
به نام خدا

در         دقیقهبخاطرسپاری        کلمه بسیار پرکاربرد زبان انگلیسی 5422
              سایت زباِن رمـزی تقدیم می کند

تهیه شده در گروه آموزشی مهندس مسعود وجدانی



این کتاب الکترونیکی صرفا جهت آموزش شما می باشد و انتشار آن تنها با ذکر منبع مجاز است.

             با زباِن رمـزی معنـی واژه ها به یادتان می ماند !
راهنمای استفاده :

انگیسی و معنی  این روش، هم آوای هر لغت زبان  توی 
اون لغت، توی یک جمله کوتاه، عجیب و یا طنز قرار داده 
شده کـه شمـا وقتی اون جـمله رو می خـونید یـه تـصویر 
. میـشه  ایجـاد  ذهـنتـون  در  معقـول  غـیر  و  عجیـب 
)دقیقا مثل یک حادثه تصادف که همیشه یادتون میمونه(

بسیار  کلمه  دقیقه        ظرف      شما  ادامه  در 
گرفت. خواهید  یاد  را  انگلیسی  زبان  پرکاربرد 
 و تمام آنها برای همیشه به یادتان خواهد ماند !!!

قوه    روش  این  از  استفاده  هنگام   : مهم  نکته 
بپذیرید. رو  فرضیات  و  ببرید  باال  خودتونو  تخیل 
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فیلم و فایل صوتی این کتاب الکترونیکی را می توانید از سایت زبان رمزی دانلود کنید.
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تاریک و دلگیر

 یه اتاق تاریک و دلگیر تو خونمون هست که توش پر
از دست مال سیاهه !!!

Dismal
/ˈdɪz.məl/
هم آوا :  دستمال

خطر

پرویز دستتو نکن تو پریز ... خطرناکه !!!
Peril
/ˈper.əl/
هم آوا :  پرویز - پریز

جیغ زدن ، جیغ

 زن همسایمون تا شرک رو تو کوچه دید از ترس یک
جیغ بلند و وهشتناک کشید.

Shriek
 /ʃriːk/
هم آوا :  شرک - منظور کارتون شرک

توانایی ذاتی

 پسر بچهه تا لنتهای ترمز چرخو تو 3ثانیه عوض
کردم فهمیدم ذاتا تو این کار استعداد داره

Talent
/ˈtæl.ənt/
هم آوا :  تا لنت

جذب کردن

 شیشه عطر ترک خورد و همه عطرها ریخت تو
خیابون و بوش هزاران نفرو جذب خودش کرد!!!

Attract
/əˈtrækt/
هم آوا :  عطر ترک

بزرگ ، شریف ، با عزت ، شاهانه

 ماجرای ایستادگی ملت شریف ایران در برابر نظام
شاهانه کار خیلی بزرگی بود.

Majestic
/məˈdʒes.tɪk/
هم آوا :  ماجرای ایستادگی

خائن ، خیانتکار

 کسی که خیانت بکنه میندازنش رو زمین با تریلی و
موتور از روش رد میشن!!!

Traitor
/ˈtreɪ.tər/ 
هم آوا :  تریلی و موتور

حسود

 اسم دختر اوباما ژیالست . خیلی حسوده !!!
خیلیییییی !!! )الکی(

Jealous
 /ˈdʒel.əs/
هم آوا :  ژیالست

شجاع ، کسی که برای خانم ها احترام نشان می دهد

 پسرشجاع )کارتون پسر شجاع( قبل از اینکه سوار
میتسوبیشی گاالنتش بشه به خانمها احترام میذاشت

Gallant
/ˈɡæl.ənt/
هم آوا :  گاالنت

مجرد ، لیسانس

 بچه لرها ) بچه های استان لرستان( همشون تو
مجردی لیسانسشونو گرفتن !!!

Bachelor
/ˈbætʃ.əl.ər/ 
هم آوا :  بچه لرها

صالحیت داشتن ، واجد شرایط بودن

 کولی فایده نداره !!! )کولی یعنی سوار پشت یکی
 شدن( سعی کن جور دیگه ای صالحیتتو نشون بدی

Qualify
/ˈkwɒl.ɪ.faɪ/
هم آوا :  کولی فایده نداره

محزون ، افسرده ، غمگین

 سعی کن از قلدرهای سر کوچتون دیگه جوری کتک
نخوری که انقدر بری تو خودت و افسرده بشی!

Dejected
ˈ/dɪˈdʒek.tɪd/
هم آوا :  دیگه جوری کتک
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تحقیر کردن

 وقتی عباس آقارو تحقیر کردن  رفت قیر فروش
شد !!!

Abase
/əˈbeɪs/
هم آوا :  عباس

تسلیم شدن

 وقتی با اسید تهدیدم کردن، تسلیم شدم و همه
پوالمو دادم بهشون

Accede
/əkˈsiːd/
هم آوا :  اسید

 بحث ، مناظره

 یه مناظره تو تلویزیون پخش شد که میگفتن تمام
مردم ایران تا ده سال دیگه دیابت میگیرن !!!

Debate
/dɪˈbeɪt/
هم آوا :  دیابت

به تاخیر انداختن ، به تعویق انداختن

 پوست پونه کنده شد تا تونست وام های به تاخیر
افتادشو پاس کنه !!!

Postpone
/poʊstˈpoʊn/
هم آوا :  پست پونه

تاریک و دلگیر ، غم افزا

وقتی یه اتاق تاریک و دلگیر میبینم گلوم میگره !!!
Gloomy
/ˈɡluː.mi/
هم آوا :  گلوم میگیره

منزوی

 مجبورش کردن علوفه بخوره و عالفی کنه برای همین
خیلی منزوی شد !!!

Aloof
 /əˈluːf/
هم آوا :  عالف

پر حرفی کردن

میگن هرکی از آب دریای بابل بخوره پر حرف میشه !
Babble
/ˈbæb.l̩/
هم آوا :  بابل

بی شمار ، تعداد بسیار زیاد

 نامه رسون تعداد زیادی از نامه ها رو برداشت و فرار
کرد !!!

Numerous
/ˈnjuː.mə.rəs/
هم آوا :  نامه رسون

نگاه آنی، گذرا، نگاه کوتاه و سریع

 یک نگاه آنی و گذار به پشت سرم انداختم دیدم یک درخت بزرگ پشت
 سرمه ! دوباره برگشتم با دقت نگاه کردم دیدم دختره همسایمونه که

کلیپس زده !!!

Glimpse
 /ɡlɪmps/
هم آوا :  کلیپس

احمقانه، مسخره

تو آب سرد شنا کردن کار احمقانه ایه واقعا !!!
Absurd
/əbˈsɜːd/
هم آوا :  آب سرد

آلوده کردن

 پهلوت نشست و وقتی حواست نبود فالودتو آلوده
کرد !!!

Pollute
/pəˈluːt/
هم آوا :  پهلوت - منظور کنارت

تمایل داشتن

اگه تمایل نشون بدی میاید خواستگاری میگیرت !!!
Migrate
 /ˈmaɪ.ɡreɪt/
هم آوا :  میگیرت
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موثر ، قوی

 پالستیک نقش موثر و قوی ای در جلوگیری از نشتی
پوشک بچه ها داره !!!

Drastic
/ˈdræs.tɪk/
هم آوا :  پالستیک

خارج کردن ، بیرون کشیدن ، استخراج کردن

 استکان ترک خورده ای که مال یک میلیون سال
پیش بود از توی زمین بیرون کشیده شده !!!

Extract
/ɪkˈstrækt/
هم آوا :  استکان ترک

کم بها ، ناچیز ، بازیچه قرار دادن

 شعبده بازه فلفل رو گذاشت توی فر و با این کار
ناچیزش همه رو بازیچه خودش قرار داد!!!

Trifle
/ˈtraɪ.fl̩/
هم آوا :  توی فر

جرات ، مخاطره ، جسارت

 اونایی که ویلچر سوار میشن و کوهنوردی میکنن
جرات و جسارت خیلی زیادی دارن !!!

Venture
/ˈven.tʃər/
هم آوا :  ویلچر

با وجود ، با اینکه ، علیرغم

 با وجود اینکه دیس پیتزا کثیف بود بازم توش پیتزا
گذاشتن.

Despite
/dɪˈspaɪt/
هم آوا :  دیس پیتزا

سرخ شده

تو فر آیدا یک گاو سرخ شده پیدا شد !!!
Fried
/fraɪd/
هم آوا :  فر آیدا

توجه ، تمایل ، عالقه

 تینا به دنس عالقه داره برای همین دندوناشو
اورتودنسی کرد تا توجه همه رو موقع رقص جلب کنه !!!

Tendency
/ˈten.dən.si/
هم آوا :  تینا دنس - اورتودنسی

دهه ، ده ساله

سریال پزشک دهکده مال ده سال پیشه !!!
Decade
/dekˈeɪd/
هم آوا :  پزشک دهکده

لقمه ، یک لقمه غذا

 اگه یک لقمه غذا دیدی که مونده تو سسه،  بدون که
مال رسوله ) از بس که سس دوست داره !!!(

Morsel
/ˈmɔː.səl/
هم آوا :  مال رسول

بازداشتن ، قدغن ، ممنوع

 بم که زلزله اومد و ورود به مناطق زلزله زده بم ممنوع
و قدغن شد

Ban
/bæn/
هم آوا :  بم

رئیس ، مسئول ، سرپرست ، ناظر

 آگهی استخدام تو روزنامه زدن : همه اونایی که تو کارشون
واردن بیان ما رئیس یا سرپرست یا ناظر کارخونشون میکنیم !

Warden
/ˈwɔː.dən/
هم آوا :  واردن

به ندرت ، خیلی کم

خیلی کم پیش میاد یکی رو راه ریلی راه بره !!!
Rarely
/ˈreə.li/
هم آوا :  راه ریلی
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رفت و آمد، مسافری

 یه ماشینای جدیدی اومده که اسمش کامیوتره شبیه
کامیونه و هی تو شهر رفت و آمد میکنه !!!

Commuter
/kəˈmjuː.tər/
هم آوا :  کامیوتر

غم یا درد زیاد ، بدشانسی ، وضعیتی خطرناک و دشوار

 دیروز استرس زیادی داشتم چون بدشناسی آوردم و یه
تصادف خطرناک کردم و نتونستم به امتحان برسم !!!

Distress
/dɪˈstres/
هم آوا :  دیروز استرس

شاد و خوشحال

ژاله تو ماه ژوالی خیلی شاد و خوشحاله !!!
Jolly
/ˈdʒɑː.li/
هم آوا :  ژاله

عجول ، شتابزده ، دستپاچه

 وقتی برای هستی خواستگار اومد خیلی دستپاچه
شد و با عجله و شتابزده چایی تعارف کرد !!!

Hasty
/ˈheɪ.sti/
هم آوا :  هستی

 مخدر ، مسکن

نرو کتک میخوری اونا مواد مخدر مصرف کردن !!!
Narcotic
/nɑːrˈkɑːt̬-/
هم آوا :  نرو کتک میخوری

وارث

 وقتی وارث برج میالد معلوم شد همه حیران و
متعجب شدن !!!

Heir
/er/
هم آوا :  حیران

هنگامه ، همهمه ، غوغا

 تو ملت همهمه و غوغایی بزرگی شد که تا حاال سابقه
نداشته !!!

Tumult
/ˈtjuː.mʌlt/
هم آوا :  تو ملت

هم زمان بودن ، با هم روی دادن

 کو این سید ؟؟؟ بهش بگین همزمان هم بچه خودش
به دنیا اومده هم بچه خواهرش !

Coincide
/ˌkəʊ.ɪnˈsaɪd/
هم آوا :  کو این سید

خیس ، نمناک

حمید !!! شلوارت نمید !!!
Humid
/ˈhjuː.mɪd/
هم آوا :  حمید

قول شرف ، قول مردانه

 پا رول )پشت فرمون( قول داد که آرتیست بازی در
نیاره !!!

Parole
/pəˈrəʊl/
هم آوا :  پا روی قول

مرده خانه

مرده کو ؟؟؟ تو مرده خانه نیست !!!
Morgue
/mɔːrɡ/
هم آوا :  مرده کو ؟

ورقه رای  مهره رای ، قرعه کشی

 برگه رای از درخت بلوط درست میشه !!! عمرا کسی
بتونه برگه تقلبی درست کنه !!!

Ballot
/ˈbæl.ət/
هم آوا :  بلوط
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            با زباِن رمـزی معنـی واژه ها به یادتان می ماند!

به پایان رسید این دفتر حکابت همچنان باقی . . .

آب دادن، خیس کردن

 حیاط خونه رو پر برنج کرد و رفت رو پشت بوم
واستاد و همه رو خیس کرد ) احتماال دیونه بوده !!!(

Drench
/drentʃ/
هم آوا :  برنج

تجدید نظر کردن

 یک ریواس دیدم اندازه برج میالد !!! نظرم راجب
اندازه ریواسها عوض شد !

Revise
/rɪˈvaɪz/
هم آوا :  ریواس

احتیاط

 رفته کاشان تصادف کرده . هی میگه کاش تو کاشان
احتیاط میکردم! کاش تو کاشان احتیاط میکردم!

Caution
/ˈkɔː.ʃən/
هم آوا :  کاشان

نگه داشتن، محافظت کردن

 نتونستم از کبف پولم خوب محافظت کنم، کیف قاپ
اومد کیفمو زد!

Keep off
/kiːp/
هم آوا :  کیف قاپ

چست و چابک، زرنگ، فرز

 قدش اندازه نیمه یک بیله ولی تو بسکتبال انقدر
زرنگ و فرزه که بهترین بسکتبالیست جهان شده!!!

nimble
/ˈnɪm.bl̩/
هم آوا :  نیمه بیل

گسترش پیدا کردن

 مامانم یک اسپندی برام دود کرد که دودش تا کره
ماه هم گسترش پیدا کرد !!!  !!!

Expand
/ɪkˈspænd/
هم آوا :  اسپند
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آشنایی :  
مسعود وجدانی هستم. موسس سایت زبان رمزی، موسس گروه آموزشی 

مهندس وجدانی، نویسنده، پژوهشگر و مدرس. 
از 15 سال  انگلیسی رو شروع کردم کمتر  زبان  تدریس  بار که  اولین 
داشتم و اکنون افتخار میکنم که بعد از طی مدارج عالی دانشگاهی هنوز 

هم این کار شریف را انجام می دهم. 
سالها پیش به فکر یافتن راهی جهت به خاطرسپاری بلند مدت لغات 
انگلیسی بودم. کتابهایی را در خصوص تقویت حافظه و تکنیک  زبان 
های بخاطرسپاری مطالعه کردم تا اینکه سرانجام استفاده از تکنیک رمز 
جهت بخاطرسپاری را بهترین تکنیک برای حفظ لغات دیدم. بعدا جهت 
اندازی  راه  را  وجدانی  مهندس  آموزشی  گروه  فعالیتهایم  دهی  سامان 
انجام  را در سطح کشور  ای  فعالیتهای گسترده  زمینه  این  در  و  کردم 

دادم.
اکنون این گروه پر تالش آموزشی، تنها در خصوص لغات زبان انگلیسی 
توانسته برای بیش از 10000لغت، زبان رمزی ساخته و آنها را به نام این 

گروه به ثبت برساند.
طبق تحقیقات میدانی انجام شده ما، پس از ساخت زبان رمزی لغات 
انگلیسی و تست آن روی صدها نفر، مطمئن شدیم روش پیش روی 
موثرترین و بهترین روش جهت به خاطر سپاری لغات زبان انگلیسی می 

باشد. امیدواریم برای شما نیز مفید و موثر بوده باشد.

به امید سربلندی و موفقیت تمام زبان دوستان عزیز
گروه آموزشی مهندس وجدانی

این کتاب الکترونیکی صرفا جهت آموزش شما می باشد و انتشار آن تنها با ذکر منبع 
مجاز است.


