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 وندیمهرداد زنگیه تألیف:

 زاده تکلهمهسا قلی

 

 

 انتشارات جنگل



 

 فهرست

 1 .......................................................  هفتم یۀپا

 33 ....................................................  شتمه یۀپا

 06 ......................................................... نهم یۀپا

 79 ....................................................... دهم یۀپا

 156 .................................................. ازدهمی یۀپا

 173 ............................................... مدوازده یۀاپ

  



 

 مقدمه
را  (متوسطه ۀانگلیسی )لغات دور زبانپایۀ  لغات ،کتاب حاضر   

تالش کردیم تا با ارایۀ ترجمۀ دقیق  ،در این کتاب دهد.پوشش می

ر ه بهتو روان لغات، جمالت مثال و نکات تکمیلی، یادگیری هر چ
 کنیم. را میسّر پایۀ زبان انگلیسی لغات

 

 از: اندعبارت های این کتابویژگیبرخی از 

 :درسقرار دادن لغات به ترتیب . ۱

 دورۀهای و بر اساس کتاب هادرسدر این کتاب، لغات به ترتیب 
بندی برای سهولت استفاده بکار این دسته اند.مرتب شده متوسطه

 ده است.ش گرفته

 لغات: (Part of Speech) ش دستورینق. ۲

ودن ، یا ... بحرف اضافه، قید، صفت، فعل، اسمنقش دستوری یعنی 

یک کلمه. بعد از هر لغت، نوعِ کلمه در داخل پرانتز و بصورت 

اختصاری نمایش داده شده است. راهنمای عالئم اختصاری بعد از 

 مقدمۀ کتاب آورده شده است.



 

 لغات: تلفظ. ۳

 .دستوری هر لغت، تلفظ آن ارائه شده استبعد از نقش 

 لغات: ترجمۀ روان. ۴

های روان و دقیق لغات آورده شده است. در قسمت بعد، ترجمه

اند. در زبان انگلیسی آورده شده به ترتیب کاربرد آنهاها، این ترجمه

اند. معانی متفاوت از طریق عالمت )؛( از یکدیگر جدا شده

عنی در داخل کروشه ][ قرار داده شده هر م کاربرد کلیهمچنین، 

 است.

 :همراه ترجمۀ آنهاهای نمونه بهمثال. 5

همراه ترجمۀ روان آنها هایی از کاربرد لغات بهدر این قسمت، مثال

ها را با دقت مطالعه کنیم این مثالآورده شده است. توصیه می

 .دیینما

 

 :دیکنتوجه  رینکات ز بهبرای یادگیری هر چه بهتر لغات، 

 .دیریفراگ جملهرا در قالب  دیلغات جد دیکن ی. سع۱

 .بسپاریدبه خاطر  شانیها و متضادها. لغات را به همراه مترادف۲



 

 مرور یمنظم و بطور اجمال یرا حتماً در فواصل زمان دی. لغات جد۳

 .دیکن
 
اثر را  نیا فیتأل قیکه توف مییگویخداوند را سپاس م ان،یدر پا   

هر  یم خدمتیکار توانسته باش نیبا ا میدوارینمود و ام تیعنا مابه 

الزم  ن،یم. همچنیکرده باش یوطنان گرامچند کوچک به هم

انتشارات جنگل  یواحدها یۀاز همکاران تالشگرمان در کل میدانیم

مراحل چاپ کتاب را انجام  یزدنلمثا تیفیکه با دقت و ک

و  تیموفق یرزوم. ضمن آیکمال تشکر را ابراز کن دهند،یم

از شما  ،یگرام نیو مدرس انیداوطلبان، دانشجو کیکای یبهروز
بود در جهت به تواندیکه م یو انتقاد شنهادیم هرگونه پیتقاضا دار

 انیدر م ابا م ریز یارتباط یهاراه قیباشد را از طر دیاثر مف نیا

 .دیبگذار
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 :از همین مؤلف
های زبان( )گرامر جامع آزمون Fast Grammarکتاب 

 )چاپ نهم(
 

 زبانی هاآزمون منبعین ترکامل

 ، MSRT ،EPTیهاو سؤاالت آزمونتست  ۷00از  با بیش ✔
EMHLپاسخ با  89 شهریورها تا رشته ۀهم ی، ارشد و دکتر

 ... هاینهگز ۀهم یلو تحل یحـیتشر الًـــکام

  



 

 های اختصاریعالئم و نشانه
 معادل فارسی انگلیسی عالمت اختصاری

n. noun اسم 

v. verb فعل 

adj. adjective صفت 

adv. adverb قید 

prep. preposition حرف اضافه 

conj. conjunction حرف ربط 

pron. pronoun ضمیر 

pl. plural جمع 

exp. expression اصطالح 

determ. determiner پیشرو اسمی 

sb somebody کسی 

sth something چیزی 

UC uncountable [غیرقابل ]شمارشاسم 

AmE 
American 

English 
 انگلیسی آمریکایی

BrE British English ییاانگلیسی بریتانی 
 



 

1 

 

 پایۀ هفتم
welcome 

 
ambulance / سْ اَمبیولِنْ  / n.                                            آمبوالنس 
  I called an ambulance.            .من یک آمبوالنس خبر کردم 
backpack / پَکْبَکْ  / n.                                                 پشتیکوله  

bag / ْبَگ / n.                                   کیسه، پاکت      ساک ، ،کیف   

bank / کْ بَنْ  / n.                                         ؛ ساحل رودخانهبانک   

bench / چْ بِنْ  / n.                                                              نیمکت 
blackboard / رْدْ وبُبِلَکْ   / n.                                        سیاه  تخته  
book / ْبوک / n.                                                               کتاب 
bus /باس / n.                                                               اتوبوس 
chair / ْچِیْر / n.                                                               صندلی 
chalk / کْاـچ / n.                                                                  گچ 
  They use chalk to write on a blackboard. 

 نویسند.سیاه میروی تخته گچآنها با   
classroom / رومْکِلَسْ / n.                                      کالسِ درس 

delete /ْدِلیت / v.                                      حذف کردن، قلم زدن 
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  They deleted his name from the list. 

 .حذف کردندآنها اسم او را از لیست   

desk / ْدِسْک/ n.                                             کار یزمتحریر،  میز  
dictionary /دیکشِنِری/ n.          نامه، دیکشنریفرهنگ لغات، واژه  
  an English-Persian dictionary 

 یبه فارس یسیانگل یکشنرید  
door / رْدُ / n.                                                               دَر، درب 
eraser / ْایرِیْسِر / n.                                     کنپاککن، تختهپاک  
football / لْاـبوتـف  / n.                                                   فوتبال 
hotel / ْهُتِل/ n.                                                                 هتل 
marker / ارکِرْـم / n.                                       گذارماژیک؛ عالمت  
notebook / بوکْ توْنُ  / n.                             دفتر یادداشتهدفترچ ،  
pen /ْپِن / n.                                                           خودکار، قلم 
pencil / سِلْپِن  / n.                                                             مداد 
pencil case / کِیْسْ سِلْپِن  / n.                                        مدادیجا  
pencil sharpener / شارپِنِرْ  سِلْپِن  / n.                               تراش 
police / سْـلیپِ  / n.                                                     افسرِ پلیس 
post / تْ سْپُوْ  / n., v. 

 تادنفرس (با پستوق پست؛ سِمَت، مقام؛ پست کردن، )ادارۀ پست؛ صند
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  Can you post this letter for me? 

 ؟ست کنیدپُ برایم ممکن است این نامه را  
ruler / ْرولِر/ n.                                                              کِشخط  
school / ولْـسْک / n.                                 مدرسه، آموزشگاه؛ مکتب 
start / رْتْ اـسْت / n., v.              شروع کردن، آغاز کردن  ؛شروع، آغاز  

  I start work at eight.  .من ساعت هشت کارم را شروع میکنم 
stop /ْسْتاپ/ v.                                          توقف کردن، ایستادن 
  All buses stop here.        .همۀ اتوبوسها اینجا توقف میکنند 
taxi /تَکْسی/ n.                                                                تاکسی 
telephone / ْتِلِفوُن / n.                                                      تلفن 

 
 

 لغات درس اول

and / ْاَنْد / conj.                                                          عالوهوَ، به  
answer / ْاَنْسِر / v., n.             جواب دادن، پاسخ دادن؛ جواب، پاسخ 
  Please answer the questions. 

  .پاسخ دهید سؤاالتلطفاً به   
ask /ْاَسْک / v.                                              ،کردن سؤالپرسیدن  
  Can I ask a question?                 میتوانم یک سؤال بپرسم؟ 
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class / ْکِلَس/ n.             ( آموزشیکالس)؛ طبقه، دسته؛ کالس درس  
  She is the youngest in her class. 

 تر است.از همه جوان شانکالساو در   
conversation / وِرْسِیْشِنْ کانْ  / n.                            مکالمه، گفتگو 
correct /ْکِرِکْت/ adj.                                           صحیح، درست 
do / ود / v.                                                                 ام دادنانج  
  We will do what we can to help. 

 .اددانجام خواهیم ما هر کاری که بتوانیم برای کمک   
English / شْاینْگْلِ  / n., adj.                                                   انگلیسی 
  I am your English teacher. 

   من معلم ]زبان[ انگلیسی شما هستم.
example / گْزَمْپِلْ اِ  / n.                                               مثال، نمونه 
fine /ْفایْن/ adj.                                              عالی، بسیار خوب 
good / ْگود/ adj.                                               خوب، نیک، خیر 
  good morning                                                  صبح بخیر 
  good afternoon                                          بعدازظهر بخیر 
  good evening                                                    شب بخیر 

great / ْگِرِیْت/ adj.                         اده؛ بزرگ، عظیمالععالی، فوق  
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  We had a great time in Madrid. 

   ما اوقاتِ فوقالعادهای را در مادرید سپری کردیم.
greeting / تینْگْ ـگْری / n.                                سالم و احوالپرسی  

hello /ْهِلُو/ n.                                                                 سالم 
hi /ْهای/ n.                                          ]سالم]غیررسمی، دوستانه  
how / وْ هَ / adv.                                ]چطور، چگونه]کلمۀ پرسشی  
  How are you?               چطور هستید؟/ حال شما چطور است؟ 
I /ْآی/ pron.                            شخص مفرد[ من]ضمیر فاعلی اول  
  I am a student.                                   .من دانشآموز هستم 
me / یْـم / pron.                                 به من، مرا ]I حالت مفعولی[ 
  Excuse me, sir!                       خواهم آقا!ببخشید آقا! عذر می   
name / مْنِیْ / n.                                                            اسم، نام 
  first name                                                  نام، اسم کوچک 
  last name                                                       نام خانوادگی 
now / ْنَـو/ adv.                                                ،حاال، اکنوناالن  
one by one / ْوانْ بای وان/ exp.       دیگری پس ازیکی، یکی یکی  
please / زْ ـپْلی / interj.                                              ًلطفاً، خواهشا 
sit /ْسیت/ v.                                                                 نشستن 
  Sit down, please!                                          !لطفاً بنشینید 
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sound / نْدْ سَوْ / n., v.                         نظر رسیدنصدا، صوت، آوا؛ ب  
  Sounds good!                                        !به نظر خوب است 
spell / ْسْپِل/ v.                                       هجی کردن، امال کردن 
  Can you spell your father’s name? 

 ؟هجی کنیدممکن است نام پدرتان را   
stand / ْسْتَنْد/ v.                                                           ایستادن   
  Please stand up!                                           !لطفاً بایستید 
student / ودِنْتْ ـتسْ / n.                                   آموز، دانشجودانش  
talk / اکْـت / v.                                        حرف زدن، صحبت کردن 
  She was talking to her friend. 

 .ا دوستش بودب زدنحرف او در حال   
tell /ْتِل / v.                                                      گفتن، بیان کردن 
  Did she tell you her name? 

 ؟گفتآیا او اسمش را به شما   
thank / ْثَنْک / v.                            تشکر کردن، سپاسگزاری کردن 
  Thank you!                                         !سپاسگزارم!/ متشکرم 
  Thanks!                                    متشکرم []غیررسمی، دوستانه!  

today / دِیْـتِ  / adv.                                                         امروز 
what / ْوات/ pron.                             سشی[ چه، چه چیز]کلمۀ پر  
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  What is your name?                             اسم شما چیست؟ 
with /وید/ prep.                                                     با، همراه با 
  She lives with her parents. 

 کند.والدینش زندگی می )همراه( بااو   
work /ْوِرک / v., n.            کار، عمل؛ شغلکار کردن، به کار افتادن؛  
  pair work                                                           کارِ دونفره 
  group work                                                      کارِ گروهی 
  He is working on a new novel. 

 .کندیکار م دیرمان جد کی یاو رو  
you /یو / pron.         [شخص مفرد و جمعدوم یفاعل ریضم] اتو، شم  

 
 

 لغات درس دوم

again /ْاِگِن / adv.                                         بار دیگردوباره، یک  
  Could you say it again? 

 تکرار کنید؟ [حرفتان را] دیگر بار یکممکن است   
boy / یْـبُ  / n.                                                        پسر، پسربچه 
can /ْکَن/ v., n. 

 ن داشتن؛ کنسرو کردن؛ قوطی، حلبیتوانستن، قادر بودن؛ امکا
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  Can you drive?                                میتوانید رانندگی کنید؟ 
  Can you come tonight?              آیا امشب میتوانید بیایید؟ 
classmate / مِیْتْکِلَسْ / n.                                         همکالسی 
friend / ْفِرِنْد / n.                                                    دوست، رفیق 
girl / ْگِرْل/ n.                                                        دختر، دوشیزه 
have / ْهَو/ v.                                        داشتن، دارا بودن؛ خوردن 
  They have a new car.              .آنها یک اتومبیل جدید دارند 
  Let’s have something to eat.            .بیایید چیزی بخوریم 
he / یْـه / pron.                [اومیر فاعلی سومض ]شخص مفرد مذکر  
help /ْهِلْپ/ v.                                        کمک کردن، یاری دادن 
  He always helps with the housework. 

 .کندکمک میاو همیشه در کارهای خانه   
here / یِرْ هی / adv.                                ؛ در اینجا؛ حاضراینجا             
  I live here.                                      .من اینجا زندگی میکنم 
  Here you are.                                                     بفرمایید.  
him /ْهیم/ pron. 

  ابه او، او ر [شخص مفرد مذکرسوم یمفعول ریضم]
  When did you see him?                   شما کِی او را دیدید؟ 
introduce / دوسْ اینْتْرِ  / v.                       ارائه کردن ؛معرفی کردن  
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  Can I introduce my wife? 
 ؟کنم یمعرفهمسرم را  توانمیم  

librarian / ْالیْبْرِریَن/ n.                          کتابدار، متصدی کتابخانه 
library / یْبْرِریال / n.                                                    کتابخانه 
library card / ارْدْـی کبْرِریْال / n.                            کارت کتابخانه 
long / انْگْـل / adj.                                            بلند، دراز، طوالنی 
  She has long dark hair.                 .او موی بلند و تیره دارد 
man / ْمَن/ n.                                                    مَرد؛ انسان، بشر 

meet / تْـمیْ / v.          (کسیقات کردن؛ آشنا شدن؛ برخوردن به )مال  
  Nice to meet you.                       .از آشنایی با شما خوشوقتم 
Mr. / ْمِسْتِر / n.                              [آقا ]عنوان شخصی برای آقایان  
  Mr. White                                                          آقای وایت 
Mrs. / ْمیسیز/ n.            های متأهل[ خانم]عنوان شخصی برای خانم  
  Mrs. Franklin                                               خانمِ فرانکلین 
Miss / ْمیس/ n.            های مجرد[ دوشیزه]عنوان شخصی برای خانم  
  Miss Brown                                                   دوشیزه براون 
Ms. / ْمِز / n. 

 ل[ خانمدانیم مجرد است یا متأه]عنوان شخصی برای خانمی که نمی
my /ْمای/ possessive adj.                       ... ،مـَ مالِ من، ...ِ من  
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  Where’s my book?                             کتاب من کجاست؟ 
new / ونـ / adj.                                                          جدید، تازه 
  I bought a new car.               .من یک اتومبیل جدید خریدم 
ok / ْاوکِی/ adj.                                                                خوب 
  Are you OK?                                       حال شما خوب است؟ 
our / ْاَور/ possessive adj.                          ِ... ،ِـمان ما، مالِ ما ...  
  He is our new teacher.                      .او معلمِ جدیدِ ماست 
phone number / نامْبِرْ فُونْ  / n.                                شماره تلفن 
short / رْتْـشُ / adj.                   مدت؛ مختصر کوتاه؛ کوتاهکوتاه، قد  
  He has short curly hair.                 .او موی کوتاه و فِر دارد 
sorry / اریـس / adj.                                           متأسف، شرمسار 
  I’m sorry!                                                              !متأسفم 
sure / رْ ـُشُ / adj., adv.                                مطمئناً، حتماًن؛ مطمئ  

  Are you sure?                                                     مطمئنید؟ 
that / تْ دَ / pron.                                      اشاره به دور مفرد[ آن[ 
this / یسْد / pron.                               اشاره به نزدیک مفرد[ این[ 
too / وـت / adv.                                        هم، نیز، همچنین؛ خیلی 
  Can I come too?                           آیا من هم میتوانم بیایم؟ 
welcome / کامْ وِلْ   / interj.                                      !خوش آمدید 
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who / وـه / pron.                            کلمۀ پرسشی[ چه کسی، کی[ 
  Who is that woman?                                آن زن کیست؟ 
woman /ْوُمِن / n.                                                              زن 
yard / ْیارْد / n.                                                       حیاط، محوطه 
yes /ْیِس / adv.                                                            یبله، آر  

 
 

 لغات درس سوم

about / تْ وْاِبَ  / adv., prep.      تقریباً، حدوداً، حدودِ؛ دربارۀ، راجع به 
  He arrived at about ten.               .او حدودِ ساعت ده رسید 
age / ْاِیْج / n.                                                               سِن، عمر 
birth / رْثْـِبِ  / n.                                                                 تولد 
birthday / دِیْرْثْـِبِ  / n.                                       روزروز تولد، زاد  
  Happy birthday!                                          !تولدت مبارک 
brother / رْ بِرادِ  / n.                                                           برادر 
date /ْدِیْت/ n.                         تاریخ، زمان وقوع؛ خرما؛ قرار مالقات 
how old / لْدْ اُ هَوْ  ]کلمۀ پرسشی[ چند سال، چقدر سن                     /
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  How old are you?                               شما چند سال دارید؟ 

I see /آیْ سی/ exp.                                   متوجه هستم، متوجهم 

in /ْاین/ prep.                                                         ِدر، در داخل 
month /ْمانْث/ n.                                            های سالماه؛ ماه  
  A year has twelve months.        .یک سال، دوازده ماه دارد 
no / ْنُو/ adv.                                                                نَه، خیر 
number / ْنامْبِر/ n.                                                  عدد، شماره 
really / ئِلیری / adv.                                               ًواقعاً، حقیقتا 
  Tell me what really happened. 

 چه اتفاقی افتاد. واقعاًبه من بگو   
say / ْسِی/ v.                                                    گفتن، بیان کردن 
when /ْوِن/ adv.                             کلمۀ پرسشی[ چه موقع، کِی[  
year / رْـیِ  / n.                                                                    سال 
your / رْـُیُ  / possessive adj.   ِـِتان ما، ...ـَت/تو/شما، ... ِ تو/ش مال  
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 لغات درس چهارم

family /فَمیلی/ n.                                                         خانواده 
for / رْ ـُفُ / prep.                                                    ِبرای؛ به مدت 
job / ابْ ـج / n.                                                           شغل، حرفه 
nice /ْنایْس/ adj.                                                     خوب، عالی 

picture / ْپیکْچِر/ n., v. 

 عکس، تصویر؛ به تصویر کشیدن، تجسم کردن
  I can still picture the house I grew up in. 

 .تجسم کنم را ای که در آن بزرگ شدمتوانم خانهمن هنوز می  

relationship / شیپْ لِیْشِنْ رِ  / n.              بستگی؛ خویشاوندیرابطه، وا  

their / رْدِ / possessive adj.                 ... ،ـِشانمالِ آنها، ... ِ آنها  

write /ْرایْت/ v.                                                    نوشتن، نگاشتن 
  Write your name at the top of the paper. 

 .بنویسیداسمتان را باالی ورقه   
 

 

relationships 

grandfather / رفادِگِرَنْ  پدربزرگ /

grandmother / ردِماگِرَنْ  مادربزرگ /

father / رْ فادِ  پدر /
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mother / رْ دِما  مادر /

sister /ْخواهر /سیسْتِر 

brother / رْ دِبِرا   برادر /

aunt / نْتْ اَ   عموزن دایی؛زنخاله؛ عمه؛  /

uncle / آنْکِلْ    هعمشوهر، خالهشوهر ؛عمو ؛دایی /

husband / ْشوهر /هازْبِنْد 

wife /ْزوجهزن /وایْف ، 

daughter / دِرْ اد  دختر ]فرزند[ /

son / ْپسر ]فرزند[ /سان 

 

 

jobs 

baker / بِیْکِرْ    پزنانوا، شیرینی /

cook / ْآشپز /کوک 

dentist /دندانپزشک /دِنْتیسْت 

doctor /دکتر، پزشک /داکْتِر 

driver / یْوِردِرا  راننده /

employee / لُییپِمْای   (و غیره عضو )اداره، کارمند /

engineer / نیِرْاِنْجی   مهندس /

farmer / ارْمِرْ ـف  کشاورز /
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firefighter /نشانآتش /فایِرْفایْتِر 

florist / ریستْ ـُفِلُ  فروشگل / 

housewife / وایْفسْوْهَ  دارخانه /

mechanic / ْیکمکان /مِکَنیک 

nurse / رْسـِنِ   پرستار /

painter / پِیْنْتِر   پرداز؛ چهرهنقاش /

pilot / پایْلِتْ    خلبان /

policeman / مَنْ سـلیپِ   پلیس /

postman / مَنْ سْتْ پُوْ   چیپست /

secretary /منشی /سِکْرِتِری 

shopkeeper / پِرْـکیاپْ ـش  دارمغازه /

teacher / چِرْـتی  ، آموزگارمعلم /

waiter / وِیْتِرْ    گارسون، پیشخدمت /

worker / وِرْکِرْ    کارگر /
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 پایۀ هشتم

 لغات درس اول

another / رْنْادِاِ  / det., pron.               دیگر، دیگر، چیزِ دیگر یکی  

  Would you like another drink? 

 میل دارید؟ دیگرنوشیدنیِ یک   

beautiful / لْ فِبیوتِ  / adj.                             زیبا، قشنگ، خوشگل 
  She is a very beautiful woman. 

 ست.زیبااو یک خانم بسیار   
card / ارْدْ ـک / n.                                                                    کارت 

change / ْچِیْنْج / v., n. 

خُرد  کردن، لیتبد و ارز[ پول]کردن؛  ایدادن  رییشدن، تغ ایعوض کردن 
 رد؛ تغییر؛ پول خُکردن

  Computers have changed the way people work. 

 .اندتغییر دادهها روش کار کردن مردم را کامپیوتر  
continent / ْکانتینِنْت/ n.                                                       قاره 
country /کانْتْری/ n.                               کشور، میهن؛ حومۀ شهر 
cousin /ْکازِن/ n.                     زاده، خالهزادهزاده، عمهعموزاده، دایی  
fill / ْفیل/ v.                                                                   پُر کردن 
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  Smoke filled the room.                         .دود اتاق را پر کرد 
  Fill out the form, please.                     .لطفاً فرم را پر کنید 
from / ْفِرام / prep.                                                                 از 
guest / سْتْگِ / n.               مشتری، مسافر ]هتل و رستوران[ مهمان؛  
like /ْالیْک/ prep., v. 

 [?what’s … likeشبیهِ، مثلِ؛ ]نظر کسی را دربارۀ چیزی پرسیدن با 
 چطور، چگونه، چه شکلی؛ دوست داشتن، خوش آمدن از، پسندیدن

  She’s wearing a dress like mine. 

 پیراهن من پوشیده است. شبیهاو یک پیراهن   
  What’s it like studying in Spain? 

 است؟ چطورتحصیل در اسپانیا   
  Which tie do you like better? 

 تدوس؟ )کدام کراوات را بیشتر آیدمی خوشتاز کدام کراوات بیشتر   
 ؟(داری

little / ْلیتِل/ adj., adv.                      عدادِ کم کوچک؛ مقدارِ کم، ت  

  a little group of tourists           گروه کوچکی از گردشگران  

  She seemed a little afraid. 
 . رسیدنظر میبزده وحشت کمیاو   

love /ْالو/ v., n.                       دوست داشتن، عشق ورزیدن؛ عشق                                             
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  a mother’s love for her children 

 یک مادر به فرزندانش عشق  
nationality / تیلِ نَشِنَ  / n.                 های ملی و قومییژگیو ؛ملیت  
  Russia contains many nationalities. 

 است. ملیتروسیه دارای چندین   
north / رثْـُنُ  / n., adj., adv.           ت شمالشمال؛ شمالی؛ به سم  

originally / نِلیریجِاِ  / adv.             اصالتاً، در اصل؛ در آغاز، در ابتدا 
  They originally come from Italy. 

 هستند. ایتالیااهل  اصالتاًآنها   
people / پیپِلْ   / n. pl.                           مردم، ملت؛ اشخاص، افراد 

Persian / رْژِنْ ـِپِ  / n., adj.      زبان[ فارسی؛ وابسته به ایران، ایرانی[ 
question / ْکوئِسْچِن/ n.                                          پرسشسؤال ،  

relative / رِلِتیوْ   / n., adj.        ،یش؛ وابسته، مربوطوخوقومخویشاوند  
  her friends and relatives             دوستان و خویشاوندان او 
  documents relative to his death 

 به مرگ او مربوطمدارک   
role / لْ رُوْ  / n.                                                             نقش، رُل 
South / ثْسَوْ / n., adj., adv.           جنوب؛ جنوبی؛ به سمت جنوب 
speak / کْ ـسْپی / v.               زدن، صحبت کردن سخن گفتن، حرف  
  Can I speak to Maryam?       میتوانم با مریم صحبت کنم؟ 
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 دوازدهملغات 

 لغات درس اول

able / دستقادر، توانا؛ ماهر، چیره                                   .adj /اِیْبِلْ    
  Will you be able to come? 

 توانید( که بیایید؟د )میهستی قادرآیا شما   
active /  .adj., n /اَکْتیوْ  

 ثر؛ در حال کار؛ ]دستور زبان[ معلوم؛ مؤوجوشپرجنبفعال، 
  Although he is nearly 80, he’s still active. 

 است. وجوشپرجنبسال سن دارد، هنوز  80او حدود  نکهیا با  
aerobics / بیکْسْ رُوْاِ  / n.                            ورزش هوازی[ ایروبیک[ 
alone / نْاِلُوْ  / adj.                                          ،یی، تکتنهابهتنها  

  He lives alone.                                   .او تنها زندگی میکند 
along / نْگْ اـاِل  / prep., adv. 

 ، با؛ همراهِ، در طولِ، در راستایِ، در کنارِ، سرتاسرِدر امتدادِ
  They walked slowly along the road. 

 رفتند.میجاده راه  در امتدادم آنها آرا  
as / اَزْ  / prep., adv., conj. 

 که، وقتیهیکهنگام؛ چون؛ که؛ طور که؛ در حین؛ همان، مثلِ؛ مانندِ قدرهمان
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  They were all dressed as clowns. 

 ها لباس پوشیده بودند.دلقک مثلهمۀ آنها   
basis / سْ بِیْسِ  / n.         ؛ اصل، مایه، نظریۀ اساسیپایه، شالوده، زیربنا  
bend / بِنْدْ   / v., n. 

 خم کردن/ شدن، کج کردن/ شدن، دوال کردن؛ خمیدگی، انحنا، پیچ
  He bent forward to pick up the newspaper. 

 تا روزنامه را بردارد. خم شداو به جلو   
bike / بایْکْ   / n., v. 

 کردنسواری کردن؛ موتورسواری دوچرخه، موتور؛ دوچرخه
bone / نْ بُوْ  / n.                              بندی، اسکلتاستخوان، استخوان  
bony / نیبُوْ   / adj.                  مانند؛ الغر، نحیفاستخوانی؛ استخوان  
  a tall bony man                                    یک مرد قدبلند الغر 
bother / اذِرْ ـب  / v., n. 

کردن، مزاحم شدن، به دردسر انداختن/ افتادن، به زحمت افتادن/ اذیت 
 انداختن؛ دردسر، زحمت، مزاحمت

  Don’t bother her while she is studying. 

 .مزاحمش نشویدوقتی او در حال مطالعه است،   
breathe / زْ ـبِری  / v.         نفس کشیدن، تنفس کردن، استنشاق کردن 
  He breathed deeply before speaking again. 

 .کشیدعمیقی  نفساو قبل از اینکه دوباره صحبت کند،   
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brush / بِراشْ   / v., n. 

 مو]مسواک، برس و ...[ زدن؛ مسواک، برس، فرچه، قلم
  It’s time to go brush your teeth. 

 .مسواک بزنیرا  هایتو دندان وقت آن است که بروی  
calorie /کَلِری/ n.                                                            کالری 
check mark / ارکْـچِکْ م / n.                         عالمت تیک، تیک 
chemical / لْ کِمیکِ / adj., n.                     شیمیایی؛ مادۀ شیمیایی 
chest / چِسْتْ   / n.                   ندوق، جعبۀ دردارسینه، قفسۀ سینه؛ ص  
club / ْکاِلب/ n.                                         باشگاه، انجمن، کانون 
come out / تْ اَوْکامْ  / phr. v. 

 آشکار شدن، واضح شدن؛ ارائه شدن؛ به پایان رسیدن، به نتیجه رسیدن
  Finally, the truth came out.       .باالخره حقیقت آشکار شد 
conjunction / جانْکْشِنْ کِنْ / n. 

 ]دستور زبان[ حرف ربط؛ تلفیق، اتصال، پیوستگی
deeply / پْلیـدی / adv.                                     ًبطور عمیقعمیقا ،  

  She is deeply religious.                    .او عمیقاً مذهبی است 
define / فایْنْدی / v. 

؛ تعیین کردن، مشخص یف کردن؛ توضیح دادن/ دادن، تعرمعنی کردن
 کردن
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  Define what you mean by “crime”. 

 .شرح دهید «جنایت»منظورتان را از واژۀ   
digest / جِسْتْدایْ / v., n. 

ده، ؛ چکیکردن؛ تحلیل کردن/ بردن؛ فهمیدنهضم کردن/ شدن؛ خالصه 
 خالصه

  Sit still and allow your meal to digest. 

 .دوهضم شغذا گذار ب ن وینشبهنوز   
doorbell / ْدُورْبِل/ n.                                                    زنگِ در 
effect / فِکْتْای  / n., v. 

 اثر، تأثیر؛ نتیجه، پیامد؛ موجب شدن، باعث شدن، ایجاد کردن
  to effect a change                             باعث یک تغییر شدن 
efficiently / اِفیشِنْتْلی  / adv.                  طور مؤثر، از روی کفایتب  

  a very efficiently organized event 

 شدهسازماندهی مؤثربسیار  بطوریک رویداد   
endorphin / اِنْدُرْفینْ   / n.                            کالبدشناسی[ اندورفین[ 
even / وِنْ ـای  / adv., adj. 

، ر؛ یکنواخت؛ صاف، مسطح، همواای بیان تشدید و تأکید[ حتی، هم]بر
 حساب؛ منصفانه، مساوی؛ ]عدد[ زوجتراز؛ بی؛ همیکدست؛ آرام، مالیم

  He never even opened the letter. 

 نکرد. هماو هرگز نامه را باز   
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fit / ْفیت/ v., adj., n. 

مدن به، خوردن به؛ واجد شرایط بودن/ تناسب داشتن، سزاوار بودن؛ آ
 شایستگیتناسب، کردن؛ اندازه بودن؛ مناسب، شایسته، برازنده؛ 

  I tried the dress on but it didn’t fit. 

 .ام نشداندازهولی  ،من آن لباس را امتحان کردم  
flexible / بِلْ فِلِکْسِ  / adj.             پذیرپذیر، تغییرانعطاف، انعطافقابل  
  flexible working hours                ساعات کاری انعطافپذیر 
focus / کِسْ فُوْ / v., n. 

 تمرکز کردن، متمرکز کردن؛ کانون؛ مرکز ]فعالیت و ...[
  The discussion focused on three main problems. 

 .متمرکز بودلۀ اساسی أبر سه مس ،مذاکره  
follow / الُوْ ـف / v. 

عد از گرفتن؛ ب (چیزی را)ال کسی آمدن/ رفتن، تعقیب کردن؛ دنبال دنب
 ردندنبال ک (عالقه با)بودن؛ پیروی کردن؛  (چیزی)بودن؛ پیامد  )چیزی(

  Follow me. I’ll show you the way. 

 . راه را به شما نشان خواهم داد.دنبال من بیایید  
fuel / لْ یوِفی / n., v. 

 گیری کردن، سوختسوخت؛ محرک؛ سوخت دادن
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function / ْفانْکْشِن/ n., v. 

 عملکرد، کارکرد؛ وظیفه؛ کار کردن، عمل کردن، کاربرد داشتن
  The sofa also functions as a bed. 

 .کاربرد داردتخت هم  عنوانبهاین کاناپه   
harder / ارْدِرْ ـه / comp. adj. 

 ترحکمتر، دشوارتر؛ شدیدتر؛ م[ سختhard]صفت تفضیلی 
harm / ارْمْ ـه / v., n. 

 آسیب رساندن، صدمه زدن، زیان رساندن؛ آسیب، صدمه، زیان
  fishing methods that do not harm dolphins 

 دنزنصدمه نمیها های ماهیگیری که به دلفینروش  
heading / ْهِدینْگ/ n.                               ،صفحهسر، تریسرتعنوان  

in addition / اِدیشِنْ  اینْ  / adv.     ضمناً، همچنینعالوه برعالوه، به ،  

  In addition to his apartment in London, he has a 
villa in Italy. 

 آپارتمانش در لندن، او یک ویال هم در ایتالیا دارد. عالوه بر  
in other words / ر وِرْدْزْ دِاینْ آ  / det.                     گرید عبارته ب  

joint / یْنْتْ ـُجُ  / n., adj. 
 ]کالبدشناسی[ مفصل، بند؛ بندگاه، بست؛ لوال؛ مشترک

  a joint bank account                        حساب بانکی مشترک 
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lift /ْلیفْت/ v., n. 

 باالآمدگی ؛ برداشتن؛ آسانسور؛کردن باال بردن، بلند کردن، در هوا بلند
  He lifted the suitcases.                  .او چمدانها را بلند کرد 
lighter / ْالیْتِر/ comp. adj. 

 ترتر؛ ضعیفرنگتر، کمتر؛ روشن[ سبکlight]صفت تفضیلی 
lonely / نْلیلُوْ   / adj.            تنگدلکس، تک، تنها، منفرد؛ غریب، بی  

  She lives alone and often feels lonely. 

 کند.می کسیبیکند و اغلب احساس او تنها زندگی می  
lung /ْالنْگ/ n.                                                          ریه، شُش 
mention / مِنْشِنْ   / v. 

 اشاره کردن، ذکر کردن، نام بردن به موضوع یا چیزی()
  Did he mention where he is going? 

 رود؟که کجا می کرد اشارهآیا او   
muscle /ْماسِل/ n.                                                ماهیچه، عضله 
neither / رْ دِرْ، نیدِ یْان  / det., pron., adv., conj. 

نه آن، نه ... نه ...؛  ... [ نه اینnorیک؛ ]با کدام، هیچ]از دو تا[ هیچ
 همچنین نه، ... هم نه

  Neither of them has a car.    .هیچیک از آنها اتومبیل ندارند 

  



 

 :از همین مؤلف
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 ینکات کاربرد ی ونکات تست

 رتلغات مهم یبندتیاولو

جامع با پاسخ  یهاآزمونو  شدهیبندطبقه یهاآزمون

 یحیتشر

ها با پاسخ کامـالً تشریحی و تحلیل برای دریافت سؤاالت کنکور

یا  www.FastZaban.comسایت آزمون، به وب

 .مراجعه نمایید FastZaban@کانال ما 

 سفارش پستی در وبسایت 

www.FastZaban.com


