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agriculture (n.) /ˈægrɪˌkʌltʃər/ 
 یشاورزک

antenna (n.) /ænˈtɛnə/ 
 آنتن

biotechnology (n.) 
/ˌbajoʊtɛkˈnɑlədʒiː/ 

 یوتکنولوژیب
close (adj.) /ˈkloʊs/ 

 اتیبا جزئ ق،یدق
come up (v.) /kʌm ʌp/ 

 آمدن، اتفاق افتادن شیپ
complaint (n.) /kəmˈpleɪnt/ 

 تیاعتراض، شکا
controversial (adj.) /ˌkɑntrəˈvərʃəl/ 

 زیآمجدال ز،یبحث برانگ
court (n.) /ˈkɔrt/ 

 دادگاه
deal with (v.) /dil wɪð/ 

 کردن به یدگیرس
detail (n.) /dɪˈteɪl, ˈdiːˌteɪl/ 

 اتیجزئ
detection (n.) /dɪˈtɛkʃən/ 

 یابیاکتشاف، رد
disconnect (v.) /ˌdɪskəˈnɛkt/ 

 و ...( یقطع کردن )ارتباط تلفن
electromagnetic (adj.) 
/ɪˌlɛktroʊmægˈnɛtɪk/ 

 یسیالکترومغناط
engineer (v.) /ˌɛndʒəˈnɪr/ 

 کردن کیژنت یمهندس
frustrating (adj.) /ˈfrʌˌstreɪtɪŋ/ 

 ناراحت کننده کننده،دیناام
furthermore (adv.) /ˈfərðərˌmɔr/ 

 گذشته نیبعالوه، از ا

gene (n.) /ˈdʒiːn/ 
ژن )عامل موجود در کروموزوم که 

 است( یناقل صفات ارث
genetic (adJ.) /dʒəˈnɛtɪk/ 

 یها و مطالعه)مربوط به ژن کیژنت
 ها(آن

grateful (adj.) /ˈgreɪtfəl/ 
 سپاسگزار، ممنون

interference (n.) /ˌɪntərˈfɪrəns/ 
 تداخل

invade (v.) /ɪnˈveɪd/ 
 (یخصوص یتجاوز کردن )به زندگ

laser (n.) /ˈleɪzər/ 
 زریل

listen in (on sth) (v.) /ˈlɪsn̩ ˈɪn/ 
 ستادنیگوش ا

mysterious (adj.) /mɪˈstɪriːjəs/ 
 مرموز، مبهم

nifty (adj.) /ˈnɪftiː/ 
و ساده )مثالً  دیجذاب، ماهرانه، مف

 (ریگوهیآبم
operate (v.) /ˈɑpəˌreɪt/ 

 کیبه کار انداختن و کنترل کردن )
 دستگاه(

password (n.) /ˈpæsˌwərd/ 
 پسورد، رمز

portable (adj.) /ˈpɔrtəbəl/ 
 قابل حمل )پرتابل(

privacy (n.) /ˈpraɪvəsiː/ 
 یخلوِت کس ،یخصوص میحر

record (n.) /ˈrɛkərd/ 
 سابقه

remote (n.) /rɪˈmoʊt/ 
 (ونیزی)کنترل از( راه دور )مثالً تلو

secretly (adv.) /ˈsiːkrətliː/ 
 انهیمخف

sensor (n.) /ˈsɛnsər/ 
 حسگر، سنسور

stand (v.) /ˈstænd/ 
 یخاص تیوضع ای تیموقع کیدر 

 بودن
strengthen (v.) /ˈstrɛŋkθən/ 

 کردن تیتقو
sue (v.) /ˈsuː/ 

 کردن یقانون بیتعق
surveillance (n.) /sərˈveɪləns/ 

 (سینظر داشتن )توسط پل ریز
suspect (v.) /səˈspɛkt/ 

 مظنون بودن
technician (n.) /tɛkˈnɪʃən/ 

 رکاریتعم ن،یتکنس
telephone exchange (n.) 
/ˈtɛləˌfoʊn ɪksˈtʃeɪndʒ/ 

 مرکز تلفن خودکار
virtual reality (n.) /ˈvɜrʧuəl 
ˌriˈæləˌti/ 

 (ی)سه بعد یمجاز تیواقع
warrant (n.) /ˈwɔrənt/ 

 (یکس یریدستگ یمجوز )مثالً برا
invasion of privacy (exp.) 
/ɪnˈveɪʒən ʌv ˈpraɪvəsi/ 

 یخصوص میتجاوز به حر
on the part of sb (exp.) /ˈɔn ðə 
ˈpɑrt əv/ 

 یکس تیدر مسئول ای رِ،یکارِ، تقص
 بودن
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