، وادار

 persuasive 
 intended or having the power to induce 
action or belief 

 وادار کننده، وادارگر، متقاعد کننده، مجاب کننده، پذیراننده، قانع کننده

 pertain 
 be relevant to 

 ق بودن، جزو مخلفات (چیزي) بودن، جزو چیزي بودن(به)، متعلوابسته بودن 

 pervade 
 spread or diffuse through 

 فراگرفتن، پخش شدن (در)، پر کردن، درون گستردن

 pervasive 
 spreading or spread throughout 

فذ، فراگستر، گسترنده، مستولی درون گستر، نا پخش شونده (در درون)، فراگیر،
 شونده

 perverse 
 deviating from what is considered moral 
or right or proper 

 گمراه، دچار ضاللت، خبیث، فاسد

 pessimism 
 a general disposition to expect the 
worst in all things 

 (optimism در برابر: خوش بینی) بدبینی

 pessimist 
 a person who expects the worst 

 بدبین

 pessimistic 
 expecting the worst possible outcome 

 وابسته به بدبینی، بدبینانه، بدبین

 pest 
 a persistently annoying person 

 سرخر، مزاحم، درد سر

 pester 
 annoy persistently 

شدن، (به کسی) پیله  به ستوه آوردن، (مرتبا) اذیت کردن، ذله کردن، موي دماغ
 کردن

 pesticide 
 a chemical used to kill destructive 
insects or animals 
(ماده ي شیمیایی براي کشتن حشره یا گیاه هرزه) آفت کش، حشره کش، سم دفع 

 آفات

 petition 
 a formal request that something be 
submitted to an authority 

 خواهیدرخواست، استدعا، بیش خواهش، تظلم، داددادخواست، عرضحال، 

 petrol 
 gasoline 

 (gasoline :در امریکا و کانادا می گویند) (انگلیس) بنزین

 petroleum 
 a dark oil consisting mainly of 
hydrocarbons 

 :به نفت سفید می گویند) (هم می گویند oil) نفت خام، نفت
kerosene) 

 petty 
 small and of little importance 

 یش پا افتاده، خرده پا، خرد، جزکم اهمیت، ناچیز، جزیی، پ

 petulant 
 easily irritated or annoyed 

 (مهجور) پررو، بی حیا، حاضر جواب، گستاخ، دهان دریده

 pew 
 long bench with backs; used in church by 
the congregation 

 (در کلیسا)

 phantom 
 something existing in perception only 

 ردیس، تیره پیکرروح، شبح، تا

 pharmaceutical 
 relating to preparing and dispensing 
drugs and medicines 

 وابسته به داروسازي و داروسازان

 pharmacist 
 a health professional who prepares and 
dispenses medication 

 وساز، دارو فروشداروسازي، دکتر دار
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 phase 
 any distinct time period in a sequence 
of events 

 جمع) اهله، چهر -ماه و سیارات  -(نجوم 

 PhD 
 a doctorate usually based on at least 3 
years graduate study 

معموال پس از اسم می ) (فقط در کشورهاي انگلیسی زبان) درجه ي دکتري، دکترا
 (Nasser Dastranj, Ph.D. :آید

 phenomenon 
 any state or process known through the 
senses 

 پدیده

 philanthropy 
 the act of donating money or time to 
promote human welfare 

در برابر: انسان ) بشر دوستی، انسان دوستی، خیرخواهی، نیکوکاري، بشر دوستانه
 (misanthropy بیزاري

 philosophy 
 the rational investigation of existence 
and knowledge 

 (در اصل) عشق به دانش و عقل

 phosphorus 
 a multivalent nonmetallic element of the 
nitrogen family that occurs commonly in 
inorganic phosphate rocks and as organic 
phosphates in all living cells; is highly 
reactive and occurs in several allotropic 
forms 

 (در اصل) هر ماده ي فروزنده، جسم شبتاب

 photocopy 
 a photographic copy of written or 
printed or graphic work 

 توکپیروگرفت، ف

 photograph 
 a representation of a person or scene in 
the form of a print 

 عکس، فرتور، فروغه

 phylum 
 the major taxonomic group of animals and 
plants 

 (رده بندي) شاخه

 physical 
 involving the body as distinguished from 
the mind or spirit 

 مادي

 physical condition 
 the condition or state of the body or 
bodily functions 

 شرط، سامه

 physical education 
 training in the development of and care 
for the human body 

 ورزش، تربیت بدنی

 physician 
 a licensed medical practitioner 

 پزشک، دکتر طب، طبیب (معموال به جراح اطالق نمی شود)

 physics 
 the science of matter and energy and 
their interactions 

 ناسی، چهر شناسی(با فعل مفرد) علم فیزیک، طبیعت شناسی، خیم ش

 picayune 
 small and of little importance 

 سکه ي کم ارزش، پشیز، پول سیاه

 picnic 
 any informal meal eaten outside or on an 
excursion 

 شتپیک نیک، خورگ

 pictorial 
 pertaining to or consisting of pictures 

 ره اي، دیسه دارتصویري، فرتوري، مصور، عکسی، عکس دار، نگا

 picture 
 a visual representation produced on a 
surface 

 عکس

 picturesque 
 suggesting or suitable for an artistic 
composition 

 تصویر مانند، فرتورسان، عکس مانند

 piece 
 a separate part of a whole 

 ن، لشکه، پرگاله، پینه، قطعه، پاره، لخت، برخ، لزگه، لت، شرحه، داغاتکه
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 piecemeal 
 one thing at a time 

 قطعه به قطعه، تکه تکه، کم کم، مرحله به مرحله، تدریجا

 pierce 
 penetrate or cut through with a sharp 
instrument 

 سفتن، آژدن، خالندن، خلیدن(با سوزن یا نیزه یا هر چیز سر تیز) سوراخ کردن، 

 pierced 
 having a hole cut through 

 

 pile 
 a collection of objects laid on top of 
each other 

 توده (به ویژه چیزهاي هم نوع)، کومه ،کوت، تل، کوهه، کندله، انباشته، کپه

 pilfer 
 make off with belongings of others 

 ندله دزدي کردن، کش رفت

 pillar 
 a vertical cylindrical structure 
supporting a structure 

 (معماري) ستون، پایه، خرپا، پیل پا، پاالر، پاغر، جرز

 pilot 
 someone who is licensed to operate an 
aircraft in flight 

 (helmsman : امروزه) (در اصل) سکاندار کشتی

 pine 
 a coniferous tree 

 

 pioneer 
 one the first colonists or settlers in a 
new territory 

منهدم کردن پل و غیره)، (در اصل) سرباز عضو گروه مهندسی (مامور ساختن یا 
 سرباز حفار

 pioneer 
 someone who helps to open up a new line 
of technology or art 

یا منهدم کردن پل و غیره)،  (در اصل) سرباز عضو گروه مهندسی (مامور ساختن
 سرباز حفار

 
 

 pirate 
 someone who robs at sea or plunders the 
land from the sea without having a 
commission from any sovereign nation 

 دزد دریایی

 piss 
 eliminate urine 

 شاش، پیشاب، بول، گمیز، ادرار، چامین

 pissed off 
 aroused to impatience or anger 

 

 pitch 
 the high or low quality of a sound 

 افکندن، پرتاب کردن، انداختن، پراندن، سوت کردن

 pittance 
 an inadequate payment 

 دستمزد کم، حقوق ناچیز، شندر غاز، پاپاسی، حصه ي کوچک، سهم ناچیز

 pivotal 
 being of crucial importance 

 یا محور، پاشنه یی، آسه اي، محوري، کلیدي وابسته به پاشنه

 pizza 
 Italian open pie made of thin bread 
dough spread with a spiced mixture of 
e.g. tomato sauce and cheese 

 (هم می گویند pizza pie) (خوراك) پیتزا

 plagiarise 
 take without referencing from someone 
else's writing or speech; of intellectual 
property 

 

 plagiarism 
 taking someone's words or ideas as if 
they were your own 

 جازدن اثر دیگران بنام خود، انتحالدزدي ادبی، 

 plantation 
 an estate where cash crops are grown on 
a large scale 

عه ي بزرگ (که کارگران کشاورزي نیز در (در نواحی استوایی و نیمه استوایی) مزر
نباکو و غیره است)، ی می کنند و محصول آن معموال چاي یاقهوه یا موز یا تآن زندگ

 مجتمع کشاورزي، کالن کشتزار
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 plaster 
 a mixture of lime or gypsum with sand 
and water 

 :می نویسندگچی که با آن روي تخته سیاه ) شکسته بندي) گچ، ارزه -(بنایی 
chalk) 

 plastic 
 synthetic material that can be molded 
into objects 

 (ماده ي) شکل پذیر، دیس پذیر، ریخت گیر، دشایند

 plateau 
 a relatively flat highland 

 (هم می گویند mesa) فالت، بلندا

 platform 
 a raised horizontal surface 

 سکو، سکوب

 plausible 
 apparently reasonable and valid, and 
truthful 

 (معموال همراه با ناباوري) محتمل، شدنی، انگاردنی

 pleasant 
 being in harmony with your taste or 
likings 

 سندخوشایند، دلپذیر، مطبوع، مهنا، گوارا، هنجار، باصفا، خوش، دلپ

 pledge 
 a binding commitment to do or give or 
refrain from something 

 نگرو، گروي، وثیقه، ره

 plethora 
 extreme excess 

 فزونی، افراط، زیاد بود، (بیش از حد یا نیاز) فراوانی، کثرت، زیادتی، ازدیاد

 pliable 
 capable of being shaped or bent or drawn 
out 

 خمپذیر، قابل انعطاف، زود خم شو

 pliers 
 a gripping hand tool with two hinged 
arms and serrated jaws 

 (ندهم می گوی a pair of pliers) انبردست، گاز انبر، میخ کش
 
 

 plod 
 walk heavily and firmly, as when weary, 
or through mud 

 (با زحمت یا مثل کسی که بار سنگینی حمل می کند) راه رفتن، هن هن کردن

 plodding 
 (of movement) slow and laborious 

 

 plot 
 a small area of ground covered by 
specific vegetation 

 (زمین) قطعه، قواره، کرت

 plough 
 a farm tool having one or more heavy 
blades to break the soil and cut a furrow 
prior to sowing 

 plow (انگلیس) رجوع شود به

 ploy 
 a maneuver in a game or conversation 

 ه، کید، دستان، ستاوهترفند، تمهید، کلک، حق

 plucky 
 showing courage 

 دلیر، پر دل و جرات، با جرئت، شجاع، نترس، با شهامت

 plumber 
 a craftsman who installs and repairs 
pipes and fixtures and appliances 

 لوله کش

 plummet 
 drop sharply 

 plumb bob شود به رجوع

 plunder 
 steal goods; take as spoils 

چاپیدن، تاراج کردن، چپاول کردن، غارت کردن، به یغما بردن، به غنیمت بردن، 
 الشیدن

 plunge 
 dash violently or with great speed or 
impetuosity 

 ن(ناگهان در آب یا سوراخ و غیره) فرو کردن، فرو بردن، غوطه ور کرد

 plurality 
 the state of being more than one 

 نی، بسگانگیتعدد، تکثر، بسماري، شمارایی، بسگا
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 plus 
 on the positive side or higher end of a 
scale 

 بعالوه، بعالوه ي، فزون، افزوده بر

 plush 
 characterized by extravagance and 
softness 

 ند، مخمل (ضخیم)مخمل نرم و داراي پرزهاي بل

 point 
 a distinguishing or individuating 
characteristic 

 (بسیار ریز) نقطه، خالچه، ذره پنده، پنده اي، دیل، خجک، تیل

 pointless 
 serving no useful purpose; having no 
excuse for being 

 هبی معنی، بی فایده، بی نتیجه، احمقانه، بیهود

 poison 
 any substance that causes injury or 
illness or death 

 زهر، سم، شرنگ

 poisonous 
 having the qualities of a substance that 
causes death 

 داراي سم، زهر دار، سمی، زهرین، زهر آگین، زهر آلود، زهري

 policy 
 a plan of action adopted by an 
individual or social group 

 صل) دولت، سازمان دولتی(در ا

 polish 
 make (a surface) shine 
جالدادن، برق انداختن یا افتادن پرداخت کردن یا شدن، پرنگ دادن، صیقل خوردن 

 دادن، واکس زدنیا 

 politics 
 the activities involved in managing a 
state or a government 

 (با فعل مفرد یا جمع)

 poll 
 the counting of votes (as in an 
election) 

 ارك سر یا کاکل سر)، زلفسر (به ویژه ت

 pollen 
 the fine spores that contain male 
gametes and that are borne by an anther 
in a flowering plant 

 (گیاه شناسی)گرده

 pollinate 
 fertilize by transfering pollen 

 ی کردن، گرده افشاندن(گیاه شناسی) گرده افشان

 pollination 
 transfer of the fine spores that contain 
male gametes 

 گرده فشانی، تلقیح

 pollinator 
 an insect that carries pollen from one 
flower to another 

 گرده افشان

 pollutant 
 waste matter that contaminates the 
water, air, or soil 

 لوده کننده، آلودگر، آلوده سازآ

 pollute 
 make impure 

 آلودن، آلوده کردن

 pollution 
 contamination of the natural environment 

 جنابت، احتالمنا پاکی، الودگی، پلیدي، لوث، ناپاك سازي، 

 polo 
 a game similar to field hockey but 
played on horseback using long-handled 
mallets and a wooden ball 

 انچوگان بازي، چوگ

 polyglot 
 a person who speaks more than one 
language 

 زبان می گوید و می نویسد) چند زبان دان، آدم چند زبانه(کسی که به چند 

 pond 
 a small lake 

گیر، دریاچه ي کوچک (معموال انسان ساخته)، برکه، گواب، کوالب، لشاب، گی، آب
 (همدانی) اسیل، سلخ، استخر
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 ponder 
 reflect deeply on a subject 

غور کردن، تعمق کردن، ژرف اندیشی کردن، به فکر فرورفتن، ژرف نگري کردن، 
 سگالیدن

 ponderous 
 having great mass and weight and 
unwieldiness 

 (بسیار) سنگین، پروزن، وزین، ثقیل،گران

 populace 
 people in general considered as a whole 

 گان، هنگان، عوام الناس، مردم عادي، توده هامردم، هم

 popular 
 regarded with great favor or approval by 
the general public 

 مردمی، وابسته به یا توسط مردم

 popularize 
 cater to popular taste to make popular 
and present to the general public; bring 
into general or common use 

 محبوب کردن، همه پسند کردن، پسندیده کردن

 populate 
 inhabit or live in; be an inhabitant of 

کردن، اشغال داراي سکنه کردن، هنگه دار کردن، ساکن شدن در، داراي جمعیت 
 کردن

 population 
 the people who inhabit a territory or 
state 

 ردمان، مردم، گروهجمعیت، گروزه، پرگال، گشن، م

 porcelain 
 ceramic ware made of a more or less 
translucent ceramic 

 یا quartz و feldspar و kaolin نوعی چینی که از)
flint چینی، پورسلین (می سازند 

 porch 
 a structure attached to the exterior of 
a building often forming a covered 
entrance 

 رسرا، ورودي سرپوشیده، هشتیس
 
 
 
 

 porcupine 
 relatively large rodents with sharp 
erectile bristles mingled with the fur 

 و Hystricidae تیره هاي) (جانور شناسی) جوجه تیغی، خارپشت
Erethizontidae راورا، وار موك،  ، خار انداز،(که جونده هستند

 پیهن،سیخول

 porous 
 full of holes 

 فذدار، نفوذپذیر، رخنه پذیرداراي خلل و فرج، پر روزن، من

 porpoise 
 any of several small gregarious cetacean 
mammals having a blunt snout and many 
teeth 

 (Phocoenidae تیره ي) (جانور شناسی) پورپوس، خوکوال

 portable 
 easily or conveniently transported 

 بل حمل، دستی، بردنی، آوردنی، سفري، سبک، ترابردي، آسان بردقا

 portal 
 a grand and imposing entrance 

 دروازه، مدخل بزرگ، مدخل مزین

 portion 
 something determined in relation to a 
thing that includes it 

خور، کیله، بهر، پرس (خوراك)، روزي، لخت، تکه، دانگ، آبش حصه، سهم، قسمت،
 جیره، راستاد، روزیاب، پرزه، آبستا، پرمه

 portrait 
 any likeness of a person, in any medium 

 (به ویژه از صورت) تصویر، فرتور، عکس، رخ نگاشت، رخساره

 portray 
 represent abstractly, for example in a 
painting 

 نگاشت کرن تصویر کردن، (رخساره) کشیدن، فرتور کردن، رخ

 portrayal 
 any likeness of a person, in any medium 

 فرتورگري تصویر سازي، عکس کشی، رخساره کشی، رخ نگاشتگري،

 Portuguese 
 of or relating to or characteristic of 
Portugal or the people of Portugal or 
their language 

 هنگ آن، اهل پرتغال، پرتغالیوابسته به کشور پرتغال و مردم و فر
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 pose 
 assume a bearing as for artistic 
purposes 

(ادعا یا استدالل و غیره) اقامه کردن، مطرح کردن، پیش گذاشتن، پیش گذاشت 
 کردن، ایراد کردن

 position 
 the particular part of space occupied by 
something 

 قرار دادن، نهادن

 positive 
 characterized by or displaying 
affirmation or acceptance 

 مثبت، بیشند

 possess 
 have ownership of 

 مالک بودن، دارا بودن، داشتن، در تملک داشتن، برخوردار بودن، واجد بودن

 possession 
 anything owned 

 ، مالک (چیزي) بودنداشتن تصاحب، مالکیت،

 post 
 piece of timber or metal fixed firmly in 
an upright position 

 تیر، دیرك، تیرك، شنگرك، تیرخیمه

 postcode 
 a code of letters and digits added to a 
postal address to aid in the sorting of 
mail 

 (هم می نویسند post code) کدپستی

 postgraduate 
 of or relating to studies beyond a 
bachelor's degree 
 وابسته به تحصیالت پس از لیسانس، وابسته به آموزش کارشناسی ارشد یا دکتري

 post-mortem 
 an examination and dissection of a dead 
body to determine cause of death or the 
changes produced by disease 

 گته به پس از مرگ، پس مرگی، انجام شده پس از مروابس

 postpone 
 hold back to a later time 

اختن، واپس انداختن، واپساندن، به تعویق انداختن، به بعد موکول کردن، عقب اند
 درنگاندن

 postulate 
 maintain or assert 

 اصل قرار دادن، مبنا قرار دادن

 posture 
 the arrangement of the body and its 
limbs 

 ام نشستن یا ایستادن، اندام نهشطرز قرار گیري بدن هنگ

 potassium 
 a light soft silver-white metallic 
element of the alkali metal group; 
oxidizes rapidly in air and reacts 
violently with water; is abundant in 
nature in combined forms occurring in sea 
water and in carnallite and kainite and 
sylvite 

، شماره ي اتمی : 3890/93، وزن اتمی : K : نشان اتمی) (شیمی) پتاسیم
 (c067 : ، نقطه ي جوشc2/36 :، نقطه ي گداز68/0، چگالی : 91

 potato 
 an edible tuber native to South America 

 سیب زمینی

 potential 
 existing in possibility 

 و دارد، نیرومند، قوي، زورمند(در اصل) آنچه که نیر

 pothole 
 a pit or cavity in a road produced by 
wear or weathering 

 گودال، چاالب، (در رودخانه) حوض (مانند هفت حوض در شمال تهران)

 potluck 
 a meal to which guests bring food that 
is shared by everyone 

 چه در طبق اخالص است، آنچه که روي میز استخوراك روز خانواده، ماحضر، آن

 pottery 
 objects made from clay and baked in a 
kiln 

 زه گر خانهکارگاه کوزه گري، کارخانه ي سفالگري، کو

 poultry 
 the flesh of domesticated birds raised 
for food 

 بوقلمون و غاز (و غیره)، طیور، ماکیان مرغ و خروس،

 pour 
 cause to run 

 ریختن، شاریدن، شریدن، جاري شدن، ریزش کردن
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 poverty 
 the state of having little or no money 
and possessions 

 بینوایی، فقر، ناداري، دریوزگی، تهیدستی، بی چیزي، التی

 power plant 
 an electrical generating station 

 موتور، نیروزا

 practical 
 guided by experience and observation 
rather than theory 

 عملی، تجربی، آروینی

 practically 
 in a manner concerned with actual use 

 به طور عملی، به طور تجربی، آروین وار، برزش وار

 practice 
 a customary way of operation or behavior 

 ادت، رسم، خو، روال، شیرهع

 practitioner 
 someone who carries out a learned 
profession 

 (پزشکی و حقوق و هنرها) ورزکار، شاغل، کارور

 pragmatic 
 concerned with practical matters 

 ورزگرایانهواقع گرایانه، عمل گرایانه، 

 prairie 
 a treeless grassy plain 

ویژه در اطراف رود می سی سی حیه ي وسیع و نسبتا هموار و پوشیده از علف به (نا
 پی) هامون، دشت، راود، چرامین

 praise 
 an expression of approval and 
commendation 

 ارزیابی کردن، قیمت گذاري کردن (در اصل)

 praising 
 full of or giving praise 

 

 preach 
 deliver a sermon 

 عظه کردن، وعظ کردنمو

 preamble 
 a preliminary introduction, as to a 
statute or constitution 

 مقدمه (به ویژه مقدمه ي قانون اساسی یا نظامنامه یا مرامنانه)، پیشگفتار

 precarious 
 not secure; beset with difficulties 

 ه میل دیگري(در اصل) متکی به لطف و اراده ي شخص دیگر، بسته ب

 precede 
 be earlier in time 

نظر زمان یا مکان یا رتبه یا اهمیت) مقدم بودن، جلوتر واقع شدن، اسبق بودن،  (از
 پیشتر بودن

 precedent 
 an example that is used to justify 
similar occurrences 

 مقدم، از پیش آیند، جلو (از سایرین)

 preceding 
 existing or coming before 

اهمیت) مقدم، داراي حق تقدم یا اولویت، پیشین،  (از نظر زمان یا مکان یا رتبه یا
 قبلی

 precipitate 
 bring about abruptly 

 فرو افکندن، سرنگون کردن، انداختن

 precipitation 
 the falling to earth of any form of 
water 

 سرنگونی، سقوط، افتادن

 precipitous 
 extremely steep 

 (صخره) بلند و عمود پرتگاه دار، پرتگاهی، پرشیب،

 precise 
 sharply exact or accurate or delimited 

 دقیق، مو به مو

 precisely 
 in a sharply exact manner 

 دقیقا، مو به مو، موشکافانه، درست، با دقت

 precision 
 the quality of being reproducible in 
amount or performance 

 یی، ریزه کاري، ظرافتدقت، موشکافی، خرده نما



                                         IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

239 
 

 preclude 
 make impossible, especially beforehand 

 (از قبل) جلوگیري کردن، پیشگیري کردن، مانع شدن

 precursor 
 something indicating the approach of 
something or someone 

 آور، پیش درآمد، جلودار پیشگام، پیشا، طلیعه، پیام

 predate 
 be earlier in time; go back further 

 قدیمی تر بودن از، پیشتر بودن از

 predator 
 any animal that lives by preying on 
other animals 

 شکارگر، صیدگر، درنده، دد

 predatory 
 living by preying on other animals 

 صیدگرز راه شکار جانوران دیگر) شکارگر، دد، درنده، زیست کننده ا -(جانور 

 predecessor 
 one who goes before you in time 

 متصدي پیشین، سلف

 predict 
 tell in advance 

 شگویی کردن، پیش بینی کردنپی

 predictability 
 the capacity of being foretold 

 

 predictable 
 capable of being foretold 

 پیش گویی کردن، قابل پیشگویی

 prediction 
 a statement made about the future 

 پیشگویی، پیش بینی

 predispose 
 make susceptible 

 مستعد کرن، پیشگراي کردن، متمایل کردن، پذیرا کردن

 predominant 
 having superior power and influence 

 ، فراچیرهچیره، برتر، مسلط، داراي تفوق، غالب

 predominantly 
 much greater in number or influence 

 بطور مسلط یا برجسته

 predominate 
 be larger in number, quantity, power, 
status or importance 
تفوق داشتن، چیره بودن، سیطره داشتن، برتري داشتن، مسلط بودن، غالب بودن یا 

 شدن

 prefabricate 
 produce synthetically, artificially, or 
stereotypically and unoriginally 
 (به ویژه در مورد خانه) از پیش ساختن (و در محل سوار کردن)، پیش ساخت کردن

 preface 
 a short introductory essay preceding the 
text of a book 

 (کتاب و غیره) پیشگفتار، دیباچه، مقدمه، سرآغاز

 preferable 
 more desirable than another 

 ارجح، سزاوارتر، پسندتر، خواستنی تر مورد ترجیح،

 preference 
 the right or chance to choose 

 ند، خواست، دلخواهترجیح، پس

 preferential 
 manifesting partiality 

 وابسته به ترجیح، ترجیحی، خاص

 pregnancy 
 the state of being pregnant 

 آبستنی، حاملگی، بارداري

 pregnant 
 carrying developing offspring within the 
body 

 آبستن، حامله، باردار

 prehistoric 
 belonging to or existing before recorded 
times 

هم می  prehistorical) وابسته به ما قبل تاریخ، پیش تاریخی
 (گویند
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 prejudice 
 a partiality preventing objective 
consideration of an issue 

 یشداوري (معموال پیشداوري منفی)، نظر منفی، تعصب، غرضپ

 prejudiced 
 showing bias or bigotry or influenced by 
preconceived ideas 

 متعصب، طرفدار، تحت نفوذ در امده

 preliminary 
 preceding or in preparation for 
something more important 

 لیهمقدماتی، آغازین، ابتدایی، او

 premier 
 first in rank or degree 

 واالترین، بزرگترین، مهم ترین، ممتازترین، عالی ترین، نخبه ترین، اصلی، عمده

 premise 
 a statement that is held to be true 

 minor به صغري می گویند) در قیاس صوري) صغري یا کبري -(منطق 
premise و به کبري می گویند major premise)مقدمه ، 

 premises 
 land and the buildings on it 

 

 premium 
 having or reflecting superior quality or 
value 

 حق بیمه

 preoccupation 
 the mental state of being obsessed by 
something 

 يتوجه فکري، فکر و ذکر، اشتغال فکر

 preparation 
 setting in order in advance some act or 
purpose 

 آماده سازي، آمایش، مهیاسازي

 prepare 
 make ready or suitable or equip in 
advance 
 آماده کردن یا شدن، حاضر کردن یا شدن، مهیا کردن یا شدن، بسیجیدن، آمادن

 
 

 preponderance 
 exceeding in heaviness; having greater 
weight 

 ت، سنگین تري، افزونی، تسلط، غلبهبرتري، مزیت، تفوق، فضیل

 prerequisite 
 something that is needed or obligatory 
in advance 

 پیش نیاز، الزم، ضروري، الزمه ي واجد شرایط بودن

 prescribe 
 issue commands or orders for 

 ش نویس کردن(در اصل) از پیش نگاشتن، پی

 prescribed 
 set down as a rule or guide 

 

 prescription 
 the action of issuing authoritative 
rules or directions 

 دستور، فرمان، فرمایش، رهنمود، رواداشت

 presence 
 current existence 

 حضور، پیشگاه، بودن، وجود

 presentation 
 the activity of formally giving 
something, as a prize 

 اهدا، تقدیم عمل هدیه دادن،

 presently 
 at this time or period; now 

 به زودي، در مدتی کم، زود، تند

 preserve 
 keep in safety and protect from harm, 
loss, or destruction 

فظت کردن، (از خطر یا صدمه یا آلودگی و غیره) حفظ کردن، حفاظت کردن، محا
ردن، ایمن کردن،پاسداري کردن، حراست کپاسار کردن، نیکداشت کردن، نیکداري 

 داشت کردن

 presidency 
 the office and function of president 

 ریاست جمهوري

 president 
 the chief executive of a republic 

 رییس جمهور، مردم ساالر، بوم ساالر، مردم فر



                                         IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

241 
 

 presidentially 
 in a presidential manner 

 

 pressing 
 compelling immediate action 

 فوري، فوري و فوتی

 press-up 
 an arm exercise performed lying face to 
the floor and pushing the body up and 
down with the arms 

 

 pressure 
 the exertion of force to a surface 

 شفشار، زور، چالن

 pressurize 
 maintain a certain pressure 

فشار هواي داخل را تنظیم کردن) خوش فشار کردن،  -هواپیما و فضاناو و غیره (
 روال فشار کردن

 prestigious 
 having an illustrious reputation; 
respected 

 آبرومند، پرآبرو، بلندآوازه، نیکنام، مشهور، شهیر، نامور

 presumably 
 by reasonable assumption 

 ال میرود، بجرات میتوان گفتاز قرار معلوم، احتم

 presume 
 take to be the case or to be true 

 به خود اجازه دادن، جسارت کردن، پررویی کردن

 presumptuous 
 going beyond what is appropriate, 
permitted, or courteous 

 اپررو، گستاخ، جسور، بی پرو

 presuppose 
 take for granted or as a given 

 (از پیش) فرض کردن، پیش انگاشتن، پیش انگاردن، فرض را بر این قرار دادن

 pretend 
 make believe with the intent to deceive 

 وانمود کردن، خود را زدن (به چیزي)، تظاهر کردن، الفیدن
 
 

 pretended 
 adopted in order to deceive 

 ساختگی، دروغین،بدلی، وانمودین، ظاهري

 pretension 
 the advancing of a claim 

 بهانه

 pretentious 
 creating an appearance of importance or 
distinction 

مدعا، متظاهر، وانمودکننده، پرباد و فیس، خودنما، اهل به رخ دیگران کشیدن، پر 
 سالوس، ریاکار

 prevail 
 be larger in number, quantity, power, 
status or importance 

 چیره شدن، فایق شدن، غالب شدن (against یا over:معموال با)

 prevailing 
 most frequent or common 

 رایج، متداول، حاکم، موجود، باب

 prevalence 
 the quality of being widespread 

 شیوع، عمومیت، نفوذ، غلبه، استیال

 prevalent 
 most frequent or common 

 مرسوم، رواج داراول، باب، رایج، متد

 prevent 
 keep from happening or arising; make 
impossible 

جلوگیري کردن، مانع شدن، ممانعت به عمل آوردن، باز  (from:معموال با)
 داشتن، نگذاشتن، پیشگیري

 preventative 
 tending to hinder 

 ی ينده، دافع، داروي جلوگیري، اقدام احتیاطیري کنجلو گ

 previous 
 just preceding something else in time or 
order 

 (زمان یا ترتیب) پیشین، قبلی، سابق، اسبق، پیش، پیشتر، قبل

 prey 
 animal hunted or caught for food 

 یمت، یغما، مال غارت شده(در اصل) غن
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 primal 
 having existed from the beginning 

 ین، بدوياولیه، آغازین، نخست

 primarily 
 for the most part 

 در درجه ي اول، عمدتا، بیشتر، اساسا

 primary 
 of first rank or importance or value 

 direct primary election رجوع شود به

 prime 
 of or relating to the first or 
originating agent 

 روزينخستین، اولیه، اصلی، اصیل، بدوي، آغازین، پ

 primitive 
 characteristic of an earlier ancestral 
type 

کهن، باستانی، قدیمی، اولیه، آغازین، نخستینی، بدوي، ابتدایی، وابسته به ماقبل 
 تاریخ، وابسته به انسان هاي اولیه

 principal 
 main or most important 

 مده، مهم، بنیادي، پروزياصلی، ع

 principle 
 a basic generalization that is accepted 
as true 

 سرمنشا، سرآغاز، علت العلل، پیش فرنود، مبدا، آغازه

 printer 
 someone whose occupation is printing 

 چاپچی، کارگر چاپخانه

 prior 
 earlier in time 

 از پیش، از قبل، قبلی، اسبق، پیش آیندب) پیشین، (از نظر زمان یا ترتی

 priority 
 status established in order of 
importance or urgency 

 حق تقدم، تقدم، پیش آیندي، پیشینگی

 pristine 
 immaculately clean and unused 

 و غش دست نخورده، ناب، بی غل

 privacy 
 the condition of being concealed or 
hidden 

 خلوت

 private 
 confined to particular persons or groups 

 خصوصی

 privilege 
 a special advantage or benefit not 
enjoyed by all 

 متیاز، فرداد، پایزه، بهره وري، مزیت، برخورداريا

 probability 
 a measure of how likely it is that some 
event will occur 

 ینديندي، شایمانی، گمانایی، شوایی، گمان سزایی، شااحتمال، شایم

 probable 
 likely but not certain to be or become 
true or real 

 محتمل، شایند، شایمان، گمانا، شوا، گمان سزا، البد

 probation 
 a trial period during which one's 
abilities are tested 

 کاو دقیق(در اصل) آزمایش دقیق، کند و 

 probe 
 an exploratory action or expedition 

 (براي معاینه ي زخم و غیره) میله، قاشقک، سوند، میل، سیخ، پروب

 problematic 
 making great mental demands 

 مسئله مانند، مشکل، دشوار، پرسمانی، چیستایی

 procedure 
 a particular course of action intended 
to achieve a result 

 عمل، رویه، روال، اسلوب عملکرد، پردازه شیوه، فراروند، روش، گواسه، طرز

 proceed 
 move ahead; travel onward in time or 
space 

 (به ویژه پس از توقف) ادامه دادن، دنبال کردن
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 process 
 a particular course of action intended 
to achieve a result 

 لروند، جریان، فراشد، فراگرد، فرگرد، روش، روا فرایند،

 processed 
 subjected to a special treatment 

 فرایند، روند، جریان، فراشد، فراگرد، فرگرد، روش، روال

 processing 
 preparing or putting through a 
prescribed procedure 

 پردازش

 procession 
 the act of moving forward, as toward a 
goal 

ه و غیره) گام برداري، حرکت (با گام هاي شمرده یا (در مراسم رسمی و تشییع جناز
 شده)در اتومبیل هاي به صف 

 processor 
 someone who processes things 

 پردازشگر، فرایندگر، پردازنده

 proclaim 
 declare formally 

 اعالم کردن، جار زدن

 procrastinate 
 postpone doing what one should be doing 

 دا کردن، تعلل کردن، پشت گوش انداختن، مسامحه کردن، طفره رفتنفر امروز

 procreate 
 produce more individuals of a given 
animal or plant 

 تولید مثل کردن، بچه پس انداختن، بچه آوردن، زاد و ولد کردن

 procure 
 get by special effort 

 به دست آوردن، تدارك کردن، فراهم کردن

 prodigious 
 great in size, force, extent, or degree 

 شگفت انگیز، اعجاب آور، بهت انگیز

 prodigy 
 an unusually gifted or intelligent 
person 

 همنداعجوبه، نابغه، چمراس، فر

 product 
 an artifact that has been created by 
someone or some process 

 محصول، فراورده، فرورده

 productive 
 capable of bringing forth, especially 
abundantly 

 پر محصول، پربار، حاصلخیز، بارآور

 productivity 
 the quality of yielding positive results 

 باراوري، سودمندي، حاصل خیزي، نیروي تولید، پرکاري

 profession 
 an occupation requiring special 
education 

 قرار، ادعا، اعتراف، خستویی، فاش گوییا

 professional 
 of or relating to or suitable as an 
occupation 

 وابسته به حرفه یا شغل، شغلی

 proffer 
 present for acceptance or rejection 

 ، پیشنهاد کردن(به ویژه چیزهاي لمس نشدنی) ارزانی داشتن

 proficiency 
 the quality of having great facility and 
competence 

 زبر دستی، مهارت، خبرگی، تخصص

 profile 
 an outline of something, especially a 
face from the side 

 نیمرخ، نیم نما

 profit 
 the advantageous quality of being 
beneficial 

 ، بهره، فایده، انتفاعسود، منفعت

 profit margin 
 the ratio gross profits divided by net 
sales 

 حاشیه، لبه، کناره، کنار
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 profitable 
 yielding material gain 

 پر بهره، پر منفعت، سود آور

 profound 
 situated at or extending to great depth 

 ف(بسیار) عمیق، پر ژرفا، بی پایاب، ژر

 profoundly 
 to a great depth psychologically 

 زیاد، بغایت، بطور سنگین، بطور عمیق، متبحرانه

 profuse 
 produced or growing in extreme abundance 

 فراوان، وافر

 prohibit 
 command against 

 ممنوع کردن، قدغن کردن، منع کردن، نهی کردن، بازمان کردن، بژکم کردن

 prohibitive 
 tending to discourage, especially of 
prices 

 بازدارنده، باز مانگر، منع کننده

 project 
 a planned undertaking 

 طرح، پروژه، برنامه، فرآخته، پیش افکند، شما

 projection 
 the act of expelling or ejecting 

 افکندن، پرتاب

 proletariat 
 a social class comprising those who do 
manual labor 

 و پایین ترین طبقه ي اجتماعی(روم باستان) عض

 proliferate 
 grow rapidly 

آوردن، پربارشدن، (تقسیم سلولی) تکثیر  -(به سرعت و پی در پی) شاخ و برگ در 
 شدن، چند شاخه شدن

 proliferation 
 a rapid increase in number 

 اراوري، زادوولدسریعتکثیر، زیادسازي، زیاد ب
 
 

 prolific 
 intellectually productive 

 پربچه، پرمیوه، بارور، پربار، پرزاد و رود

 prolonged 
 relatively long in duration; tediously 
protracted 

(زمان یا درازا) طوالنی کردن، به درازا کشاندن، لفت دادن، تمدید کردن، درازاندن، 
 (هم می گویند prolongate)کش دادن، 

 prolusion 
 exercising in preparation for strenuous 
activity 

 (به ویژه مقاله ي ابتداي کتاب)، پیشایندبخش نخست 

 promenade 
 a leisurely walk, usually in some public 
place 

 پیاده روي تفریحی، خرامش، گردش

 prominence 
 the state of being widely known or 
eminent 

 آمدگی بیرون زدگی، برآمدگی، پیش

 prominent 
 conspicuous in position or importance 

 بیرون زده، برآمده، پیش آمده، برقلیده، ورقلمبیده

 promise 
 a verbal commitment agreeing to do 
something in the future 

 قول، وعده، پیمان، عهد، تعهد

 promote 
 assign to a higher position 

 ترفیع دادن، پایه دادن

 promotion 
 the act of raising in rank or position 

 شناساندن، ترویج، رواجگري، تبلیغ

 prompt 
 according to schedule or without delay 

 بی درنگ، تند، فوري، سریع

 promulgate 
 state or announce 

 ه) رسما اعالم کردن(فتواي مذهبی یا حکم و غیر
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 prone 
 having a tendency 

 در برابر: بر پشت یا طاقباز) (خوابیده روي شکم و سینه) دمر، دمرو
supine) 

 pronounce 
 speak or utter in a certain way 

 تلفظ کردن، آوا کردن

 proof 
 any evidence that helps to establish the 
truth of something 

 لیل آوري، استوانشاثبات، د

 proofread 
 read for errors 

(نسخه ي چاپی یا دست نویس و غیره) تصحیح کردن، غلط گیري کردن، نمونه 
 خوانی کردن

 prop 
 a support placed beneath or against 
something to keep it from shaking or 
falling 

 ، پشت بند، پشتاره، پادیر(براي نگهداري دیوار و غیره) شمع، پشتوان، دیرك

 propagate 
 multiply through reproduction 

(گیاه یا جانور را) تکثیر کردن، پروراندن، زاد آوردن، زاد آوري کردن، جوانه زنی 
 کردن

 propel 
 cause to move forward with force 

 اندن، راندن، سوق دادن(مثال با پروانه ي هواپیما) پیش ر

 propellant 
 any substance that moves forward with 
force 

 (به ویژه باروت و غیره که پرتابه را به جلو می راند) پیشران

 propeller 
 a mechanical device that rotates to push 
against air or water 

 

 proper 
 marked by suitability or rightness or 
appropriateness 

 شایسته، فراخورمناسب، درخور، 
 

 properly 
 in the right manner 

 درست، بطور صحیح، موافق اداب، بطورشایسته، کامال، خیلی خوب

 property 
 something owned 

 مالکیت، کدیوري

 proponent 
 a person who pleads for a cause or 
propounds an idea 

 پیشنهاد کننده

 proportion 
 relation with respect to comparative 
quantity or magnitude 

 ب، همگري، بساوندي، هموديتناس

 proportionately 
 to a proportionate degree 

 به تناسب، بفراخور، باندازه

 proposal 
 the act of making a suggestion 

 پیشنهاد، طرح

 propose 
 present for consideration, examination, 
or criticism 

 پیشنهاد کردن

 propound 
 put forward, as of an idea 

 پیشنهاد کردن، مطرح کردن، درمیان گذاشتن، پیش کشیدن

 proprietary 
 protected by trademark or patent or 
copyright 

 وابسته به مالک یا مالکیت، ملکی، مالکانه، کدیورانه

 propulsion 
 the act of moving forward 

 انی، پیش رانش، رانشپیشر

 prosecute 
 conduct legal proceedings against a 
defendant 

 ردنپیگیري کردن، به پایان رساندن، دنبال ک
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 prosody 
 the study of poetic meter and the art of 
versification 

 شعر نگاري، عروض

 prospect 
 the possibility of future success 

 ر، منظره، نما، چشم اندازدورنما، منظ

 prospective 
 of or concerned with or related to the 
future 

 آینده، آتی، وابسته به آینده

 prospector 
 someone who explores an area for mineral 
deposits 

 معدن جوي، کسی که دنبال معدن می گردد، کان جوي، چاه جو، گنج پژوه

 prospectus 
 a document that sets forth a plan for a 
business enterprise 

 (سهام) دفترچه ي شناسانگر، آگهی، بروشور

 prosper 
 make steady progress 

 رونق داشتن (یا گرفتن)، شکوفان شدن، بهروز شدن، موفق شدن (یا بودن)

 prosperous 
 in fortunate circumstances financially 

 آبادان، پر رونقشکوفا، آباد، 

 prosthetist 
 an expert in prosthetics 

 

 protein 
 an organic compound essential to living 
cells 

 پروتئین

 protocol 
 forms of ceremony and etiquette observed 
by officials 

 امهمقاوله نامه، پیش نویس معاهده یا قرارداد، توافق نامه، پیوندنامه، تفاهم ن

 prototype 
 a standard or typical example 

 نه ي اصلی، مدلپیش نمونه، پیشمونه، نمونه ي اول، الگوي نخستین، نمو

 protract 
 lengthen in time; cause to be or last 
longer 

 (زمان) طوالنی کردن، طول دادن، به درازا کشاندن

 protracted 
 relatively long in duration 

 داریده، طول داده، طوالنی، ممتد، متمادي، دنباله کش

 protrude 
 extend out or project in space 

 بیرون زدن، برقلیدن، پلقیدن، جلو آمدگی داشتن، ورقلمبیدن

 provenance 
 where something originated or was 
nurtured 

 سرچشمه، اصل، سرمنشا، اشتقاق، مبدا

 proverbial 
 widely known and spoken of 

 المثلیوابسته به ضرب المثل، ضرب 

 provide 
 give something useful or necessary to 

 تهیه کردن، تامین کردن، (روزي) رساندن

 provident 
 giving something useful for the future 

 مآل اندیش، در فکر آتیه، آینده نگر، دور اندیش

 province 
 the territory in an administrative 
district of a nation 

 ریک از سرزمین هاي خارج از خود ایتالیا که جزو امپراطوري روم بوده

 provision 
 the activity of supplying something 

 تهیه، فراهمی، فراهم سازي، تامین

 provocative 
 serving or tending to excite or 
stimulate 

 ، تحریک آمیز، پیش انگیزانگیزگر، محرك

 provoke 
 provide the needed stimulus for 

دن، تحریک کردن، پیش انگیز کردن، ایجاد کردن، (دعوا و غیره) برانگیختن، انگیزان
 دامن زدن، شوراندن
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 prowess 
 a superior skill learned by study and 
practice 

 زبردستی، مهارت، چاالکی، چستی

 proximity 
 the property of being close together 

 ی، مجاورت، جوارنزدیک

 prudent 
 marked by sound judgment 

 محتاط، دوراندیش، هوشکار

 prune 
 cultivate, tend, and cut back the growth 
of 

 آلو خشک، گوجه برقانی، آلوبخارا

 psyche 
 that which is responsible for one's 
thoughts and feelings 

 روح، ذهن

 psychiatric 
 relating to the diagnosis and treatment 
of mental disorders 

 وابسته به روانپزشکی

 psychiatrist 
 a specialist in the treatment of mental 
disorders 

 روان پزشک

 psychic 
 a person sensitive to things beyond 
natural perception 

 وابسته به روان، روانی، روحی، دماغی

 psychology 
 the science of mental life 

 روان شناسی

 publication 
 the act of issuing printed materials 

 نشر، انتشار، چاپ کردن، رندش

 publicity 
 a message issued in behalf of some 
product or cause or idea 

 برمالیی علنی بودن، هویدایی،

 publish 
 prepare and issue for public 
distribution or sale 

 به اطالع عموم رساندن، اعالم کردن، برمال کردن

 pudding 
 any of various soft sweet desserts 
thickened usually with flour and baked or 
boiled or steamed 

 (خوراکی شیرین) پودینگ

 puff 
 a short light gust of air 

 فوت کردن، دمیدن، وزیدن

 pull up stakes 
 remove oneself from an association with 
or participation in 

 (روي بارفیکس و غیره) خود را باال کشیدن

 pulley 
 a wheel with a groove in which a rope 
can run 

ب گرد، چرخک، چرخ تسمه، قرقره قرقره، گوفیه، فلکه ي تسمه، پولی، طوقه ي آسیا
 ي باالبر

 pulverise 
 make into a powder by breaking up or 
cause to become dust 

 

 pulverize 
 make into a powder by breaking up or 
cause to become dust 

(خرد کردن و تبدیل به پودر کردن) آس کردن یا شدن، آرد کردن یا شدن، آردین 
 ا شدن، له کردنکردن ی

 pumice 
 a light glass formed on the surface of 
some lavas 

 (ندهم می گوی pumice stone) سنگ پا، مرو

 pump 
 a device that moves fluid or gas by 
pressure or suction 

 تلمبه، پمپ

 punch 
 deliver a quick blow to 

یا سوراخ کردن) منگنه، مهر، پانچ، (وسیله ي نقش انداختن روي مس و غیره و 
 سوراخ کن
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 punctual 
 acting or arriving exactly at the time 
appointed 

 وقت شناس، خوش قول، بگاه آیند، بگاه

 puncture 
 pierce with a pointed object; make a 
hole into 

 انجیردن (با سوزن یا چیز تیز) سوراخ کردن یا شدن، دریدن، آجیدن، خالندن،

 pungent 
 strong and sharp to the sense of taste 

 (بو یا مزه) تند، پر ادویه، زبان گز

 Punjabi 
 a member of the majority people of 
Punjab in northwestern India 

 اهل پنجاب، پنجابی

 puny 
 of inferior size 

 ریزه پیزه، چلغوز، فسقلی

 pupil 
 a learner who is enrolled in an 
educational institution 

 رد، آموزنده، دانش آموزشاگ

 purchase 
 acquire by means of a financial 
transaction 

 اع کردنخریدن، ابتی

 purification 
 the act of cleaning by getting rid of 
impurities 

 پاك سازي، تطهیر، شستشو، تصفیه، پاك شدگی

 purify 
 distill or remove contaminants from 

دن، پاالیش کردن، وش ك کردن، تصفیه کردن، صافی کردن، پاکسازي کرپالودن، پا
 کردن

 purple 
 of a color intermediate between red and 
blue 

 (رنگ) ارغوانی، جگري، زرشکی
 
 

 purpose 
 what something is used for 

 شمقصود، قصد، آهنگ، منظور، یاز

 purse 
 a sum spoken of as the contents of a 
money container 

 کیف پول، (زنانه) کیف دستی، کیف

 pursue 
 follow in an effort to capture 

 تعقیب کردن، دنبال رفتن، پیگرد کردن، رد (کسی) رفتن، دنبال کسی گذاشتن

 pursuit 
 the act of following in an effort to 
overtake or capture 

 یري، پیگردتعقیب، دنبال گیري، پیگیري، رد گ

 putrid 
 of or relating to the process of decay 

 گندیده، پوسیده، فاسد، متعفن، سپست

 pyramid 
 a polyhedron having a polygonal base and 
triangular sides 

 (مصر) هریک از اهرام

 pyrite 
 a common mineral that has a pale yellow 
color 

که از آن اسید سولفوریک می  FeS2 ولفید آهنس) (کان شناسی) پیریت
 (سازند

 quaint 
 attractively old-fashioned 

 (در اصل) ماهر، زبر دست، زرنگ

 qualification 
 the act of modifying or changing the 
strength of some idea 

 لیاقت سزندگی، صالحیت، شایستگی،

 qualified 
 meeting the proper standards and 
requirements for a task 

 سزنده، واجد شرایط، شایسته، صالحیت دار

 qualify 
 prove capable or fit; meet requirements 

 (خصوصیات را) وصف کردن، بیان کردن، شناسان گري کردن، زاب کردن
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 qualitative 
 involving distinguishing attributes 

 ابسته به کیفیت یا سزندگی، از نظر کیفیتچونی، چونی و چندي، وکیفی، 

 qualm 
 uneasiness about the fitness of an 
action 

 احساس ناگهانی (بیماري یا ضعف یا تهوع)، حمله، حالت تهوع

 quantity 
 how much there is or how many there are 
of something 

 دایی، چندا، مقدار، چندي، چن(quality در برابر: کیفیت یا چونی) کمیت

 quarantine 
 isolation to prevent the spread of 
infectious disease 

کشتی که احتمال می رفت ناقل بیماري همه گیر باشد) نگهداري چهل  -(در اصل 
 ر بندرروزه د

 quarrel 
 an angry dispute 

 ه، بگو مگو، کشمکشستیز، دعوا، مرافع

 quarry 
 animal hunted or caught for food 

به ویژه با سگ تازي یا قوش و غیره) فریسه، طعمه،  -(حیوانی که مورد شکار است 
 چشته، شکار

 quarterly 
 of or relating to or consisting of a 
quarter 

 هر سه ماه یک بار، هر سال چهار بار، سه ماهه

 quartz 
 a hard glossy mineral consisting of 
silicon dioxide in crystal form; present 
in most rocks (especially sandstone and 
granite); yellow sand is quartz with iron 
oxide impurities 

 کوارتز (که نوع شفاف آن را در کوهی می نامند)

 quash 
 declare invalid 

ام را) برطرف دن، فسخ کردن، کنار گذاشتن، (اعالم جرم یا اته(حقوق) باطل کر
 کردن
 
 
 
 

 queer 
 beyond or deviating from the usual or 
expected 

 ناروال، غیرعادي، عجیب و غریب، بیواره، نامانوس

 quell 
 suppress or crush completely 

 سرکوب کردن، خرد کردن، منکوب کردن، خواباندن

 quench 
 satisfy, as thirst 

 (آتش و غیره) خاموش کردن

 querulous 
 habitually complaining 

 ایرادگیر، دیر خشنود، غرولندو، (کاشانی) فیومه گیر، همیشه شاکی، عیب جو

 questionable 
 subject to doubtful speculation 

 وك، سوظن آفرینمشک

 questionnaire 
 a form with a set of queries to gain 
statistical information 

 پرسشنامه

 quintessential 
 representing the perfect example of a 
class or quality 

 جوهري، اصلی

 quintet 
 a musical composition for five 
performers 

 دسته ي پنج تایی، گروه پنج گانه

 quite 
 to the greatest extent; completely 

 رست، صد در صدکامال، د

 quiver 
 shake with fast, tremulous movements 

 ن، مرتعش بودن، شیبیدنلرزیدن، تنبید

 quota 
 a prescribed number 

 سهمیه، دانگ، آورش، حصه
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 quote 
 repeat a passage from 

 نقل قول کردن، بازگویه کردن، واگویه کردن

 racism 
 the prejudice that one people are 
superior to another 

 ی، تعصب نژادينژاد گرایی، نژاد پرست

 racket 
 a sports implement used to strike a ball 
in various games 

 (از ریشه ي عربی)

 radiate 
 send out rays or waves 

ارتی بیرون دادن) تابیدن، درخشیدن، رخشیدن، ساطع (اشعه یا امواج نوري یا حر
 دن، رخشا کردن یا شدنکردن یا ش

 radical 
 far beyond the norm 

 ریشه، بنیاد، اصل، ریشه اي، بنیادي، اصلی، شالودي، اساسی

 radically 
 in an extreme or revolutionary manner 
به طور ریشه اي یا بنیادي یا بنیانی، اساسا، اصال، به طور اساسی، اصوال، از ریشه، از 

 بیخ

 radius 
 a straight line from the center to the 
perimeter of a circle 

 (دایره) شعاع، نیم پر از، نیم ترامون

 rage 
 a feeling of intense anger 

 (مهجور) دیوانگی، جنون

 raid 
 a sudden short attack 

 (ناگهانی) حمله، ناگه تک، تک ناگهانی، تاخت و تاز، دستبرد، یورش، شبیخون

 rail 
 a horizontal bar (usually of wood or 
metal) 

، روي (post :به میله هاي عمودي می گویند) افقی نرده له یا تخته يمی
 نرده
 
 
 

 raise 
 move upwards 

 واروي : پایین بردن - rise : در برابر: بلند شدن) بلند کردن، فرازاندن
lower) 

 rally 
 gather or bring together 

، دوباره آماده عقب نشینی را) گردآوري و سامان دهی کردنار یا (قشون در حال فر
 شدن یا کردن، تجدید سازمان کردن، جمع وجور کردن یا شدن

 rambunctious 
 noisy and lacking in restraint or 
discipline 

 نامرتب، بی انضباط، نافرمان، سرکش

 ramification 
 a consequence, especially one that 
causes complications 

 ندي، انشعاب، چند شاخگی(به ویژه در گیاه) شاخه ب

 ramp 
 an inclined surface connecting two 
levels 

 شیب راهه ( که برعکس پلکان با وسایل چرخدار هم می شود در آن حرکت کرد)

 rampant 
 occurring or increasing in an 
unrestrained way 

 برگ، انبوه، گسترا (گیاه) پر شاخ و

 random 
 lacking any definite plan or order or 
purpose 

نقشه،  (بدون هدف یا نقشه ي قبلی) تصادفی،بختی، بختوار، بختانه، کاتوره اي، بی
 اتفاقی، بی گزین، همین جوري، رخدادي، اهللا بختی،بدون ترتیب، بختین

 range 
 a variety of different things or 
activities 

 سترشدامنه، برد، گستره، گستردگی، وسعت، گ

 range 
 an area in which something operates or 
has power or control 

 دامنه، برد، گستره، گستردگی، وسعت، گسترش

 rank 
 relative status 

 ردیف، خط، رج، رجه، سري، رشته، صف
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 ransack 
 search thoroughly 

 چیزي) گشتندنبال اي یافتن) زیرورو کردن، کاویدن، (دقیقا جستجو کردن، (بر

 ransom 
 the act of freeing from captivity or 
punishment 

 سربها، فدیه، سر خرید، سرگزیت

 rapid 
 characterized by speed 

 تند، سریع، تندرو، تیزگام، تیز تاز

 rapture 
 a state of being carried away by 
overwhelming emotion 

 یمان) از خود بیخودي، مسحوري، شیداییخلسه، (در اثر عشق یا شادي یا ا

 rapturous 
 feeling great delight 

 وجدامیز، حاکی از جذبه، پرازشعف، بوجد امده

 rare 
 especially good, remarkable, or 
superlative 

 نادر، کمیاب، دیر یاب، تنگیاب، نایاب

 rarely 
 not often 

 به ندرت، گهگاه، کم

 rarity 
 something unusual -- perhaps worthy of 
collecting 

 تنگیابیندرت، نادر بودن، کمیابی، دیریابی، 

 rash 
 imprudently incurring risk 

 (حرف یا عمل) شتابزده، نسنجیده، عجوالنه، بی مالحظه، بی پروا

 rate 
 a quantity considered as a proportion of 
another quantity 

 میزان، مقدار

 rather 
 to some extent 

 بیشتر، ترجیح، ترجیحا، اولی تر

 ratification 
 making something valid by formally 
confirming it 

 تصدیق، تصویب

 ratio 
 relation with respect to comparative 
quantity or magnitude 

 رچندد، بهر، بنسبت، رس

 ration 
 a fixed portion that is allotted 

 سهمیه، سهم، (عامیانه) کوپن، جیره بندي، کیله، راستاد

 rational 
 consistent with or based on or using 
reason 

 عقالنی، عقلی، فکري

 rationalize 
 defend, explain, or make excuses for by 
reasoning 

 کردن، خردي کردنمنطقی کردن، عقالنی 

 rationalize 
 employ logic or reason 

 منطقی کردن، عقالنی کردن، خردي کردن

 raucous 
 unpleasantly loud and harsh 

 دم رذل و جنجال به پا کن، هوچی، جنجال آفرین، آشوبگر، جنجالیآ

 ravage 
 cause extensive destruction or ruin 
utterly 

 ي، انهدام، ویرانی، نابودي، ویرانگري، دمارنابودسازي، تباهگر

 ravaged 
 having been robbed and destroyed by 
force and violence 

 

 rave 
 talk in a noisy, excited, or declamatory 
manner 
 (دیوانه وار) با خود حرف زدن، پرت و پال گفتن، هذیان گفتن، پریشان گویی کردن
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 raw material 
 material suitable for manufacture or use 
or finishing 

 ماده ي خام

 raze 
 tear down so as to make flat with the 
ground 

 (دراصل) زخم سطحی زدن، خراشاندن

 razor 
 edge tool used in shaving 

 تیغ (ریش تراشی)

 react 
 show a response to something 

 تن (یا نشان دادن)واکنش کردن، عکس العمل داش

 reaction 
 an idea evoked by some experience 

 واکنش، عکس العمل

 readiness 
 the state of having been prepared for 
action 

 آمادگی، حاضر بودن

 realist 
 a person who accepts the world as it 
literally is 

 انه، راستین گرایانههستمندگرایانه، واقع گرایانه، هست بین گرای

 realistic 
 aware or expressing awareness of things 
as they are 

 realismمبنی بر

 realizable 
 capable of being realized 

 مجسم کردنی، عملی شدنی، صورت پذیر، بدست امدنی، فروش رفتنی

 realize 
 be fully aware or cognizant of 

 یافتن، پی بردندرك کردن، فهمیدن، در

 realm 
 a domain in which something is dominant 

 (هم می گویند kingdom) کشور پادشاهی

 reap 
 get or derive 

 درو کردن، درویدن، خسودن

 rear 
 the side of an object that is opposite 
its front 

 ، واپس-پشت، عقب، پس 

 rear 
 rise up 

 ، واپس-پشت، عقب، پس 

 reasonable 
 showing sound judgment 

 استدالل، اندیشگرقادر به 

 reassure 
 cause to feel confident 

 دوباره اطمینان دادن، دوباره قوت قلب دادن، مطمئن کردن، خاطر جمع کردن

 reassuring 
 restoring confidence and relieving 
anxiety 

 

 rebate 
 a refund of some fraction of the amount 
paid 

 پرداخت شده را) پس دادن، تخفیف قائل شدن تخفیف دادن، (بخشی از مبلغ

 rebel 
 someone who exhibits independence in 
thought and action 

 شورشی، یاغی، عصیانگر

 rebellious 
 resisting control or authority 

 شورشی، یاغی، عصیانگر

 rebound 
 spring back; spring away from an impact 

مین بخورد) پس جهیدن، ورجهیدن، ورجستن، سبستن، کمانه گوي که به ز(مثل 
 کردن

 rebuke 
 an act or expression of criticism and 
censure 

 (شدیدا) سرزنش کردن، توبیخ کردن، سرکوفت زدن، نکوهش کردن
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 recalc trant 
 stubbornly resistant to authority or 
control 

 گردن شق، سرسخت، گردن فراز، بدلگام، سرکشنافرمان، لگام گسیخته، کله شق، 

 recall 
 bring to mind 

فراخواندن (به ویژه در مورد کاالي نقص دار که توسط تولید کننده براي اصالح 
 فراخوانده می شود)، فراخوان کردن

 recapture 
 the act of taking something back 

اره به دست آوردن، پس گرفتن، دوباره گرفتن، بازگرفتن، دوباره فتح کردن، دوب
 بازپس گرفتن، دستگیري مجدد

 receipt 
 the act of receiving 

 (قبض یا ورقه و غیره) رسید

 receive 
 get something; come into possession of 

 دریافت کردن، وصول کردن

 reception 
 the act of taking in 

 پذیرایی، مهمانی، ضیافت

 receptionist 
 an office worker who answers calls and 
greets visitors 

 متصدي پذیرش، متصدي اطالعات، پذیرشگر، پذیرا

 recession 
 the act of returning control 

 پس روي، عقب نشینی، پسرفت، فرونشینی

 recipe 
 directions for making something 

م می ه prescription( ) R : نشان آن) (پزشکی) نسخه
 (گویند

 recipient 
 a person who is sent something 

 دریافت کننده، گیرنده

 reciprocal 
 concerning each of two or more persons 
or things 

 کنشی دوسویه، دو طرفه، دو جانبه، متقابل، هردوسر، برابر

 reciprocate 
 act, feel, or give mutually or in return 

مثل کردن،متقابال عمل کردن، برابر کنش کردن، بازکنش کردن، مبادله  معامله به
 کردن، دو سویه بودن یا کردن

 recital 
 a public instance of repeating something 
prepared in advance 

 شرح مبسوط، گزارش

 recite 
 repeat aloud from memory 

 (مهجور) وابسته به جانوران، حیوانی

 reckless 
 marked by defiant disregard for danger 
or consequences 

 بی دقت، بی مالحظه

 recklessness 
 the trait of giving little thought to 
danger 

 بی پروایی، بی باکی

 reckon 
 expect, believe, or suppose 

 ، همار کردن، شمردن، محاسبه کردنحساب کردن، شمارش کردن

 reclaim 
 reassert one's right or title to 

 اصالح کردن، (به راه راست) هدایت کردن، به کردن

 recline 
 move the upper body backwards and down 

 (روي چیزي ) تکیه دادن، لم دادن، لمیدن، برآسودن، یله دادن

 reclusive 
 withdrawn from society; seeking solitude 

 خلوت، دنج

 recognition 
 identifying something or someone by 
remembering 

 بازشناسی، تشخیص، بجا آوردن، شناخت، واشناسی، باز شناخت

 recognize 
 perceive to be the same 

 ، واشناختن، بجا آوردنتشخیص دادن، بازشناختن
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 recoil 
 spring back; spring away from an impact 

 شیدن، یکه خوردن، واخوردنپس رفتن، (خود را) پس ک

 recommend 
 express a good opinion of 

انجام کاري) معرفی  توصیه کردن، سپارش کردن، سفارشاندن، سفارش کردن، (براي
 کردن

 recommendation 
 praise of a person or thing as worthy or 
desirable 

 شنهاد، سفارش، توصیه، (براي انجام کاري ) معرفی، پیسپارش

 reconcile 
 come to terms 

کردن یا شدن، (اختالف و غیره) برطرف کردن، آشتی کردن، آشتی دادن، دوست وار 
 رفع کردن

 reconstruction 
 the activity of building something again 

 R( -2 )re- بعالوه ي construct رجوع شود به) بازسازي
 وبی پس از جنگ هاي داخلی امریکابازسازي و نوسامانی ایاالت جن (بزرگ

 recourse 
 act of turning to for assistance 

 توسل، متوسل شدن، دستیازي

 recover 
 regain or make up for 

 (چیز از دست رفته را) دوباره به دست آوردن، بازیافتن، بازستاندن، پیدا کردن

 recreate 
 make anew 

 تفریح کردن

 recreation 
 an activity that diverts or amuses or 
stimulates 

 بازآفرینی، بازآفرینش

 recreational 
 of or relating to an activity that 
diverts or amuses 

 RV رجوع شود به
 
 
 
 

 recruit 
 cause to assemble or enlist in the 
military 

 ، سربازگیري کردن، به خدمت سربازي درآوردنسرباز گرفتن

 recruiter 
 someone who supplies members or 
employees 

 

 recruitment 
 enlisting people for the army (or for a 
job or a cause etc.) 

 سرباز گیري، استخدام تازه، تجدید نیرو

 rectangle 
 a parallelogram with four right angles 

 مستطیل، راست گوشه، راست بر

 rectangular 
 having four right angles 

 راست گوشه اي، مستطیلی

 rectify 
 make right or correct 

اصالح کردن، درست کردن، تصحیح کردن، راست داشت کردن، سهمی کردن، 
 ویراستن، سامان دادن، برطرف کردن

 recuperate 
 restore to good health or strength 

دست رفته را) دوباره به دست آوردن،  ز از(زیان وخسارت وغیره) جبران کردن، (چی
 (بیماري) بهبود یافتن، خوب شدن، بازیافتن

 recur 
 happen or occur again 

 (خاطره یا اندیشه و غیره) بازگشتن، رجعت کردن، دوباره خطور کردن

 recurring 
 coming back 

 ي متناوب، دهگان پستایی(ریاضی) کسر اعشار

 recycle 
 use again after processing 

 دوباره طی کردن (مرحله یا دوره اي را)

 red 
 the chromatic color resembling the hue 
of blood 

 قرمز، سرخ، گلگون، گلرنگ
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 redeem 
 exchange or buy back for money; under 
threat 

 پس خریدن، پس خرید کردن

 redevelopment 
 the act of improving by renewing and 
restoring 

 

 reduce 
 make smaller 

کاهاندن، ویدا کردن، کاست کاستن، کاهش دادن، کم کردن، پایین آوردن، کاهیدن، 
 کردن

 redundant 
 more than is needed, desired, or 
required 

 طناب(واژه یا وند) زاید، زیادي، حشوآمیز، داراي 

 reef 
 a submerged ridge of rock or coral near 
the water's surface 

 ه ي زیر آبآبسنگ، صخر

 reel 
 a winder around which flexible materials 
can be wound 

(مثال در اثر مستی یا ضربه) تلوتلو خوردن، گیج خوردن، گیج رفتن، پیلی پیلی 
 خوردن، ناویدن، سکندري رفتن

 refectory 
 a communal dining-hall, usually in a 
monastery 

 (صومعه و برخی دانشگاه ها و غیره) تاالر خوراك خوري، اتاق غذا خوري

 refer 
 make a remark that calls attention to 

 وابستن، (از چیزي) ناشی دانستن، وابسته کردن، مربوط بودن یا کردن

 referee 
 the official in a sport who is expected 
to ensure fair play 

 (جا یا زمان یا درجه) به پیش، (به) جلو

 reference 
 the act of consulting 

 ارجاع، رجوع، برگشت، بازگشت، پس گشت، بازبرد
 

 refine 
 reduce to a pure state 

خلیص تصفیه کردن یا شدن، پالودن، پاالیش کردن، پالیدن، بیختن، وش کردن، ت
 کردن

 refinement 
 the result of improving something 

 پاالیش، تصفیه

 reflect 
 throw or bend back from a surface 

بازتاب داشتن، پس تافتن، (صدا) پژواك داشتن، طنین افکندن، (نور یا گرما) 
منعکس شدن یا کردن، باز رخشیدن، باز رخش کردن،پس تافت کردن، بازتاباندن، 

 ازتابیدنب

 reflection 
 the phenomenon of a propagating wave 
being thrown back 

 کاس، (صدا) پژواك، بازتابش، بازرخششبازتاب، باز رخش، پستافت، انع

 reflective 
 capable of physically throwing back 
light or sound 

 بازتابگر، بازتابنده، بازرخشگر، منعکس کننده یا شونده

 reflector 
 device that reflects radiation 

 ابنده، بازرخشگر، منعکس کننده، پس تابگرازتابگر، بازتب

 refractory 
 stubbornly resistant to authority or 
control 

 (انسان یا حیوان) نافرمان، سرکش، چموش، رموك، کله شق، گردن شق

 refrain 
 resist doing something 

 کردن، احتراز کردن، اجتناب کردن خودداري (from :با)

 refresh 
 make fresh again 

 تر و تازه کردن، شاداب کردن، طراوت بخشیدن، نوجان کردن، خرم کردن

 refresher 
 a drink that refreshes 

 (آموزش) کالس تقویتی، کالس یادآوري

 refreshment 
 snacks and drinks served as a light meal 

 رح بخشی، روح انگیزي، طراوت بخشی، خرم سازي،ف



                                         IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

256 
 

 refrigerator 
 white goods in which food can be stored 
at low temperatures 

 یخچال

 refuel 
 provide with additional fuel, as of 
aircraft, ships, and cars 

 (به ویژه هواپیما) دوباره سوخت گیري کردن، دوباره سوخت دادن

 refund 
 pay back 

 ، پرداخت مجدد کردنبازپرداخت کردن، (پول) پس دادن

 refurbishment 
 the state of being restored to its 
former good condition 

 تر و تازگی

 refusal 
 the act of showing unwillingness 

 رد، رد کردن، ناپذیرش

 refuse 
 show unwillingness towards 

 جواب رد دادن، نپذیرفتن، وازدنرد کردن، 

 regard 
 the condition of being honored 

 نگاه ثابت، نگاه خیره، (نگاه) زل زل، نگاه

 regardless 
 in spite of everything 

 بی مالحظه، بی دقت، بی پروا، بی اعتنا

 regent 
 someone who rules during the absence of 
the monarch 

 هنایب السلطن

 reggae 
 popular music originating in the West 
Indies 

 (موسیقی مردمی جامائیکا) رگا

 regime 
 the governing authority of a political 
unit 

 رژیم، نظام، سازگان، دهناد

 region 
 the extended spatial location of 
something 

 ومسرزمین، منطقه، ناحیه، بخش، والیت، دیار، ب

 regional 
 characteristic of a particular area 

 (local در برابر: محلی) ناحیه اي، منطقه اي، اقلیمی

 register 
 an official written record of names or 
events 

 دفتر ثبت، نگاشتنامه

 registration 
 the act of enrolling 

 ثبت، نوشتن، ضبط، آگاشت

 regret 
 feel sorry for; be contrite about 

ن، افسوس خوردن، دریغ خوردن، دریغیدن، دژمانیدن، دتاسف خوردن، متاسف بو
 دژوانیدن

 regularity 
 the quality of being characterized by a 
fixed rate 

 نظم و قاعده، ترتیب

 regulate 
 bring into conformity with rules or 
principles or usage 

ن، به سامان کردن، مرتب کردن، منظم کرد - 2ظیم کردن، میزان کردن تن - 1
 نظم دادن، تحت قاعده در آوردن، سامان دادن، مهار کردن، تحت نظارت در آوردن

 regulation 
 the act of bringing to uniformity 

 میزان سازي، تنظیم، سامان دهی - 1

 regurgitate 
 pour or rush back 

 ندن، برگرداندنپس را - 2ن، باالآوردن، وامیدن، استفراغ کردن قی کرد - 1

 rehabilitate 
 help to readapt, as to a former state of 
health or repute 

مرمت کردن، ترمیم کردن،  - 2اد کردن (حیثیت وغیره) اعاده کردن، پس د - 1
 بازساختن، بازسازي کردن، احیا کردن
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 rehabilitation 
 treatment of physical disabilities by 
massage and exercises 

 

 reign 
 royal authority; the dominion of a 
monarch 

دوران  - 3چیرگی، سلطه، تسلط، حکومت، حکمروایی  - 2شاهی سلطنت، پاد
چیره شدن یا  - 5سلطنت کردن، پادشاهی کردن  - -پادشاهی، دوران سلطنت 

 ردن، حاکم بودن، حکومت کردنبودن، فرمانروایی ک

 reinforce 
 strengthen and support with rewards 

 ت کردن، نیروي امدادي فرستادن، توان دادن، نونیرو کردن(نیروي نظامی ) تقوی

 reinforcement 
 an act performed to strengthen approved 
behavior 

تی ها یا هواپیماها و غیره) (جمع) نیروهاي امدادي، قواي کمکی، قشون (یا کش
 تقویتی

 reinvigorate 
 impart new strength, vitality, or energy 

 

 reiterate 
 say, state, or perform again 

 تکرار کردن، دوباره گفتن، دوباره تاکید کردن

 reject 
 refuse to accept or acknowledge 

 رد کردن، نپذیرفتن، قبول نکردن

 rejoice 
 feel happiness 

 ن، شادمانی کردن، مسرور شدنشادي کردن، خوشی کردن، ذوق کرد

 rejuvenate 
 make younger or more youthful 

 (دوباره) جوان کردن، نوجوان کردن

 rejuvenation 
 restoration to a more youthful, fresh, 
or lively condition 

 تجدید جوانی

 rekindle 
 arouse again 

 

 relate 
 give an account of 

و غیره) نقل کردن، گفتن، حکایت کردن، روایت کردن، سرگذشت (خبر یا داستان 
 واگفتنگفتن، 

 related 
 connected logically or causally or by 
shared characteristics 

 منسوب، خویشاوند، خویش - 2گفته، روایت شده، حکایت شده 

 relation 
 the state or quality of having something 
in common 

 اگویی ،سرگذشت، داستان، حکایت، نقلح، بازگویی، وشر

 relative 
 not absolute or complete 

 نسبی، فراخور

 relatively 
 by comparison to something else 

 نسبتا، تا اندازه اي، به نسبت

 relax 
 make less taut 

 کردن یا شدن، واهلیدن ردن یا شدن، سستشل ک

 relay 
 passing something along from one person 
or group to another 

 (اسب یا سگ سورتمه و غیره) یدك، امداد، کمکی، تازه نفس، همتگ

 release 
 grant freedom to; free from confinement 

 آزاد کردن، بیرون دادن، ول دادن، گشادن

 relent 
 give in, as to influence or pressure 

نرم شدن، به رحم آمدن، (از گناه کسی و غیره)  - 2آب شدن (مهجور) ذوب شدن، 
 گذشتن

 relentless 
 never-ceasing 

 بی گذشت، دل سنگ، سنگدل، خشنبی رحم، 

 relevance 
 the relation of something to the matter 
at hand 

 ربط، وابستگی، ارتباط
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 relevant 
 having a bearing on or connection with 
the subject at issue 

 مربوط، وابسته، مطرح، وارد

 reliable 
 worthy of trust 

رجوع ) قابل اطمینان، اتکاپذیر، قابل اعتبار، اوستام پذیر، استوان پذیر، استام پذیر
 (rely شود به

 reliably 
 in a faithful manner 

 دبطور قابل اعتما

 reliance 
 the state of depending on something 

 اطمینان، اتکا، اعتماد، دلگرمی، پشتگرمی، استام، اوستام

 relief 
 the act of reducing something unpleasant 

 آرام سازي، فرونشانی، تسکین، دلداري، دل آسایی، آرامش

 relieve 
 free from a burden, evil, or distress 

تسکین دادن، خواباندن، فرو د و دلواپسی و فشار وغیره) کاستن، آرام کردن، (در
 نشاندن، تخفیف دادن

 religion 
 a strong belief in supernatural powers 
that control destiny 

 دین، مذهب، کیش

 religious 
 having or showing belief in and 
reverence for a deity 

 شیدینی، مذهبی، کی

 relinquish 
 turn away from; give up 

 کشیدن (از)، رهاکردن، ول کردن، ترك کردن، صرف نظرکردندست 

 relish 
 derive or receive pleasure from 

 مزه، طعم، ذائقه

 relocate 
 become established in a new place 

 دوباره محل چیزي را یافتن، بازیابی کردن یا شدن

 reluctance 
 a certain degree of unwillingness 

 خوشداشت، بیزاري، ناخواهیاکراه، روي گردانی، دل نخواهی، نابی میلی، 

 reluctant 
 not eager 

 بی میل، روي گردان، بیزار، ناخواه، ناخواستار

 reluctant 
 unwilling to do something contrary to 
your custom 

 اخواه، ناخواستاربی میل، روي گردان، بیزار، ن

 rely 
 have confidence or faith in 

اتکاکردن، متکی بودن، اطمینان کردن، اعتماد کردن،  (upon یا on :با)
 وابسته بودن، پشت گرم بودن

 remain 
 continue in a place, position, or 
situation 

 داشتن، پس ماندنباقی ماندن، به جا ماندن، (هنوز) وجود 

 remains 
 the dead body of a human being 

 ا)، باقی ماندگان، پس مانده هابقیه (بقای

 remark 
 make or write a comment on 

 متوجه شدن، مشاهده کردن، پی بردن، مالحظه کردن، نمیدن

 remarkable 
 unusual or striking 

 جالب توجه، قابل توجه، چشمگیر، دید انگیز

 remedial 
 tending or intended to rectify or 
improve 

 ی، چاره اي، ترمیمی، بازساختی، اصالحیدرمانی، عالج

 remedy 
 a medicine or therapy that cures disease 
or relieves pain 

 درمان، عالج، مداوا

 remind 
 put in the mind of someone 

 یادآوري کردن، تذکر دادن، به یاد کسی آوردن
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 reminisce 
 recall the past 

 ذشته ها) نوشتن، حرف زدناد آوردن، (درباره ي گ(گذشته را) به خاطر آوردن، ی

 reminiscent 
 serving to bring to mind 

 وابسته به یادآوري، یادآورانه

 remiss 
 failing in what duty requires 

 انگارعرضه، سهل قصور کننده، اهمال کار، مسامحه کننده، سست انگار، فروگذار، بی 

 remnant 
 a small part remaining after the main 
part no longer exists 

 (معموال جمع) پس مانده، باقیمانده، ته مانده

 remnant 
 a piece of cloth left over after the 
rest has been used 

 باقیمانده، ته مانده(معموال جمع) پس مانده، 

 remote 
 located far away spatially 

 دور، فاصله ي زیاد

 removal 
 the act of taking out or causing to 
leave 

 برداشتن، نقل مکان، جابجایی، انتقال، بردن

 remove 
 take something away as by lifting, 
pushing, or taking off 

 (از جاي خود) تکان دادن، برداشتن

 remuneration 
 paying for goods or services or to 
recompense for losses 

 پاداش دهی، سزادهی، مزدپردازي

 Renaissance 
 period of European history at the close 
of the Middle Ages 

بزرگ) رنسانس، دوره ي باززایی علم و هنر در  R )-2 تولد مجدد، باززاد، نوزایی
 اروپا، باززایش

 render 
 give or supply 

 دادن، ارائه دادن، عرضه کردن

 rendition 
 a performance of a musical composition 
or a dramatic role 

 (نمایش و غیره) اجرا، ایفا

 renew 
 reestablish on an improved basis 

 از سرگرفتن، تکرار کردن، بازآغازیدن

 renewable 
 capable of being replaced 

 قابل تجدید

 renewable resource 
 any natural resource (as wood or solar 
energy) that can be replenished naturally 
with the passage of time 

 قابل تجدید

 renewal 
 the act of renewing 

 ش، ازسرگیري، بازآغازتجدید، تمدید، درازان

 renovation 
 the act of improving by renewing and 
restoring 

 تازه سازي، نوسازي، تجدید، تعمیر

 renowned 
 widely known and esteemed 

 بلند آوازه، نیک نام، پرآوازه، مشهور، معروف

 rent 
 a payment or series of payments made by 
a lessee to an owner 

 اجاره، اجاره بها، سپنج، سالك

 rental 
 the act of paying for the use of 
something 

 اجاره بها، مبلغ کرایه

 reorient 
 determine one's position once again 

 

 repaint 
 paint again 
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 repatriate 
 send someone back to his homeland 
against his will 

 به میهن بازگرداندن یا بازگشتن

 repay 
 pay back 

 بازپرداخت کردن یا شدن(پول) پس دادن، 

 repeal 
 cancel officially 

 ن، بیهوده کردنلغو کردن، باطل کرد

 repel 
 force or drive back 

 پس زدن، دفع کردن، پس راندن، پسکوب کردن، تاراندن

 repellant 
 the power to repel 

 

 repellent 
 serving or tending to cause aversion 

 (هم می نویسند repellant) دافع، پس زننده، پسران، پسکوب

 repentant 
 feeling or expressing remorse for 
misdeeds 

 پشیمان، نادم، توبه کار

 repercussion 
 a remote or indirect consequence of some 
action 

 (قدیمی) واجهش، پسزنی، پسکوب

 repertoire 
 the range of skills in a particular 
field or occupation 

ي اي که هنرمند یا دسته یش ها یا نقش ها یا آوازها یا آهنگ ها و غیره (نما
هنرمندان برآن مسلطاند و می توانند با کمی تمرین انجام دهند) مجموعه، اندوزه، 

 گردآورد، رپرتوار

 repetitive 
 persistent 

 وابسته به تکرار، پی در پی، مکرر، دمادم، پدیسار

 replace 
 put something back where it belongs 

 پس گذاشتن، سرجاي خود گذاشتندر جاي پیشین قرار دادن، 

 replenish 
 fill something that had previously been 
emptied 

 دوباره پر کردن، باز پر کردن، دوباره تکمیل کردن، باز تهیه کردن

 replete 
 filled to satisfaction with food or 
drink 

 لبالب، آکندهپر، مملو، 

 replicate 
 reproduce or make an exact copy of 

 (به ویژه برگ) همتایه، (بر روي خود) تا شده

 reprehensible 
 bringing or deserving severe rebuke or 
censure 

 ، شرم آور، شنیع، زشت، ناهنجار، ناپسندنکوهیده

 represent 
 be a delegate or spokesperson for 

 ن، تجسم کردن، تنمند کردن(در شعر یا نمایش و غیره) نشان دادن، مجسم کرد

 representative 
 serving to typify 

 یانگر، نشان دهنده، بیانگر، نشانگر، معرفنمایشگر، بازنما، نما

 reprieve 
 postpone the punishment of a convicted 
criminal 

 دامتعویق اعدام، عقب انداختن تاریخ اع

 reprimand 
 an act or expression of criticism and 
censure 

 مواخذه، سرکوفت، سرزنش (به ویژه از مهتر به کهتر)، بازخواست، کواژتوبیخ، 

 reproach 
 express criticism towards 

 عیب جویی کردن، سرزنش کردن، مالمت کردن، گله کردن، نکوهیدن

 reproduce 
 make a copy or equivalent of 

 وباره فرآوري کردنلید کردن، باز فروردن، ددوباره تو

 reptile 
 a cold-blooded vertebrate including 
snakes and lizards 

مانند مار و  Reptilia انواع خزندگان رده ي) (جانور شناسی) خزنده
 (مارمولک و الك پشت و سوسمار و غیره که خونسرد و مهره دارهستند
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 repulse 
 force or drive back 

 ) دفع کردن، پس راندن، عقب راندن، پس زدن(به ویژه حمله ي دشمن

 repulsive 
 offensive to the mind 

 پس زن، پس ران، پسکوب

 reputable 
 held in high esteem and honor 

 خوشنام، نیک نام، بهنام، مشهور، معتبر، آبرومند

 reputation 
 the general estimation that the public 
has for a person 

 آوازه، شهرت (خوب یا بد)، وجهه نام،

 request 
 express the need or desire for; ask for 

 خواهش، تقاضا درخواست،

 require 
 have need of 

 (بنا به اختیارات محوله یا حق و غیره) خواستن، اصرار کردن، تاکید کردن

 required 
 necessary by rule 

 واستنالزم شده، خواسته شده، فعل گذشته خ

 requirement 
 necessary activity 

 نیاز، الزام، بایستگی

 requisite 
 necessary for relief or supply 

 الزم، بایسته، نیازین، مورد نیاز

 requisition 
 an authoritative demand 

 و غیره)، خواستهاختیارات محوله یا حق درخواست رسمی (طبق 

 rescind 
 cancel officially 

 (قانون یا فرمان و غیره) فسخ کردن، لغو کردن، باطل کردن

 rescue 
 free from harm or evil 

 رهانیدن، نجات دادن، بوختن

 research 
 a seeking for knowledge 

 پژوهش، تحقیق، کندوکاو، تجسس، کاوش، تتبع، تفحص

 resemblance 
 similarity in appearance or external or 
superficial details 

 همانندي، همدیسی، شباهت، تشابه، همسانی، مانندگی

 resemble 
 be similar or bear a likeness to 

 مانستن، همانند بودن (با)، شباهت داشتن، همدیس بودن

 resent 
 feel bitter or indignant about 

 نداشتن، دلخور شدن یا بودن، آزرده شدن رنجیدن، بد آمدن، خوش

 reservation 
 the act of setting aside for some future 
occasion 

 نگهداري، حفظ، نگهداشت

 reserve 
 hold back or set aside, especially for 
future use 
 ویژه (ي کاري) بودن، مختص بودن، منحصر بودن، مخصوص بودن، کنار گذاشتن

 reserved 
 set aside for the use of a particular 
person or party 

 ذخیره، احتیاطی، پسداشتی، پسگذاشتی، اندوخته

 reservoir 
 lake used to store water for community 
use 

 آب انبار، آبداشتگاه، منبع آب، دریاچه ي پشت سد، آبگاه، موژ، آبگیر، شمر

 reside 
 live in 

دن یا اقامت کردن یا داشتن، مقیم بودن، سکونت کر (at یا in :با)
 داشتن، مانستن، باشا بودن، زندگی کردن، باشیدن، ماندگار شدن

 residence 
 any address at which you dwell more than 
temporarily 

 سکونت، اقامت، باشایی
 
 
 



                                         IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

262 
 

 resident 
 someone who lives at a particular place 
for a long period 

 مقیم، ساکن، ماندگار، باشنده

 residential 
 of or relating to the act of dwelling in 
a place 

 وابسته به اقامت، اقامتی

 resign 
 accept as inevitable 

 استعفا دادن، مستعفی شدن، کناره گیري کردن

 resignation 
 the act of giving up, as a claim or 
office or possession 

 استعفا، کناره گیري

 resilience 
 ability of a material to return to its 
original shape 

 کشسانی، واجهندگی، واجهش، واپرش، ارتجاع، برگشت پذیري، برجهندگی

 resilient 
 recovering readily from adversity, 
depression, or the like 

 ی، ارتجاعی، پرجهنده، برگشت پذیر، کش آیندکشسان، واجهنده، واپرشی، واجهش

 resist 
 withstand the force of something 

 ایستادگی کردن، مقاومت کردن، پایداري کردن، استقامت کردن

 resistance 
 any mechanical force that tends to 
retard or oppose motion 

 ییستاایستادگی، پایداري، مقاومت، تاب، تاب و توان، ای

 resistant 
 disposed to or engaged in defiance of 
established authority 

 مقاوم، پایدار، ایستا، تاب آور، پایا

 resolve 
 find a solution or answer 

 تجزیه کردن یا شدن، واکافت کردن یا شدن، واگشودن

 resort 
 have recourse to 

 آمد و شد کردن، تردد کردن (طبق عادت یا مرتبا به محلی) رفتن،

 resource 
 aid or support that may be drawn upon 
when needed 

 (جمع) منابع، اندوختگان، ذخایر، اندوخته ها

 respect 
 regard highly; think much of 

 احترام، عزت، گرامی داشت، ارج داشت

 respectively 
 in the order given 

 به ترتیب

 respiration 
 a single complete act of breathing in 
and out 

 دمزنی، تنفس

 respiratory 
 pertaining to the act of breathing 

 دمزنشی، تنفسی، وابسته به دمزنی، دمزنی

 respire 
 draw air into, and expel out of, the 
lungs 

 دم زدن، نفس کشیدن، استنشاق کردن،تنفس کردن

 respite 
 a pause from doing something 

 اعدام) تاخیر، پس افکنی، تعویق، به بعد موکول سازي، امان (به ویژه انجام حکم
(reprieve هم می گویند) 

 respond 
 show a reaction to something 

 پاسخ دادن، جواب دادن

 respondent 
 replying 

 جواب دهنده، پاسخ دهنده پاسخگو،

 response 
 the speech act of continuing a 
conversational exchange 

 پاسخ، جواب، پتواز

 responsibility 
 the social force that binds you to a 
course of action 

 اسخگویی، پتوازيمسئولیت، پاس وري، پتوازگري، پ
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 responsible 
 worthy of or requiring trust; held 
accountable 

 پتوازگر، جوابگو، پاسخگومسئول، پاس ور، 

 restorative 
 tending to impart new life and vigor to 

 وابسته به بازگردانی یا اعاده

 restore 
 bring back into original existence, 
function, or position 

(چیز گرفته شده را) باز گرداندن، پس دادن، پسداد کردن، مسترد کردن، اعاده 
 کردن

 restrain 
 hold back 

 بازداشتن، جلوگیري کردن

 restrict 
 limit access to 

 محدود کردن، کرانبند کردن، مرزیدن، در تنگنا قرار دادن

 restricted 
 subject to an act of limitation 

 محدود، واپاد شده، کنترل شده، تحت نظارت

 restriction 
 an act of limiting 

 ، تنگ مرزي، تنگنا، مرزشمحدودیت

 resume 
 take up or begin anew 

 صه، کوتهواره، چکیده، ملخصخال

 resumption 
 beginning again 

 از سرگیري، دنبال گیري، بازیافت، بازگیري، ادامه

 resurge 
 rise again 

 دوباره موج زدن (re- بعالوه ي surge رجوع شود به)

 resurgence 
 bringing again into activity and 
prominence 

 عید رستاخیز، مسیح، تجدیدقیام، باز خیز، محشر، نشور، 
 

 retail 
 the selling of goods to consumers 

 ، تک فروشی، پیله وري(wholesale در برابر: عمده فروشی) خرده فروشی

 retailer 
 a merchant who sells goods at retail 

 خرده فروشی، جزئی فروش

 retailing 
 the activities involved in selling 
commodities directly to consumers 

 ، تک فروشی، پیله وري(wholesale در برابر: عمده فروشی) خرده فروشی

 retain 
 secure and keep for possible future use 
or application 

 نگهداشتن، از دست ندادن، حفظ کردن، نگاهداشتن

 retaliate 
 make a counterattack and return like for 
like 

 معامله ي به مثل کردن، تالفی کردن، شیان کردن

 retard 
 cause to move more slowly or operate at 
a slower rate 

(رشد و پیشرفت و غیره) به تاخیر افتادن یا انداختن، عقب انداختن یا افتادن، کند 
 دنکردن یا ش

 reticent 
 reluctant to draw attention to yourself 

 کم گفتار، ساکت، خموشکم حرف، 

 retire 
 withdraw from active participation 

 (به جاي خلوت یا دورافتاده) رفتن، (مجازي) پناه بردن

 retract 
 formally reject or disavow 

 تو کشیدن، تو گرفتن، جمع کردن، تو کشیده شدن، جمع شدن

 retrenchment 
 the reduction of expenditures in order 
to become financially stable 

 کاهش (به ویژه هزینه ها)، تخفیف، صرفه جویی

 retrograde 
 moving or directed or tending in a 
backward direction 

 پسرو، عقب رونده، قهقرایی، پسگرد
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 retrospect 
 contemplation of things past 

ازنگري، گذشته اندیشی، پس نگاه به گذشته، اندیشه ي گذشته، پس نگري، ب
 ندیشیا

 reunion 
 the act of coming together again 

 re- بعالوه ي union رجوع شود به

 reunite 
 connect or come together again 

- بعالوه ي unite رجوع شود به) دوباره متحد یا یکپارچه کردن یا شدن
re) 

 revamp 
 patch up or renovate; repair or restore 

 (re- بعالوه ي vamp رجوع شود به)

 reveal 
 make visible 

 آشکار کردن، هویدا کردن، نشان دادن، ظاهر کردن

 revelation 
 the act of making something evident 

 سازي، هویدا سازي، نمایان سازيآشکار 

 revenue 
 the entire amount of income before any 
deductions are made 

 درآمد، عایدي

 reverberate 
 ring or echo with sound 

نین انداختن، پژواك کردن، (صدا) منعکس کردن یا شدن، بازآوا کردن یا شدن، ط
 نوفیدن، طنین افکن شدن، خنیدن، (صدا) پیچیدن

 revere 
 regard with feelings of respect 

 ، تقدیس کردنکریم کردن، حرمت گذاشتن، مورد تکریم قرار دادنت

 reverent 
 feeling or showing profound respect or 
veneration 

 داراي احساس احترام، متواضع، فروتن، ارج گذار، مودب، احترام آمیز، خاشع

 reverse 
 change to the contrary 

 به جلو، باال پایین، واژگونه، مقلوب، باژگون، وارونه، وارون، معکوس، پشت به رو، عقب
 برعکس، عکس، وارو، نقطه ي مقابل

 reversible 
 capable of being returned to the 
original condition 

 پشت رو کردنی، دورو، وارون پذیر

 review 
 look at again; examine again 

دن، بازنگري کردن، بررسی، مرور، (دوباره) بررسی کردن، مرور کردن، از مدنظر گذران
 عه، بازبین، بازبینیگري، مطالبازن

 revise 
 make changes to 
(با دقت خواندن و حک و اصالح کردن) اصالح کردن، بازبین کردن، بازنویسی کردن، 

 بازپیرایی کردن، باز ویراستن، تجدید نظرکردن

 revitalise 
 give new life or vigor to 

 

 revival 
 bringing again into activity and 
prominence 

احیا، نوجانی، جان تازه، نیروي تازه، تجدید، تجدید قوا، تجدید حیات، رواج مجدد، 
 نورواجی، از نو باب شدن، جانبخشی، نوشکوفی

 revive 
 cause to regain consciousness 

 ، تازه شدن یا کردن(دوباره) زنده کردن، نوجان کردن، احیا کردن، جانبخشی کردن

 revoke 
 cancel officially 

(قانون یا گواهینامه و غیره) باطل کردن، لغو کردن، الغا کردن، ناارج کردن، ناهوده 
 کردن

 revolt 
 rise up against an authority 

 شورش، طغیان، برمخ، عصیان، سرپیچی، آشوب

 revolution 
 a single complete turn 

 انقالب، واگشت

 revolutionize 
 change radically 

 رگون کردن، متحول کردن، واگشته کردن(کامال) دگ

 revolve 
 turn on or around an axis or a center 

 (به دور محور) چرخیدن، گشتن، گردیدن، دور زدن، دورگشتن، چرخ زدن
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 revulsion 
 intense aversion 

 (نادر) عقب نشینی، پس کشی

 reward 
 compensation for worthy acts or 
retribution for wrongdoing 

 سزا، اجر، پاداش، داشاد، داشن

 rewarding 
 providing personal satisfaction 

 پر ارزش، پر پاداش، پر سزا، پر مزیت

 rhetoric 
 study of the technique for using 
language effectively 

 خن سنجی، سخن شناسیبدیع، معانی بیان، سخندانی، س

 rhythmic 
 recurring with measured regularity 

 موزون، وزنی

 rice 
 annual or perennial rhizomatous marsh 
grasses 

 (Oryza sativa) برنج(گیاه شناسی) بته ي 

 rickety 
 inclined to shake as from weakness or 
defect 

 ، نرم استخوان(پزشکی) دچار بیماري نرمی استخوان

 ridge 
 a long narrow natural elevation or 
striation 

 به ویژه ستور)(در اصل) ستون فقرات یا پشت حیوان (

 ridicule 
 language or behavior intended to mock or 
humiliate 

 ریشخند، تمسخر، استهزا، شیشکی، زمترا، تسخر، مچل سازي

 ridiculous 
 incongruous or absurd 

 مسخره، خنده دار، مضحک

 rife 
 excessively abundant 

 شایع، عادي، فراگستر، پراکنده، پررواج

 rift 
 a narrow fissure in rock 

 (زمین شناسی) گسل

 rig 
 equip with sails or masts 

 (کشتی بادبان دار) ترتیب بادبان ها، نوع بادبان ها

 right 
 free from error; especially conforming 
to fact or truth 

 تقیم، (خط) راست(در اصل) مس

 righteous 
 morally justified 

 نیکوکار، درستکار، صالح، درست، پارسا

 rigid 
 incapable of or resistant to bending 
سخت، انعطاف ناپذیر، خم نشدنی یا نکردنی، سفت، خمش ناپذیر، صلب، کژ نکردنی، 

 پا، خدنگسختناك، سخت 

 rigmarole 
 a long and complicated and confusing 
procedure 

 چرند (چرندیات)، یاوه گویی، حرف (هاي) بیهوده

 rigorous 
 rigidly accurate; allowing no deviation 
from a standard 

 شدید، ستهم، سخت

 rile 
 disturb, especially by minor irritations 

 

 rill 
 a small stream 

 بجوي، جویچه، باریکاب، جوي کوچک، نخا

 rim 
 the shape of a raised edge of a more or 
less circular object 

 (به ویژه در مورد چیزهاي گرد یا حلقوي) لبه، لب، حاشیه، کناره، زهوار

 rink 
 building that contains a surface for ice 
skating or roller skating 

 بازي، محوطه ي هاکی دان یخمی
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 riot 
 a state of disorder involving group 
violence 

 آشوب، بلوا، شورش، اغتشاش، عصیان

 rioter 
 troublemaker who participates in a 
violent disturbance of the peace; someone 
who rises up against the constituted 
authority 

 کن، فتنه جو شوب طلب، بلوا

 rip 
 tear or be torn violently 

جر دادن، دریدن، (با فشار ناگهان) پاره کردن، گسالندن، چاك دادن، دراندن، 
 فتالیدن

 ripe 
 fully developed or matured and ready to 
be eaten or used 

 (میوه و غله و غیره) رسیده

 rise up 
 come to the surface 

 خاستن، ایستادن، برخاستنبه پاخاستن، 

 risk 
 a source of danger 

دبازي، مخاطره، سیج خواهی، خطر، احتمال خطر، دل به دریا زنی، سیج گري، گشا
 ریسک

 risk taker 
 someone who risks loss or injury in the 
hope of gain or excitement 

 پذیرا، گیرنده، قبول کننده، شرط بندي کننده، خریدار

 ritual 
 the prescribed procedure for conducting 
religious ceremonies 

 وابسته به رسوم و تشریفات، تشریفاتی، آیینی، رسومی، پرست وار، پرستش وار

 rival 
 the contestant you hope to defeat 

 رقیب، هماورد، همداو، هم چشم، حریف، ناوردگر

 rivalry 
 the act of competing as for profit or a 
prize 

 ي خواهی، هماوردي، ناوردرقابت، همچشمی، برتر

 river 
 a large natural stream of water (larger 
than a creek) 

 رود، رودخانه، شط

 rivet 
 a heavy metal pin used to fasten two 
pieces of metal 

 پرچ، همبندمیخ پرچ، پرچ میخ، 

 road 
 an open way (generally public) for 
travel or transportation 

 راه، جاده، ره، صراط

 roadhouse 
 an inn providing meals and liquor and 
dancing and gambling 

 کنار راه) میخانه ي 0291(به ویژه در سال هاي 

 roam 
 move about aimlessly or without any 
destination 

 گشتن، پلکیدن، پرسه زدن، گشت زدنول گشتن، (بی هدف) 

 roaring 
 very lively and profitable 

 نعره کشی، غرش، فریادکشی، خروش، غریو

 roast 
 cook with dry heat, usually in an oven 
(بدون قرار دادن در آب) پختن، کباب کردن یا شدن، بریان کردن، برشته کردن، بو 

 دادن، تف دادن

 robotic 
 functioning or behaving like a machine 

 

 robust 
 sturdy and strong in form, constitution, 
or construction 

 نیرومند، پرزور، زورمند، چنبه، قوي

 rodent 
 relatively small placental mammals 

 role 
 the actions and activities assigned to a 
person or group 

 و فیلم و غیره) نقش، رل (نمایش
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 roll 
 move by turning over or rotating 

 (وابسته به علم الکترونیک) الکترون شناسی، الکترون شناسانه

 roller 
 a mechanical device consisting of a 
cylindrical tube around which the hair is 
wound to curl it 

 (roll رجوع شود به) ن، غلتش آور(شخص یا چیز) غلتنده، غلتا

 roller skating 
 skating on wheels 

 (roll رجوع شود به) (شخص یا چیز) غلتنده، غلتان، غلتش آور

 romance 
 a relationship between two lovers 

 (و ماجراهاي او knight درباره ي یکه سوار) (قرون وسطی) داستان منظوم

 root 
 underground plant organ that lacks buds 
or leaves or nodes 

 یاه) ریشه، بیخ، بیخه (انواع ریشه ها)(گ

 rostrum 
 a platform raised above the surrounding 
level 
(روم باستان) پیش آمدگی منقار مانند جلو کشتی جنگی (که با آن به کشتی دشمن 

 می زدند)

 rot 
 break down 

 شدن، ضایع شدن، خراب شدن، آبگز شدنگندیدن، پوسیدن، فاسد 

 rotate 
 turn on or around an axis or a center 

 چرخیدن (مانند صفحه ي گرامافون یا چرخ دوچرخه)، دورگشتن، گردیدن

 rotation 
 the act of turning as if on an axis 

 چرخش، گردش (به دور خود)، دوران، حرکت وضعی

 rote 
 memorization by repetition 

ن تفکر و صرفا از روي عادت) بی فکرانه، حافظه، (انجام دادن هرکار بدو عادت،
 طوطی وار

 rotten 
 having decayed or disintegrated 

 (rot رجوع شود به) گندیده، پوسیده، فاسد، گندزده، گندومند، تبست، پوده

 rough 
 having or caused by an irregular surface 

 ندازناهموار، پرپستی و بلندي، پست و بلند، پردست اناصاف، 

 roughly 
 with rough motion as over a rough 
surface 

 تقریبا، تخمینا، بطورکلی، بادرشتی، تند، باخشونت، بطورخشن یازبر

 roundly 
 in a round manner 

 به صورت مدور، گردوار، کره وار

 rousing 
 capable of stirring enthusiasm or 
excitement 

 انگیزگرهیجان انگیز، شور انگیز، 

 route 
 an established line of travel or access 

 جاده، راه

 routine 
 an unvarying or habitual method or 
procedure 
کار (یا فعالیت یا روش و غیره) روزانه، کار همیشگی، روال همیشگی، جریان عادي، 

 روزمرگی برنامه ي روزمره،

 row 
 an arrangement of objects or people side 
by side in a line 

 ردیف، رج، دخ، خرند، رده، رجه، صف

 row house 
 a house that is one of a row of 
identical houses situated side by side 
and sharing common walls 

 ) خانه ي ردیفی(هر یک از خانه هاي ردیف هم و به هم چسبیده

 rowdy 
 disturbing the public peace; loud and 
rough 

 آدم رذل و جنجال به پا کن، هوچی، جنجال آفرین، آشوبگر، جنجالی

 rubble 
 the remains of something that has been 
destroyed 

 پاره سنگ، خرده سنگ، قلوه سنگ
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 rucksack 
 a bag carried by a strap on your back or 
shoulder 

 کوله پشتی

 rude 
 belonging to an early stage of technical 
development 

 ابتدایی، بد ساخت، بد شکل

 rudimentary 
 being in the earliest stages of 
development 

 دي، پایه اي، آساییاصولی، بنیا

 ruffle 
 stir up (water) so as to form ripples 

شدن، موج دار کردن یا ار کردن، ناصاف کردن یا شدن، چین دار کردن یا خیزاب د
 شدن، چرو کاندن، چروکیدن

 rugby 
 a form of football played with an oval 
ball 

 شهر راگبی (در مرکز انگلستان)

 rugged 
 having long narrow shallow depressions 
in the surface 

 بلند، ناهموار، پر صخره، سنگالخ، بستاوندپر پستی و بلندي، پست و 

 rugged 
 (of terrain) rough or very uneven 

 ستی و بلندي، پست و بلند، ناهموار، پر صخره، سنگالخ، بستاوندپر پ

 ruin 
 an irrecoverable state of devastation 
and destruction 

 (در اصل) فروریزي (دیوار یا ساختمان و غیره)

 rummage 
 search haphazardly 

 ت، خرده ریزو پر اشیاي مختلف، خرت

 rumour 
 gossip passed around by word of mouth 

 شایعه، شهرت، خبر، وازه، همهمه، شایعات، اراجیف، شهرت دادن، خبردادن
 
 
 

 run out 
 use up all one's strength and energy and 
stop working 

 دویدن

 rupture 
 the act of making a sudden noisy break 

 ی، گسیختگی، قطع، پاره شدگی، شکافپارگی، گسستگ

 rural 
 living in or characteristic of farming 
or country life 

 روستایی

 ruse 
 a deceptive maneuver, especially to 
avoid capture 

 ترفند، کلک، فند، دستان، آورند، حیله، مکر

 Russian 
 of or pertaining to or characteristic of 
Russia or its people or culture or 
language 

 وابسته به روسیه و مردم و زبان و فرهنگ آن، روسی، ارسی، روس

 rust 
 a red or brown oxide coating on iron or 
steel caused by the action of oxygen and 
moisture 

 OH(3)(Fe یا Fe2O3) گ(آهن و پوالد) زن

 rustic 
 characteristic of rural life 

 دهاتی (در برابر: شهري)روستانشین، روستازي، ده نشین، دهقان، 

 ruthless 
 without mercy or pity 

 سنگدل، بی رحم، ستمگر، بی مروت

 sabbatical 
 a leave usually taken every seventh year 

 ستراحتاکوچک) دوران  S )-2 خر هفته (شنبه یا یکشنبه)وابسته به روز تعطیل آ

 sabotage 
 a deliberate act of destruction or 
disruption 

 خرابکاري، کارشکنی
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 sack 
 a bag made of paper or plastic for 
holding purchases 

 کیسه، گونی، چنته، انبان، توبره، جوال، گوال، گونده

 sacred 
 made or declared or believed to be holy 

 ومقدس، سپنتا، اش

 sacrifice 
 the act of killing in order to appease a 
deity 

 قربانی

 safe 
 free from danger or the risk of harm 

 ن، امان، امن و امان، مصون، صحیح و سالمایمن، ام

 safekeeping 
 the responsibility of a guardian or 
keeper 

 فاظتامانت، امانت داري، پاسداشت، ایمن داشت، ح

 sake 
 the purpose of achieving or obtaining 

 ي، جهتبه خاطر، برا (for :با)

 salad bar 
 a bar where diners can assemble a salad 
to their own taste 

 میز ساالد (که مشتریان به میل خود از آن برمی دارند)

 saline 
 containing salt 

 کینمک دار، شور، پرنمک، نمکین، نم

 salinity 
 the relative proportion of salt in a 
solution 

 شوري

 salty 
 containing or filled with salt 

 شور، نمکین، نمکی، نمک دار

 salvage 
 rescuing a ship or its crew from a 
shipwreck or a fire 

آن پرداخت می  در برابر نجات دادن کشتی یا سرنشینان یا کاالي(پاداشی که پاداش 
 شود)، رهامزد

 sample 
 a small part intended as representative 
of the whole 

 نمونه، مسطوره، اشانتیون، پیشمونه، نمونه برداري، مزمزه، ناخونک

 sanctimonious 
 excessively or hypocritically pious 

 ، جانمازآبکش، مقدس نما، سالوسمذهبی نما

 sanction 
 official permission or approval 

 اجازه، رخصت، دستور، رواکرد

 sanctuary 
 a consecrated place where sacred objects 
are kept 

 پرستشگاه، معبد، کنشت

 sane 
 mentally healthy; free from mental 
disorder 

 )، (از نظر روانی) سالمعاقل (در برابر: دیوانه

 sanitary 
 free from filth and pathogens 

 بهداشتی، صحی

 sanitation 
 the state of being clean and conducive 
to health 

 بهداشت، صحیه

 sarcastically 
 in a sarcastic manner 

 بطور طعنه یا کنایه

 satellite 
 any celestial body orbiting around a 
planet or star 

 دنباله رو، بادمجان دور قاب چین پادشاه یا رجل) مالزم،(براي 

 satiation 
 the state of being satisfactorily full 
and unable to take on more 

 اقناع، اشباع

 satisfactory 
 giving contentment 

 رضایت بخش، خشنودگر
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 satisfied 
 filled with contentment 

 خوشنود، راضی، متقاعد، قانع، سیر

 saturate 
 infuse or fill completely 

 اشباع کردن، سیرا کردن، ماالمال کردن، سرشار کردن، انباردن، آغشتن

 Saturday 
 the seventh and last day of the week 

 (Sa یا S یا Sat : مخفف) شنبه

 sausage 
 highly seasoned minced meat stuffed in 
casings 

 سوسیس

 savour 
 the taste experience when a savoury 
condiment is taken into the mouth 

 

 savoury 
 pleasing to the sense of taste 

 خوش مزه، خوش طعم، خوش نمک، شور مزه، خوش ایند، فاقد بوي بد

 savvy 
 the ability to shrewdly understand or 
judge things 

 

 scale 
 an ordered reference standard 

 ل) نردبان، پلکان، هر وسیله ي باال رفتن(در اص

 scamper 
 run or move about quickly or lightly 

 با شتاب رفتن، شتافتن، دوان دوان رفتن

 scan 
 examine minutely or intensely 

 (شعر را) تقطیع کردن، تقطیع

 scandal 
 a disgraceful event 

 ر مشق بدي براي دیگران شود)(در اصل) عمل ناشایسته ي آدم مذهبی (که س

 scandalous 
 giving offense to moral sensibilities 

 ننگ آور، ننگ آمیز، رسوا کننده، شرم آور، ننگین

 scapegoat 
 someone who is punished for the errors 
of others 

ز قربانی که خاخام گناهان مردم را در گوشش می یهودیان باستان) ب -(در اصل 
 خواند و سپس می گذاشت فرار کند

 scarce 
 deficient in quantity or number compared 
with the demand 

 میاب، نادر، تنگیاب، دیریاب، نایاب، کمک

 scarcity 
 a small and inadequate amount 

 در بودنکمیابی، تنگیابی، دیریابی، نایابی، نا

 scare 
 cause fear in 

 ندنترساندن، هراسا

 scatter 
 cause to separate and go in different 
directions 
 پاشیدن، پراکندن، فتالیدن، ولو کردن، پخش و پال کردن، متفرق کردن، افشاندن

 scenario 
 a postulated sequence of possible events 

 فیلمنامه، سناریو

 scenery 
 the appearance of a place 

و غیره) وسایل صحنه آرایی (مانند پس آویزها و مبل و غیره)، پهنه  (در تئاتر و اپرا
 ابزار، صحنه ابزار

 scenic 
 of or relating to the stage or stage 
sets 

 وابسته به تئاتر و صحنه ي آن و پهنه پردازي، نمایشی

 scent 
 any property detected by the olfactory 
system 

 ، رایحهبو (به ویژه بوي خوش)

 sceptical 
 marked by or given to doubt 

 شکاك، کم باور، ایراد گیر، منکر رسیدن بعلم یقین
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 schedule 
 a list of times at which things are 
planned to occur 

 (در اصل) کاغذ دست نویسی شده، سیاهه

 scheme 
 an elaborate and systematic plan of 
action 

 ید، طرح، برنامه، نقشه ي عملتدبیر، تمه

 scholar 
 a learned person 

 فرجاد، کهبد، فرزانه، محقق، فاضل دانشمند، عالم، دانشور، حکیم،

 scholarly 
 characteristic of a learned person 

 حکیمانه، فاضالنه وابسته به دانشمندي، عالمانه، محققانه، دانشمندانه،

 scholarship 
 profound learned knowledge 

 دانش، سوادآموختگی، میزان 

 science 
 ability to produce solutions in some 
problem domain 

 (در اصل) دانستگی، دانش

 scion 
 a descendent or heir 

 قلمه (گیاه) شاخه (به ویژه براي پیوند زدن یا قلمه زدن)، پیوندك،

 scoff 
 laugh at with contempt and derision 

 تمسخر، استهزا، تسخر، ریشخند

 scope 
 the state of the environment in which a 
situation exists 
 ولکانیدن، ولکانیزه کردن، (الستیک را تحت تاثیر حرارت زیاد و گوگرد) سخت کردن

 scorch 
 burn slightly and superficially so as to 
affect color 

 دن، دود زده کردن، برهودن، بخسودن(سطح چیزي را) سوزان

 score 
 a number that expresses accomplishment 
in a game or contest 

 خراش، خراشیدگی، خط، خط افتادگی

 scorn 
 lack of respect accompanied by a feeling 
of intense dislike 

 پست شماري ال همراه با خشم) تحقیر، خوارداشت، خوارشماري،(شدید و معمو

 scour 
 rub hard or scrub 

آب پرفشار) شستن، (با مالیدن چیزي زبر یا صابون) پاك کردن، براق کردن، (با 
 سائیدن، زداییدن، ساباندن

 scout 
 explore, often with the goal of finding 
something or somebody 

 ا هواپیما یا کشتی) دیده ور(سرباز ی

 scramble 
 move hurriedly 

 باال رفتن (با شتاب) خزیدن، چهاردست و پا رفتن،

 scrap 
 a small fragment of something broken off 
from the whole 

 تکه، خرده، پاره، ریزه، قطعه، (فلز یا ماشین آالت) قراضه، اسقاط، اوراق

 scrape 
 cut the surface of; wear away the 
surface of 

تیز) خراشاندن، خراشیدن، (با خراش) کشیده شدن یا کشیدن،  ر یا(با چیز زب
 تراشیدن، سکنجیدن

 scratch 
 cut, scrape, or wear away the surface of 
(با آلت تیز یا زبر) خراشاندن، خراشیدن، (گربه و غیره) چنگ زدن، خراش انداختن، 

 ن، پنجه کشیدنخاییدن، پنجول زدخط انداختن، ش

 scrawl 
 write carelessly 
(نوشتن یا رسم کردن) بد نوشتن، خرچنگ قورباغه نوشتن، خط خطی کردن، ناخوانا 

 نوشتن

 scream 
 utter a sudden loud cry 

 جیغ کشیدن، جیغ زدن

 screen 
 partition consisting of a decorative 
frame or panel that serves to divide a 
space 

 راوان، تجیردیواره، دیوار متحرك، پا
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 screw 
 a simple machine of the inclined-plane 
type consisting of a spirally threaded 
cylindrical rod that engages with a 
similarly threaded hole 

 پیچ

 scrub 
 wash thoroughly 

 ستن، آب ساب کردن(با برس مالیدن و ساییدن) ش

 scrupulous 
 characterized by extreme care and great 
effort 

 موشکاف، نان حالل خور، موشکافانهبا وجدان، درستکار، (در مورد اخالقی) دقیق، 

 scrutinize 
 examine carefully for accuracy 

موشکافی (با دقت) نگریستن، وارسی کردن، پشت و روي چیزي را امتحان کردن، 
 رف نگري کردنکردن، (دقیقا) معاینه کردن، خواندن، ژ

 scrutinize 
 look at critically or searchingly, or in 
minute detail 

(با دقت) نگریستن، وارسی کردن، پشت و روي چیزي را امتحان کردن، موشکافی 
 کردن، (دقیقا) معاینه کردن، خواندن، ژرف نگري کردن

 scrutiny 
 the act of examining something closely, 
as for mistakes 

 نگاه موشکافانه، ژرف نگري، نگاه عمیق

 scuffle 
 fight or struggle in a confused way at 
close quarters 

 دست به یقه شدن (با کسی)، گالویز شدن

 sculptor 
 an artist who creates sculptures 

 سمه سازجپیکر تراش، تندیسگر، م

 sculpture 
 a three-dimensional work of plastic art 

 پیکر تراشی، تندیسگري، مجسمه سازي (از سنگ یا فلز یا چوب و غیره)

 sea level 
 level of the ocean's surface 

 کشند)ارتفاع سطح دریا (به ویژه هنگام برکشند و فرو
 

 seabird 
 a bird that frequents coastal waters and 
the open ocean: gulls; pelicans; gannets; 
cormorants; albatrosses; petrels; etc. 

 پرنده ي دریایی، مرغ دریا

 seafood 
 edible fish or shellfish or roe etc 

 خوراك دریایی (ماهی و میگو و صدف و غیره)

 seal 
 fastener consisting of a resin that is 
plastic when warm 

 مهر

 seam 
 joint consisting of a line formed by 
joining two pieces 

 دو پارچه)، همدوز (خیاطی) درز، خط (حاصل به هم دوختن

 seasonal 
 occurring at or dependent on a 
particular season 

 موسمی، فصلی، وابسته به فصل هاي سال، ورشیمی

 seclude 
 keep away from others 

 رفتنیري کردن، گوشه گجدا کردن، مجزا کردن، منزوي کردن، گوشه گ

 seclusion 
 the quality of being removed from the 
presence of others 

 انزوا، عزلت، گوشه گیري

 seclusion 
 the act of isolating oneself from others 

 انزوا، عزلت، گوشه گیري

 secondary 
 being of second rank or importance or 
value 

 یه، دوم، دومینثانوي، ثانو

 secretarial 
 of or relating to a secretary or to a 
secretary's work 

 دبیر خان، دفتر خانه
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 secret on 
 the organic process of releasing some 
substance 

 نهان سازي، پنهان سازي، مخفی سازي، نهفتگري

 secretive 
 reluctant to divulge information 

 ، اهل اختفا و نهان کاري، نهان کار، نهفتگر، آب زیرکاه، مخفی کارمرموز

 section 
 one of several parts or pieces that fit 
with others 

 عمل بریدن، قطع

 sector 
 a particular aspect of life or activity 

 (دایره) قطاع، پرهون پار

 secure 
 free from danger or risk 

 پشت گرمبی هراس، نانگران، نادلواپس، مطمئن، بی باك،  خاطر جمع،

 security 
 the state of being free from danger or 
injury 

 ایمنی، امنیت، ارمندي، امن و امان بودن

 sedentary 
 requiring sitting or little activity 

 ندنشیمستن زیاد، مستلزم پشت میز نشینی، ناجنبا، نشسته، مستلزم نش

 sediment 
 matter that has been deposited by some 
natural process 

 نهشت، نهشته، رسوب، ته نشست، ته نهشت، درد، لرت، درده، الي

 sedition 
 an illegal action inciting resistance to 
lawful authority 

 انگیزي زي، آشوبفتنه انگی

 seduce 
 lure or entice away from duty, 
principles, or proper conduct 

 از راه به درکردن، گمراه کردن، اغوا کردن، فریفتن، گول زدن

 seduction 
 enticing someone astray from right 
behavior 

 گمراهی، اغوا، فریب، از راه به در شدگی، فریب خوردگی

 seductive 
 tending to entice into a desired action 
or state 

 وسوسه انگیز، دلفریب، فریبنده، فریبا

 seed 
 a mature fertilized plant ovule 
consisting of an embryo and its food 
source and having a protective coat or 
testa 

 (به ویژه گیاه) تخم، بذر، منج، دانه

 seedling 
 young plant or tree grown from a seed 

 ر برابر گیاهی که قلمه زده اند)، گیاه بذر زاد، دانه رستگیاه بذري (د

 seek 
 try to locate, discover, or establish 
the existence of 

جستجو کردن، جوییدن، (دنبال چیزي) گشتن، در پی چیزي بودن، توزیدن، 
 پوییدن، توختن

 seemingly 
 from appearances alone 

 ن مینماید کهظاهرا، از قرار معلوم،، چنی

 seep 
 pass gradually or leak or as if through 
small openings 

 نشت کردن، تراویدن، تراوش کردن، زهیدن

 segment 
 one of several parts that fit with 
others to make a whole 

 بخش، قسمت، فرشیم، جز، پار

 segregate 
 divide from the main body or mass and 
collect 

(به ویژه از نظر نژادي یا مذهبی) جدا کردن، مجزا کردن، (از هم) سوا کردن (و 
 تبعیض قائل شدن)، تفکیک کردن

 seismic 
 subject to or caused by an earthquake or 
earth vibration 

 اي، بومهنیمین لرزه، زلزله اي، لرزه وابسته به ز

 seize 
 take hold of; grab 

 فئودالیته) قانونا مالک تیول شناختن -ل (در اص
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 select 
 pick out or choose from a number of 
alternatives 

 گزیده، برگزیده، دستچین، منتخب، گلچین

 self-absorbed 
 absorbed in your own interests or 
thoughts etc 

 

 self-assured 
 showing poise and confidence in your own 
worth 

 

 self-centered 
 limited to or caring only about yourself 
and your own needs 

 خودخواه، خودپسند، خود مرکز

 self-conscious 
 aware of yourself as an individual or of 
your own being 

 مخجالتی، کم رو، زود مچل، زود آزر

 self-conscious 
 excessively aware of your appearance or 
behavior 

 خجالتی، کم رو، زود مچل، زود آزرم

 self-contradictory 
 seemingly contradictory but nonetheless 
possibly true 

 

 self-deprecating 
 conscious of your own shortcomings 

 

 self-esteem 
 a feeling of pride in yourself 

 عزت نفس، خودباوري

 self-important 
 having or showing feelings of 
unwarranted importance out of overbearing 
pride 

 خود بزرگ شمار، پر نخوت، پر گند دماغ، خود بزرگ بین
 
 
 

 self-interest 
 concern for your own interests and 
welfare 

 ش کامی، خویشتن سودنفع شخصی، خوی

 semantic 
 of or relating to meaning or the study 
of meaning 

 وابسته به معنی، معنایی، چمی

 semester 
 one of two divisions of an academic year 

 دوره ي شش ماهه، نیمسال

 semiarid 
 somewhat arid 

 (سرزمین یا آب و هوا) نیمه خشک

 seminar 
 a course offered for a small group of 
advanced students 

 سمینار، کنکاشه، جستاره

 senate 
 assembly possessing high legislative 
powers 

 (در اصل) شوراي ریش سفیدان

 senator 
 a member of a legislative assembly 

 سناتور

 senior 
 advanced in years 

 در برابر: کوچک یا پسر) ش) پدر، بزرگبا پسر در مورد پدر هم اسم -( بزرگ 
Junior) 

 sensation 
 an unelaborated elementary awareness of 
stimulation 

 احساس، سترسا، پوالب

 sensational 
 relating to elementary awareness of 
stimulation 

 سترسایی، پوالبیاحساسی، 
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 sense 
 the faculty through which the external 
world is apprehended 

 حس، سوهش

 sensible 
 able to feel or perceive 

 محسوس، قابل احساس، سوهش پذیر

 sensitive 
 responsive to physical stimuli 

 حسی، سوهشی، وابسته به حس

 sensitively 
 in a sensitive manner 

 بطور حساس

 sensitize 
 make sensitive or aware 

 سوهشمند کردن، حساس کردن

 sensory 
 relating to or concerned in sensation 

 (وابسته به اعصاب و احساس) سوهشی، حسی

 sentient 
 endowed with feeling and unstructured 
consciousness 

 داراي یا وابسته به احساس و آگاهی حسی، سوهشدار، احساسی

 sentiment 
 a personal belief or judgment 

 احساس، تمایل، گرایش

 separate 
 standing apart; not attached to or 
supported by anything 

جدا کردن یا شدن، مجزا کردن یا شدن، تفکیک کردن یا شدن، واگشادن، فصل 
کردن، منفک کردن یا شدن، واخیدن، (از هم) واشدن،وارفتن، ناهمبسته کردن یا 

 شدن

 September 
 the month following August and preceding 
October 

 (S یا Sep یا Sept : مخفف) (ماه) سپتامبر

 sequence 
 a following of one thing after another 
in time 

 ترتیب، تسلسل، توالی، دهناد، زنجیرواري، پشت همی

 sequester 
 keep away from others 

 ران محاکمه) منزوي کردن، مجزا کردن، جدا کردن(به ویژه هیات داوران را طی دو

 serendipity 
 good luck in making unexpected and 
fortunate discoveries 

 نیک بختی، خوشبختی، نیک یابی

 serial 
 pertaining to or occurring in or 
producing a series 

 رشته سان، پشت سر هم، مسلسل، زنجیروار، پیاپی، تسلسلی

 series 
 similar things placed in order or one 
after another 

 همایند، دوره، ردیف، رج، رج واره رشته، ریسه، زنجیره، سلسله، سري، رجه،

 serious 
 of great consequence 

 جدي، بی شوخی

 seriousness 
 an earnest and sincere feeling 

 اهمیت، سختی، شدت، جدیت، وقار

 servant 
 a person working in the service of 
another 

 نوکر، خدمتکار، پیشخدمت، زاور، بستک، چاکر

 service 
 an act of help or assistance 

 نوکري، پیشخدمتی، چاکري، خدمتکاري، کلفتی

 serving 
 the act of delivering a writ or summons 
upon someone 

 خدمت (کردن)، زاوري

 session 
 a meeting for execution of a group's 
functions 

 جلسه، نشست، اجالس، جرگه

 set out 
 lay out orderly or logically in a line 
or as if in a line 

 نشاندن
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 setback 
 an unfortunate happening that thwarts or 
hinders 

 پس روي، عقب نشینی، وقفه در پیشرفت، شکست

 setting 
 the physical position of something 

 دادن، نهش، قرارگیري، جااندازي، گذاشتعمل قرار 

 settle 
 become resolved, fixed, established, or 
quiet 

 ترتیب دادن، سامان بخشیدن، سر و سامان دادن، رسیدگی کردن

 settlement 
 the act of colonizing; the establishment 
of colonies 

 (settle رجوع شود به) قرارگیري، نهشت

 sever 
 set or keep apart 

 جداکردن یا شدن، دور افتادن

 severe 
 unsparing and uncompromising in 
discipline or judgment 

 شدید، سخت، ستهم

 sewer 
 a conduit that carries away waste water 
or surface water 

 ب، لوله کشی فاضالب، پارگین راهفاضالگنداب راه، زهکشی 

 sex 
 one of two categories into which most 
organisms are divided 

 نر بودن یا ماده بودن، جنسیت، گونگی، جنس، ژاد

 shabby 
 showing signs of wear and tear 

 ارو رفته، ژنده، مندرس، کهنه، پاره پوره، (کاشانی) وشگو(جامه) نخ نما، رنگ و 

 shade 
 relative darkness caused by light rays 
being intercepted by an opaque body 

 سایه
 
 
 

 shaft 
 a long rod or pole, especially the body 
of a weapon 

 کمان) بدنه ي تیر، خدنگ، تخش، گی بر (تیر و

 shallow 
 lacking physical depth 

 کم ژرفا، کم عمق، فرناد

 sham 
 something that is a counterfeit; not 
what it seems to be 

 دغلکاري، دوز و کلک، حقه بازي، حقه، کلک، فریب، جعل

 shareholder 
 someone who owns stock in a corporation 

 (در شرکت ها و غیره) سهام دار

 shark 
 any of numerous elongate mostly marine 
carnivorous fishes with heterocercal 
caudal fins and tough skin covered with 
small toothlike scales 

 شیاد، گوشبر، دغل، کالهبردار

 sharpen 
 make sharp or sharper 

 تیز کردن

 shatter 
 break into many pieces 

 (در اصل) پراکندن، پخش کردن

 shave 
 remove body hair with a razor 

 و) تراشیدن، ستردن، زدن، اصالح کردن(ریش یا م

 shed 
 cause or allow to flow or run out or 
over 

 بیرون ریختن، بیرون دادن، فشاندن

 sheer 
 so thin as to transmit light 

 یک سو) ویراژ دادن، (ناگهان) کج رفتن، پیچیدن (به
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 shell 
 the material that forms the hard outer 
covering of many animals 

میوه ي سخت و غیره) پوست، پوسته، الك، صدف، (تخم مرغ یا حشره یا بذر یا 
 سختپوست، کجی، پوکه

 shell out 
 administer or bestow, as in small 
portions 

(تخم مرغ یا حشره یا بذر یا میوه ي سخت و غیره) پوست، پوسته، الك، صدف، 
 سختپوست، کجی، پوکه

 shelter 
 covering that provides protection from 
the weather 

 سادپناهگاه، گریختگاه، سرپناه، اندخسگاه، اندخسواره، جان پناه، جانبوز، پا

 sheriff 
 the principal law-enforcement officer in 
a county 

 shire سابقا) بخشدار، کارمند بخش یا -(انگلیس 

 shield 
 armor carried on the arm to intercept 
blows 

 سپر

 shift 
 move very slightly 

 تغییر جهت، دگرگونی، دگرسویی

 shilling 
 a former monetary unit in Great Britain 

 دوازده) انگلیس و برخی کشورهاي مشترك المنافع) شیلینگ -(سابقا 
pence یا یک بیستم پوند) 

 shin 
 the front part of the human leg between 
the knee and the ankle 

 پا از زانو تا قوزك) قلم پا (بخش جلو

 shipment 
 the act of sending off something 

 (کاال) ارسال، حمل، ترابري، فرابرد

 shore 
 the land along the edge of a body of 
water 

 کرانه، ساحل، کناره، کران، ایراه، دریاکنار، کنار

 shortage 
 an amount by which something is less 
than expected 

 کمبود، کمداشت، کسري، مضیقه، تنگیابی

 shorthand 
 a method of writing rapidly 

 تندنویسی

 short-term 
 relating to or extending over a limited 
period 

 (long-term در برابر: دراز مدت) کوتاه مدت، کوتاه زمان

 shoulder 
 a ball-and-socket joint between the head 
of the humerus and a cavity of the 
scapula 

 وش، کتف، کتشانه، د

 showcase 
 a glass container used to store and 
display items 

 پنجره ي مغازه، ویترین

 showroom 
 an area where merchandise (such as cars) 
can be displayed 

کاال را به معرض نمایش می گذارند)، ن اتاق نمایش، تاالر نمایش (جایی که در آ
 نمایشگاه کاال

 shred 
 a small piece of cloth or paper 

(خیار یا پیاز و غیره) رنده کردن، باریکه باریکه کردن، ریزریز کردن، چاك چاك 
 کردن

 shrewd 
 marked by practical hardheaded 
intelligence 

 (در اصل) بدجنس، بدسیرت، نابکار

 shriek 
 sharp piercing cry 

 فریاد زیر و نافذ، جیغ

 shrink 
 wither, as with a loss of moisture 

 (پارچه و لباس و غیره) آب رفتن، کوچک شدن، (کاشی) ورچلسکیدن
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 shrub 
 a low woody plant usually having several 
stems 

ه است) درختچه، بته، ه به جاي یک ساقه چند ساقه ي اصلی دارد و کوتا(گیاهی ک
 (هم می گویند bush) بوته

 shrug 
 raise one's shoulders to indicate 
indifference or resignation 
(به نشان تردید یا تحقیر یا بی اعتنایی و غیره) شانه باال انداختن، بی اعتنایی نشان 

 دادن

 shudder 
 tremble convulsively, as from fear or 
excitement 

 ناگهان) چندش گرفتن، به خود لرزیدن، فراشیدن -(از ترس یا تنفر و غیره 

 shuffle 
 walk by dragging one's feet 

 (ورق بازي و غیره) بر زدن، بر

 shun 
 avoid and stay away from deliberately 

اجتناب کردن، پرهیز کردن، خویشداشت کردن، دوري کردن (از)، احتراز کردن، 
 زیدن، روي گرداندنپرهی

 shush 
 silence (someone) by uttering `shush!' 

 !هیس !، ساکت باش !، بی صدا

 shutter 
 a hinged blind for a window 

 (شخص یا وسیله) مسدود کننده، بندآور

 shuttle 
 bobbin that passes the weft thread 
between the warp threads 

 ماکو

 shyster 
 a person who uses unscrupulous or 
unethical methods 

 خودمانی) بی وجدان (به ویژه وکیل دادگستري)، بی مرام، گوشبر -(امریکا 

 sibling 
 a person's brother or sister 

 رادر، خواهر، همشیره، همشیرب
 
 

 sicken 
 make ill 

 شدن، مریض کردن یا شدن بیمار کردن یا

 sickly 
 somewhat ill or prone to illness 

 رنجور، علیل، دردمند، مریض حال، نحیف

 siesta 
 a nap in the early afternoon 

 خواب بعد از نهار، چرت بعد از ظهر

 sift 
 move as if through a sieve 

 راندنسرند کردن، بیختن، الک کردن، غربال کردن، از صافی گذ

 sightseeing 
 going about to look at places of 
interest 

دیدنی ها(ي محل)، بازدید از جاهاي دیدنی، گردش و بازدید وابسته به تماشاي 
 تماشاي جاهاي دیدنی، گردشی

 signal 
 any action or gesture that encodes a 
message 

 عالمت، نشان

 signature 
 your name written in your own 
handwriting 

 رقمامضا، دستینه، توشیح، 

 significance 
 the quality of being important 

 اهمیت، مهندي، دربایی، بایستگی

 significant 
 rich in implication 

 مهم، مهند، دربایست، بااهمیت، کرامند

 signify 
 denote or connote 

 ، نشان دادن، حاکی بودنمعنی دادن، داللت کردن بر، چم داشتن

 signpost 
 a post bearing a sign that gives 
directions or shows the way 

 تابلو راهنما، (تابلو) راهنماي رانندگی



                                      IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

279 
 

 silhouette 
 a filled-in drawing of the outline of an 
object 

 تصویر سایه نما، سیه نما، سیه نیم چهر، نیم چهرسیاه، سیاه رخ

 silicon 
 a tetravalent nonmetallic element 

عنصر غیر فلزي که در ترکیب با اکسیژن تبدیل به سیلیکا می ) می) سیلیکن(شی
،چگالی : 41، شماره ي اتمی : 680/82تمی : ، وزن اSi : نشان -شود 
سابقا می  - c5532 : ، نقطه ي جوشc0141 :، نقطه ي گداز33/2

 (گفتند: سیلیسیم

 silt 
 mud or clay or small rocks deposited by 
a river or lake 

 شود)، خره، گلماسهالي، گل و الي (به ویژه گل و ماسه که در آب ته نشین می 

 similar 
 having the same or nearly the same 
characteristics 

ا، (تقریبا ولی نه کامال) یکجور، شبیه، همانند، مشابه، مانند هم، همسان، هم آس
 مانسته، همگون

 simmer 
 boil slowly at low temperature 

(آب و آبگونه) نیم جوش شدن یا کردن، به گرماي پیش از جوش رساندن و نگاه 
داشتن (به طوري که کمی قل بزند ولی به جوش کامل نرسد)، مالیم جوشاندن یا 

 جوشیدن

 simplicity 
 the quality of being uncomplicated 

 (غیرپیچیدگی) سادگی

 simplify 
 make easier or reduce in complexity or 
extent 

 ساده کردن

 simplistic 
 characterized by extreme and misleading 
lack of complexity 

 ساده انگار، ساده پندار

 simulate 
 reproduce someone's behavior or looks 

 وانمود کردن، تظاهر کردن
 
 
 

 simulation 
 the act of imitating the behavior of 
some situation 

 وانمود، تظاهر

 simulator 
 a machine that simulates an environment 
for the purpose of training or research 

 شبیه ساز، مانستگر، همگون ساز، وانمودگر، سیموالتور

 simultaneous 
 occurring or operating at the same time 

 همزمان، مقارن، توام

 simultaneously 
 at the same instant 

 در یک زمان، باهم

 sincere 
 open and genuine; not deceitful 

 راد، صمیمی، بی ریا، صادق، پاکدل

 sine 
 ratio of the length of the side opposite 
the given angle to the length of the 
hypotenuse of a right-angled triangle 

 جیبنوس، (مثلثات) سی

 sinew 
 a band of tissue connecting a muscle to 
its bony attachment 

 (هم می گویند tendon) زردپی

 sinewy 
 consisting of tendons or resembling a 
tendon 

 زردپی مانند، وابسته به یا شبیه زردپی

 Singapore 
 an island to the south of the Malay 
Peninsula 

 پورشهر سنگا

 sinister 
 wicked, evil, or dishonorable 

 (در اصل) چپ، به سوي چپ، در چپ

 sip 
 drink in sips 

 کوچک خوردن، مزیدن، کم کم نوشیدن (آبگونه) چشیدن، مزمزه کردن، جرعه هاي



                                   IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

280 
 

 siren 
 a warning signal that is a loud wailing 
sound 

 یی(اسطوره ي یونان و روم) سیرن، حوري دریا

 Sirius 
 the brightest star in the sky; in Canis 
Major 

 (هم می گویند Dog Star) (نجوم) شعراي یمانی

 site 
 the piece of land on which something is 
located 

 گاه -محل، جا، مکان، بودگاه، 

 situated 
 situated in a particular spot or 
position 

 قرار گرفته، واقع

 sizeable 
 fairly large 

 قابل مالحظه، بزرگ

 skateboarding 
 the sport of skating on a skateboard 

 تخته اسکیت، تخته ي چرخدار

 skeptic 
 someone who habitually doubts accepted 
beliefs 

 در یونان باستان پیرو مکتب شک اندیشی (بزرگ S - فلسفه)

 skeptical 
 marked by or given to doubt 

 وابسته به مکتب شک اندیشی، شک گراي، شک گرایانه

 skepticism 
 doubt about the truth of something 

 مکتب شک گرایی

 sketch 
 preliminary drawing for later 
elaboration 

 قشگزار، گرته، طرح اولیه، نقش سردستی، پیش ن

 sketchy 
 giving only major points; lacking 
completeness 
 وابسته به تصویر کلی (عاري از جزئیات)، گرته اي، گزاره اي، پیش نقشی، سردستی

 skew 
 turn or place at an angle 

 کج، یک وري

 skim 
 remove from the surface 

ن، چربی گرفتن، صافی کردن، (آبگونه ها به ویژه شیر) رو گرفتن از، سرشیر گرفت
 سرباره را گرفتن

 skip 
 jump lightly 

 وورجه کردن جست و خیز کردن، ورجه

 skirmish 
 a minor short-term fight 

 زدوخورد (معموال از نبرد کوچکتر و اتفاقی است)، کارزار، رزم، ستیز

 skull 
 the bony skeleton of the head of 
vertebrates 

 یانه)، کاچکاستخوان آهتخوان سر (شامل کاسه ي سرو فک ها و جمجمه، اس

 skydiving 
 performing acrobatics in free fall 
before pulling the ripcord of a parachute 

skywriting 

 skyscraper 
 a very tall building with many stories 

 آسمانخراش، ساختمان بسیار بلند

 slacken 
 become slow or slower 

 کساد شدن

 slacker 
 a person who shirks his work or duty 

 آدم از زیر کار دررو، وظیفه نشناس، کم کار

 slake 
 satisfy, as thirst 

یا انتقام و غیره)، کام دل گرفتن، سیراب فرونشاندن (شهوت یا تشنگی یا خشم 
 کردن یا شدن، تخفیف دادن

 slammer 
 a person who closes things violently 

 ندان، هلفدونیخودمانی) ز -(امریکا 
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 slander 
 words falsely spoken that damage the 
reputation of another 

افترا، تهمت، شاخچه،  (که کتبی است libel معموال شفاهی : در برابر)
 چفته، دروغ بندي

 slant 
 incline or bend from a vertical position 

موار نبودن، کج بودن یا شیب دار شدن، سرازیرشدن، یک وري شدن، صاف یا ه
 شدن

 slap 
 a blow from a flat object (as an open 
hand) 

(با چیز مسطح به ویژه کف دست) زدن، سیلی زدن، چک زدن، لت زدن، کشیده 
 زدن

 slash 
 cut with sweeping strokes; as with an ax 
or machete 

 کردن، داراي بریدگی کردن بریدن، شکافتن، پارهایراد ضربه نه با مالیدن) (با 

 slat 
 a thin strip of wood or metal 

 (چوب یا پالستیک و غیره) تکه ي پهن و نازك، الته، پره

 slave 
 a person who is owned by someone 

 برده، بنده، غالم، زرخرید

 sled 
 a vehicle mounted on runners and pulled 
by horses or dogs 

 (کوچک تر است sledge از) سورتمه

 sledge 
 a vehicle mounted on runners and pulled 
by horses or dogs 

 sledgehammer رجوع شود به

 sleek 
 having a smooth, gleaming surface 
reflecting light 

 شنده(سطح صیقلی یا گیسو و غیره) نرم و براق، لخ

 sleet 
 precipitation consisting of a mixture of 
rain and snow 

تگرگ کوچک باران نیمه منجمد، یخ باران (بارانی که هنگام ریزش یخ می زند و از 
 تر است)، یخبار، ریز تگرگ

 slender 
 having little width in proportion to the 
length or height 

 دام، قلمینازك و بلند، باریک ان

 slice 
 a thin flat piece cut off of some object 

 گرچ، آله، الهوره، برش، برین، قطعه، لغزه قاچ، باریکه، بریده، لزگه،

 slick 
 made smooth, as by ice, grease, or water 

 (sleek رجوع شود به) صیقلی کردن، صاف و براق کردن، لیز کردن

 slide 
 move smoothly along a surface 

 یش رفتن) حرکت کشویی کردن، کشیدنا پس و پ(مانند کشو حرکت کردن ی

 slight 
 small in quantity or degree 

 باریک اندام، ریزه اندام، ریزه، کوچک

 slim 
 being of delicate or slender build 

 ايباریک، ترکه باریک اندام، (به طور خوشایند) الغر، کشیده اندام، کمر 

 slip 
 move obliquely or sideways, usually in 
an uncontrolled manner 

 (یواشکی) حرکت کردن، جیم شدن، فلنگ را بستن، ورمالیدن، در رفتن

 slippery 
 causing or tending to cause things to 
slip or slide 

 لیز، لغزنده

 slipshod 
 marked by great carelessness 

 ها رفته است)ش هاي فرسوده (به ویژه کفش هایی که پاشنه ي آنداراي کف

 sliver 
 a small, thin bit of wood, glass, metal, 
etc. 

 تراشه، باریکه، خرده

 slogan 
 a favorite saying of a sect or political 
group 

 ردهماییاسکاتلند و ایرلند) نعره ي جنگی، فریاد احضار به جنگ یا به گ -(در اصل 
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 slope 
 be at an angle 

 سرباالیی، نشیب، فراز، تنده شیب، سرازیري،

 sloppy 
 lacking neatness or order 

 پوشیده از گل و الي یا برف آبکی، برفابی، گلی، گالبی، گل آلود، خیس و کثیف

 slosh 
 spill or splash copiously or clumsily 

 ن دادن، خوب مخلوط کردن(آبگونه را) هم زدن، آمیختن، تکا

 slothful 
 disinclined to work or exertion 

 تنبل، کاهل، تن پرور، تن آسا، لش، لتره، کیار

 slouch 
 assume a drooping posture or carriage 

 آدم تنبل

 slovenly 
 negligent of neatness especially in 
dress and person 

 قت، سربه هوا، لچر، بد لباس، بی انضباطولنگار، شلخته، شورتی، بی د

 sludge 
 any thick, viscous matter 

 خره، لجن، گل و الي (درته آب)، غریزن، غلیزن

 sluggish 
 moving slowly 

 تنبل، بی حال، کم کار، لش

 slum 
 a district of a city marked by poverty 

 محله ي فقیرنشین، گدا محله، کوخگاه، زاغه

 slumber 
 be asleep 

 بودن، در خواب گذراندنخوابیدن، خفتن، خسبیدن، خواب 

 slump 
 fall or sink heavily 

 (ناگهان و محکم) افتادن، فرو افتادن

 slur 
 utter indistinctly 

معموال ) نادیده انگاشتن، زیر سبیلی رد کردن، الپوشانی کردن، ماست مالی کردن
 (over :با

 slurry 
 a suspension of insoluble particles 
usually in water 

 بنایی) دوغاب(

 sluttish 
 casual and unrestrained in sexual 
behavior 

 شلخته، پچل، کثیف

 sly 
 marked by skill in deception 

 (محلی) ماهر، زبردست

 smart 
 characterized by quickness and ease in 
learning 

 درد کردن (درد) تیرکشیدن،

 smash 
 hit violently 

ا شدت زیاد) خرد کردن، خرد و خاك شیر کردن، داغان کردن، (با سروصدا ی
 شکاندن، شکستن، له کردن، لهاندن

 smear 
 smudge or soil by smudging 

 چسبناك یا کثیف) پوشاندن، مالیدن، ملوث کردن، آغشتن(با چیز چرب یا 

 smell 
 the faculty that enables us to 
distinguish scents 

 شیدن، استشمام کردن، بوییدن، بوي چیزي را احساس کردنبو کردن، بو ک

 smirk 
 smile affectedly or derisively 

 پوزخند زدن، نیش باز کردن

 Smith 
 Scottish economist who advocated private 
enterprise and free trade (1723-1790) 

 (هم می گویند ironsmith یا blacksmith) آهنگر

 smog 
 air pollution by a mixture of smoke and 
fog 

مه دود، هواي آلوده به دود و غبار، دود  (fog و smoke : از ترکیب)
 مه، دمدود
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 smooth 
 having a surface free from roughness or 
irregularities 

 ن و چروك، بی موج، صیقلیصاف (بی پستی و بلندي) هموار، بی چی

 smother 
 deprive of oxygen and prevent from 
breathing 

 خفه کردن، از هوا محروم کردن

 smug 
 marked by excessive complacency or self-
satisfaction 

 (در اصل) خوش ظاهر، تر و تمیز، شیک

 smuggle 
 import or export without paying customs 
duties 

 قاچاق کردن، گریزه آوردن (یابردن)

 snack 
 a light informal meal 

خوراك سبک، خوراك سرپایی، خوراك کوچک (مانند چاشت یا عصرانه یا لقمه ي 
 پیش از خواب)، شب چره، گزك، لهنه، ناشتاشکن

 snap 
 separate or cause to separate abruptly 

 کسی را گرفتن گاز زدن، (ناگهان) گاز گرفتن، پاچه ي

 snap up 
 get hold of or seize quickly and easily 

 گاز زدن، (ناگهان) گاز گرفتن، پاچه ي کسی را گرفتن

 sniper 
 a marksman who shoots from a concealed 
place 

 تیرانداز (از کمینگاه)، تیرانداز پنهان

 snobbish 
 characteristic of those who incline to 
social exclusiveness 

 پر افاده، مغرور

 snorkeling 
 skin diving with a snorkel 

 (در زیر دریایی ها) دستگاه هواکش

 snowboarding 
 the act of sliding down a snow-covered 
slope while standing on a snowboard 

 

 snub 
 refuse to acknowledge 

 ، تشر زدن(در اصل) حرف کسی را قطع کردن

 snuggle 
 move or arrange oneself in a comfortable 
and cozy position 

 به آغوش کسی پناه بردن، (براي گرم شدن یا محبت) خود را به کسی چسباندن

 soak 
 submerge in a liquid 

 (کامال) خیس کردن، تر کردن، آغاردن، ژفیدن

 soak up 
 take in, also metaphorically 

 کامال) خیس کردن، تر کردن، آغاردن، ژفیدن(

 soar 
 rise rapidly 

 (در هوا) اوج گرفتن، باالرفتن، (در ارتفاع باال) پرواز کردن، فرازیدن

 sober 
 not affected by a chemical substance, 
especially alcohol 

 (drunk در برابر: مست) میانه رو در آشامیدن مشروب الکلی، هشیار

 so-called 
 doubtful or suspect 

 ر که می گویند، معروف بهبه اصطالح، آنطو

 soccer 
 a football game in which two teams of 11 
players try to kick or head a ball into 
the opponents' goal 

 فوتبال

 sociable 
 inclined to or conducive to 
companionship with others 

 ی، معاشرتی، آمیزگار، مردم آمیز، هامه دوستاجتماع

 social 
 living together or enjoying life in 
communities 

 اجتماعی، مردمگانی، همزیگانی، همگینی، گروهگانی، هامی
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 social gathering 
 a gathering for the purpose of promoting 
fellowship 

 گردآوري، جمع آوري

 socialise 
 prepare for social life 

socialize 

 socialism 
 a political theory advocating state 
ownership of industry 

 سوسیالیسم، جامعه گرایی

 socialist 
 advocating the state ownership of 
industry 

بزرگ)  3-( S بزرگ) عضو حزب سوسیالیست S )-2 سوسیالیست، جامعه گراي
هم می  socialistic) سوسیالیست، سوسیالیستیوابسته به حزب 

 (ندگوی

 socialization 
 the adoption of the behavior of the 
surrounding culture 

 اجتماعی کردن

 society 
 an extended group having a distinctive 
cultural organization 

 اجتماع، جامعه، همزیگان، گروهگان، همباش، هامه

 sociology 
 the study and classification of human 
societies 

 جامعه شناسی، هامه شناسی

 sofa 
 an upholstered seat for more than one 
person 

 (از ریشه ي عربی : صفه) کاناپه، نیمکت مبلی

 soil 
 material in the top layer of the surface 
of the earth 

 خاك

 soil conditioner 
 a chemical substance used to improve the 
structure of the soil and increase its 
porosity 

 خاك

 sojourn 
 a temporary stay 

 موقتا اقامت کردن، چند صباحی ماندن

 solar 
 relating to the sun or utilizing the 
energies of the sun 

 یوابسته به خورشید، خورشیدي، آفتابی، شمس

 solar energy 
 energy from the sun that is converted 
into thermal or electrical energy 

 (در اصل) قدرت بیان، گویایی

 solar panel 
 electrical device consisting of a large 
array of connected solar cells 

 ي خورشیدي می سازد)آفتابگیر (که براي خانه ها و فضاناوها و غیره انرژپهنه ي 

 sole 
 the underside of the foot 

 کف پا

 solemn 
 dignified and somber in manner or 
character 

 صادقانه، صمیمانه، از ته دل، از صمیم قلب

 solicitor 
 a British lawyer who gives legal advice 

 درخواست کننده ي کمک یا اعانه و غیره، مشتري جوینده

 solicitude 
 a feeling of excessive concern 

 انی، دلواپسی، اضطرابنگر

 solidarity 
 a union of interests or purposes among 
members of a group 

 یگانگی، یکپارچگی، همبستگی، وحدت، اتفاق نظر

 solidify 
 become firm 

یا شدن، سخت  جامد شدن یا کردن، دج کردن یا شدن، بربست کردن، سفت کردن
 کردن یا شدن، ماسیدن

 solitary 
 not growing or living in groups or 
colonies 

 تک، تنها، یکه و تنها
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 solitude 
 a state of social isolation 

 انزوا، تنهایی، تک زیستی، گوشه نشینی

 soluble 
 capable of being dissolved in some 
solvent 

 ، قابل حل، واگشاپذیر(در آبگونه) حل شدنی

 solution 
 a homogeneous mixture of two or more 
substances 

 (مسئله و غیره) حل، روش حل کردن، پژنگ، راه حل، جواب

 solve 
 find the answer to or understand the 
meaning of 

اه (مسئله و غیره) حل کردن، پژنگ یافتن، پاسخ یابی کردن، جواب پیدا کردن، ر
 حل پیدا کردن

 solvent 
 capable of meeting financial obligations 

 در برابر: ناقادر به پرداخت بدهی ها) قادر به پرداخت بدهی ها
insolvent) 

 somber 
 grave or even gloomy in character 

 تیره، تاریک، تیره و تاریک

 somewhat 
 to a small degree or extent 

 ي، به مقداري، کمی، مختصري، نسبتاتا اندازه ا

 sonic 
 having or caused by speed equal to the 
speed of sound 

 وابسته به صدا، صدایی، آوایی، صوتی

 sophisticate 
 a person who is cultured and has worldly 
experience 

 sophisticated رجوع شود به

 sophisticated 
 having worldly knowledge and refinement 

 ، پخته، چشم و گوش باز، پیراسته، آگاه، بافرهنگ، بامعرفته، واردفرهیخته، کارکشت

 sophomore 
 a second-year undergraduate 

 (دانشگاه) دانشجوي سال دوم، سال دومی

 sore 
 causing misery or pain or distress 

 دردناك، درد

 sorrow 
 an emotion of great sadness associated 
with loss 

 ن، غصه، آدرنگ، نژندي، تاسه، سوگ، دقغم، اندوه، حز

 source 
 the place where something begins 

 سرچشمه، چشمه، نشتگاه

 south 
 the direction corresponding to the 
southward cardinal compass point 

 بی (به ویژه جنوبگان یا قطب جنوب)بزرگ) نیمکره ي جنو S )-2 جنوب، نیمروز

 South America 
 a continent in the western hemisphere 
connected to North America by the Isthmus 
of Panama 

 کیلومتر مربع) 00032871اقلیم آمریکاي جنوبی (

 southbound 
 moving toward the south 

 عازم جنوب، راهی جنوب

 souvenir 
 something of sentimental value 

 ره آورد، سوغات، ارمغانیادگاري، یادآور، 

 sovereign 
 a nation's ruler usually by hereditary 
right 

 برتر، ابر، عالی، عالیترین، باالترین

 sown 
 sprinkled with seed 

 sow قسمت سوم

 spacecraft 
 a craft capable of traveling in outer 
space 

 space) ا، فضا پیمافضاناو، کیهان پیما، سفینه ي فضایی، سپهر پیم
capsule هم می گویند) 

 spacious 
 having ample room 

 جادار، گنجا، پرگنجایش، فراخ
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 spade 
 hand shovel that can be pushed into the 
earth with the foot 

 (هم می گویند shovel) بیل

 span 
 the distance or interval between two 
points 

 اینچ)، شبر، پنک 9زا) وجب (حدود (معیار سنتی درا

 spare 
 more than is needed, desired, or 
required 

، کوتاهی کردن، غفلت کردن، مضایقه فرو گذار کردن، فروگذاشتن، قصور کردن
 کردن

 spark 
 a small fragment of a burning substance 

 ه، ژابیز، ایژك، اخگر، لخچه، لخشه، آییژابیز، جرق

 sparse 
 not dense 

 کم پشت، تنک، پراکنده، نامتراکم، تک و توك

 spasm 
 a painful and involuntary muscular 
contraction 

گرفتگی عضله، انقباض عضالنی، ترنجش، ترنجیدگی، شنجه، تشنج، اسپاسم، 
 گهتازي

 spasmodic 
 occurring in spells and often abruptly 

ولنج، قولنجی، شنجه اي، اسپاسمی، تگی ناگهانی عضله یا قوابسته به یا همانند گرف
 ترنجشی، تشنجی

 spatial 
 pertaining to the expanse in which 
things are located 

 کیهانی، فضایی، فرازمانی، گرزمانی

 spawn 
 the mass of eggs deposited by fish or 
amphibians or mollusks 

 کردن، بچه زایی کردن (به ویژه ماهی) تخم ریزي

 specialise 
 devote oneself to a special area of work 

serialize 
 

 specialist 
 an expert devoted to one occupation or 
branch of learning 

 ار، ویژه گر، متخصصویژه ک

 specialize 
 become more focused on an area of 
activity or field of study 

 specify جوع شود بهر

 specialized 
 developed or designed for a particular 
activity or function 

specialize 

 specialness 
 the quality of being particular and 
pertaining to a specific case or instance 

spectatress 

 specialty 
 an asset of special worth or utility 

 ویژگی، خاصیت یا صفت منحصر به فرد

 species 
 taxonomic group whose members can 
interbreed 

 نوع، قسم، جور

 species 
 a specific kind of something 

 نوع، قسم، جور

 specific 
 stated explicitly or in detail 

 ضح، دقیقمشخص، روشن، وا

 specification 
 the act of naming explicitly 

 ویژه، اختصاصی، خاص

 specified 
 clearly and explicitly stated 

 معین، مشخص، معلوم

 specify 
 be particular about 

 مشخص کردن، نشان دادن
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 specimen 
 a bit of tissue or fluid taken for 
diagnostic purposes 

 نمونه

 spectacle 
 something or someone seen, especially a 
notable sight 

 منظره، صحنه ي تماشایی، نگرگاه، چشم انداز، دورنما

 spectacular 
 sensational in appearance or thrilling 
in effect 

 وابسته به یا همانند نمایش، نمایش وار، نمایشی

 spectator 
 a close observer; someone who looks at 
something 

 ، دیدورتماشاگر، تماشاچی

 spectrum 
 a broad range of related objects, 
values, or qualities 

 بیناب، طیف

 speculate 
 reflect deeply on a subject 
(درباره ي جنبه هاي مختلف چیزي) اندیشیدن، (با حدث و قیاس) فکر کردن، گمان 

 رورزي کردن، نگکردن، خرد پردازي کردن، گمان پردازي کردن کردن، گمانه زنی

 speculation 
 continuous contemplation on a subject of 
a deep nature 

 گمان پردازي، خرد پردازي، گمان، گمانه زنی، حدس و قیاس، نگرورزي

 speech 
 communication by word of mouth 

 ن وريگفتار، تکلم، زباسخنگویی، سخن، 

 spell 
 a period of indeterminate length marked 
by some condition 

 هجی کردن، (درست) امال کردن

 spelunk 
 explore natural caves 

 
 

 

 sphere 
 a round three-dimensional closed surface 

 کره

 sphinx 
 one of a number of large stone statues 
with the body of a lion and the head of a 
man that were built by the ancient 
Egyptians 

 (مصر) ابوالهول

 spice 
 any of a variety of pungent aromatic 
vegetable substances used for flavoring 
food 

 ادویه، دیگ افزار، بوزار

 spill 
 flow, run or fall out and become lost 

 عی به هدر دادن) ریختن، پشنجیدنبا تدا -(آبگونه 

 spin 
 revolve quickly and repeatedly around 
one's own axis 

 ریسیدن، رشتن، تابیدن، ریسندگی کردن، نخ ریسی کردن

 spine 
 the series of vertebrae forming the 
backbone 

 (برخی گیاهان مانند گل محمدي) تیغ، خار

 spiral 
 something wound in a continuous series 
of loops 

 نی، پیچه، لیسکی، توفند، مارپیچی، پیچا، پیچهمارپیچ، حلزو

 spiritual 
 lacking material body or form or 
substance 

 روحی (در برابر جسمی یا بدنی)، روانی

 spit 
 the act of spitting (forcefully 
expelling saliva) 

 ، خدوانداختن، آب دهان انداختنتف کردن (یا انداختن)

 spite 
 meanness or nastiness 

 لج، غرض، بد خواهی، کینه



                                            IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

288 
 

 splash 
 cause (a liquid) to spatter about, 
especially with force 

 یدن، اشپوختن، پشنجیدن(آبگونه را) پاش

 splendid 
 characterized by grandeur 

 باشکوه، پرجالل، مجلل، شکوهمند

 splendor 
 the quality of being magnificent or 
grand 

 درخشانی، درخشندگی، تابناکی، رنگ و آب

 splint 
 a thin piece of wood 

 تخته ي شکسته بندي

 split 
 separate into parts or portions 

از درازا) شکستن، شکافتن، کافتن، لپه کردن یا شدن، واکافیدن،  -(به ویژه چوب 
 نکفانید

 spoil 
 make a mess of, destroy or ruin 

 اه کردن، از بین بردنتب

 spoilage 
 the act of spoiling something by causing 
damage to it 

گندایی، گندیدگی، فاسد شدگی، پوسیدگی، خرابی (گوشت و سبزي و غیره)، 
 آبگزشدگی

 sponge 
 primitive multicellular marine animal 
whose porous body is supported by a 
fibrous skeletal framework; usually 
occurs in sessile colonies 

 موجودات آبزي و بی حرکت و حفره دار شاخه ي) (جانورشناسی) اسفنج
Porifera) 

 sponge up 
 absorb as if with a sponge 

 ر شاخه يجودات آبزي و بی حرکت و حفره دامو) (جانورشناسی) اسفنج
Porifera) 

 sponsor 
 an advocate who presents a person 

 بانی، برپاگر، برپاکننده

 spontaneity 
 the quality of coming from feelings 
without constraint 

 ،خودجوشی، خودآینديخود انگیختگی، خودبخودي

 spontaneous 
 said or done without having been planned 
in advance 

 بالمقدمه، خودانگیز، فی البدیهه خودانگیخته، خودبخود، خودجوش، خودآیند،

 sporadic 
 recurring in scattered or unpredictable 
instances 

گهگاهی، چندوقت یکبار، (از نظر زمان) پراکنده، متفرق، منقطع، ناپیوسته، تک و 
 توك

 sporadically 
 in an irregular or unpredictable manner 

 

 spot 
 a point located with respect to surface 
features of some region 

 لک، لکه، خجک، پیسه، سایه روشن، داغ

 spotted 
 having spots or patches 

 خال دار، خال مخالی، خط و خطدار

 spouse 
 a person's partner in marriage 

 همسر، زن، شوهر، شریک ازدواج

 sprawl 
 sit or lie with one's limbs spread out 

 گل و گشاد نشستن، (روي صندلی یا زمین یا تختخواب و غیره) ولوشدن

 spray 
 water in small drops in the atmosphere 

 ترشح، پوشاب (ذرات ریز آب که باد از سطح آب می خیزاند)، پشنگ

 spread out 
 extend in one or more directions 

 گشودن، (کاشی) شید کردنگستردن، پهن کردن، از هم باز کردن، از هم 

 spring 
 move forward by leaps and bounds 

 ورجستن، جهیدن، خیززدن، ورجه کردن، جست زدن، جستن، پریدن
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 spring up 
 come into existence; take on form or 
shape 

 زدن، جستن، پریدن ورجستن، جهیدن، خیززدن، ورجه کردن، جست

 springboard 
 a beginning from which an enterprise is 
launched 

 diving board رجوع شود به

 sprinkle 
 scatter with liquid; wet lightly 

 (آبگونه یا شن و غیره) پاشیدن، افشاندن

 spur 
 a prod on a rider's heel used to urge a 
horse onward 

 مهمیز

 spy 
 (military) a secret agent hired by a 
state to obtain information about its 
enemies or by a business to obtain 
industrial secrets from competitors 

 جاسوس، آبشت، انیشه، مامور مخفی

 squabble 
 a quarrel about petty points 

 ه، گفتگوي تنددادو بیداد، کلنجار، یک به دو، مشاجر

 squander 
 spend thoughtlessly; throw away 

اسراف کردن، ولخرجی کردن، ضایع کردن، هدر دادن، حرام کردن، نفله کردن، 
 هرزدادن

 square 
 a polygon with four equal sides and four 
right angles 

 بر)مربع (داراي چهار گوشه و چهار پهلوي برا

 squash 
 any of numerous annual trailing plants 
of the genus Cucurbita grown for their 
fleshy edible fruits 

 کوبیدن و خمیر کردن، له کردن

 squeeze 
 press firmly 

 دن، شپیلیدن، افشردنبه هم فشردن، (از دو یا چند سو) فشار دادن، فشر

 squire 
 a man who attends or escorts a woman 

هاي قرون وسطی خدمت می ن اشرافی که به عنوان مالزم و نوچه به شوالیه (جوا
 کرد) نوچه ي سلحشور

 stab 
 poke or thrust abruptly 

زخم کردن) چاقو زدن، دشنه فروکردن، شمشیر فرو کردن،  سوراخ یا -(با فروکردن 
 خالندن، سوراخ کردن، فروکردن

 stabilise 
 support or hold steady and make 
steadfast, with or as if with a brace 

seamilike 

 stability 
 the quality or attribute of being firm 
and steadfast 

 ثبات، پابرجایی، پرداس، برجایی، پایایی، درواخی

 stabilize 
 become constant or more constant 

کردن یا شدن، در واخ کردن یا  داراي ثبات کردن یا شدن، برجاکردن یا شدن، پابرجا
 یا شدنشدن، پایا کردن 

 stabilize 
 support and make steadfast 
داراي ثبات کردن یا شدن، برجاکردن یا شدن، پابرجا کردن یا شدن، در واخ کردن یا 

 شدن، پایا کردن یا شدن

 stabilize 
 keep from fluctuating or put into an 
equilibrium 

ن یا شدن، در واخ کردن یا کردن یا شدن، برجاکردن یا شدن، پابرجا کرد باتداراي ث
 شدن، پایا کردن یا شدن

 stable 
 resistant to change of position or 
condition 

 ثابت، پابرجا، ناجنبا، برجا، باثبات

 stack 
 an orderly pile 

 به شکل مخروط)ا کاه یا علف و غیره) کپه، خرمن، پشته (معموال (هیزم ی
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 stadium 
 a large structure for open-air sports or 
entertainments 

متر، زمین سر راست  581(یونان و روم باستان) یکان سنجش درازا برابر با حدود 
مسابقه هاي دو که در دو طرف آن جایگاه پله متر) ویژه ي  581(معموال به درازاي 

 مین دو، مسیر دومانند تماشاچیان قرار داشت، ز

 staff 
 a strong rod or stick with a specialized 
utilitarian purpose 

 عصا، چوبدستی

 stage 
 any distinct time period in a sequence 
of events 

 سکوب، سکو، اسکله

 stagger 
 walk with great difficulty 

 یدن، گیج گیج خوردنتلوتلو خوردن، پیلی پیلی خوردن، سکندري رفتن، ناو

 staggering 
 so surprisingly impressive as to stun or 
overwhelm 

 سرگیجه آور، سرسام آور، گیج کننده

 stagnate 
 stand still 

راکد بودن یا شدن یا کردن، ایستا کردن یا شدن یا بودن، استاده کردن، ناروان 
 کردن

 stagnation 
 a state of inactivity 

 ، بیروحی، ایستادگی، ناروانی، بیحرکتی، تعطیلرکود

 stain 
 make dirty or spotty, as by exposure to 
air 

 لک انداختن،لک کردن، لکه کردن، گوداب انداختن

 stainless 
 (of reputation) free from blemishes 

 بی لک، بی پیسه

 staircase 
 a way of access consisting of a set of 
steps 

 پلکان، راه پله، پله ها، رازینه
 

 stake 
 a strong wooden or metal post driven 
into the ground 

(چوب یا فلز نوك تیز که براي نگهداري گیاه یا مرزنمایی به زمین فرو می کنند) 
 له، میخ چوبی (بزرگ)دیرك، تیر، تیرچه، چوب، می

 stale 
 lacking freshness, palatability, or 
showing deterioration 

 مانده(نان و غیره) بیات، 

 Stalinization 
 social process of adopting (or being 
forced to adopt) the policies and 
practices of Joseph Stalin 

 (در شوروي سابق) استالین زدایی

 stalk 
 a slender or elongated structure that 
supports a plant 

 م هاي بلند برداشتن، شلنگ انداختنشق راه رفتن، باغرور یا وقار گام برداشتن، گا

 stall 
 a small area set off for special use 

 (مهجور) اصطبل، طویله

 stamen 
 the pollen-producing reproductive organ 
of a flower 

 (گیاه شناسی) پرچم

 stammer 
 speak haltingly 

 کنت، گیر، تته پته(زبان) ل

 stamp 
 walk heavily 

 ین) پاي کوفتن(برزم

 stamp collection 
 a collection of stamps 

 گرد آوري، جمع آوري، وصول، جمع کردن

 stance 
 a rationalized mental attitude 

رار گیري، وضع بدن، طرز ایستادن (مثال هنگام شمشیربازي یا زدن توپ)، (طرز) ق
 شتاندام نه
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 standard 
 a basis for comparison 

 یرق، لواي سه گوش، علم، درفشپرچم، ب

 standpoint 
 a mental position from which things are 
viewed 

 دیدگاه، نظر، نقطه ي نظر

 staple 
 material suitable for manufacture or use 
or finishing 

 محصول عمده، کاالن فرورد

 starch 
 a complex carbohydrate in seeds, fruits, 
and pith of plants 

 C6H10O5(n) نشاسته

 stare 
 look at with fixed eyes 

(از روي شگفتی یاخشم یا کنجکاوي و غیره)خیره نگاه کردن، زل زدن، چشم 
 دوختن، چشم زهره رفتن، زل زل نگاه کردن

 stark 
 severely simple 

 (تداعی منفی)

 startle 
 surprise greatly 

ی)، دچار هول و تشویش ناگهانی کردن، از ترس ناگهان یکه خوردن یا دادن (به ویژه
واچرتیدن، (با تکان یا نگرانی ناگهانی) از خواب بیدار شدن، از جا پریدن یا پراندن، 

 دل توي دل کسی نماندن

 startling 
 so remarkably different or sudden as to 
cause momentary shock or alarm 

 انگیزوحش، شگفت تکان دهنده، م

 starvation 
 a state of extreme hunger 

 گرسنگی (کشیدن یا دادن)

 starve 
 die of food deprivation 

 از گرسنگی مردن یا کشتن
 
 
 

 stash 
 save up as for future use 

 یم کردن، اندوختنمخفی) بري روز مبادا ذخیره کردن، پنهان کردن، قا(در محل 

 state 
 the way something is with respect to its 
main attributes 

 وضع، حالت، (جمع) شرایط، ایستانه

 state of the art 
 the highest degree of development of an 
art or technique at a particular time 

 پیشرفته ترینمطابق آخرین پیشرفت هاي علمی (و غیره)، آخرین، 

 statement 
 the act of affirming or asserting 
something 

 اظهار، گفته، بیان

 static 
 not in physical motion 

 (dynamic :در برابر) ناپویا

 stationary 
 not capable of being moved 

 ناجنبا، غیر متحرك، بی حرکت

 stationery 
 paper cut to an appropriate size for 
writing letters 

 حریرنوشت افزار، لوازم الت

 statistic 
 a datum that can be represented 
numerically 

 (statistical :بیشتر می گویند) آماري، وابسته به آمار

 statistical 
 of or relating to the interpretation of 
quantitative data 

 آماري، وابسته به آمار

 statistics 
 a branch of mathematics concerned with 
quantitative data 

 آمار
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 statue 
 a sculpture representing a human or 
animal 

 تندیس، مجسمه، پیکره

 status 
 the condition or someone or something at 
a particular time 

 (حقوق) وضع حقوقی، وضعیت قانونی

 status quo 
 the existing state of affairs 

 د، چونی موجود(التین) وضع موجو

 stave off 
 prevent the occurrence of; prevent from 
happening 

 چوبی یا فلزي بدنه ي بشکه) چوب چلیک، تخته ي بشکه(تخته هاي باریک 

 steady 
 securely in position; not shaky 

 رك، بی تکان، لق نکردنیناجنبا، بی حرکت، بی جنبش، بی تح

 stealthy 
 marked by quiet and caution and secrecy 

 خفی ،نهفتهنهان، پنهان، م

 steam 
 water at boiling temperature diffused in 
the atmosphere 

 بخار آب

 steep 
 having a sharp inclination 

 (شیب) تند، نشیبپر شیب، سر باال، سر پایین، سراشیب، شیب دار، تنده، 

 steer 
 be a guiding or motivating force or 
drive 

 (اتومبیل یا کشتی و غیره) راندن، هدایت کردن، بردن

 stem 
 cylinder forming a long narrow part of 
something 

 (گیاه) ساقه، بن
 
 
 
 

 stereo 
 reproducer in which two microphones feed 
two or more loudspeakers to give a three-
dimensional effect to the sound 

 (stereophonic : مخفف)

 stereoscopic 
 of or relating to stereoscopy 

 برجسته نمایشی، وابسته به برجسته نمایی

 stereotype 
 a conventional or formulaic conception 
or image 

 کلیشه

 stern 
 of a strict bearing or demeanor; 
forbidding in aspect 

 بی گذشت، بی خمش، غیرقابل انعطاف، مستبد، خمش ناپذیر سختگیر، خشن،

 stick 
 a long thin implement resembling a 
length of wood 
شاخه ي درخت (به ویژه اگر خشک و از درخت بریده یا شکسته شده باشد)، ترکه، 

 چوب، هیزم، تکه (چوب)

 sticking out 
 extending out above or beyond a surface 
or boundary 

 از، به بیرون، بیرون، خارج، برون دور از، بیرون از، در فاصله از، خارج

 sticky 
 having the sticky properties of an 
adhesive 

 چسبناك، چسبان، چسبنده، دوسنده

 stiff 
 incapable of or resistant to bending 

 ، سخت، خمش ناپذیر، سختهسفت

 stifled 
 held in check with difficulty 

stalled 

 stigma 
 a symbol of disgrace or infamy 

 (قدیمی) داغ (که براي شناسایی به بردگان یا تبهکاران می زدند)
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 stimulant 
 any stimulating information or event; 
acts to arouse action 

 یزگر، مشوق، محرك، انگیختگر، وژولندهانگیزان، انگ

 stimulate 
 cause to act in a specified manner 

 انگیزاندن، تحریک کردن، بشوالندن، برانگیختن، ترغیب کردن

 stimulating 
 that stimulates 

 محركمهیج، 

 stimulus 
 any information or event that acts to 
arouse action 

انگیختار، شوند، زیست شناسی) انگیزه، انگیزان، انگیزگر، محرك،  -(روان شناسی 
 وژول

 sting 
 deliver a sudden pain to 

 گزیدن، نیش زدن

 stingy 
 unwilling to spend 

 خسیس، کنس، گران کیسه، ژگور، تنگ چشم، کم کاسه، ناخن خشک، ممسک

 stint 
 supply sparingly and with restricted 
quantities 

 محدودیت، حد، کرانبندي

 stipulate 
 make an express demand or provision in 
an agreement 
 (در قرارداد یا توافق نامه و غیره) قید کردن، تصریح کردن یا شدن، الزام آور کردن

 stir 
 move an implement through 

 (مالیم یا کم) تکان دادن، همزدن، بشوالندن، جم دادن

 stirring 
 exciting strong but not unpleasant 
emotions 

 فعال، پر کنش، پر مشغله، پر رونق

 stitch 
 a link or loop made by sewing, knitting, 
or needlework 

 بخیه، کوك

 stock 
 a supply of something available for 
future use 

 درخت تنه ي

 stockpile 
 something kept back or saved for future 
use 

ی نیاز یا کمبودهاي آینده) اندوختن، انباشتن، ذخیره (به ویژه به خاطر پیش بین
 کردن، انبار کردن، تلمبار کردن

 stoop 
 bend one's back forward from the waist 
on down 

(بدن خود را) خم کردن، دوال کردن یا شدن، خمیده کردن یا شدن یا بودن، قوز 
 کردن

 storey 
 a structure consisting of a room or set 
of rooms at a single position along a 
vertical scale 

 (story :امریکا) ساختمان) طبقه، اشکوب -(انگلیس 

 storm 
 a violent weather condition with winds 
64-72 knots (11 on the Beaufort scale) 
and precipitation and thunder and 
lightning 

 وه ریزشریزش کوه، زمین لغزه، ک

 storyline 
 the plot of a book or play or film 

sterilize 

 stout 
 having rugged physical strength 

 دلیر، دالور، بی باك، نترس

 stove 
 a kitchen appliance used for cooking 
food 

 (آشپزخانه)فر، اجاق، خوراکپز

 straight 
 having no deviations 

 جراست، مستقیم، ه

 straightforward 
 pointed directly ahead 

 راست، سرراست، مستقیم
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 strain 
 exert much effort or energy 

 کشیدن، داراي کشش کردن

 strainer 
 a filter to retain larger pieces while 
smaller pieces and liquids pass through 

پالونه، (اصفهانی) سماق پالون، پاالگر، سرنده، پرویزن، صافی، موبیز، پاالوان، راوك، 
 آبکش

 strait 
 a narrow channel joining two larger 
bodies of water 

 ، مخمصه، گرفتاري، هنگامه، گیرو دار، مضیقه(معموال جمع) تنگنا

 strand 
 bring to the ground 

 لودخانه، کرانه، کناره، دریاکنار، رودکنار، ساحزمین کنار دریا یا ر

 strand 
 line consisting of a complex of fibers 
twisted together 

 ار دریا یا رودخانه، کرانه، کناره، دریاکنار، رودکنار، ساحلزمین کن

 strap 
 an elongated leather strip (or a strip 
of similar material) for binding things 
together or holding something in position 

 (فلزي یا چرمی و غیره) تسمه، بند، نوار

 strategist 
 an expert in systematic plans of action 

 رزم تدبیرگر، رزم ترفندگر، لشگرآرا

 strategy 
 an elaborate and systematic plan of 
action 

 (tactics در برابر: رزم آرایی) ند، لشگر آراییرزم تدبیر، استراتژي، رزم ترف

 straw 
 plant fiber used e.g. for making baskets 
and hats or as fodder 

 کاه، نایزه، خس، ماشوره، گوشوارك، بوریا، نال، پوشال، جگن

 stray 
 wander from a direct course or at random 

دن، گمراه شدن، ول گشتن، (از گله و غیره) ش (از راه خود یا محدود و غیره) خارج
 شدن، ولگردي کردن، (دام) فرارکردنجدا 
 

 stream 
 a natural body of water flowing on or 
under the earth 

 جوي، نهر، جویبار، کملکان

 street 
 a thoroughfare that is lined with 
buildings 

 خیابان، کوي

 strength 
 the property of being physically or 
mentally powerful 

 توانایی، قوت، زور، قوه، قدرت، توان نیرو،

 strengthen 
 make strong or stronger 

ا کردن، نیرو بخشیدن یا گرفتن، رمق گرفتن نیرومند شدن یا کردن، تقویت شدن ی
 یا دادن، توان دادن، قوي شدن یا کردن

 strenuous 
 taxing to the utmost; testing powers of 
endurance 

 و، پرتقال، پرکوشش، نیروگیرپرتنش، پرتکاپ

 stress 
 special emphasis attached to something 

 تنش، کشش (مقدار نیروي وارده بر واحد سطح)، کشیدگی، فشار

 stressor 
 any agent that causes stress to an 
organism 

stress _ 

 stretch 
 extend one's limbs or muscles, or the 
entire body 

 یا بدن یا شاخه و غیره را) دراز کردن، (خود را) کشیده کردنست یا پا (د

 strew 
 spread by scattering 

 پاشیدن، افشاندن، ریختن، پاشاندن

 stride 
 walk with long steps 

 گام بلند برداشتن، شلنگ انداختن، قدم بلند برداشتن

 strident 
 unpleasantly loud and harsh 

 گوشخراش(صدا) خشن، 
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 strike 
 deliver a sharp blow, as with the hand, 
fist, or weapon 

 زدن، ضربه زدن، کوفتن، کوبیدن، وارد آوردن

 striking 
 having a quality that thrusts itself 
into attention 

 در حال اعتصاب

 string 
 a lightweight cord 

 ریسمان، نخ، رشمه

 stringent 
 demanding strict attention to rules and 
procedures 

 شدید، سخت، فرسخت

 strip 
 take off or remove 
(رخت) کندن، درآوردن، برهنه کردن یا شدن، لخت کردن یا شدن، عریان کردن یا 

 شدن، لخت و عور کردن یا شدن

 stripe 
 a narrow marking of a different color or 
texture from the background 

و غیره با زمینه فرق دارد) نواره، پلنگی، راه، راه راه،  (نواره اي که از نظر رنگ یا بافت
 خط

 striped 
 marked or decorated with stripes 

 راه راه، نواره دار، خطدار، پلنگی

 strive 
 attempt by employing effort 

 یدن، چخیدن، تقال کردن(سخت) کوش پو کردن، تالش کردن، جد و جهد کردن،تکا

 striving 
 an effortful attempt to attain a goal 

striking 

 stroke 
 a single complete movement 

 ضربه، تکانه، ضربت، کوبه، کوبش، کوب، برخورد، کورس

 stroll 
 a leisurely walk, usually in some public 
place 

 ان گز کردنقدم زدن، سالنه سالنه راه رفتن، خیاب

 struck 
 (used in combination) affected by 
something overwhelming 

 strike : زمان گذشته و اسم مفعول

 structural 
 relating to the composition of something 

 ساختاري، ساختی

 structure 
 a complex entity made of many parts 

 ساختار، ساخت

 stubborn 
 tenaciously unwilling to yield 

چشم سفید، کله شق، خیره سر،  سرسخت، مصمم، یک دنده، لجول، لجباز، خودراي،
 سمج

 studio 
 workplace for the teaching or practice 
of an art 

 یه، هنرگاه(به ویژه عکاسی یا نقاشی یا موسیقی) کارگاه، استودیو، آتل

 studious 
 characterized by diligent learning and 
fondness for reading 

 وابسته به یا مشغول به تحصیل یا مطالعه، پژوهشی، پژوهشگرانه

 stuff 
 the tangible substance that goes into a 
physical object 

 ماده

 stuffy 
 lacking fresh air 

 کردهخفه، دم  (اتاق یا هوا و غیره)

 stumble 
 miss a step and fall or nearly fall 

سکندري خوردن، چوخیدن، شکر فیدن،(پاي کسی به چیزي) گیر کردن، 
 اشکوخیدن

 stun 
 make senseless or dizzy by or as if by a 
blow 

 ، مدهوش کردن، از حال بردن(مثالبا ضربه) بیهوش کردن،از هوش بردن
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 stunning 
 causing bewilderment, shock, or 
insensibility 

 جذاب، گیرا، دلفریب

 stunt 
 check the growth or development of 

 هنرنمایی، کار نمایشی، شیرینکاري

 stutter 
 speak haltingly 

 stammer رجوع شود به

 style 
 how something is done or how it happens 

 وشتن روي موم)، قلم حکاکی(عهد باستان) قلم (براي ن

 stylish 
 having elegance or taste or refinement 
in manners or dress 

 ، باب روز، مد روزشیک

 suave 
 having a sophisticated charm 

 خوش برخورد، نیک رفتار، مودب، آداب دان، فرهیخته

 subdue 
 put down by force or intimidation 

 پاي در آوردن، شکست دادن، مقهور کردن مغلوب کردن، از

 subject 
 some situation or event that is thought 
about 

 مطیع، زیر فرمان، منکوب، تحت قیمومت

 subjective 
 taking place within the mind and 
modified by individual bias 

 ذهنی، ویري

 sublime 
 of high moral or intellectual value 

 واال، ارجمند،برین، تعالی، آفرنگ، متعال

 subliminal 
 below the threshold of conscious 
perception 

 (روانشناسی) زیر آستانه اي، ناهشیار (انه)

 submarine 
 a submersible warship usually armed with 
torpedoes 

 زیر آبزي، زیست کننده در زیر آب یا دریا

 submerge 
 put under water 

 ن، ناغوش کردن، غوطه ور کردن(در آبگونه) فروبردن، زیر آب کرد

 submit 
 yield to the control of another 

یا تصمیم گیري یا تصویب) تقدیم کردن، دادن، ارائه کردن، احاله  (براي رسیدگی
 کردن، تسلیم کردن

 subordinate 
 an assistant subject to the authority or 
control of another 

 دون پایهزیر دست، مادون، مرئوس، 

 subscribe 
 pay as a contribution to a charity or 
service 

 (در پاي سند و غیره) امضا کردن، دستینه نهادن

 subscription 
 agreement expressed by signing your name 

 امضا، دستینه، صحه گذاري، دستینه گذاري

 subsequent 
 following in time or order 

 ویداد متعاقب یا پس رویدادوابسته به ر

 subsequently 
 happening at a time later than another 
time 

 پس ازان، سپس، بعدا

 subside 
 wear off or die down 

 و settle رجوع شود به) ته نشست کردن، رسوب کردن
precipitate) 

 subsidiary 
 functioning in a supporting capacity 

 یارگان، پساختکمکی، مکمل، 

 subsidise 
 support through subsidies 

subdivide 
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 subsidy 
 a grant paid by a government to an 
enterprise 

 ارانهی

 subsoil 
 the layer of soil between the topsoil 
and bedrock 

 

 substance 
 the real physical matter of which a 
person or thing consists 

 ماده

 substantial 
 real; having a material or factual 
existence 

 وابسته به یا داراي ماده، مادي

 substantiate 
 establish or strengthen as with new 
evidence or facts 

 واقعیت دادن، هستی دادن، تحقق بخشیدن

 substitute 
 a person or thing that can take the 
place of another 

 جانشین، عوض، معادل، هم ارز، بدل

 substitution 
 putting one thing or person in the place 
of another 

 جانشین سازي، عوض و بدل سازي، جانشینی

 subtle 
 difficult to detect or grasp by the mind 
or analyze 

 ده، نامتراکم، ناهمفشردهچگال، نامتکاثف، کم غلظت، ناچگال، بسیط، نافشرکم 

 subtlety 
 the quality of being difficult to detect 
or analyze 

 ظرافت، ریزه کاري، موبینی، ظریف انگاري، نازك انگاري

 subtract 
 deduct; calculate the difference between 
two numbers 

 تن، منها کردن، تفریق کردن(حساب) کاس
 
 

 subtropical 
 of or relating to or characteristic of 
conditions in the subtropics 

 وابسته به نواحی هم مرز نواحی استوایی، زیر استوایی، نیمه حاره
(subtropic هم می گویند) 

 suburb 
 a residential district located on the 
outskirts of a city 

 حومه، فراشهر، شهرك

 suburban 
 relating to or characteristic of or 
situated in suburbs 

 ی، فراشهري، شهرکستانیوابسته به حومه یا شهرك، حومه اي، شهرک

 subway 
 a rail system operating below the 
surface of the ground 

 مترو، راه آهن زیر زمینی

 succeed 
 attain success or reach a desired goal 

 جانشین شدن

 success 
 an event that accomplishes its intended 
purpose 

 کامیابی، کامروایی، موفقیت، کامکاري

 succession 
 the action or process of taking over an 
office or position 

 جانشینی

 successive 
 following in order without gaps 

 پیاپی، پشت سر هم، متوالی، پی در پی

 successor 
 a person who follows next in order 

 جانشین، (مقام) وارث، خلف

 succulent 
 tasty and full of juice 

 آبدار، پرآب

 succumb 
 give in or consent reluctantly 

 سرفرود آوردن، گردن نهادن، تسلیم شدن
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 sucker 
 a drinker who sucks (as at a nipple or 
through a straw) 

 (شخصی یا دستگاه) مکنده، مکشگر

 suffer 
 undergo or be subjected to 

 رنج بردن، (سختی یا درد و غیره) کشیدن

 suffice 
 be adequate, either in quality or 
quantity 

 کافی بودن، بسنده بودن، بسند کردن

 sufficiency 
 the quality of being enough for the end 
in view 

 بودنگی، کفایت، بس بسند

 sufficient 
 of a quantity that can fulfill a need or 
requirement 

 بسند، بسنده، کافی، بس

 suffocate 
 deprive of oxygen and prevent from 
breathing 

 فتنخفه کردن یا شدن، جلو دمزنی یا اکسیژن رسانی را گر

 suffragist 
 an advocate of the extension of voting 
rights 

 هوادار اعطاي حق راي (به ویژه به بانوان)

 suggest 
 make a proposal; declare a plan for 
something 

 پیشنهاد کردن، توصیه کردن، نظردادن

 suicidal 
 dangerous to yourself or your interests 

 دکشی، انتحاريوابسته به خو

 suitable 
 meant or adapted for an occasion or use 

 شایسته، زیبنده، مناسب، درخور، خورند، سازوار، مساعد، موافق، مقتضی
 
 
 

 suitcase 
 a portable rectangular container for 
carrying clothes 

 چمدان

 suite 
 the group following and attending to 
some important person 

 نمالزمان، پیروان، ملتزمین، همراها

 suitor 
 a man who courts a woman 

 خواستگار

 sulphuric acid 
 a highly corrosive acid made from sulfur 
dioxide 

 گوگردي

 sum 
 a quantity obtained by the addition of a 
group of numbers 

 مبلغ، وجه (وجوه)

 summarise 
 give a summary (of) 

submarine 

 summary 
 a brief statement that presents the main 
points 

 خالصه، کوته وار، ملخص، چکیده

 summit 
 the top or extreme point of something 

 قله، چکاد، شخ، نوك

 sumptuous 
 rich and superior in quality 

 پر هزینه، پر خرج

 Sunday 
 first day of the week 

 مسیحی و برخی دیگر)یکشنبه (روز تعطیل در کشورهاي 

 sundial 
 timepiece that indicates the daylight 
hours by the shadow that the gnomon casts 
on a calibrated dial 

 ساعت آفتابی



                                         IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

299 
 

 superabundance 
 a quantity that is more than what is 
appropriate 

 وفور

 superb 
 surpassingly good 

 ار خوب، تراز اول، درجه یکعالی، فرمند، بسی

 superficial 
 of, affecting, or being on or near the 
surface 

 سطحی، رویه اي، برونه اي

 superfluous 
 more than is needed, desired, or 
required 

 ز نیاز، اضافیزیادي، زائد، غیر ضروري، ناالزم، بیستار، بیش ا

 superior 
 of high quality or performance 

 باالتر، بلندتر، ابرتر، فرازتر

 superiority complex 
 an exaggerated estimate of your own 
value and importance 

 در برابر: خود کوچک بینی) (عقده) خود بزرگ بینی، خود برتر بینی
inferiority complex) 

 supersede 
 take the place or move into the position 
of 

 از دور خارج کردن، کنار گذاشتن، از اعتبار انداختن

 superstition 
 an irrational belief arising from 
ignorance or fear 

 خرافه، کژباور

 superstitious 
 showing faith in magic and ignorance of 
the laws of nature 

 اتی، وابسته به خرافات، کژباورانه، خرافیخراف

 supervise 
 watch and direct 

 سرپرستی کردن، نظارت کردن، مباشرت کردن، اداره کردن
 
 

 supervision 
 act or process of overseeing a person, 
group, or activity 

 مباشرت، نظارت، رسیدگی

 supervisor 
 one who has charge and direction of 

 سرپرست، ناظر، مدیر

 supplant 
 take the place or move into the position 
of 

 (بامکر یا خیانت و غیره) جاي کسی را گرفتن، غصب کردن

 supple 
 moving and bending with ease 

 خمش پذیر، قابل انعطاف، انعطاف پذیر، خم پذیر، نرم، خمشو

 supplement 
 an additional component that improves 
capability 

 گر، پایان گر، پساخت، رساگر، افزوده، اضافه، اضافی، بسمندگرمکمل، متمم، پر

 supplementary 
 functioning in a supporting capacity 

 اضافی، افزوده، تکمیلی، ضمیمه، کمکی، پساختی، بسمندي

 supply 
 circulate or distribute or equip with 

 ر اختیار گذاشتنهم کردن، تهیه کردن، تدارك کردن، تیار کردن، دفرا

 support 
 the act of bearing the weight of or 
strengthening 

 نگهداشتن، پشتواره بودن، محکم کردن

 supporting 
 the act of bearing the weight of or 
strengthening 

 ی یا ثانوي یا کمکی(فیلم و تئاتر و غیره) داراي نقش هاي فرع

 supportive 
 furnishing assistance 

 حامی، پشتیبان، مشوق، یاور

 suppose 
 expect or believe 

 انگاشتن، پنداشتن، گمان کردنفرض کردن، گرفتن، 



                                     IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

300 
 

 supposed 
 required or under orders 

 فرضی، انگاشتی، پنداري، گمانی

 supposedly 
 believed or reputed to be the case 

 فرضا، حدسا، ظاهرا، از قرار معلوم

 suppress 
 put down by force or authority 

 سرکوب کردن، منکوب کردن، خاموش کردن، فرونشاندن

 suppression 
 forceful prevention; putting down by 
power or authority 

 سرکوبی، سرکوب، فرونشانی، خفه سازي

 surely 
 definitely or positively 

 با اطمینان

 surf 
 waves breaking on the shore 

موج غلتان (بر روي ساحل یا آبسنگ یا صخره هاي آبگیر)، خیزاب، گوالك، آبخیز، 
 آبکوهه، غلتاب

 surface 
 the outer boundary of an artifact or a 
material layer 

 رو، برونه، نما، پوسته، باالیه، پوشش

 surfing 
 the sport of riding a surfboard toward 
the shore on the crest of a wave 

 (هم می گویند surfriding) (ورزش) غلتاب سواري، موج سواري

 surge 
 rise and move, as in waves or billows 

 موج بزرگ، آب توده، آبکوه، بزرگ آبخیز، بزرگ کشند

 surgeon 
 a physician who specializes in surgery 

 جراح، کارد پزشک، برمان پزشک

 surgery 
 science treating disease or injury by 
operative procedures 

 جراحی، برمان، برمان پزشکی، کارد پزشکی

 surmise 
 infer from incomplete evidence 

 گمان و حدس

 surmount 
 get on top of; deal with successfully 

 ل) تجاوز کردن، فراتر رفتن(در اص

 surpass 
 be or do something to a greater degree 

 پیشی گرفتن، جلو زدن، پیشتر رفتن، بیشتر بودن

 surplus 
 a quantity much larger than is needed 

 اضافه، مازاد، باقیمانده

 surrender 
 relinquish possession or control over 

 نهادن، سپر انداختن، ستوهیدن، ستوهاندن تسلیم شدن، گردن

 surreptitious 
 marked by quiet and caution and secrecy 

 پنهانی، زیر جلی، دزدکی، نهانی، مخفی، مخفیانه

 Surrey 
 a county in southeastern England on the 
Thames 

 ) کالسکه ي چهار چرخه، درشکه91(سده ي 

 surround 
 extend on all sides of simultaneously; 
encircle 

ردن، دوره کردن، احاطه کردن، پیراگیري کردن، درمیان گرفتن، پره محاصره ک
 گرفتن، نوردن، نوردیدن، دربرگرفتن

 surroundings 
 the environment in which something 
exists or lives 

 محیط، دوروبر

 surveillance 
 close observation of a person or group 

 بازبینی، نظارت، سرپرستی

 survey 
 consider in a comprehensive way 

 (بادقت) بررسی کردن، زمینه یابی کردن
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 survive 
 continue in existence after 

 بیشتر زنده ماندن، بیشتر عمر کردن

 susceptibility 
 the state of being easily affected 

 اد، پذیراگريمستعد بودن، استعد

 susceptible 
 yielding readily to or capable of 

 مستعد، پذیرا، آماده، حساسیت داشتن

 suspect 
 regard as untrustworthy 
مشکوك شدن یا بودن (به)، سوظن بردن، بدگمان شدن، اعتماد نکردن، شک کردن، 

 ظنین بودن

 suspend 
 bar temporarily 

 نکار براي مدتی) منفصل کردن، (موقتا) اخراج کردمنتظر خدمت کردن، (از 

 suspicious 
 openly distrustful and unwilling to 
confide 

شک برانگیز، موجب سوظن، بدگمان کننده، بدگمان گر، مشکوك (کننده)، شبهه 
 انگیز

 suspiciously 
 with suspicion 

 ازروي بدگمانی

 sustain 
 lengthen or extend in duration or space 

 قوت قلب دادننگهداشتن، برپاداشتن، (مجازي) 

 sustainable 
 capable of being prolonged 

 تحمل، تاب اوردنیقابل 

 sustained 
 continued at length without interruption 
or weakening 

 نگهداشتن، برپاداشتن، (مجازي) قوت قلب دادن

 sustenance 
 the act of providing a means of 
subsistence or survival 

 آوري، تحمل تاب

 swag 
 goods or money obtained illegally 

 پس و پیش رفتن، تلوتلو خوردن، لقیدن، لقاندن، یک وري شدن

 swallow 
 pass through the esophagus as part of 
eating or drinking 

 فرو دادن، بلع کردن، قورت دادن

 swamp 
 low land that is seasonally flooded 

 سیاه آب، خفتاب، مرداب باتالق،

 swan 
 an aquatic bird with a very long neck 

 (Anatidae تیره ي) (جانور شناسی) قو

 swap 
 exchange or give in exchange for 

 

 swarm 
 a group of many things in the air or on 
the ground 

اد یک کوچ نشین جدید بوران که به همراه ملکه از کندوي خود براي ایج(انبوه زن
 مهاجرت می کنند) گله ي زنبور، فوج زنبور

 swath 
 the space created by the cut of a mowing 
machine 

(بخشی از زمین زیرکشت که بایک حرکت یا چرخش داس یا چمن زن درو می 
 شود) باریکه، نواره

 sway 
 move back and forth 

و عقب رفتن، چپ راست رفتن، راست و چپ نوسان کردن، پس و پیش رفتن، جلو 
 رفتن، لمبر خوردن، الندن

 swear 
 to declare or affirm solemnly and 
formally as true 

 سوگند خوردن، قسم خوردن

 swearing 
 profane or obscene expression usually of 
surprise or anger 

 سوگند خوردن، قسم خوردن
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 sweep 
 sweep with a broom or as if with a broom 

 جارو کردن، روبیدن، رفتن

 sweeping 
 taking in or moving over a wide area 

 (قوس) دراز، گسترده

 swell 
 increase in size, magnitude, number, or 
intensity 

یدن، آماساندن، پندام کردن، پف کردن، شدن، آماسباد کردن، ورم کردن، متورم 
 تبسیدن

 swelling 
 something that bulges out or is 
protuberant or projects from its 
surroundings 

 افزایش، رشد، فزونی، ازدیاد

 swift 
 moving very fast 

 تیزپا، تیزروتند، سریع، 

 swimming 
 the act of swimming 

 شنا، شناگري

 swindle 
 deprive of by deceit 

 رداري کردن، به جیب زدن، تلکه کردن، کنوریدنگوشبري کردن، کالهب

 swing 
 change direction with a swinging motion; 
turn 

 (بازي کودکان) تاب، نرموره، ارجوجه

 swirl 
 turn in a twisting or spinning motion 

 نچرخیدن، (گرداب وار) گشتن، چرخان بود

 switch 
 device for making or breaking the 
connections in a circuit 

 یژه براي چوب زدن) ترکه، چوب(به و

 Switzerland 
 a landlocked federal republic in central 
Europe 

 (کیلومتر مربع Bern - 78214 : پایتخت) کشور سوئیس

 swivel 
 turn on a pivot 

 

 syllabus 
 an integrated course of academic studies 

 درسی، خالصه ي مواد مورد تدریس (در کالس بخصوص)، درسنامهبرنامه ي 

 symbol 
 something visible that represents 
something invisible 

 نماد، سمبول، نشانه، نگر، دال، نمودگار، نمون، رمز

 symbolic 
 relating to or using arbitrary signs 

 نمادي، نمادین، سمبولیک

 symbolism 
 the practice of investing things with 
arbitrary meaning 

 نمادگرایی، سمبولیسم، نماد پردازي، نمادگان

 sympathetic 
 expressing compassion or friendly fellow 
feelings 

 داراي حس همدردي، همدل، همنوا، همدرد، دلسوز

 sympathise 
 share the feelings of; understand the 
sentiments of 

sympathizer 

 sympathy 
 sharing the feelings of others, 
especially sorrow or anguish 

همدردي، ترحم، همسوگی، دلسوزي، (معموال جمع) شرکت در غم دیگران، 
 غمخواري

 symphony 
 a long and complex sonata for an 
orchestra 

 movement عموال چندقطعه ي موسیقی کامل که م) (موسیقی) سمفونی
 (دارد

 symptom 
 a sensation associated with a particular 
disease 

 (پزشکی) نشانه ي بیماري، هم افت
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 synchronise 
 happen at the same time 

synchronism 

 synergy 
 the working together of two things to 
produce an effect 

 اشتراك مساعیهم کرداري، هم کردار گري، 

 synthesis 
 the combination of ideas into a complex 
whole 

 هم نهشت، هم نهاد

 synthetic 
 a compound made artificially by chemical 
reactions 

 نهشتی، ترکیبیوابسته به سنتز یا هم نهشت، هم 

 system 
 a group of independent elements 
comprising a unified whole 

 منظومه

 systematic 
 characterized by order and planning 

 وابسته به سیستم خاص، سازگانی، هندادي، همستی

 tab 
 a short strip of material attached to or 
projecting from something in order to 
facilitate opening or identifying or 
handling it 

فلزي و غیره که براي کشیدن یا آویختن و غیره به چیزي وصل  (تسمه یا حلقه ي
 است) نوار، تسمه، باریکه، قالب، حلقه، برگه، زبانه

 tablet 
 a small flat compressed cake of some 
substance 

 ه، سنگ نبشته(سنگ یا فلز یا تخته چوب مسطح) لوح، لوحه، تابلو، پلم

 tabloid 
 newspaper with half-size pages 

 خالصه، کوته وار، چکیده، تخلیص شده

 taboo 
 a ban resulting from social custom or 
emotional aversion 

در میان بومیان جزایر اقیانوس آرام) تحریم برخی اشخاص و اشیا، حرام  -(در اصل 
 انگاري

 taciturn 
 habitually reserved and uncommunicative 

 ، کم گوکم حرف، کم سخن

 tackle 
 seize and throw down an opponent player 
carrying the ball 

 (به ویژه در کشتی) طناب و قرقره، (دستگاه) باالکش، باالبر

 tact 
 consideration in dealing with others 

 (در اصل) حس المسه، پرماس

 tactful 
 having a sense of what is considerate in 
dealing with others 

 مردم دار، موقع شناس، کاردان، با تدبیر، با فراست، با کیاست

 tag 
 a small piece of cloth or paper 

ال بخش پاره ي شلوار کهنه)، بخش (در اصل) بخش پاره شده و آویخته ي جامه (مث
 مندرس، ژنده، (کاشی) وشگوا

 take advantage 
 draw advantages from 

 وق، مزیتبرتري، تف

 take in 
 suck or take up or in 

 (عامیانه) گول زنی، گوشبري، فریب، دغلبازي

 take on 
 take on titles, offices, duties, 
responsibilities 

گرفتن، تسخیر کردن، مسخر کردن، تصاحب کردن، فتح کردن، استاندن، یازیدن، 
 ست اندازي کردند

 take part 
 share in something 

 بخش، قسمت، جز، قطعه، پاره، بهر، ورشیم، دانگ

 takeover 
 a change by sale or merger in the 
controlling interest of a corporation 

 به عهده گیري، تصدي، در دست گیري

 talent 
 natural abilities or qualities 

 ایگی، فرزامی، قریحهاستعداد، آم
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 tally 
 the act of counting; reciting numbers in 
ascending order 

 (در اصل) چوبخط، هر وسیله ي نگهداري حساب و ارقام بستانکاري و بدهکاري

 tamper 
 alter or falsify, usually secretively or 
dishonestly 

 فشردر(شخص یا اسباب) تپانگر، چپاننده، کوبگر، 

 tan 
 a light brown the color of topaz 

 tanbark جوع شود بهر

 tangible 
 perceptible by the senses, especially 
the sense of touch 

 پرماس پذیر، قابل لمس، بسودنی، ملموس، لمس شدنی

 tanker 
 a cargo ship designed to carry crude oil 
in bulk 

 (کشتی) نفتکش

 tantrum 
 a display of bad temper 

خلقی، کج خلقی، اعراض، ونگ زدن، (به ویژه کودك) بهانه گیري غیظ، (ناگهانی) بد 
 و خشم، تخسی، گریه زاري

 tap 
 strike lightly 

 (به طور سریع و مالیم)زدن، نواختن، ضربه زدن، آهسته زدن، تق تق زدن

 tape 
 a long thin piece of cloth or paper as 
used for binding or fastening 

 یا کاغذ یا پالستیک و غیره)، تسمه نوار (از پارچه

 target 
 a reference point to shoot at 

 آماج، هدف، برجاس، نشانه، آماجگاه

 tariff 
 a government tax on imports or exports 

 (از ریشه ي عربی)

 tarnish 
 make or become dirty or spotty 

کردن یا شدن، از جال افتادن، سیاه ت با هوا و غیره) کدر در اثر مجاور -(سطح فلز 
 شدن

 task 
 any piece of work that is undertaken or 
attempted 

 کار (که به عهده ي کسی محول شده است)، وظیفه، تکلیف، کار، گمارش

 taunt 
 harass with persistent criticism or 
carping 

تن، کفري کردن، کردن، پاپی شدن، متلک گفتن، سر به سر کسی گذاشمچل 
 مسخره کردن

 team 
 a cooperative unit 

 (ورزش) تیم، یارگان

 teamwork 
 cooperative labor done by a group 

به صورت یک تیم هماهنگ) کار گروهی، همکاري، معاضدت،  (کار یا کوشش
 همیاري

 tear down 
 tear down so as to make flat with the 
ground 

 ن، دراندن، چاك دادن، پاره کردندریدن، جر داد

 tease 
 the act of harassing someone playfully 
or maliciously 
(پرز پارچه یا الیاف پشم یا موي سر و غیره را با شانه زدن) وز کرده کردن، وزاندن، 

 (گویندهم می  teasel) خار کردن، (گیسو) پوش دادن

 tease 
 mock or make fun of playfully 

) وز کرده کردن، وزاندن، (پرز پارچه یا الیاف پشم یا موي سر و غیره را با شانه زدن
 (هم می گویند teasel) خار کردن، (گیسو) پوش دادن

 teasing 
 the act of harassing someone playfully 
or maliciously 

seating 

 technical 
 of or relating to aptitude in a 
practical skill 

 فن آورانه، فن ورانه، تروندي، تروندینفنی، 

 technician 
 someone who is trained in a specific 
process 

 کاردان فنی، تکنیسین، تروندگر، فنگر، فن ورز
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 technique 
 a practical method or art applied to 
some particular task 

 ب، شگردشیوه، روش، فن، تروند، تکنیک، صناعت، اسلو

 technology 
 the practical application of science to 
commerce or industry 

 فن شناسی، تروند شناسی، فن آوري، ورزه شناسی

 tedious 
 so lacking in interest as to cause 
mental weariness 

 سل کنندهخسته کننده، مالل انگیز، ک

 tedium 
 the feeling of being bored by something 

 ماللت، خستگی، یکنواختی

 teem 
 be abuzz 

 (در اصل) بچه آوردن، زاییدن، کر کردن

 teeter 
 move unsteadily, with a rocking motion 

 تلوتلو خوردن، نوسان کردن

 telegraph 
 apparatus used to communicate at a 
distance over a wire 

 تلگراف، دورنگار

 telescope 
 a magnifier of images of distant objects 

 تلسکوپ، دوربین نجومی

 temper 
 a characteristic state of feeling 

 تعدیل کردن، توام کردن، درآمیختن، مالیم کردن

 temperament 
 your usual mood 

 متناسب، تناسب اجزا (در اصل) آمیختن به قاعده، ترکیب

 temperate 
 not extreme 

 میانه رو، مالیم
 

 temperature 
 the degree of hotness or coldness of a 
body or environment 

 گرما، دما، حرارت

 temple 
 a place of worship 

 فرخار معبد، پرستشگاه، مصلی، دیر،

 temporary 
 not permanent; not lasting 

 ر، ناجاویدموقتی، گریزا، سپنج، سپنجی، ناپا، گذرا، دم گذموقت، 

 tempt 
 dispose, incline, or entice to 

 (در اصل) آزمودن، امتحان کردن

 tenable 
 based on sound reasoning or evidence 

 قابل دفاع، پذیرفتنی

 tenacious 
 stubbornly unyielding 

 رصمحکم، نگهدار(نده)، رها نکننده، ق

 tenant 
 someone who pays rent to use property 
owned by someone else 

 مستاجرکرایه نشین، 

 tend 
 have a disposition to do or be 
something; be inclined 

 پرستاري کردن، پروردن، تیمار کردن، پرورش دادن

 tendency 
 an inclination to do something 

 ، رغبت، استعدادگرایش، تمایل، میل

 tender 
 easy to cut or chew 

 لطیف، ظریف، مالیم، نازك

 tenet 
 a religious doctrine proclaimed as true 
without proof 

آغازه، اصل (اصول)، (اندیشه و غیره) پایه، مبنا، انگاره (انگارگان)، انگاشته 
 افراه (انگاشتگان)، افراس،
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 tennis 
 a game played with rackets by two or 
four players who hit a ball back and 
forth over a net that divides the court 

 (ورزش) تنیس

 tense 
 taut or rigid; stretched tight 

 کشیده، تنگ، تنیده، منقبض

 tensile 
 of or relating to physical stress or 
strain 

 نش پذیر، کششیوابسته به یا داراي تنیدگی، ت

 tentative 
 hesitant or lacking confidence; 
unsettled in mind or opinion 

 آزمایشی، تجربی، امتحانی

 term 
 name formally or designate 

 (در اصل) نقطه ي پایانی یا آغازین، آغازگاه، پایانگاه، آغاز، پایان

 terminal 
 occurring at or forming an end 

 آخرین نی، انتهایی، واقع در پایان،نهایی، پایانه اي،پایا

 terminate 
 bring to an end or halt 
 پایان دادن یا یافتن، خاتمه دادن یا یافتن، فرجامیدن، به اتمام رساندن یا رسیدن

 terminology 
 a system of words used to name things in 
a discipline 

 صوص)، واژگاناصطالحات (ویژه ي دانش بخ

 termite 
 whitish soft-bodied ant-like social 
insect that feeds on wood 

 به ویژه Isoptera راسته ي) (جانورشناسی) موریانه
Reticulitermes lucifugus رونجو، تافشک(که چوب خوارند ، 

 terrace 
 usually paved outdoor area adjoining a 
residence 

 ت، کرت بنديکشاورزي) شیب پلکانی، تراس بندي، تختان، کر - (زمین شناسی
 
 

 terraced house 
 a house that is part of a terrace 

 خانه، منزل، کده، کد، سرا

 terrain 
 a piece of ground having specific 
characteristics 

 (قطعه) زمین، بوم

 terrestrial 
 of or relating to or characteristic of 
the planet Earth 

 این جهانی، دنیوي

 terrestrial 
 relating to the land as opposed to the 
sea or air 

 این جهانی، دنیوي

 terrestrial 
 concerned with the world or worldly 
matters 

 این جهانی، دنیوي

 terrible 
 exceptionally bad or displeasing 

 مخوف، ترسناك وحشتناك، هولناك،

 terrify 
 frighten greatly 

 کردن، (سخت) ترساندن، مرعوب کردنت زده وحش

 territory 
 a region marked off for administrative 
or other purposes 

آمریکا) سرزمین کم  -سابقا  -بزرگ  T )-2 قلمرو، سرزمین، خطه، ناحیه، منطقه
ا و استرالیا) کاناد -بزرگ  3-(T مده بود)سکنه (که هنوز به صورت ایالت درنیا

 ین (که به خاطر کمی جمعیت به صورت استان درنیامده)سرزم

 tetchy 
 easily irritated or annoyed 

 زودخشم، بدخلق

 text 
 the words of something written 

 متن، نص
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 textbook 
 a book prepared for use in schools or 
colleges 

 کتاب درسی درسنامه،

 textile 
 artifact made by weaving or felting or 
knitting fibers 

 پارچه، منسوج (منسوجات)، بافته

 texture 
 the feel of a surface or a fabric 

 چه، بافته(در اصل) پار

 Thai 
 of or relating to or characteristic of 
Thailand or its people 

 د، تایلنديبومی کشور تایلن

 thawing 
 the process whereby heat changes 
something from a solid to a liquid 

 ، وا رفتن، یخ گشایی کردن، یخ چیزي را باز کردن(یخ و برف) آب شدن یا کردن

 theme 
 the subject matter of a conversation or 
discussion 

 موضوع، باره، جستار، فرهشت، مضمون

 theoretical 
 concerned with hypotheses and not 
practical considerations 

 نگره اي، دیدمانی، تئوریک، نظري، وابسته به یا از نظر تئوري

 theorist 
 someone who constructs hypotheses 

 متخصص علوم نظري، عالم نظري، هواخواه استدالل نظري

 theory 
 a belief that can guide behavior 

 (در اصل) بررسی فکري، ژرف اندیشی

 therapist 
 a person skilled in a particular type of 
care 

 درمان شناس، متخصص درمان بخصوص

 therapy 
 the act of caring for someone 

 درمان، معالجه، مداوا

 thereby 
 by that means or because of that 

 دانگونه، بدین طریقبه آن وسیله، از آن راه، ب

 therefore 
 from that fact or reason or as a result 

 از این رو، بنابراین، در نتیجه، لذا

 thermal 
 relating to or associated with heat 

 وابسته به گرما، دمایی، گرمایی، حرارتی

 thesis 
 an unproved statement advanced as a 
premise in an argument 

 پایان نامه، تز، رساله

 thigh 
 the part of the leg between the hip and 
the knee 

 بخش میان زانو و لگن خاصره) ران -جانور (انسان و 

 thirst 
 a physiological need to drink 

 تشنگی، عطش

 thirsty 
 feeling a need or desire to drink 

 تشنه، عطش دار

 thirtieth 
 position 30 in a countable series of 
things 

 (هم می نویسد th03) سی امینسی ام، 

 thorny 
 full of difficulties or perplexities 

 خارناك، تیغ دار، خاردار، پرژاژ، پرخار و خسک

 thorough 
 painstakingly careful and accurate 

 (thoroughfare :مثال در) ، گذرا(در اصل) عبور کننده

 thoroughfare 
 a public road from one place to another 

راه اصلی، گذرگاه عمومی، شارع عام، شاهراه، خیابان (به ویژه اگر اصلی و شلوغ 
 باشد)
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 thoroughly 
 in an exhaustive manner 

 کامال، تماما، سراسر

 thoughtful 
 exhibiting or characterized by careful 
consideration 

 دبراندیشمند، فکور، متفکر، اندیشگر، فرزانه، م

 thread 
 a fine cord of twisted fibers used in 
sewing and weaving 

 رشته، قیطان ریسمان، نخ،

 threaten 
 to utter intentions of injury or 
punishment against 

 تهدید کردن، بیم دادن، شاخ و شانه کشیدن

 threshold 
 the starting point for a new state or 
experience 

 خانه، درگاه، پاخره، کوادهآستانه، آستان، مدخل، مدخل 

 thrifty 
 mindful of the future in spending money 

 صرفه جو

 thrill 
 something that causes a sudden intense 
feeling 

هیجانی کردن، ذوق زده پر شوق و شعف کردن یا شدن، پرشور کردن یا شدن، 
 دندن یا شدن، به شور آورکر

 thrive 
 make steady progress 

رونق داشتن، (بازار چیزي) گرفتن، گل کردن، شکوفا شدن، پر رونق بودن، رونق 
 یافتن

 thrive 
 grow vigorously 

پر رونق بودن، رونق رونق داشتن، (بازار چیزي) گرفتن، گل کردن، شکوفا شدن، 
 یافتن

 thriving 
 very lively and profitable 

 
 
 

 throat 
 the passage to the stomach and lungs 

 گلو، جلو گردن، گریبانگه، خر، خرخره

 throughout 
 from first to last 

 تاسر، (در) سراسر، (در) همه ي، (در) تمام(در) سر

 throw up 
 eject the contents of the stomach 
through the mouth 

 سوت کردن افکندن، انداختن، پرتاب کردن، پرت کردن،

 thumb 
 the thick short innermost digit of the 
forelimb 

 (the big toe :به شست پا می گویند) (انگشت دست) شست

 thunder 
 a booming or crashing noise along the 
path of lightning 

 غرهتندر، رعد، آسمان غرنبه، آسمان 

 Thursday 
 the fifth day of the week; the fourth 
working day 

 (Th و Thu ،Thur ،Thurs : مخفف) پنج شنبه

 tibia 
 the inner and thicker of the two bones 
of the human leg between the knee and 
ankle 

 (skeleton :رجوع شود به تصویر) (استخوان) درشت نی

 tick off 
 put a check mark on or near or next to 

 ) ضربه ي سبک، نوازش(دراصل

 ticket office 
 the office where tickets of admission 
are sold 

 (در اصل) یادداشت، رسید، حواله

 tickle 
 touch (a body part) lightly so as to 
excite the surface nerves and cause 
uneasiness, laughter, or spasmodic 
movements 

 قلقلک دادن
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 tidal 
 of or relating to or caused by tides 

 کشندي، کشندآبی، جزر و مدي

 tidal wave 
 an unusual (and often destructive) rise 
of water along the seashore caused by a 
storm or a combination of wind and high 
tide 

 ندي، موج جزر و مدي، آبلرزه، ابر خیزابخیزاب کش

 tide 
 the periodic rise and fall of the sea 
level 

 ترکیب به کار می رود)(در اصل) هنگام، دوران، ایام (امروزه فقط در 

 tidy 
 marked by order and cleanliness in 
appearance or habits 

 مرتب، منظم، بهسامان، بسامان

 tighten 
 make tight or tighter 

 (tight د بهرجوع شو) تنگ کردن یا شدن

 tightly 
 in a tight or constricted manner 

 سفت، محکم، قایم، تنگ

 till 
 work land as by ploughing to make it 
ready for cultivation 

 تا، تا اینکه (until رجوع شود به)

 tilt 
 lean over; tip 

 یا شدن یک وري کردن کج کردن یا شدن،

 timber 
 the wood of trees prepared for use as 
building material 

 (در اصل) ساختمان، بنا، مصالح ساختمانی

 timber wolf 
 a wolf with a brindled grey coat living 
in forested northern regions of North 
America 

 gray wolf رجوع شود به
 

 timeline 
 a sequence of related events arranged in 
chronological order 

tumpline 

 timid 
 showing fear and lack of courage 

 کمرو، پرآزرم، محجوب، خجالتی

 timorous 
 shy and fearful by nature 

 ترسو، بزدل، کم جرات

 tipple 
 drink moderately but regularly 

 نوشیدنی الکلی

 tobacco 
 aromatic annual or perennial herbs and 
shrubs 

از خانواده  Nicotiana جنسانواع گیاهان ) (گیاه شناسی) توتون، تنباکو
که  Nicotiana tabacum به ویژه nightshade ي

 (درسیگارسازي به کار می رود

 toddle 
 walk unsteadily 

 شتن، تاتی کردن(مثال کودکان نوپا) گام هاي کوتاه و متزلزل بردا

 toddler 
 a young child 

 تازه براه افتاده، کودك نو پاکودك 

 toil 
 work hard 

 زحمت کشیدن، رنجبري کردن، (سخت) کار کردن، جان کندن، مروسیدن

 token 
 a disk that can be used in designated 
slot machines 

 نشانه، نشان، عالمت

 tolerable 
 capable of being borne or endured 

 آوردنیتحمل پذیر، قابل تحمل، تاب 

 tolerance 
 willingness to respect the beliefs or 
practices of others 

مدارا، رواداري، بردباري، سازگاري، شکیبایی، گذشت، لوطی گري، پذیرش، جایز 
 شماري
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 tolerant 
 showing or characterized by broad-
mindedness 

 دگراندیش پذیریبا، بردبار، پرمدارا، سازگار، باگذشت، لوطی، شک

 tolerate 
 put up with something or somebody 
unpleasant 

بردباري کردن، لوطی گري کردن، شکیبایی کردن، جایز مدارا کردن، رواداري کردن، 
 شمردن، رواداشتن، کاوستن

 tolerate 
 allow without opposing or prohibiting 

لوطی گري کردن، شکیبایی کردن، جایز  مدارا کردن، رواداري کردن، بردباري کردن،
 شمردن، رواداشتن، کاوستن

 tomato 
 mildly acid red or yellow pulpy fruit 
eaten as a vegetable 

 گوجه فرنگی

 tome 
 a large and scholarly book 

 کوپن

 tomorrow 
 the day after today 

 فردا

 topic 
 the subject matter of a conversation or 
discussion 

 موضوع، مقوله، باره، عنوان

 topical 
 pertaining to the surface of a body part 

 وابسته به جاي بخصوص، محلی، مکانی، جایگاهی، (پزشکی) موضعی

 topple 
 fall down, as if collapsing 

 واژگون شدن، نگونسار شدن فرو افتادن، از سر افتادن،

 topsoil 
 the layer of soil on the surface 

 (کشاورزي) روخاك

 torment 
 intense feelings of suffering; acute 
mental or physical pain 

 شکنجه، زجر، بایک

 torment 
 make suffer emotionally or mentally 

 شکنجه، زجر، بایک

 tornado 
 a violently destructive windstorm 
occurring over land 

 به ویژه در آمریکا و استرالیا) دیو باد، چرخ باد، توفان پیچنده، توف باد(
(twister م می گوینده) 

 torrent 
 an overwhelming number or amount 

 (رودخانه یا جریان پر سرعت) تنداب، آب تاخت، سیالب، لور

 torso 
 the body excluding the head and neck and 
limbs 

 شد)، نیم تندیستنه (به ویژه اگر فاقد سرو دست بامجسمه ي نیم 

 tortoise 
 a land turtle with clawed limbs 

 از تیره ي -به ویژه اگر آبزي نباشد ) (جانورشناسی) الك پشت، سنگ پشت
Testudinidae - رجوع شود به turtle) 

 tortuous 
 marked by repeated turns and bends 

 پیچاپیچ اك، پر پیچ و خم،پیچ

 touch 
 make physical contact with, come in 
contact with 

لمس کردن، بساویدن، پرماسیدن، پرماس کردن، دست زدن، دست مالیدن، تماس 
 پیدا کردن، بسودن

 touchy 
 difficult to handle; requiring great 
tact 

 زك نارنجیزود رنج، نا

 tough 
 substantially made or constructed 

 محکم، پاره نشدنی

 tourist 
 someone who travels for pleasure 

 جهانگرد، گشتگر، رهگیر، گردشگر
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 tourist attraction 
 a characteristic that attracts tourists 

 tout 
 advertise in strongly positive terms 

یف کردن، ستودن، بازارگرمی کردن، (مشتري یا راي (از کسی یا چیزي بسیار) تعر
 عالم یاادعا کردندهنده و غیره) جلب کردن، بابوق و کرنا ا

 tow 
 drag behind 
(باطناب یا سیم و غیره به دنبال خود) کشیدن، یدك کشیدن، بکسل کردن، کشان 

 کشان بردن

 town house 
 a house that is one of a row of 
identical houses situated side by side 
and sharing common walls 

 (country house در برابر: خانه ي ییالقی) خانه ي شهري

 toxic 
 of or relating to or caused by a poison 

 زهري، زهرگین، سمی، زهرین، زهرآگین، زهرناك

 toxic waste 
 poisonous waste materials; can cause 
injury 

 ، زهرگین، سمی، زهرین، زهرآگین، زهرناكزهري

 toxin 
 a poisonous substance produced 
organically 

 زهر، شرنگ، سم

 trace 
 an indication that something has been 
present 

 (در اصل) راه برگزیده شده، مسیر

 track 
 a line or route along which something 
travels or moves 

 ا، بنک، ردپا، جاي چرخ، رد، اثرجاي پ

 track and field 
 participating in athletic sports 
performed on a running track or on the 
field associated with it 

 (ورزش یا مسابقه) دو و میدانی
 

 tract 
 an extended area of land 

 می) گذشت زمان، طول زمان، مدت، مدت زمان(قدی

 tractable 
 easily managed 

 رام، مطیع، سر براه

 tractor 
 a wheeled vehicle with large wheels 

 تراکتور

 tradeoff 
 an exchange that occurs as a compromise 

 

 trade-off 
 an exchange that occurs as a compromise 

 trade) تانمعاوضه، تاخت (زنی)، مبادله، تهاتر، بده و بس پایاپاي کاري،
off  نویسندهم می) 

 tradition 
 a specific practice of long standing 

 سنت، عرف، رسم، سیرت، تراداد، فرادهش، دیرمان، گذشته مان

 traditional 
 consisting of or derived from a practice 
of long standing 

 مانی، گذشته مانی، فرادهشیرفی، ترادادي، دیرسنتی، ع

 traffic 
 vehicles or pedestrians traveling in a 
particular locality 

 (در اصل) حمل و نقل کاال براي فروش

 tragic 
 very sad, especially involving grief or 
death or destruction 

 در برابر: شادمایشی) وابسته به تراژدي، سوگ نمایشی، سوگمایشی
comical) 

 trail 
 a path or track 

 (به ویژه روي زمین) کشیدن، کشیده شدن، به دنبال خود کشیدن

 trailing 
 the pursuit by following tracks or marks 
they left behind 

 arbutus رجوع شود به
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 train 
 educate for a future role or function 

 ف، خرند، رج، رجه، زنجیره، رشته، قطار، سلسله، پسایند، ردیف، صدنبال، دنباله

 trainee 
 someone who is being trained 

 زشگیر، فرهیختگیرکارآموز، کارورز، آمو

 trainer 
 one who trains other persons or animals 

 فرهیختگر، مربی، ارمگان

 trait 
 a distinguishing feature of your 
personal nature 

 ه، خصوصیت، صفت، منش(به ویژه شخصیت) ویژگی، خصلت، خصیص

 tram 
 a vehicle that runs on rails and is 
propelled by electricity 

هم  tramcar- براي حمل مواد کانی) (معدن) واگن تخت، واگن مسطح
 (می گویند

 tramp 
 travel on foot, especially on a walking 
expedition 

 ا پا) فشردن، کوفتن(محکم) پا گذاشتن، (ب

 tranquil 
 free from disturbance by heavy waves 

 آرام، آسوده، بی دغدغه

 tranquility 
 an untroubled state that is free from 
disturbances 

 ارامش، اسودگی، اسایش خاطر، راحت

 transaction 
 conducting business within or between 
groups 

 انجام، کردن، اجرا

 transcend 
 go beyond the scope or limits of 

 فراتر رفتن، پا فرا گذاشتن، فرا سوي چیزي بودن یا رفتن، برگذشتن

 transcribe 
 write out, as from speech or notes 

 (مطالب تندنویسی شده و غیره را) به خط معمولی نوشتن

 transcript 
 a written record of dictated or recorded 
speech 

 نوشت، نسخه، رونوشت، نوشته ترا

 transcription 
 something written, copied from one 
medium to another 

 نسخه برداري، رونوشت سازي، ترا نویسی

 transfer 
 move from one place to another 

ردن، ترا فرست کردن، ترا فرستادن، انتقال دادن، منتقل کردن، بردن، جابجا ک
 تراگرد کردن

 transform 
 change or alter in appearance or nature 
تغییر شکل دادن، دگردیس کردن یا شدن، ترا ریخت کردن یا شدن، دگرگون کردن 

یا شدن، گهولیدن، دگرسان کردن یا شدن، تبدیل کردن یا شدن، ترا دیسیدن، 
 عوض شدن

 transgress 
 act in disregard of laws, rules, 
contracts, or promises 

(از قانون و غیره) تخطی کردن، پا فرا نهادن، تجاوز کردن، دست درازي کردن، (از 
 حد خود یا مرز و غیره) فراتر رفتن، زیر پا گذاشتن،گناه کردن

 transient 
 lasting a very short time 

 ناپا گذرا، نا پایدار، موقتی،

 transit 
 a journey 

 یتگذار، عبور، ترایه، ترانز

 transition 
 the act of passing from one state or 
place to the next 

 گذار، گذر، عبور، تغییر، انتقال، جا به جایی، ترابش، تحول، ورتش

 transitional 
 of or relating to change from one state 
to another 

 ته بمرحله تغییریاانتقالانتقالی، وابس

 translate 
 change the position of in space without 
rotation 

 کردن، ویچاردنترجمه کردن، (به زبان دیگر) برگرداندن، یچواك 
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 translate 
 restate from one language into another 
language 

 اردنترجمه کردن، (به زبان دیگر) برگرداندن، یچواك کردن، ویچ

 translucent 
 allowing light to pass through diffusely 

 در برابر: فرانما) د رد می کند) ترا رخشا، نور تراو(آنچه که نور را از خو
transparent)مات، نیمه شفاف ، 

 transmissible 
 (of disease) capable of being 
transmitted by infection 

 ذیر، واگیر(دار)، قابل سرایت، ترا گسیل پذیر(به ویژه بیماري) انتقال پ

 transmit 
 send from one person or place to another 

 فرستادن، (رادیو و غیره) پخش کردن، رساندن

 transmitted 
 occurring among members of a family 
usually by heredity 

spark transmitter 

 transmute 
 change or alter in form, appearance, or 
nature 

یس کردن، دگرسان کردن، تغییر ماهیت دادن، مستحیل ترادیس کردن، دگرد
 (هم می گویند transform) شدن

 transparent 
 transmitting light; able to be seen 
through with clarity 

 تراودر برابر: نور ) توان دید) ترا نما، ترا پیدا(آنچه که از وراي آن می 
translucent)شفاف ، 

 transplant 
 transfer from one place or period to 
another 
(گیاه را از جایی در آوردن و در جاي دیگر کاشتن) غرس کردن، کاشتن، نشا کردن، 

 ن،تراکاشت کردنقلمه زدن، نهال کاري کردن، تراکاشت

 transport 
 move something or somebody around 

، باربري کردن، حمل و نقل کردن، ترا بردن، حمل کردن، بردن، ترابرد کردن ترابري
 کردن
 
 
 

 transportation 
 the act of moving something from one 
location to another 

 ترابري، حمل، حمل و نقل، ترابرد

 trap 
 a device in which something can be 
caught and penned 

 ا دام، گل دام، التودام، تله، پهند، پ

 trapeze 
 a swing used by circus acrobats 

 (که روي آن راه می روند و غیره)، بند یاالنچی(در سیرك و غیره) تاب، طناب 

 treacherous 
 dangerously unstable and unpredictable 

 خائن، نابکار

 treadmill 
 an exercise device consisting of an 
endless belt on which a person can walk 
or jog without changing place 

براي تنبیه زندانی) چرخ پله دار (که زندانی دائما از آن باال می رفت)، پله  -(سابقا 
 چرخ

 treason 
 a crime that undermines the offender's 
government 

 (به میهن) خیانت، دغا کاري، دشمن کامی

 treatise 
 a formal exposition 

 رساله

 treatment 
 the management of someone or something 

 رفتار، طرز برخورد

 treaty 
 a written agreement between two states 
or sovereigns 

 ه، (میان کشورها) قرار داردعهدنامه، معاهده، پیمان، مقاوله نامه، سام

 trek 
 any long and difficult trip 

 (افریقاي جنوبی) با گاري سفر کردن
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 tremble 
 move quickly and involuntarily up and 
down or sideways 

 لرزیدن، فراشیدن، لرزش داشتن، رعشه داشتن

 tremendous 
 extraordinarily large in extent or 
amount or power 

 ستهم، عظیم، فوق العاده

 trench 
 any long ditch cut in the ground 

 بریدن، قاچ کردن

 trend 
 a general tendency to change, as of 
opinion 

 گرایش، روند، روال، منوال، تمایل، جهت، رویه

 trend-setter 
 someone who popularizes a new fashion 

 

 trendy 
 in accord with the latest fad 

 

 trepidation 
 a feeling of alarm or dread 

 لرزه، لرزش، رعشه

 trespass 
 enter unlawfully on someone's property 

 (ملک و غیره) تجاوز کردن، بی اجازه داخل شدن، فراتازي کردن

 trial 
 the act of testing something 

 آزمون، آزمایش، سنجش، امتحان، آروین

 triangle 
 a three-sided polygon 

 تریز، سه برمثلث، سه ضلعی، سه گوشه، 

 tribal 
 relating to or characteristic of a clan 
or social group 

 قبیله اي، ایلی، طایفه اي، ایلیاتی، عشایري
 
 

 tribute 
 something given or done as an expression 
of esteem 

 خراج، ساو، گزیت، جزیه، باج

 trick 
 a cunning or deceitful action or device 

 وه، نیرنگیله، ترفند، کید، مکر، فند، دستان، گربزي، ستاح

 trickery 
 the use of cunning actions to deceive 
someone 

 دغلکاري، حیله بازي، رندي، بد سگالی، کید ورزي، کنوره، فریب، نیرنگ بازي

 tricky 
 having concealed difficulty 

 میزنیرنگ آمیز، دغلکارانه، حیله آمیز، مکرآ

 trigger 
 lever that activates the firing 
mechanism of a gun 

 (سالح آتشین) ماشه

 trilingual 
 using or knowing three languages 

 سه زبانی، به سه زبان، متکلم به سه لسان

 trim 
 make a reduction in 

 زیین کردنآراستن، پیراستن، ت(در اصل) آماده کردن، مهیا کردن، مجهز کردن، 

 trimester 
 a period of three months 

 دوره ي سه ماهه، تري مستر، یک چهارم سال

 trinket 
 a small cheap ornament, knickknack, or 
piece of jewelry 

 پنزرزیورآالت ارزان، منجوق، زلم زیمبو، هنزر

 trip 
 miss a step and fall or nearly fall 

 ي، وشتارش، وشتارسفر، مسافرت، گشتور

 triple 
 having three units or components or 
elements 

 سه برابر، سه چندان
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 trite 
 repeated too often; overfamiliar through 
overuse 

 مبتذل، پیش پا افتاده، بی مزه، خالی از لطف و تازگی، تکراري

 triumph 
 a successful ending of a struggle or 
contest 

 پیروزي، پیروزمندي، ظفر

 triumphant 
 experiencing victory 

 روزمندپیروز، پی

 trivial 
 (informal) small and of little 
importance 

 کم اهمیت، جزئی، ناچیز، ناقابل، پیش پا افتاده، خرده ریز

 trivialize 
 make insignificant 

 ا افتاده کردنکم اهمیت قلمداد کردن، ناچیز شمردن، پیش پ

 tropical 
 relating to part of the Earth's surface 
with hot climate 

 وابسته به نواحی حاره، حاره، استوایی، مدارگان، حاره اي

 troposphere 
 the lowest atmospheric layer; from 4 to 
11 miles high 

 تروپوسفرورد سپهر، گشتکره، 

 troupe 
 an organization of performers and 
associated personnel 

 ورد بازیگران و خوانندگان و غیره) گروه، دسته، همراه(در م

 truant 
 one who is absent from school without 
permission 

 درسه گریزي کردناز مدرسه فرار کردن، م

 truce 
 a state of peace agreed to between 
opponents 

 ه ي جنگآتش بس، متارک
 
 

 truck 
 an automotive vehicle suitable for 
hauling 

 کامیون، ماشین باري

 truly 
 in accordance with fact or reality 

 واقعا، به راستی، حقیقتا

 trunk 
 the main stem of a tree 

 (درخت) تنه، پوژه

 trustworthy 
 worthy of trust or belief 

 رامانت، بابک، رازدار، راز نگهدار، محرم، وفاداقابل اعتماد، امین، با 

 tube 
 a hollow cylindrical shape 

 لوله، لول، نایژه، ناي، مجرا

 tuck 
 make a tuck or several folds in 

 باال زدن، تا کردن و تو زدن، تو کردن

 Tuesday 
 the third day of the week; the second 
working day 

 (T یا Tu : مخفف) سه شنبه

 tug 
 pull hard 

 کشیدن، وا زدن (محکم - at :معموال با)

 tuition 
 a fee paid for instruction, especially 
for higher education 

 (دانشگاه و مدرسه و غیره) شهریه

 tuition fee 
 a fee paid for instruction (especially 
for higher education) 

 ه و غیره) شهریه(دانشگاه و مدرس

 tulle 
 a fine fabric net used for veils, tutus, 
or gowns 

 ره)پارچه ي نازك و توري (براي چهره پوش عروس و غی
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 tumble 
 fall down, as if collapsing 

(ورزش هاي آکروباتیک و سیرك) کله معلق زدن، جست و خیز کردن، حرکات 
 دنآکروباتیک کردن، پشتک زدن، ورجه کر

 tumor 
 an abnormal new mass of tissue that 
serves no purpose 

 آمو، غده، دشپل، تومور، دشپیل، گوك، گرهک

 tune 
 a succession of notes forming a 
distinctive sequence 

 آهنگ، رنگ، نوا، نغمه

 tunnel 
 a passageway through or under something, 
usually underground 

 کش، دودکش(در اصل) قیف، هوا

 turbid 
 clouded as with sediment 

 (آبگونه) کدر، تیره، گل آلود، الي گرفته

 turbine 
 an engine that causes a bladed rotor to 
rotate 

 (مکانیک) توربین، چرخش زا

 turbulence 
 instability in the atmosphere 

 آشوب، آشفتگی، هرج و مرج، عصیان

 turbulent 
 characterized by unrest or disorder or 
insubordination 

 سرکش، آشوبگر، شورشی، عاصی

 Turkey 
 a Eurasian republic in Asia Minor and 
the Balkans 

 به ویژه Meleagrididae تیره ي) جانور شناسی) بوقلمون(
Meleagris gallopavo که اهلی است و Agriocharis 

ocellata که وحشی وبومی امریکاي مرکزي است) 

 turnout 
 attendance for a particular event or 
purpose 

 گردهمایی

 turnover 
 the ratio of the number of workers that 
had to be replaced in a given time period 
to the average number of workers 

 غلتاندن، برگرداندن

 turquoise 
 a shade of blue tinged with green 

 فیروزه

 turret 
 a small tower extending above a building 
(معماري) برج کوچک (معموال در گوشه ي عمارت و به منظور تزیین یا دیده بانی)، 

 منارچه

 tussle 
 disorderly fighting 

 مبارزه ي شدید، زد و خورد، دست به گریبانی، کشمکش

 tutor 
 a person who gives private instruction 

 م خصوصی، معلم سرخانهمعل

 tutorial 
 a session of intensive instruction 

 درس خصوصی، کالس ویژه (مثال براي عقب افتاده ها)

 TV program 
 a program broadcast by television 

 (در اصل) اعالمیه، فهرست

 twelfth 
 position 12 in a countable series of 
things 

 مدوازدهمین، دوازده

 twentieth 
 position 20 in a countable series of 
things 

 بیستمین، بیستم

 twig 
 a small branch or division of a branch 

 شاخه ي کوچک، ترکه، شاخچه، سرشاخه

 twist 
 cause an object to assume a curved or 
distorted shape 

 (به هم) تابیدن، پیچاندن
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 twofold 
 by a factor of two 

 مضاعف، دوتایی، دوالدوگانه، دو بخشی، 

 tyke 
 a young person of either sex 

 (عامیانه) کودك، بچه

 typescript 
 typewritten matter especially a 
typewritten copy of a manuscript 

 متن ماشین شده

 typhoon 
 a tropical cyclone in the western 
Pacific or Indian oceans 

 (به ویژه کرانه هاي غربی اقیانوس آرام) چرخند استوایی، تیفون

 typical 
 exhibiting the qualities that identify a 
group or kind 

 مونه اي، مونی، وابسته به نوع یا سنخ

 typically 
 in a manner conforming to a type 

 بطور نمونه یا رمز

 tyre 
 hoop that covers a wheel 

 (tire :امریکا) (انگلیس) تایر، حلقه ي الستیک

 ubiquitous 
 being present everywhere at once 

 ا موجود، هر جا هستهمه جا حاضر، همه ج

 ubiquity 
 the state of being everywhere at once 

 ذات پروردگار)، همه جا حاضر حضور همزمان در همه جا (مانند

 ulterior 
 lying beyond what is openly revealed or 
avowed 

 سویی، ماورایی، ورا، ورانبر، فراتر، دورتر، بعدي، آتیدر ماورا، در آن سو، آن 

 ultimate 
 furthest or highest in degree or order; 
utmost or extreme 

 امین، آخریننهایی، واپسین، پایانی، فرج

 ultimately 
 as the end result of a succession or 
process 

 باالخره، سرانجام، در پایان

 ultraviolet 
 having wavelengths shorter than light 
but longer than X-rays 

 نانومتر) فرابنفش 004تا  5(امواج الکتروماگنتیک داراي طول موج میان حدود 

 unabridged 
 not shortened by condensing or rewriting 

 صه نشده، کامل، مشروح، تلخیص نشدهخال

 unadorned 
 not decorated with something to increase 
its beauty 

unaligned 

 unambiguous 
 having or exhibiting a single clearly 
defined meaning 

 

 unanimous 
 in complete agreement 

 اتقاق آرا به

 unassuming 
 not arrogant 

 ، نامغرور، بی ادعا، فروتن، افتادهبی تکلف

 unattainable 
 impossible to achieve 

unassailable 

 unavoidable 
 impossible to evade 

 غیر قابل احتراز، اجتناب ناپذیر، حذر نکردنی، دوري نکردنی

 unaware 
 not having or showing knowledge or 
understanding 

 ع، غافلناآگاه، بی خبر، بی اطال

 unbeatable 
 hard to defeat 

 شکست نخوردنی، شکست ندادنی، مغلوب نشدنی، شکست ناپذیر
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 unbiased 
 without prejudice 

 بی غرض، بی نظر، بی طرف

 unblemished 
 free from physical or moral spots or 
stains 

unblessed 

 unbridled 
 not restrained or controlled 

 غیره) بی لگام، بی دهانه، بی افسار(اسب و 

 uncertainty 
 the state of being unsure of something 

 شک، تردید، دودلی، سرگشتگی، شبهه

 uncharacteristically 
 in uncharacteristic manner 

 

 unchecked 
 not restrained or controlled 

uncharted 

 uncle 
 the brother of your father or mother 

 عمو

 unconcerned 
 lacking in interest or care or feeling 

 توجه، بی تفاوت، بی عالقه، نادلبستهبی 

 unconquerable 
 not capable of being conquered or 
vanquished or overcome 

 شدهتسخیر ناپذیر، شکست ناپذیر، مغلوب ن

 unconscious 
 lacking awareness and the capacity for 
sensory perception 

 بیهوش، غش کرده، بیهش

 unconventional 
 not conforming to standards 

 غیر معمول، غیر سنتی، نامرسوم، بر خالف رسوم، نامانوس

 underage 
 not of legal age 

 زیر سن قانونی، نابالغ، صغیر، کهین

 underbrush 
 the brush growing beneath taller trees 
in a wood or forest 

درختچه ها و گیاهانی که زیر درخت می رویند) زیر رست،  -(در بیشه و جنگل 
 پاجوش، زیر گیاه

 underdeveloped 
 not yet fully developed 

 عه نیافتهپیشرفت نکرده، کم پیشرفت، توس

 underestimate 
 make too low an approximation of 

 م اهمیت (یا کم ارج و غیره) پنداشتندست کم گرفتن، ک

 undergo 
 pass through 
(سختی یا تجربه و غیره) دیدن، به خود هموار کردن، دستخوش (چیزي) شدن، تن 

 ندر داد

 undergraduate 
 a university student who has not yet 
received a first degree 

 دانشجوي دانشگاه (دوره ي لیسانس)

 underground 
 beneath the surface of the earth 

 در زیر زمین، زیر زمینی

 underlie 
 be underneath 

 زیر چیزي قرار گرفتن یا قرار دادن

 underline 
 draw a line or lines underneath to call 
attention to 

 در زیر چیزي خط کشیدن

 underling 
 an assistant subject to the authority or 
control of another 

 (تحقیر آمیز) دون پایه، زیر دست، توسري خور، خرده پا، هیچ کاره، پژوم

 underlying 
 in the nature of something though not 
readily apparent 

 در زیر، زیرین، پایینی

 undermine 
 weaken or impair, especially gradually 

 نقب زدن، از زیر کندن
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 underneath 
 on the lower or downward side; on the 
underside of 

 زیر، پایین، تحت

 underpayment 
 the act of paying less than required 

undergrament 

 underpin 
 support with evidence or authority or 
make more certain or confirm 

 شتبند زدن(مثال با ستون یا شمع و غیره) محکم کردن، پ

 underprivileged 
 lacking the advantages of other members 
of society 

 امتیازات اجتماعی کمترمحروم، داراي 

 underscore 
 give extra weight to 

 underline رجوع شود به

 undersell 
 sell cheaper than one's competition 

 به بهاي کمتر (از رقیب) فروختن

 undersign 
 sign at the bottom of (a document) 

 زیر چیزي را امضا کردن

 understandable 
 capable of being apprehended 

 

 understanding 
 the condition of someone who knows and 
comprehends 

 فهم، درك، اندریافت، ویر

 understate 
 represent as less significant or 
important 

 وچکتر یا کمتر از واقعیت نشان دادن، کم نمودن، شکسته نفسی کردنک

 undertake 
 enter upon an activity or enterprise 
ه به عهده گرفتن، تقبل کردن، (به) گردن گرفتن، پذیرفتن، قبول کردن آن است ک

 .ه بگیردفقط یک نفر بتواند آن را به عهد

 undertaking 
 any piece of work that is attempted 

 به عهده گیري، تقبل، (به) گردن گیري

 undetected 
 not perceived or discerned 

 نایافته، کشف نشده

 undisguised 
 plain to see 

 اشکار، بی تلبیس

 undoubtedly 
 certainly 

 بدون شک، مسلما، بالتردید

 unearth 
 recover through digging 

 حفاري کردن(از زیر خاك) درآوردن، 

 uneasy 
 causing or fraught with or showing 
anxiety 

 ناراحت، معذب

 unemployed 
 not engaged in a gainful occupation 

 بیکار

 unequalled 
 radically distinctive and without equal 

 بی مانند، بی نظیر، یکتا

 uneven 
 not fairly matched as opponents 

 ناهموارناصاف، 

 unfold 
 extend or stretch out to a greater or 
the full length 

 (چیز تا کرده را) گستردن، پهن کردن، (کاشانی) شید کردن

 unfortunately 
 by bad luck 

 بد بختانه، متاسفانه

 unfounded 
 without a basis in reason or fact 

 (شایعه و خبر و غیره) بی پایه، بی اساس
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 ungovernable 
 of persons 

نکردنی، عنان لگام ناپذیر، غیر قابل حکومت، سرکش، چموش، وحشی، مهار 
 گسیخته

 uniform 
 clothing of distinctive design worn by 
members of a group 

 یکدست، یکنواخت، ثابت، بی تغییر

 unify 
 join or combine 

کردن شدن، یگانه کردن یا شدن، همدست متحد کردن یا شدن، هم پیوند کردن یا 
 یا شدن

 uninhabitable 
 not fit for habitation 

 

 union 
 the state of being joined or united or 
linked 

 اتحاد، همبستگی، وحدت، یگانگی

 unique 
 the single one of its kind 

 تک، یکتا، یگانه د،منحصر به فر

 United Kingdom 
 a monarchy in northwestern Europe 
occupying most of the British Isles; 
divided into England and Scotland and 
Wales and Northern Ireland; `Great 
Britain' is often used loosely to refer 
to the United Kingdom 

 -د و ایرلند شمالی ان، ممالک متحده ي بریتانیا (انگلیس و اسکاتلنپادشاهی انگلست
 کیلومتر مربع) 120442 -پایتخت : لندن 

 universe 
 everything that exists anywhere 

 کیهان، گیتی، جهان، کائنات

 unjust 
 not fair; marked by injustice or 
partiality or deception 

 ی انصافانه، غیر منصفانه، ستمگرانهغیر عادالنه، ناروا، ب

 unleaded 
 not treated with lead 

 (بنزین) بی سرب

 unleash 
 turn loose or free from restraint 

 عنان را) برداشتن، رها کردن، (مجازي) فرو باریدن، فرو افکندن(مهار یا 

 unload 
 leave or discharge 

 ن، خالی کردنباراندازي کردن، (بار را) تخلیه کرد

 unmanned 
 lacking a crew 

 سرنشینبدون 

 unnerve 
 disturb the composure of 

 اعصاب کسی را تضعیف کردن، عصبی کردن، (خود را) باختن

 unnerved 
 deprived of courage and strength 

 

 unobtrusive 
 not undesirably noticeable 

 محجوب، فاقد جسارت

 unparalleled 
 radically distinctive and without equal 

 ظیر، بی مشابه، بی همتا، بی تا، بی سابقهبی ن

 unprecedented 
 novel; having no earlier occurrence 

 بی سابقه، تازه، بی نظیر

 unprejudiced 
 free from undue bias or preconceived 
opinions 

 ب نژادي (و غیره)بدون پیش داوري، بی غرض، عاري از تعص

 unquenchable 
 impossible to quench 

unimpeachable 

 unrealistic 
 not realistic 

 (realistic رجوع شود به) غیر واقع بینانه

 unreflective 
 not exhibiting or characterized by 
careful thought 

 



                                         IELTS   لتسآیلیست واژگان آزمون  

321 
 

 unregistered 
 not registered 

 

 unremitting 
 uninterrupted in time and indefinitely 
long continuing 

 بردار نیست، پیگیر، بی وقفه، بی امان سمج، هر چه که دست

 unrest 
 a state of agitation or turbulent change 
or development 

 آشوب، بلوا، نا آرامی، اغتشاش، غائله

 unruly 
 unable to be governed or controlled 

 نناپذیر، نافرما سرکش، لگام

 unsolicited 
 not asked for 

 

 unspoiled 
 not left to spoil 

unpointed 

 unspoilt 
 not left to spoil 

 

 unstructured 
 lacking definite organization 

 ساختار، سازمان نیافته، بی سازمان، شل و ول، بی برنامه، بی رویهبی 

 untainted 
 (of reputation) free from blemishes 

unpointed 

 untold 
 of an incalculable amount 

 ناگفته، ذکر نشده

 unveil 
 make visible 

 رفع حجاب کردن، بی حجاب کردن یا شدن، نقاب برکشیدن

 unwanted 
 not wanted 

 (want رجوع شود به) ناخواسته

 unwary 
 not alert to danger or deception 

 حظه، غافلگیر، غافل (از خطر و غیره)بی دقت، بی مال

 unwieldy 
 difficult to use or handle because of 
size or weight 

 سنگین، گنده، بدهیکل، دیر جنب، صعب

 unwrap 
 remove the outer cover or wrapping of 

ز (چیز بسته بندي شده یا کاغذ پیچ شده و غیره را) باز کردن، بی پوشش کردن، ا
 شش در آوردنپو

 unyielding 
 stubbornly unwilling to give in 

 سر کش، متمرد، سخت

 up 
 spatially or metaphorically from a lower 
to a higher position 

 باال، فراز، زبر

 upbringing 
 helping someone grow up to be a member 
of the community 

 تربیت، پرورش، بارآوردن

 upgrade 
 rate higher; raise in value 

 ) سرباال، سرباالیی(به ویژه راه

 uphill 
 upward on a hill or incline 

 یی، فرازسوي، سرباالبه طرف قله ي تپه، سرباال

 uphold 
 stand up for; stick up for; of causes, 
principles, or ideals 

 بلند کردن، افراختن

 upholster 
 provide furniture with comfortable 
padding or covers 

ک دار کردن، فنردار و تشکی کردن، تودوزي بل و غیره را) تشک دوزي کردن، تش(م
 کردن

 uplifting 
 the rise of something 

 بلند کردن، فرازاندن
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 upper 
 higher in place or position 

 باالیی، فرازین، فوقانی، باال

 upset 
 cause to lose one's composure 

 ، قائم کردن، برپاکردن(در اصل) افراختن،افراشتن

 upshot 
 a phenomenon that is caused by some 
previous phenomenon 

 پیامد، نتیجه

 upside 
 the highest or uppermost side of 
anything 

 باالیی، طرف باال، فرازسويبخش 

 up-to-date 
 reflecting the latest information or 
changes 

 ه روزروزآمد، بهنگام، ب

 urban 
 relating to a city or densely populated 
area 

 وابسته به یا در شهر، شهري، مدنی

 urbanization 
 the social process whereby cities grow 

 شهري سازي، اسکان درشهر

 urge 
 force or impel in an indicated direction 

 ن، اصرار کردنخواستار شدن، (با اصرار) خواستن، تاکیدکرد

 urgent 
 compelling immediate action 

 پا فشار، اهل اصرار و ابرام، مصر، سمج، (نیاز و غیره) مبرم

 utilise 
 put into service 

 utilize (انگلیس) رجوع شود به

 utilitarian 
 having a useful function 

 (utility رجوع شود به) مفید بودن وابسته به
 

 utility 
 the quality of being of practical use 

کاروري، سودمندي، به درد خوردن، مفید بودن، هوده، فایده، کارایی، عملی بودن، 
 سهل االستفادگی، سهولت استفاده

 utilization 
 the act of using 

 بردارياستفاده، بهره 

 utilize 
 put into service 

 قرار دادن، به کارگرفتنبه کار زدن، به کاربردن، مورداستفاده 

 utter 
 without qualification 

 (در اصل) بیرون دادن

 utterance 
 the use of spoken sounds for auditory 
communication 

 گفتن، بیان

 utterly 
 completely and without qualification 

 ، پاكکامال، بکلی، یکسر

 vacancy 
 an empty area or space 

 ودگی، تهیگی، خالی بودنتهی ب

 vacant 
 without an occupant or incumbent 

 تهی، خالی، ونگ، تهیک

 vacation 
 leisure time away from work devoted to 
rest or pleasure 

 تعطیالت خود را گذراندن، مرخصی رفتن، فرویش گذراندن

 vacillate 
 be undecided about something 

 پس و پیش رفتن، نوانیدنکردن، نوسان 

 vacuous 
 devoid of matter 

 تهی، خالی، پوك

 vacuum 
 an empty area or space 
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 خال، تهیک، تهک

 vague 
 lacking clarity or distinctness 

 سربسته، سرگممبهم، نامشخص، گنگ، 

 vain 
 having an exaggerated sense of self-
importance 

 زش، واهیپوچ، توخالی، بی ار

 valid 
 well grounded in logic or truth or 
having legal force 

 معتبر، ارزشمند، ارزمند، موثق، ارزا

 validate 
 show or confirm the effectiveness or 
worthiness of something 

 رزش قانونی کردنمعتبر کردن، اعتبار بخشیدن، داراي ا

 validate 
 confirm the legal force of 

 معتبر کردن، اعتبار بخشیدن، داراي ارزش قانونی کردن

 validity 
 the quality of being legitimate and 
rigorous 
 (سند یا استدالل و غیره) اعتبار، درستی، صحت، پروهانی، روایی، ارزشمندي، ارزایی

 valley 
 a long depression in the surface of the 
land 

 دره

 valuable 
 having worth or merit 

 پرارزش، ارزشمند، ذي قیمت، پربها، شایگان، بهاور، ارزنده، گرانبها، ارزشمند

 value 
 the quality that renders something 
desirable 

 ارزش

 values 
 beliefs of a group in which they have 
emotional investment 

 ی فیلمبرداري (نور و صحنه پردازي و غیره)(فیلمبرداري و سینما) عوامل فن
 

 van 
 a closed railroad car that carries 
baggage or freight 

 (از ریشه هاي فارسی : کاروان)

 vandalism 
 willful and malicious destruction of the 
property of others 

 رانگري، آسیب رساندن به بناهاي تاریخی و غیرهتباهگري، وی

 vanish 
 become invisible or unnoticeable 

 ناپدید شدن، غیب شدن

 vanished 
 having passed out of existence 

 شدن، غیب شدن ناپدید

 vantage 
 place or situation affording some 
benefit 

 vantage یشتر به صورتب) موقعیت مناسب، جاي خوب، مجال، فرصت
point به کار می رود) 

 variability 
 the quality of being subject to change 

 تغییر پذیري

 variable 
 something that is likely to change 

تغییرپذیر، دگرسان پذیر، دگرگون پذیر، متغیر، دگردیس پذیر، جزان، جزنده، 
 دگرواره

 variant 
 something a little different from others 
of the same type 

 متفاوت، جوراجور، چندسان، مختلف وناگون، متنوع،گ

 variation 
 the process of being or becoming 
different 

 دگرسانی، تغییر، دگرگونی، وابر، جزانی، دگرش، تنوع، گوناگونی

 varicose 
 abnormally swollen or knotty 

 فراخی، رگ فراخ، واریسیته به رگ (پزشکی) وابس

 varied 
 characterized by diversity 

 گوناگون، مختلف، متنوع، چندسان، متفاوت
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 variety 
 a category of things distinguished by a 
common quality 

 بسیارگانیتنوع، جوراجوري، گوناگونی، چندسانی، 

 various 
 having great diversity or variety 

 مختلف، گوناگون، چندسان، متفاوت، بسیارگان

 vary 
 become different in some particular way 

 کردن تغییر دادن، دگرسان کردن، متفاوت کردن، عوض کردن، گهولیدن، کم و زیاد

 vast 
 unusually great in size or amount or 
extent or scope 

 الن، هنگفتبسیار بزرگ، عظیم، سترگ، نهمار، ک

 vegetable 
 any of various herbaceous plants 
cultivated for an edible part such as the 
fruit or the root of the beet or the leaf 
of spinach or the seeds of bean plants or 
the flower buds of broccoli or 
cauliflower 

 گیاهی، نباتی، وابسته به گیاه

 vegetarian 
 someone who eats no meat or fish 

 گیاهخوار

 vegetate 
 produce plant life 

 رستن، روییدن، (مثل گیاه) سبز شدن

 vegetation 
 the process of growth in plants 

 زندگی گیاهی

 vegetation 
 all the plant life in a particular 
region or period 

 زندگی گیاهی

 vehemence 
 intensity or forcefulness of expression 

 تندي، حرارت
 
 

 vehement 
 marked by extreme intensity of emotions 
or convictions 

 پرشور، پراحساسات، پرحرارت، آتشین، حاد

 vehicle 
 a conveyance that transports people or 
objects 

 )، مرکوب، برداروسیله (ي نقلیه)، ترابر، اوزار (ترابري

 veil 
 a garment that covers the head and face 

 روبنده، روپوشه، سراگوش، واشام

 vein 
 a blood vessel that carries blood toward 
the heart 

 (artery در برابر: سرخرگ) ورید، سیاهرگ

 veld 
 elevated open grassland in southern 
Africa 

 شت (پوشیده از علف و بی درخت)، ولت(افریقاي جنوبی) د

 velocity 
 distance travelled per unit time 

 ، تندي، هنگار، روندي، سیزي، چابکیسرعت

 vendor 
 someone who exchanges goods or services 
for money 

 دستفروش، طواف، پیله ور، فروشنده ي دوره گرد

 venerate 
 regard with feelings of respect and 
reverence 

تمجید و تکریم کردن، ستایش کردن، ستودن، گذاشتن، تمجید کردن، حرمت 
 محترم شمردن

 venom 
 toxin secreted by animals 

 (فقط در مورد مار و دیگر جانوران) زهر، سم

 venomous 
 extremely poisonous or injurious 

 دار، سمی(جانور) زهرین، زهر
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 vent 
 a hole for the escape of gas, air, or 
liquid 

بادرسان، هواکش، هوارسان، باد آهنج، روزن، منفذ، سوراخ، لوله ي تهویه،  بادگیر،
 دودراه، بادراه، سوراخ دودکش، هواگیر

 ventilation 
 the act of supplying fresh air and 
getting rid of foul air 

 هوا، هوایش، وزانش تهویه، هوارسانی، هواکشی، تازه سازي

 venture 
 an undertaking with an uncertain outcome 
معامله ي قماري، داد و ستد مخاطره آمیز، کار اهللا بختی، ریسک، سیج، سیج گیري، 

 و ستد سیجیسیج پذیري، داد 

 venue 
 the scene of any event or action 

 (حقوق) محل وقوع جنایت

 verbal 
 of or relating to or formed from words 
in general 

 اژه اي، واژي، واجی، کالمی، حرفی، لفظی، لسانیلغوي، و

 verbose 
 using or containing too many words 

 داراي اطناب، طوالنی، مطول، پرگویانه، درازگویانه

 verdict 
 findings of a jury on issues submitted 
to it for decision 

 ادگاهحکم دادگاه، حکم قاضی، حکم هیئت منصفه، راي د (حقوق)

 verge 
 the limit beyond which something happens 
or changes 

 لبه، حاشیه، کناره، مرز، فرآویز، پرك، آستانه

 verification 
 additional proof that something that was 
believed is correct 

 ودآوريرندرست داشت، اثبات، تایید، ف

 verify 
 confirm the truth of 

داشتن، درست داشت کردن، (درباره ي صحت چیزي) تحقیق کردن، به درست 
ثبوت رساندن، اثبات کردن، تایید کردن، راست داشتن، فرنودن، راستیابی کردن، 

 راست داشت کردن

 verisimilitude 
 the appearance of truth; the quality of 
seeming to be true 

 ی، راستین نمایی، عین نماییراست نمایی، واقع مانندي، محتمل نمای

 vermin 
 any of various small animals or insects 
that are pests 

 

 vernacular 
 the everyday speech of the people 

 متکلم به زبان محل، نویسنده به زبان محل، بومی زبان

 versatile 
 having great diversity or variety 

مهارت یا کاربرد) چندکاره، چندهنره، چندکاربردي، همه فن  (داراي چند استعداد یا
 ندسویه، همه فنحریف، همه مرده حالج، چندشقی، چندجنبشی،چ

 verse 
 a piece of poetry 

 (prose در برابر: نثر) نظم

 version 
 something a little different from others 
of the same type 

 ترجمه، برگردان، ترگمان

 vertebrate 
 animals having a bony or cartilaginous 
skeleton 

 داراي ستون مهره، داراي ستون فقرات

 vertical 
 at right angles to the plane of the 
horizon or a base line 

 قائم، عمودي، هج، هجین، هچ، عمود

 vessel 
 an object used as a container, 
especially for liquids 

 ظرف، گنجانه، سپار، خنور

 vested 
 fixed and absolute and without 
contingency 

 جامه پوشیده، ملبس (به ویژه به کسوت روحانی)
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 vestige 
 an indication that something has been 
present 

 ه، بازمانهرد، باقیمانده، (جمع) بقایا، اثر، نشان

 vet 
 a doctor who practices veterinary 
medicine 

 veterinarian : مخفف

 veteran 
 a person who has served in the armed 
forces 

 کاردیده، کاردان، کارآزموده، کهنه کار، پرسابقه مجرب، باتجربه، کارکشته، ورزیده،

 veterinarian 
 a doctor who practices veterinary 
medicine 

 دامپزشک، بیطار

 veterinary 
 of or relating to veterinarians or 
veterinary medicine 

 دامپزشک

 viability 
 the state of being capable of normal 
growth and development 

 قابلیت زیستن، زیست پذیري

 viable 
 capable of life or normal growth and 
development 

 زیست پذیر، زنده ماندنی، زیستا

 vial 
 a small bottle that contains a drug 
شیشه ي کوچک (براي دارو و عطر و غیره)، آمپول، شیشه ي نمونه، بطري یا ظرف 

 شیشه اي بسیار کوچک

 vibrant 
 vigorous and animated 

 نوان، مرتعش، لرزان

 vibrate 
 sound with resonance 

 دنمرتعش کردن، شیواندن، لرزاندن، به لرزه درآور نواندن،
 
 

 vice versa 
 with the order reversed 

 برعکس، بالعکس، باژگونه، وارون وار

 vicious 
 having the nature of evildoing 

 ، بدنهاد، شریرخبیث، بدجنس

 vicissitude 
 a variation in circumstances or fortune 

 یري، دگرسان پذیري، اطمینان ناپذیريبی ثباتی، تغییرپذ

 victim 
 an unfortunate person who suffers from 
adverse circumstances 

 قربانی

 victimise 
 make a victim of 

victorine 

 view 
 the visual percept of a region 

 منظره، چشم انداز، دورنما، نگاه گیر

 viewpoint 
 a mental position from which things are 
considered 

 گاه، نظرردیدنقطه نظر، 

 vigilance 
 the process of paying close and 
continuous attention 

 هشیاري، گوش به زنگی، مراقبت، مواظبت، ترصد، حراست، نگاهبانی

 vigilant 
 carefully observant or attentive 

 یدارترصد، بگوش به زنگ، هشیار، مراقب، م

 vigor 
 forceful exertion 

 یرو، بنیهتوان، قدرت، ن

 vigorous 
 characterized by forceful and energetic 
action or activity 

 پرتوان، پرنیرو، قدرتمند، نیرومند، توانمند
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 vile 
 morally reprehensible 

 گناه آمیز، معصیت آمیز، خبیثانه، پرگناه

 vilifier 
 one who attacks the reputation of 
another by slander or libel 

 بهتان زن، بد گو

 vilify 
 spread negative information about 

 ن، بهتان زدن، بدگویی کردن، سعایت کردنتهمت زدن، افترا بست

 village 
 a settlement smaller than a town 

 دهکده، ده، قریه، دستگرد، دسکره، روستا

 villain 
 someone who does evil deliberately 

 فله، شرور، رذل، بی شرفناکس، س

 vindicate 
 show to be right by providing 
justification or proof 

(معموال با استدالل و مدرك) رفع اتهام (یا تقصیر یا سوظن و غیره) کردن، حق به 
 جانب کردن، محق دانستن

 violate 
 fail to agree with; go against 

 و غیره) شکستن، زیر پاگذاشتن، نقض کردنکردن، تجاوز کردن، (قانون تخطی 

 violation 
 an act that disregards an agreement or a 
right 

 تخطی، تخلف، تجاوز، زیر پا گذاري

 violence 
 a turbulent state resulting in injuries 
and destruction 

 خشونت، پرخاشگري

 violent 
 acting with great force or energy or 
emotional intensity 

 (بسیار) شدید، ستهم، سخت

 virtual 
 being actually such in almost every 
respect 

 بالقوه، ذاتی، واقعی

 virtually 
 in essence or in effect but not in fact 

 تقریبا، کمابیش، عمال

 virtue 
 the quality of doing what is right 

 هنر (در برابر عیب)، ستودگی، هژیري، وشتیحسن، خوبی، فضیلت، 

 virtuous 
 morally excellent 

 پرهیزکار، پرمحسنات، فرخ سیر، شریف، پارسا، پاکدامن، باتقوي، وارسته

 virus 
 infectious agent that replicates itself 
within living hosts 

 زهر (به ویژه زهر مار)(در اصل) 

 visa 
 an endorsement that allows the bearer to 
enter a country 

 روادید، ویزا

 viscous 
 having a relatively high resistance to 
flow 

 (فیزیک) گران رو، ویسکوز، دوسناك، لزج

 visible 
 capable of being seen or open to easy 
view 

 ت، دیدپذیر، پیدا، دیده شدنی، دیدنییمرئی، قابل رو

 vision 
 the ability to see 

 بینایی، حس باصره

 visual 
 relating to or using sight 

 وابسته به بینایی، بصري، دیداري، دیدي

 visualise 
 form a mental picture of something that 
is invisible or abstract 

visualizer 

 vital 
 performing an essential function in the 
living body 

 وابسته به زندگی یا زنده ماندن، حیاتی، کیانی، جانی، زیستی، ورجی
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 vitality 
 the property of being able to survive 
and grow 

 vital force رجوع شود به

 vitalize 
 make more lively or vigorous 

 جانمند کردن، احیا کردنجان بخشیدن، حیات بخشیدن، 

 vitamin 
 an organic substance essential to normal 
metabolism 

 ویتامین

 vitriolic 
 harsh, bitter, or malicious in tone 

 زاج مانند، وابسته به یا داراي زاج، کات دار

 vivid 
 having striking color 

 پرشور و نشاط، پرتکاپو، فعال، سرزنده، پویا

 vocabulary 
 a language user's knowledge of words 

 واژگان (مجموع لغات یک زبان یا علم یا شخص)

 vocation 
 the particular occupation for which you 
are trained 

 (به ویژه حرفه هاي مذهبی) میل به خدمت، احساس وظیفه، رسالت

 vocational 
 of or relating to an occupation 

 وابسته به حرفه، حرفه اي، پیشه اي، پیشگانی

 volatile 
 liable to lead to sudden change or 
violence 

 (در اصل) پرنده، پروازگر، قادر به پرواز

 volcano 
 a fissure in the earth's crust through 
which gases erupt 

 آتشفشان
 
 
 
 
 

 volt 
 a unit of potential equal to the 
potential difference between two points 
on a conductor carrying a current of 1 
ampere when the power dissipated between 
the two points is 1 watt; equivalent to 
the potential difference across a 
resistance of 1 ohm when 1 ampere of 
current flows through it 

 (V : مخفف) ) ولت(برق

 voltage 
 the rate at which energy is drawn from a 
source 

 چندي، فشار (یا کشش) برق(برق) ولتاژ، ولت 

 volume 
 the property of something that is great 
in magnitude 

 (در اصل) لوله ي طومار

 voluntary 
 of your own free will or design 

 وخواهانه، خواستارمندانه، اختیاريداوطلبانه،دا

 volunteer 
 a person who performs work done by 
choice 

 داوطلب، داوخواه، خواستار

 vomit 
 the reflex act of ejecting the contents 
of the stomach through the mouth 

 قی کردن، استفراغ کردن، باال آوردن، وامیدن

 voracious 
 devouring or craving food in great 
quantities 

 پذیر، پرخور، کسی که اله می زند، ارضانشدنی، پرولع، حریصسیري نا

 vouch 
 give personal assurance; guarantee 

 ردنضمانت کردن، تضمین کردن، پایندان کردن، تصدیق ک (for :معموال با)

 voyage 
 a journey to some distant place 

 معموال طوالنی) سفر، مسافرت -ه دریایی (به ویژ
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 vulcanize 
 undergo treatment with sulfur and heat 
to make stronger 

 ت زیاد و گوگرد) سخت کردنولکانیدن، ولکانیزه کردن، (الستیک را تحت تاثیر حرار

 vulgar 
 of or associated with the great masses 
of people 

 همگانی عامیانه، عوامانه،

 vulnerable 
 capable of being wounded or hurt 

 آسیب پذیر، زخم پذیر، صدمه پذیر

 wacky 
 ludicrous, foolish 

 

 wage 
 something that remunerates 

 مزد، دستمزد، دسترنج، روزینه، روزگانه، راستاد، اجرت

 wager 
 the act of gambling 

 شرط بستن، شرط بندي کردن

 wagon 
 a wheeled vehicle drawn by an animal or 
a tractor 

 (freight car :امریکا) (راه آهن) واگن باري

 waist 
 the narrowing of the body between the 
ribs and hips 

 (بخشی از بدن که میان دنده ها و لگن خاصره قرار دارد) کمر، گردگاه

 waiting room 
 a room with seating where people can 
wait 

 اتاق انتظار، سالن انتظار

 waive 
 do without or cease to hold or adhere to 

 صرفنظر کردن، چشم پوشیدن از، از حق خود گذشتن

 wander 
 move or cause to move in a sinuous or 
circular course 

 ( بی هدف ) حرکت کردن، سرگردان بودن، پرسه زدن، پلکیدن

 wanderer 
 someone who leads a wandering unsettled 
life 

 ادم دربدر یا اواره

 ward 
 a person who is under the protection of 
another 

 جا خالی دادن، خنثی کردن، پس زدن، دفع کردن (off :معموال با)

 ward off 
 prevent the occurrence of 

 ثی کردن، پس زدن، دفع کردنجا خالی دادن، خن (off :معموال با)

 warp 
 bend or twist out of shape 

 (به ویژه چوب) تاب برداشتن، شکم دادن

 warrant 
 formal and explicit approval 

 حواله، سند عندالمطالبه

 wary 
 marked by keen caution and watchful 
prudence 

 مواظب، محتاط، هشیار، با پروا، دست به عصا

 wastage 
 the process of wasting 

 نفله سازي، اتالف، هدردهی، بر باد دهی اسراف، هرزگساري،

 water table 
 underground surface below which the 
ground is wholly saturated with water 

 سفره ي آب،رویه ي ایستایی، آب ایستی

 waterfall 
 a steep descent of the water of a river 

 آبشار

 waterfront 
 the area of a city alongside a body of 
water 

 زمین کنار رود یا دریا، رود کنار، دریا کنار، آب کنار، ساحل، کرانه

 waterproof 
 not permitting the passage of liquid 

 پاد آب، ضد آب، نم ناپذیر، ناتراوا
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 watershed 
 a ridge of land that separates two 
adjacent river systems 

 ن(جغرافی) آب پخشا

 wave 
 (physics) a movement up and down or back 
and forth 

 موج، خیزه، خیزاب، آبخیز

 wavering 
 the quality of being unsteady and 
subject to changes 

 (هم می گویند flutter) پس و پیش رفتن، در اهتزاز بودن

 wax 
 substance solid at normal temperature 
and insoluble in water 

 موم

 way of life 
 a course of conduct 

 دور افتاده، دور از جاده، منزوي، بیخ گور سیاه

 weaken 
 lessen the strength of 

 ناتوان کردن، ضعیف کردن، کم زور کردن، کم قدرت کردن، کم بنیه کردن

 weakness 
 a flaw 

 انی، ضعف، سستی، بی استحکامیناتو

 wealthy 
 having an abundant supply of money or 
possessions of value 

 دارا، ثروتمند، متمول، مالدار، پولدار

 wean 
 gradually deprive of mother's milk 

 از شیر گرفتن

 weapon 
 any instrument used in fighting or 
hunting 

 ، اسلحه، تخشجنگ افزار، سالح

 wear away 
 become ground down or deteriorate 

 دور، دور از، درجاي دیگر

 weary 
 physically and mentally fatigued 

 خسته، کسل، وامانده، فرسوده

 wedge 
 something solid that can be pushed 
between two things 

 گوه، پانه، پغار، فانه، براز

 Wednesday 
 the fourth day of the week; the third 
working day 

 (W یا We ،Wed : مخفف) چهارشنبه

 weed 
 any plant that crowds out cultivated 
plants 

 علف هرزه، هرز گیاه

 weekday 
 any day except Sunday (and sometimes 
except Saturday) 

 کار زهاي تعطیل)، روزروز هفته (به جز یکشنبه یا رو

 weekend 
 a time period usually extending from 
Friday night through Sunday; more loosely 
defined as any period of successive days 
including one and only one Sunday 

هم می  week end) تعطیلی آخر هفته (شنبه و یکشنبه)، هفته پایان
 ، آخر هفته(نویسند

 weenie 
 a smooth-textured sausage of minced beef 
or pork usually smoked; often served on a 
bread roll 

 wiener عامیانه) رجوع شود به -(امریکا 

 weigh 
 have a certain heft 

 کردن، کشیدنوزن 

 weighty 
 having relatively great weight; heavy 

 سنگین، وزین، پر وزن

 weird 
 strikingly odd or unusual 

 وشت، قضا و قدري، تقدیري(در اصل) وابسته به سرن
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 weld 
 a metal joint formed by softening with 
heat and fusing 

 (به ویژه فلز یا پالستیک) جوش دادن، جوشکاري کردن، لحیم کردن

 welfare 
 something that aids or promotes well-
being 

 بهزیستی، آسایشرفاه، بهروزي، 

 well-adjusted 
 free from psychological disorder 

 

 well-being 
 a contented state of happiness, health, 
and prosperity 

 خیر، سعادت، خوشی، رفاه، بهزیستی

 well-bred 
 of good upbringing 

 با ادب، فرهیخته، با تربیت

 well-dressed 
 having tasteful clothing and being 
scrupulously neat 

 

 well-founded 
 based on sound reasoning or evidence 

 مستند، بجا، با دلیل

 well-rounded 
 many-sided 

 جامع، چند جانبه

 west 
 the cardinal compass point that is a 270 
degrees 

 (east در برابر: خاور) باختر، غرب، مغرب

 Western 
 a film about life in the western United 
States during the period of exploration 
and development 

 باختري، غربی
 
 
 
 

 whale 
 any of the larger cetacean mammals 
having a streamlined body and breathing 
through a blowhole on the head 

 و Mysticeta راسته هاي) (جانور شناسی) نهنگ، وال
Odontoceta) 

 wharf 
 a platform from the shore that provides 
access to ships 

 اسکله، بارانداز

 wheel 
 a simple machine consisting of a 
circular frame with spokes (or a solid 
disc) that can rotate on a shaft or axle 
(as in vehicles or other machines) 

 چرخ، اراده

 wheelchair 
 a movable chair mounted on large wheels 

 صندلی چرخدار، چرخک، نشین بر

 whence 
 from what place, source, or cause 

 از کجا

 whim 
 an odd or fanciful or capricious idea 

 هوس، ویر، ریژ

 whimsy 
 an odd or fanciful or capricious idea 

 whim شود به رجوع

 whisper 
 speaking softly without vibration of the 
vocal cords 

 پچ پچ کردن، نجوا کردن، زمزمه کردن

 whistle 
 the sound made by something moving 
rapidly 

 سوت زدن، سوت کشیدن، صفیر زدن، شپلیدن

 white 
 being of the achromatic color of maximum 
lightness 

 سفید، سپید، خنگ، بیاض
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 wholesale 
 the selling of goods to merchants 

 عمده فروشی، کالن فروشی

 wholesome 
 characteristic of physical or moral 
well-being 

 سالم، تندرستی بخش، سالمت بخش

 wicked 
 having committed unrighteous acts 

 د، بدسرشت، بدجنس، بد ذاتخبیث، شریر، شرور، نابکار، بدنها

 widen 
 extend in scope or range or area 

 پهن (تر) کردن، عریض (تر) کردن، گسترده (تر) کردن، توسعه دادن

 widespread 
 widely circulated or diffused 

 گسترده، باز

 wilderness 
 a wild and uninhabited area left in its 
natural condition 

 ا، صحراان، برهوت، بادیه، هرز زمین، سرزمین بایر، بیدبیاب

 wildlife 
 all living things (except people) that 
are undomesticated 
 جانوران وحشی، عالم وحوش، حیوانات مناسب براي شکار، نارام زیان، حیات وحش

 willing 
 the act of making a choice 

 خواستار، خواهانمایل، متمایل، راغب، مشتاق، 

 wily 
 marked by skill in deception 

 نیرنگ باز، فریبکار، حیله گر، محیل، رند، مکار

 wimp 
 a person who lacks confidence, is 
irresolute and wishy-washy 

 (خودمانی) آدم بی عرضه، بی بو و خاصیت، ضعیف النفس، پهلوان پنبه

 wind turbine 
 a turbine that is driven by the wind 

 زا (مکانیک) توربین، چرخش
 

 windmill 
 a mill that is powered by the wind 

 آسیاب بادي، بادآس

 windscreen 
 transparent screen to protect occupants 
of a vehicle 

 پنجره اتومبیل، شیشه جلو اتومبیل

 windshield 
 a transparent screen to protect 
occupants of a vehicle 

 (windscreen : انگلیس) ي جلوتومبیل و غیره) شیشه (ا

 windsurf 
 ride standing on a surfboard with an 
attached sail, on water 

windsor 

 windswept 
 open to or swept by wind 

 بر باد رفته، بوسیله باد جارو شده، بادزده

 wink 
 a reflex that closes and opens the eyes 
rapidly 

 چشمک زدن

 wire 
 ligament made of metal and used to 
fasten things or make cages or fences etc 

 سیم

 wit 
 mental ability 

 شعور، فهم، اندریافت، هوش، ذکاوت(جمع) 

 withdraw 
 pull back or move away or backward 

 پس گرفتن، صرفنظر کردن

 withdrawal 
 the act of pulling back 

 پس روي عقب نشینی،

 withhold 
 hold back; refuse to hand over or share 

 امتناع کردن، خودداري کردن، سرباز زدن
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 withstand 
 resist or confront with resistance 

 تحمل کردن، تاب آوردن، دوام کردن، دوام آوردن، تاب تحمل (چیزي را) داشتن

 witness 
 someone who sees an event and reports 
what happened 

 گواه، شاهد

 wittingly 
 with full knowledge and deliberation 

 دانسته، عمدا، تعمدا، قصدا

 witty 
 demonstrating striking cleverness and 
humor 

 وش قریحهگو، خوش طبع، خ شوخ طبع، شوخ، بذله گو، لطیفه نویس، لطیفه

 wobble 
 move sideways or in an unsteady way 

 (مثال در راه رفتن) تلوتلو خوردن، لمبر خوردن

 woe 
 misery resulting from affliction 

 (شدید) اندوه، غم، حزن

 womb 
 a hollow muscular organ in which a 
developing fetus grows 

 (در اصل) شکم

 wonder 
 the feeling aroused by something strange 
and surprising 

 شگفتی، اعجاب، تعجب

 wonderful 
 extraordinarily good or great 

 شگفت انگیز، تعجب آور، شگرف، اعجاب انگیز

 woodcarving 
 a carving created by carving wood 

 (هنر) چوب تراشی، منبت کاري

 workaholic 
 person with a compulsive need to work 

 بیمارمعتاد به پرکاري، خرکار، کار
 

 workforce 
 the people employed or available for 
employment 

workhouse 

 workshop 
 small workplace where handcrafts or 
manufacturing are done 

 کارگاه، کارستان، استودیو

 worldwide 
 spanning or extending throughout the 
entire world 

 جهانی، در سرتاسر جهان

 world-wide 
 involving the entire earth 

 در سرتاسر جهان، جهانی

 worm 
 any of numerous relatively small 
elongated soft-bodied animals especially 
of the phyla Annelida and Chaetognatha 
and Nematoda and Nemertea and 
Platyhelminthes; also many insect larvae 

 کوخ، شکند، کرمک کرم،

 worsen 
 grow worse 

 بدتر شدن یا کردن، وخیم تر کردن یا شدن

 worthwhile 
 sufficiently valuable to justify the 
investment of time 

 قابل صرف وقت، ارزشمند، ارزنده، سودمند، به صرفه، مفید

 worthy 
 an important, honorable person 

 جمند، هژیر، شایگان، گرانمایه، ارزمند، پر ارزش، واالارزشمند، ارزنده، ار

 wound 
 an injury to living tissue 

 زخم، جراحت، ریشی، والنه

 wrangle 
 quarrel noisily, angrily, or 
disruptively 

ن، جنجال بر پا کردن، مشاجره کردن، محاجه کردن، کلنجار رفتن، یکی بدو کرد
 مجادله کردن
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 wrap 
 cloak that is folded or wrapped around a 
person 

 (دور چیزي) پیچیدن، حلقه کردن

 wrath 
 intense anger 

 خشم، غضب، وروت

 wreck 
 something or someone that has suffered 
ruin or dilapidation 

ساحل آورده می شود) آب آورده، موج  به(کاال و بخش هاي شکسته ي کشتی که 
 ه، تکه پارهآورده، الش

 wreckage 
 the remaining parts of something that 
has been destroyed 

 خراب شدگی، درهم کوبیدگی، فروپاشی

 wrecking 
 destruction achieved by causing 
something to be wrecked or ruined 

 ب کنیخانه کوبی، ساختمان خرا

 wrestle 
 the act of engaging in close hand-to-
hand combat 

گالویز شدن، درگیر شدن با، کلنجار رفتن، دست و پنجه نرم کردن، درکشاکش 
 بودن

 wretch 
 someone you feel sorry for 

 (آدم)

 wretched 
 deserving or inciting pity 

 سکینبدبخت، فلک زده، بیچاره، مفلوك، زبون، م

 wrinkle 
 a slight depression in the smoothness of 
a surface 

 چروكچروك، چین، کیس، انجوخ، آژنگ، سگرمه، چین و 

 wrist 
 a joint between the distal end of the 
radius and the proximal row of carpal 
bones 

 (انسان یا حیوان) مچ دست، مچ

 wristwatch 
 a watch that is worn strapped to the 
wrist 

 (pocket watch برابر: ساعت جیبیدر ) ساعت مچی

 writhing 
 moving in a twisting or snake-like or 
wormlike fashion 

writing 

 xenophobia 
 a fear of foreigners or strangers 

 بیگانه هراسی، انیر هراسی، اجنبی ترسی

 yawn 
 an involuntary intake of breath through 
a wide open mouth 

 یازه، دهان دره، پاسک، فاژهخم

 yearn 
 desire strongly or persistently 

 (از ته دل) خواستن، (دل) غنج زدن، حسرت خوردن، آرزو کردن

 yelling 
 uttering a loud inarticulate cry as of 
pain or excitement 

 فریاد، هوار، نعره، داد

 yellow 
 yellow color or pigment 

 ن، طالییزرد، زردگو

 yield 
 give or supply 

 (محصول یا نتیجه و غیره) دادن، به بار آوردن، موجب شدن

 yoghurt 
 a custard-like food made from curdled 
milk 

 ماست، یوقورت

 zephyr 
 a slight wind 

 باد مغرب، باختر باد

 zinc 
 a bluish-white lustrous metallic element 

 (شیمی) روي
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 zone 
 an area or region distinguished from 
adjacent parts 

 منطقه، ناحیه، نیسنگ

 zoological 
 concerning the study of animals and 
their properties 

 وابسته به جانور شناسی، جانور شناسانه
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