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 انگلیسی به فارسی فرهنگ لغت

 (و روزمره اصطالح کاربردی 5000)
 

 

 

 :مترجمان

 دکتر محمدرضا ایروانی

)عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد خمینی شهر(

 اعظم باقری

 بتول محمودی

 

 

1391 
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 واژه شناسی  

 
عنوان و ناا  

 پديدآور
فرهنگ لغت اگلیسی به فارسی  :

)5000 اصااا    کااااربر   و 

روزمره(/ مترجمان محمدرضاا 

ايروانی، اعظم باقر ، بتول 

 محمو  .

 1۳۹1.نگار، اصفهان: آسمان : مشخصات نشر

 20۸ ص. : مشخصات ظاهر 

   1-34-6596-600-۷5000978 لایر  : شابک

وضعیت فهرسات 

 نويسی
 فیپا :

کتابهاا   --زباان انگلیسای  : موضوع

 قرائت ) انشگاهی(

ها نامهواژه --زبان انگلیسی  : موضوع

 فارسی --

ر ه بناااااد  

 کنگره
 PE1122/پ۸۷ 1۳۹1 :

ر ه بناااااد  

  يويی
: ۶۴/۴2۸ 

شااااااااماره 

کتابشناساااای 

 ملی

:  2۹10۸۶۸ 

 

  

   

 

 

 



 

                                                                             فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی

۳  

 آسمان نگارانتشارات 

(09131172642) 
                                                                                                           نا  کتاب: 

اصطالح  5000فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی )

 کاربردی و روزمره(
اعظم  -دکتر محمدرضا ایروانی :مترجمان

                                                                                                                                                  بتول محمودی -باقری
                                                                                                                                                 آسمان نگار ناشر:
                                                                                                                                                                               تومان 7500 :قیمت 

                                                                                                                                         1391اول/نوبت و سال چاپ: 
                                                                                                                                                                               جلد 1000تیراژ: 

-34-1ندار  بین المللی کتاب: شماره استا
6596-600-978                                                                                                                       

معنو  اين اثر محفوظ و کلیه حقوق ما   و »
 «است مخصوص مترجمان
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 واژه شناسی  

abase (فعل)    کم پست کردن،   تحقير نمودن   ،

قامارزش کردن م  

abbess (اسم) رئيسه صومعه،  زنان تارک دنيا    

abbey (اسم) يک گروه دير، صومعه،  خانقاه  ،

ازساختمانها که محل اسکان يک اجتماع راهبها 

   را تشکيل می دهد

abbot (اسم)      راهبان ،  رئيسبزرگ راهب 

abdicate (فعل) )ت واگذار کردن ) از قدر )آزارث

  پادشاهی و امثال آن(، ترک گفتن،  محروم کردن

abdomen (اسم)  در پستانداران بخشی از بدن که
اندامهای هضمی را دربردارد،  بين ديافراگرام 

   و لگن

abdominal (اسم)   شکمي،   بطني،  وابسته و بخشی
  از شکم

abduction (اسم)   عمل ربودن) زن و بچه و غيره بر

و غير قانونی(،   آدم ربايیخالف خواسته اش     

abed (قيد) در بستر، در رختخواب 

aberration (اسم)  انحراف از راه راست،   دوره

   تعيين شده يا مرسوم

abet (فعل)  تشويق ) به عمل بد (کردن،  )حقوق
  (.معاونت کردن)درجرم(

abeyance (اسم) بى تکليفى،  وقفه موقتی،  تعليق    

abhorrence (اسم)  انزجارتنفر،  بيزاري  ،   

abhorrent (صفت)  متنفر،  منزجر،  بيمناك  ،

   نآسازگار،  مكروه

abidance (اسم)   ،ايستادگى،  دوام،  ثبات قدم

قرفتار برطبق تواف     

abject (صفت)  فرومايه،  سرافکنده،  مطرود  

abjure (فعل)    ،سوگند شکستن،  نقض عهد کردن

نبراى هميشه ترک گفت  

able-bodied (صفت)    داراى جسم توانا  

ablution (اسم) شستشو،  غسل   


