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برای حفظ لغات کافیست کدینگ آنها را بخاطر بسپارید
eclipse
 : obstructionهتشادف

هیضًي جلْی ًْس خْسؽیذ سّ ُن هیگیشٍ!!! ) (e+clipseیَ عشی اص دختشا جذیذا ّلتی کلیپظ  :کدینگ و تصىیرسازی
 ّ.کغْف ّ خغْف پیؼ هیاد
کغْف یا خغْف/گشفتگی  :هعٌی

surgery
 : anatomyهتشادف
!عش+جشی =ّلتی عشت جش هیخْسٍ چکاسػ هیکٌي ّ کجا عولؼ هیکٌي؟ :کدینگ و تصىیرسازی
جشاحی/اتاق عول/عول جشاحی  :هعٌی

caution
 : precautionهتشادف
! کاؽاى! تچَ جْى داسم ُْؽیاست هیکٌن سفتی کاؽاى احتیاط کي:کدینگ لغت
احتیاطُْ/ؽیاس کشدى  :هعٌی

seclude
 : divide/separateهتشادف
!!عَ کیلْ دلوَ جذا کشدم خشیذم :کدینگ و تصىیرسازی

جذا کشدى/هجضا کشدى/هٌضّی کشدى  :هعٌی

cursory
 : perfunctoryهتشادف
!!تلفع لغت هیؾَ ِکش ِعشی ّ ایي لغت خیلی تَ َعش َعشی ًضدیکَ  :کدینگ لغت
عشعشی ،اص سّی عشعت ّ عجلَ  :هعٌی

alimony
 : alimonyهتشادف
الواًی !! دلت کشدیي الواًی ُا اصال ًفمَ ًویذى؟؟  1 :کدبندی
! علی پْلؼ صیادٍ ّلی ًفمَ ًویذٍ 2 :کدبندی ali + money
ًفمَ  :هعٌی

capricious
 : flightyهتشادف
کثشی  +ؽیث:کدبندی و تصىیرسازی
! اصدّاج کثشی ّ ؽیث فمط ُْط تاصی تْد ّ دلیلؼ ُن دهذهی هضاجی تْدًؾًَْ
ُْط تاص/دهذهی هضاج  :هعٌی

entourage
 : surrounding/attendanceهتشادف
ایي  +تْسج :کدبندی لغت
!!ایي تْسج هعلْم ًیغت چٌذ ًفش دّعت ّ اؽٌا داسٍ ّ هحیطی کَ هیگشدٍ چجْسیَ
هحیط/اطشافیاى  :هعٌی

bawdy
 : uglyهتشادف
کدبندی  :کلوَ ی  bodyسّ دس ًظش هیگیشین ! دسعتَ کَ ادم تذًؾْ تَ تمیَ ًؾْى تذٍ ؟؟؟ تذى=body
(تذًؾْ) تَ تمیَ ًؾْى تذٍ؟؟؟!؟ًَ ًَ ًَ صؽتَ ّ کغی کَ ایي کاسّ تکٌَ ُشصعت!!!
ُشصٍ/صؽت  :هعٌی

capitulate
 : succumbهتشادف
کدینگ لغت  :فکش کي تْ کؾتی تِتْى حولَ تؾَ تَ کاپیتاى هیگي
( capi (captain) too lateکاپیتاى خیلی دیش ؽذٍ تایذ تغلین ؽی)
تغلین ؽذى/عش عپشدى  :هعٌی

gambol
 : boundهتشادف
کدینگ و تصىیرسازی  :تلفظؼ سّ ًگاٍ تٌذاص ّ تخْى گاهثْ!!!!
خْب افشاد گاهثْ جغت ّ خیضؽْى کوَ دیگَ ؽوا فکش کي یَ ادم گاهثْ هیثیٌی کَ خیلی ّسجَ ّّسجَ هیکٌَ!!
جغت ّ خیض ّ/سجَ ّّسجَ کشدى  :هعٌی

shatter
 : minifyهتشادف
سفتن ًًْْایی یکی تی ًْتت اّهذ ًْى تگیشم ؽاطش:تصىیرسازی ذهنی
) (shatterلاطی کشد صد ُوَ چی سّ خْسد ّ داغْى کشد
خْسد کشدى/داغْى کشدى/ؽکغتي  :هعٌی

keep off
 : keep offهتشادف
!! سفتی تیشّى کیفت سّ اص کیف لاپ حفع کي :کدینگ لغت
ًگَ داؽتي  /حفع کشدى  :هعٌی

lackluster
 : lightlessهتشادف
! خْب اگَ خًْتْى لْعتش ًذاؽتَ تاؽَ تاسیک ّ تی ًْس ّ تی فشّغ خْاُذ تْد : lack+ lusterکدینگ لغت
تی فشّغ /تی ًْس /تاسیک  :هعٌی

postpone
 : delay / put off/ defferهتشادف
!! پُغت ِ پًَْ ب تعْیك افتاد :کدبندی لغت
تَ تعْیك افتادى/عمة اًذاختي  :هعٌی

fulsome
 : abundantهتشادف
 full+some = full of somethingایي لغت سّ کافیَ تَ ایي صْست تخًْین :تصىیرسازی و کدبندی
!کَ تَ ساحتی هعٌیؼ دس رُي تثثیت هیؾَ
فشاّاى  /هفصل  :هعٌی

aversion
 : incompatibilityهتشادف
دلت کشدیي اّلیي ّسژى اص ّیٌذّص یا فتْؽاپ یا ُش تشًاهَ ای کَ هیاد تا ُوَ چی ًاعاصگاسی :کدینگ و تصىیرسازی
داسٍ ؟!! تَ ُویي دلیل هي ًفشت داسم اص اّلیي ّسژى
اّلیي ّسژى=aversion

ًاعاصگاسی ً /فشت  /تٌفش  :هعٌی

jealous
 : invidiousهتشادف
! ژیالعت :کدبندی و تصىیرسازی ذهنی
! خیلی حغْدٍ خْدت کَ هیؾٌاعیؼ
حغْد  :هعٌی

bachelor
 : unmarried , unwedهتشادف
!تچَ لش :کدبندی و تصىیرسازی
تچَ لشٍ هجشد تْد تا ایي کَ لیغاًظ داؽت
هجشد  :هعٌی

absorb
 : assimilateهتشادف
اب +عشب :کدبندی لغت
اب عشب سّ تَ خْدػ جزب هیکٌَ
جزب کشدى،فشّ تشدى  :هعٌی

vigor
 : strength , activityهتشادف
فیگْس :کدینگ لغت
!اًّایی کَ فیگْس هیگیشى صّسؽْى صیادٍ
لذستً،یشّ،صّس  :هعٌی

Eminent
 : of outstanding reputationهتشادف
!اهیٌن خْاًٌذٍ :کدبندی و تصىیرسازی ذهنی
اهیٌن خْاًٌذٍ هعشّفیَ
هعشّف،هؾِْس  :هعٌی

Abound
 : existing in great numberهتشادف
!! یَ تاًذ :کدبندی و تصىیرسازی
! تعذادؽْى خیلی صیادٍ یَ تاًذى
فشاّاى،صیاد تْدى  :هعٌی

Annals
 : historical recordsهتشادف
! اًالیض:کدبندی لغت
!تاسیخچَ ّ عالٌاهَ تْ ُویؾَ اًالیض کي
تاسیخچَ ،عالٌاهَ  :هعٌی

Drudgery
 : dull, difficult workهتشادف
تْی کاسُای عخت لثاعات جشّاجشٍ :کدینگ 0
!دسّدگشی کاس خیلی عختیَ :کدینگ 2
خشحوالی،کاس عخت ّ طالت فشعا  :هعٌی

Implore

 : Beg for assistanceهتشادف
!! ایي پلْ سّ تذٍ توي خْاُؼ هیکٌن :کدبندی و تصىیرسازی ذهنی
التواط کشدى ،خْاُؼ کشدى  :هعٌی

Accost
 : To greet firstهتشادف
!!عکاط ُویؾَ هیخْاد هْسد خطاب لشاس تذٍ هشدم سّ:کدینگ لغت
هْسد خطاب لشاس دادى  :هعٌی

Felon
 : criminalهتشادف
! فالى :کدبندی لغت
!! فالى فالى ؽذٍ جاًی ّ گٌاُکاسٍ
جاًی ،گٌاُکاس  :هعٌی

Loathe
 : despiseهتشادف
! لْط :کدبندی و تصىیرسازی ذهنی
! اص ادهِای لْط هتٌفشم
تٌفش داؽتي اص  ،هتٌفش تْدى  :هعٌی

dupe
 : an easily fooled personهتشادف
! تیْپ :کدبندی لغت
افشاد عادٍ تْی اعتخش سّ هیضاسى تْی تیْپ ّ پشتؾْى هیکٌي تْ اب
عادٍ دل  ،گْل خْس  :هعٌی

mundane
 : Earthlyهتشادف
!! هًْذًی :کدینگ و تصىیرسازی
! اص ؽکل ظاُشی لغت ُن هیؾَ تؾخیص داد ّ هًْذًی خًْذ ایي لغت سّ
دًیْی  ،هاًذگاس  :هعٌی

abjure
 : abstain from, renounceهتشادف
!اتجْسّ تشک کشدی ؟! عْگٌذت سّ ؽکغتی ؟  :کدینگ 0
اب+جْس :کدبندی2
!هگَ جْس دسهیاد اب سّ تشک کٌی ؟
تشک کشدى  ،عْگٌذ ؽکغتي  :هعٌی

