
مینی دیکشنری مسافر
• پرکاربردترین لغات و اصطالحات هنگام مسافرت 	

به خارج از کشور کدامند؟

• لغات و اصطالحاتی که در مراحل ورود به 	
فرودگاه می شنویم چیست؟

• هنگام گرفتن تاکسی، رزرو هتل، سفارش غذا در 	
رستوران، خرید، بازدید از مکان های دیدنی و 

… چه لغات و اصطالحاتی را باید بدانیم؟
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The Most 
Common English 
 Words

                 149 most common adjectives
A fewتعداد کم1
A littleمقدار کم2
A lot ofمقدار/ تعداد زیاد3
Ableتوانمند4
Angryعصباني5
Availableدر دسترس - موجود6
Badبد7
Beautifulزیبا8
Bestبهتر9
Betterبهترین10
Bigبزرگ11
Boringخسته کننده12
Braveشجاع13
Brightروشن14
Carefulبا دقت15
Carelessبی دقت16
Centralمرکزی17
Certainمشخص18
Charmingجذاب19
Cheapارزان20
Clearشفاف – واضح21
Closeنزدیک22
Cloudyابری23
Coldسرد24
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The Most 
Common English 
 Words

                 149 most common adjectives
Commonمشترک – معمولی25
Cowardترسو26
Cruelظالم27
Culturalفرهنگی28
Currentمتداول - جاری29
Dangerousخطرناک30
Darkتاریک31
Deadمرده32
Deliciousخوشمزه33
Differentمختلف34
Difficultسخت- مشکل35
Disgustingمنزجر کننده36
Dryخشک37
Earlyزود38
Easyآسان39
Economicاقتصادی40
Emptyخالی41
Entireتمام – کل42
Environmentalمحیطی43
Evenزوج  )در مورد روزهای هفته(44
Excitingمهیج، هیجان انگیز45
Expensiveگران46
Fastتند47
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The Most 
Common English 
 Words

                 149 most common adjectives
Fatچاق48
Finalنهایی49
Financialمالی50
Foreignخارجی51
Freeرایگان - آزاد52
Fullسير/ پُر53
Funnyبامزه54
Generalعمومی55
Goodخوب56
Greatعالی57
Happyخوشحال58
Hardسخت59
Heavyسنگين60
Highبلند – مرتفع61
Honestصادق62
Hotداغ63
Hugeعظيم64
Humanانسانی65
Hungryگرسنه66
Impoliteبي ادب67
Importantمهم68
Intelligentباهوش69
Internationalبين المللی70
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The Most 
Common English 
 Words

                 149 most common adjectives
Kindمهربان71
Largeبزرگ72
Lateدیر – اخير73
Leftچپ74
Legalقانونی75
Lightسبک، روشن76
Likelyاحتماال77َ
Littleکوچک – اندک78
Localمحلی79
Longدراز80
Lostگمشده81
Lowپایين – اندک82
Mainاصلی83
Majorعمده84
Manyتعداد زیاد85
Medicalپزشکی86
Militaryنظامی87
Muchمقدار زیاد88
Nationalملی89
Naturalطبيعی90
Newجدید91
Niceخوب، زیبا92
Oddَفرد )در مورد روزهای هفته( - عجيب93



تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت دکتر زبان است.
www.DrZaban.com

6

The Most 
Common English 
 Words

                 149 most common adjectives
Oldقدیمي، پير94
Onlyمحض – فقط95
Openباز96
Otherدیگر97
Pastگذشته98
Personalشخصی99
Physicalجسمی100
Politeمؤدب101
Politicalسياسی102
Poorفقير103
Popularمعروف104
Possibleممکن105
Privateخصوصی106
Publicعمومی107
Rainyهوای بارانی108
Readyآماده109
Realواقعی110
Recentاخير111
Religiousمذهبی112
Richپولدار-  غنی113
Rightدرست – راست114
Safeامن115
Seriousجدی116
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The Most 
Common English 
 Words

                 149 most common adjectives
Shortکوتاه117
Significantقابل توجه118
Silentساکت119
Similarشبيه120
Simpleساده121
Singleمجرد- تک122
Slowکند123
Smallکوچک124
Snowyبرفی125
Socialاجتماعی126
Softنرم127
Soonزود128
Specialمخصوص129
Stormyطوفانی130
Strongقوی131
Stupidاحمق132
Successfulموفق133
Sunnyآفتابی134
Sureمطمئن135
Tallبلند136
Thinالغر137
Tiredخسته138
Traditionalسنتی139
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The Most 
Common English 
 Words

                 149 most common adjectives
Trueدرست140
Uglyزشت141
Unsureنا مطمئن142
Variousمتعدد143
Wetتر- خيس144
Wholeکامل- درسته145
Windyهوای بادی146
Wiseدانا، عاقل147
wrongغلط148
Youngجوان149
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The Most 
Common English 
 Words

                 175 most common verbs
Actعمل کردن1
Addاضافه کردن – جمع زدن2
Agreeموافق بودن3
Allowاجازه دادن4
Answerجواب دادن5
Appearظاهر شدن6
Arriveرسيدن7
Askپرسيدن8
Becomeشدن9
Beginآغاز کردن10
Believeباور داشتن11
Betشرط بندي کردن12
Borrowقرض گرفتن13
Bringآوردن14
Buildساختن15
Buyخریدن16
Callتماس گرفتن17
Canتوانستن18
Carryبردن19
Causeباعث شدن20
Changeتغيير کردن/ دادن21
Cleanتميز کردن22
Closeبستن23
Comeآمدن24
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The Most 
Common English 
 Words

                 175 most common verbs
Compareمقایسه کردن25
Completeکامل کردن26
Considerدر نظر گرفتن27
Continueادامه دادن28
Cookپختن29
Countشمردن30
Countخلق کردن31
Cryگریه کردن32
Cutبریدن33
Defendدفاع کردن34
Destroyنابود/ تخریب کردن35
Dieمردن36
Disagreeمخالفت کردن37
Doانجام دادن38
Drinkنوشيدن39
Driveرانندگي کردن40
Dropانداختن41
Eatخوردن42
Employاستخدام کردن43
Exerciseورزش کردن44
Expectانتظار داشتن45
Explainتوضيح دادن46
Failرد شدن47
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The Most 
Common English 
 Words

                 175 most common verbs
Fallافتادن48
Feelاحساس کردن49
Fightجنگ کردن50
Findپيدا کردن51
Finishتمام کردن52
Flyپرواز کردن53
Followدنبال کردن54
Forgetفراموش کردن55
Gainبدست آوردن56
Getگرفتن57
Get divorcedطالق گرفتن58
Get marriedازدواج کردن59
Get upبيدار شدن60
Giveدادن61
Give a suggestionپيشنهاد دادن62
Goرفتن63
Growرشد کردن64
Guessحدس زدن65
Happenاتفاق افتادن66
Hateمتنفر بودن67
Haveداشتن - خوردن68
Hearشنيدن69
Helpکمک کردن70
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The Most 
Common English 
 Words

                 175 most common verbs
Holdنگه داشتن – برگزار کردن71
Includeشامل شدن72
Investigateبررسی کردن73
Inviteدعوت کردن74
Keepنگه داشتن75
Killکشتن76
Knowدانستن/ شناختن77
Laughخندیدن78
Leadرهبری کردن79
Learnیاد گرفتن80
Leaveترک کردن81
Lendقرض دادن82
Letاجازه دادن83
Lieدراز کشيدن84
Lieدروغ گفتن85
Likeدوست داشتن86
Listenگوش کردن87
Liveزندگی کردن88
Lookنگاه کردن89
Loseاز دست دادن، گم کردن90
Loveدوست داشتن زیاد91
Makeدرست کردن92
Make a choiceانتخاب کردن93
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The Most 
Common English 
 Words

                 175 most common verbs
Make a decisionتصميم گرفتن94
Make readyآماده کردن95
Meanمنظور داشتن – معنی دادن96
Meetمالقات کردن97
Memorizeحفظ کردن98
Missاز دست دادن، دلتنگ شدن99
Moveحرکت دادن، حرکت کردن100
Needاحتياج داشتن101
Offerپيشنهاد کردن102
Openباز کردن103
Orderسفارش دادن104
Paintنقاشي کردن105
Passقبول شدن106
Payپرداخت کردن107
Pay attention toتوجه کردن به108
Playبازي کردن109
Point toاشاره کردن به110
Protectحمایت کر د ن111
Provideفراهم کردن112
Punishمجازات کردن113
Pushهل دادن114
Putگذاشتن115
Put onلباس  پوشيدن116
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The Most 
Common English 
 Words

                 175 most common verbs
Rainباران باریدن117
Reachرسيدن118
Readخواندن119
Remainباقی ماندن120
Rememberبه یاد آوردن121
Rentکرایه کردن122
Repairتعمير کردن123
Requestدرخواست کردن124
Returnبرگشتن125
Rideسوار شدن126
Runدویدن127
Sayگفتن128
Scareترسيدن، ترساندن129
Screamجيغ زدن130
Seeدیدن131
Seemبه نظر رسيدن132
Sellفروختن133
Sendارسال کردن134
Serveخدمت کردن135
Setتنظيم کردن136
Showنشان دادن137
Singآواز خواندن138
Sitنشستن139



تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت دکتر زبان است.
www.DrZaban.com

15

The Most 
Common English 
 Words

                 175 most common verbs
Sleepخوابيدن140
Smellبو کردن141
Speakصحبت کردن142
Spendخرج کردن143
Standایستادن144
Stand upبلند شدن/ ایستادن145
Startشروع کردن146
Stayماندن147
Stealدزدیدن148
Stopمتوقف کرد ن149
Struggleدعوا کردن150
Studyمطالعه کردن151
Swimشنا کردن152
Takeگرفتن153
Take offدر آور د ن ) کفش، لباس،...(154
Talkصحبت کردن155
Tellگفتن156
Thinkفکر کردن157
To be bornبه دنيا آمدن158
Touchلمس کردن159
Travelسفر کردن160
Tryتالش کردن161
Turnچرخيدن – برگرداندن162
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The Most 
Common English 
 Words

                 175 most common verbs
Understandفهميدن163
Useاستفاده کردن164
Visitمالقات کردن165
Voteراي دادن166
Waitمنتظر شدن167
Wake upبيدار شدن از خواب168
Walkراه رفتن169
Wantخواستن170
Washشستن171
Watchتماشا کردن172
Winبرنده شدن173
Workکار کردن174
Writeنوشتن175
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The Most 
Common English 
 Words

                 195 most common nouns
Abilityتوانایی1
Accentلهجه2
Accidentتصادف3
Accountحساب4
Actionعمل5
Activityفعاليت6
Adviceپند، نصيحت7
Adviserمشاور8
Afternoonبعد از ظهر9
Airهوا10
Airplaneهواپيما11
Airportفرودگاه12
Alleyکوچه13
Animalحيوان14
Areaمنطقه – ناحيه15
Artهنر16
Backپشت - عقب17
Behaviorرفتار18
Bodyبدن19
Bossرئيس20
Brainمغز21
Breakfastصبحانه22
Budgetبودجه23
Businessتجارت24
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The Most 
Common English 
 Words

                 195 most common nouns
Caseپرونده – مورد25
Chanceشانس26
Changeتغيير27
Childبچه28
Childrenبچه ها29
Cityشهر30
Classmateهمکالسی31
Communityانجمن/ اجتماع32
Companyشرکت33
Contractقرارداد34
Countryکشور35
Courtدادگاه36
Crimeجرم37
Cultureفرهنگ38
Dayروز39
Deathمرگ40
Dinnerشام41
Discountتخفيف42
Dreamرویا43
Dutyوظیفه44
Educationتحصیالت45
Employeeکارمند46
Endپایان47
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The Most 
Common English 
 Words

                 195 most common nouns
Enemyدشمن48
Eveningعصر49
Examامتحان50
Exampleمثال51
Faceصورت52
Factحقيقت53
Factoryکارخانه54
Fallپایيز55
Familyخانواده56
Floorطبقه57
Foodغذا58
Forceنيرو59
Fridayجمعه60
Friendدوست61
Futureآینده62
Governmentدولت63
Groupگروه64
Guiltyمجرم65
Guyشخص – یارو66
Happinessشادمانی67
Healthسالمت68
Historyتاریخ69
Holidayتعطيالت70
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The Most 
Common English 
 Words

                 195 most common nouns
Hospitalبيمارستان71
Houseخانه72
Ideaایده73
Illnessبيماري74
Informationاطالعات75
Issueموضوع76
Jobشغل77
Jokeلطيفه78
Judgeقاضي79
Kidبچه80
Kindنوع81
Lakeدریاچه82
Languageزبان83
Lawقانون84
Lawyerوکيل85
Leaderرهبر86
Levelسطح87
Lieدروغ88
Lifeزندگي89
Liftآسانسور90
Lineصف – خط91
Liquidمایع92
Literatureادبيات93
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The Most 
Common English 
 Words

                 195 most common nouns
Loanوام94
Lossضرر و زیان95
Lunchناهار96
Manمرد97
Managerمدیر98
Mealوعده غذایی99
Meaningمعنا100
Memberعضو101
Menuمنو غذا102
Ministerوزیر103
Minuteدقيقه104
Mistakeاشتباه105
Momentلحظه106
Mondayدوشنبه107
Moneyپول108
Monthماه – برج109
Morningصبح110
Nameنام111
Nationalityمليت112
Neighborهمسایه113
Newsاخبار114
Newspaperروزنامه115
Nightشب116
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The Most 
Common English 
 Words

                 195 most common nouns
Numberشماره117
Officeدفتر کار118
Othersدیگران119
Painدرد120
Parentsوالدین121
Parliamentمجلس122
Partقسمت123
Partyمهماني124
Passengerمسافر125
Pastگذشته126
Peaceصلح127
Pedestrianعابر پياده128
Peopleمردم129
Personشخص130
Placeمکان131
Poemشعر132
Poetشاعر133
Pointنمره – نکته134
Policyسياست135
Powerنيرو – قدرت - برق136
Presentحال/ کادو137
presidentر یيس جمهور138
Prisonزندان139
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The Most 
Common English 
 Words

                 195 most common nouns
Problemمسئله – مشکل140
Programبرنامه141
Questionسوال142
Reasonدليل143
Regionمنطقه144
Religionمذهب145
Researchتحقيق146
Resultنتيجه147
Rightراست148
Roadجاده149
Salaryحقوق150
Saturdayشنبه151
Schoolمدرسه152
Scienceعلم153
Seaدریا154
Serviceخدمات155
Shopمغازه156
Shortageکمبود157
Sideسمت158
Societyجامعه159
Solidجامد160
Songآهنگ161
Soundصدا162
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The Most 
Common English 
 Words

                 195 most common nouns
Sourceمنبع163
Springبهار164
Stationایستگاه165
Storyداستان166
Studentدانش آموز167
Studyمطالعه168
Summerتابستان169
Sundayیکشنبه170
Teacherمعلم171
Thingچيز172
Thursdayپنجشنبه173
Ticketبليط174
Timeدفعه - زمان175
Toyاسباب بازي176
Trafficعبور و مرور177
Tripسفر178
Truthحقيقت179
Tuesdayسه شنبه180
Universityدانشگاه181
Vacationتعطيالت182
Voteراي183
Warجنگ184
Wayمسير – راه185
Weatherآب و هوا186



تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت دکتر زبان است.
www.DrZaban.com

25

The Most 
Common English 
 Words

                 195 most common nouns
Weddingعروسي187
Wednesdayچهارشنبه188
Weekهفته189
Winterزمستان190
Womanزن191
Wordکلمه192
Workکار193
Worldجهان194
Yearسال195



تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت دکتر زبان است.
www.DrZaban.com

26

The Most 
Common English 
 Words

                 93 most common adverbs
Aboutتقریبا1ً
Actuallyدر حقيقت- عمال2
Afterبعد از3
Againدوباره4
Agoقبل5
Aheadپيش- رو به جلو6
Allهمه7
Almostتقریبا8
Aloneتنها9
Alreadyبه تازگی10
Alsoهمچنين11
Alwaysهميشه12
Aroundپيرامون13
Asهمچنانکه14
Awayدور از15
Backعقب- پشت16
Beforeقبل از17
Bestبهترین18
Betterبهتر19
Bothهر دوی20
Certainlyمطمئنا21
Clearlyبه وضوح22
Directlyمستقیما23
Downپایین24
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The Most 
Common English 
 Words

                 93 most common adverbs
Earlyزود25
Eitherاین و آن26
Elseدیگر27
Enoughکافی28
Especiallyبویژه29
Evenحتی30
Even daysروزهای زوج31
Eventuallyسرانجام32
Everهمواره- اصال33
Exactlyدقيقا34
Farدور35
Fastبه سرعت36
Finallyبالخره37
Formerپيشين، قبلی38
Forwardجلو39
Hardبه سختی40
Hereاینجا41
Howچگونه42
Howeverبا اینحال43
Indeedدر واقع- همانا44
Insteadدر عوض45
Justفقط46
Last monthماه قبل47
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The Most 
Common English 
 Words

                 93 most common adverbs
48ً Laterبعدا
Leastکمترین49
Lessکمتر50
Maybeشاید51
Moreبيشتر52
Mostبيشترین53
Muchبسيار54
Nearlyتقریبا55
Neverهرگز56
Nextبعدی57
Next two weeksدو هفته آینده58
Next weekهفته بعدی59
Next yearسال آینده60
Odd daysروزهای فرد61
Of  course البته62
Oftenاغلب63
Onceیکبار64
Onlyفقط65
Particularlyبخصوص66
Perhapsشاید67
Prettyزیبا68
Probablyشاید69
Quicklyبه سرعت70
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The Most 
Common English 
 Words

                 93 most common adverbs
Quiteکامال71
Ratherنسبتا72
Reallyواقعا73
Recentlyاخيرا74
Simplyبه سادگی- واقعا75
Soبنابراین76
Sometimesگاهی اوقات77
Soonبه زودی78
Stillهنوز79
Suddenlyناگهان80
Thenسپس81
Three timesسه بار82
Thusبنابراین83
Todayامروز84
Togetherبا هم85
Tomorrowفردا86
Tonightامشب87
Twiceدو بار88
Two months agoدو ماه قبل89
Usuallyمعموال90ً
Weekendآخر هفته91
Yesterdayدیروز92
Yetهنوز- تابحال93
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                 67 most common pronoun
Allهمه1
Anotherدیگر2
Anyهيچ3
Anybodyهيچ کس4
Anyoneهر کس5
Anythingهر چيز6
Bothهر دوی7
Eachهر8
Each otherهم دیگر9
Eitherاین و آن10
Everybodyهر کس11
Everyoneهر کس12
Everythingهر چيز13
Fewتعداد کمی14
Herاو را- به او )مونث(15
Hersمال او16
Herselfخودش )مونث(17
Himاو را- به او )مذکر(18
Himselfخودش )مذکر(19
Hisمال او )مذکر(20
Itآن21
Itsآن را – به آن22
Itselfخودش )شیء(23
Manyتعداد زیادی24
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                 67 most common pronoun
Meمرا25
Mineمال من26
Moreبيشتر27
Mostبيشترین28
Muchمقدار زیاد29
Myselfخودم30
Neitherهيچ یک از آن دو31
No oneهيچ کس32
Nobodyهيچ کسی33
Noneهيچ یک34
Nothingهيچ چيز35
Oneکسی36
One anotherیکدیگر37
Otherدیگر38
Othersدیگران39
Oursمال ما40
Ourselvesخودمان41
Severalچندین42
Someتعدادی – مقداری – برخی43
Somebodyکسی44
Someoneکسی45
Somethingچیزی46
Somewhereجایی47
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                 67 most common pronoun
Thatآن48
Theirsمال آنها49
Themآنها – به آنها50
Themselvesخودشان51
Theseاین ها52
Thisاین53
Thoseآن ها54
Usما را55
Whatچه چيزی56
Whateverهر چيزی57
Whichکدام58
Whicheverکدام یک59
Whoچه کسی60
Whoeverهر کس61
Whomکسی را62
Whomeverهر کسی را که63
Whoseمال چه کسی64
Yoursمال تو / شما65
Yourselfخودت66
Yourselvesخودتان67
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                 230 word plus
accountحساب1
amountمقدار2
approvalموافقت3
attackحمله کردن4
attentionتوجه5
baseپایه و اساس6
behaviorرفتار7
beliefاعتقاد8
birthتولد9
blowوزیدن10
breathتنفس11
buildingساختمان12
burnسوزاندن13
causeعلت14
chanceشانس15
changeتغيير دادن16
comfortراحتی17
comparisonمقایسه18
competitionرقابت19
connectionارتباط20
coverپوشاندن21
creditاعتبار- موجودی حساب22
currentجاری - فعلی23
damageآسيب زدن24
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                 230 word plus
dangerخطر25
deathمرگ26
decisionتصميم27
detailجزیيات28
developmentتوسعه29
directionمسير30
discoveryاکتشاف31
discussionبحث32
diseaseبيماری33
distanceمسافت34
doubtشک و تردید35
dustگردو غبار36
educationتعليم و تربيت37
effectتاثير38
experienceتجربه39
expertمتخصص40
flightپرواز41
frontجلو42
governmentدولت43
grainغله44
growthُرشد45
guideراهنمایی کردن46
harbor/harbourبندر47
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hateتنفر داشتن از48
increaseافزایش دادن49
industryصنعت50
instrumentابزار51
insuranceبيمه52
interestعالقه - سود53
joinملحق شدن به54
journeyسفر55
jumpپریدن56
knowledgeدانش57
laughخندیدن58
lowکم59
leadرهبری کردن60
limitمحدود کردن61
lossضرر - زیان62
marketبازار63
massتوده64
measureاندازه گيری کردن65
middleوسط66
mindذهن67
mineمعدن68
mistابر- مه69
minorجزیی- کوچک70
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moveحرکت کردن71
nationملت72
offerپيشنهاد دادن73
oilروغن - نفت74
opinionعقيده75
organizationسازمان76
ownerمالک77
painدرد78
paintرنگ79
pasteچسباندن - ُرب80
paymentپرداخت81
peaceصلح82
pleasureخوشحالی83
positionمکان - موقعيت84
processپردازش کردن85
produceتوليد کردن86
profitسود87
propertyدارایی88
pullکشيدن89
punishmentتنبيه90
purposeمقصود91
pushهل دادن92
qualityکيفيت93
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rawخام94
reactionعکس العمل95
reasonخرد- دليل96
regretافسوس خوردن97
relationارتباط دادن98
religionمذهب99
requestدرخواست کردن100
respectاحترام گذاشتن101
rewardپاداش دادن102
roughزبر- خشن103
ruleقانون104
runدویدن105
saltنمک106
secretaryمنشی107
selectionانتخاب108
senseحس109
shadeسایه110
shakeتکان دادن111
shameخجالت112
sideکنار113
signتابلو114
sillyاحمقانه115
slipلغزیدن116
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                 230 word plus
smashخرد شدن117
smileلبخند زدن118
sneezeعطسه کردن119
soapصابون120
societyجامعه121
spiritualمعنوی122
sortمرتب کردن- نوع123
stepمرحله124
structureساختار125
suggestionپيشنهاد126
taxماليات127
teachingتدریس128
temporaryموقت129
terribleوحشتناک130
touchلمس کردن131
tradeتجارت کردن132
transportجابجا کردن133
troubleدردسر134
valueارزش135
viewچشم انداز136
warجنگ137
wasteهدر دادن138
weatherآب و هوا139
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                 230 word plus
weightوزن140
wageدستمزد141
weirdعجيب142
woodچوب143
acceptableقابل قبول144
accurateدقيق145
actualواقعی146
additionalاضافی147
administrativeاداری148
afraidترسيده149
aggressiveپرخاشگر150
aliveزنده151
alternativeجایگزین152
amazingشگفت انگيز153
annualساالنه154
anxiousمضطرب155
appropriateمناسب156
awareآگاه157
awayدور158
bitterتلخ159
briefخالصه160
brilliantممتاز161
broadپهن- وسيع162
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calmآرام163
capableتوانمند164
chemicalشيميایی165
comfortableراحت166
commercialتبليغاتی167
competitiveرقابتی168
completeکامل کردن169
comprehensiveجامع170
confidentبا اعتماد به نفس171
consciousهوشيار172
consistentبا ثبات173
constantپيوسته174
crazyاحمق- دیوانه175
creativeخالق176
criticalانتقادی177
curiousکنجکاو178
decentمناسب179
dependentوابسته180
desperateمستاصل- نا اميد کننده181
directمستقيم182
distinctمجزا183
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doubleدو برابر184
dramaticنمایشی- فوق العاده185
educationalآموزشی186
efficientموثر187
embarrassedدستپاچه188
emotionalعاطفی189
equalمساوی190
exactدقيق191
excellentعالی192
expertمتخصص193
externalبيرونی194
extremeحداکثر- نهایت195
famousمعروف196
fineخوب197
firmقاطع198
formerقبلی199
frequentمکرر200
freshتازه201
grandمجلل- بزرگ202
grossخشن- زمخت203
guiltyگناهکار204
minimumحداقل205
minorجزیی206
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                 230 word plus
healthyسالم207
horrorترسناک208
illegalغير قانونی209
immediateفوری210
impressiveچشمگير211
incidentحادثه212
independentمستقل213
individualفردی214
inevitableاجتناب ناپذیر215
initialاوليه216
innerداخلی217
internalدرونی218
jointمفصل219
juniorکوچک220
leadingرهبری221
logicalمنطقی222
lonelyبه تنهایی223
looseگشاد- شل224
massiveعظيم- غول آسا225
masterاستاد226
meanمنظور داشتن227
narrowباریک228
nastyناخوشایند- زننده229
nearbyنزدیک- اطراف230


