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1-syllable

3-syllable

(None in database)

ab duc tion
a bor tion
a dop tion
aff ec tion
att en tion
car na tion
coll ec tion
com bus tion
con di tion
con ges tion
conn ec tion
cre a tion
Dal ma tian
dir ec tion
e di tion
e jec tion
e lec tion
e mo tion
e rec tion
e rup tion
ess en tial
e vic tion
ex cep tion
fic ti tious
foun da tion
im pa tient
in fec tion
in fec tious
in fla tion
in jec tion
i ni tial

2-syllable
ac tion
auc tion
cap tion
cau tion
cau tious
Chris tian
fic tion
func tion
lo tion
mar tial
men tion
mo tion
na tion
op tion
par tial
pa tience
pa tient
por tion
ques tion
ra tio
ra tion
sanc tion
sec tion
sta tion
suc tion

in scrip tion
in spec tion
in struc tion
in ten tion
in ven tion
lo ca tion
na tio nal
ne go tiate
op tio nal
par ti tion
pe ti tion
poll u tion
po si tion
pre cau tion
pro ba tion
pro por tion
pro tec tion
quo ta tion
re ac tion
re cep tion
re duc tion
re la tion
ra tio nal
sal va tion
sen sa tion
so lu tion
star va tion
temp ta tion
torr en tial
tra di tion
va ca tion
vi bra tion

4-syllable
a dor a tion
a ni ma tion
a vi a tion
ce le bra tion
co a li tion
com bi na tion
con sti tu tion
con ver sa tion
de cor a tion
de fi ni tion
dic tio nar y
e du ca tion
e vo lu tion
ex hi bi tion
ex pe di tion
he si ta tion
in di ca tion
in for ma tion
in sti tu tion

in tro duc tion
in tu i tion
na vi ga tion
occ u pa tion
o per a tion
pop u la tion
pu bli ca tion
punc tu a tion
re cep tio nist
re cre a tion
ra di a tion
re gu la tion
re pe ti tion
re pu ta tion
re so lu tion
re ve la tion
re vo lu tion
si tu a tion
sta tio nar y
sta tio ner y

5-syllable
abb re vi a tion
ci vi li za tion

