با سالم ،اهمیت درس زبان انگلیسی از آنجاییست که تنها درس مشترک در کلیه رشته ها و
تمامی مقاطع تحصیلی و سایر آزمون ها میباشد .کتاب  504واژه یکی از مهمترین و
پرکاربردترین منابع آزمون های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی گروه منحصرا
زبان ؛همچنین آزمون های تافل،آیلتس این درس هست،اما بدلیل اینکه حفظ کردن لغات آن
دشوار است بسیاری از داننشجویان با این دغدغه مواجهاند که چگونه میتوان این مشکل را حل
کرد .موثرترین روش برای بخاطر سپردن این لغات روش کدینگ است .علی رغم اینکه در این
زمینه تالشهایی صورت گرفته اما منابع موجود اشکاالتی از قبیل  :طوالنی بودن کد مربوطه،
عدم همخوانی کلمه با کد و نبودن تصویر متناسب با کد را دارند .این کتاب از چند نظر دارای
شاخصههایی منحصربه فرد است:
 )1وجود کدهای جذاب ،متناسب و کوتاه جهت بخاطر ماندن هرچه بهتر واژه
 )2برای اکثر کلمات چند کد در نظر گرفته شده تا قدرت انتخاب شما را باال ببرد
 )3برای هر کلمه ،تصویری متناسب با آن در نظر گرفته شده تا ماندگاری واژه در ذهن
افزایش یابد

امیدوارم که با خواندن این کتاب ،لغات را با آسانی بخاطر بسپارید و درس زبان انگلیسی را با
درصدهای باالیی در آزمونها پاسخگو باشید.

سیامک رضایی

1

Vague= not definite,not clear

مبهم ،نامعلوم

بررهره ا ا ا فهشررا

مرربهم و

.....

نامفهوم بیدن! تو وگرویی ا چری

درس سی و پنجم

وگووه!؟

.....

مبهم فهف میزنی ،فهشاتو واگو کن
بینم چی میگی؟!

Idle= not doing anything, not busy

تنبلی ،وقت تلفی ،بیخود بودن

آ دل غاشرر ! ترراکی میخرروا
.....

بیخود االف بمونی

درس سی و یکم
.....

به تنبلی گفرمم پاورو کرار کرن
گفتاآ دل درد دارم!

Jest= joke, fun, mockery

خنده دار ،ووخی ،تمسخه

جست وخیز بزغاله ها خیلری اون
باال خیلی خنده داره!
.....
درس سی و یکم
.....

ژست بعضیها موقع ووخی کرهدن
خیلی بافاله!
2

Valor= bravery, courage

وجاع ،دالور

وجاعت زیاد

میخواد این قابلمه

.....

رو از رو والور بهدار

درس سی و یکم
.....

وجاعت زیاد

میخرواد برا لههرا

دعواکنی!

Jolly= merry,full of fun

بذله گو ،خووحال

ههوقت کارتون جرولی و جرولز رو
.....

نشررون میررداد خیلرری خووررحال

درس سی و سوم

میشدیم.

.....

ژولی پولی عهوسک وراد و بذلره
گویی بود

Abuse=make bad use,use wrongly

سواسمفاده،سو مصهف ،اسمفاده نادرست

با اون چههه عبوسی که داره ،اجازه
.....

سواسمفاده به هیچ کسی رو نمیده.

درس سی و سوم
.....

دکمه عباسی گفتاآمهیکا میخرواد
از اعمماد ما سواسمفاده کنه.

3

Untidy= not neat,not in order

نامهتب ،بی نظم

به اون تِد بگو اوضراعت خیلری
.....

نامهتبه!

درس سی و چهارم

اون تاید که گذاومی ترو قفسره

.....

نامنظم گذاومیش!
بازیکنران یونایمررد ترو رخررمکن
خیلی بی نظم بودن
Ballot = voting paper

را ،بهگه را

مهدم را دادن که کسی درخمرا
.....

بلوط رو قطع نکنه

درس چه و دوم

بهگرره را رو از درخررت بلرروط

.....

میسازن

Soothe= quiet, calm, comfort

دلجویی ،آرام کهدن،دلگهمی

سوت بچره گرم ورده برود گهیره
.....

میکهد ،مامانش آرومش کهدم

درس سی و وشم
.....

دوسررمم سرروتی بررد داد ،گفررمم
اوکال نداره و بهش دللگهمی دادم

4

Illegal=not lawful, against the law

غیهقانونی

ای گله رو بطور غیهقرانونی از ترو
.....

جاده رد کهد

درس سی و وشم

ا لنگرراتو کرره گذاوررمی رو میررز

.....

رئیس یه فهکت غیهقانونیه!

Drought=long period of dry weather

خشکسالی،تشنگی

امسال خشکسرالیه ،اوضراع دروت
.....

داغونه!

درس سی و هفمم

ایررن دروغررت کرره گفمرری دار از

.....

تشنگی میمیه هیچ وقت از یادم
نمیهه!

Heed=take notice, careful attention

مالفظه ،رعایت،افمیاط

موقع هِد زدن افمیاط کن
.....
درس سی و هفمم
.....

5

گاس هدینگ مهبری بامالفظره ا
هست

Recede= go back, move back

عقب نشینی،کنارکشیدن،خوددار

رئیس جمهور رسید ،کنار بکشرین
.....

ماوینش رد وه

درس سی و هشمم

ازطهف شهمانده دسمور رسرید کره

.....

عقب نشینی کنین

Morgue

مهده خانه،سهدخانه ،بایگانی راکد

مرره کشماروررده رو میررذارن
.....

توسهدخونه

درس چه و یکم
.....

آدمو بعد مهگ میبهن مهده خونه

Endure=last, undergo, bear, stand

تحم کهدن،بهدبار

این دور رو نمیمونم تحم کنم
.....
درس چه و دوم
.....

این دوره سرخت رو بایرد تحمر
کنیم
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