
 

 :.  به نام بی نام او .: 

مبهه هک کوری م که  ژهه   م  مههالی  یرالی دام ادامه  ییهنا می کووهن   نیهه موهن اال ههههههههههههه هه          مملهه یه می دانیم که  کهم ملهه یه  م  حرف  ایه  ام یژه        

هف اسه   ژیشهریم ستهدونچ دونکم ما ح  دا د   سا کنا  ا  اکم ماا  ب ژ  اضایههم سنا وه ههف ک  دا دب  هیی  سه   اژیا سهم وه  وید  ا می  حبن  ژنک

یهم ژهری نع سهب د  نغه  مله یهت ویدب د  سا مهد  م د سهههفب نیه مون موهی ب ژه  ههاب   یتهه  سهنب ستههدون   ک  داالشهه ی هع  ی یب ژاام ن ههوهای ژه مبه ک  

 اسافهد  ا  کاب نمی شهف جهمع یا م ا  کاهب
ً
سهم جهمعچ  ا دیصی  می کویمب امه د  ماا   یهکهالی مله ی  سهم ماجع که والص ک  ژاام اکم موظی  مه غه به

 یدب اسافهد  ا  موب ب ک  ژایانن ژ  ک م سیال   یهسخ ژ  ذسم دا  حبهع جه  دسنب  شری ژ  دثبی  مله ب د   هیظ  مابیط میک  ده ش دا  حبهع ژی

ها  خانما  اکم د س اسهههههههه  ک  ژ  س    غهت  بهع   ه م مه ریکم  ب  شووووووویااووووووو   ک  ایکپسووووووو ت صصای رواووووووو ووووووو    وایمیثادا   سه ادا ویاسن ژید   مج ی    

ژ  و شوووو  یب شوووو     ر رای  عالمه طباطبایی و دانشوووو ا   شوووویااوووو     وای  ایدانشوووو   شوووویااوووو   و ،  ربه ها  بررر کیک    وایطرفایو بی  اسووووایی ا     ،فرن ک

 هههوهسههههف  مایع   اع ا  لغت م م   800+1515 اسههه   اکم مج ی    ههههم  هههن  ده یف   د  گا   نمی شههههف کیههع دهی   ک م مج ی    اژگهع سه بادم کیههع  

د  اکم مج ی   ژا مهم دا م  بننک ا ل  سههههیدمون اسهههه   د  جه  ا  مله ی  نع د  نمن   ژ  صههههی ت سههههیارت دا ام یهسههههخ سیده  ژ   بهع انگحیسهههههف اسهههه  ک   

ا  اکم ی    یهسههههههخ ژیدع اکم مج -  د   ننک ب  ه   یاسههههههشم کوری م دا ننب می دم دا    فظی دا ستههههههدون دیکین       ههههههن  اسهههههه ک  ژیشههههههری جوب   ینرهت

 ا ژیشهههههههههههههری د گهی می کوهن   ژه  دهه ش می کشههههههههههههههن ژاام دثبیه  ملهه هب د   ههیظه  م ژحوهنمهنت سهه نمهندا ویاسهن ژید  امیهن ا  م که  اکم  ههههههههههههه هه  جهه  که  ذسم  

ت  ههههه ه  ژه ک هل می  یذکاام نظااتب ییشهههههوههدات   انارهدا  مج ی   سم سههههههرف سادون سیدم د  کتهههههب مییری  سهم ژی ا  ههههه ه  ی یاع دا ههههها  ژه هههههین 

 ژ   بتههههههک  مله ی   صهههههیی  اکم مج ی   ژه     وه ههههههف صهههههی ت می   ی یاع د  جه  ییشهههههای  اکم مج ی   ویاسیم ژید 
ً
گهید ک  ژاام کهدگهیم نع  لفه

       مااجی  ن هکین   دانل د  ا  ای  چ ژخش www.kayhanravan.irکیههع ی

 گرو  مشاو ای ک  ای              

http://www.kayhanravan.ir/


 800 Essential Words - kayhan                

تیک ها ردیف English فارس ی

llllllllllllllllll

ll 1 1.adaptation  2.organization   (Jean piaget theory) سازمان دهی در نظریه پیاژه.۲انطباق .۱

llllllllllllllllll

ll 2 1.assimilation   2.accommodation     (Jean piaget theory) برون سازی.۲درون سازی، جذب کردن .۱

llllllllllllllllll

ll 3 1.REM    2.NREM    (sleep stages)
مرحله خواب با حرکت سریع چشم . ۱

مرحله خواب بدون حرکت سریع چشم.۲

llllllllllllllllll

ll 4 a variation of (n)
شاخه ای از، گستره ی گوناگونی از، 

اختالفاتی

llllllllllllllllll

ll 5 abandon (v) رها کردن، ترک کردن، تسلیم کردن

llllllllllllllllll

ll 6 aberrant (adj)  aberrated (adj)
 منحرف، غیرعادی،  گمراه

llllllllllllllllll

ll 7 Aberration (n) انحراف، گمراهی

llllllllllllllllll

ll 8 ability (n) توانایی، شایستگی، قدرت

llllllllllllllllll

ll 9 Abolish (v) باطل و لغو کردن، از میان برداشتن

llllllllllllllllll

ll 10 abolition (n) لغو، فسخ،  پایان

llllllllllllllllll

ll 11 abruptly (adv)
ناگهانی، بی خبر، تند و نامالیم صحبت 

کردن

llllllllllllllllll

ll 12 absolute (adj) مطلق، کامل، قطعی

llllllllllllllllll

ll 13 abstract thinking تفکر انتزاعی

llllllllllllllllll

ll 14 abundant (adj) فراوان
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llllllllllllllllll

ll 15 accelerate (v) شتاب دادن،  تسریع کردن

llllllllllllllllll

ll 16 acceptance (n) پذیرش

llllllllllllllllll

ll 17 accommodation (n) جا، توافق، سازش

llllllllllllllllll

ll 18 accomplish (v) انجام دادن، برآوردن،  به نتیجه رساندن

llllllllllllllllll

ll 19 According to  (prep) ...مطابق 

llllllllllllllllll

ll 20 accordingly (adv) در نتیجه، بنابراین، از این رو

llllllllllllllllll

ll 21 account for (ph.v)

پاسخگو بودن،  مسئول بودن، توجیه .۱

کردن

تشکیل دادن، تاسیس کردن.۲

llllllllllllllllll

ll 22 accumulate (v) جمع کردن، اندوختن، افزودن

llllllllllllllllll

ll 23 accumulation (n) توده، انباشت، ذخیره

llllllllllllllllll

ll 24 accurate (adj) دقیق، صحیح

llllllllllllllllll

ll 25 achievement (n) دستاورد، موفقیت، پیشرفت

llllllllllllllllll

ll 26 acknowledge (v) اعتراف کردن، تصدیق کردن

llllllllllllllllll

ll 27 acknowledgment (n)  قدردانی، جواب. ۲تصدیق و تایید . ۱ 

llllllllllllllllll

ll 28 acquire (v) به دست آوردن

llllllllllllllllll

ll 29 acquisition (n) اکتساب، فراگیری
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llllllllllllllllll

ll 30 acrimonious (adj) نیشدار، تلخ و تند، پرطعنه

llllllllllllllllll

ll 31 Acrophobia ترس از ارتفاع

llllllllllllllllll

ll 32 activity (n) فعالیت، عمل

llllllllllllllllll

ll 33 adaptable (adj) سازگار

llllllllllllllllll

ll 34 addicted (adj) معتاد، خو گرفته

llllllllllllllllll

ll 35 addiction (n) اعتیاد

llllllllllllllllll

ll 36 address (v)
مخاطب قرار دادن، شناسایی کردن، 

تمرکز بر روی

llllllllllllllllll

ll 37 adequate (adj) کافی، بسنده، مناسب، الیق

llllllllllllllllll

ll 38 ADHD (n) اختالل نقص توجه و بیش فعالی

llllllllllllllllll

ll 39 adherent (n) پیرو، هوادار

llllllllllllllllll

ll 40 adjust (v) تطبیق دادن، تنظیم کردن

llllllllllllllllll

ll 41 admit (v) پذیرفتن، راه دادن، اقرار کردن

llllllllllllllllll

ll 42 adolescent  (n,adj) نوجوان

llllllllllllllllll

ll 43 adopt (v) برگزیدن، قبول کردن، اتخاذ کردن

llllllllllllllllll

ll 44 adult  (n,adj) فرد بالغ،  بزرگسال
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llllllllllllllllll

ll 45 advent(n) ظهور، پیدایش

llllllllllllllllll

ll 46 adversary (n) رقیب، مخالف، ضد

llllllllllllllllll

ll 47 adversity (n) بدبختی، مصیبت، بال

llllllllllllllllll

ll 48 advertise (v)
نشان .۲آگهی و تبلیغ کردن، اعالن کردن  .۱

دادن و شناساندن و تعریف کردن

llllllllllllllllll

ll 49 advocate(v) حمایت کردن

llllllllllllllllll

ll 50 affect (n.)
عاطفه ،احساس ی که از بیرون نمایان است 

و اثر دارد

llllllllllllllllll

ll 51 affect (v.)
تظاهر . ۳تغییر دادن .۲تاثیر گذاشتن .۱

کردن

llllllllllllllllll

ll 52 affiliation (n) وابستگی، پیوستگی

llllllllllllllllll

ll 53 agenda (n) دستور کار، برنامه

llllllllllllllllll

ll 54 aggressive (adj) پرخاشگر، مهاجم، سلطه جو، پرتکاپو

llllllllllllllllll

ll 55 agism (ageism) (n)
تبعیض سنی، سوگیری ناعادالنه به خاطر 

سن و سال باال

llllllllllllllllll

ll 56 Agoraphobia ترس از مکان های باز، بازارهراس ی

llllllllllllllllll

ll 57 aid (v) کمک کردن

llllllllllllllllll

ll 58 aim (n) هدف، قصد

llllllllllllllllll

ll 59 aim (v) دانستن، هدف گیری کردن
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llllllllllllllllll

ll 60 albeit (conj) علی رغم ، اگرچه، با اینکه

llllllllllllllllll

ll 61 allocate (v) تعیین کردن، اختصاص دادن

llllllllllllllllll

ll 62 alogia (n)
  فقدان تکلم، بی صدایی به علت اختالل 

در سیستم عصبی مرکزی

llllllllllllllllll

ll 63 along with(prep) همراه با

llllllllllllllllll

ll 64 alter(v) تغییر دادن ، عوض کردن

llllllllllllllllll

ll 65 alternative (adj) جایگزین، متفاوت

llllllllllllllllll

ll 66 alternative (n) انتخاب، جایگزین

llllllllllllllllll

ll 67 although(conj) اگرچه  ، گرچه  ، هرچند

llllllllllllllllll

ll 68 amenable(adj) تابع ، مطیع ، رام شدنی

llllllllllllllllll

ll 69 among(prep) also amongst میان ،  درمیان

llllllllllllllllll

ll 70 ample(adj) فراوان ، پر ، بیش از اندازه ، وسیع

llllllllllllllllll

ll 71 analogy(n) قیاس، شباهت، همانندی وتناسب

llllllllllllllllll

ll 72 analysis(n) تحلیل ، کاوش ، تجزیه و تحلیل

llllllllllllllllll

ll 73 analyst(n) تحلیلگر ، روانکاو

llllllllllllllllll

ll 74 analyze (v) تجزیه و تحلیل ، کاویدن
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llllllllllllllllll

ll 75 anhedonia (n) ناتوانی در لذت بردن

llllllllllllllllll

ll 76 annulment (n) مکانیزم دفاعی امحاء.۲فسخ ، ابطال .۱

llllllllllllllllll

ll 77 anomalous (adj) غیرعادی و نابهنجار

llllllllllllllllll

ll 78 anonymous (adj) بی نام ،  گم نام ، هویت نامعلوم

llllllllllllllllll

ll 79 Anorexia nervosa اختالل بی اشتهایی عصبی

llllllllllllllllll

ll 80 anthropometry (n)
مبحث اندازه گیری بدن انسان، انسان 

سنجی جسمانی

llllllllllllllllll

ll 81 antipsychotic drugs داروهای ضد روان پریش ی

llllllllllllllllll

ll 82 Antisocial Personality Disorder اختالل شخصیت ضداجتماعی

llllllllllllllllll

ll 83 anxiety (n) اضطراب، تشویش، نگرانی

llllllllllllllllll

ll 84 anxious (adj) مضطرب و نگران ، عصبی

llllllllllllllllll

ll 85 apparent (adj) آشکار، واضح

llllllllllllllllll

ll 86 appealing (adj) جذاب و گیرا

llllllllllllllllll

ll 87 appear (v) به نظر رسیدن، پدیدار شدن

llllllllllllllllll

ll 88 application (n) کاربرد، درخواست

llllllllllllllllll

ll 89 applied (adj)
کاربردی ، عملی ،  برای هدف معین به کار 

رفته
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llllllllllllllllll

ll 90 applied behavior analysis (ABA) (n) تحلیل رفتار کاربردی

llllllllllllllllll

ll 91 apply (v) بکار بردن، درخواست کردن

llllllllllllllllll

ll 92 approach (v) approach (n) رویکرد ،  دیدگاه.۲نزدیک شدن  .۱

llllllllllllllllll

ll 93 appropriation(n) تصاحب، تخصیص

llllllllllllllllll

ll 94 architect (n) معمار، طراح، مبدع

llllllllllllllllll

ll 95 area (n) حیطه ،  ناحیه ، منطقه

llllllllllllllllll

ll 96 argue (v)
استدالل و دلیل .۲بحث و جدل کردن .۱

آوردن

llllllllllllllllll

ll 97 arise (v) برآمدن ، بلند شدن ،  رخ دادن

llllllllllllllllll

ll 98 arise from (v) ناش ی شدن از

llllllllllllllllll

ll 99 ashamed (adj) شرمنده ،  خجل

llllllllllllllllll

ll 100 assess (v) ارزیابی کردن و  تشخیص دادن

llllllllllllllllll

ll 101 assessment (n) ارزیابی و تشخیص

llllllllllllllllll

ll 102 associate (n)
شریک و همکار ،  همدم  یا همسر، متحد .1 

همپیوند، عضو پیوسته.2

llllllllllllllllll

ll 103 associate (v) شریک کردن، همبسته بودن، همراه شدن

llllllllllllllllll

ll 104 associate with (v) تداعی کردن، مربوط به، پیوستن به
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llllllllllllllllll

ll 105 assume (v)

فرض کردن ، پنداشتن ، انگاشتن ،  به .۱

وانمود کردن ، تظاهر کردن .2خود گرفتن  

قبول کردن ، به عهده گرفتن.۳

llllllllllllllllll

ll 106 assumption (n)
قبول کردن. 2فرضیه ، گمان ،  حدس .1

llllllllllllllllll

ll 107 astonish (v) مبهوت و متحیر کردن

llllllllllllllllll

ll 108 athletic (adj) ورزش ی، پهلوانی، ورزشکار

llllllllllllllllll

ll 109 attachment theory نظریه دلبستگی

llllllllllllllllll

ll 110 attain (v) به دست آوردن، رسیدن، موفق شدن

llllllllllllllllll

ll 111 attempt (n) تالش، قصد

llllllllllllllllll

ll 112 attempt (v)
تالش و کوشش کردن،  قصد کردن، سوء 

قصد کردن

llllllllllllllllll

ll 113 attention (n) توجه،  دقت

llllllllllllllllll

ll 114 attitude (n) نگرش،  دیدگاه، وضع، گرایش

llllllllllllllllll

ll 115 attribute (n) مشخصه، ویژگی، نشان

llllllllllllllllll

ll 116 attribute (v) اسناد دادن، نسبت دادن

llllllllllllllllll

ll 117 atypical (adj) غیرعادی، بی قاعده، نابهنجار

llllllllllllllllll

ll 118 austere (adj)
مرتاض، تارک دنیا.۲سخت گیر، جدی .۱

llllllllllllllllll

ll 119 authentic (adj) قابل اعتماد. ۲اصیل، معتبروموثق . ۱
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