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مقدمه
کتاب حاضر ،لغات پایۀ زبان انگلیسی (لغات دورۀ متوسطه) را
پوشش میدهد .در این کتاب ،تالش کردیم تا با ارایۀ ترجمۀ دقیق
و روان لغات ،جمالت مثال و نکات تکمیلی ،یادگیری هر چه بهتر
لغات پایۀ زبان انگلیسی را میسّر کنیم.
برخی از ویژگیهای این کتاب عبارتاند از:
 .۱قرار دادن لغات به ترتیب درس:
در این کتاب ،لغات به ترتیب درسها و بر اساس کتابهای دورۀ
متوسطه مرتب شدهاند .این دستهبندی برای سهولت استفاده بکار
گرفته شده است.
 .۲نقش دستوری ) (Part of Speechلغات:
نقش دستوری یعنی اسم ،فعل ،صفت ،قید ،حرف اضافه ،یا  ...بودن
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.

 .۳تلفظ لغات:
بعد از نقش دستوری هر لغت ،تلفظ آن ارائه شده است.
 .۴ترجمۀ روان لغات:
در قسمت بعد ،ترجمه های روان و دقیق لغات آورده شده است.
این ترجمهها ،به ترتیب کاربرد آنها در زبان انگلیسی آورده شدهاند.
معانی متفاوت از طریق عالمت (؛) از یکدیگر جدا شدهاند.
همچنین ،کاربرد کلی هر معنی در داخل کروشه [] قرار داده شده
است.
 .5مثالهای نمونه بههمراه ترجمۀ آنها:
در این قسمت ،مثالهایی از کاربرد لغات بههمراه ترجمۀ روان آنها
آورده شده است .توصیه میکنیم این مثالها را با دقت مطالعه
نمایید.
برای یادگیری هر چه بهتر لغات ،به نکات زیر توجه کنید:
 .۱سعی کنید لغات جدید را در قالب جمله فراگیرید.
 .۲لغات را به همراه مترادفها و متضادهایشان به خاطر بسپارید.

 .۳لغات جدید را حتماً در فواصل زمانی منظم و بطور اجمالی مرور
کنید.
در پایان ،خداوند را سپاس میگوییم که توفیق تألیف این اثر را
به ما عنایت نمود و امیدواریم با این کار توانسته باشیم خدمتی هر
چند کوچک به هموطنان گرامی کرده باشیم .همچنین ،الزم
میدانیم از همکاران تالشگرمان در کلیۀ واحدهای انتشارات جنگل
که با دقت و کیفیت مثالزدنی مراحل چاپ کتاب را انجام
میدهند ،کمال تشکر را ابراز کنیم .ضمن آرزوی موفقیت و
بهروزی یکایک داوطلبان ،دانشجویان و مدرسین گرامی ،از شما
تقاضا داریم هرگونه پیشنهاد و انتقادی که میتواند در جهت بهبود
این اثر مفید باشد را از طریق راههای ارتباطی زیر با ما در میان
بگذارید.
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پایۀ هفتم
welcome
آمبوالنس
من یک آمبوالنس خبر کردم.
کولهپشتی
کیف ،ساک ،کیسه ،پاکت
بانک؛ ساحل رودخانه
نیمکت
تختهسیاه
کتاب
اتوبوس
صندلی
گچ

 / n.اَمبیولِنْسْambulance /
I called an ambulance.
 / n.بَکْپَکْbackpack /
 / n.بَگْbag /
 / n.بَنْکْbank /
 / n.بِنْچْbench /
 / n.بِلَکْبُورْدْblackboard /
 / n.بوکْbook /
 / n.باسbus /
 / n.چِیْرْchair /

/ n.چـاکْchalk /
They use chalk to write on a blackboard.

آنها با گچ روی تختهسیاه مینویسند.
کالسِ درس
حذف کردن ،قلم زدن

/ n.کِلَسْرومْclassroom /
 / v.دِلیتْdelete /
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لغات دورۀ متوسطه

پایۀ هفتم

They deleted his name from the list.

آنها اسم او را از لیست حذف کردند.
میز تحریر ،میز کار
فرهنگ لغات ،واژهنامه ،دیکشنری

کdesk /
/ n.دِسْ ْ

/ n.دیکشِنِریdictionary /
an English-Persian dictionary
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دیکشنری انگلیسی به فارسی
/ n.دُرْdoor /
دَر ،درب
 / n.ایرِیْسِرْeraser /
پاککن ،تختهپاککن
 / n.فـوتبـالْfootball /
فوتبال
/ n.هُتِلْhotel /
هتل
/ n.مـارکِرْmarker /
ماژیک؛ عالمتگذار
 / n.نُوْتبوکْnotebook /
دفترچه ،دفتر یادداشت
 / n.پِنْpen /
خودکار ،قلم
 / n.پِنسِلْpencil /
مداد
 / n.پِنسِلْ کِیْسْpencil case /
جامدادی
 / n.پِنسِلْ شارپِنِرْpencil sharpener /
تراش
 / n.پِلیـسْpolice /
افسرِ پلیس
 / n., v.پُوْسْتْpost /
ادارۀ پست؛ صندوق پست؛ سِمَت ،مقام؛ پست کردن( ،با پست) فرستادن
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درس اول
?Can you post this letter for me

ممکن است این نامه را برایم پُست کنید؟
/ n.رولِرْruler /
خطکِش
/ n.سْکـولْschool /
مدرسه ،آموزشگاه؛ مکتب
تstart /
/ n., v.سْتـارْ ْ
شروع ،آغاز؛ شروع کردن ،آغاز کردن
من ساعت هشت کارم را شروع میکنمI start work at eight. .
/ v.سْتاپْstop /
توقف کردن ،ایستادن
All buses stop here.
همۀ اتوبوسها اینجا توقف میکنند.
/ n.تَکْسیtaxi /
تاکسی
 / n.تِلِفوُنْtelephone /
تلفن

لغات درس اول
وَ ،بهعالوه
جواب دادن ،پاسخ دادن؛ جواب ،پاسخ

 / conj.اَنْدْand /

 / v., n.اَنْسِرْanswer /
Please answer the questions.

لطفاً به سؤاالت پاسخ دهید.
پرسیدن ،سؤال کردن
میتوانم یک سؤال بپرسم؟

 / v.اَسْکْask /
?Can I ask a question
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لغات دورۀ متوسطه

پایۀ هفتم

سclass /
/ n.کِلَ ْ
کالس (آموزشی)؛ کالس درس؛ طبقه ،دسته
She is the youngest in her class.

او در کالسشان از همه جوانتر است.
مکالمه ،گفتگو
صحیح ،درست
انجام دادن

نوِرْسِیْشِنْconversation /
/ n.کا ْ
/ adj.کِرِکْتْcorrect /

/ v.دوdo /
We will do what we can to help.
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ما هر کاری که بتوانیم برای کمک انجام خواهیم داد.
 / n., adj.اینْگْلِشْEnglish /
انگلیسی
I am your English teacher.

من معلم [زبان] انگلیسی شما هستم.
مثال ،نمونه
عالی ،بسیار خوب
خوب ،نیک ،خیر
صبح بخیر
بعدازظهر بخیر
شب بخیر
عالی ،فوقالعاده؛ بزرگ ،عظیم

 / n.اِگْزَمْپِلْexample /
/ adj.فایْنْfine /
/ adj.گودْgood /
good morning
good afternoon
good evening
/ adj.گِرِیْتْgreat /

Fast Vocab

درس اول
We had a great time in Madrid.

ما اوقاتِ فوقالعادهای را در مادرید سپری کردیم.
/ n.گْریـتینْگْgreeting /
سالم و احوالپرسی
/ n.هِلُوْhello /
سالم
/ n.هایْhi /
[غیررسمی ،دوستانه] سالم
/ adv.هَوْhow /
[کلمۀ پرسشی] چطور ،چگونه
?How are you
چطور هستید؟ /حال شما چطور است؟
/ pron.آیْI /
[ضمیر فاعلی اول شخص مفرد] من
I am a student.
من دانشآموز هستم.
/ pron.مـیْme /
[حالت مفعولی  ]Iبه من ،مرا
!Excuse me, sir
ببخشید آقا! عذر میخواهم آقا!
/ n.نِیْمْname /
اسم ،نام
first name
نام ،اسم کوچک
last name
نام خانوادگی
/ adv.نَـوْnow /
االن ،حاال ،اکنون
نone by one /
یکییکی ،یکی پس از دیگری / exp.وانْ بای وا ْ
/ interj.پْلیـزْplease /
لطفاً ،خواهشاً
/ v.سیتْsit /
نشستن
!Sit down, please
لطفاً بنشینید!
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پایۀ هفتم

/ n., v.سَوْنْدْsound /

صدا ،صوت ،آوا؛ بنظر رسیدن
به نظر خوب است!
هجی کردن ،امال کردن

!Sounds good

/ v.سْپِلْspell /
?Can you spell your father’s name

0

ممکن است نام پدرتان را هجی کنید؟
ایستادن
لطفاً بایستید!
دانشآموز ،دانشجو
حرف زدن ،صحبت کردن

/ v.سْتَنْدْstand /
!Please stand up
/ n.سْتـودِنْتْstudent /

/ v.تـاکْtalk /
She was talking to her friend.

او در حال حرف زدن با دوستش بود.
گفتن ،بیان کردن

 / v.تِلْtell /
?Did she tell you her name

آیا او اسمش را به شما گفت؟
تشکر کردن ،سپاسگزاری کردن
سپاسگزارم! /متشکرم!
[غیررسمی ،دوستانه] متشکرم!
امروز
[کلمۀ پرسشی] چه ،چه چیز

 / v.ثَنْکْthank /
!Thank you
!Thanks
 / adv.تِـدِیْtoday /
تwhat /
/ pron.وا ْ

Fast Vocab

اسم شما چیست؟
با ،همراه با

درس اول
?What is your name
/ prep.ویدwith /
She lives with her parents.

او (همراه) با والدینش زندگی میکند.
کار کردن ،به کار افتادن؛ کار ،عمل؛ شغل
کارِ دونفره
کارِ گروهی

 / v., n.وِرکْwork /
pair work

group work
He is working on a new novel.

او روی یک رمان جدید کار میکند.
[ضمیر فاعلی دومشخص مفرد و جمع] تو ،شما
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 / pron.یوyou /

لغات درس دوم
دوباره ،یکبار دیگر

 / adv.اِگِنْagain /
?Could you say it again

ممکن است یک بار دیگر [حرفتان را] تکرار کنید؟
پسر ،پسربچه

 / n.بُـیْboy /
/ v., n.کَنْcan /

توانستن ،قادر بودن؛ امکان داشتن؛ کنسرو کردن؛ قوطی ،حلبی

لغات دورۀ متوسطه

پایۀ هفتم

?Can you drive
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میتوانید رانندگی کنید؟
?Can you come tonight
آیا امشب میتوانید بیایید؟
/ n.کِلَسْمِیْتْclassmate /
همکالسی
 / n.فِرِنْدْfriend /
دوست ،رفیق
/ n.گِرْلْgirl /
دختر ،دوشیزه
/ v.هَوْhave /
داشتن ،دارا بودن؛ خوردن
They have a new car.
آنها یک اتومبیل جدید دارند.
Let’s have something to eat.
بیایید چیزی بخوریم.
/ pron.هـیْhe /
[ضمیر فاعلی سومشخص مفرد مذکر] او
/ v.هِلْپْhelp /
کمک کردن ،یاری دادن
He always helps with the housework.

او همیشه در کارهای خانه کمک میکند.
اینجا؛ در اینجا؛ حاضر
من اینجا زندگی میکنم.
بفرمایید.

/ adv.هییِرْhere /
I live here.
Here you are.
/ pron.هیمْhim /

[ضمیر مفعولی سومشخص مفرد مذکر] به او ،او را
?When did you see him
شما کِی او را دیدید؟
 / v.اینْتْرِدوسْintroduce /
معرفی کردن؛ ارائه کردن
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درس دوم
?Can I introduce my wife

میتوانم همسرم را معرفی کنم؟
/ n.الیْبْرِریَنْlibrarian /
کتابدار ،متصدی کتابخانه
/ n.الیْبْرِریlibrary /
کتابخانه
/ n.الیْبْرِری کـارْدْlibrary card /
کارت کتابخانه
/ adj.لـانْگْlong /
بلند ،دراز ،طوالنی
She has long dark hair.
او موی بلند و تیره دارد.
/ n.مَنْman /
مَرد؛ انسان ،بشر
/ v.میْـتْmeet /
مالقات کردن؛ آشنا شدن؛ برخوردن به (کسی)
Nice to meet you.
از آشنایی با شما خوشوقتم.
 / n.مِسْتِرْMr. /
[عنوان شخصی برای آقایان] آقا
Mr. White
آقای وایت
/ n.میسیزْMrs. /
[عنوان شخصی برای خانمهای متأهل] خانم
Mrs. Franklin
خانمِ فرانکلین
/ n.میسْMiss /
[عنوان شخصی برای خانمهای مجرد] دوشیزه
Miss Brown
دوشیزه براون
 / n.مِزْMs. /
[عنوان شخصی برای خانمی که نمیدانیم مجرد است یا متأهل] خانم
/ possessive adj.مایْmy /
مالِ من ِ... ،من ... ،ـَم
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پایۀ هفتم

لغات دورۀ متوسطه
?Where’s my book

کتاب من کجاست؟
جدید ،تازه
I bought a new car.
من یک اتومبیل جدید خریدم.
یok /
/ adj.اوکِ ْ
خوب
?Are you OK
حال شما خوب است؟
/ possessive adj.اَو ْرour /
مالِ ما ِ... ،ماِ ... ،ـمان
He is our new teacher.
او معلمِ جدیدِ ماست.
/ n.فُونْنامْبِرْphone number /
شماره تلفن
/ adj.شُـرْتْshort /
کوتاه ،قدکوتاه؛ کوتاهمدت؛ مختصر
He has short curly hair.
او موی کوتاه و فِر دارد.
/ adj.سـاریsorry /
متأسف ،شرمسار
!I’m sorry
متأسفم!
/ adj., adv.شُـُرْsure /
مطمئن؛ مطمئناً ،حتماً
?Are you sure
مطمئنید؟
تthat /
/ pron.دَ ْ
[اشاره به دور مفرد] آن
/ pron.دیسْthis /
[اشاره به نزدیک مفرد] این
/ adv.تـوtoo /
هم ،نیز ،همچنین؛ خیلی
?Can I come too
آیا من هم میتوانم بیایم؟
 / interj.وِلْکا ْمwelcome /
خوش آمدید!
/ adj.نـوnew /

16
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درس دوم

[کلمۀ پرسشی] چه کسی ،کی
آن زن کیست؟
زن
حیاط ،محوطه
بله ،آری

/ pron.هـوwho /
?Who is that woman
 / n.وُمِنْwoman /
 / n.یارْ ْدyard /
 / adv.یِسْyes /

لغات درس سوم
 / adv., prep.اِبَوْتْabout /

تقریباً ،حدوداً ،حدودِ؛ دربارۀ ،راجع به
He arrived at about ten.
او حدودِ ساعت ده رسید.
 / n.اِیْجْage /
سِن ،عمر
 / n.بِـِرْثْbirth /
تولد
 / n.بِـِرْثْدِیْbirthday /
روز تولد ،زادروز
!Happy birthday
تولدت مبارک!
 / n.بِرادِرْbrother /
برادر
/ n.دِیْتْdate /
تاریخ ،زمان وقوع؛ خرما؛ قرار مالقات
/هَوْ اُلْدْhow old /
[کلمۀ پرسشی] چند سال ،چقدر سن

11

پایۀ هفتم
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شما چند سال دارید؟
متوجه هستم ،متوجهم
ل
در ،در داخ ِ
ماه؛ ماههای سال
یک سال ،دوازده ماه دارد.
نَه ،خیر
عدد ،شماره
واقعاً ،حقیقتاً

لغات دورۀ متوسطه
?How old are you
/ exp.آیْ سیI see /
/ prep.اینْin /
/ n.مانْثْmonth /
A year has twelve months.
/ adv.نُوْno /
/ n.نامْبِرْnumber /
/ adv.ریئِلیreally /
Tell me what really happened.

به من بگو واقعاً چه اتفاقی افتاد.
گفتن ،بیان کردن
/ adv.وِنْwhen /
[کلمۀ پرسشی] چه موقع ،کِی
 / n.یِـرْyear /
سال
مالِ تو/شما ِ ... ،تو/شما... ،ـَت /ـِتان  / possessive adj.یُـُرْyour /
/ v.سِیْsay /

لغات دورۀ متوسطه

پایۀ هفتم
لغات درس چهارم

/ n.فَمیلیfamily /

خانواده
برای؛ به مدتِ
شغل ،حرفه
خوب ،عالی

/ prep.فُـُرْfor /
بjob /
/ n.جـا ْ
/ adj.نایْسْnice /
/ n., v.پیکْچِرْpicture /

عکس ،تصویر؛ به تصویر کشیدن ،تجسم کردن
10

I can still picture the house I grew up in.

من هنوز میتوانم خانهای که در آن بزرگ شدم را تجسم کنم.
رابطه ،وابستگی؛ خویشاوندی
مالِ آنها ِ ... ،آنها ... ،ـِشان
نوشتن ،نگاشتن

 / n.رِلِیْشِنْشیپْrelationship /
/ possessive adj.دِرْtheir /

/ v.رایْتْwrite /
Write your name at the top of the paper.

اسمتان را باالی ورقه بنویسید.

پدربزرگ
مادربزرگ
پدر

relationships
/گِرَنْفادِرgrandfather /
/گِرَنْمادِرgrandmother /
/فادِرْfather /

Fast Vocab

درس چهارم
/مادِرْmother /
/سیسْتِرْsister /
 /بِرادِرْbrother /
 /اَنْتْaunt /
 /آنْکِلْuncle /
/هازْبِنْدْhusband /
/وایْفْwife /
/دادِرْdaughter /
/سانْson /

مادر
خواهر
برادر
خاله؛ عمه؛ زندایی؛ زنعمو
دایی؛ عمو؛ شوهرخاله ،شوهرعمه
شوهر
زن ،زوجه
[فرزند] دختر
[فرزند] پسر

jobs
نانوا ،شیرینیپز
آشپز
دندانپزشک
دکتر ،پزشک
راننده
کارمند ،عضو (اداره و غیره)
مهندس
کشاورز

 /بِیْکِرْbaker /
/کوکْcook /
/دِنْتیسْتdentist /
/داکْتِرdoctor /
/دِرایْوِرdriver /
 /ایمْپِلُییemployee /
 /اِنْجینیِرْengineer /
/فـارْمِرْfarmer /
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پایۀ هفتم

18

آتشنشان
گلفروش
خانهدار
مکانیک
پرستار
نقاش؛ چهرهپرداز
خلبان
پلیس
پستچی
منشی
مغازهدار
معلم ،آموزگار
گارسون ،پیشخدمت
کارگر

لغات دورۀ متوسطه
/فایِرْفایْتِرfirefighter /
 /فِلُـُریستْflorist /
/هَوْسْوایْفhousewife /
/مِکَنیکْmechanic /
 /نِـِرْسnurse /
 /پِیْنْتِرpainter /
 /پایْلِتْpilot /
 /پِلیـسمَنْpoliceman /
 /پُوْسْتْمَنْpostman /
/سِکْرِتِریsecretary /
/شـاپْکیـپِرْshopkeeper /
/تیـچِرْteacher /
 /وِیْتِرْwaiter /
 /وِرْکِرْworker /

پایۀ هشتم
لغات درس اول
 / det., pron.اِنْادِرْanother /
یکی دیگر ،دیگر ،چیزِ دیگر
?Would you like another drink

یک نوشیدنیِ دیگر میل دارید؟
زیبا ،قشنگ ،خوشگل

 / adj.بیوتِفِلْbeautiful /
She is a very beautiful woman.

او یک خانم بسیار زیباست.
کارت

/ n.کـارْ ْدcard /
 / v., n.چِیْنْجْchange /

عوض کردن یا شدن ،تغییر دادن یا کردن؛ [پول و ارز] تبدیل کردن ،خُرد
کردن؛ تغییر؛ پول خُرد
Computers have changed the way people work.

کامپیوترها روش کار کردن مردم را تغییر دادهاند.
/ n.کانتینِنْتْcontinent /
قاره
/ n.کانْتْریcountry /
کشور ،میهن؛ حومۀ شهر
/ n.کازِنْcousin /
عموزاده ،داییزاده ،عمهزاده ،خالهزاده
/ v.فیلْfill /
پُر کردن
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پایۀ هشتم

Smoke filled the room.

دود اتاق را پر کرد.
لطفاً فرم را پر کنید.
از
مهمان؛ [هتل و رستوران] مشتری ،مسافر

Fill out the form, please.
 / prep.فِرامْfrom /
/ n.گِسْتْguest /
/ prep., v.الیْکْlike /

شبیهِ ،مثلِ؛ [نظر کسی را دربارۀ چیزی پرسیدن با ?]what’s … like
چطور ،چگونه ،چه شکلی؛ دوست داشتن ،خوش آمدن از ،پسندیدن
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She’s wearing a dress like mine.

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

تحصیل در اسپانیا چطور است؟
?Which tie do you like better

از کدام کراوات بیشتر خوشت میآید؟ (کدام کراوات را بیشتر دوست
داری؟)
/ adj., adv.لیتِلْlittle /
کوچک؛ مقدارِ کم ،تعدادِ کم
a little group of tourists
گروه کوچکی از گردشگران
She seemed a little afraid.

او کمی وحشتزده بنظر میرسید.
دوست داشتن ،عشق ورزیدن؛ عشق

/ v., n.الوْlove /

Fast Vocab

درس اول
a mother’s love for her children

عشق یک مادر به فرزندانش
ملیت؛ ویژگیهای ملی و قومی

 / n.نَشِنَلِتیnationality /
Russia contains many nationalities.

روسیه دارای چندین ملیت است.
شمال؛ شمالی؛ به سمت شمال
اصالتاً ،در اصل؛ در آغاز ،در ابتدا

 / n., adj., adv.نُـُرثْnorth /

 / adv.اِریجِنِلیoriginally /
They originally come from Italy.

آنها اصالتاً اهل ایتالیا هستند.
 / n. pl.پیپِلْpeople /
مردم ،ملت؛ اشخاص ،افراد
[زبان] فارسی؛ وابسته به ایران ،ایرانی  / n., adj.پِـِرْژِنْPersian /
/ n.کوئِسْچِنْquestion /
سؤال ،پرسش
خویشاوند ،قوموخویش؛ وابسته ،مربوط  / n., adj.رِلِتیوْrelative /
her friends and relatives
دوستان و خویشاوندان او
documents relative to his death

مدارک مربوط به مرگ او
 / n.رُوْلْrole /
نقش ،رُل
/ n., adj., adv.سَوْثْSouth /
جنوب؛ جنوبی؛ به سمت جنوب
/ v.سْپیـکْspeak /
سخن گفتن ،حرف زدن ،صحبت کردن
میتوانم با مریم صحبت کنم؟ ?Can I speak to Maryam
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لغات دوازدهم
لغات درس اول
قادر ،توانا؛ ماهر ،چیرهدست

 / adj.اِیْبِلْable /
?Will you be able to come

آیا شما قادر هستید (میتوانید) که بیایید؟
 / adj., n.اَکْتیوْactive /

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

با اینکه او حدود  80سال سن دارد ،هنوز پرجنبوجوش است.
[ورزش هوازی] ایروبیک
 / adj.اِلُوْنْalone /
تنها ،بهتنهایی ،تک
He lives alone.
او تنها زندگی میکند.
گalong /
 / prep., adv.اِلـانْ ْ
در امتدادِ ،سرتاسرِ ،در کنارِ ،در راستایِ ،در طولِ؛ همراهِ ،با
 / n.اِرُوْبیکْسْaerobics /

They walked slowly along the road.

آنها آرام در امتداد جاده راه میرفتند.
 / prep., adv., conj.اَزْas /

همانقدر؛ مانندِ ،مثلِ؛ همانطور که؛ در حین؛ چون؛ که؛ هنگامیکه ،وقتیکه
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پایۀ دوازدهم

They were all dressed as clowns.

همۀ آنها مثل دلقکها لباس پوشیده بودند.
پایه ،شالوده ،زیربنا؛ اصل ،مایه ،نظریۀ اساسی

 / n.بِیْسِسْbasis /
 / v., n.بِنْدْbend /

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

او به جلو خم شد تا روزنامه را بردارد.
 / n., v.بایْکْbike /
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دوچرخه ،موتور؛ دوچرخهسواری کردن؛ موتورسواری کردن
 / n.بُوْنْbone /
استخوان ،استخوانبندی ،اسکلت
 / adj.بُوْنیbony /
استخوانی؛ استخوانمانند؛ الغر ،نحیف
a tall bony man
یک مرد قدبلند الغر
 / v., n.بـاذِ ْرbother /
اذیت کردن ،مزاحم شدن ،به دردسر انداختن /افتادن ،به زحمت افتادن/
انداختن؛ دردسر ،زحمت ،مزاحمت
Don’t bother her while she is studying.

وقتی او در حال مطالعه است ،مزاحمش نشوید.
 / v.بِریـزْbreathe /
نفس کشیدن ،تنفس کردن ،استنشاق کردن
He breathed deeply before speaking again.

او قبل از اینکه دوباره صحبت کند ،نفس عمیقی کشید.

Fast Vocab

درس اول
 / v., n.بِراشْbrush /

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

وقت آن است که بروی و دندانهایت را مسواک بزنی.
/ n.کَلِریcalorie /
کالری
/ n.چِکْ مـارکْcheck mark /
عالمت تیک ،تیک
/ adj., n.کِمیکِلْchemical /
شیمیایی؛ مادۀ شیمیایی
 / n.چِسْتْchest /
سینه ،قفسۀ سینه؛ صندوق ،جعبۀ دردار
بclub /
/ n.کِال ْ
باشگاه ،انجمن ،کانون
تcome out /
/ phr. v.کامْ اَوْ ْ
آشکار شدن ،واضح شدن؛ ارائه شدن؛ به پایان رسیدن ،به نتیجه رسیدن
Finally, the truth came out.
باالخره حقیقت آشکار شد.
/ n.کِنْجانْکْشِنْconjunction /
[دستور زبان] حرف ربط؛ تلفیق ،اتصال ،پیوستگی
/ adv.دیـپْلیdeeply /
عمیقاً ،بطور عمیق
She is deeply religious.
او عمیقاً مذهبی است.
/ v.دیفایْنْdefine /
معنی کردن /دادن ،تعریف کردن؛ توضیح دادن؛ تعیین کردن ،مشخص
کردن
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پایۀ دوازدهم

Define what you mean by “crime”.

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

هضم کردن /شدن؛ خالصه کردن؛ تحلیل کردن /بردن؛ فهمیدن؛ چکیده،
خالصه
Sit still and allow your meal to digest.

هنوز بنشین و بگذار غذا هضم شود.
زنگِ در
170

/ n.دُورْبِلْdoorbell /
 / n., v.ایفِکْتْeffect /

اثر ،تأثیر؛ نتیجه ،پیامد؛ موجب شدن ،باعث شدن ،ایجاد کردن
باعث یک تغییر شدن
 / adv.اِفیشِنْتْلیefficiently /
بطور مؤثر ،از روی کفایت
to effect a change

a very efficiently organized event

یک رویداد بطور بسیار مؤثر سازماندهیشده
 / n.اِنْدُرْفینْendorphin /
[کالبدشناسی] اندورفین
 / adv., adj.ایـوِنْeven /
[برای بیان تشدید و تأکید] حتی ،هم؛ صاف ،مسطح ،هموار؛ یکنواخت،
یکدست؛ آرام ،مالیم؛ همتراز؛ بیحساب؛ منصفانه ،مساوی؛ [عدد] زوج
He never even opened the letter.

او هرگز نامه را باز هم نکرد.

Fast Vocab

درس اول
/ v., adj., n.فیتْfit /

تناسب داشتن ،سزاوار بودن؛ آ مدن به ،خوردن به؛ واجد شرایط بودن/
کردن؛ اندازه بودن؛ مناسب ،شایسته ،برازنده؛ تناسب ،شایستگی
I tried the dress on but it didn’t fit.

من آن لباس را امتحان کردم ،ولی اندازهام نشد.
 / adj.فِلِکْسِبِلْflexible /
قابلانعطاف ،انعطافپذیر ،تغییرپذیر
flexible working hours
ساعات کاری انعطافپذیر
/ v., n.فُوْکِسْfocus /
تمرکز کردن ،متمرکز کردن؛ کانون؛ مرکز [فعالیت و ]...
The discussion focused on three main problems.

مذاکره ،بر سه مسألۀ اساسی متمرکز بود.
/ v.فـالُوْfollow /

دنبال کسی آمدن /رفتن ،تعقیب کردن؛ دنبال (چیزی را) گرفتن؛ بعد از
(چیزی) بودن؛ پیامد (چیزی) بودن؛ پیروی کردن؛ (با عالقه) دنبال کردن
Follow me. I’ll show you the way.

دنبال من بیایید .راه را به شما نشان خواهم داد.
/ n., v.فییوِلْfuel /

سوخت؛ محرک؛ سوخت دادن ،سوختگیری کردن
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/ n., v.فانْکْشِنْfunction /

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

این کاناپه بهعنوان تخت هم کاربرد دارد.
/ comp. adj.هـارْدِ ْرharder /

178

[صفت تفضیلی  ]hardسختتر ،دشوارتر؛ شدیدتر؛ محکمتر
/ v., n.هـارْ ْمharm /
آسیب رساندن ،صدمه زدن ،زیان رساندن؛ آسیب ،صدمه ،زیان
fishing methods that do not harm dolphins

روشهای ماهیگیری که به دلفینها صدمه نمیزنند
عنوان ،سرتیتر ،سرصفحه
بهعالوه ،عالوه بر ،ضمناً ،همچنین  / adv.اینْ اِدیشِنْin addition /
/ n.هِدینْگْheading /

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

عالوه بر آپارتمانش در لندن ،او یک ویال هم در ایتالیا دارد.
 / det.اینْ آدِر وِرْدْ ْزin other words /
به عبارت دیگر
 / n., adj.جُـُیْنْتْjoint /
[کالبدشناسی] مفصل ،بند؛ بندگاه ،بست؛ لوال؛ مشترک
a joint bank account
حساب بانکی مشترک

Fast Vocab

درس اول
/ v., n.لیفْتْlift /

باال بردن ،بلند کردن ،در هوا بلند کردن؛ برداشتن؛ آسانسور؛ باالآمدگی
He lifted the suitcases.
او چمدانها را بلند کرد.
/ comp. adj.الیْتِرْlighter /
[صفت تفضیلی  ]lightسبکتر؛ روشنتر ،کمرنگتر؛ ضعیفتر
 / adj.لُوْنْلیlonely /
تک ،تنها ،منفرد؛ غریب ،بیکس ،دلتنگ
She lives alone and often feels lonely.

او تنها زندگی میکند و اغلب احساس بیکسی میکند.
/ n.النْگْlung /
ریه ،شُش
 / v.مِنْشِنْmention /
(به موضوع یا چیزی) اشاره کردن ،ذکر کردن ،نام بردن
?Did he mention where he is going

آیا او اشاره کرد که کجا میرود؟
ماهیچه ،عضله

/ n.ماسِلْmuscle /

 / det., pron., adv., conj.نایْدِرْ ،نیدِرْneither /

[از دو تا] هیچکدام ،هیچیک؛ [با  ]norنه این  ...نه آن ،نه  ...نه ...؛
همچنین نه ... ،هم نه
هیچیک از آنها اتومبیل ندارندNeither of them has a car. .
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