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save             کردن                                 حفظ 

nature                                         طبیعت

make خلق کردن                                    

living thing                          موجود زنده

 

get ready                              آماده شدن

part                                            بخش     

match تطبیق دادن                                

picture                                         تصویر 

phrase                                          عبارت

put out                              خاموش کردن

cut down بریدن                                    

hurt آزار رساندن                                     

animal                                    حیوان      

injured مجروح                                      

 

word                                              کلمه  

goat                                                      بز

whale                                    وال/نهنگ 

wolf    گرگ                                            

panda                                         پاندا      

leopard          پلنگ                     

elephant    فیل                                     

duck اردک                                              

divide into  تقسیم کردن                      

above                                       باال             

group            گروه                                 

 

conversation       مکالمه                      

endangered  انقراض خطردر                  

alive                                          زنده       

increase  افزایش یافتن                         

hear          شنیدن                                  

protect   محافظت کردن                        

for example                    برای مثال        

visit کردن مالقات                                   

museum           موزه                             
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wildlife   حیات وحش                            

talk (to)  صحبت کردن                          

excuse me  ببخشید                     

cheetah یوزپلنگ                    

know   دانستن                      

around       حدود                              

right  درست                                   

really  واقعا                          

some       تعدادی                                    

plan                               برنامه  

movie                             فیلم                                        

life        زندگی                                                           

teach                   نتعلیم داد                  

take care (of) مراقبت کردن                 

answer            پاسخ دادن                                        

following       پیش رو  / زیرین             

orally    یبه صورت شفاه                       

 

expression  اصطالح                                    

look      نگاه کردن                                  

read      خواندن                                      

practice  دن       تمرین کر                          

live                                                       زندگی   

Earth          کره زمین                                   

tiger    ببر                                                

wild     وحشی                                                              

forest   جنگل                                             

destroy                                         نابود کردن 

jungle  جنگل                                           

Persian  فارسی/ایرانی                                 

lion     شیر                                                

die out                                    منقرض شدن  

about   حدود                                                           

 

attention توجه                                                     

pay attention   توجه کردن                               

swim               شنا کردن                                       

here                دراینجا                                       
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natural  طبیعی                                       

zebra                                             گورخر 

plain                                               دشت 

north                                              شمال

west                                                 غرب

a few                                      تعداد کمی

human                                             بشر

instead جایش    به                                

someone                                       کسی 

something                                    چیزی 

else                                                  دیگر 

future                                            آینده  

need                                      داشتن نیاز

 

endangered                 در خطر انقراض 

find                                                 یافتن

whale         وال                                      

tiger                                         ببر           

destroy تخریب کردن                            

natural    طبیعی                                    

plain                                             دشت  

Asian                                           آسیایی

number                                        تعداد     

increase                           افزایش یافتن 

lake                                              دریاچه

road                                                جاده

die out                               منقرض شدن 

among                                         درمیان

wild           وحشی                                  

beautiful                                          زیبا

recently         اخیرا                               

pay attention      توجه کردن               

learn                                         یادگرفتن

nature                                  طبیعت        

saving           حفظ                                  

wildlife                                وحش حیات

hunter                                      شکارچی

hunting                                          شکار 
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anymore               ی()در جمله منفدیگر 

 

reading                                       خواندن 

comprehension                   فهم/درک 

choose                               انتخاب کردن

horse                                               اسب

mountain                                         کوه

true                                               صحیح

false                                                  غلط

interested                               مندعالقه

protect                            حفاظت کردن 

halves                                         ه هانیم

only                                                  تنها

mean                                  معنی داشتن 

 

travel                                                             سفر کردن

Africa                                            آفریقا

dry                                                خشک

country                                         کشور

stay                                                ماندن

take care مراقبت کردن                        

hopefully        است که/ با امیدواری امید

nowadays                                    امروزه 

world                                             جهان

lose                                    از دست دادن 

plant                                                 گیاه

way                                                طریق

life     زندگی                                           

 

following         پیش رو                         

affirmative                      مثبت (عبارت) 

library                                        کتابخانه

fly                                           پرواز کردن

negative                                        منفی

yard                                                حیاط

question                                        سوال

buy                                               خریدن

next         بعدی                                      

 23صفحه 
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exam                                         امتحان   

 

tell                                                   گفتن

made (make)    ساختن                        

simple                                             ساده

underline           زیر چیزی خط کشیدن 

Italian                                        ایتالیایی

tourist                                       گردشگر 

live  زندگی کردن                                    

like                                    تندوست داش

see                                                  دیدن

different                                    متفاوت

take photo                       عکس گرفتن

especially                                  مخصوصا 

month                                                ماه

wife                                                همسر

hopeful                                       امیدوار

gazelle                                     /غزالآهو  

city                                                   شهر

 

summer                                     تابستان 

who                                          چه کسی

 

work          کار کردن                              

friend                                           دوست

sentence                                       جمله

beginning                                   ابتدا    

use                                    استفاده کردن

tense                                       زمان فعل

Friday                                                         جمعه

ask                                             پرسیدن

  

also                                            همچنین

soon                                           به زودی

money                                              پول 

sky                                                 آسمان

free                                         /آزادبیکار

poem                                               شعر 

watch                                   تماشا کردن

 26صفحه 
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program                                        برنامه

boring                                  کنندهخسته 

destroy  ویران کردن                             

 

listen                                      گوش دادن 

speak                                 صحبت کردن 

strategy                                       راهکار

schedule                                       برنامه 

enjoy                                       لذت بردن

pattern                                             الگو 

 

complete    کامل کردن                        

check                                  بررسی کردن

correct                                         درست

pair up            ( شدن        دو نفره)گروه 

relative                                   خویشاوند 

shopping                                       خرید

study                                   مطالعه کردن

go out                                 بیرون رفتن 

protect                            محافظت کردن 

hunt                                      شکار کردن

hurt                                  آسیب رساندن

 

pronunciation                       طرز تلفظ  

falling      intonation تن صدای کاهشی   

zoo                                           باغ وحش

trip                                                   سفر

ask for                          درخواست کردن

information                             اطالعات 

 

end                                   پایان یافتن     

put        قرار دادن                                  

period              نقطه                               

capitalize             با حروف بزرگ نوشتن

zookeeper                  نگهبان باغ وحش 

bird                                                پرنده  

giraffe                                             زرافه 

farm animals                حیوانات اهلی  

 30صفحه 
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sea                                                    دریا

building                                              بنا

visitor                                  کنندهبازدید

 

writing     نوشتن                                   

noun                                                 اسم

person                                          شخص

animal                                          حیوان

place                                               مکان

idea                                                   ایده

farmer                                         کشاورز

cow             گاو                                       

cinema                                          سینما

 

pain                                                   رنج

attention                                        توجه 

danger                                             خطر 

country        کشور                                 

 

paragraph       پاراگراف                        

correct                                    صحیح       

circle                                               دایره

add                                       اضافه کردن

more       بیشتر                                     

 

singular                                          مفرد

plural                                               جمع

most                                      بیشتر/اکثر

however                                       اگرچه 

irregular                                   قاعدهبی

follow                                  پیروی کردن

same                                               همان

rule                                                 قانون

regular                                        باقاعده

hen                                                   رغم

foot                                                       پا

women ( woman )         زن                

men ( man )                              مرد      

children ( child )    کودک                    
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feet( foot)  پا                                        

lives (life)   زندگی                                 

wolves (wolf )                              گرگ 

appropriate                                مناسب

form     شکل                                          

each                                                   هر 

hard-working                      کوشسخت

postman                                    پستچی

bus stop                         ایستگاه اتوبوس

hour                                              ساعت

                                            

type                                                   نوع

common noun                        اسم عام

bear                                                خرس

proper noun                          اسم خاص 

Avicenna    ابن سینا                              

tower                                               برج 

son   فرزند پسر                                      

daughter    فرزند دختر                         

pilot                                               خلبان 

job                                                   شغل

gulf                                                 خلیج

important                                       مهم 

between                                           بین

amazing                               انگیزشگفت

 

come مدن      آ                                      

hunter  شکارچی                                   

marker                                           نشانه

ear                                                   گوش

chair                                            صندلی

mice                                             هاموش

town                                                شهر

weather                                     هواوآب

spring                                               بهار  

low                                            ارتفاعکم

high                                               مرتفع
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report                                          ارشگز

fill in                                            پرکردن

blank                                       جای خالی

based on                                  اساس بر

just                                        اندکی پیش

together                                         هم با

hard                                               سخت

clean                                                تمیز

air                                                       هوا

safe                                                   امن 

identify                            تشخیص دادن

pair                                   جفت )دوتایی(  

 

 

 

 

 

 

 41صفحه 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 یکدرس           دهم کارسطر کتاب واژگان سطربه
 

10 
 

 در  

comprehension    درک                     

simple                                 ساده/آسان

way                                                روش

protect                                    ن    محافظت کرد  

wildlife                               وحش اتیح

easy                                               آسان

learn about                         مطلع شدن 

endangered                   در معرض خطر

animals واناتیح                                  

live                                     کردن یزندگ

around                           رامونیاطراف/پ 

teach                                   دادن میتعل

wonderful                        زیشگفت انگ 

bird                                                پرنده

plant                                                اهیگ 

careful                                         بادقت

nature                                        عتیطب

national                                          یمل 

information                            اطالعات

voluntary                               داوطلبانه

another                                 گرید یکی

clean                                               زیتم

safe                                                  امن

forest جنگل                                         

useful                                            دیمف

village                                           روستا

hunter                                     یشکارچ

hurt رساندن آسیب                              

whenever                          هر وقت که 

 

destroy                             نابود ساختن

 

complete                            کامل کردن 

chart                                            جدول

past                                            گذشته

future                                           ندهیآ 

tense                                      زمان فعل

travel                                     سفر کردن

buy                                              دنیخر
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visit                                    مالقات کردن

watch                                 تماشا کردن

 

think                                       فکر کردن

trip                                                  سفر

look at   نگاه کردن                                

zoo                                          باغ وحش

enjoy  لذت بردن                                   

 

school                                         مدرسه

student                                 دانش آموز

injured                 مجروح                      

cheetah                                   وزپلنگی

increase                          افتنی شیافزا

 

following                 /پیش رو      نیریز

aquarium                                ومیکوارآ

sea                                                   ایدر

report                                        ارشزگ

pay attention                   توجه کردن

 

elephant                                         لیف

bear                                              خرس

save                                      حفظ کردن

wolf                                               گرگ

plain                                              دشت

duck                                              اردک

mean                                 داشتن یمعن

zookeeper  نگهبان باغ وحش               

leopard                                         پلنگ

goat                                                    بز

alive  زنده                                             

zebra                                          گورخر

 

odd                                              بیعج

die out                              منقرض شدن

hunt                                    شکار کردن

hen مرغ                                               

 

match                                  وصل کردن 

11صفحه   
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column                             ف یستون/رد 

natural                                        یعیطب

attention                                     توجه

take care                        مراقبت کردن

 

whale                                              وال

tiger                                                 ببر

 

graph                                           نمودار

base on                                     براساس

average                                     متوسط

life span                                  طول عمر

lion                                                  ریش

camel                                              شتر

sheep                                      گوسفند

 

relative                                  شاوندیخو

kill                                                کشتن

brought(bring)         آوردن                 

hopefully                      است که   دیام

 

unscramble    مرتب)درک پذیر(کردن  

protection                              محافظت

need                               داشتن اجیاحت

lake                                            اچهیدر

 

letter                                      ف الفباحر

noun                                                اسم

appropriate                             مناسب

 

find                                        کردن دایپ

singular                                         مفرد

change                                 دادن رییتغ

plural                                               جمع

17صفحه   
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wonder                                       شگفتی

creation                                       خلقت 

sign                                                 نشانه

power                                            قدرت 

heaven                                         آسمان

earth                                               زمین

 

planet                                            سیاره

go around                                چرخیدن

sun                                             خورشید

ant                                                 مورچه

amazing                              شگفت انگیز

wonderful                             شگفت آور 

system                             / مجموعه نظام

camel                                               شتر

without                                          بدون

long                                              طوالنی

which                                                     کدام         

                    

interesting                           جالب توجه

order                                   تنظیم کردن

interest                                          عالقه

 

ring   حلقه          

heart                                                قلب

blood                                               خون

moon                                                 ماه

observatory                            رصدخانه

telescope                                 تلسکوپ

microscope                       میکروسکوپ

put                                            قرار دادن

sky   آسمان                                            

body                                                 بدن

 

planet   سیاره                                                 

near                                             نزدیک

rocky                                  سخت/سنگی

orbit                                           دور زدن

powerful                                    نیرومند

interested                              عالقه مند

 43صفحه 

 45صفحه 

 46صفحه 

   47صفحه

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دودرس           دهمدرسی سطر کتاب واژگان سطربه
 

31 
 

alike                                                شبیه

different                                     متفاوت

orbit                                                مدار 

size                                                  اندازه

mars                                                 مریخ

Saturn                                             زحل

Uranus                                       اورانوس

Mercury                                        عطارد

Venus                                              زهره

Jupiter                                        مشتری

Neptune                                       نپتون 

large                                               بزرگ

orally                                به طور شفاهی

Persian      فارسی                                  

 

type         نوع                                         

expression                                 اصطالح

liquid                                               مایع

drop                                                قطره

paint                                                رنگ

cell                                                 سلول

thousand                                        هزار

village                                           روستا

microbe                                    میکروب 

daily                                               روزانه

exercise                                        ورزش

useful                                              مفید

everyone                 همه                       

 

lake دریاچه                                            

famous                                        معروف

clear                                                زالل

pump              / پمپاژ کردن ارسال کردن

round                                            سراسر

healthy                                           سالم

strong                                              قوی

well                                            تندرست

defend                                   دفاع کردن

protect                            محافظت کردن

danger                                             خطر

   48صفحه
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brave                                             شجاع

solider                                           سرباز

country                                          کشور

war                                                 جنگ

carry                                      حمل کردن

all day long                               زتمام رو

monkey                                        میمون

collect                          جمع آوری کردن 

fact                                               حقیقت

happen                                     رخ دادن 

 

wonderful شگفت انگیز                          

sometimes                          گاهی اوقات 

important                                        مهم

part                                                 بخش

keep                                       نگه داشتن

alive                                                 زنده

plasma                               )خون(پالسما

half                                                    نیم

oxygen                                       اکسیژن

against                                      در مقابل

great                                     بزرگ/عالی

gift                                                   هدیه

thank                          اری کردنزسپاسگ

donate             اهدا کردن                     

need      احتیاج داشتن                          

 

choose انتخاب کردن                             

exercise ورزش کردن                            

sleep خوابیدن                                        

late            دیر                                       

millions  میلیون ها                                 

hundreds صدها                                    

thousands            هزاران                      

dangerous      خطرناک                         

 

river   رودخانه                                        

African آفریقایی                                    

small  کوچک                                         

city      شهر                                            

   50صفحه
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world     جهان                                        

nation     ملت                                        

strange   عجیب                                      

carefully     بادقت                                 

then      سپس                                        

great     عالی                                          

mountain     کوه                                   

 

adjective      صفت                                 

tall      قد بلند                                         

old        مسن                                          

kind    مهربان                                         

 

comparative adj.  تفضیلیصفت         

young جوان                                           

superlative adj. صفت عالی                 

of all از همه                                            

mountain   کوه                                     

sentence   جمله                                   

 

 

choose   انتخاب کردن                           

modern جدید                                       

short      کوتاه                                        

 

describe  توصیف کردن                         

compare    مقایسه کردن                      

know           دانستن                               

place    مکان                                         

large               بزرگ                               

fast       سریع                                        

hint  تذکر                                                

irregular     بی قاعده                             

better بهتر                                            

best      بهترین                                         

worse بدتر                                             

worst بدترین                                         

far                                                      دور

farther دورتر                                         

farthest دورترین                                   

53صفحه
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much زیاد                                              

more   بیشتر                                         

most بیشترین                                        

 

also  همچنین                                         

problem مشکل                                    

actually     در حقیقت                             

difficult                                        دشوار 

expensive  گران                                    

dangerous     خطرناک                          

shark  کوسه                                            

whale  وال                                              

gold طال                                                 

silver نقره                                              

metal فلز                                               

 

strategy راهکار                                

detail جزییات                                  

quality  کیفیت                                

age      سن                                      

color  رنگ                                      

pattern           الگو                           

 

bought (bring)                      آوردن 

nice                                          زیبا 

cheap                                     ارزان 

add اضافه کردن                                

turn  نوبت                                       

dress                                لباس زنانه 

cook پختن                                      

fast food فودفست                          

healthy food                   غذای سالم 

easy      آسان                                   

fruit                                        میوه 

compare                      مقایسه کردن 

pepper فلفل                                    

medium متوسط                               

fresh           تازه                              

careful  بادقت                                 

neat       تمیز                                  
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pronunciation                    تلفظطرز  

rising                               رو به افزایش

intonation                                 بیان 

check                              بررسی کردن

information                       اطالعات 

 

conversation                          مکالمه

draw                        رسم کردن/کشیدن

downward                        رو به پایین

upward                                رو به باال

arrow                                پیکان/بردار

identify                         مشخص کردن

travel                            مسافرت کردن

abroad                           خارج از کشور

summery                              تابستانی 

trip                                            سفر

polite مودب                                     

seafood                           غذای دریایی

delicious                                   لذیذ

of course                                   البته 

stay                                         ماندن

 

adjective                                 صفت 

describe                         توصیف کردن

in terms of                           برحسب 

such                                     این قبیل

element                             عامل، جزء

opinion                                    عقیده

boring                      کسل/خسته کننده

flower                                         گل

 

age                                     سن/قدمت

young                                       جوان

new                                         جدید

dark                                           تیره

 

nationality                              ملیت 

German                                  آلمانی 

Chinese                                   چینی 
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material                                  جنس

wooden                                  چوبی

rocky                                      سخت

golden                                    طالیی

plastic                           ماده پالستیکی

 

usually                                   معموال 

before                                     قبل از

complete                          کامل کردن

suitable                                 مناسب 

extra                                        اضافی

funny                                   خنده دار

laugh                                   خندیدن

cloudy                                      ابری

above                                      باالی

both                                         هردو

cross                                 عبور کردن

lose                                     گم کردن

watch                                      ساعت

 

 

spelling                             امال/هجی

hint                                    تذکر/نکته

form                                         شکل

 

angry                                    عصبانی

ugly                                         زشت 

deep                                       عمیق 

sure                                      مطمئن

plane                                     هواپیما 

ticket                                        بلیط

train                                          قطار

  

just  اندکی پیش                                

brain                                           مغز

base on                                 اسبراس

become                                    شدن

light                                 روشن کردن

organ                                  اندام/عضو
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wonder                               شگفتی 

creation   خلقت                              

comprehension                     درک 

microbe                                بمیکرو 

really                                         واقعا

wonderful                       شگفت انگیز

everywhere                       همه جا در

inside                                       درون

small                                      کوچک

worry                                نگران بودن

sick                                           بیمار

other                                      دیگری

keep   نگه داشتن                              

healthy                                     سالم

even                                         حتی

fight                                مبارزه کردن

disease                                    بیماری

different                                متفاوت

type                                            نوع

still                                               هنوز

important                                    مهم 

cell                                              سلول

area                                        فضا/سطح

in fact                                    در حقیقت

without                                       بدون

bacteria                                    باکتری

virus                                          ویروس

among  در میان                                  

small  کوچک                                      

the earth کره زمین                             

living                                             زنده 

grow                                     رشد کردن

usually        معموال                              

attack                                  حمله کردن

  

microscope                        میکروسکوپ 

world         جهان                                

find     پیدا کردن                                 

 

 26صفحه 

 27صفحه 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دودرس           دهم کارسطر کتاب واژگان سطربه
 
 

02 
 

 

passage                                     متن

following                                    زیر

information                          اطالعات

 

circle             دور چیزی خط کشیدن

fast                                          سریع

russia                                      روسیه

country کشور                                 

whale        وال                               

sea         دریا                                   

animal            حیوان                       

heavy                                     سنگین

tall                                          قد بلند

player                                     بازیکن

 

fill in                                     پرکردن

blank                                  جای خالی

adjective                                 صفت   

strong                                           قوی

African آفریقایی                                   

land                         زمین )سرزمین/خاک( 

only                                               تنها

plant                                             گیاه

 

irregular                                  بی قاعده

comparative                            تفضیلی 

form      شکل                                       

nothing        هیچ                                 

meter                                               متر

far                                                    دور

cooking                 آشپزی                   

   

vocabulary      لغت                             

match                                  تطبیق دادن

definition                           تعریف/معنی

planet     سیاره                                   

observatory                            رصدخانه

plasma                                    پالسما

brain                                          مغز
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round                                         گرد

control                            کنترل کردن

body                                          بدنه

rock                                         صخره

move around             گردش/چرخیدن

carry                                 حمل کردن

lens                             عدسی            

look   به نظر رسیدن                          

 

interesting                        جالب توجه

amazing                          شگفت انگیز

useful                                       مفید

wonderful                       شگفت انگیز

mars       مریخ                                 

saturn          زحل                            

jupiter مشتری                                 

sun  خورشید                                    

heart        قلب                                

brain مغز                                            

blood                                           خون

moon                                             ماه

liquid                                            مایع

virus  ویروس                                       

  

rocky                                          سخت

daily                                            روزانه

pump                                    پمپ کردن

powerful                                  نیرومند

planet                                         سیاره

exercise                                     تمرین

 

based on  براساس                               

size        اندازه                                     

 

large                  بزرگ                        

mercury                                     عطارد

Venus                                           زهره

mars                                           مریخ

Jupiter مشتری                                      
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Saturn                                       زحل

Neptune                                  نپتون

Uranus                                  اورانوس

Pluto                                    پلوتو     

above                                          باال

picture                                     تصویر

close                                      نزدیک

neighbor                                 مجاور

 

given                                         معین

defend                            کردن از دفاع

powerful        قوی                             

against                                      دربرابر 

disease        بیماری                             

go around                               چرخیدن

 

appropriate   مناسب                          

intonation بیان                                    

orbit مدار                                             

different         متفاوت                         

 

Dangerous                            خطرناک 

Careless         بی دقت                           

 

compare                           مقایسه کردن

each                                          هر یک

pair                                              جفت

cold                                               سرد

cheap                                           ارزان

busy                                            شلوغ

hot                                                گرم
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value               ارزش           

knowledge  دانش         

seek        جستجو کردن            

cradle                       گهواره        

grave   گور            

holy   مقدس        

prophet  پیامبر         

peace be upon him               درود بر او

 

match    تطبیق دادن 

picture    تصویر         

sentence  جمله          

give   دادن          

 easier   ترآسان        

life   زندگی        

light   نور             

people      مردم          

use   استفاده کردن            

talk  صحبت کردن             

someone   کسی          

another   دیگر           

place    مکان          

take picture    عکس گرفتن              

keep           نگه داشتن                 

easily  به راحتی                   

help      کمک کردن                

travel      سفر کردن                  

fast   سریع          

far   دور              

 

order  مرتب کردن                

following    روپیش        

oldest   ترینقدیمی                

newest   جدیدترین   

camera   دوربین        

light bulb  المپ           

telephone  تلفن           

airplane  هواپیما        
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scientist  دانشمند      

laboratory  آزمایشگاه                  

building  ساختمان                  

choose   انتخاب کردن             

 appropriate  مناسب        

adjective  صفت          

each   هر             

word   کلمه          

above   باال             

part   بخش          

modern  روزبه                       

old      قدیمی        

 

medicine  طب           

famous   مشهور        

build   ساختن       

believe me!  !باور کن      

cool!               !چه جالب                  

leaving  ترک کردن                 

library     کتابخانه       

when   وقتی که      

come in   وارد شدن    

read   خواندن          

but    اما              

such   گونهچنان / این           

interesting   جالب          

at first   اول            

the same  همان          

idea    نظر            

find           یافتن / فهمیدن   

useful   مفید           

actually    در واقع        

learn    یاد گرفتن                  

many     خیلی          

thing   چیز            

about    درباره          

like what?  مثل چی؟     
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for example   برای مثال    

taught    آموخت         

young    جوان          

while    وقتی که      

work    کار کردن     

hospital  بیمارستان                 

built    ساخت        

observatory    رصدخانه      

study  مطالعه کردن              

planet   سیاره         

also    همچنین        

answer   پاسخ دادن   

question  سؤال           

orally   ًشفاها          

laboratory  آزمایشگاه    

who    چه کسی     

sooner   زودتر          

know    دانستن         

story   داستان        

 

look   نگاه کردن    

practice   تمرین کردن 

try    تالش کردن  

hard    سخت         

learn    یادگرفتن     

energetic   پرانرژی       

student   آموزدانش     

do experiment آزمایش انجام دادن       

school     مدرسه        

children   کودکان       

grow up  بزرگ شدن   

rapidly   سرعتبه      

 

the flu   سرماخوردگی              

feel  احساس کردن             

weak  ضعیف                      

invent  اختراع کردن              

first                                      اولین 

light bulb   المپ          
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blood  خون                        

cell   سلول                       

success  موفقیت                    

possible   ممکن         

without           بدون     

 

solve                  حل کردن    

find   یافتن                       

answer    پاسخ          

problem  مشکل         

can  توانستن                     

develop  پیشرفت کردن                  

change   تغییر کردن  

into   به              

stronger  ترقوی         

larger   تربزرگ       

better   بهتر           

form   شکل          

speaking  گفتار          

skill   مهارت         

belief   اعتقاد          

something  چیزی         

believe   باور داشتن   

gave(give)  دادن           

hope   امید            

during   در طول       

difficult   سخت         

times   دوران          

quit   رها کردن     

give up دست کشیدن                            

stop                                       متوقف کردن

do   انجام دادن    

fortunately  بختانهخوش  

father   پدر              

smoking سیگار کشیدن            

say   گفتن          

anything چیز / هر چیز     هیچ   

thousands of    هزاران         
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number   تعداد            

want         خواستن       

 

pain   رنج             

gain   دستاورد       

human   انسان          

knowledge  دانش          

develop  پیشرفت کردن            

great      بزرگ          

men   مردان         

women   زنان             

facts   حقایق        

invent  اختراع کردن              

some of  برخی از      

easy    راحت         

lives(life)  زندگی        

never   هرگز          

felt(feel)   احساس کردن          

weak  ضعیف                      

young   جوان          

interested  مندعالقه         

science   علم                

always   همیشه           

ask   پرسیدن          

sadly   متأسفانه          

lost(lose) از دست دادن                  

hearing     شنوایی           

at the age of  در سن            

attend  حضور یافتن در               

library    کتابخانه      

himself     خودش                       

different  مختلف                      

interest   عالقه          

make   ساختن         

experiment  آزمایش       

until  تا                               

get  به دست آوردن          

be after  در پی چیزی بودن      
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more than                          بیش از   

invention  اختراع                         

successful  موفق             

at the end of   در پایان          

name  )انسان برجسته)نام            

story      داستان          

 key  کلید                             

belief  اعتقاد  اعتماد /              

themselves خودشان                     

if   اگر             

what    آنچه             

 

choose  انتخاب کردن              

the best بهترین                     

where      کجا            

(in the) library کتابخانه                    

(at) school مدرسه                     

(in the) laboratory آزمایشگاه      

how  چگونه                      

by   با               

sleep  خوابیدن                    

 experiment آزمایش                     

quit  رها کردن                  

which   کدام           

true  درست                      

fact  نکتۀ علمی                   

false       غلط           

finally  باالخره                     

 at all    ًاصال           

halves(half)   نیمه                        

after  پس از                      

hearing  شنوایی                     

like  دوست داشتن             

successful   موفق          

must   باید            

become شدن                        

famous   مشهور        

person   شخص        
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writer   زمستان       

translator  مترجم        

thinker    متفکر          

other   دیگر          

kid   کودک         

still   هنوز           

play  بازی کردن                

outside  )بیرون)از خانه            

recite   از بر خواندن قرائت کردن /         

as  عنوانبه                    

poem    شعر           

publish  منتشر کردن              

(in the) university دانشگاه       

get interested مند شدنعالقه            

translate ترجمه کردن              

teach  تدریس کردن             

translation   ترجمه        

pass away در گذشتن                 

great     بزرگ          

researcher  محقق         

 (in) winter  زمستان        

 medicine  دارو            

save  نجات دادن                

lives(life) جان / زندگی              

found(find)   یافتن          

antibiotics بیوتیکآنتی               

amazing انگیزشگفت                

penicillin سیلینپنی                 

patient   بیمار          

the flu  سرماخوردگی             

get around                پخش شدن  

 

example   مثال             

affirmative  مثبت          

negative  منفی          

power went out                    برق رفت

during  در طول                    

   83 صفحه

   82 صفحه

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سهدرس           دهم درسیسطر کتاب واژگان سطربه
 
 

31 
 

sit   نشستن        

under   زیر             

tree  درخت                      

hit  برخورد کردن             

head     سر             

novel   رمان           

came in(come in)                 وارد شدن   

 rang(ring) زنگ زدن / خوردن       

solve  حل کردن                 

math problem مسئلۀ ریاضی             

 

tell   گفتن          

teacher   معلم          

past progressive         استمراریگذشتۀ 

be made ساخته شدن              

interrogative    پرسشی       

homework )تکلیف)مدرسه           

call  تماس گرفتن              

conversation   مکالمه        

underline             زیر چیزی خط کشیدن

verb   فعل            

 

paragraph  پاراگراف       

verb form  فعل شکل      

rain  باران باریدن               

yesterday  دیروز          

living room اتاق نشیمن                

watch  تماشا کردن                

movie   فیلم           

inventor  مخترع        

be from  اهل جایی بودن           

numbers   اعداد و ارقام 

planet   سیاره          

sadly  متأسفانه                    

short   کوتاه          

life  زندگی / عمر              

someone   کسی          

kill   کشتن         
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observatory رصدخانه                   

pair up گروه دونفره تشکیل دادن            

given   شدهداده                    

yesterday  دیروز          

this morning امروز صبح                 

home   خانه           

workbook کتاب کار                  

 

self pronouns           دارself  ضمایر 

friend  دوست                        

myself  خودم                       

yourself خودت                      

herself  خودش                     

himself  خودش                     

itself  خودش                     

ourselves           خودمان       

yourselves  خودتان       

themselves  خودشان      

found(find) یافتن  کشف کردن /   

uranium  اورانیوم        

 

use  استفاده کردن             

simple past گذشتۀ ساده               

together   با هم          

narrate  روایت کردن                 

story   داستان        

sometimes گاهی اوقات               

give   دادن           

background  پیشینه        

situation  موقعیت       

pattern   الگو            

ask   پرسیدن       

answer  پاسخ دادن                 

happen   رخ دادن      

last night  دیشب         

hall  اتاق نشیمن / پذیرایی  

suddenly  ناگهان        

hear   شنیدن        
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noise   سروصدا       

went out(go out) بیرون رفتن  

saw(see)  دیدن          

walk   راه رفتن      

yard   حیاط          

kitchen    آشپزخانه      

kitty   گربهبچه      

eat   خوردن        

cookie   کلوچه         

poor   بیچاره         

hungry   گرسنه         

strategy         راهکار  

 

listen   گوش کردن  

conversation  مکالمه        

complete  کامل کردن   

sentence  جمله            

tick                     تیک زدن 

speaker                                        متکلم 

driver    راننده          

last   گذشته        

weekend  آخر هفته     

(in the) afternoon بعدازظهر     

box   کادر           

watch   تماشا کردن  

long  طوالنی                     

hour  ساعت                      

  

broke(break)   شکستن                    

noise  سروصدا                      

over there  آنجا            

car  خودرو                      

notice   کردنمالحظه             

more    بیشتر         

put emphasis تأکید کردن               

special   خاص         

strongly   قویاًبا قدرت /          
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each   هر             

red   قرمز           

emphatic تأکیدی                       

stress   تکیه           

guess  حدس زدن                 

meaning  معنی          

different متفاوت                      

dress  لباس                         

white  سفید                         

 

action verb اقدامی فعل               

express  نشان دادن                  

action      عمل           

state   حالت         

being   بودن          

write   نوشتن        

letter   نامه            

drink  نوشیدن                     

milk   شیر           

every day هر روز                      

 

state verb  یوضعیتفعل                

believe in اعتقاد داشتن به          

love  دوست داشتن             

country    کشور          

feel  احساس کردن             

rather than  در عوض جایبه /        

usually  ًمعموال                      

relate to مربوط شدن به            

emotion احساس                    

thought  فکر                          

sense  حس / احساس         

 

simple   ساده           

continuous استمراری                  

newspaper روزنامه                     

need  احتیاج داشتن            

television تلویزیون                   
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at the moment همین االن                 

tonight   امشب         

unfortunately متأسفانه                   

remember به خاطر آوردن           

clean  تمیز کردن                

room     اتاق           

now   االن           

street  خیابان                      

kid  کودک                      

chocolate شکالت                     

 

fill in  پر کردن                     

blank  خالیی جا                 

based on بر اساس                   

just  االن / تازه                  

take picture عکس گرفتن              

again    دوباره         

list  لیست کردن               

the rest of   بقیۀ            

put out  خاموش کردن             

fire  آتش                        

firefighter نشانآتش                  

slowly  کندیبه                   

jump out بیرون پریدن              

quickly  سرعتبه                   

stand  ایستادن                      

near  نزدیک                      

building  ساختمان                  

dangerous خطرناک                    

put aside کنار گذاشتن              

camera  دوربین                      

leave  ترک کردن                

appropriate مناسب                     

stress  فشار       تکیه /        

intonation                     طرز تلفظ جمله

 all  همه                         
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value   ارزش         

knowledge  دانش        

 

comprehension  درک        

scientist  دانشمند    

world   دنیا          

around   سراسر       

full of   پر از         

amazing انگیزشگفت              

know   داستن       

beautiful  زیبا          

interesting  جالب          

human    انسان          

group   گروه         

study  مطالعه کردن            

nature   طبیعت      

animal   حیوان       

people    مردم            

work   کردنکار                    

hard      سخت          

do research تحقیق کردن               

solve   حل کردن     

problem  مشکل          

find   یافتن           

facts  حقایق / نکات علمی       

invent   اختراع کردن  

learn about       سر در آوردن / مطلع شدن

observe  مشاهده کردن              

experiment  آزمایش کردن 

different  مختلف         

type   نوع              

some   برخی           

plant     گیاه             

earth   زمین            

sea   دریا             
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animal   حیوان       

behave   رفتار کردن 

history   تاریخ        

language  زبان         

make   ساختن     

want   خواستن    

lives(life)  زندگی      

easier   ترآسان      

become شدن                     

rich     ثروتمند     

famous   مشهور      

many   خیلی          

remember به خاطر داشتن         

face     چهره        

but   اما            

what   آنچه         

call   نامیدن      

feel  احساس کردن          

successful  موفق           

answer   پاسخ             

 

inventor  مخترع          

do research تحقیق کردن               

true   درست          

false   غلط             

only   فقط            

scientist  دانشمند        

success   موفقیت        

mean  معنی داشتن                

rich   ثروتمند        

 

unscramble  مرتب کردن   

medicine  دارو             

found(find)  یافتن           

injured   مجروح         

animal   حیوان          
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try  تالش کردن             

save  نجات دادن              

translator  مترجم      

work   کار کردن   

study  مطالعه کردن            

(at) university  دانشگاه     

call  تماس گرفتن            

 

look at  نگاه کردن به            

photo   عکس       

uncle   عمو / دایی 

took(take)  گرفتن      

yesterday  دیروز        

then   سپس       

complete کامل کردن              

read   خواندن      

newspaper  روزنامه      

sister   خواهر       

 grandfather  پدربزرگ       

 

write    نوشتن          

given   شدهداده        

afternoon  بعدازظهر      

last week هفتۀ گذشته                

at this moment در حال حاضر              

cook   پختن           

dinner   شام             

last night  دیشب          

 

appropriate  مناسب         

self-pronouns              دارself  ضمایر 

clean  تمیز کردن                  

house     خانه             

room   اتاق             

came in(come in)                     وارد شدن 

kitchen   آشپزخانه       
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 all alone  تنهاییبه    

as   چون         

no one   کسهیچ    

help  کمک کردن             

everything  چیزهمه    

difficult   سخت       

remember به خاطر آوردن         

felt(feel) احساس کردن          

ashamed شرمنده                   

still   هنوز         

dear   عزیزم       

now   حاال         

wait   صبر کردن 

let’s    بیاییدبیا /  

together  با هم        

 

vocabulary  واژگان       

description  توضیح      

find   یافتن           

word   کلمه            

person   شخص          

stop  دست کشیدن از           

believe  باور داشتن                  

grow   رشد کردن     

change into به تبدیل شدن             

stronger  ترقوی          

larger   تربزرگ         

better   بهتر             

form   شکل            

quit   رها کردن                   

develop پیشرفت کردن                           

experiment آزمایش کردن              

belief  اعتقاد                        

famous        مشهور          

solve  حل کردن                   
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invent  اختراع کردن            

attend  حضور داشتن در        

destroy  نابود کردن               

increase افزایش دادن / یافتن   

farmer     کشاورز      

thinker   متفکر       

observatory  رصدخانه    

library   کتابخانه     

laboratory  آزمایشگاه   

memory  حافظه      

powerful  قوی         

weak   ضعیف      

strong   قوی         

energetic  پرانرژی     

 

column  ستون / ردیف           

become شدن                     

build   ساختن     

translate  ترجمه کردن  

interview   مصاحبه       

poem   شعر             

successful موفق                                     

 

poet   شاعر           

writer   نویسنده        

   

airplane   هواپیما           

greatest   ترینبزرگ       

human   انسان            

children   کودکان          

personality  شخصیت         

mars   مریخ             

light   نور                

invention   اختراع            

bulb   المپ             
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give up                                  دست کشیدن 

solve                                         حل کردن 

translate                                 ترجمه کردن 

 

say   گفتن              

emphatic  تأکیدی        

stress   تکیه           

over   روی            

appropriate   مناسب         

element   جزء           

pronunciation  تلفظ          

  

spelling  امال / نوشتار             

 

chart   جدول       

knowledge  دانش        

verb   فعل         

noun  )اسم)دستوری           

 

snow  برف باریدن              

heavily  شدتبه                   

inside  داخل                     

want  خواستن                  

go out   بیرون رفتن              

stay  ماندن                        

cold  سرد                          

outside  بیرون                        

have fun  سرگرم بودن                

things   وسایل          

next door  کناری          

bring   آوردن          

interesting  جالب           

game   وسیلۀ(بازی(   

evening   عصر            

really   ًواقعا            
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travel   سفر کردن    

world   دنیا          

the earth  کرۀ زمین   

see  دیدن / فهمیدن         

how  چگونه                    

he   )او)خدا      

make  به وجود آوردن          

creation   خلقت       

 

part   بخش        

match  تطبیق دادن             

picture  رتصوی                    

sentence  جمله        

everyone  همه         

need  احتیاج داشتن           

abroad   کشور( خارج(            

Asia آسیا                                    

many   خیلی        

tourist attraction            جاذبۀ گردشگری

place  مکان                         

buy   خریدن         

air   هوا / هوایی                 

train  قطار                          

ticket  بلیط                          

check  چک کردن                  

destination مقصد                        

(at the) airport     فرودگاه         

 

which  کدام                          

place  مکان                         

want  خواستن                     

visit  بازدید کردن                

know  دانستن                      

where  خواستن                     
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be located   قرار گرفتن    

Egypt   مصر            

  

complete کامل کردن              

with  با                          

above   باال           

pilgrim   زائر          

booklet   کتابچه       

site   مکان        

vacation  تعطیالت    

family   خانواده      

spent(spend)  گذراندن     

summer  تابستان     

take   نگرفت       

information  اطالعات     

study  مطالعه کردن            

carefully  دقتبه      

historical  تاریخی      

holy   مقدس                    

shrine  یح(                حرم )ضر  

 

excuse  بخشیدن                    

sir  )آقا)محترمانه               

plan  ریزی کردنهبرنام          

sure about مطمئن از                   

 suggestion توصیه                        

well       . . .خب                 

some  برخی                        

choice  انتخاب                       

 the great w      دیوار چین        

ago  گذشته                       

in fact  در حقیقت                  

popular  پرطرفدار                    

hot  گرم                          
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probably ًاحتماال                      

great  عالی                         

beautiful زیبا                           

much  خیلی                         

four-season چهارفصل                

amazing انگیزشگفت              

nature  طبیعت                    

also  همچنین                  

kind  مهربان                    

hospitable نوازمهمان                

seem  به نظر رسیدن           

suitable ناسبم                                 

get  گرفتن                    

information اطالعات                   

Spanish  اسپانیایی                

tourist  گردشگر                  

 travel agent    نمایندۀ آژانس مسافرتی 

probably ًاحتماال                    

orally  ًشفاها                     

 

international المللیبین                

ancient   باستانی     

wind towers  گیربرج باد     

attractive  جذاب           

pyramid  هرم              

around   حدود           

billion   میلیارد         

live  زندگی کردن               

camel  شتر                          

across   سرتاسر         

dry   خشک          

desert   بیابان           

little   ناچیز           

food   غذا              
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entertainment  سرگرمی       

activity   فعالیت         

enjoy   لذت بردن     

play   نواختن         

only   فقط            

domestic                       داخلی                    

relating to   مربوط به   

flight   پرواز         

cheaper  ترارزان      

culture   فرهنگ      

way   روش        

especially  ًخصوصا      

belief   باور          

behavior  رفتار         

group   گروه         

language  زبان            

range  گستره مجموعه /      

a set of  ای ازمجموعه            

similar  مشابه                     

shop   فروشگاه     

sell   فروختن     

wide   گسترده     

garden fruits پرورشیهای میوه     

  

every year  هر سال        

about   حدود           

tourism  گردشگری                     

health   سالمتی         

sport  ورزش                        

learn about       سر در آوردن / مطلع شدن

nation  ملت                          

domestic داخلی                        

different مختلف                       
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abroad  کشور( خارجی(             

attract  جذب کردن                 

a lot of  بسیار                         

oldest  ترینقدیمی                 

wonderful انگیزشگفت                 

pyramid هرم                          

European     اروپایی          

country  کشور                           

Chile  شیلی                     

south   جنوبی       

ancient   کهن         

history   تاریخ        

amazing انگیزشگفت              

nature   طبیعت       

destination  مقصد       

paradise  بهشت       

visit  دنبازدید کر             

attraction  جاذبه        

a range of  گروهی از   

skiing  اسکی کردن             

desert touring   گردیبیابان              

Muslim   مسلمان     

hospitable  نوازمهمان   

kind   مهربان       

traveler  مسافر                     

 

choose  نانتخاب کرد               

delicious مزهخوش                    

traditional سنتی                        

ceremony مراسم                        

continent قاره                           

historical تاریخی                      

 halves(half) نیمه                         

both  هر دو                        
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nobody  کسهیچ                     

at the same time  همان زمان     

 

text  متن                          

as  عنوانبه                      

should   باید             

be careful  مراقب بودن   

behavior  رفتار            

foreign  خارجی                      

must not نباید                         

break  شکستن                  

rule  قانونی                    

safe  خطربی                   

trip  سفر                       

host  میزبان                    

polite  مؤدب                     

value  ارزش                     

should not نباید                      

say  گفتن                     

ceremony مراسم                    

understand فهمیدن                  

protect  محافظت کردن         

historical sites اماکن تاریخی           

hurt  صدمه زدن               

animal  حیوان                    

plant  گیاه                       

image  تصویر وجهه /         

soon  زود                        

abroad  کشور( خارجی(            

most often اغلب                         

embassy سفارت                       

become familiar              آشنا شدن     

buy  خریدن                        

take time    زمان بردن      
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a lot  خیلی                         

book  رزرو کردن                     

travel agency آژانس مسافرتی                 

everything   چیزهمه           

ready  حاضر                            

leave  ترک کردن                     

safely  در امان خطربی /             

enjoy  لذت بردن                      

 

compare  مقایسه کردن    

affirmative  مثبت              

negative  منفی              

speak  صحبت کردن           

Japanese ژاپنی                     

careless انگارهوا / سهلسربه                 

drive  رانندگی کردن          

carefully دقتبه                    

stay  ماندن                     

translator مترجم                    

language  زبان         

respect  احترام گذاشتن         

children   کودکان     

eat   خوردن      

fast food  فودفست    

health   سالمتی       

please  ًلطفا                       

help  کمک کردن              

I cannot                                 توانمنمی

swim  شنا کردن                

 

interrogative    پرسشی         

sit down نشستن                      

tell  گفتن                        

use  استفاده کردن              
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appropriate   مناسب        

modal  افعال کمکی مدال         

complete   کامل کردن   

following  روپیش         

get the flu  سرما خوردن  

cloud   ابر               

(in the) sky  آسمان          

learn  یاد گرفتن                   

do exercise           تمرین کردن  

heart  قلب                          

weak  ضعیف                       

listen  گوش دادن                  

loud  بلند                          

hurt  یب زدنآس                  

ear  گوش                      

air ticket بلیط هواپیما             

pencil  مداد                       

lesson  درس                      

finish  تمام کردن               

before  قبل از                    

  

preposition  حرف اضافه              

morning  صبح         

afternoon  بعدازظهر    

evening   عصر         

september  سپتامبر     

spring   بهار          

summer  تابستان     

fall   پاییز         

winter   زمستان     

night   شب         

noon   ظهر         

midnight  شبنیمه       

midday   زنیمرو          
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sunrise  طلوع خورشید              

sunset  غروب خورشید             

Wednesday  چهارشنبه     

Friday   جمعه           

Monday  دوشنبه        

Tuesday  شنبهسه        

vacation  تعطیالت       

holiday   تعطیالت       

 

place   مکان           

next to   ارکن             

in front of  جلوی           

Europe   اروپا            

table  میز                           

desk  میز                           

page  صفحه                       

hospital   بیمارستان               

post office اداره پست               

bank   کبان           

station   ایستگاه     

  

ask  پرسیدن                  

answer  پاسخ دادن               

about  درمورد                   

what  آنچه                      

pattern  الگو                       

strategy راهکار                    

obligation اجبار                      

possibility       احتمال     

camera  دوربین                   

trip  سفر                       

honestly   صادقانه     

need  احتیاج داشتن          

week  هفته                      
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buy  خریدن                      

pay for  پرداختن هزینۀ چیزی    

careful     بادقت          

fast   سریع           

   

conversation  مکالمه          

complete  کامل کردن    

at least   حداقل          

play   بازی کردن                  

do homework   تکلیف انجام دادن          

(in the) evening  غروب           

 

do research  یق کردنتحق  

study   مطالعه کردن  

broke(break)   شکستن        

mom   مامان           

blue   آبی              

notice مالحظه کردن / توجه داشتن         

contrast  مقایسه      

idea   ایده          

both of them  هر دویشان 

emphasis  تأکید        

contrastive در تضاد                  

stress  تکیه                      

leave  ترک کردن              

Thursday شنبهپنج                 

 

put  قرار دادن                

neatly  مرتب                     

inside  داخل                     

uncle  عمو / دایی               

paint      کردنرنگ               

room  اتاق                       

nicely  خوب                      
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firefighter       نشانآتش   

burning  در حال سوختن        

house   خانه            

bravely  شجاعانه                     

look at  نگاه کردن به               

child  کودک                       

politely  مؤدبانه                      

wait  منتطر ماندن               

patiently صبورانه                     

parents  والیدن                       

rudely  ادبانهبی                      

circle  دور چیزی خط کشیدن  

adverb    قید             

then  سپس                        

 link  متصل کردن                

describe   شرح دادن     

mostly  بیشتر                        

give  دادن                         

tell  گفتن                         

how  چگونه                        

something چیزی                    

happen   رخ دادن    

be known as عنوانشناخته شدن به   

adverb of manner قید حالت   

often  اغلب                      

end   تمام شدن                

easy  آسان                      

careful  با دقت                    

driver  راننده                     

woman  زن                        

happy  خوشحال                 

polite  مؤدب                     

easily  آسانیبه                  

drive  رانندگی کردن          
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carefully  دقتبه      

spoke(speak)  صحبت کردن           

happily  با شادی                  

talk  حبت کردنص           

politely  مؤدبانه                       

 

be formed  تشکیل شدن                  

add  اضافه کردن                 

adjective صفت                         

slow  کند                           

slowly  کندیبه                      

quick  سریع                         

quickly  سرعتبه                     

real  واقعی                        

really  ًواقعا                          

but  اما                            

change  تغییر دادن                  

angry  عصبانی                      

angrily  انیتبا عصب                 

possible   ممکن          

possibly  ًاحتماال         

probable  محتمل         

probably  ًاحتماال      

comfortable  راحت        

wonderful  انگیزشگفت  

quiet   آرام          

cruel     سنگدل     

suitable  مناسب                     

  

irregular  قاعدهبی     

here  اینجا                      

which  که                         

follow  پیروی کردن            

rule  قانون / قاعده            

161صفحه   
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fast  سریع                     

fast  سرعتبه                  

late  دیر                        

late  خیرأبا ت                   

hard  سخت                     

hard   شدتبه                   

good  خوب                         

well  خوبیبه                      

policeman   افسر پلیس    

town   شهر             

generous  سخاوتمند     

poor   فقیر             

proper   اسبمن        

  

program  برنامه           

fill in    پر کردن        

based on  بر اساس       

what  آنچه                          

just  همین االن                  

price  قیمت                        

road  جاده                         

long  طوالنی                      

make  کردن / ساختن            

risk  احتمال                      

illness  بیماری                   

again  دوباره                     

hear  شنیدن                   

the rest  ماندهباقی                 

home – made خانگی                    

cheap  ارزان                      

expensive گران                      

airport  فرودگاه                   

cookie   کلوچه                    

suitable مناسب                                 

119 صفحه  
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prepare  آماده کردن              

meal  وعدۀ غذایی              

money  پول                       

know  دانستن                   

exactly  ًدقیقا                      

everything هر چیز                   

vegetables    سبزیجات                       

useful  مفید                      

remember به خاطر داشتن            

junk food غذای ناسالم                

healthy  سالم                         

enjoy  لذت بردن                   

minute  دقیقه                        

appropriate            مناسب         

stress  تکیه                         

intonation طرز تلفظ جمله            
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traveler  مسافر                                   

travel  سفر                       

visit  بازدید کردن             

place   مکان                      

meet   / مالقات کردندیدن  

people  مردم                      

destination  مقصد       

take care of مراقبت کردن از        

culture  فرهنگ                   

before  قبل از                    

must  باید                       

pay attention to           توجه کردن به 

point   هنکت         

as much as possible          تا حد ممکن

tourist attraction       جاذبۀ گردشگری

search  جستجو                   

easy  آسان                                       

way         روش            

know   دانستن         

also   همچنین       

phrase   عبارت          

local    محلی           

useful   مفید            

especially  ًخصوصا         

there  آنجا                          

forget  فراموش کردن              

guest  مهمان                       

respect  احترام گذاشتن             

way of living          روش زندگی   

historical تاریخی                       

holy  مقدس                       

natural  طبیعی                       

such as  از قبیل                      

62صفحه   
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lake  دریاچه                       

forest  جنگل                        

desert  بیابان                     

protect محافظت کردن از                    

plant  گیاه                       

wild animals  حیوانات وحشی         

every  همه                       

great  عالی                      

experience    تجربه                     

 

surf the net  اینترنتگشتن در      

trip  سفر                       

another                   دیگر         

suggestion   توصیه       

destination                             مقصد 

true  درست                    

false  غلط                       

learn about    سر در آوردن / مطلع شدن 

culture  فرهنگ                      

important  مهم                           

 wildlife حیات وحش                               

 

summer  تابستان       

north  شمال                        

buy  خریدن                       

ticket  بلیط                         

souvenir سوغاتی                      

searching the net       جستجو در اینترنت

Chinese  چینی                        

 

each  هر                            

picture  عکس                        

smoke  سیگار کشیدن              

leave  ترک کردن / رفتن         

63صفحه   

64صفحه   

65صفحه   
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park  پارک کردن                 

  

loudly                                  با صدای بلند 

drive  رانندگی کردن              

carefully دقتبه                         

 

text  متن                          

appropriate مناسب                     

preposition حرف اضافه               

live  زندگی کردن            

usually  ًمعموال                      

wake up بیدار شدن               

morning صبح                        

Thursday شنبهپنج                 

Friday  جمعه                      

later  ًبعدا                       

because  چون                      

school  مدرسه                   

house  خانه                      

stadium ورزشگاه                  

noon  ظهر                       

come back برگشتن                  

home  خانه                       

rest  استراحت کردن         

 

related to مربوط به                    

pilgrim  زائر                           

check in وارد شدن                   

attraction جاذبه                        

plant  گیاه                          

war  جنگ                         

course دوره                                        

poem  شعر                          

angry  عصبانی                      

66 صفحه  

68 صفحه  

69 صفحه  
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creation               خلقت          

baggage  چمدان         

brave   شجاع          

plane    هواپیما         

vacation  تعطیالت       

invention  اختراع          

train  قطار                         

 

nation    ملت            

journey   سفر         

local  محلی                     

international  المللیبین   

domestic  داخلی       

national  ملی          

hospitable  نوازمهمان   

kind  مهربان                    

polite  مؤدب                     

jungle  جنگل                     

town  شهر                       

desert  بیابان                    

plain  دشت                     

Europe  اروپا                      

 

summer  تابستان     

historical  تاریخی      

suitable  مناسب                   

check  چک کردن               

four-season چهارفصل                   

country  کشور                         

choice  انتخاب                       

site  مکان                         

suggestion                توصیه                       

 

considering  با توجه به     

70 صفحه  

71 صفحه  

72 صفحه  
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means of  )روش)های    

transportation  ونقلحمل     

bus   اتوبوس           

airplane  هواپیما         

ship  کَشتی                       

train  قطار                          

balloon  بالون                         

boat           قایق                 

helicopter بالگرد                        

bicycle دوچرخه                                   

land  زمین / خشکی             

air  هوا                        

sea  دریا                       

 

order  مرتب کردن             

based on    بر اساس    

speed   سرعت      

the fastest  ترینسریع  

the slowest   کندترین    

  

Egypt  مصر                                              

pyramid     هرم          

amazing  انگیزشگفت  

nature  طبیعت                   

respect  احترام گذاشتن         

country   کشور                     

activity  فعالیت                   

free time اوقات فراغت            

range  گروه                      

attract  جذب کردن                 

probably ًاحتماال                      

famous  مشهور                       

 

the great wall  (   چینبزرگ )دیوار    

74 صفحه  

75 صفحه  

73 صفحه  
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site  مکان                            

a lot of   خیلی                                         

city  شهر                             

shrine  )حرم)ضریح                 

holy  مقدس                          

the best بهترین                          

souvenir     سوغاتی        

unscramble  مرتب کردن   

 

contrastive                                    در تضاد

stress  تکیه                            

appropriate مناسب                         

intonation طرز تلفظ جمله            

color  رنگ                           

more  بیشتر                        

yellow  زرد                            

brown  ایقهوه                      

check  چک کردن               

 

change  تغییر دادن               

pay attention to            توجه کردن به  

quick  سریع                        

real  واقعی                        

probable احتمالی                    

careless  انگار/ سهل توجهکم    

  

table         جدول         

means of های(روش(                 

want  خواستن                     

arrive  )رسیدن)به مقصد      

fast  سریع                        

comfortably راحتیبه                     

plane  هواپیما                      

prefer  ترجیح دادن                

76 صفحه  

77 صفحه  

78 صفحه  
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actually  در واقع                      

cheap  ارزان                         

safe  امن                           

use                                    استفاده کردن

differently   طور متفاوتبه              
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Allah   اهلل           

sign   نشانه        

power   قدرت       

creation  خلقت       

heaven   بهشت       

earth   زمین        

also   همچنین    

variation  تفاوت       

language  زبان         

color   رنگ         

people   انسان        

verily   ًحقیقتا      

all   همه         

these   هااین        

men of knowledge دانشمندان 

10 

lesson   درس        

understanding  فهمیدن     

get ready  آماده شدن 

introduction  مقدمه       

conversation  مکالمه          

talk   صحبت کردن 

about   درباره           

new   جدید           

word   کلمه            

                و   &

expression  عبارت          

learn   یاد گرفتن      

vocabulary  واژگان           

read   خواندن         

world   جهان           

strategy  راهکار                                  

scan    بررسی کردن 

comprehension درک فهم /                  

development  پیشرفت        

synonym  مترادف         

grammar  دستور زبان    

5صفحه   

10صفحه   
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countable   شمارشقابل   

uncountable شمارشقابلغیر            

noun   اسم             

see   دیدن        

number   عدد          

listen   گوش دادن 

speak  صحبت کردن           

shop  خرید کردن              

ask     پرسیدن     

answer   پاسخ دادن  

price   قیمت       

pronunciation  تلفظ         

teen numbers          دارteen اعداد 

ten numbers مضرب ده         اعداد  

write    نوشتن      

simple   ساده        

sentence  جمله        

what   چیزی که   

review   مرور         

 

healthy   سالم         

lifestyle   سبک زندگی            

healthier   ترسالم      

longer   ترطوالنی       

life   زندگی          

skim  اجمالی خواندن            

prefix   پیشوند         

suffix   پسوند          

present perfect  حال کامل     

phrasal verb فعل دو بخشی              

past     گذشته         

experience  تجربه           

emergency                     موارد غیرمترقبه

gerund   اسم مصدر     

12 

art   هنر             

culture   فرهنگ         

handicraft   دستیصنایع   

12صفحه   

11صفحه   
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recognize تشخیص دادن              

reference  منبع            

antonym  متضاد          

conditional  شرطی          

type   نوع              

condition وضعیت / شرط         

future   آینده        

result   نتیجه       

intonation طرز تلفظ جمله        

infinitive  مصدر       

 

interesting  جالب       

fact   حقیقت     

there are  وجود دارند 

the most  ینبیشتر    

written   نوشتاری    

form   شکل        

Holy Quran               کتاب مقدس قرآن 

available  موجود      

more than  بیشتر از    

die   مردن        

every   هر           

day   روز          

deaf   ناشنوا       

use  استفاده کردن           

sign   اشاره            

communicate ارتباط برقرار کردن        

17 

look at    نگاه کردن به  

map   نقشه            

choose   انتخاب کردن  

country   کشور           

georgia   گرجستان      

armenia  ارمنستان      

azerbaijan  آذربایجان      

turkey   ترکیه           

Kazakhstan  قزاقستان       

Tajikistan  تاجیکستان    

15صفحه   

17صفحه   
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Russia   روسیه          

Mongolia  مغولستان      

Uzbekistan  ازبکستان       

Turkmenistan  ترکمنستان    

Afghanistan  افغانستان      

Pakistan  پاکستان        

Syria   سوریه          

Iraq   عراق         

Saudi Aarabia عربستان سعودی       

Jordan   اردن         

Kuwait   کویت        

United Arab Emirates امارات متحده عربی  

Persian Gulf خلیج فارس              

India   هند          

China   چین         

Bangladesh  بنگالدش   

Oman   عمان        

familiar with  آشنا به      

any   هیچ هر /   

above   باال           

if   اگر           

circle  دایره کشیدن            

18 

match (v)  وصل کردن 

sign   تابلو          

meaning  معنی        

there is   جود داردو  

extra   اضافی          

parking lot محل پارک ماشین         

around   دوروبر          

turn off   خاموش کردن 

mobile phone  گوشی موبایل 

please   ًلطفا             

be   بودن            

quiet   ساکت          

keep off  دوری کردن   

grass   چمن           

near   نزدیک          

18صفحه   
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restaurant  رستوران       

swim   شنا کردن     

here   اینجا            

number   شمردن         

following  روپیش          

activity   فعالیت         

according to ر طبقب                      

how frequently هر چند وقت یکبار        

when   زمانی که       

foreign   خارجی      

storybook کتاب داستان            

the news   اخبار        

foreigner  فرد خارجی 

watch  تماشا کردن              

movie   فیلم         

surf  گشت و گذار             

net   اینترنت     

letter   نامه          

email   ایمیل       

19 

besides   عالوهبه      

mother tongue  زبان مادری 

experience  تجربه        

absolutely  ًکامال         

fluently  روان / سلیس            

to be honest بخواهم صادق باشم    

point    نکته         

word   کلمه         

bank   بانک         

translator  مترجم          

who   کسی که        

work   کار کردن       

IRIB            صداوسیما جمهوری اسالمی ایران

today   امروز            

host   میزبانی کردن 

office   دفتر کار        

high school  دبیرستان       

student   آموزدانش      

19صفحه   
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interview  مصاحبه کردن 

school   مدرسه          

project   پروژه            

thank   تشکر کردن    

invite   دعوت کردن   

you’re welcome! خواهش میکنم 

heard(hear)          شنیدن 

know   بلد بودن       

right   درست          

well   خب             

actually   در واقع         

really   ًواقعا         

what   چه چیزی  

english   انگلیسی    

french   فرانسوی    

russian   روسی       

well   خوبیبه     

began(begin)             شروع کردن 

learning  یادگیری    

then   سپس       

institute  مؤسسه     

university  دانشگاه     

Moscow  مسکو       

islamic   اسالمی     

republic  جمهوری   

broadcasting  وسیماصدا  

20 

can   توانستن     

but   اما           

think   فکر کردن  

should   باید             

start   شروع کردن   

as.…as   به همان اندازه 

early   زود              

possible  ممکن            

say   گفتن           

interest   عالقه           

hard work سخت کار کردن           

20صفحه   
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important   مهم             

age   سن             

may   ممکن بودن   

favorite   موردعالقه     

enjoy   لذت بردن     

question  سؤال           

orally   شفاهی         

where   کجا             

live   زندگی کردن  

how many  چند تا          

21 

new   جدید        

expression  اصطالح     

practice  تمرین کردن             

best    بهترین      

farming   کشاورزی    

region   منطقه       

Asia   آسیا         

largest   ترینبزرگ  

continent  قاره          

water   آب           

exist  وجود داشتن            

mars   مریخ        

Spanish   اسپانیایی   

native   بومی / محلی            

dictionary  نامهواژه     

price   قیمت       

range from ….. to فرق می کند از .... تا  

22 

rice   برنج         

popular   محبوب         

food   غذا              

less   کمتر            

percent   درصد           

village   روستا           

imagine   تصور کردن    

travel   سفر کردن     

space   فضا             

21صفحه   

22صفحه   
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scientist  دانشمند        

by (time)  .... تا            

wind   باد              

power   قدرت             

meetبرطرف کردن   ۀ 

need   نیاز             

twenty-first  بیست و یکم  

century   قرن             

teacher   معلم            

try   تالش کردن   

explain   توضیح دادن   

by means of  وسیلۀبه        

23 

society   جامعه       

large   بزرگ        

group   گروه         

together  با هم        

ability   توانایی       

physical   جسمانی    

mental   روانی        

skill   مهارت       

something  چیزی       

human   انسان        

make   ساختن      

different  متفاوت      

animal   حیوان       

vary  تفاوت کردن             

each other   یکدیگر      

some   برخی        

city   شهر         

shop   فروشگاه     

make up تشکیل دادن             

form   تشکیل دادن  

thing   شئ             

amount   مقدار           

number   تعداد           

population  جمعیت        

despite   رغمعلی        

23صفحه   
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without   بدون           

take notice of  توجه کردن به 

weekend  آخر هفته      

weather  وهواآب         

part   بخش           

workbook  کتاب کار       

24   

system   سیستم / نظام 

communication  ارتباط          

spoken   گفتاری         

exchange  تبادل           

belief   عقیده           

wish   آرزو             

feeling   احساس     

through   از طریق     

greatly   خیلی زیاد  

that   که           

person   شخص      

someone  کسی که    

another   دیگر         

surprising  انگیزشگفت  

hear   شنیدن      

Africa   آفریقا        

Americas  قاره( آمریکا(             

Europe      اروپا         

Oceania  اقیانوسیه   

speaker   متکلم       

very   خیلی        

hundred  صد          

million   میلیون      

small   کوچک      

fewer   کمتر        

Chinese   چینی       

billion   میلیارد         

25 

interestingly جالب اینجاست که        

learner   یادگیرنده      

all around  سراسر          

24صفحه   

25صفحه   
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as   به عنوان       

international  جهانی          

beginning  آغاز             

between  بین             

nearly   ًتقریبا           

call   نامیدن         

endangered ال انقراضدر ح             

as   همان طور که 

such    چنین          

grow old  پیر شدن       

too   همچنین       

valuable  ارزشمند       

difference  تفاوت          

amazing  جالب           

means   وسیله          

own   خود         

impossible  غیرممکن   

therefore  بنابراین     

respect  احترام کردن            

no matter   مهم نیست 

how   چقدر        

strategy                                  راهکار 

scan  بررسی کردن            

reading    متن         

passage   نوشته       

look for  دنبال گشتن             

find   پیدا کردن  

specific   مشخص     

information  اطالعات     

quickly   به سرعت   

such as   مثل         

name   اسم          

phrase   عبارت       

follow  دنبال کردن              

step    مرحله       

clear  واضح / مشخص            

picture   تصویر          

mind   ذهن            
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move   تکان دادن     

eye   چشم           

across   سراسر          

text   متن            

stop   ایستادن        

mark  عالمت گذاشتن            

26 

put   قرار دادن      

true   صحیح         

false   غلط             

correct   کردن تصحیح   

proper   مناسب         

thousand  هزار             

exchange  تبادل           

only   فقط            

die out   از بین رفتن   

a few  )تعداد کم )ولی کافی     

27 

vocabulary  واژگان       

development  پیشرفت     

synonym  مترادف     

similar   شبیه        

for example  ًمثال          

hard   سخت       

difficult   سخت       

begin   آغاز کردن  

good   خوب        

way   روش        

develop   ارتقا دادن  

mean   معنی دادن 

same   همانند      

under   زیر           

where   آنجایی که  

belong  تعلق داشتن             

powerful  قدرتمند    

quick   سریع        

strong   قوی         

fast   سریع           

26صفحه   

27صفحه   
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tiny   کوچک         

easy   آسان            

each   هر               

probable  محتمل         

wonderful  انگیزشگفت    

seek   جستجو کردن 

search for  جستجو کردن 

exercise  تمرین کردن  

quit   کردن رها      

give up   رها کردن      

fortunately  خوشبختانه    

luckily   خوشبختانه    

look back به عقب برگشتن            

paragraph  پاراگراف        

largely   خیلی زیاد     

nearly   ًتقریبا           

think of   تصور کردن    

28  

few   تعداد کمی     

nowadays  امروزه       

many  تعداد زیادی             

lose  از دست دادن           

disappear ناپدید شدن             

a lot of  تعداد / مقدار زیادی    

Australia   استرالیا      

South America آمریکای جنوبی         

some   تعدادی      

live   زنده         

researcher  محقق       

now            االن 

protect  محافظت کردن         

save   نجات دادن 

lots of  تعداد / مقدار زیادی    

cultural    فرهنگی     

value   ارزش        

uncountable شمارشقابلغیر         

often   گاهی اوقات 

bag   کیسه        

28صفحه   
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slice   برش         

piece   تکه             

usually   ًمعموال         

happen   رخ دادن       

go shopping  خرید رفتن    

ask  درخواست کردن           

bottle   بطری           

sugar   شکر            

loaf   )قرص )نان    

bread   نان              

kilo   کیلوگرم        

meat   گوشت         

coffee shop  شاپکافی      

order   سفارش دادن 

cup   فنجان          

tea   چای            

cake   کیک            

glass   لیوان           

juice   میوهآب         

wrongly  اشتباهی        

so   پس             

careful   مراقب       

point   نکته         

29 

example  مثال         

compare مقایسه کردن           

column     ستون       

singular   مفرد         

plural   جمع         

car   اتومبیل     

traffic   عبور و مرور 

book   کتاب        

bird   پرنده        

chicken   مرغ         

soup   سوپ        

men(man)           مرد 

street   خیابان       

need   نیاز داشتن 

29صفحه   
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how much  چه مقدار   

kitchen   آشپزخانه   

a little )مقدار کمی )ولی کافی             

little   مقدار کمی    

30 

hint   تذکر / نکته    

measure  گیریاندازه     

coffee   قهوه            

paper   غذکا            

melon   طالبی          

banana   موز              

loaves(loaf)         قرص نان  

31 

tell   گفتن           

underline خط کشیدن زیر           

appropriate  مناسب         

complete  کامل کردن    

much   مقدار زیادی   

history   تاریخ           

buy   خریدن         

breakfast  صبحانه         

children(child)                          کودک  

drink   نوشیدن        

milk  نوشیدنی( شیر(         

visitor  بازدید کننده            

week    هفته        

could …… please          آیا ممکن است

bring   آوردن       

pair up  همکاری کردن          

summer  تابستان     

save  ذخیره کردن            

month   ماه           

pencil   مداد         

bag   کیف         

32 

also   همچنین    

apple   سیب        

table   میز          

30صفحه   

31صفحه   

32صفحه   
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chair   صندلی      

tree   درخت       

horse   اسب         

box   جعبه        

33 

cell   سلول / یاخته 

dollar   دالر             

before   قبل از          

adjective  صفت           

red   قرمز            

beautiful  زیبا             

Canadian  کانادایی        

34 

help   کمک کردن   

birthday  تولد            

candle   شمع            

over there  آنجا             

those   هاآن            

what about …….? چطور؟         

here you are.  .بفرمایید       

pattern   الگو             

how much do/does ..... cost? قیمت .... چقدر است؟   

how much is it?  قیمت آن چقدر است؟ 

how much are they? ها چقدر است؟قیمت آن  

35 

boy   پسر          

want   خواستن     

first   اول          

at least   حداقل      

eraser   پاک کن    

pencil-sharpener مداد تراش  

ruler   کش خط   

notebook  دفتر         

ticket   بلیط         

sister   خواهر       

brother   برادر         

uncle   عمو / دایی 

aunt   عمه / خاله 

33صفحه   

34صفحه   

35صفحه   
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36 

ten numbers مضرب ده         اعداد  

stress     / فشارتکیه  

repeat   تکرار کردن 

teen numbers دار            teen   اعداد

almost   ًتقریبا           

37 

must   باید             

subject              نهاد  

verb   فعل             

once   یک بار          

twice   دو بار           

sleep   خوابیدن        

38 

sing   آواز خواندن    

fell(fall) down            افتادن  

hard-working  کوشسخت    

39 

answer   پاسخ            

who   چه کسی       

second   دوم             

third   سوم            

fourth   چهارم          

remember  به یاد آوردن  

place   مکان        

pronoun  ضمیر       

simply   به سادگی  

like  مثل / همچون          

 in place of    به جای     

40 

again   دوباره       

capital   بزرگ       

letter  )حرف )الفبا             

period    نقطه        

study  مطالعه کردن           

library    کتابخانه    

laugh   خندیدن    

suitable   مناسب      

37صفحه   

38صفحه   

36صفحه   

39صفحه   

40صفحه   
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both   هر دو       

girl   دختر        

lion  )شیر )حیوان            

baby    بچه          

hand   دست        

lake   دریاچه      

forest   جنگل          

41 

blank   جای خالی     

one of   یکی از          

run   دویدن          

faster   ترسریع         

mouse   موش           

night   شب            

minute   دقیقه           

child   کودک          

loudly   با صدای بلند  

always   همیشه         

kind   مهربان         

for hours  هاساعت        

museum  موزه            

a.m.  شببعد از نیمه             

 

object   مفعول          

receive   دریافت کردن 

action   عمل            

43 

visit  مالقات کردن           

doctor   پزشک       

fast   سرعتبه    

neighbor  همسایه     

home   خانه         

smart   باهوش      

bought(buy)       خریدن 

to be going to قصد داشتن             

eat   خوردن      

44 

rearrange مرتب کردن             

41صفحه   

42صفحه   

43صفحه   

44صفحه   
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create    ساختن     

correct   درست      

borrow  قرض گرفتن             

the tv   تلویزیون    

turn on  روشن کردن             

sang(sing)              آواز خواندن 

song  آهنگ / آواز              

grandfather  پدربزرگ    

additional  اضافی          

mostly   ًغالبا            

adverb   قید             

time   زمان            

manner   حالت           

exam   امتحان         

next   بعد             

yesterday  دیروز           

saw(see)              دیدن  

grandmother  مادربزرگ      

(on) Friday  جمعه        

45 

grade   رتبه         

last night  دیشب       

made(make)            درست کردن 

cookie   کلوچه       

take photograph            عکس گرفتن

math   ریاضی      

class   کالس       

Wednesday  چهارشنبه  

present   حال         

tense   زمان فعل   

47 

story   داستان      

fill in   کامل کردن 

based on  براساس     

just   همین اآلن 

went(go)         رفتن 

cheese     پنیر          

list  فهرست کردن           

47صفحه   

45صفحه   
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report   گزارش      

still   هنوز         

pick   برداشتن    

explanation  توضیح      

honestly  صادقانه     

young   جوان        

came(come)         آمدن 

told(tell)         گفتن 

gave(give)          دادن 

took(take)        گرفتن 

sat(sit)  گذشتۀ                       

somewhere  جایی           

check   بررسی کردن  

at last  نهایتاً / در آخر              

understood(understand)      فهمیدن 

needed to   الزم است که   
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7 

understand              درک کردن         

people                      مردم                

8 

get ready                 آماده شدن          

find                             یافتن              

language                      زبان              

below                           زیر               

Asia                              آسیا              

European                              اروپایی 

Arabic                                     عربی  

china                                      چین   

Persian                                  فارسی 

American                           آمریکایی  

Italy                                     ایتالیا     

Spanish                               اسپانیایی 

Japanese                              ژاپنی    

German                                  آلمانی 

Egypt                                         مصر

continent                                 قاره  

Russian                                   روسی 

Belgium                                  بلژیک 

Australia                                استرالیا

mark                          عالمت گذاشتن 

region                            ناحیه / منطقه

where                              که            

people                            مردم          

mainly                            بیشتر         

speak                            صحبت کردن 

Greenland                           گرینلند 

Canada                                  کانادا   

united states of America ایاالت متحدۀ آمریکا 

Mexico                                  مکزیک 

Colombia                               کلمبیا 

Peru                                       پرو     

brazil                                      برزیل  

Bolivia                                  بولیوی  

Argentina                        آرژانتین     

7صفحه   

8صفحه   
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9 

Denmark                         دانمارک     

Russia                                     روسیه 

Sweden                                    سوئد

Poland                                   لهستان

Finland                                   فنالند 

Germany                                آلمان  

united kingdom                     بریتانیا

Spain                                       اسپانیا

Ukraine                                 اوکراین 

turkey                                    ترکیه  

Greece                                   یونان   

Algeria                                    الجزیره

Libya                                      لیبی   

South Africa                 آفریقای جنوبی

Syria                                 سوریه       

Iraq                                    عراق       

Iran                                   ایران        

Saudi Arabia              عربستان سعودی

Kazakhstan                 قزاقستان         

India                             هند              

Mongolia                     مغولستان       

10 

part                                          بخش

reading                                      متن

comprehension                      درک  

hint                                            نکته

learn                                  یاد گرفتن 

better                                بهتر        

mean                               معنی داشتن

sit                                      نشستن     

classroom                      کالس درس 

study                              مطالعه کردن 

in fact              در حقیقت                  

teacher                           معلم          

suggest                           توصیه کردن 

plenty of                        بسیار          

extra                                 اضافه        

9صفحه   

10صفحه   
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outside                            بیرون        

place                                 ن        مکا

like                                    مثل         

home                                 خانه        

library                                   کتابخانه

near                                       نزدیک 

number                                تعداد    

improve بهبود بخشیدن                         

understanding                         فهم 

any                                   هر           

other                                دیگر         

foreign                                   خارجی

should                              باید          

consider                        در نظر داشتن

add                                  اضافه کردن 

a few                              تعدادی        

idea                                   ایده         

day-to-day                         روزانه       

certainly                           مطمئناً      

improvement                  پیشرفت     

11 

get                                       گرفتن    

dictionary                        فرهنگ لغت

friend                                دوست      

while                                    زمانی که

a lot                                    خیلی     

practice                           تمرین کردن

time                                    وقت       

newspaper                         روزنامه    

useful                                 مفید       

label              برچسب زدن / اسم گذاشتن

house              خانه                          

buy                  خریدن                       

pack                 بسته                         

label                  برچسب                    

then                  سپس                       

write                 نوشتن                      

name                  نام                         

11صفحه   
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item                 کاال                           

such as                                  مثل    

phone             تلفن                          

window            پنجره                       

etc.                                       و غیره   

beginner کار / مبتدی                   تازه  

whenever                   هر وقت          

important                               مهم 

that                              که               

leave                             رها کردن      

inside                          داخل             

make sure          اطمینان حاصل کردن 

never                                    هرگز    

escape                      فرار کردن          

every day                   هر روز             

try                              سعی کردن       

something                 چیزی              

using                          با استفاده از      

new                            جدید              

grammar                     دستور زبان      

watch                         تماشا کردن      

television                   تلویزیون          

movie                        فیلم                

listen                             گوش دادن    

radio                                رادیو         

program                                  برنامه

make                               درست کردن

study                               مطالعه       

plan                                  برنامه        

decide                           تصمیم گرفتن

how much                     چقدر          

time                                  زمان        

week                                هفته         

afraid                             نگران / ترسان

make mistake            اشتباه کردن     

confident                   با اعتماد به نفس

when                            وقتی که        

all                                   همه            
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skill                                 مهارت        

12 

true                                 درست        

false                                 غلط          

only                                 فقط          

different                         متفاوت       

type                                 نوع           

media                             رسانه          

scan                           اجمالی خواندن 

answer                            پاسخ دادن 

how many                         چه تعداد 

learning                                یادگیری

text                                       متن     

name   نام بردن                                 

mention                           ذکر کردن 

how many times                 چند بار 

appear                             ظاهر شدن 

following                               رو پیش

question                                سؤال   

which                                     کدام   

13 

vocabulary                             واژگان 

area                                        ناحیه 

planet                                    سیاره 

England                                  انگلیس

Europe                                      اروپا 

belief                                          باور

brain                                          مغز 

wish                                         آرزو 

feeling                                 احساس 

moon                                          ماه

century                                      قرن

year                                           سال

month                                         ماه

hundred                                     صد

million                       میلیون             

many                                        خیلی

ten                                               ده

12صفحه  13صفحه    
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exchange                          دنعوض کر

native                                       بومی

vary                          یافتنتغییر دادن / 

farming                                کشاورزی

meet                         دن      مالقات کر

speaker                                   متکلم

need                                           نیاز

knowledge                             دانش 

greatly                       زیاد                

match                            تطبیق دادن 

column                                 ستون 

14 

put                                    قرار دادن 

group                                     گروه 

considering                      با توجه به 

meaning                                معنی 

email                                      ایمیل 

persian                                 فارسی 

telephone                              تلفن 

Africa           آفریقا                            

letter                                       نامه 

French                                فرانسوی 

mobile phone                 تلفن همراه 

America                                 آمریکا 

Spanish                              اسپانیایی 

15 

hello                                       سالم 

map                                          نقشه

name                         بردن            نام

German                      آلمانی            

Italian                                   ایتالیایی

Indian                                   هندی   

Japanese                               ژاپنی   

16 

fill in                                     پر کردن

blank                                  خالی جای

given(give)                         دادن      

make                                  دادن انجام

14صفحه   

15صفحه   

16صفحه   
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necessary                           الزم       

change                                     تغییر

popular                                 محبوب

exist                                نوجود داشت

point                                         نکته

percent                                    درصد

region                                      ناحیه

range کردن تغییر                              

shop                                 فروشگاه     

price                                      قیمت 

dollar                                        دالر 

artist                                    هنرمند 

quite                                      خیلی 

among                                    میان 

young                                     جوان 

people                                    مردم 

winter                                 زمستان 

bird                                         پرنده 

fly                                    پرواز کردن 

southern                              جنوبی 

country                                  کشور 

more than                           بیش از 

access                                دسترسی 

internet                               اینترنت 

life                                         حیات 

planet                            سیاره          

17 

look at                              نگاه کردن 

picture                                     تصویر

complete                          کردن کامل

sentence                                  جمله

bought(buy)                      خریدن    

18 

appropriate                           مناسب

unit                                           واحد

measure                                   اندازه

should                                        باید

drink                                     نوشیدن

17صفحه   
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water                                          آب

cake                                          کیک

father                                         پدر

buy                                         خریدن

month                                         ماه

meat                                       گوشت

breakfast                               صبحانه

bread                                          نان

ate(eat)                                خوردن  

yesterday                               دیروز 

melon                        هندوانه / طالبی 

19 

number                                   عدد 

stress                                      تکیه 

20 

subject                                    نهاد 

object                                   مفعول 

verb                                        فعل   

adverb                                     قید 

man                                          مرد 

lunch                                      ناهار 

quickly سرعت                               به  

study                            مطالعه کردن 

hard                                      سخت 

old                                            پیر 

woman                                     زن 

fell(fall) down                      افتادن 

baby                                      کودک 

laugh                                 خندیدن 

very                                    خیلی 

loudly                             ا( بلند)صد

cook                                      پختن

chicken                                   مرغ

last                                          قبل

Sunday                             شنبه یک

reading                                   متن

student                            آموزدانش

underline        چیزی خط کشیدن  زیر
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21 

noun               )دستوری(           اسم

well                                       خوب

some               ی       مقداری / تعداد

wrote(write)   نوشتن                    

unscramble     کردن              مرتب

how much       چقدر                     

mother                                   مادر

glass                                      لیوان

lots of               ی                    خیل

street                                   خیابان 

saw(see)                                دیدن 

yard                                       حیات 

a lot of                                   خیلی 

chicken                                    مرغ 

22 

each one                              هر یک 

morning                                 صبح 

now اال                                         ح  

23 

next                                          بعد 
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49 

healthy   سالم         

lifestyle  سبک زندگی            

higher     باالتر         

education  تحصیالت   

usually   ًمعموال      

live  زندگی کردن            

longer     ترطوالنی   

health   سالمت     

improve  بهتر شدن  

visit  مالقات کردن            

friend    دوست      

family   خانواده      

member  عضو         

sit   نشستن     

a lot   زیاد          

increase افزایش دادن            

risk     خطر         

laughter  خنده        

the best  بهترین      

medicine  دارو          

51 

look at   نگاه کردن  

check   عالمت زدن 

people   افراد         

match تطبیق دادنوصل کردن /           

work   کار کردن   

jog   نرم دویدن  

hang out  گذرانیوقت  

eat   خوردن      

surf  گشت و گذار            

climb      باال رفتن    

like  دوست داشتن           

junk food غذای ناسالم             

watch  شا کردنتما             

TV      تلویزیون    

net   اینترنت     

go out  بیرون رفتن              
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every     هر           

morning  صبح         

Mount Damavand کوه دماوند  

last   قبل          

year   سال         

52 

pyramid  هرم          

below   زیر           

circle  دایره کشیدن            

food    غذا           

each day  هر روز       

oil   روغن        

candy   آبنبات       

milk   شیر          

cheese   پنیر          

ice-cream  بستنی       

tomato   فرنگیگوجه  

carrot   هویج        

onion   پیاز          

egg   مرغتخم     

meat   گوشت       

fish   ماهی        

chicken   مرغ          

rice   برنج         

bread   نان           

spaghetti  ماکارونی    

apple   سیب        

orange   پرتقال       

banana   موز          

quince   به            

have   داشتن      

diet  رژیم غذایی              

know   دانستن      

read   خواندن      

following  روپیش       

use  استفاده کردن           

adverb of frequency قید تکرار   

never   هرگز        
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sometimes  گاهی اوقات 

often   گاهی اوقات 

always   همیشه      

show   نشان دادن 

how often هر چند وقت یکبار     

work on  کار کردن با 

computer    کامپیوتر    

(in the) afternoon بعدازظهر   

play with بازی کردن با            

fast food  غذای آماده 

walk to  پیاده رفتن به            

school   مدرسه      

compare with مقایسه کردن           

answer   پاسخ        

classmate  یکالسهم  

53 

rarely   ندرتبه     

couch potato         تحرک و تنبلآدم کم

gain weight وزن اضافه کردن        

depressed  افسرده      

won(win)  برنده شدن 

bank   مخزن       

old   قدیمی      

seen(see)                     دیدن 

each other  یکدیگر      

month   ماه           

call   زنگ زدن   

how is it going?  چطوری؟   

since   از زمانی که 

Norooz   نوروز        

thank  تشکر کردن             

home     خانه         

most   بیشتر       

different  متفاوت     

like   همانند      

game   بازی         

how about ….?  چطور؟ ....    

free time اوقات فراغت             
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football    فوتبال      

nope   نه            

see   فهمیدن    

Thursday  شنبهسه    

really   واقعا         ًً  

come   آمدن        

what?!   !چی؟        

been(be)                      بودن 

there   جاآن          

prefer  ترجیح دادن             

stay   ماندن       

movie   فیلم         

on the weekend آخر هفته   

bought(buy)                   خریدن 

lots of  تعداد زیادی             

too   همچنین    

come on!  !بیخیال     

guess   حدس زدن 

exercise فعالیت ورزشی داشتن 

think   فکر کردن  

a bit   کمی         

fat   چاق         

now   ناال         

54 

actually   ًواقعا         

right   درست       

gain    گرفتن       

kilo   کیلوگرم     

move    تکان دادن  

told(tell)              گفتن           

work with کار کردن با              

sick   بیمار        

somewhere  جایی        

all right   خوب        

when   چه زمانی   

where   کجا           

should     باید          

meet  مالقات کردن            
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orally   شفاهی      

sportsperson  ورزشکار     

favorite   موردعالقه  

sport   ورزش       

55 

expression  اصطالح     

look   نگاه کردن  

practice  تمرین کردن             

vegetable  سبزیجات   

important  مهم          

part   بخش        

healthy   سالم         

diet   رژیم غذایی 

uncle   دایی / عمو 

high   باال           

blood   خون         

pressure  فشار         

doctor   پزشک       

listen   ادنگوش د  

grandfather  پدربزرگ    

heartbeat  ضربان قلب 

sister   خواهر       

measure گیری کردناندازه      

56 

neighbor  همسایه     

heart attack  حملۀ قلبی 

yesterday  دیروز        

serving   )پُرس )غذا 

enough   کافی        

habit   عادت        

smoke  سیگار کشیدن          

harmful   مضر         

everyone  هر کس     

today   امروز        

addiction  اعتیاد       

technology  فناوری      

big   بزرگ        

problem  مشکل      
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57 

physical   جسمانی    

relate  ارتباط داشتن           

body   بدن         

swim   شنا کردن  

calm   امآر          

without   بدون        

worry    نگرانی       

manner   / شیوه رفتار             

balanced  متعادل      

all   هر           

exist  وجود داشتن            

correct   صحیح      

amount   مقدار        

contain   حاوی بودن 

lots of  تعداد زیادی             

fruit   میوه         

green vegetables     سبزیجات خوراکی

recent   اخیر         

happen   رخ دادن    

start  شروع کردن             

short   کوتاه        

ago   قبل          

price   قیمت       

banana   موز          

increase                       افزایش یافتن 

emotional  عاطفی      

emotion  احساس     

said(say)                                 گفتن 

more than  بیشتر از     

prevent  جلوگیری کردن         

something   چیزی       

daily   روزانه        

exercise فعالیت ورزشی          

disease   بیماری      

relationship  رابطه        

way   روش        

which   که           
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people   افراد          

feel  احساس کردن          

behave   رفتار کردن 

towards  نسبت به    

each other  یکدیگر      

58 

life   زندگی      

thought(think)                 فکر کردن 

ever   تا به حال   

live  زندگی کردن            

many  تعداد زیادی             

healthier  ترسالم      

most   بیشتر       

special   خاص       

however  اگرچه       

careful   دقیق        

plan   برنامه        

may   ممکن است 

hurt   آسیب زدن 

need to   باید           

certain   مشخص     

first    اولین         

general   کلی           

measuring  گیریاندازه  

blood   خون          

pressure  فشار         

heartbeat  ضربان قلب 

the most  بیشترین    

also   همچنین    

check  بررسی کردن            

history   سابقه        

way   روش         

understand  فهمیدن    

if   اگر           

anyone   هر کس     

had(have)                          داشتن        

special   خاص         

illness   بیماری      

58صفحه   

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دودرس م        دهیاز کتاب درسیسطرواژگان سطربه

 

98 
 

another   دیگر         

pay attention (to)         توجه کردن به

for example  برای مثال  

help  کمک کردن             

increase افزایش دادن            

risk   ابتال(خطر(  

protein   پروتئین     

oil   روغن        

necessary  الزم          

improve  بهتر کردن 

condition  وضعیت     

effective  مؤثر         

better   بهتر         

others   دیگران      

research  تحقیق      

shown(show)  نشان دادن 

that   که           

social   اجتماعی    

decrease کاهش دادن             

death   مرگ         

sadly   متأسفانه    

some  بعضی / برخی           

relative   فامیل       

often  گاهی اوقات              

these   هااین        

day   روز           

busy (with) سرگرم / مشغول به     

work   کار           

communicate ارتباط برقرار کردن     

59 

addiction  اعتیاد        

harmful   مضر           

take away  از بین بردن 

around   ًحدودا         

hour   ساعت         

smoker  فرد سیگاری             

such as   مثل           

dangerous   خطرناک     
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above all تر از همهمهم            

praying  مناجات کردن           

decrease کاهش دادن             

stress   استرس     

give   دادن        

other   دیگر        

key point نکتۀ کلیدی             

take care (of) مراقبت کردن از        

skim  اجمالی خواندن         

passage   متن         

identify  تشخیص دادن          

topic    موضوع      

writer   نویسنده     

main   اصلی        

idea   ایده / فکر   

message  پیام          

when   زمانی که    

predict  بینی کردنپیش        

guess   حدس زدن 

what    چیزی که     

before   قبل          

fully   ًکامال         

carefully  دقتبه       

follow  دنبال کردن             

step   مرحله       

title   عنوان       

look at  نگاه کردن به            

photo   عکس       

last   آخر          

line   خط          

each   هر           

paragraph بند / پاراگراف           

quickly   به سرعت   

every   هر           

details   جزئیات     

find   پیدا کردن  

write   نوشتن      

ask   پرسیدن    
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what   چیست      

say   گفتن        

60 

comprehension  فهم / درک 

following  روپیش      

then   سپس       

number   عدد         

discuss   بحث کردن 

lives(life)                              زندگی 

need   نیاز داشتن 

skim         اجمالی خواندن  

scan   سریع و دقیق خواندن 

information  اطالعات    

how   چگونه       

factor   عامل        

61 

prefix   پیشوند      

suffix   پسوند       

letter  با(حرف )الف             

group   گروه         

beginning  آغاز          

meaning  معنی        

again   دوباره       

opposite مخالف / متضاد         

middle   میان         

rewrite  کردن         بازنویسی  

unimportant  بی اهمیت  

impossible  غیرممکن   

incorrect  نادرست     

dislike  دوست نداشتن          

midday   نیمروز       

62 

add  اضافه کردن             

end   انتها         

different  متفاوت     

change (into) تبدیل کردن             

verb   فعل          

noun   اسم          
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noun maker  سازاسم     

function  عملکرد     

adjective maker  سازصفت   

translate ترجمه کردن            

translator  مترجم      

happy   خوشحال   

happiness  شادی       

create   ساختن     

creation تولید / خلق             

use  استفاده کردن           

useful   مفید        

danger   خطر        

dangerous  خطرناک    

rain   باران         

rainy   بارانی        

nature   طبیعت     

natural   طبیعی      

slow   کند          

slowly   کندیبه     

63 

disagree مخالفت کردن          

midterm  ترممیان    

unsafe   ناامن        

image   تصویر       

reality   واقعیت      

incomplete  صناق        

disorder  اختالل      

unfortunately  متأسفانه    

scanner  دستگاه اسکن           

powerful  قدرتمند    

homeless  خانمانبی  

paper   کاغذ        

replay  دوباره نمایش دادن     

invitation  دعوت       

cultural   فرهنگی     

famous   مشهور      

fourth   هارمچ       

form   شکل        
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given(give)                             دادن 

care   مراقبت     

64 

text   متن         

influence  تأثیر         

century   قرن         

mobile phone  تلفن همراه 

change   تغییر دادن 

laptop   تاپلپ      

especially  ًمخصوصا    

everywhere  جا هر       

reason   دلیل        

even   حتی        

slept(sleep)                       خوابیدن  

well   خوبیبه     

eaten(eat)                           خوردن 

properly  درستیبه   

quit   رها کردن  

like   همانند      

daily   روزانه        

exercise ت ورزشیفعالی          

attend  شرکت کردن              

event   رویداد        

chosen(choose) انتخاب کردن              

unhealthy  ناسالم        

rethink به چیزی فکر کردن دوباره         

scientist  دانشمند     

time   دوران        

medicine  دارو           

medical   کیپزش       

invention  اختراع       

save   نجات دادن 

let    اجازه دادن                            

anti-cancer ضد سرطان              

drug   دارو          

antibiotic بیوتیکآنتی              

cure  درمان کردن             

patient   بیمار         
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technological وط به فناوریمرب       

found(find)                                یافتن 

key   پاسخ        

secret   راز           

human   انسان       

body   بدن         

develop   پیشرفت    

fight   جنگیدن    

early   ابتدایی      

stage   مرحله       

as  طور کههمان            

65 

affirmative  مثبت       

start  شروع کردن             

business  کاروکسب  

letter   نامه          

negative  منفی        

forget  فراموش کردن          

accident  سانحه       

finish   تمام کردن 

interrogative  سؤالی       

farmer   کشاورز      

hard   سختیبه    

produce  تولید کردن 

66 

tell   گفتن        

present perfect tense زمان حال کامل 

underline خط کشیدن             

choose  انتخاب کردن           

year old  چند ساله   

retire  بازنشسته شدن         

interesting  جالب        

be born (into) در نمتولد شد           

nurse   پرستار       

gave(give)          دادن 

normal   عادی        

kid   کودک       

become تبدیل شدن              
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firefighter  نشانآتش   

after   بعد از       

university  دانشگاه     

join   پیوستن     

fire service  نشانیآتش  

difficult   دشوار       

exciting   مهیج        

job   شغل        

mission   مأموریت    

past   اخیر         

honestly  صادقانه     

remember به یاد آوردن             

of course  البته         

know   دانستن     

for sure   ًمطمئنا      

minute   دقیقه        

as   عنوانبه     

67 

example  مثال        

known(know)                          دانستن

has got   داشتن      

yet   هنوز         

talk  صحبت کردن           

done(do)                     انجام دادن        

since  از زمانی که               

for   طی          

ever   حالتابه     

study  مطالعه کردن            

68 

also   همچنین    

phrasal verb فعل دوبخشی           

would like  خواستن    

leave   گذاشتن     

message  پیام          

later   ًبعدا          

check in  ورود         

room   اتاق          

get up   بیدار شدن 
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early in the morning صبح زود         

given(give) up                             رها کردن

grew(grow) up                         بزرگ شدن

hurry up!   !عجله کن      

late   دیر              

look after مراقبت کردن              

excellent  عالی            

cook   آشپز            

turn off  خاموش کردن               

washing machine        ماشین لباسشویی

too much  خیلی زیاد     

noise   صداسرو       

wake up  بیدار شدن   

early   زود             

still     هنوز           

asleep   خواب          

69 

speaking صحبت کردن              

experience  تجربه         

travel   سفر         

mars   مریخ        

learn   یادگرفتن   

recently  ًاخیرا        

why   چرا          

take   گرفتن      

Spanish   اسپانیایی   

class   کالس       

last   قبل         

Monday  دوشنبه     

spend   گذراندن    

pattern   الگو          

once   یک بار      

later   ًبعدا          

70 

fill in   کردن پر    

blank   جای خالی 

team   تیم          

quit   ترک کردن 

69صفحه   

70صفحه   
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box   جعبه        

series   سریال       

poem   شعر         

paper boat قایق کاغذی             

travel   سفر کردن 

the south  جنوب       

golf   گلف         

climb   باال رفتن    

Mount Everest  کوه اورست 

moon   ماه           

take part (in) شرکت کردن در        

the Olympics  المپیک     

71 

thus   بنابراین     

stress  تأکید کردن             

watch out! !مواظب باش            

come back!  !برگرد       

sit down!  !بنشین      

go away!  شو! دور     

take care! !مراقب باش             

situation  موقعیت     

emergency اضطراری موارد          

case   مورد         

carry   حمل کردن 

stress   فشار         

appropriate  مناسب      

get away!  !دور شو     

turn round!  !برگرد       

wake up!  !بیدار شو   

72 

writing   نوشتن      

gerund   اسم مصدر  

cycling  سواریدوچرخه          

object   مفعول       

singular    مفرد         

form  تشکیل دادن            

plural   جمع         

jogging   دویدن نرم  

71صفحه   

72صفحه   
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sport   ورزش       

sometimes گاهی اوقات             

follow  ندنبال کرد             

fun   سرگرمی    

take photo عکس گرفتن            

hobby   سرگرمی    

take time        زمان بردنطول کشیدن / 

73 

complete کامل کردن              

fat   چاق         

train   قطار         

cheap   ارزان        

safe   ایمن        

goal   هدف        

regular   مداوم       

hint   تذکر        

notice   هشدار      

before   قبل         

mean   معنی دادن 

forbid  ممنوع کردن            

here   اینجا        

smoking سیگار کشیدن          

parking  پارک کردن              

74 

love            دوست داشتن 

finish   تمام کردن 

give up   ترک کردن 

imagine   تصور کردن 

keep on   ادامه دادن  

practice  تمرین کردن             

describe توصیف کردن           

recreational  تفریحی     

activity   فعالیت      

shopping  خرید کردن 

go biking سواری کردندوچرخه  

common  رایج          

go fishing  یگیریماه  

go skating سواریاسکیت           

73صفحه   

74صفحه   
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go sailing  دریانوردی  

go skiing اسکی کردن             

go jogging  نرم دویدن 

go running  دویدن      

go swimming  شنا کردن  

75 

then   سپس       

rain   باران        

volleyball  والیبال      

using  با استفاده از             

76 

confuse  اشتباه گرفتن           

present progressive     حال استمراری

underlined خط کشیده شده       

cycle  سواری کردندوچرخه  

right now  نهمین اال  

scientific  علمی       

hiking   رویپیاده   

 

 

gerund   اسم مصدر  

preposition  حرف اضافه 

against   فبرخال      

and so on  و غیره       

good at  خوب / ماهر در          

German  آلمانی        

interested in مند بهعالقه               

tennis   تنیس         

village  دهکده / روستا          

soon   زود            

tired of   خسته از    

dish   ظرف         

come      آمدن                                  

79 

report   گزارش      

based on  بر اساس    

heard(hear)                           شنیدن   

just   نهمین اال  

75صفحه   

76صفحه   

79صفحه   

77صفحه   
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a few   تعدادی از   

list  فهرست کردن           

suggest  پیشنهاد کردن          

title   عنوان       

in pairs   نفریدو     

rest   قیهب         

change   تغییر دادن 

too much  خیلی زیاد  

dangerous  خطرناک    

busy   شلوغ        

big   بزرگ        

cities(city)                               شهر  

rush   عجله کردن 

work   محل کار    

made(make)              ساختن / کردن 

physically  جسمانی    

active   فعال         

cook   پختن        

prepare   آماده کردن 

healthy   سالم         

food   غذا          

unhealthy  ناسالم       

snack   تنقالت      

type   نوع          

diet  رژیم غذایی              

taste   ذائقه         

young   جوان        

prefer  ترجیح دادن             

homemade  خانگی      

dish   غذا          

risk  به خطر انداختن        

sleep   خواب        

disorder  اختالل      

seem  به نظر رسیدن          

simple   ساده         

cause   ایجاد کردن 

serious   جدی        
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25 

healthy    سالم        

lifestyle  سبک زندگی            

26 

get ready آماده شدن               

match تطبیق دادنوصل کردن /          

sentence  جمله        

picture   تصویر       

eat   خوردن      

balanced  متعادل      

proportion  نسبت       

food   غذا           

drink   نوشیدن     

enough   کافی         

water   آب           

a day   در روز       

quit  ترک کردن               

habit   عادت        

dinner   شام          

before   قبل          

sleep   خوابیدن    

write   نوشتن      

name   نام           

sport   ورزش       

27 

read   خواندن     

comprehension درک / فهم              

modern   جدید        

both   هر دو       

positive   مثبت        

negative  منفی        

effect   تأثیر         

people           مردم 

Lives(life)                                 زندگی    

technology  فناوری      

enable  قادر ساختن             

have   داشتن      

25صفحه   

26صفحه   

27صفحه   
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easy   آسان        

access   دسترسی   

information  اطالعات    

become تبدیل شدن             

more   بیشتر       

creative   خالق        

experience تجربه کردن             

fast   سریع        

communication  ارتباط       

travel   سفر کردن 

easier   ترآسان      

comfortable  راحت       

life   زندگی      

ever   حالتابه     

imagine   تصور کردن 

world   جهان        

without   بدون        

internet  اینترنت     

tablet   تبلت         

mobile phone  تلفن همراه 

airplane  هواپیما      

vacuum cleaner  جاروبرقی   

cannot   نتوانستن   

as  طور که همان            

miracle   معجزه       

time   دوران        

using  استفاده کردن           

change   تغییر دادن 

harmful   مضر          

way  طریق / روش            

century   قرن          

as well   طور همان  

some  برخی / بعضی           

dangerous  خطرناک    

health   سالمت      

harm   آسیب       
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body   بدن         

surf   وگذارگشت  

long   طوالنی      

hour   ساعت       

increase افزایش دادن            

blood   خون         

pressure  فشار         

cause  ایجاد کردن              

sleep   خواب       

problem  مشکل      

play   بازی کردن 

video game بازی ویدیویی           

for hours  هاساعت    

make   ساختن     

nervous   مضطرب    

heart   قلب         

system   سیستم     

listen   گوش دادن 

music   موسیقی    

by   وسیلۀبه     

headset        هدست 

hearing   شنوایی     

even   حتی        

brain   مغز          

28 

wrong   اشتباه       

create  ایجاد کردن              

type   نوع          

addiction  اعتیاد       

strange   عجیب      

call   نامیدن      

someone  کسی        

addict   معتاد        

serious   جدی        

control  کنترل کردن            

various   متفاوت     

28صفحه   
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kind   نوع          

in particular مشخصطور به          

smartphone تلفن هوشمند           

like  دوست داشتن           

socialize with معاشرت کردن با       

instead   جایبه      

prefer  ترجیح دادن             

alone   تنها          

spend   گذراندن    

lots of  مقدار زیادی             

time   زمان         

work   کار کردن   

device   دستگاه      

depressed  افسرده      

impatient  عجول       

specialist  متخصص   

found(find)                            یافتن     

different  متفاوت     

cure  درمان کردن             

avoid  دوری کردن             

member  عضو         

daily   روزانه        

exercise  تمرین       

limit  محدود کردن            

also   همچنین    

need to   باید          

enjoy   لذت بردن  

nature   طبیعت     

plan   نقشه        

29 

depression  افسردگی   

who   چه کسی   

cure   درمان       

idea   ایده / فکر  

paragraph بند / پاراگراف           

skim          اجمالی خواندن  

29صفحه   
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text   متن         

topic   موضوع      

30 

vocabulary  واژگان      

definition  تعریف       

relate   ربط داشتن 

emotion  احساس     

worry   نگرانی       

part   بخش        

exist  وجود داشتن            

correct   درست       

amount   مقدار        

happen   رخ دادن    

start  شروع کردن             

short   کوتاه        

prevent جلوگیری کردن                      

improve بهتر کردن              

valuable  ارزشمند  

friendly   دوستانه     

worthy   ارزشمند    

percent   درصد       

number   تعداد        

measure  گیریاندازه  

society   جامعه       

diet   غذاییرژیم              

wellness  خوبیسالمتی /         

always   همیشه      

usually   ًمعموال      

often  گاهی اوقات             

rarely   ندرتبه     

physical   جسمانی    

calm   آرام          

emotional  عاطفی      

recently  ًاخیرا        

31 

column    ستون       

30صفحه   

31صفحه   
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possible  ممکن       

direct   مستقیم     

able   قادر         

32 

phrase   عبارت       

under   زیر           

check  بررسی کردن            

general   کلی          

health   سالمت      

junk food غذای ناسالم             

smoke  سیگار کشیدن          

hang out with با )تفریح(گشتن        

pray  مناجات کردن           

too much خیلی زیاد                 

gain weight وزن زیاد کردن         

healthy   سالم        

unhealthy  ناسالم       

33 

fill in  کامل کردن             

blank   جای خالی 

serving   )پُرس )غذا 

heart attack  حملۀ قلبی 

pressure  فشار         

measure گیری کردناندازه      

live  زندگی کردن            

verb   فعل         

noun   اسم         

adjective  صفت        

adverb   قید          

need to   باید          

have   خوردن      

vitamin   ویتامین     

mineral   مادۀ معدنی 

dish   غذا           

calories   کالری       

per   ازایبه       

nurse   پرستار       

32صفحه   

33صفحه   
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take   گرفتن       

almost   ًتقریبا        

Gave(give)                              دادن 

there   جاآن          

thought   ایده / فکر   

hard   سخت       

work  کار / محل کار           

ahead   در پیش     

34 

grammar  دستور زبان 

form   شکل        

finish   تمام کردن 

yet   هنوز         

ever   حالبهتا     

storybook کتاب داستان            

worker   کارگر        

factory   کارخانه     

job   شغل        

since   از زمانی که 

list   فهرست     

what   چیزی که   

press   اتو کردن   

shirt   پیراهن      

grocery   باروخوار     

math   ریاضی       

exercise  تمرین       

wash   شستن      

call   زنگ زدن   

clean   تمیز کردن 

35 

read                                         خواندن  

Indian   هندی       

36 

appropriate  مناسب      

two-word verb ایکلمهفعل دو          

present perfect tense زمان حال کامل 

 

34صفحه   

36صفحه   

53صفحه   
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37 

pronunciation  تلفظ         

say   گفتن        

phrase   عبارت       

stress  استرس / فشار           

both   هر دو       

part   بخش        

Look out! !مواظب باش             

Come back!  !برگرد       

Sit down!  !بنشین      

Go away!  !دور شو     

Take care! !مراقب خودت باش    

38 

writing   نوشتن      

tired of   خسته از    

hearing   شنیدن     

about   مورددر      

circle  دایره کشیدن            

gerund     اسم مصدر  

39 

plan  ریزی کردنبرنامه       

future   آینده        

good at  خوب / ماهر در          

flat   پنچر           

tire الستیک / تایر ماشین               

Swim                                   شنا کردن    

every other week یک هفته در میان   

note   یادداشت    

40 

paint   رنگ کردن 

shut   بستن        

meet  مالقات کردن            

think of  اندیشیدن به             

interesting  جالب          

mind اهمیت دادن                                      

mile  کیلومتر( 6.1مایل )معادل        

 

37صفحه   

38صفحه   

40صفحه   

39صفحه   
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art  هنر                       

increase افزایش دادن            

brain   مغز          

activity   فعالیت      

learn  یاد گرفتن                

math   ریاضی       

science    علم          

creative   خالق        

sociable مشرب(اجتماعی)خوش            

at least    حداقل      

different   متفاوت     

meaning  معنی        

  

carpet           فرش        

pottery   ظروف سفالی سفالگری /         

tilework کاریکاشی               

painting              نقاشی       

calligraphy    خطاطی     

 

complete   کامل کردن               

following  روپیش                    

necessary   الزم          

soft   نرم                         

warm  گرم                         

seem  به نظر رسیدن        

poem  شعر                       

collection  مجموعه                  

mosque  مسجد                    

feel   احساس کردن        

artwork اثر هنری                              

cheerful         شادمان                 

uncertain  نامطمئن                 

worried  نگران                     

bored   کسل                      

tired    خسته                     

proud   مفتخر / مغرور        

hopeful  امیدوار                   

81صفحه   

83صفحه   

84صفحه   
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depend on                 بستگی داشتن به

discount  تخفیف      

product   محصول     

pack  بندی کردنبسته       

tourist   گردشگر    

look for  دنبال چیزی گشتن    

handicrafts دستیصنایع             

find   یافتن                     

range of  از انواعی                 

 

hand-made  سازدست                 

product  محصول                  

carpet   فرش                      

pottery  سفالگری / ظروف سفالی           

tilework                             کاریکاشی

sell   فروختن                  

metalwork  سازدست اشیای فلزی  

expensive  گران                      

price   قیمت                     

depend on بستگی داشتن          

size  اندازه                     

instead   در عوض                 

take   گرفتن                    

percent  درصد                     

discount  تخفیف                   

calligraphic  شدهخطاطی              

tile   کاشی                     

both   هردو                      

item  محصول                   

actually   در حقیقت  

workshop   کارگاه       

store   فروشگاه                  

member عضو                        

business وکارکسب                

lucky   شانسخوش             

lovely   زیبا                        

really   ًواقعا                        

85صفحه   
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appreciate تحسین کردن                   

culture   فرهنگ                    

art   هنر                         

interested in  مند بهعالقه              

check   نگاه انداختن             

booklet  کتابچه                    

famous   مشهور                    

village  روستا                     

decorative  تزئینی                    

wall clock دیواریساعت           

craftsmen(craftsman) صنعتگر        

craftswomen(craftswoman)   صنعتگر

hard-working   کوشسخت  

vast   وسیع                     

 

weave  بافتن                     

gold   طال                        

silver  نقره                       

valuable  ارزشمند                   

metal  فلز                           

fingerprint  انگشتاثر                

unique  فردمنحصربه             

diversity تنوع                        

 

custom   رسم                        

traditional  سنتی                       

usual   معمول                      

area    ناحیه                       

local   محلی                      

 

identity  هویت                      

search  جستجو کردن            

reflect   نشان دادن               

show   نشان دادن               

love  عشق / عالقه            

nature  طبیعت                      

humankind بشر                          

appreciate      قدردانی کردن / ارج نهادن

87صفحه  
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value   ارزش قائل شدن        

society   جامعه                     

 

create   خلق کردن              

imagination  تخیل                     

skill   مهارت                    

identity  هویت                     

nation   ملت                       

reflect   نشان دادن               

history   تاریخ                      

in fact  در حقیقت               

handicrafts  دستیصنایع             

mean    منظور داشتن           

decorative  تزئینی                    

item  حصولکاال / م           

skillful   ماهرانه                    

economy  اقتصاد                    

introduce  شناساندن                

produce  تولید کردن              

income   درآمد                     

come from  به دست آمدن از       

artistic   هنرمندانه                

works   آثار                        

including  شامل                     

pottery سفالگری / ظروف سفالی           

painting نقاشی                    

calligraphy خطاطی                  

rug  فرش / قالیچه             

travel across    سفر کردن به سرتاسر 

get back home  به خانه برگشتن          

excellent  عالی                      

as   عنوانبه                  

souvenir  سوغاتی                  

 

quite   خیلی                     

famous   مشهور                    

all around  سراسر                    

the world دنیا                       

90صفحه  

91صفحه  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سهدرس           دهمیازدرسی سطر کتاب واژگان سطربه
 

122 
 

collection مجموعه / کلکسیون   

name   نام بردن                 

richest   ترینغنی                 

cultural  فرهنگی                  

diversity تنوع                      

among   میان                      

moral   اخالقی                   

social   اجتماعی                 

value   ارزش                     

natural   طبیعی                    

beauty   زیبایی                    

vast    وسیع                     

unique   فردمنحصربه             

artwork  اثر هنری                 

wood  چوب                     

metal   فلز                        

simple   ساده                      

material  مواد                       

appreciate  قدردانی کردن          

skill   مهارت                      

weave   بافتن                       

silk    / ابریشمیابریشم    

take to  ( به/کسیبردن )چیزی             

homeland وطن / زادبوم            

recognize  شناختن                  

reference  اشاره                     

instead of جایبه                    

repeat   تکرار کردن              

place  مکان                       

idea  ایده                         

reference word )کلمات اشاره )ضمیر   

look out  توجه داشتن/کردن به  

common  رایج                       

nearby   نزدیک / مجاور       

especially ًمخصوصا                 

former  قبلی                      

 

above   باال                         
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strategy راهکار                    

find   یافتن                     

refer to  اشاره داشتن به         

information اطالعات                  

economy  اقتصاد                     

discuss  بحث کردن              

artist   هنرمند                   

nation  ملت                       

  

antonym  متضاد       

opposite   مخالف      

meaning  معنی        

sometimes  گاهی اوقات              

different   متفاوت     

prefix   پیشوند      

dislike  دوست نداشتن          

careful   بادقت       

careless  دقتبی                   

develop  رشد دادن                

column   ستون       

 

decrease                          کاهش دادن

produce  تولید کردن              

quickly  سرعتبه                 

sadly   متأسفانه                 

greatly   زیاد                       

slowly   کندیبه                  

rise  برخاستن                 

reflect  نشان دادن               

well-known مشهور                    

ugly                                           زشت

 

neighbor همسایه                   

craftsman صنعتگر                  

artwork  اثر هنری                 

enjoy   لذت بردن از             

artist  هنرمند                   

understand          فهمیدن           
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special   ویژه                        

pottery  سفالگری                 

appreciate قدردانی کردن          

value  ارزش                     

successful  موفق                     

artist  هنرمند                   

really   ًواقعا                      

future  آینده                     

education  تحصیالت                

experience تجربه                     

create   خلق کردن / ساختن   

 

Phone                           تماس گرفتن 

visit   بازدید کردن             

bazaar  بازار                       

jump into  پریدن در                 

prize    جایزه                     

question  سؤال                     

correctly درست                    

 

successful  موفق                     

farmer  کشاورز                   

artist  هنرمند                   

satisfied راضی                     

   

bored with  خسته از    

present   کنونی       

amused by  سرگرم                    

totally   ًکامال                      

confused گیج                       

explain  توضیح دادن                          

often    اغلب                      

depressed about                    افسرده

weight  وزن                       

excited  زده / خوشحالهیجان  

truth   حقیقت                   

frightened  ترسان / ترسیده         

death   مرگ                      
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interested in  مندعالقه                 

greatly   زیاد                       

surprised at  غافلگیر                   

tired of  خسته از                 

 

result  نتیجه                     

certain   خصوصمشخص / به   

conditions  شرایط                    

to be met  برآورده شدن            

present time زمان حال                

store   فروشگاه                  

pottery work ظروف سفالی            

plan  برنامه                     

 

have to  باید                       

achieve  دست یافتن              

take part  نقش داشتن             

charity  کار خیر                   

historical sites  اماکن تاریخی           

 

draw  کشیدن                                

upward  باالروبه                   

downward  پایینروبه                

arrow   کمان                     

  

infinitive    مصدر        

for instance  / نمونهبرای مثال      

subject     نهاد                       

natural  طبیعی                   

object    مفعول      

handicraft دستیصنایع            

 

most common    ترینرایج   

choose                   انتخاب کردن          

expect    انتظار داشتن            

decide                 تصمیم گرفتن          

remember   به خاطر سپردن        

want                     خواستن                                    
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try     تالش کردن             

promise               قول دادن                                          

attempt   تالش کردن             

forget                            فراموش کردن            

agree   قبول کردن        موافقت کردن /  

wait                      صبر کردن                                  

learn  یاد گرفتن               

leave    ترک کردن              

catch   گرفتن                    

turn off  خاموش کردن          

decide   تصمیم گرفتن          

mistake  اشتباه                    

 

negative منفی                     

make noise سروصدا کردن          

use  استفاده کردن           

infinitive مصدر                     

adjectives صفت                     

became(become)                    شدن

classmate  کالسیهم  

year  سال                      

really  ًواقعا                      

sad  ناراحت                   

leave  ترک کردن              

soon  زود                        

  

common  رایج         

careful  بادقت                    

amazed زدهشگفت                             

certain  مشخص                  

ashamed زده / شرمندهخجالت   

glad  خوشحال                 

fortunate          شانسخوشبخت / خوش 

shocked شوکه                     

lucky  شانسخوش             

sorry  متأسف / غمگین       

surprised زدهشگفت               

above  باال                        
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write  نوشتن                    

sentence جمله                     

yourself خودت / خودتان        

gerund  اسم  فعل                 

  

listen to گوش کردن             

first  اولین                      

part  بخش                     

report  گزارش                    

fill in  پر کردن                  

blank  جای خالی               

based on بر اساس                 

heard(hear) شنیدن                   

art  هنر                       

helpful  مفید                      

people  مردم                      

make  ساختن                   

refer to  اشاره داشتن به           

last  آخرین                    

line  خط                         

conditional شرطی                    

the rest  ماندهباقی                   

improve بهبود بخشیدن         

physical  جسمی                    

mental )مغزی)روحی و روانی              

emotional عاطفی                     

wellness سالمتی                   

in a right way به روش درست         

able  توانا                         

communicate   حالی کردن / مطلع کردن 

feelings  احساسات                

relationship رابطه                        

each other   یکدیگر      

power  نیرو                         

decrease کاهش دادن             

risk  احتمال                   

illness  بیماری                   

such as  از قبیل / مثل         
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heart attack حملۀ قلبی                 

get along از عهده بر آمدن        

stress  فشار عصبی                              

enjoy برخوردار شدن از                      

pleasure لذت                           

make  ساختن                     

artwork   اثر هنری                  

try امتحان کردن                           

draw  کشیدن                    

object  شیء                        

take note                 یادداشت برداشتن 
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art  هنر                       

culture  فرهنگ                   

  

greet سالم و احوالپرسی کردن           

each other یکدیگر                   

differently (طوربه) متفاوت        

around  سراسر                    

the following  روموارد پیش           

way  روش                      

match  تطبیق دادن             

action  عمل                      

handshaking        دست دادن 

bowing  تعظیم کردن            

hugging  در آغوش گرفتن       

palms کف دست                               

   

lifestyle سبک زندگی                         

system  نظام مجموعه /         

shared  مشترک                  

belief  اعتقاد                     

common رایج                       

society   جامعه       

often   اغلب         

think   فکر کردن  

clothing  لباس                     

element جزء سازندۀ چیزی      

include  شامل شدن              

custom   رسم         

value  ارزش                       

behavior رفتار                        

artifact   مصنوعات هنری       

therefore           بنابراین     

combination  ترکیب      

thought  فکر                       

feeling  احساس                  

44صفحه   

43صفحه   

46صفحه   

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سهدرس           دهمیاز کارسطر کتاب واژگان سطربه
 

130 
 

attitude رویکرد / نگرش                      

billion میلیارد                                   

earth زمین                                      

imagine  تصور کردن              

exist  وجود داشتن            

no matter مهم نیست              

face   شدنمواجه             

different متفاوت                   

lives(life) زندگی                    

ways of living  روش زندگی             

usually  ًمعموال                    

according to  طبق         

right  درست                    

wrong  غلط                       

 

respect  احترام گذاشتن         

important مهم                         

experience تجربه                       

step گام                                         

accept   پذیرفتن                    

other than غیر ازبه                   

respectful  مؤدب                      

spend  گذراندن / صرف       

reflecting دهندۀنشان             

great  عالی                       

interest کنجکاو کردنکردن  جلب توجه/   

easier  ترآسان                    

most  بیشتر                     

 

scan خواندن )ولی دقیق( اجمالی    

information  اطالعات    

how many  چه تعداد   

combination  ترکیب      

clothing  لباس                       

lifestyle    زندگیسبک           

respect  احترام گذاشتن       
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often  اغلب                      

 

antonym  متضاد       

similar  مشابه                      

false  غلط                        

unimportant اهمیتبی                

nation  ملت                       

society  جامعه                     

economy اقتصاد                    

produce تولید کردن            

create  خلق کردن              

collect  جمع کردن                

vast  وسیع                     

beauty  زیبایی                    

great  عالی                       

right  درست                    

true  صحیح                    

wrong  غلط                      

correct  صحیح                    

odd  ناهماهنگ               

  

column  ستون                       

form  شکل                     

simple  ساده                      

diverse  متنوع                     

 

weave  بافتن                       

appreciate قدردانی کردن          

name  نامیدن / نام بردن      

suffix  پسوند                      

complete   کامل کردن 

suitable  مناسب                    

  

earn  کسب کردن             

get  به دست آوردن       

hurry  عجله کردن            
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miss   از دست دادن        

meet  مالقات کردن            

clean  تمیز                         

public transportation   ونقل عمومیحمل

 

conditional  شرطی       

pass  قبول شدن                

  

pronunciation  تلفظ          

appropriate  مناسب      

intonation طرز تلفظ جمله        

hurry up عجله کن                

  

lend  قرض/ وام دادن       

translator مترجم                    

hope امید داشتن / امیدوار بودن         

agree موافقت/ قبول کردن                

plan  برنامه ریزی کردن    

begin  شروع کردن             

 

dangerous خطرناک                   

(in the) pool  استخر         

surprised  زدهشگفت  

sorry  متأسف / ناراحت        

mistake  اشتباه                     

3 

advise نصیحت/ توصیه کردن              

essay  مقاله / انشا              

turn on  روشن کردن             

market  بازار                        
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sense  حس                      

appreciation قدردانی                  

interesting جالب                     

facts  حقایق                      

others  دیگران                   

lower  کاهش دادن             

blood  خون                      

pressure فشار                      

kindness مهربانی                  

boost  باال بردن                 

strength قدرت                     

elderly  سالمند                   

advice  نصیحت                   

improve بهبود بخشیدن          

take care of مراقبت کردن           

grandchild نوه                        

brain  مغز                       

function عملکرد                   

memory حافظه                    

 

following  روپیش                     

picture  تصویر                       

check   عالمت گذاشتن         

appropriate  مناسب                     

behaviors  رفتار                        

match   تطبیق دادن             

selected شدهانتخاب               

sentences جمالت                     

respect          احترام گذاشتن 

parents  والدین                      

have to                          باید 

members   اعضا                         

each other یکدیگر                   

donate  اهدا کردن               

 

famous  مشهور                        

read about  مطالعه کردن درباره    
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positive  مثبت                     

adjective صفت                     

polite   مؤدب                      

cruel   ظالم                      

lazy                        تنبل 

kind                      مهربان  

loving  مهربان                       

careful   بادقت                     

 

take temperature             گرفتن تب 

physician پزشک                    

regard  به حساب آوردن        

dedicated فداکار / متعهد          

spare no pains کردناز هیچ تالشی دریغ ن  

distinguished متمایز                    

not surprisingly طبق انتظار              

found  کردن تاسیس          

medical  پزشکی                    

center  مرکز                      

caught(catch)   ن    گرفت  

terrible   شدید                     

flu آنفوالنزا                                  

stay   ماندن                     

get better بهتر شدن                

nurse  پرستار                     

ever  حالبهتا                                  

hear of   شناختن                  

guess   گمان کردن               

sure about مطمئن از                   

to be born  زاده شدن                  

receive  دریافت کردن            

diploma مدرک تحصیلی         

 abroad   ازکشور(   خارجبه(   

medicine طب                          

 come back  برگشتن                   

homeland میهن                       

found  کردن    تاسیس                       

close         رابطه(   نزدیک(       
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generous  بخشنده                  

 

to   تا / تا اینکه              

cure   درمان کردن             

sick   بیمار                      

friendly  مهربان                   

helpful   مفید/یاور               

regard                      به حساب آوردن 

as   عنوانبه                  

it’s a pity! !حیف                      

such   چنان                     

great   بزرگ                      

university دانشگاه                    

professor استاد                     

textbook  کتاب                      

disease  بیماری                   

taught   آموخت                   

interesting جالب                      

orally  ًشفاها                     

TV series  تلویزیونیسریال        

 

practice  تصویر                       

sofa   مبل                         

all the time همیشه                     

really   ًواقعا                         

shout at    (            سر کسی)فریاد زدن 

grandfather پدربزرگ                   

feed   غذا دادن                    

pigeon  کبوتر                         

louder  بلندتر                        

grandmother مادربزرگ                   

hard of hearing        شنواکم       

 

village  روستا                                       

near  نزدیک                                      

hug در آغوش گرفتن                       

lap  داماندامن/                               
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burst into tears              زیر گریه زدن        

cry  گریه کردن                              

Suddenly    ناگهان                    

score  امتیاز                      

 repeatedly ًمکررا                      

 many times بارها                       

politely  مؤدبانه                    

forgive  بخشیدن                 

 being   بودن                       

angry with  عصبانی از                

forgave  بخشید                    

breaking شکستن                  

vase  گلدان                      

calmly  طور( آرام)به             

quiet    آرام                        

 way  طور / طرز               

slowly  آهسته                    

diary  دفتر خاطرات          

 record  ثبت کردن                

 thoughts  افکار                        

feelings  احساسات                

  

spring   بهاری                       

replied(reply)   پاسخ دادن  

after a few minutes پس از چند دقیقه 

second  دوم                          

time  دفعه                         

just   همین االن                 

pigeon  کبوتر                        

a little while مدت کوتاهی            

keep   ادامه دادن به کاری    

again and again پشت سر هم            

kindly   با مهربانی                

pause  مکث کردن              

aloud  با صدای( بلند(          

 

suddenly  ناگهان                     
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once   روزی                       

cared for مراقبت کردن           

generation ساختن                    

comprehension درک مطلب             

strategy  راهکار                    

whereby  که( به آن طریق(     

reader   خواننده                   

meaningful  دارمعنی                  

points   نکات                      

main   مهم                       

ideas   ایده                       

text  متن                       

rather than  جایبه                    

provide  فراهم آوردن             

follow   پیروی کردن از          

steps  هاگام                       

common  رایج                        

possible  ممکن    مالیاحت/   

person   شخص                    

object  ءشی                      

description توصیف                    

process  فرایند                    

 location  مکان                     

reason   علت                      

quantity کمیتتعداد/          

 

passage  متن                         

generate  ساختن                     

at least   حداقل                      

skim  اجمالی خواندن         

refer to  اشاره داشتن به         

 

vocabulary واژگان                      

development رشد                        

collocation نشین/همهمایند      

often   اغلب                        

go together  بودنبا هم               

other   دیگر                        
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combination  ترکیب                    

sound   به نظر رسیدن          

native  بومی                      

speakers متکلم                    

on the other hand          از طرف دیگر

unnatural  غیرعادی                  

meal   وعدۀ غذایی              

normal   متعارف                     

strong wind  باد شدید                 

heavy rain  باران شدید              

make a mistake ه کردناشتبا            

do exercise  تمرین کردن             

 

without  بدون                        

conversation مکالمه                      

matching تطبیق دادن              

right  راست                      

column  ستون                      

classmate کالسیهم                

look for  دنبال چیزی گشتن    

  

poet شاعر                                   

Sometime زمانی                      

childhood کودکی                   

receive  آموختن                  

religious مذهبی                   

education تحصیالت                

by heart از حفظ                   

mostly   بیشتر                     

special  خاص                       

type   نوع                         

poetry   شعر                        

is called  نامیده شدن             

Ghazal  غزل                        

emotions  احساسات                

ethics   اخالقیات                 

collection  مجموعه                  

poems اشعار                                    
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divan دیوان                                  

Translate into ترجمه کردن به          

countless  شماربی                  

languages  هازبان                    

including  از قبیل                   

inspiration  الهام                      

author  مؤلف                     

around the world سراسر دنیا 

active   معلوم                     

passive  مجهول                   

make pancakes  رست کردنپنکیک د  

discover کشف کردن             

scientist دانشمند                  

solution to  حلراه                    

problems مشکالت                 

medicine  دارو                       

to cure   درمان کردن             

cancer  سرطان                   

Anno Domini  بعد از میالد مسیح     

birth میالد                                   

Christ مسیح                                  

 

passive voice حالت مجهول           

underline           زیر چیزی خط کشیدن

form  وجه                       

pair up  گروه دونفره تشکیل دادن          

talk about  صحبت کردن درمورد  

happen  رخ دادن                  

past   گذشته                   

mention نام بردن از               

doer  ۀ کارکنند                

product  محصول                  

develop  ساختن                   

light bulb المپ                     

invent  اختراع کردن            

inventor مخترع                    

smart  هوشمند                  

invention )اختراع)محصول        
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created  ساخت                    

accident اتفاق                     

mistakes اشتباهات                

for instance ی نمونهبرا               

quite  خیلی                     

accidentally اتفاقی                    

bacteria باکتری                   

microwave oven  مایکروفر     

during  در طول                   

experiment آزمایش                   

energy  انرژی                     

more interestingly تر است کهجالب  

tools ابزارها                                   

dishwashers شوییماشین ظرف      

ordinary عادی                     

worker  کارگر                     

housewives دارزنان خانه               

 

tag question دم سوالی                 

hungry  گرسنه                    

weave  بافتن                     

carpet  فرش                      

   

elicit  برانگیختن گرفتن/  

agreement  توافق                      

confirming  تأیید کردن              

facts  حقایق                      

signal  ن دادننشا               

uncertainty  تردید                        

condition وضعیت                     

serious  جدی                        

hope   امیدوار بودن              

 

busy  پرمشغله                  

think (about) فکر کردن               

health  سالمت                   

prefer  ترجیح دادن             

chess  شطرنج                   
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topics  موضوعات                

box  کادر                      

weather وهواآب                   

  

compound مرکب                    

subject   نهاد                       

verb  فعل                       

 simple   ساده                      

connect متصل کردن                          

addition   )اضافی)بخش          

similar  مشابه                     

activity  فعالیت                   

feeling  احساس                  

get up  برخاستن                 

early   زود                        

omelet   املت                      

 

contrast  تضاد                      

difference تفاوت                     

boring  کنندهکسل              

wonderful  عالی                        

pink   صورتی                     

really   ًواقعا                         

enjoyable بخشلذت                  

  

choice  انتخاب                      

result  نتیجه                        

so  بنابراین                     

 

comfortable راحت                     

rarely  ندرتبه                   

comma   ویرگول                   

combine  ترکیب کردن            

replace   جایگزین کردن         

repeated  تکراری                   

suitable مناسب                                 

pronoun ضمیر                     
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spaghetti اسپاگتی                 

install   نصب کردن              

  

real   واقعی                     

circle   دور چیزی خط کشیدن            

 

interview  مصاحبه                  

based on  بر اساس                 

points   نکات                     

mention ذکر کردن               

passive tense هولوجه مج             

the rest  ماندهباقی                  

blessing نعمت                                    

Yet                )اما)در ابتدای جمله  

another  دیگر                      

heritage  میراث                    

culture  فرهنگ                   

 be proud  مفتخر بودن             

history   تاریخ                      

brings   موجب شدن             

sense of belonging حس تعلق   

most importantly       تر از هر چیزمهم

identity   هویت        

responsibility   وظیفه       

protect    محافظت کردن         

morals  القیاصول اخ            

value    ارزش        

principles  اصول اخالقی            

a set of   ای ازمجموعه            

willing to   مایل به      

rule   قانون        

guideline  راهکار       

successful  موفق        

hopefully     امید است که / با امیدواری 

peaceful  آرام           
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respect                      احترام گذاشتن

elders سالمندان                                    

note ردن   توجه ک                                 

kid کودک                                               

like                            مانند                                         

Grow                                      شدن

hence    /بعدها  بعد از این                   

present  حال                               

generation                                                    نسل  

carry  درخود داشتن                              

value                                      ارزش      

as well     همچنین                                

share   به اشتراک گذاشتن                   

experience تجربه                                

failure                                     شکست  

success                                    موفقیت 

many more            (از این)خیلی بیشتر 

thus  بنابراین                                       

need to  باید                                     

care for  اهمیت دادن                         

because زیرا                                        

deserve  الیق بودن                               

to be cared for   موردتوجه بودن        

parents    والدین                                 

no matter  مهم نیست                          

unconditionally        بی قید و شرط     

 honored    محترم / گرامی                 

appreciate قدردانی کردن                   

duty وظیفه                                           

handle ازعهده برآمدن                         

 

following روپیش / زیر                          

question starter            کلمه پرسشی

generate  ایجاد کردن                          

then                                          سپس    

challenge                               چالش      
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curious                                   مشتاق

knowledge                               دانش

 

underline                     خط کشیدن زیر 

pronoun                                     ضمیر

refer to                         اشاره کردن به

skim                    خواندن اجمالی          

text    نوشته/متن                                    

suggest   پیشنهاد کردن                     

title                                      عنوان       

 

antonym                                متضاد 

unreal                           غیرواقعی      

hate                            متنفر بودن     

finish                                 تمام کردن

 

match                       متصل کردن      

definition                         تعریف       

word                                    کلمه      

within        در                                   

society                                  جامعه     

lack of چیزی     وجود فقدان/عدم          

success  موفقیت                                

grateful for  ممنون از                        

worthy ارزشمند/الیق                            

generation                نسل                 

deserve                     الیق بودن         

failure                        شکست            

appreciate                 قدردانی کردن 

 

fill in کردنپر                                         

blank                                  جای خالی    

given   شدهداده                                   

necessary               الزم                                   

unconditionally             شرطقیدوبی           

later                                           بعدتر             

share                               سهیم شدن       

never                                         هرگز 
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cousin           یا دخترعمو و خاله و.... پسر 

attempt                                  تالش 

climb صعود کردن                                             

end in                         منجرشدن       

project  پروژه                             

 

complete                 کامل کردن        

verb  فعل                                           

noun  اسم                                         

adjective                                  صفت  

grow شدن                                          

handle             عهده برآمدن از            

 care for                            توجه کردن 

    

hunter شکارچی                               

cruel  ظالم                                        

gazelle                                      غزال 

 

invent                                ختراع کردنا 

always         همیشه                              

fridge      یخچال                                   

butter                                          ره   ک

inform رسانی کردن  اطالع                  

result                                    نتایج 

 

correct  صحیح                              

tense                                       زمان      

robber                                          دزد 

find                                  پیدا کردن      

parrot  طوطی                                       

cage                            قفس                    

keep                           نگه داشتن           

speak                        صحبت کردن       

steal  دزدیدن                                      

 

appropriate      مناسب                    

tag question                دم سوالی        

lovely داشتنیدوست                             
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problem   مشکل                              

feed                          غذا دادن          

 

invite دعوت کردن                             

Sing خواندن آواز                                   

draw  کشیدن                                    

nice time                         اوقات خوش 

 

order                              سفارش دادن 

tired                              خسته           

 

order                               ترتیب و نظم

reply                               پاسخ دادن   

pass   قبول کردن                              

at all  اصال                                        

attend  حضوریافتن                            
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look up دنبال معنی لغت گشتن            

dictionary فرهنگ لغت             

compile  گردآوری کردن         

around   حدود                     

largest   ترینبزرگ               

take  زمان بردن               

complete  کامل شدن              

add  اضافه کردن             

size   اندازه                     

magnifying glass  بینذره      

 

type   نوع                        

monolingual  زبانهتک                  

bilingual  دوزبانه                    

 

translating ترجمه کردن            

quit  ترک کردن              

destroy  خراب کردن             

action  عمل                      

situation موقعیت                  

meaning  معنا                       

pronunciation  تلفظ                      

story  داستان                   

poem  شعر                        

synonym مترادف                   

antonym متضاد                    

  

recommend پیشنهاد کردن          

 suppose گمان کردن              

 elementary مبتدی                    

 intermediate متوسط                   

 advanced پیشرفته                  

 app  برنامه                     

 pc  کامپیوتر                  

 smart phone تلفن هوشمند           

choose   انتخاب کردن            

 suitable  مناسب                   

43صفحه   

45صفحه   

46صفحه   

47صفحه   

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دودرس           دوازدهم درسیسطر کتاب واژگان سطربه
  

148 
 

during   در طول                  

the break زنگ تفریح              

wonder      باخودگفتن/ازخودپرسیدن 

 if   که آیا                     

sure  ًحتما                      

 information  اطالعالت                

actually  در حقیقت               

 really   ًواقعا                       

learner’s dictionary  فرهنگ لغت زبان دوم   

 design  طراحی کردن           

foreign   خارجی                   

also   همچنین                 

 

in fact   در حقیقت               

different  متفاوت                   

level  سطح                     

suggest  توصیه کردن             

suppose  گمان کردن              

usually   ًمعموال                    

free   رایگان                    

idea  ایده                       

pocket  جیبی                     

factor  معیار                      

consider  در نظر گرفتن           

 

avoid   پرهیز کردن             

contain  شامل بودن              

fat  چربی                     

symbol   نماد                       

circle دور چیزی را خط کشیدن          

entry    )مدخل)نوشته           

purpose هدف                      

 

stand for نشانگر چیزی بودن                

figure out  فهمیدن                  

talk about صحبت کردن درمورد  

 

combination ترکیب                    
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arrangement  چیدمان                  

particular خاص                      

 order   ترتیب                    

letter  )حرف )الفبا             

introduction مقدمه                    

 part   بخش                     

at the beginning of  در آغاز      

general idea ایدۀ کلی                 

effectively طور مؤثربه              

 successful  موفق                     

achieve  دست یافتن             

be able to قادر بودن به             

arrange  چیدن                     

 neat  مرتب                     

attractive جذاب                     

jump into کردنمقدمه کاری بی  

decide   تصمیم گرفتن           

 

user   کاربر                      

spelling  امال                        

pronunciation تلفظ                      

definition تعریف                    

correctly درستیبه                 

therefore بنابراین                   

essential ضروری                   

provide  در اختیار گذاشتن      

helpful   مفید                      

tip on   نکته راجع به            

how to   چگونه                    

effectively طور مؤثربه              

identify  شناختن                 

meet  برطرف کردن           

section   بخش                     

explain  توضیح دادن             

issues  مسائل                    

like   مثل                       

offer   در اختیار گذاشتن      

entry  )مدخل)نوشته           
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abbreviation مخفف                    

throughout  در تمام                     

 

guide   راهنما                     

immediately  ًفورا                       

jump into  مقدمه کاری کردنبی  

understanding  دانستن                   

difficult  مشکل                    

figure out فهمیدن                  

top   باال                        

last   آخرین                    

once   همین که                 

exact   دقیق                      

part of speech    جنس دستوری          

probably  ًاحتماال                   

 origin  ریشه                      

look for  جستجو کردن           

collocation همایند                   

 a single  )یک)برای تأکید        

through  از طریق                  

expand   گسترش دادن           

vocabulary دانش لغوی              

highlight هایالیت کردن          

guideline دستورالعمل             

key points نکات کلیدی            

minor  اهمیتکم                

details  جزئیات                   

phrases  هاعبارت                  

instead of جایبه                    

entire  کل                        

  

shark  کوسه                     

the same یکسان                    

nearly  حدود                     

kind  نوع                        

attack  حمله کردن              

special  خاص                     

dangerous خطرناک                 
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kill  کشتن                    

average  میانگین                  

compare مقایسه کردن           

Snake                                 مار 

kill  کشتن                    

claim  ادعا کردن               

familiar with  آشنا با                    

support  اثبات کردن             

generate ساختن                   

starter  آغازگر                    

 

figure out  فهمیدن                  

unknown  ناآشنا                     

relationship  رابطه                     

even   حتی                      

exact  دقیق                     

meaning  معنی                     

recognize تشخیص دادن          

related to  مربوط به                

technique  تکنیک                   

word attack  راهکار درک معنی لغت  

complicated  سخت                     

prefix  پیشوند                                 

suffix                                   پسوند 

work out  فهمیدن                  

 

look at   نگاه کردن به            

write down نوشتن                    

at least   حداقل                    

bold   درشت                    

increasingly طور روزافزونبه           

communicative اجتماعی                 

keep to oneself  با دیگران ارتباط نداشتن  

believe   باور داشتن              

the fire  سوزیآتش               

accidentally  اتفاقی                    

pollution آلودگی                   

endanger به خطر انداختن        
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crop  )محصول)کشاورزی    

search  جستجو کردن           

unsuccessfully                           ناموفق

map  نقشه                     

write down  نوشتن                    

related to  مربوط به                 

disconnection عدم اتصال               

disconnect قطع کردن اتصال      

connection اتصال                     

connect  شدن / متصل کردن   

unsystematically  نیافتهسازمان         

incomprehensible نامفهوم     

unexpectedly   غیرمنتظره 

 international    المللیبین  

 unchangeable   تغییرناپذیر               

still  

publish  منتشر کردن             

compile  گردآوری کردن         

famous  مشهور                    

poet  شاعر                      

century  قرن                       

list  لیست                     

arrange  چیدن                    

according to طبق                      

final  آخرین                    

letter  حرف                      

take from برگرفته از                

poetry  شعر                       

explanation توضیح                   

widely  زیاد                       

add   to  اضافه کردن به           

several times چندین بار               

valuable ارزشمند                 

treasure گنجینه                     

golf  گلف                      

    

 relative clause عبارت موصولی         
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fill in   پر کردن                 

complete کامل کردن              

then  سپس                    

compare مقایسه کردن            

village  روستا                     

near  نزدیک                    

catch  گرفتن                    

train   قطار                      

enter  وارد شدن به            

station  ایستگاه                   

catch  گرفتن                    

crowded شلوغ                      

sometimes گاهی اوقات              

interesting جالب                     

things  چیزها                     

often   اغلب                      

train  قطار                       

borrow  قرض گرفتن             

stand  دکه                         

although اگرچه                     

take  طول کشیدن            

guy  شخص                   

spend  )گذراندن)وقت          

wisely  هوشمندانه                 

ostrich   شترمرغ                  

  

conditional شرطی                    

paper  روزنامه                    

healthier ترسالم                    

north  شمال                     

 

imaginary  غیرواقعی                 

situation موقعیت                  

imagination تخیالت                   

hope  خواسته                   

wish  آرزو                       

heavily  ًشدیدا                     

bored  کسل                      
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thinking game بازی فکری              

instead  در عوض                  

wing  بال                        

university دانشگاه                   

 

clues  اطالعات                   

 sooner  زودتر                     

earlier  زودتر                     

daily  روزانه                     

careful  بادقت                    

 

paragraph  پاراگراف                  

group   گروه                      

opinion  نظر                        

explain   توضیح دادن             

something  چیزی                     

short story داستان کوتاه            

begin   شروع کردن             

format   شکل/ساختار         

special   خاص                     

shape   شکل                      

to be grouped  بندی شدندسته        

one after another   یکی پس از دیگری

capital letter  حرف بزرگ              

period   نقطه                      

question mark  لعالمت سؤ              

exclamation point          عالمت تعجب

 

ocean  اقیانوس                  

lake  دریاچه                   

in common مشترک                  

quite  خیلی                     

different متفاوت                   

both   هردو                      

body of water آب پهنۀ                  

salt water آب شور                  

fresh water آب شیرین               

surround احاطه کردن             
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land  خشکی                   

continent قاره                       

plant  گیاه                       

animal  حیوان                    

planet  سیاره                     

whereas  در حالی که              

support حفظ کردن/حمایت کردن       

life  حیات                     

form  گونه                       

 

include   داشتن                    

topic sentence جملۀ عنوان              

mostly   بیشتر                     

beginning of  ابتدای                    

reader  خواننده                   

topic   عنوان                     

explanation توضیح                    

respect  احترام گذاشتن         

vision   بینش                     

system   نظام                      

communication  ارتباط                   

percent  درصد                     

speaker  متکلم                    

habit   عادت                     

addiction  اعتیاد                     

harmful to مضر برای                

health  سالمتی                  

create   خلق کردن              

imagination  تخیل                     

skill  مهارت                    

handicrafts دستیصنایع             

art   هنر                       

culture   فرهنگ                   

country  کشور                     

 

ant  مورچه                    

everywhere  جاهمه                   

building  ساختمان                 
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garden  باغچه                     

anthill  النۀ مورچه              

hardworking  کوشسخت              

insect  حشره                    

throughout  در طول                  

collect   آوری کردنجمع        

season  فصل                      

whenever  هر وقت                  

sweet   خوراکی شیرین         

floor   کف اتاق                

stick to   چسبیدن به             

carry   بردن                     

home  خانه                      

thus  بنابراین                  

in this way بدین طریق             

generally  طور کلیبه              

social   اجتماعی                 

tiny   یزر                        

point  نقطه                      

 light   نور                        

space  فضا                       

clear night   پرستارهشب          

far away from  خیلی دور از             

ancient times  دوران باستان            

watcher ناظر                       

pattern           الگو                        

 

available در دسترس              

access  دسترسی داشتن        

through  از طریق                  

browser  مرورگر                   

device  دستگاه                   

primarily  ًعمدتا                     

term  واژه                        

site  سایت                     

offer   در دسترس گذاشتن   

immediate سریع                     

direct   مستقیم                  
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access   دسترسی                 

database هاپایگاه داده              

plus   عالوهبه                   

host of information      منبع اطالعاتی

including  شامل                     

spelling  امال                        

pronunciation تلفظ                         

origin  ریشه                      

etc.  وغیره                     

hearing device  سمعک                   

suffer from  رنج بردن از              

hearing loss مشکل شنوایی          

magnet  رباآهن                    

aid   وسیلۀ کمکی            

convert  تبدیل کردن             

sound  صدا                       

vibration ارتعاش                   

transmit انتقال دادن              

directly  ًمستقیما                 

magnet  رباآهن                    

inner ear گوش داخلی             

produce تولید کردن               

clearer   ترواضح                   

caused   حاصل                   

 by    از                         

infection  عفونت                    

middle ear گوش میانی              

items   موارد                     

forest   جنگل                    

firefighter  نشانآتش                

Persian Gulf خلیج فارس              

 

time machine   ماشین زمان             

jungle       جنگل       

allow   اجازه دادن 

again    دوباره       

take note  یادداشت برداشتن      

think of  فکر کردن به چیزی    
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superhuman    ابرانسان      

ability   توانایی       

superhuman power    قدرت فراانسانی

strong      قوی         

invisible   نامرئی       

mind   ذهن         

what about you? شما چطور؟           

be able to            قادر بودن به 

astronaut   فضانورد     

in pair    دوتایی       

fly   از کردنپرو  
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explain                             توضیح دادن  

expression                             اصطالح  

easily راحتیبه                                    

put in order                به ترتیب چیدن

alphabetical به ترتیب حروف الفبا        

several   چندین                                   

translate معنی کردن                        

biography                           نامهزندگی

technical تخصصی                            

clear واضح                                         

definition                               توضیح

information اطالعات                        

for instance                        برای مثال 

pronounce                        تلفظ کردن

usually           ًمعموال                           

international  المللیبین                    

phonetic آواشناختی                          

purpose                                     هدف 

volume    جلد                                    

find out                                 فهمیدن 

 

opposite                                    متضاد 

present                                      حاضر

absent                                         غایب

gift                                                 کادو

exist                                   وجود داشتن

look for                          جستجو کردن  

origin        سرچشمهریشه/                 

behind                                         پشت

pajamas                           لباس راحتی 

bazaar                                          بازار 

paradise                                  بهشت  

enter                                   وارد شدن

appear                     به نظر رسیدن     

originally                               در اصل

 

easily                                    راحتیبه
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difference تفاوت                              

biographical نامهبه زندگی مربوط         

 

elementary مبتدی                          

technical  فنی                                  

advanced                               پیشرفته 

intermediate                         متوسط

introduction  مقدمه                         

definition تعریف                              

pronunciation                             تلفظ 

collocation                             همایند

effective مؤثر                                  

useful دردبخوربه                               

confusing                             کنندهگیج

helpful                                      مفید 

adverb                                       قید

preposition                        حرف اضافه  

adjective                                 صفات

 

organize چیدن                                

put in order                 به ترتیب چیدن

think فکر کردن                                 

believe                                 باور کردن

else           دیگر                                

inside                                        داخل

somebody                                 کسی

symbol      نماد                                

figure out                               فهمیدن

arrange     چیدن                             

recommend                    توصیه کردن 

contain شامل بودن                           

suppose                           گمان کردن 

  

combination                          ترکیب

 effectively                        طور مؤثربه

 entry                                      مدخل
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 stand for                  نشانگرچیزی بودن 

 introduction                            مقدمه

monolingual     زبانهتک                     

available          در دسترس                  

communicate             برقراری ارتباط 

skill                                             مهارت 

 

combine           ترکیب کردن                

appropriate                              مناسب 

next door                                      کنار

skillful                                           ماهر

suggest                            توصیه کردن

 

conditional                               شرطی

practice                           تمرین کردن

 

below                                          زیر

format              شکل/چارچوب           

colony                                      دسته

scavenger                            خوارالشه 

whatever           هرچیز                      

wingless             بدون بال                  

develop دارای )عضوی(شدن                  

wing                   بال                             

reproduce                           تولیدمثل 

bite                                               نیش

quite                                           خیلی

painful                                    دردناک

 

skim اجمالی خواندن                           

suitable                                   مناسب

topic                عنوان                         

specific خاص                                    

facts                                           نکات 

essential   حیاتی                               

element  عنصر                                 

body                                            بدن
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clothes                                     البسه 

cook       پختن                                  

grow     نپرورش داد                          

crop                                      محصول

vegetable                                سبزی

fruit                                           میوه

insect                                       حشره

huge     عظیم                                   

resource                                  منبع

commercial                            تجاری 

scale                                       مقیاس

nearly                                        حدود

percent                                     درصد

living being                        زنده موجود

exist وجود داشتن                               

valuable                                ارزشمند

liquid مایع                                       

ocean                                   اقیانوس

lake                                         دریاچه

waterway آبراه                                

carry      حمل کردن                           

goods                                          کاالها 

passenger                                مسافر 

lack of کمبود                                     

cause                               شدنموجب 

drought                           سالی خشک

thus                                        بنابراین

  

pollution         آلودگی                      

wildlife حیات وحش                           
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machine           دستگاه/ماشین    

ancient  باستانی                   

turbine  ینتورب                    

renewable  ر     تجدیدپذی          

source     منبع                      

create   ایجاد                     

experiment آزمایش                   

solar  خورشیدی               

 

above   باال                        

Produce                            تولید کردن 

electricity  برق                      

plant   گیاه                       

Grow رشد کردن                            

hydropower نیروی برقابی            

as a result of  در نتیجۀ                 

falling   سرازیر(جاری(           

running  جاری                       

solar energy  نیروی خورشیدی      

heat   گرما                         

cool  سرما                       

light   نور                          

wind turbine  توربین بادی             

convert  تبدیل کردن             

kinetic energy انرژی جنبشی          

mechanical power      نیروی مکانیکی

 

draw   کشیدن                     

circle   دایره                        

renewable  ر            تجدیدپذی  

source  منبع                        

save   جویی کردنصرفه    

place   قرار دادن                

description  تعریف                    

last   آخرین                    

person   نفر                         

leave   ترک کردن              
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turn off  خاموش کردن          

lower   کاهش دادن             

cooling   خنک کردن              

cost   هزینه                      

dishwasher شوییماشین ظرف            

save    جوییصرفه              

light bulb      المپ                  

last   دوام آوردن              

10 times  برابرده                    

string light bulb ایالمپ رشته           

 

generate تولید کردن              

Opposite         برعکس                    

blow  وزیدن                        

remind  یاد انداختن              

air conditioner تهویۀ مطبوع            

huge   عظیم                      

wind turbine توربین بادی             

daddy  بابا                          

fan     پنکه                       

actually  در واقع                   

produce  تولید کردن              

electricity  برق                        

be generated  تولید شدن              

instead of  جایبه                    

clean energy انرژی پاک               

building  ساختمان                 

wind tower بادگیر(برج بادی(       

 

natural   طبیعی                     

air cooling  اکنندۀ هوخنک         

system  دستگاه                     

air conditioner تهویۀ مطبوع            

another  دیگر                        

source of  منبع                       

excellent  عالی                        

type   نوع                         
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oil   نفت                       

coal   سنگزغال               

natural   طبیعی                    

common  رایج                        

fossil fuel سوخت فسیلی          

main   اصلی                      

source  منبع                       

renewable  تجدیدپذیر               

rich in   غنی از                    

oil resources  منابع نفتی              

 

factory   کارخانه                   

pollute  آلوده کردن              

river  رودخانه                  

consume مصرف کردن            

less   کمتر                      

often   اغلب                     

balcony  ایوان                     

 

variety  تنوع                      

 different  متفاوت                  

types   انواع                      

fitness  اندامتناسب           

activity  فعالیت                   

tide  جزرومد                  

rise  باال آمدن                

fall   پایین رفتن              

replace جایگزین کردن/تغییر مکان دادن 

take    گرفتن                     

Robot     ربات                        

carefully دقتبه                     

china    ظروف( چینی(          

plate  بشقاب                     

shelf  قفسه                       

use up )تمام کردن)تا انتها مصرف کردن 

forever  تا ابد                       

demand تقاضا                       
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amount  مقدار                     

product  محصول                  

service   خدمات                   

organic food غذای ارگانیک           

increase رشد یافتن               

convert  تبدیل کردن             

form   شکل                      

character  ویژگیماهیت/             

absorb  جذب کردن              

take in  دریافت کردن            

especially  ًخصوصا                   

gradually تدریجبه                  

  

ability   توانایی                    

take به خود گرفتنگرفتندر بر/           

variety of  انواعی از                  

form  شکل گونه/                

mechanical مکانیکی                  

electrical الکتریکی                 

chemical  شیمیایی                 

nuclear  ایهسته                  

 resource منبع                       

the earth  سیارۀ زمین             

harmful  مضر                        

the environment            زیستمحیط 

nonrenewable  تجدیدناپذیر             

be replaced جایگزین شدن          

easily  راحتیبه                   

once    (زمان)باریک           

pollute  آلوده کردن              

recent   اخیر                       

scientist دانشمند                  

clean energy  انرژی پاک               

renewable تجدیدپذیر               

tide  جزرومد                    

plant  گیاه                         

demand   تقاضا                       

reduce  کاهش دادن             
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the most common               ترینرایج

type  نوع                        

solar power نیروی خورشیدی      

radiation  تابش                     

reach  رسیدن                   

heat source  منبع گرما                

for instance  برای مثال               

special   خاص                      

design  طراحی                   

arrangement  نچیدما                     

material جنس                     

during   در طول                  

season  فصل                      

such as   از قبیل                   

 

shiny   درخشان                  

panel  صفحه                    

solar collector  گیرنده انرژی خورشیدی  

collect   جمع کردن              

absorb  جذب کردن              

generating  تولید                         

highway sign ایهای جادهعالمت    

even                حتی                

space station   ایستگاه فضایی        

widely   طور گستردهبه         

as a result در نتیجه                         

consume مصرف کردن             

generation  نسل                         

note taking بردارییادداشت         

note  یادداشت                   

remember  به خاطر سپردن        

review   مرور کردن                

magic  سحرآمیز                  

 formula  فرمول                       

find out  فهمیدن                    

however با این وجود               

suggest  پیشنهاد کردن          

sure  مطمئن                      
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include گنجاندن                               

abbreviation مخفف                    

symbols نماد                       

margin  حاشیه                    

separate  جدا                       

lifestyle  سبک زندگی            

general health ی عمومی فردسالمت      

blood pressure فشارخون                

heartbeat    ضربان قلب              

history  )سابقه )پزشکی         

certain  مشخص                  

measuring گیریانداره              

blood  خون                      

in this way بدین طریق              

understand فهمیدن                  

special  خاص                     

illness  بیماری                   

 

information اطالعات                  

 complete  کامل کردن              

note  یادداشت                 

then   سپس                    

compare  مقایسه کردن            

go back  برگشتن                  

on the basis of بر اساس                 

refer to  اشاره داشتن به         

 

proverb  المثلضرب               

short   کوتاه                       

well-known  معروف                     

sentence  جمله                       

practical  عملیکاربردی/         

advice   نصیحت                   

life  زندگی                     

surround  احاطه کردن             

during   در طول                    

conversation  مکالمه                    

likelihood  احتمال                    
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hearing  شنیدن                   

equivalent معادل                    

early   اول/اولیه                  

catch  گرفتن                    

worm  کرم                       

achieve دست یافتن                            

goal  هدف                      

succeed موفق شدن              

  

feather   پر                          

flock گروه/گروه شدندسته/                

together با هم                     

action   عمل                      

speak      بیان کردنسخن گفتن/    

louder  بلندتر                    

practice  تمرین                    

perfect  نقصبی                   

cook  آشپز                      

spoil  خراب کردن             

broth  آبگوشت                  

count  شمردن                   

hatch  جوجه آوردن           

sight  نظر                       

mind  ذهن                       

cooperate همکاری کردن           

come up رسیدن به                

idea  ایده                       

get money پول درآوردن            

quickly  سرعتبه                 

spend  خرج کردن               

lose  از دست دادن           

as well  هم                           

lead  رهبری کردن            

opinion  نظر                          

confusing کنندهگیج                

lead to  منجر شدن به           

result  نتیجه                       

job  شغل                      
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project  پروژه                     

strong  مقتدر                      

leader  رهبر                      

visible  پیدا                       

present  حاضر                     

similar  مشابه                     

mean داشتن )مفهوم ومنطق(ارزش        

actually  ًواقعا                        

meaningful       )با مفهوم ومنطق( باارزش

practice  تمرین کردن              

skill  مهارت                    

plan  برنامه                     

work out               )کارا بودن(جواب دادن

thinking فکر کردن               

succeed موفق شدن              

wait  صبر کردن               

until  تا                          

think about  فکر کردن درمورد      

next  بعد                        

 

according to طبق                      

cloth  پارچه                     

burnt  سوخته                    

dread  ترسیدن از               

 the fire  آتش سوزیآتش/        

stone  سنگ                     

gift   هدیه                      

  

nobody  هیچکس                  

heat  گرما                       

fuel  سوخت                   

waste                        زباله 

be considered به حساب آمدن         

helpful  مفید                      

save  حفظ                     

resources منابع                     

garbage  زباله                      

directly  ًمستقیما                 
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liquid  مایع                      

truck  کامیون                   

be collected  جمع شدن               

be taken to منتقل شدن به         

landfill ه      آوری و دفن زبالمحل جمع  

worker  کارگر                                  

voluntary ه   داوطلبان              

delivery  تحویل                    

as well  همچنین                 

material ماده                       

give off  آزاد کردن                

harmful مضر                                    

process   فرایند                    

therefore بنابراین                   

be informed  آگاه شدن                

danger   رخط                      

warn about            هشدار دادن درمورد

possible ممکن                    

harm  ضرر                       

principal مدیر مدرسه             

parents  والدین                    

obey  کردن  اطاعت           

traffic rules     راهنمای و رانندگیقوانین 

  

passive voice وجه مجهول             

modals  افعال کمکی مدال      

parentheses پرانتز                      

global warming گرمایش جهانی         

die out  منقرض شدن           

bill    حسابصورت            

dangerous  خطرناک                  

pair up گروه دونفره تشکیل دادن           

mention                            نام بردن از

doer  کنندۀ کار                

be converted into         تبدیل شدن به

 

bear  خرس                     

grandparents        پدربزرگ و مادربزرگ
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strategy  راهکار                    

activity   فعالیت                    

event  رخداد                    

happen  اتفاق افتادن             

another دیگر                                   

picnic    نیک )گردش(پیک     

great  عالی                      

have a barbecue              کباب پختن   

fun  تفریح و خوشی          

take photograph             عکس گرفتن

great!  !عالی است               

interesting جالب                      

fly(flew) بادبادک و...(هوا کردن(  

kite  بادبادک                  

fantastic العادهفوق                

structure ساختار                   

 

sauce  سس                      

alone  تنها                         

museum موزه                        

clue   اطالعات                  

borrow   گرفتنقرض             

catch cold سرما خوردن            

climb صعود کردنکردن نوردیکوه/          

apply for               درخواست چیزی دادن

pay a check  حسابپرداخت صورت  

sing a song آواز خواندن              

go abroad کشور( خارج رفتن(    

play futsal فوتسال بازی کردن    

  

supporting sentence  

                  جمله شاهد/جمله تایید کننده

get familiar  آشنا شدن با             

structure  ساختار                   

topic   عنوان                     

component بخش                     

namely   ازلحاظ معنای اسمی  

concluding sentence جمله نتیجه     
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introduce معرفی کردن            

explain   توضیح دادن             

give reason دلیل آوردن              

cross out خط زدن                 

strange  عجیب                    

insect  حشره                    

joint مفصل بند/                            

century  قرن                       

communication    ارتباطات    

cell phone  تلفن همراه              

tiny  کوچک                   

hand-size  دستی                    

favorite  موردعالقه               

subject  موضوع                   

everywhere جاهمه                    

  

repeat  تکرار کردن              

farm animal  حیوان اهلی  

usually   ًمعموال                    

grey   طوسی                       

goods   کاالها                     

distance مسافت                    

usually   ًمعموال                    

herd  گله                        

stable  اصطبل                   

important مهم                       

require   نیاز داشتن به           

thus   بنابراین                   

load   بسته(بار(                 

weigh   وزن داشتن              

birth  تولد                       

up to   تا                          

 

unscramble  مرتب کردن             

in order of  به ترتیب                 

distance  فاصله                     

solar system  منظومۀ شمسی         

consist of  تشکیل شدن از         
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centre   مرکز                     

revolve   چرخیدن                 

  

below   زیر                        

order  ترتیب                    

decide   تعیین کردن            

valuable ارزشمند                 

cause   موجب شدن             

fill   پر کردن                  

supply   فراهم کردن             

necessary  ضروری                   

 

follow   پیروی کردن            

steps  هاگام                     

generate  ساختن                   

at least   حداقل                    

organize مرتب کردن             

  

client مشتری/ارباب رجوعموکل/            

office   دفتر کار                  

upset  ناراحت                    

documents اسناد                     

Suitcase               چمدان      

finally  باالخره                   

apologize عذرخواهی کردن       

anger   عصبانیت                 
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fossil   فسیلی                       

fuel  سوخت                    

be replaced  جایگزین شدن        

electric   برقی                      

gasoline  بنزین                     

engine  موتور                     

pollute   آلوده کردن             

electricity برق                         

store  نگهداری کردن        

battery  باتری                      

sometimes گاهی اوقات             

just like  دقیقاً مثل                

remote-controlled   کنترلی     

turn  چرخاندن                

wheel  چرخ                       

light  روشن کردن            

run   به کار انداختن         

flashlight قوهچراغ                 

regular   عادی                     

gasoline  بنزینی                   

get ready  کردن حاضر             

roll  کار کردن                

have to باید /مجبور بودن                    

charge   دنشارژ کر              

process  فرایند                    

portable  حملقابل                

device   دستگاه                   

carry around     حمل کردن)همه جا( باخود

cell phone تلفن همراه               

digital   دیجیتال                   

difference  تفاوت                       

deal with  سروکار داشتن با     

gadget   ابزار                         

instead  در عوض                   

 

plug in   زدن (برقپریز)به      

be plugged into به برق متصل شدن    

special  خاص                       

 charging unit دستگاه شارژر         

 even   حتی                        

right   مستقیم                  

electrical  برقی                      

outlet  پریز                       

others   دیگران                   

kind   نوع                         

stove   اجاق گاز                 

vacuum cleaner  جاروبرقی      
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engineer مهندس                  

last   دوام آوردن              

overcome  غلبه کردن بر            

hybrid   هیبریدی                 

available موجود                    

combine  ترکیب کردن            

benefit  فایده                      

meet   برآورده کردن           

goal  هدف                      

fuel   سوخت                   

economy  اقتصاد                    

 

sunshine          نور خورشید                

wind tower                        برج بادی 

nonrenewable تجدیدناپذیر                      

harmful               مضر                                

hydropower   نیروی برقابی            

 

coal    سنگزغال               

pollution  آلودگی                   

waste   پسماند                   

garbage  زباله                       

resource منبع                      

balcony  ایوان                      

roof    سقف                     

motor  موتور                     

absorb    جذب کردن             

use up   تمام کردن               

generate  ساختن                   

digest  هضم کردن              

equivalent  معادل                    

proverb  المثلضرب              

       

absence  غیاب غیبت/            

fonder  ترمشتاق                 

  

 remind       یاد انداختن              

 generate             کردن تولید               

variety of             چیزی انواع              

arrangement     ترتیب                              

resource  منبع                      

special    خاص                     

disability ناتوانی                    

constantly  مدام                      

rich in   غنی از                    

natural   طبیعی                   

background پیشینه                   

local   محلیبومی/              
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community اجتماع                   

 

 

pollute with  آلوده کردن با           

aluminum             آلومینیوم                          

arrange   چیدن       

alphabetically به ترتیب حروف الفبا  

nowadays   امروزه       

generate  تولید        

fossil fuels  های فسیلیسوخت     

waste     زباله         

collect     جمع کردن              

landfill آوری و دفن زبالهمحل جمع       

 

be saved  ذخیره شدن             

for     برای                      

be generated  تولید شدن               

plant  گیاه                       

solar panel  پنل خورشیدی          

 

simple past  گذشتۀ ساده            

past perfect گذشتۀ کامل            

tense  زمان جمله               

fall asleep خوابیدن                  

upset  ناراحت                     

get a score نمره گرفتن              

 

figure   تصویر                       

fewer   کمتر                        

snack  عموما نا سالم(خوراکی(            

select  انتخاب کردن           

 healthier  ترسالم                    

alternative جایگزین                  

active   فعال                      

vegies  سبزیجات                

turn off  خاموش کردن           

technology  تکنولوژی               

smoking  سیگار کشیدن            

charity  خیریه                     
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