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Abhor 

تنفر داشتن از، بیم داشتن از، ترس داشتن از، 
 ترساندن، ترسیدن



Abjure 

سوگند شکستن، نمض عهد کردن، برای همیشه 
 ترک گفتن، مرتد شدن، رافضی شدن



Abortive 

 مسمط، رشد نکرده، عمیم، بی ثمر، بی نتیجه



Abound 

بودن، زیاد بودن، وفور داشتن، تعیین فراوان 
 حدودکردن، محدود کردن



Abrogate 

منسوخ، از میان برده، ملؽی، ازمیان بردن، باطل 
 کردن، منسوخ کردن، لؽو کردن



Abstemious 

مرتاض، ممسک در خورد و نوش و لذات، 
مخالؾ استعمال مشروبات الکلی.پرهیزکار، 

 پارسا منش



Absurd 

پوچ، ناپسند، یاوه، مزخرؾ، بی معنی، نامعمول، 
 عبث، مضحک



Access 

دسترس، دسترسی، راه، تمریب، اجازه دخول، 
افزایش، الحاق، )پزشکی( بروزمرض، حمله، 

اصابت، )حموق( دسترسی یا مجال مماربت، )در 
 مسیحیت( تمرب به خدا



Accommodate 

همساز کردن، جا دادن، منزل دادن، وفك همساز، 
دادن با، تطبیك نمودن، تصفیه کردن، اصالح 

 کردن



Accomplice 

 همدست، )حموق( شریک یا معاون جرم



Accost 

مخاطب ساختن، مواجه شدن با، نزدیک شدن بهر 
منظوري،مشتري جلب کردن زنان بدکار در 
 خیابان، نزدیک کشیدن، در امت داد چیزي

 حرکت کردن مثل کشتي



Acme 

اوج، ذروه، لله، منتها)درجه (، سر، مرتفع ترین 
 نمطه، )پزشکی( بحران، نمطه کمال



Acrimonious 

 تند، زننده، سوزان



Acute 

تیزرو، تیز، نوک تیز، )پزشکی( حاد، بحرانی، 
زیرک، تیزنظر، تند، شدید )موسیمی( تیز، زیر، 

 )سلسله اعصاب(حساس، )هندسه( حاد، تیز



Adamant 

 جسم جامد و سخت، مماوم، یکدنده، تزلزل ناپذیر



Adherent 

 بهم چسبیده، تابع، پیرو، هواخواه، طرفدار



Admonish 

نصیحت کردن، پند دادن، آگاه کردن، متنبه 
 کردن، وعظ کردن



Adroit 

زبر دست، زیرک، ماهر، چابک، زرنگ، 
 چاالک، تردست، چیره دست



Advent 

 ظهور و ورود ، چهار یکشنبه لبل از میالد مسیح



Adversary 

دشمن، مخالؾ، رلیب، مدعی، متخاصم، ضد، 
 حریؾ، مبارز، هم آورد



Adverse 

 مخالؾ، مؽایر، ناسازگار، مضر، روبرو



Advocate 

کردن، طرفداري کردن، حامي، طرفدار، دفاع 
 وکیل مدافع



Aegis 

 سپر، پرتو، ظل



Affluent 

 فراوان، دولتمند



Alacrity 

 چابکي، نشاط



Allay 

 آرام کردن، از شدت چیزی کاستن



Alleged 

 به لول معروؾ، بنابگفته بعضی، منتسب به



Alleviate 

 کردن، آرام کردن، کم کردنسبک 



Allude 

اشاره کردن، اظهار کردن، مربوط بودن به ، 
 گریز زدن به



Aloof 

 دور، کناره گیر



Altruistic 

وابسته به نوع دوستی، بشر دوستانه، دگر 
 دوستانه، ایثار گرانه  دوستانه، همگان



Ambiguous 

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



Ameliorate 

بهتر کردن، اصالح کردن، چاره کردن، بهتر 
 شدن، بهبودی یافتن



Amicable 

 موافك، دوست، دوستانه



Amnesty 

 عفو عمومی، گذشت، عفو عمومی کردن



Amorous 

 عاشك، شیفته، عاشمانه



Analogous 

سنجش،   سنگ، لابل لیاس، هم  پذیر، لابل  لیاس
 ارز، شبیه، همانند، نظیر  تراز، هم هم



Anathema 

هرچیزی که مورد لعن والع شود، لعنت و تکفیر، 
 مرتدشناخته شده از طرؾ روحانیون



Annals 

تاریخچه، ولایع سالیانه، سالنامه، اخبار سال، 
 برنامه سالیانه عشا ربانی



Anomaly 

 خالؾ لاعده، ؼیر متعارؾ، بی ترتیب



Anthropologist 

 مردم شناس، انسان شناس



Antipathy 

 احساس مخالؾ، ناسازگاری، انزجار



Antiquated 

 کهنه، منسوخ، متروک، لدیمی



Antithesis 

 پادگذاره، ضد و نمیض، تضاد، تنالض



Apathy 

 بی عاطفگی، خون سردی، بی عاللگیبی حسی، 



Appalled 

 ترساندن، وحشت زده شدن



Arbiter 

 حکم، داوری کردن، لاضی، داور



Arbitrary 

 اختیاري، دلخواه، مطلك، مستبدانه، لراردادي



Archaic 

 کهنه، لدیمی، ؼیر مصطلح



Ardent 

 گرم، سوزان، تند و تیز



Array 

آرایه، آراستن، درصؾ آوردن، منظم کردن، 
 صؾ، نظم، آرایش، رژه



Artifact 

 محصول مصنوعی، مصنوع



Artifice 

استادی، مهارت، هنر، اختراع، نیرنگ، تزویر، 
 تصنع



Artless 

بی هنر، بی صنعت، ساده، بی تزویر، ؼیر 
 صنعتی



Ascend 

باالرفتن، صعود کردن، بلند شدن، فرازیدن، 
 جلوس کردن بر



Ascertain 

 معلوم کردن، ثابت کردن، معین کردن



Ascetic 

ریاضت کش، مرتاض، تارک دنیا، زاهد، 
 زاهدانه



Asinine 

 خرصفت، )مجازا( نادان، خر، ابله، احمك



Asperity 

)در صدا(، سختی، ترشی )در مزه(، خشونت 
 تلخی و خشونت)دراخالق(، نامطبوعی



Aspirant 

جویا، طالب، داوطلب کار یا ممام، آرزومند، 
 حروؾ حلمي



Aspire 

آرزو داشتن، آرزو کردن، اشتیاق داشتن، هوش 
داشت، بلند پروازی کردن، باالرفتن، فرو بردن، 

 استنشاق کردن



Asset 

چیز با ارزش و مفید، ممر عایدي، سرمایه، 
دارایي، جمع دارایي شخص که بایستي بابت 

 دیون او پرداخت گردد



Assiduous 

 دارای پشتکار، ساعی، مواظب



Astute 

زیرک، نالال، دانا، هوشیار، محیل، دلیك، 
 موشکاؾ



Atrophy 

ضعؾ بنیه، )گیاه شناسی( نمصان لوهه الؼری، 
 نامیه،الؼرکردن، خشک شدن، الؼر شدن



Attest 

گواهی دادن ، شهادت دادن، سوگند یاد کردن، 
 تصدیك امضا کردن



Atypical 

 ؼیرمعمولی، بیماعده



Au courant 

 مد روز، مدرن، جدید، به روز



Audacity 

 بی پروایی، جسارت، گستاخیبی باکی، 



Augment 

افزودن، زیاد کردن، عالوه کردن، زیاد شدن، 
 تمویت کردن



Austere 

 سخت، تند و تلخ، ریاضت کش، تیره رنگ



Avarice 

 زیاده جویی، از، حرص، طمع



Aversion 

 بیزاری، نفرت، مخالفت، ناسازگاری، مؽایرت



Avid 

 آزمند، مشتاق، آرزومند، متمایلحریص، 



Awesome 

مایه هیبت یا حرمت، پر از ترس و بیم، حاکی از 
 ترس،ناشی از بیم، وحشت آور، ترس آور



Bagatelle 

 چیزجزئی واندک، )مجازا( چیز بیهوده، نالابل



Balk 

زمین شخم نشده، )مج( مانع، مایه لؽزش، مرز، 
طفره رفتن از، امتناع ورزیدن، رد کردن، 

 زیرش زدن،باز ایستادن



Banal 

 پیش پا افتاده، مبتذل، معمولی، همه جایی



Barometer 

 هواسنج، میزان الهوا ، فشار سنج



Bedlam 

دیوانه، وابسته به دیوانه ها یا دیوانه تیمارستان، 
 خانه



Begrudge 

 ؼرولند کردن، ؼبطه خوردن، مضایمه کردن



Belated 

 دیرشده، دیرتر از مولع، از مولع گذشته



Belittle 

کسي را کوچک کردن، تحمیر نمودن، کم ارزش 
 کردن



Belligerent 

 متحارب، متخاصم، جنگجو، داخل درجنگ



Benevolent 

 کریم، نیکخواه، خیراندیش



Bereft 

 مایوس، ناامید، ؼریب، تنها، بی کس، بی بهره



Besmirch 

 لکه دار کردن



Bias 

تمایل بیک طرؾ، طرفداری، تعصب، بیک 
طرؾ متمایل کردن، تحت تاثیر لراردادن، 

 تبعیض کردن



Bigot 

 ریاکار، آدم خرافاتی، متعصبآدم 



Bizarre 

ؼریب وعجیب، ؼیر مانوس، ناشی از هوس، 
 خیالی، وهمی



Blasé 

 بیزار از عشرت در اثر افراط درخوشی



Blatant 

 پرسروصدا، شلوغ کننده، خودنما، خشن، رسوا



Bliss 

 خوشی، سعادت، برکت



Blunt 

نوک، دارای لبه ضخیم، رک، بی پرده، کند، بی 
 کند کردن



Bogus 

 ساختگی، جعلی، لالبی



Bona fide 

 باحسن نیت، جدی، واجد شرایط،صادلانه



Brash 

عجول و بي پروا، مته ور، گستاخ، بي حیا، بي 
 شرم



Brigand 

 راهزن، یاؼی



Bristle 

موی سیخ، موی خوک، سیخ شدن، موی زبر، 
 رویه تجاوزکارانه داشتن، آماده جنگ شدن



Buff 

چرم گاومیش، چرم زرد خوابدار، ضربت، گاو 
وحشی،زرد نخودی، محکم، از چرم گاومیش، 

 براق کردن، جال، پوست انسان



Bulwark 

خاکریز، بارو، دیوار)ساحلی(، دیواره سد، موج 
 گربندی، حامیشکن،)مجازا( پناه، سن



Cache 

نهانگاه، ذخیره گاه، چیز نهان شده، مخزن، پنهان 
 کردن



Cacophony 

 صدای ناهنجار و خشن، بدصدایی، بدآهنگی



Callous 

پینه بسته، کبره بسته، بی عاطفی سنگدل، 
 سنگدالنه



Callow 

جوجه ای که هنوز پر درنیآورده، شخص بی 
 تجربه وناشی



Calumny 

 بدنامی، رسوایی، بهتان ، افترا



Canard 

 خبر دروغ، شایعات



Candid 

 بی تزویر، منصفانه، صاؾ وساده



Candor 

 سفیدی، خلوص، صفا، رک گویی



Cant 

اصطالحات مخصوص یک صنؾ یا دسته، زبان 
دزدها وکولی ها،طرزصحبت، زبان ویژه، 

دار، وارونه کردن، باناله سخن مناجات، گوشه 
گفتن، بالهجه مخصوصی صحبت کردن، 

 خبرچینی کردن



Capitulate 

 تسلیم شدن



Capricious 

 هوس باز، دمدمی مزاج، بوالهوس



Carnage 

 الشه ها، کشتار، لتل عام، خونریزی، لصابی



Castigate 

 تنبیه کردن، شدیداً انتماد کردن



Catastrophic 

 اسؾ بار، مصیبت بار، بسیاربد، فاجعه آمیز



Celerity 

 جلدی، چابکی، سرعت



Chagrin 

آزردگي، ؼم وؼصه، اندوه، الم، تنگدلي، 
 اندوهگین کردن، ازرده کردن



Charisma 

 عطیه الهی، جذبه روحانی، گیرایی، گیرش، فره



Charlatan 

 باز، شارالتان، آدم زبان باآدم حمه 



Chicanery 

 حیله بازی، ضد ونمیض گویی، مؽالطه



Clandestine 

 مخفي، ؼیرمشروع، زیرجلي



Cliché 

 کلمه مبتذل



Clique 

 دسته، گروه، محفل



Cogent 

 متماعد کننده، دارای لدرت وزور



Cognizant 

 آگاه، باخبر



Comely 

 خوبرو، خوش آیند، خوش منظر



Commodious 

 جادار، بکار خور، ممرون به صرفه، سودمند



Compassion 

 رحم، دلسوزی، ترحم، شفمت، ؼمخواری



Compatible 

 سازگار، موافك، دمساز، جور،همساز



Compensatory 

 جبران کننده ، پاداش دهنده ، تاوانی



Complacent 

از خود راضی، عشرت طلب، تن آسا، خود 
 خشنود



Complicity 

 همدستی درجرم، شرکت در جرم



Components 

محوطه، عرصه، حیاط ، ترکیب، جسم مرکب، 
 ترکیب کردن، آمیختن



Comprehensive 

 جامع، فرا گیرنده، وسیع، محیط، بسیط



Concoct 

کردن، جعل کردن، اختراع کردن، ترکیب درست 
 کردن، پختن، گواریدن



Concomitant 

 همراه، مالزم، پیوسته



Concur 

 موافمت کردن، هم راي بودن، دمساز شدن



Condescend 

به طعنه به زیر دست لطؾ کردن، محبت کردن، 
بنده نوازی کردن، سر فرود آوردن، تمکین 

خود را همتراز مادون خود کردن از کردن، 
 روی لطؾ، فروتنی کردن



Condone 

 چشم پوشی کردن از، اؼماض کردن، بخشیدن



Conducive 

 موجب شونده، سودمند، مساعد، منجر شونده



Confidant 

 رازدار، محرم اسرار، دمساز



Conflagration 

 آتش سوزی بزرگ، حریك مدهش



Confront 

 روبرو شدن با، مواجهه دادن



Congenial 

همخو، هم مشرب، دارای تجانس روحی، هم 
 سلیمه



Conjecture 

حدس، ظن، گمان، تخمین، حدس زدن، گمان 
 بردن



Conjugal 

 نکاحی، ازدواجی



Connoisseur 

 خبره



Consternation 

 بهت، اشفتگي، حیرت، بهت وحیرت



Constrict 

 تنگ کردن، جمع کردن، منمبض کردن



Construe 

 تفسیر کردن، تعبیر کردن، استنباط کردن



Consummate 

به پایان رساندن، انجام دادن، عروسی کردن، به 
 وصال رسیدن، رسیده، تمام وکمال، به حد کمال



Contemptuous 

 آمیز، مؽرورانه، لابل تحمیر، تحمیر آمیزاهانت 



Contort 

 از شکل انداختن، کج کردن، پیچاندن



Controversial 

مباحثه ای، جدلی، جدال آمیز، هم ستیز، هم 
 ستیزگر، همستیزگرانه



Copious 

 فراوان، مفصل، زیاد، خیلی



Corpulent 

 فربه، تنومند، گوشتالو، جسیم



Corroborate 

 تایید کردن، تمویت کردن، اثبات کردن



Coterie 

 گروه هم مسلک، انجمن



Countenance 

 سیما، لیافه، رخ، تشویك کردن، پشتیبانی کردن



Coup 

 برهم زدن، ضربت، کودتا



Covet 

داشتن به، ؼبطه خوردن به، چشم طمع چشم 
دوختن به، حرص زدن برای، طمع بستن 

 در،پنهان



Crave 

 آرزو کردن، طلبیدن، اشتیاق داشتن



Criterion 

مالک، میزان، ممیاس، معیار، نشان لطعی، 
 محک، ضابطه



Cryptic 

 پنهان، مرموز، رمزی



Culminate 

رسیدن، بحد اکثر ارتفاع رسیدن، بحد به اوج 
 اعلی رسیدن



Culpable 

 ممصر، مجرم، سزاوار سرزنش، لابل مجازات



Culprit 

 متهم، ممصر، آدم خطاکار یا مجرم



Cumbersome 

 سنگین، طالت فرسا، مایه زحمت، بطی



Cupidity 

 حرص واز برای بدست آوردن مال



Curry 

شانه یا لشو کردن، پرداخت کردن چرم، مالیدن، 
 کاری، زردچوبه هندی



Cursory 

سرسری، از روی سرعت وعجله، باسرعت وبی 
 دلتی



Cynic 

 بدبین وعیبجو پیرو مکتب کلبیون



Dearth 

 کمیابی و گرانی، لحط و ؼال، کمبود



Debacle 

افتضاح، سموط ناگهانی حکومت و ؼیره، 
 سرنگونی



Debilitate 

 ناتوان کردن، ضعیؾ کردن



Debris 

خرده، بالی مانده، آثار مخروبه، آشؽال روی هم 
 ریخته، آوار



Decade 

 ده، عدد ده، دوره ده ساله، ده، دهدهی



Decadence 

 زوال، تنزل، انحطاط، فساد، آؼاز ویرانی



Decapitate 

 سراز تن جدا کردن، گردن زدن



Declaim 

سخنوری کردن، رجز خوانی کردن، با حرارت 
 علیه کسی صحبت کردن، دکلمه کردن



Decorum 

 ادب، آداب دانی، مناسبت، رفتاربجا



Decrepit 

 سالخورده و فرتوت، ضعیؾ و ناتوان، خیلی پیر



Deem 

 پنداشتن، فرض کردن، خیال کردن



Defamatory 

 افترا آمیز



Degrade 

پست کردن، خفت دادن، تنزل رتبه دادن، منحط 
 کردن



Deleterious 

 زیان آور، آسیب رسان



Delineation 

 طرح، تصویر، تشریح، بازنمایی، توصیؾ



Delude 

 سیل، طوفان، ؼرق کردن، طوفان ایجاد کردن



Delve 

زمین، سوراخ کردن، گودی، حفره، حفرکردن 
 کاوش کردن



Demeanor 

 رفتار، سلوک، وضع، حرکت



Demur 

مشخص کردن، تفکیک کردن، عالمت گذاردن، 
 عالمت بودن، معنی دادن



Depict 

نمایش دادن )بوسیله نمشه و مانند آن(، نمش 
 کردن،مجسم کردن، رسم کردن، شرح دادن



Deplorable 

 مایه دلسوزی، رلت انگیز، اسفناک، زار



Deploy 

گسترش، جبهه، گسترش یافتن، بحالت صؾ 
 درآوردن، لراردادن لشون



Deprecate 

 بد دانستن، لبیح دانستن، ناراضی بودن از



Deride 

 تمسخر کردن، بکسي خندیدن، استهزا کردن



Derived 

گرفته از، )فایده، سود( به دست سرچشمه 
آوردن، نتیجه گرفتن،ناشی شدن از، کسب کردن، 

 بردن، )نام، خصوصیات( گرفتن، اخذ کردن



Derogatory 

موهن، مضر، زیان آور و مایه رسوایی، خفت 
 آور



Desist 

 بازایستادن، دست برداشتن از، دست کشیدن



Destitution 

 بی چیزی، فمر، تهیدستیبینوایی، 



Desultory 

بی لاعده، پرت، بی ترتیب، درهم و برهم، بی 
 ربط



Deter 

 بازداشتن، ترساندن، تحذیر کردن



Detriment 

 گزند، زیان، ضرر، خسارت



Devout 

 دیندار، پارسا منش، مذهبی، عابد



Dexterity 

 تردستی، سبکدستی، چابکی، چاالکیزبردستی، 



Diatribe 

 سخن سخت، انتماد تلخ، زخم زبان



Diminutive 

 مصؽر، خرد، کوچک، حمیر



Discern 

 تشخیص دادن، تمیز دادن



Disciple 

پیرو، مرید، شاگرد، پسوا، پیرو حضرت عیسی، 
 حواری



Discreet 

 احتیاط، دارای تمیز و بصیرت، باخردبا 



Disdain 

 اهانت، استؽنا، عار )داني(، تحمیر، خوار شمردن



Disgruntled 

 ناخشنود ،ناراضی ،ؼرؼرو،ؼمگین کردن



Disheveled 

 پریشان، ژولیده، آشفته، نامرتب



Dismantle 

کردن، پیاده کردن)ماشین بی مصرؾ 
 آالت(عاری از سالح یااثاثه کردن



Disparate 

 ناجور، مختلؾ، نابرابر، نامساوی، ؼیرمتجانس



Disseminate 

 تخم کاشتن، منتشرکردن



Dissent 

 اختالؾ عمیده داشتن، جداشدن، نفاق داشتن



Distraught 

 پریشان حواس، شوریده، ناراحت



Diversity 

 تنوع، گوناگونی، تفاوت



Divulge 

 فاش کردن، افشا کردن، بروز دادن



Docile 

 رام، سر براه، تعلیم بردار، مطیع



Doddering 

 پیر، علیل، کودن



Doleful 

 مؽموم، محزون



Domicile 

الامتگاه، محل الامت، ممر، خانه، مسکن، مسکن 
 دادن



Dormant 

 خوابیده، ساکت، درحال کمون



Dregs 

 بالي مانده، چیز پست وبي ارزش



Drudgery 

 جان کنی ، کار پرزحمت



Dubious 

 مورد شک، مشکوک



Dulcet 

 شیرین، ملیح، نوعی آلت موسیمی



Dupe 

 ادم گول خور، ساده لوح، گول زدن



Duplicity 

 دورنگي، تزویر، ریا، دوالیيدورویي، 



Duress 

سختي، سفتي، محکمي، شدت، رفتار خشن وتند، 
 اکراه، اجبار



Edifice 

 عمارت، ساختمان بزرگ مانند کلیسا،لصر



Efficacy 

 اثر، تاثیر، سودمندی، درجه تاثیر



Effigy 

 تمثال، صورت، پیکر، تمثال تهیه کردن، پیکرک



Effrontery 

 جسارت، گستاخی، بیشرمی، چیرگی



Egotist 

 خودپرست



Egregious 

 فاحش، بزرگ، برجسته، نمایان، انگشت نما



Elapse 

 گذشتن، منمضي شدن، سپري شدن، سموط



Elicit 

 بیرون کشیدن، استخراج کردن، استنباط کردن



Elucidate 

 کردن، توضیح دادن، شفاؾ، روشنروشن 



Elusive 

گریزان، فراري، کسي که از دیگران دوري 
 کند ، طفره زن مي



Emaciated 

 الؼر، گوشت رفته



Embellish 

آرایش کردن، آرایش دادن، زینت دادن، زیبا 
 کردن، پیراستن



Eminent 

بلند، متعال، )مجازا( بزرگ، واال ممام، برجسته، 
 هویدا



Emissary 

 مامور سری، فرستاده



Emit 

بیرون دادن، خارج کردن، بیرون ریختن، انتشار 
 نور، منتشرکردن نور



Emulate 

هم چشمی کردن با، رلابت کردن با، برابری 
 جستن با، پهلو زدن



Encumbrance 

بار، اسباب زحمت، مانع، سد، بدهی، سربار، 
 دین



Engrossed 

درشت نوشتن، جلب کردن، اشؽال کردن، 
 احتکارکردن، مشؽول، مجذوب



Enhance 

 باالبردن، افزودن، زیادکردن، بلندکردن



Enigma 

 معما، چیستان، لؽز، رمز، بیان مبهم



Ennui 

 بیزاری، دلتنگی، ماللت، خستگی



Entourage 

 محیط، دور و بر اطرافیان، دوستان، همراهان



Entreaty 

 التماس، استدعا



Enunciate 

مژده دادن، اعالم کردن، صریحا گفتن، تلفظ 
 کردن



Epitome 

 خالصه، مختصر، خالصه رئوس مطالب



Equanimity 

خودداری، مالیمت، آرامی، لرار، متانت، 
 لضاوت منصفانه، تعادل فکری، انصاؾ، عدالت



Eradicate 

ازریشه کندن ،ازبیخ کندن ،ازبیخ 
 برآوردن،خالص شدن از



Erudite 

فرجاد، آموزنده، عالم، دانشمند، متبحر، 
 دانشمندانه



Eruption 

 جوش، فوران، انفجار



Escalation 

 اجتناب کردن



Eschews 

 ایست، تولؾ، انمطاع، پایان



Euphemism 

حسن تعبیر، استعمال کلمه نیکو و مطلوبی برای 
 موضوع یا کلمه نامطلوبی



Evaluate 

ارزیابی کردن، تمویم کردن، لیمت کردن، 
 سنجیدن، چیزی را معین کردن



Evanescent 

 محو شونده، ناپایدار



Evince 

نشان دادن، معلوم کردن، ابراز داشتن، موجب 
 شدن، برانگیختن



Exacerbate 

 بدترکردن، تشدید کردن، برانگیختن



Excoriate 

 تراشیدن، پوست چیزی را کندن، پوست کندن از



Excruciating 

 مشمت بار



Exhort 

کردن به، نصیحت کردن به، اصرار سفارش 
 کردن به، تشویك کردن



Exonerate 

 تبرئه کردن، روسفید کردن، مبرا کردن،رفع اتهام



Expatriate 

از کشور خود راندن، تبعید کردن، ترک کردن 
 میهن، تبعیدی



Expedient 

 ممتضی، مصلحت، مناسب، تهورآمیز



Expedite 

 کردن در، پیش بردن، شتابانتسریع 



Exploit 

رفتار، کردار، عمل، کاربرجسته، شاهکار، بکار 
انداختن، استخراج کردن، استثمار کردن، استفاده 

 کردن



Expunge 

 محوکردن، تراشیدن، نابود کردن، حذؾ کردن از



Expurgate 

 تطهیر کردن، حذؾ کردن، تصفیه اخاللی کردن



Extant 

موجود، دارای هستی، )لدیمی( پدیدار، بالی 
 مانده، نسخه موجود و بالی ازکتاب وؼیره



Extinct 

معدوم، ازبین رفته، منمرض، تمام شده، مرده، 
 منسوخه، خاموش شده، نایاب



Extol 

 بلندکردن، ارتما دادن، اؼراق گفتن، ستودن



Extortion 

 ستان، زیاد، اخاذ، گزاؾزیاده 



Extraneous 

خارجی، خارج از للمرو چیزی، ؼیراصلی، 
 تصادفی، فرعی



Extrinsic 

دارای مبدا خارجی، بیرونی، خارجی، فرعی، 
 جزئی،ضمیمه، اتفالی، تصادفی، عارضی



Exult 

جست وخیزکردن، به وجد وطرب آمدن، خوشی 
 کردن، شادی کردن، وجدکردن



Exultation 

 شادمانی، سرور، خوشحالی، شادی، وجد



Fabricate 

ساختن، بافتن و از کار در آوردن، تملید و جعل 
 کردن



Façade 

نمای هرچیز، ظاهر، صورت، رویه، برونداد، 
 نمای ساختمان



Facetious 

 شوخ، لوس، اهل شوخی بیجا



Facile 

آسانی، به آسانی لابل اجرا، سهل آسان، به 
 الحصول



Factitious 

ساختگی، مصنوعی، صوری، 
 ؼیرطبیعی،دروؼی، وانمود کننده، بهانه کننده



Fallacious 

 ؼلط، سفسطه آمیز



Falter 

گیرکردن، لکنت زبان پیدا کردن، با شبهه وتردید 
 سخن گفتن، تزلزل یا لؽزش پیداکردن



Fastidious 

 سخت گیر، باریک بین، مشکل پسند، بیزار



Fatal 

 کشنده، مهلک



Fatuous 

 احمك، بیشعور



Feasible 

 شدني، عملي، امکان پذیر، میسر، ممکن، محتمل



Feint 

وانمود، نمایش دروؼي، تظاهر، خدعه، فریب، 
 )نظامي(حمله خدعه آمیز، وانمود کردن



Felicitous 

به مولع، بجا، درخور، به هنگام، شایسته، 
 مناسب،سعادت



Felon 

 بزهکار، گناهکار، جاني، جنایت کار



Ferment 

ترش شدن، مخمرشدن، ور آمدن، )مجازا( 
برانگیزاندن، تهییج کردن، ماده مایه، جوش، 

 خروش، اضطراب،آشوب



Fervid 

 سوزان، مشتاق



Fetish 

اشیا یاموجوداتی که به عمیده الوام وحشی طلسم، 
دارای روح بوده و مورد پرستش لرارمیگرفتند، 

 بت، صنم، خرافات



Fetter 

بخو، پابند، زنجیر، )مجازا( لید، مانع، ممید 
 کردن، درزیر ؼل وزنجیر آوردن



Fiasco 

 شکست مفتضحانه، ناکامي، بطري شراب



Fiat 

 امر، اجازه، رخصت، حکمی، امریحکم، 



Flabbergasted 

 مبهوت کردن، گیج کردن



Flagrant 

 آشکار، برمال، انگشت نما، رسوا، ولیح، زشت



Flamboyant 

شعله دار، زرق وبرق دار، وابسته به مکتب 
 معماری گوتیگ، شعله مانند



Flay 

 پوست کندن از، سخت انتماد کردن



Fledgling 

 جوجه تازه پر وبال درآورده، نوچه



Flout 

دست انداختن، استهزا کردن، اهانت یا بي 
 احترامي کردن، مسخره، توهین



Fluctuate 

نوسان داشتن، روی امواج باال وپایین رفتن، ثابت 
نبودن، موج زدن، بی ثبات بودن، باال و پایین 

 رفتن، نوسان کردن



Foist 

جا زدن، چیزی را بجای دیگری جا زدن، جیب 
 بری کردن، بمالب زدن چیز تملبی



Foment 

 برانگیختن، پروردن، تحریک کردن



Forthwith 

 انا، فورا، بیدرنگ



Fortuitous 

 اتفالی، شانسی



Fracas 

 لیل ولال، مزاحمت، زد وخورد، بلوا



Frail 

سست، نحیؾ، شکننده، زودگذر، سست نازک، 
 در برابروسوسه شیطانی، گول خور، بی مایه



Fraught 

پر، مملو، دارا، همراه، مالزم، بار شده ، بار، 
 کرایه، بار کردن



Fray 

ترساندن، هراساندن، نبرد، جنگ، پیکار، 
مبارزه، رلابت، دعوا، نزاع، جر و بحث، 

 مشاجره



Frenetic 

 دیوانه، شوریده، بی امان، عنان گسیخته



Frenzy 

دیوانه کردن، شوریده کردن، آشفتن، دیوانگي 
 آني، شوریدگي، هیجان



Fretful 

 اخمو، ناراحت، جوشي



Frugal 

صرفه جو، ممتصد، با صرفه، اندک، میانه رو، 
 ساده



Fruitless 

 بي میوه، بي ثمر



Fulsome 

مفصل، فربه، شهوانی، تهوع اور،  فراوان،
 زننده، اؼراق آمیز، ؼلیظ، زیاد، زشت، پلید



Furtive 

 دزدکي، زیر جلي، پنهان، نهاني، مخفي، رمزي



Futility 

کار بیهوده، حرؾ پوچ، بی فایدگی، باطل بودن، 
 کار عبث



Galvanize 

آب طال یا نمره دادن به، آب فلزی دادن، با برق 
 آبکاری فلزی کردن



Gamut 

 هنگام، گام، حدود، حیطه، وسعت، رسایی



Garbled 

 آشفته، درهم



Garrulous 

 پر حرؾ



Gaudy 

زرق وبرق دار، نمایش دار، پر زرق و برق، 
 جلؾ، لوس، روزشادی



Gaunt 

نحیؾ، بدلیافه، زننده، بی ثمر، الؼر، 
 الؼرکردن، زننده ساختن، ویران کردن



Genocide 

 کشتار دسته جمعی، لتل عام



Genre 

نوع، لسم، جور، طبمه، دسته، راسته، جنس، 
 طرز، طریمه



Germane 

 وابسته، مربوط، منتسب، خویش و لوم



Gesticulate 

دست اشاره کردن، ضمن صحبت با سر و 
 اشارات سر و دستبکار بردن، باژست فهماندن



Gist 

جان کالم، ملخص، لب کالم، نکته مهم، مطلب 
 عمده، مراد



Glean 

 خوشه چینی کردن، این سو آن سو جمع کردن



Glib 

 روان، سلیس، چرب زبان، زبان دار، لیز، اللید



Gratuity 

 انعام، التفات، سپاسگزاری، رایگانیپاداش، 



Gregarious 

گروده دوست، جمعیت دوست، گروه جو، 
گروهی، اجتماعی دسته ای، گلهای، )گیاه 

 شناسی( خوشه خوشه



Grimace 

ادا و اصول، شکلک، دهن کجی، نگاه ریایی، 
 تظاهر



Grotesque 

ؼریب و عجیب، بی تناسب، مضحک، تنالض 
 دار



Guise 

 ظاهر، ماسک، تؽییر لیافه، لباس مبدل



Gullible 

 گول خور



Gusto 

 ذوق، درک، احساس، مزه، طعم، لذت



Habitat 

 محل سکونت، مسکن طبیعی، بوم، جای اصلی



Halcyon 

کند ، ایام  مرغ افسانه ای که دریا را آرام می
 خوب گذشته، روز آرام



Hapless 

 بیچاره



Harass 

بستوه اوردن، عاجز کردن، اذیت کردن، 
 )نظامي( حمالت پیدرپي کردن، خسته کردن



Harbinger 

 پیشرو، منادي، جلودار، لاصد



Haven 

 بندرگاه، لنگرگاه، )م.ج.( پناهگاه، جای امن



Havoc 

 خرابی، ؼارت، ویران کردن



Heinous 

 شنیع، شریر، ظالم، فجیح، تاثر آورزشت، 



Heresy 

کفر، ارتداد، الحاد، بدعتکاری، فرله، مسلک 
 خاص



Heterogeneous 

 ناجور، ناهمگن، ؼیر متجانس، متباین



Hirsute 

 پرمو، مویی، پشمالو



Histrionics 

 نمایش، اجرا نمایش، ظاهرسازي، صحنه سازي



Hoard 

ذخیره، احتکار، ذخیره کردن اندوخته، 
 ،احتکارکردن، انباشتن، گنج



Hoax 

 شوخی فریب آمیز، گول زدن، دست انداختن



Homogeneous 

مماربت کننده باهم جنس خود، متوافك، هم جنس، 
 یکجور، مشابه



Hostile 

ناسازگار، خشن، عصبانی،عداوت،عملیات 
 خصمانه



Humility 

 افتادگی، تواضع، حمارت، تحمیرفروتنی، 



Hyperbole 

 مبالؽه، اؼراق، گزاؾ گویی



Iconoclast 

 بت شکن



Idyllic 

 چکامه ای ، لصیده ای ، تشریحی،روستایی



Ignominious 

 رسوا، مفتضح، موجب رسوایی، ننگ آور



Ilk 

 تیره، خانواده، نوع، جور، گونه، دسته، طبمه



Imbibe 

نوشیدن، اشباع کردن، جذب کردن، خیساندن، 
 تحلیل بردن، فرو بردن، در کشیدن



Imminent 

 لریب الولوع، حتمي



Impeccable 

 بی عیب و نمص



Impede 

 بازداشتن، مانع شدن، ممانعت کردن



Imperative 

 امری، دستوری، حتمی، الزام آور، ضروری



Imperceptible 

دیده نشدنی، ؼیر لابل مشاهده، جزئی، ؼیر 
 محسوس،تدریجی، نفهمیدنی، درک نکردنی



Imperturbable 

 تزلزل ناپذیر، آرام، خونسرد، ساکت



Impetuous 

 بی پروا، تند و شدید



Impious 

 ناپرهیزکار، بی دین، خدا نشناس، کافر، بد کیش



Implacable 

 سنگدل، کینه توز



Importune 

مصرانه خواستن، اصرار کردن به، عاجز 
 کردن، سماجت کردن، ابرام کردن، مصرانه



Impresario 

مدیر اماکن تفریحي و نمایشي، مدیر اپرا، مدیر 
 یاراهنماي اپرا و کنسرت



Impromptu 

بداهتا، بی مطالعه، تصنیؾ، کاری که بالبداهه، 
بیمطالعه و بممتضای ولت انجام دهند، بالبداهه 

 حرؾ زدن



Imprudent 

 بی احتیاط، بی تدبیر



Impunity 

 خشودگي، معافیت از مجازات، معافیت از زیان



Inane 

تهي، بي مؽز، پوچ، چرند، فضاي نامحدود، 
 احمك



Inanimate 

 دادن، انگیختن، بیجان، ؼیر ذیروحروح 



Inchoate 

آؼاز کردن، بنیاد نهادن، تازه بوجود آمده، نیمه 
 تمام



Incipient 

 نخستین، بدوی، اولیه، مرحله ابتدایی



Incisive 

 برنده، لاطع، دندان پیشین، ثنایا، تیز، نافذ



Inclement 

 شدید، بي اعتدال



Incoherent 

 متنالض، بی ربط



Incongruous 

 نامتجانس



Incontrovertible 

ؼیر لابل بحث، بدون منالشه، بی چونو چرا، 
 بدون مباحثه، مسلم



Incredulous 

 دیر باور



Incumbent 

 متصدی، ناگزیر، الزم



Indict 

ادعا نامه تنظیم کردن، اعالم جرم علیه کسی 
 کردن، متهم کردن، تعمیب لانونی کردن



Indigenous 

 بومی، طبیعی، ذاتی، مکنون، فطری



Indigent 

 تهیدست، تهي، خالي، تنگدست



Indiscriminate 

 ناشی از عدم تبعیض، خالی از تبعیض، یکسره



Indoctrinate 

تلمین کردن، آؼشتن، اشباع کردن، تعالیم آموختن، 
 مذهبی یا حزبی را آموختن به



Indolent 

 سست، تنبل



Inebriated 

 مست



Ineffectual 

 بیهوده، بي نتیجه، بي اثر، ؼیر موثر، بیفایده



Inert 

نا کار، فالد نیروي جنبش، بیروح، بیجان، ساکن، 
 راکد



Inevitable 

ناچار، ناگزیر، اجتناب ناپذیر، چاره ناپذیر،ؼیر 
 لابل امتناع، حتما، حتمی الولوع، بدیهی



Inexorable 

نرم نشدني، سخت، سنگدل، بي شفمت، تسلیم 
 نشدني



Infallible 

 لؽزش ناپذیر، مصون از خطا، منزه از گناه



Infamous 

نام، مفتضح، پست، نفرت انگیز شنیع، رسوا، بد 
 رسوای یاور، ننگین، بدنام



Infraction 

 نمش، تخلؾ، شکستن



Ingratiate 

خود شیرینی کردن، مورد لطؾ و عنایت لرار 
دادن، طرؾ توجه لرار دادن، ارضا کردن، داخل 

 کردن



Inherent 

 ذاتی، اصلی، چسبنده



Iniquity 

 انصافی، شرارتبی 



Initiate 

ابتکار کردن، وارد کردن، تازه وارد کردن، آؼاز 
 کردن، بنیاد نهادن، نخستین لدم را برداشتن



Innate 

درون زاد، ذاتی، فطری، جبلی، مادرزاد، 
طبیعی، الینفک، اصلی، داخلی، درونی، چسبنده، 

 ؼریزی



Innocuous 

 بی ضرر



Inordinate 

 اندازه، بیش از حد، مفرط، ؼیر معتدل بی



Insatiable 

 سیر نشدنی



Insidious 

 پراز توطئه، موذی، دسیسه آمیز، خائنانه



Integral 

 درست، صحیح، بی کسر، کامل، تمام، انتگرال



Interloper 

کند و ایشان  در کار دیگران مداخله میکسی که 
 دارد،مزاحم را از سود بردن باز می



Interminable 

 پایان ناپذیر، تمام نشدنی، بسیار دراز



Internecine 

 کشتار یکدیگر، کشتار متمابل، لاتل



Interrogate 

 استنطاق کردن، تحمیك کردن، باز جویی کردن



Intimidate 

ترساندن، مرعوب کردن، تشر زدن به، نهیب 
 زدن به



Intrepid 

با جرات، دلیر، شجاع، بي باک، بي ترس، مته 
 ور



Intrinsic 

ذاتی، اصلی، باطنی، طبیعی، ذهنی، روحی، 
 حمیمی، مرتب، شایسته



Introspective 

کننده درون خود، خویشتن نگر، ناشی از معاینه 
 خویشتن نگری یا معاینه نفس



Invalidate 

 ناتوان کردن، علیل کردن، باطل کردن



Invective 

 پرخاش، سخن حمله آمیز، طعن، ناسزا گویی



Inveigh 

 سخن سخت گفتن، با سخن حمله کردن



Inveterate 

 ریشه کرده، معتاد، سر سخت، کینه آمیزدیرنه، 



Inviolable 

 مصون، ممدس، ؼصب نکردنی



Irascible 

زود خشم، اتشی مزاج، زود ؼضب، تند طبع، 
 سودایی



Irate 

 خشمگین، خشمناک



Irrational 

 ؼیر عمالنی، نامعمول، ؼیر منطمی، بی معنی



Irrelevant 

 نا مربوط، بی ربط



Itinerant 

 سیار، دوره گرد



Jaunty 

خود نما، خود ساز، جلؾ، مؽرور، گستاخ، اللید، 
 زرنگ



Jeopardize 

 به خطر انداختن



Jettison 

بدریا ریزی کاالی کشتی، )مجازا( از شر چیزی 
 راحت شدن، بیرون افکندن



Jocose 

 شوخ، بذله گو، خنده دار



Jostle 

 تنه، هل، تکان، تنه زدن



Jubilant 

 شادمان هل هله کننده، فرخنده، فیروز



Jurisdiction 

 حوزه لضایي، للمرو لدرت



Labyrinth 

شکنج، البیرنت، دخمه پرپیچ وخم، ماز، پلکان 
 مارپیچ، )مجازا( پیچیدگی، چیز بؽرنج



Laceration 

 دریدگي، پارگي



Lackluster 

 بی نور، تاریک، بدون زرق وبرق، تار وبی برق



Laconic 

 کم حرؾ، مختصر گو، کوتاه، موجز



Lampoon 

 هجو، کنایه، هجو کردن



Landmark 

نشان اختصاصی، نمطه تحول تاریخ، والعه 
 برجسته، راهنما



Largess 

دهش، انعام، سخاوت، آزادگی، بخشش، 
 مساعدت، وسعت نظر، گشاده دستی، بخشیدگی



Lassitude 

سستی، سستی تب، تب سبک، رخوت، خماری، 
 بی میلی



Latent 

پنهان، ناپیدا، پوشیده، درحال کمون، مکنون، 
 راکد، نهفته



Laudable 

 ستودني، ستوده، لابل ستایش



Lax 

سست، شل، سهل انگار، اهمال کار، لینت لخت، 
 مزاج، شل کردن، ول کردن، رها کردن



Legerdemain 

 تردستی، حمه بازی، حیله، شعبده



Legion 

 لژیون، سپاه رومی، هنگ، گروه



Lethal 

 وابسته به مرگ کشنده، مهلک، مرگ آور



Lethargic 

 بی حال، سست



Levity 

 سری، رفتار سبک، لوسی،جلؾسبک، سبک 



Libel 

 افترا، تهمت، توهین، هجو، افترا زدن



Liquidation 

 تسویه، از بین رفتن، واریز حساب، نابودی



Lithe 

 نرم، خم شو، الؼر اندام



Livid 

سربی رنگ، کبود، کبود شده، کوفته، خاکستری 
 رنگ



Loath 

 بي میل، بیزار، متنفر



Loathe 

نفرت داشتن از، بیزار بودن، بد دانستن، منزجر 
 بودن،بیزار کردن، سبب بیزاری شدن



Longevity 

 طول عمر، درازی عمر، دیرپایی، دراز عمری



Lucrative 

 سودمند، پرمنفعت، نافع، موفك



Lugubrious 

)بطور اؼراق آمیز یا مضحک(، محزون 
 اندوهگین، ؼم انگیز، حزن انگیز، تعزیت آمیز



Lurid 

رنگ پریده، ترسناک، تیره، مستهجن، 
بطورترسناک یاؼم انگیز، موحش، شعله تیره، 

شعله دودنما، رنگ زرد مایل به لرمز، کم رنگ 
 وپریده، زننده



Lush 

، مست پر آب، آبدار، شاداب، پرپشت، با شکوه
 کردن،مشروبخوار، الکلی



Machiavellian 

 ’ماکیاولی‘ وابسته به عماید سیاسی 



Magnanimous 

بزرگ طبع،بزرگوار،عالی فطرت،آلا منش،نظر 
 بلندانه



Maim 

کسی را معیوب کردن، معیوب شدن، اختالل یا 
ازکارافتادگی عضوی، صدمه، جرج، ضرب و 

 عضو، چالق کردنجرح، نمص 



Maladjusted 

ناسازگار، بی توافك، دژسازگار، کژ 
 سازگار،پریشان



Malady 

 ناخوشي، فاسد شدگي، بیماري، مرض



Malevolent 

 بدخواه، بدنهاد، درمورد ستاره بخت، نحس



Malign 

 بدخیم، بدنهاد، بدخواهی کردن، بدنام کردن



Malignant 

خطرناک، زیان آور، صدمه رسان، بدطینت، 
 کینه جو،بدخواه، متمرد، سرکش، )پزشکي(بدخیم



Malleable 

 چکش خور، نرم ولابل انعطاؾ



Malnutrition 

 سو تؽذیه، تؽذیه نالص، نرسیدن مواد ؼذایي



Mammoth 

 ماموت، فیل بزرگ دوره مالبل تاریخ



Mandate 

 نامه، لیمومت، حکم، فرمان، تعهد، اختیاروکالت 



Manifest 

بازنمود کردن، بارز، اشکار، اشکار ساختن، 
معلوم کردن، فاش کردن، اشاره، خبر، اعالمیه، 

 بیانیه، نامه



Manifold 

چند تا، چند برابر، بسیار، زیاد، متعدد، 
 گوناگونی، متنوع کردن، چند برابرکردن



Martinet 

آدم با انضباط وسخت گیر، سخت گیری وانضباط 
 خشک، منجنیك سنگ انداز



Masticate 

چاوش کردن، جویدن، نرم کردن، خمیر کردن، 
 بزالي کردن



Materialism 

 مادیت، ماده گرایی، ماده پرستی



Matron 

زن خانه دار، کدبانو، بانو، زن شوهردار، مدیره، 
 سرپرستار



Maudlin 

اسم خاص مونث، مریم مجدلیه، ضعیفوخیلی 
 احساساتی، سرمست



Megalomania 

مرض بزرگ پنداری خویش، جنون انجام 
 کارهای بزرگ



Mendacious 

 دروؼگو، کاذب



Menial 

 پست، نوکر مابانه، چاکر، نوکر، آدم پست



Mentor 

 ناصح، مربی، مرشد



Mercenary 

 مزدور، آدم اجیر، پولکیسرباز 



Metamorphosis 

 تؽییرشکل، دگرگونی، دگردیسی



Meticulous 

 باریک بین، خیلي دلیك، وسواسي، ترسو، کمرو



Mien 

 سیما، وضع، لیافه، ظاهر



Milieu 

 محیط، اجتماع، للمرو، دور وبر، اطراؾ



Modify 

 دادن، اصالح کردن، تعدیل کردنتؽییر 



Mollify 

فرو نشاندن، ارام کردن، نرم کردن، تسکین 
 دادن، خواباندن



Monolithic 

 یک پارچه



Moribund 

 درحال نزع، در سکرات موت، روبه مرگ



Mortality 

 میرش، مرگ ومیر، متوفیات، بشریت



Mortify 

کردن، ریاضت دادن، کشتن، آزردن، پست 
 رنجاندن



Motivate 

 تحریک کردن، تهییج کردن، دارای انگیزه شده



Mundane 

 این جهانی، دنیوی، خاکی



Munificent 

 بخشنده، کریم



Murky 

 تیره



Myriad 

 ده هزار، هزارها، بیشمار



Nadir 

 حضیض، ذلت، سمت المدمنظیرالسمت، 



Naive 

 ساده و بی تکلؾ، بیریا، ساده، بی تجربه، خام



Nascent 

 پیدایش یافته، درحال تولد



Nebulous 

مؽشوش، درهم برهم، آشفته، مبهم، گنگ، 
 نامشخص، نامعلوم، کدر، تیره، تار



Nefarious 

 شریر، زشت، نابکار، بدکار، شنیع، ناهنجار



Negligible 

 ناچیز، جزئی، بی اهمیت، لابل فراموشی



Nepotism 

خویش و لوم پرستی، انتصاب برادر زاده یا 
 خواهر زاده و الوام نزدیک به مشاؼل مهم اداری



Nettle 

گیاه شناسی : گزنه، انواع گزنه تیؽی گزنده، 
بوسیله گزنه گزیده شدن، )مجازا( ایجاد بی 
صبری و عصبانیت کردن،برانگیختن، رنجه 

 داشتن



Neurotic 

 آدم عصبانی، دچار اختالل عصبی، عصبی، نژند



Neutralize 

 خنثی کردن، بطور شیمیایی خنثی کردن



Nirvana 

رستگاری در اثر از بین بردن خواسته ها و 
 شهوات و ادؼام روح در روح کل



Noisome 

 زیانبخش، بدبو، کریه، نامطلوبمضر، 



Nomadic 

 چادر نشین، وابسته به کوچ گری



Nondescript 

 ؼیرلابل طبمه بندی، وصؾ ناپذیر، نامعین



Nonentity 

 چیز ؼیر موجود، جیز وهمی و خیالی، عدم



Nostalgia 

 دلتنگی برای میهن، احساس ؼربت



Nuance 

جزئي، اختالؾ مختصر، نکات دلیك فرق 
 وظریؾ



Nullify 

 بی اثر کردن، لؽو کردن



Nurture 

پرورش، تربیت، تؽذیه، ؼذا، بزرگ کردن 
 )کودک(، بارآوردن بچه، پروردن



Nutritive 

 مؽذی



Obese 

 فربه، گوشتالو، چاق



Obliterate 

محو کردن، زدودن، پاک کردن، معدوم ستردن، 
 کردن



Obloquy 

 بدگویی، ناسزاگویی، سرزنش، افترا



Obscure 

تیره، تار، محو، مبهم، نامفهوم، گمنام، تیره 
 کردن، تاریک کردن، مبهم کردن، گمنام کردن



Obsequious 

 چاپلوس، متملك، سبزی پاک کن، فرمانبردار



Obsolescence 

 کهنگي، منسوخي، متروکي، از رواج افتادگي



Occult 

از نظر پنهان کردن، مخفی کردن، پوشیده، 
نهانی، سری،رمزی، مکتوم، اسرار آمیز، مستتر 

 کردن



Octogenarian 

 هشتاد ساله، وابسته به آدم ?? ساله



Ominous 

 بدشگون، نامیمون، شوم، بدیمن



Omnipotent 

 مطلك، لادر متعاللادر 



Omnivorous 

 همه چیز خور، وابسته به جانوران همه چیز خور



Opprobrium 

 رسوایی، ننگ، خفت، زشتی، ناسزایی



Opulence 

 ثروت، توانگری، دارایی،فراوانی، وفور



Originate 

ناشی شدن، آؼاز شدن یا  –سرچشمه گرفتن 
 کردن، موجب شدن



Ostensible 

 نمایان، ظاهر، لابل نمایش، صوری



Ostentatious 

 متظاهر، خودنما، خودفروش



Oust 

 برکنار کردن، دورکردن، اخراج کردن



Overt 

 فاش، آشکار، معلوم، واضح، نپوشیده، عمومی



Pall 

ضخیم روی تابوت یا لبر، تابوت محتوی پارچه 
مرده،حائل، پرده، با پرده یا روپوش پوشاندن، 
بیزارشدن،بیذوق شدن، ضعیؾ شدن، ضعیؾ 

 کردن



Paltry 

 آشؽال، چیز آشؽال و نا چیز، جزئی



Panacea 

 اکسیر، نوشدارو، عالج عام، اسمولوفندریون



Pandemonium 

 دوزخ، کاخ شیطان، دوزخ، ؼوؼامرکز 



Parable 

تمثیل، حکایت تمثیلی، َمثَل ، داستان ساده و کوتاه 
 با معنی اخاللی یا مذهبی



Paragon 

معیار، ممیاس رفعت و خوبی، نمونه کامل، 
رلابت کردن،بعنوان نمونه بکار بردن، برتری 

 یافتن



Paramount 

 حاکم عالی ممام، برتر، بزرگتر، برترینفائك، 



Pariah 

 منفور، از طبمه پست در هندوستان



Paroxysm 

 پزشکي : گهگیري، حمله ناگهاني مرض، تشنج



Parsimonious 

 صرفه جو



Passé 

از کار افتاده، پیرلدیمی، از مد افتاده، جماعت، 
 نارایج،گروه کثیردیروزینمدیمی، از مد افتاده، 



Pathetic 

دارای احساسات شدید، رلت انگیز، تاثرآور، 
 موثر،احساساتی، حزن آور، سوزناک



Paucity 

 عدد کم، معدود، اندک، للت، کمي، کمیابي، ندرت



Pecuniary 

 پولی، نمدی، مالی، جریمه دار



Pedagogue 

 آموزگار، معلم، آموزگار علم فروش



Penance 

توبه و طلب بخشایش، پشیمانی، ریاضت، وادار 
 به توبه کردن



Penchant 

 میل شدید، عالله، ذوق، میل وافر، آمادگی



Penitent 

 توبه کار، پشیمان، تائب، اندوهناک، نادم



Pensive 

اندیشناک، متفکر، افسرده، پکر، گرفتار ؼم، 
 محزون



Penury 

 فمر، تنگدستی، نیازمندی زیاد، خستاحتیاج، 



Peregrination 

 مسافرت دور، جهانگردی، دربدری



Peremptory 

لطعی، بی چون وچرا، امرانه، خود رای، شتاب 
 آمیز



Perfidious 

 پیمان شکن، خائن



Perfunctory 

 باري به هر جهت، سرسري، بي مباالت



Pernicious 

 آور، مضر، کشنده، نابود کننده، مهلکزیان 



Perpetrate 

 مرتکب شدن، مرتکب کردن، ممصر بودن



Perpetuate 

 همیشگی کردن، دائمی کردن، جاودانی ساختن



Persevere 

پشتکارداشتن، استمامت به خرج دادن، ثابت لدم 
 ماندن



Perspicacious 

 زیرک، بینا، تیزهوش



Pertinent 

 وابسته، مربوط



Peruse 

 بررسي کردن، به دلت خواندن



Perverse 

 منحرؾ، در خطا، گمراه، هرزه، فاسد



Pesky 

 آزار رسان، زحمت دهنده، مزاحم



Phenomenon 

 پدیده، حادثه، عارضه، نمود، تجلی، اثر طبیعی



Phlegmatic 

 مزاج، شخص خونسرد وبي رگبلؽمي 



Phobia 

 نفرت، تنفر، بیزاری، هراس، واهمه، وحشت



Pinnacle 

 اوج، منتهی درجه، لله نوک تیز، راس، برج



Pique 

مشاجره، رنجش، انزجار، تحریک کردن، زخم 
 زبان زدن،پارچه راه راه نخی، پیکه، منبت کاری



Pittance 

 جزئی، چندرلاز، کمک هزینه مختصرمبلػ 



Placard 

پروانه رسمی، اعالمیه رسمی، اعالن، حمل یا 
 نصب اعالن،شعار حمل کردن



Plaintiff 

 خواهان، دادخواه، عارض، شاکی، مدعی



Platitude 

 ناشی، دوستدار تفننی صنایع زیبا، ؼیر حرفه



Plethora 

 خون در یک نمطه، افراط، ازدیادازدیاد 



Poignant 

 تیز، تند وتلخ، زننده، نیشدار، گوشه دار



Ponder 

سنجیدن، اندیشه کردن، تعمك کردن، تفکر کردن، 
 سنجش



Potent 

 لوی، پرزور، نیرومند



Potentate 

 پادشاه، سلطان، شخص توانا، فرمانروای ممتدر



Potpourri 

محفظه عطر، عطر گل، تنوع، مخلوط درهم 
 وبرهم



Pragmatic 

عملی، فعال، والع بین، فلسفه والع بینی والعیت 
 گرایی، کاربسته، عملی، عملگرا



Precedent 

سابمه داشتن، ممدم بر، مسبوق به سابمه، مالبل، 
 ممدم، سابمه، نمونه



Preclude 

 راه ایجاد کردن، مسدود کردنمانع جلو 



Precocious 

 زود رس، پیش رس، نابهنگام، باهوش



Premise 

لضیه ثابت یا اثبات شده، بنیاد واساس بحث، 
صؽری وکبرای لیاس منطمی، فرض لبلی، 

 فرضیه ممدم، فرض منطمی کردن



Premonition 

 تحذیر، اخطار، برحذر داشتن، فکر لبلي



Prerogative 

 حك ویژه، امتیاز مخصوص، حك ارثی، امتیاز



Prestigious 

 با اعتبار، با حیثیت



Pretext 

 بهانه، عذر، دستاویز، مستمسک، بهانه آوردن



Prevalent 

 رایج، شایع، متداول، فائك، مرسوم، برتر



Prevarication 

 دو پهلوگویی، طفره روی



Privation 

 محرومیت، محروم سازي، تعلیك ممام، سختي



Procrastinate 

 بدفع الولت گذراندن، معوق گذاردن



Prodigious 

 حیرت آور، شگفت، ؼیر عادی، شگرؾ



Prodigy 

 چیز ؼیر عادی، اعجوبه، شگفتی، بسیار زیرک



Proffer 

عرضه، تمدیم، پیشنهاد کردن، تمدیم پیشنهاد، 
 داشتن،عرضه داشتن



Profligate 

 هرزه، بی بند وبار، فاسد االخالق، ولخرج



Profound 

 عمیك، ژرؾ



Profuse 

فراوان، وافر، سرشار، ساری، لبریز، سرشار 
 ساختن



Progeny 

 اوالد، فرزند، اخالؾ، سالله، دودمان



Prognosticate 

 پیشگویی، پیش بینی، تشخیص لبلی مرض



Prohibition 

منع، نهی، تحریم، ممانعت، لدؼن، صدور حکم 
 منع



Prolific 

 پرزا، حاصلخیز، بارور، نیرومند، پرکار، فراوان



Promulgate 

 اعالم کردن، انتشار دادن، ترویج کردن



Propagate 

)بوسیله تولید مثل( تکثیر کردن، زیاد گستردن، 
کردن،پروردن، للمه زدن، منتشرکردن، انتشار 

 دادن



Propensity 

 تمایل طبیعی، میل باطنی، رؼبت، گرایش



Propinquity 

 نزدیکی، خویشی، شباهت، لرابت، مجاورت



Propitious 

 خوش یمن، میمون، شفیع، خیر خواه، مساعد



Propriety 

تناسب، نزاکت، لواعد متداول ومرسوم 
رفتاروآداب سخن،مراعات آداب نزاکت، 

 برازندگی



Proximity 

 نزدیکی، مجاورت



Prudent 

 محتاط، از روی احتیاط



Pugnacious 

 جنگجو، ستیزه گر



Puissant 

 توانا، نیرومند



Pungent 

ادویه، تند، زننده، گوشه دار، تیز، نوک پر 
 تیز،سوزناک



Puny 

ریزه اندام، ضعیؾ، درجه پست، کوچک، لد 
 کوتاه



Qualm 

حالت تهوع، عدم اطمینان، بیم، تردید، ناخوشی 
 همه جاگیر



Quandary 

 سرگردانی، گیجی، تحیر، حیرت، معما



Quarry 

شکار، شکار، صید، توده انباشته، شیشه الشه 
 الماسی چهارگوش، اشکار کردن، معدن سنگ



Quell 

 فرونشاندن، سرکوبي کردن، تسکین دادن



Quip 

کنایه، گوشه، مزه ریختن، طعنه، بذله، طنز، 
 لطیفه، طعنه زدن، ایهام گفتن



Rabid 

بد اخالق، متعصب، خشمگین، هار، وابسته به 
 هاری



Raconteur 

 داستانسرا، لصه گوی زبردست



Rail 

سرزنش، توبیخ، سرکوفت، طعنه، ریل خط اهن، 
 خط اهن،نرده، نرده کشیدن، توبیخ کردن



Raiment 

 جامه، پوشاک، ملبوس پوشاندن



Rampant 

 شایع، منتشرشده، فراوان، حکمفرما



Rash 

عجول، بي پروا، بي احتیاط، محل خارش یا تند، 
 تحریک روي پوست، جوش، دانه



Rationalize 

بااستدالل عملی توجیه یا تفسیر کردن، منطمی 
 کردن



Raucous 

 خشن، زمخت، ناهنجار، خیلی نامرتب



Realm 

 للمرو سلطان، متصرفات، مملکت، ناحیه



Rebuke 

توبیخ کردن، مالمت کردن، مالمت، گوشمالی، 
 زخم زبان



Recant 

حرؾ خود را رسماً پس گرفتن، گفته خود را 
 تکذیب کردن، به خطای خود اعتراؾ کردن



Redolent 

 معطر، بودار، حاکی



Redress 

جبران خسارت، تصحیح، التیام، دوباره پوشیدن، 
 جبران کردن، فریادرسی



Refute 

رد کردن، تکذیب کردن، اشتباه کسی را اثبات 
 کردن



Relegate 

انداختن، موکول کردن، محول کردن، واگذار 
 کردن،منتسب کردن



Remiss 

 بی مباالت، بی لید، ؼفلت کار، سست



Remote 

 دور، پرت، دور دست، جزئي، کم، بعید، متحرک



Remuneration 

 اجر، پاداش



Repent 

 اصالح شدن، توبه کردن، پشیمان شدن، نادم



Repertoire 

فهرست نمایش های آماده برای نمایش 
 دادن،کارنامه



Replenish 

 دوباره پر کردن، ذخیره تازه دادن، باز پر کردن



Replete 

 کامال پر، لبریز، چاق، تکمیل، انباشته



Repose 

ارمیدن، دراز کشیدن، ؼنودن، سامان، گذاردن، 
 آسودگی،استراحت



Reprehensible 

 سزاوار سرزنش، سرزنش کردني



Repress 

باز فشردن، باز کوفتن، فرونشاندن، سرکوب 
 کردن، درخود کوفتن



Reprimand 

سرزنش کردن، سرزنش و توبیخ رسمی، 
 مجازات



Reproach 

عیب جویی، توبیخ، رسوایی، ننگ، سرزنش، 
 عیب جویی کردن از، خوار کردن



Repudiate 

 رد کردن، انکار کردن، منکر شدن



Repugnant 

 متنالض، مخالؾ، تنفرانگیز، زننده



Repulse 

 دفع، رد، پس زنی، دفع کردن، راندن



Reputed 

 مشهور



Requisite 

شرط الزم، الزمه، احتیاج، چیز بایسته، 
 ضروری



Resourceful 

 کاردان، پر مایه و مبتکر



Respite 

مهلت، فرجه، امان، استراحت، تمدید مدت، 
 رخصت، فرجه دادن



Restrictive 

داروی پیش گیر، جمله یا عبارت حصری یا 
 محدودکننده، محدود سازنده



Reticent 

 سخن، کم گومحتاط در 



Retort 

برگرداندن، پس دادن، جواب متمابل دادن، جواب 
 متمابل، تالفی



Retrospect 

شامل گذشته، عطؾ بماسبك کننده، نگاه به 
 گذشته، مسیرلهمرایی، پس نگری، پس نگرانه



Revere 

 حرمت کردن، احترام گذارندن، حرمت، احترام



Revert 

 رجوع کردن، اعاده دادن، برگشتبرگشتن، 



Rhetoric 

علم بدیع، علم معانی بیان، معانی بیان، فصاحت 
وبالؼت، لفاظی، خطابت، لدرت نطك و بیان، 

 وابسته بعلم بدیع یا معانی بیان



Rife 

 عفو عمومی، گذشت، عفو عمومی کردن،شایع



Rift 

بریدگی، شکاؾ دهنده، چاک، دریدگی، خراش، 
 چاک دادن،شکافتن، بریدن، برش دادن



Romp 

 با جیػ وداد بازی کردن، سر وصدا



Roster 

صورت، فهرست، وارد صورت کردن، سیاهه 
 نامه ها، سیاهه وظایؾ



Rudimentary 

 نالص، اولیه، بدوي، ابتدایي



Rue 

شدن، افسوس خوردن، دلسوزی کردن، پشیمان 
 پشیمانی، ناگواری، ؼم، ؼصه، ندامت



Ruminate 

 نشخوار کردن، اندیشه کردن، دوباره جویدن



Rustic 

 روستایی، مربوط به دهکده، دهاتی، مسخره



Saga 

 حماسه، حماسه اسکاندویناوی



Sage 

با خرد، هوشمند، دانا، بصیر، فرزانه، 
 بین، هوشمندانه، داهیانه حمیمت



Salient 

برجسته، نمایان، رو به بیرون،)بزبان 
 شوخي(جست وخیز کننده



Sally 

یورش، حمله، حرکت سریع، شلیک، یورش 
اوردن، شلیک کردن، حمله ورشدن، جواب سریع 

 و زیرکانه



Salubrious 

 گوارا، سالم، صحت بخش، سودمندسازگار، 



Salvation 

 رستگاری، نجات، رهایی، سبب نجات



Sanctimonious 

 ممدس نما، ممدس



Sanction 

فرمان، فتوای کلیسایی، سوگند، تصویب، جواز، 
تاییدرسمی، دارای مجوز لانونی دانستن، ضمانت 

اجرایی معین کردن، ضمانت اجرایی لانون، 
 تحریم



Sanctuary 

جایگاه ممدس، حرم مطهر، بستگاه، مخفیگاه، 
 پناهگاه، تحصین، حك بست نشیني



Sanguine 

 خوني، دموي، سرخ، لرمز، برنگ خون



Satiety 

 سیری، بی نیازی



Schism 

جدایی، شماق، انفصال، اختالؾ، ایجادجدایی، 
 تفرله، اختالؾ و تفرله درکلیسا



Scion 

 للمه، نهال، ترکه، نو، تازه، نورسته، فرزند



Scoff 

تمسخر، طنز، طعنه، ریشخند، استهزا ، اهانت 
 وارد آوردن، تمسخر کردن



Scrutinize 

به دلت بررسي کردن، موشکافي کردن، مورد 
 مداله لرار دادن



Scurrilous 

 فحاش، بد دهن، ناسزا گو



Scurry 

وسریع، حرکت از روی دست حرکت تند 
پاچگی، مسابمه کوتاه، سرآسیمگی، بسرعت 

 حرکت دادن



Sedate 

 آرام، مالیم، متین، مولر، جدی، تسکین دهنده



Sedentary 

نشسته، ؼیر مهاجر، ممیم در یک جا، ؼیر 
 متحرک



Senile 

 سالخورده، پیر مرد، وابسته به پیری، خرؾ



Serenity 

 آرامش، بی سر وصدایی، صافی، صفا، ولار



Servile 

 پست، دون، شایسته نوکران، چاپلوس



Shibboleth 

آزمون، محک، امتحان، اصطالح پیش پا افتاده 
 ومرسوم، بیان رایج، اسم رمز



Sinecure 

که متضمن مسئولیت مهمی نباشد، هر شؽلی 
جیره خور ولگرد، وظیفه گرفتن وول گشتن، 

 مفت خوری و ولگردی



Singular 

مفرد، تک، فرد، فرید، فوق العاده، خارق 
العاده،ؼریب، )دستور زبان( واژه مفرد، صیؽه 
 مفرد، ؼرابت، شگفتی،یکتایی، منحصر بفردی



Sinister 

ج، نادرست، خطا، فاسد، گمراه کننده، بدخواه، ک
 بدیمن، بدشگون، نامیمون، شیطاني



Skirmish 

کشمکش، زد وخورد، جنگ جزئي، زد وخورد 
 کردن



Slovenly 

 شلخته، هردمبیل، نامرتب، ژولیده، ال ابالی



Sojourn 

 الامت مولتی، مولتا، الامت کردن،آدم سیار،ساکن



Solace 

خاطر، مایه تسلي، ارامش، تسکین، آرام تسلیت 
 کردن،تسلي دادن، تسلیت گفتن



Solicit 

درخواست کردن، التماس کردن، خواستن، تماضا 
کردن، جلب کردن، تشجیع کردن، خواستاربودن، 

 بیرون کشیدن، وسوسه کردن



Somber 

 سایه دار، تاریک، ؼم انگیز، محزون



Sophistry 

مؽالطه، زبان بازی، برهان تراشی، سفسطه، 
 فریب



Sordid 

 پست، خسیس، چرک، کثیؾ، دون، شلخته، هرزه



Spate 

طؽیان رود، سیل، سیالب، رگبار، تعداد خیلی 
 زیاد،هجوم بی ممدمه، سیل کلمات



Spew 

لي کردن، فوران کردن )مواد آتشفشاني(، با فشار 
 خارج کردن، به خارج ریختن



Spontaneous 

 خود بخود، خود انگیز، بی اختیار، فوری



Sporadic 

تک وتوک، تک تک، پراکنده، انفرادي، گاه 
 وبیگاه



Spurious 

للب، بدلی، بدل، جعلی، الکی، نادرست، 
 حرامزاده



Squeamish 

استفراؼي، بي میل، سخت گیر، نازک نارنجي، 
 باحیا



Stagnant 

 حرکت، راکد، ایستا، کسادبدون 



Staunch 

ریزش خون یا اشک و ؼیره را بند آوردن، جلو 
تراوش یا آب دادن چیزی را گرفتن، ناتراوا 
کردن، بستن، از تحلیل،وفادار، رفتن منابع یا 

 ذخایر مالی و ؼیره جلوگیری کردن



Stentorian 

 خیلی بلند )در مورد صدا(، صدا بلند، رسا



Stereotype 

کلیشه، کلیشه کردن، با کلیشه چاپ کردن، یک 
 نواخت کردن، رفتار لالبی داشت



Stigmatize 

داغ ننگ زدن بر، نشان دار کردن، لکه دار 
 کردن



Stipulate 

میثاق بستن، پیمان بستن، تصریح کردن،لید 
 کردن، لرار گذاشتن



Strident 

 خراش، دارای صدای مزاحمگوش 



Strife 

 ستیزه، نزاع، دعوا، سعی بلیػ، تمال، کشاکش



Stunt 

از رشد بازمانده، جلوی رشدش گرفته شده، مانع 
 شده،کوتاه،زور



Stupor 

خرفتی، بی حسی، کند ذهنی، گیجی، بالهت، 
 بهت



Stymie 

گرفتن، توپ گلؾ یک بازیکن در جلو توپ لرار 
 بازیکن دیگر، مانع شدن، گیر کردن



Subjugate 

تحت انمیاد در آوردن، مطیع کردن، منکوب 
 کردن



Subservient 

 چاپلوس، پست، تابع، مادون، سودمند، متملك



Substantiate 

جسمانی دادن به، شکل مادی بخشیدن به، ماهیت 
 با دلیل و مدرک اثبات کردن



Subterfuge 

 طفره، گریز، طفره زنی، اختفا ، عذر، بهانه



Subterranean 

 زیرزمینی، نهان، نهانی، لنات



Succinct 

 موجز، کوتاه، مختصر، مجمل، فشرده، چکیده



Succulent 

 شاداب، پرطراوتآبدار، 



Succumb 

 از پاي در آمدن، تسلیم شدن، سرفرود آوردن



Sullen 

 عبوس، ترشرو، کج خلك، ؼیر معاشر، عبوسانه



Sultry 

 شرجی، خیلی گرم ومرطوب، سخت، داغ، خفه



Sumptuous 

 مجلل، پرخرج، گران، وعالی



Superficial 

 صوری، سطحی، سرسری، ظاهری



Superfluous 

 زائد، زیادی، ؼیر ضروری، اطناب آمیز



Supine 

 برپشت خوابیدن، تاق باز، بیحال، سست



Supplication 

 التماس، تضرع، استدعا



Surfeit 

 پرخوردن، زیاده روی، امتال



Surged 

حدس زدن، گمان بردن، حدس، گمان، تخمین، 
 ظن



Surreptitious 

 نهانی، زیرجلی، پنهان، محرمانه



Susceptible 

 مستعد، فروگیر، حساس، مستعد پذیرش



Symptomatic 

مطابك نشانه بیماري، نماینده، حاکي، حاکي از 
 عالئم مرض، )پزشکي( نشانه بیماري



Taboo 

 تابو، حرام، منع یا نهی مذهبی، حرام شمرده



Tacit 

ضمنا، مفهوم، ممدر، خاموش، بارامی ضمنی، 
 وسکوت



Tangible 

 لابل لمس، محسوس، پرماس پذیر، لمس کردني



Tantalize 

امیدوار، وسپس محروم کردن، کسی را دست 
 انداختن،سردواندن، آزار دادن



Tantamount 

 برابر، معادل، هم کؾ، همپایه، به مثابه



Taut 

محکم کشیدن، کشیده، مات کردن، سفت، شك، 
درهم پیچیدن، محکم بسته شده مثل طناب دور 

 یک بسته



Technology 

تکنولوژی، فناوری، دانش فنی، فن شناسی، 
 شیوه، فن، تکنیک



Temerity 

 بی پروایی، تهور، بی باکی، جسارت



Tenable 

 نگاه داشتنی، لابل مدافعه، لابل تصرؾ



Tenacious 

سرسخت، محکم، چسبنده، سفت، مستحکم، 
 استوار



Termagant 

 پرجنجال، داد وبیداد کن، پتیاره، سلیطه



Terminate 

پایان دادن، پایان یافتن، منتهي، محدودبپایان 
 رساندن، خاتمه دادن،



Terse 

 موجز، بی شاخ وبرگ، مختصر ومفید، مختصر



Therapy 

 درمان، معالجه، مداوا، تداوی



Throng 

 گروه، جمعیت، ازدحام، هجوم، ازدحام کردن



Thwart 

بي نتیجه گذاردن، خنثي کردن، حائل کردن، عمیم 
گذاردن، مخالفت کردن با، انسداد اریب، کج، در 

 سرتاسر)چیزي( ادامه دادن یا کشیدن



Timorous 

 بزدل، ترسو، جبون



Tinge 

رنگ کم، رنگ جزیی، سایه رنگ، کمی رنگ 
 زدن



Tolerate 

تحمل کردن، برخورد هموار کردن، طالت 
 داشتن، مداراکردن



Tortuous 

درشکن، پیچا پیچ، ؼیر مستمیم، پیچ وخم دار، 
 فریبکار



Tradition 

رسم، سنت، عمیده موروثی، عرؾ، روایت 
 متداول، عمیده رایج، سنن ملی



Tranquil 

 آرام، آسوده، بي جنبش، درحال سکون



Transient 

 زود گذر، ناپایدار، فانی، کوتاه، تند، فراگذر



Tremulous 

 لرزنده، تحریر دار، لرزش دار، مرتعش، بیمناک



Trenchant 

 برنده، تیز، بران، نافذ، لاطع، لطعی، سخت



Trend 

 لوزه وحلك وگلو با سیل، گرایش، تمایلآلودگی 



Trivial 

 جزیی، ناچیز، نالابل، کم مایه، مبتذل، بدیهی



Truncated 

بریدن، کوتاه کردن، بی سر کردن، شاخه زدن، 
 نالص کردن



Turbulent 

 سرکش، گردنکش، یاؼي، متالطم، آشفته



Turpitude 

 پستی، دلواپسی، دنائت ذاتیفساد، 



Tussle 

تمال، مسابمه جسمانی، کشمکش، مجادله، نزاع 
 کردن، بحث کردن، تمال کردن



Tyro 

 نوچه، نوآموز، تازه کار، مبتدی، کارآموز



Ubiquitous 

 حاضر، همه جا حاضر، موجود درهمه جا



Ultimate 

 اجل، اخر، ؼایی، بازپسین، دورتریننهایی، 



Umbrage 

سایه، تاری، تاریکی، سایه شاخ و برگ، سوظن، 
 نگرانی، رنجش



Unabated 

 فرو ننشسته، کاسته نشده



Unconscionable 

 ؼیر معمول، گزاؾ، خالؾ وجدان، بی وجدان



Unctuous 

 چرب، روؼنی، چرب و نرم، مداهنه آمیز



Underwrite 

 در زیر سندی نوشتن، امضاکردن، تعهد کردن



Universal 

 کلی، عمومی، عالمگیر، جامع، جهانی، همگانی



Unkempt 

شانه نکرده، ژولیده، نامرتب، ناهنجار، خشن، 
 ناسترده



Unmitigated 

 کامل، کاسته نشده، تخفیؾ نیافته



Unsavory 

 بی مزه، بدمزه



Unwieldy 

 سنگین، گنده، بدهیکل، دیر جنب، صعب



Urbane 

 مودب، خلیك، ممرون به ادب، مودبانه



Usurp 

 ؼصب کردن، بزور گرفتن، ربودن



Utopia 

 دولت یا کشور کامل و ایده آلی، مدینه فاضله



Valor 

شجاعت، دالوری، ارزش شخصی و دلیری، 
 اجتماعی، ارزش مادی، اهمیت



Vapid 

 بیمزه، خنک، مرده، بیروح، بی حس، بی حرکت



Vehemently 

به تندی، لاطعانه، با شور و حرارت زیادی، با 
 جوش و خروش، شدیدا



Veneer 

چوب مخصوص روکش مبل و ؼیره، روکش، 
 الیه نازک چوب،جال ، روکش زدن به



Venerable 

 محترم، معزز، لابل احترام، ارجمند، ممدس



Venial 

 لابل عفو، لابل اؼماض، بخشیدنی، گناه صؽیر



Venom 

زهر، سم، زهر مار و عمرب و ؼیره، کینه، 
 مسموم کردن، مسموم شدن



Vertigo 

 سرگیجه، دوران، دوار سر، چرخش بدور



Vestige 

 نشان، اثر، جای پا، ردیا، ذره، خرده، بمایا



Vexatious 

 دل آزار، رنجش آمیز، آشفته، مضطرب



Viable 

نامالیمات، فراز و نشیب، پستی و 
 بلندی،تحول،دگرگونی



Vigil 

 شب زنده داری، احیا، دعای شب



Vigilant 

 مرالب، هوشیار، گوش بزنگ، بیدار، حساس



Vilify 

 بدنام کردن، بدگویی کردن، بهتان زدن



Vindicate 

حمایت کردن از، پشتیبانی کردن از، دفاع کردن 
از،محمك کردن، اثبات بیگناهی کردن، توجیه 

 کردن



Virile 

 مردانه، دارای نیروی مردی، دارای رجولیت



Virtuosity 

 ذوق هنرپیشگی، استعداد هنرهای زیبا یا فنون



Virulent 

 زهرآگین، سم دار، تلخ، تند، کینه جو، بدخیم



Vitiate 

فاسد کردن، تباه کردن، معیوب ساختن، خراب 
کردن،ناپاک ساختن، فاسد شدن، تباه شدن، بالاثر 

 کردن



Vitriolic 

جوهرگوگرد، زاج، توتیا، سخن نمک 
تند،جوهرگوگرد )اسیدسولفوریک( زدن به، تند و 

 سوزنده



Vituperation 

 ناسزا گویی، توهین، بدگویی، سرزنش، توبیخ



Vivacious 

 با نشاط، سرزنده، مسرور، دارای سرور و نشاط



Vogue 

معمول، رواج، عادت، مرسوم، مد، متداول، رسم 
 عمومی و رایج



Volition 

خواست، اراده، از روی لصد و رضا، از روی 
 اراده



Voluble 

پر حرؾ، روان، سلیس، چرب و نرم، خوش 
 زبان



Voluminous 

 گشاد، حجیم، فراوان، زیاد، پرحجم، پرکار



Voracious 

 پرخور، حریص، خیلی گرسنهسبع، 



Vulnerable 

 زخم پذیر، آسیب پذیر، لابل حمله



Wan 

رنگ پریده، کم خون، زرد، کم رنگ، رنگ 
 پریده شدن یا کردن



Wane 

رو بکاهش گذاشتن، نمصان یافتن، کم شدن، 
 افول، کم وکاستی، وارفتن، به آخر رسیدن



Wary 

 محتاط، با مالحظه، هشیاربسیار 



Wheedle 

 ریشخند کردن، گول زدن، خر کردن



Whet 

تیز کردن، برانگیختن، تهییج کردن، صاؾ کن، 
 عمل تیز کردن بوسیله مالش



Whimsical 

 بوالهوس، وسواسی، دهن بین، ؼریب،خیالباؾ



Wince 

عمب کشیدن، رمیدن، )از شدت درد( خود را 
 خود را لرزاندن و تکان دادن، لگد پرانی



Wistful 

مشتاق، متوجه، آرزومند، دلیك، منتظر، 
 درانتظار



Wrest 

زورآوردن، فشارآوردن، واداشتن، بزورلاپیدن و 
 ؼصبکردن، چرخش، پیچش، گردش



Yen 

 ژاپن، اصرار، تمایل، رؼبت شدیدواحد پول 



Zealous 

 فدایي، مجاهد، ؼیور، باؼیرت، هواخواه



Zenith 

 سمت الراس، باالترین نمطه آسمان، لله، اوج



Saturate 

 اشتباه کردن، سیر کردن، آؼشتن، اشباع کردن



Eventuate 

 انجامیدن به،منتهی شدن به، منجرشدن به



Paradox 

آدم معمایی، جمع اضداد، وضع معماگونه، وضع 
 روال، تنالض گویی، تعارض  نابه



Obsess 

 آزار کردن، ایجاد عمده روحي کردن



Inhibition 

 بازداری، جلوگیری از بروز احساسات



Coerce 

 بزور وادار کردن، ناگزیر کردن



Recoil 

خود برگشتن، به حال نخستین برگشتن، به حال 
 پس زدن، عودکردن، پس نشستن، فنري بودن



Precipitate 

به شدت پرتاپ کردن، شتاباندن، بسرعت عمل 
کردن، تسریع کردن، سراشیب تند داشتن، ناگهان 
سموط کردن، ؼیرمحلول وته نشین شونده، جسم 

 تعلیك شونده یا متراسب،خیلی سریع ولگردی



Disperse 

 پراکنده کردن، متفرق ساختن



Reverberate 

 پیچیدن، معکوس، طنین انداختن، ولوله انداختن



Encomium 

 ثنا، ستایش



Frustrate 

خنثي کردن، هیچ کردن، باطل کردن، ناامید 
 کردن، فکرکسي را خراب کردن، فاسدشدن



Interject 

آوردن، بطور معترضه گفتن، در میان در میان 
 انداختن، در میان آمدن، مداخله کردن



Implore 

درخواست کردن از، عجز و البه کردن به، 
 التماس کردن به، استؽاثه کردن از



Perceive 

درک کردن، دریافتن، مشاهده کردن، دیدن، 
 مالحظه کردن



Badger 

دوره گرد، خرده فروش، اذیت کردن، دستفروش، 
 آزار کردن



Vacillate 

دودل بودن، دل دل کردن، تردید داشتن، مردد 
 بودن،نوسان کردن، جنبیدن، تلوتلو خوردن



Attenuate 

رلیك کردن، نازک کردن، الؼر کردن، سبک 
 کردن، تملیل دادن، دلیك شدن، نازک، رلیك



Afflict 

 آزردن، پریشان کردن، مبتال کردن رنجورکردن،



Cajole 

 ریشخندکردن، گول زدن، چاپلوسي، گول



Steep 

 سرشار، سرازیر، سرشار شدن



Callous 

سفت، پینه خورده، بیحس، بی عاطفه، سنگ دل، 
 بی حس کردن، پینه زدن، پنبه ای



Inundate 

کردن، از آب پوشانیدن، زیر سیل سیل زده 
 پوشاندن، اشباع کردن



Burgeon 

شکوفا، شکفته، رونك گرفته،جوانه زدن،شروع 
 به رشد کردن



Epithet 

 صفت، لمب، عنوان، کنیه، اصطالح



Facet 

صورت کوچک، سطوح کوچک جواهر و 
 سنگهای لیمتی، تراش،شکل، منظر، بند، مفصل



Disparage 

عدم وفك، انکار فضیلت چیزي راکردن، کم 
 گرفتن،بیمدرکردن، پست کردن، بي اعتبارکردن



Ethic 

ؼالباً بصورت جمع علم اخالق، بجث درامور 
اخاللي،اصول اخالق، روش اخاللي یک نویسنده 
یا مکتب علمي یا ادبي و یاهنري، ایین، رفتار، 

 کتاب اخالق



Technology 

 شناسی، تکنولوژیفن 



Automation 

کنترل و هدایت دستگاهی بطور خودکار، دستگاه 
 تنظیم خودکار



Curtail 

 کوتاه کردن، مختصر نمودن



Taint 

لکه دار کردن، رنگ کردن، آلوده شدن، لکه، 
 ملو کردن، فاسد کردن، عیب



Besiege 

 محاصره کردن



Obviate 

 کردن، رفع کردن، رفع نیاز کردنمرتفع 



Surge 

موج بلند، موج ؼلتان، موج خروشان، جریان 
سریع وؼیرعادي، برق موجي از هوا، تشکیل 
موج دادن، موجداربودن، خروشان بودن، موج 

 زدن



Component 

 مولفه، اجزا ، ترکیب کننده، ترکیب دهنده، جز



Revile 

 گفتن، فحش دادن ناسزاناسزا 



Permeate 

 نفوذ کردن، سرایت کردن، نشت کردن



Raze 

 ویران کردن، محو کردن، تراشیدن

 


