
 خواننده گرامی:

سی دی های آلبوم  متن کاملنچه که در این فایل می بینید آ

است  "انگلیسی روی موبایل"آلبوم یا و  "انگلیسی در خودرو"

 ،طبیعت حفظکه تماماً برای شما خوانده می شود. بنابراین برای 

چنانچه دوست  اپ در این فایل غیر فعال شده است!گزینه چ

صورت چاپی داشته باشید می توانید دارید این کتاب را به 

انگلیسی "و یا آلبوم  "انگلیسی در خودرو"کتاب مرجع آلبوم 

را فراهم کنید. این کتاب چاپی برای نابینایان و  "روی موبایل

کم شنوایان گرامی که شاید نیاز به یادگیری انگلیسی با کمک 

گیهای کتاب مرجع دارای ویژدیگران دارند آماده شده است. 

ن تیم نوشخبا ض یهی تکادار بالن سیدص کرخمشدیگری مانند 

و نیز توضیحات بیشتر در  ،معنی جمله های نمونه به پارسی ،آن

واژگان درک درست داشتن نسخه چاپی برای پاورقی می باشد. 

این کتاب هم در دیجیکاال و هم  سودمند است.هم چند تلفظی 

نخست یک صفحه  ،ردر خود زبانزد در دسترس است. در زی

ا می بینید. آنالین رکامل و سپس نسخه  ،چاپی کتابنمونه از 

بنابراین به خوبی می توانید دریابید آیا دوست دارید نسخه 

چاپی را داشته باشید یا خیر.  
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ياني م2 و انگليسي روي موبايل سطح انگليسي در خودروواژگان 
) آيلتس6نمره واژگان  با برابر(

English in Car & English on Mobile Level 2  
(Equal to IELTS Score 6) 

 معني واژه
نقش

دستوري
نمونه

A 

ability توانايی اسم
I have the ability to do that 

 آن را دارممن توانايی انجام

abroad فرنگ صفت، قيد
Shayan has gone abroad 

  شايان به فرنگ رفته است

absorb فعل جذب کردن
Sponge absorbs water

  سفنج آب را جذب می کندِا

academic صفت، اسم دانشگاهی
Einstein was a true academic 

  انيشتن يک دانشگاهی واقعی بود

accent لهجه اسم
His accent is British 

  هجه آن آقا بريتانيايی استَل

accept پذيرفتن فعل
I accepted his apology 

  ذرخواهی آن مرد را پذيرفتممن ُع

access  ،دست يافتن
 دسترسی

اسم
He had access to the files 

  آن آقا به فايلها دسترسی داشته است

accountant اسم حسابدار
She is an accountant 

  خانم يک حسابدار استآن 

accuracy دقت اسم
His accuracy in the job is good 

  دقت آن آقا در کار خوب است

ache َدرد  ، فعلاسم
I have an ache in my back 

  ردی در کمر خود دارممن َد

achieve 
دست يافتن، به 
 دست آوردن

فعل
Success is not achieved easily 

 ت نمی آيددسه موفقيت به آسانی ب

acidic اسيدی  صفت
This liquid is acidic 

  اين مايع اسيدی است

acknowledge 
ذعان کردن، ِا

 پذيرفتن
فعل

I acknowledge the receipt of 
that money 

ذعان می کنممن دريافت آن پول را ِا

act 
اقدام کردن، نقش 

 بازی کردن
فعل

He is acting 
 آن مرد دارد نقش بازی می کند
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 یانیم 2و انگلیسی روی موبایل سطح  انگلیسی در خودروواژگان 

آیلتس( 6نمره واژگان با  برابر)
English in Car & English on Mobile Level 2 

(Equal to IELTS Score 6) 

معنی واژه
نقش

دستوری

A 

ability توانایی اسم
I have the ability to do that 

abroad فرنگ  فت، قیدص
Shayan has gone abroad 

absorb جذب کردن فعل
Sponge absorbs water 

academic دانشگاهی  صفت، اسم
Einstein was a true academic 

accent لهجه اسم
His accent is British 

accept پذیرفتن فعل
I accepted his apology 

access 
، دست یافتن
دسترسی

اسم
He had access to the files 

accountant حسابدار اسم
She is an accountant 

accuracy دقت اسم
His accuracy in the job is good 

ache َدرد  ، فعلاسم
I have an ache in my back 

achieve 
دست یافتن، به 

 دست آوردن
فعل

Success is not achieved easily 

acidic اسیدی صفت
This liquid is acidic 

acknowledge 
ذعان کردن، ا  

 پذیرفتن
فعل

I acknowledge the receipt of 
that money 

act  اقدام کردن، نقش فعل He is acting 
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        بازی کردن

activate فعل فعال کردن 
Did you activate the antivirus 

      

actually قید در حقیقت 
Actually he is a teacher 

       

addict اسم معتاد 
He is an addict 

     

address فعل خطاب کردن 
He addressed the audience 

      

admire 
ستودن، تحسین 

 کردن
 فعل

I admire his hard work 
       

adopt 
بکار گرفتن، به 

 تنفرزندی گرف
 فعل

He adopted two orphans 
        

adventure اسم ماجرا، داستان 
Adventures of Mr Bean are 
funny        

advise فعل پند دادن 
She advised her son to do it 

            

affect فعل تاثیر گذاشتن 
This affects my judgment 

       

afraid صفت ترسیده، متاسف 
I’m afraid to say you are wrong 

        

agency اسم نمایندگی 
He runs a travel agency 

       

agree فعل موافقت کردن 
I agreed to the contract terms 

      

ahead صفت، قید جلوی 
He is ahead of me 

     

aid فعل ،اسم کمک 
He aids the homeless 

         

aim 
نشانه گیری 

 ردن، هدفک
 فعلاسم، 

Robin Hood aimed well 
      

alert 
شدار آگاه کردن، ه  

 دادن
 اسم، فعل

He alerted his crew 
       

alike قید شبیه به همدیگر 
The sisters are very much 
alike          

alongside قید در درازای 
They walked alongside the 
river          

amaze فعل زده کردن شگفت This is amazing 
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ambition اسم آرزو، تمایل 
He has big ambitions for his 
future 

        

amusement اسم سرگرمی 
I took my son to an amusement 
park        

ancient صفت کهن، قدیمی 
Ancient handicraft is expensive 

     

annual صفت ساالنه 
His annual income is $60000 

       

anxious صفت نگران، بی تاب 
He was anxious to see his 
brother 

         

apparent صفت ظاهری 
His apparent anger faded 
away fast 

       

appendix اسم ضمیمه 
Check the appendix of the 
book                  

appliance اسم وسیله خانگی 
Kitchen appliances are 
expensive      

apply فعل بکار بستن 
He applied my suggestions 

       

appreciate فعل قدردانی کردن 
I appreciate your help 

       

approach اسم فعل، روش، شیوه 
He has an analytic approach 

      

architect اسم مهندس ساختمان 
He is an architect 

      

army اسم ارتش 
The Iraqi army attacked Iran 

      

artificial صفت ساختگی، تصنعی 
This is an artificial flavor 

     

ash اسم خاکستر 
Wood ash is gray 

    

aspect اسم جنبه، بخش 
I didn’t see this aspect of the 
problem 

       

assemble  ،گردآوری کردن  The car is assembled in the فعل
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        US نتاژ کردنمو

assistance اسم کمک 
I need your assistance 

      

astonishing فعل، صفت شگفت آور 
He had an astonishing solution 

       

astronaut اسم فضانورد 
Armstrong was an astronaut 

    

attachment اسم پیوست 
Your email had no attachment 

    

attorney 
وکیل، وکیل 

 خانوادگی
 اسم

My attorney signs on my behalf 
        

author اسم نویسنده 
He is a good author 

    

authority 
صاحبنظر، 
تصمیم ، کارشناس
 اختیارگیرنده، 

 اسم
He is an authority in this field 

       

automatic صفت خودکار 
He drives an automatic car 

       

autumn اسم پائیز 
Autumn leaves have beautiful 
colors 

     

available صفت در دسترس 
I’m available all day long 

     

aware صفت آگاه 
He is not aware of the latest 
news          

B 

base 
پایه، پایه گذاری 

 کردن
 فعل اسم،

He based his argument on this 
         

battery 
باتری برق، ک تک 

 کاری، ک تک 
 اسم

He is accused of assault and 
battery 

          

begin فعل آغاز کردن 
The ceremony is beginning 

     

behave فعل رفتار کردن 
He behaved rudely 

     

believe فعل باور داشتن 
I believed his words 

       

benefit فعل سود بردن You can benefit from this 
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beware صفت آگاه بودن 
Beware of the dog in the yard 

      

billion اسم میلیارد 
He is a billionaire 

     

biological 
از دیدگاه زیست 

 شناسی
 صفت

This is a biological success 
      

boxing   اسم ت زنیشم 
I hate boxing 

       

brand اسم مارک 
What brand is his suit? 

        

breathe فعل نفس کشیدن 
I cannot breathe here 

      

brief صفت خالصه، کوتاه 
Give me a brief explanation 

      

bring فعل آوردن 
Bring your book with you 

     

broadcast 
 پخش کردن  

 برنامه
 فعل اسم،

The show is broadcast live 
     

bulb اسم المپ The bulb is fused    

buzz فعل اسم، زنگ زدن 
Please buzz to enter 

      

bypass اسم فعل، از کنار گذشتن 
We managed to bypass traffic 

      

C 

cable اسم کابل، سیم 
Namakabrud has cable cars 

     

calculate فعل حساب کردن 
I calculated the figure with a 
calculator 

        

calendar اسم تقویم، سالنامه 
This day is off on the calendar 

      

cancer اسم سرطان He has cancer       

capable صفت توانا، قادر 
I’m capable of multiple tasks 

      

capacity اسم گنجایش 
Trunk capacity on this car is 90 
liters 
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capture 
گرفتن، تسخیر 

 کردن
 اسم فعل،

He was captured by the enemy 
           

care 
مواظبت، اهمیت 

 دادن
                   Take care اسم، فعل

caretaker 
مراقب، پرستار، 

 نگهبان
 اسم

Do you have a caretaker at 
home?   ?      

carry فعل حمل کردن 
I never carry a bag 

      

cartoon اسم فیلم کارتون 
My son loves cartoons 

      

catch فعل، اسم گرفتن، قاپیدن 
We’ll catch him red-handed 

       

category اسم گروه، دسته 
In which category do 
vertebrates fall? 

        

caution فعل اسم، احتیاط 
He is cautioned not to enter 
there 

             

champion اسم قهرمان 
He is a true champion 

      

channel فعل اسم، کانال 
What is your favorite channel? 

     

charming 
، خوش َمشرب

 جذاب
 فعل صفت،

Her fiancé is charming 
      

chart اسم فعل، دول، جنمودار Look at the chart      

cheerful صفت شاد، شاداب 
He is a cheerful guy 

    

chemical اسم صفت، شیمی 
This is a chemical substance 

     

classify 
دسته بندی کردن، 
 بخش بندی کردن

 فعل
Can you classify vertebrates? 

         

clinic اسم کلینیک 
There is a health clinic on the 
corner 

      

colleague اسم همکار 
He is a good colleague of mine 

      

collect فعل جمع کردن 
I’ll collect your mail while you 
are away 
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comfortable صفت راحت 
Make yourself comfortable 

   

comic صفت کمدی، خنده دار 
He has a lot of comic skits 

        

common صفت همگانی 
Rhinoplasty is common 
nowadays 

       

communicate 
ارتباط برقرار 

 کردن
 فعل

We couldn’t communicate with 
him 

        

compute فعل محاسبه کردن 
I computed the figure 

     

considerable صفت چشمگیر 
There is considerable 
disagreement 

    

consist 
شامل شدن، در بر 

 گرفتن
 فعل

Water consists of 2 elements 
       

construct فعل ساختن 
They constructed that bridge 
last year         

contact 
ارتباط برقرار 

 کردن
 اسم فعل،

I couldn’t contact him 
       

continent اسم قاره 
Asia is the biggest continent 

    

correspond 
مطابقت کردن، 

 تماس گرفتن
 فعل

I must correspond with my 
boss         

crash فعل اسم، تصادف 
There was a car crash on the 
road 

       

create فعل آفریدن 
God created man from soil 

      

credit اسم اعتبار 
He has good credit with his 
bank 

       

crew اسم خدمه 
The captain greeted the crew 

      

curiosity اسم کنجکاوی 
Curiosity killed the cat 
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cushion اسم کوسن، بالش 
Put the baby’s head on a 
cushion         

D 

dam اسم سد 
Siah Bishe dam was recently 
operationalized 

       

damage فعل، اسم صدمه زدن 
He damaged my car 

       

damp صفت دم دار، شرجی 
The weather is damp in the 
north                

dangerous صفت خطرناک 
Boxing is very dangerous 

     

dawn اسم سپیده دم، سحر 
They took off at dawn 

     

defend فعل دفاع کردن 
He cannot defend himself 

        

delete 
پاک کردن، حذف 

 کردن
 فعل

I deleted the redundant 
information 

       

delicious  َصفت زهخوشم 
This food is delicious 

    

design فعل طراحی کردن 
He designed the new system 

       

destroy فعل نابود کردن 
He destroyed all evidence 

        

develop 
گسترش دادن، 

 چاپ کردن
 فعل

Where can I develop this film? 
         

device اسم ابزار 
This device can send signals 

      

dial 

شماره تلفن 
، تنظیم گرفتن

کردن کانال رادیو 
 یا تلویزیون

 ، اسمفعل
Dial 911 in case of emergency 

        

dialect اسم گویش 
He has a Gilaki dialect 

     

diet اسم رژیم غذایی 
He is on a vegetarian diet 

     

direct صفت مستقیم I have direct access to the 
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Internet 
       

display 
نمایش، نمایش 

 دادن
 فعلاسم، 

The new cellphone is on 
display 

        

distinguish فعل تشخیص دادن 
Can you distinguish them from 
each other? 

         

distract  َفعل رت کردنحواس پ 
He distracted me, so I got lost 

         

distribute فعل پخش کردن 
He distributes medical supplies 

       

divorce 
، طالق طالق
 دادن 

 فعل اسم،
He divorced his wife 

       

dizzy صفت گیج 
I feel dizzy after that heavy 
meal 

          

document اسم فعل، سند 
I have documents to prove my 
claim 

          

double دوبرابر کردن 
اسم  فعل،
 ، قیدصفت

They doubled his salary 
       

draw 
نقاشی کشیدن، 
بیرون کشیدن، 

 تساوی
 فعل، اسم

Can you draw a picture? 
      

drugstore اسم داروخانه 
He went to a drugstore 

      

duration اسم مدت زمان 
We allowed an intermission 
duration 

        

duty اسم وظیفه 
Your safety is my duty 

     

E 

eager صفت مشتاق 
I’m eager to see him 

        

earn فعل به دست آوردن 
He earns $2000 a month 

        

eject  ،بیرون آمدن  The pilot ejected before the فعل
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       crash بیرون آوردن

element اسم جزء، عنصر 
The element of surprise is 
important in war 

       

empire   اسم مپراتوریا 
British empire collapsed long 
ago 

      

enemy اسم دشمن 
He is an enemy of the people 

     

engagement اسم گرفتاری، نامزدی 
I got my engagement ring 

      

enjoy فعل لذت بردن 
Enjoy your vacation 

    

enlarge فعل بزرگ کردن 
Can you enlarge this picture? 

        

enroll فعل نامنویسی کردن 
He enrolled in the yoga class 

       

enter 
وارد شدن، وارد 

 کردن
 فعل

He entered the room 
     

environment 
محیط، محیط 

 زیست
 اسم

We must protect the 
environment 

       

equipment  َاسم فزارتجهیزات، ا 
I don’t have the proper 
equipment for it 

        

erase فعل پاک کردن 
He erased his hard disk 

        

error   اسم شتباه، غلطا 
I had 2 errors on the report 

      

escape 
فرار کردن، 

 گریختن
 فعل، اسم

They escaped from captivity 
    

establish فعل پایه گذاری کردن 
He established a business 
company 

       

estimate 
تخمین زدن، 
رد کردن  برآو 

 فعل
Can you estimate the damage 
to our car? 

         

excited صفت هیجان زده He is excited to be here 
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exercise 
تمرین، ورزش 

 کردن
 فعل، اسم

I exercise everyday 
      

exhaust 
خارج شدن، 

 اگزوز
 فعل، اسم

The car exhaust is broken 
    

exist فعل وجود داشتن 
Dinasours don’t exist any more 

    

expect فعل توقع داشتن 
He expects a lot from his 
children 

       

expert اسم متخصص 
He is an expert in plant biology 

         

explode فعل منفجر شدن The bomb exploded     

export اسم فعل، صادر کردن 
Iran exports oil 

     

extend 
گسترش دادن، 

 گ کردنبزر
 فعل

We can extend your credit 
         

external صفت بیرونی 
Printer is an external 
peripheral 

      

F 

fail فعل شکست خوردن 
She faild the exam 

      

fair عادالنه، نمایشگاه 
، قید صفت
 اسم

Play fair                  

fake   البیق 
، صفت

 فعل، اسم 
He faked a smile 

     

false صفت نادرست 
He gave me some false 
information 

       

familiar صفت آشنا 
His face is familiar 

    

famous صفت مشهور 
He is famous for his books 

      

fare فعلاسم کرایه راه ، 
Bus fare is $2  

     

farewell اسم خداحافظی  

favor اسم، فعل لطف، طرفداری Can you do me a favor? 
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feature فعل اسم، ویژگی 
Describe his facial features 

       

fence اسم، فعل نرده، حفاظ 
Jump over the fence 

    

fiancé اسم نامزد 
Her fiancé is a doctor 

     

field  َاسم شتزمینه، د 
Our class has a field trip 
tomorrow 

        

fight اسم، فعل جنگیدن 
Street fight is illegal 

     

figure 
شکل، ریخت، 

 محاسبه شده عدد
 اسم، فعل

This figure is wrong 
      

file اسم فایل 
Where did you put the file? 

    

filter اسم فیلتر 
The car oil is filtered 

     

fit 
مناسب بودن، 
 سایز مناسب

، اسم، فعل
 صفت

This suit doesn’t fit you 
       

flavor  َاسم زهم 
This is an artificial flavor 

     

flush اسم، فعل سیفون دستشویی 
Flush the toilet after using it 

         

focus اسم فعل، تمرکز کردن 
Focus the camera on that 
flower 

       

follow فعل دنبال کردن Follow me                      

foreign صفت خارجی، فرنگی 
I like foreign movies 

     

forever قید برای همیشه 
I want it forever 

       

forget فعل فراموش کردن 
I forgot to feed my bird 

        

forgive 
بخشیدن، بخشیدن 

 یگراند
 فعل

Please forgive my delay 
      

format 
، ف رمت ساختار
 کردن

 فعل اسم،
Let’s format the hard disk 
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formula اسم فرمول 
Einstein came up with this 
formula            

fragile صفت شکستنی 
Handle with care because it’s 
fragile 

       

frequent فتص م کرر 
He is a frequent guest of our 
home         

front جلو 
، اسم

 صفت، فعل
This is the front side 

    

frown  َاسم، فعل خم کردنا 
He frowned at me 

      

fun صفتاسم لذت، لذت بخش ، 
Chatting with friends is fun 

       

furnish بله کردن  فعل م 
The house comes fully 
furnished 

        

G 

gain اسم، فعل بدست آوردن 
No pain, no gain 

     

gallery اسم گالری 
The art gallery is here 

   

gear  اسم، فعل وسایل 
I packed my camping gear 

      

generate 
ساختن، تولید 

 کردن
 فعل

Water can generate electricity 
      

gently 
ه به آرامی، ب

 رمینَ 
 قید

He gently shut the door 
       

glance اسم نگاه گذرا 
We can look at it at a glance 

         

global صفت جهانی 
Global economy is dependent 
on oil        

gossip 
گفتگو در باره 

 کسی
 فعل اسم،

We have a lot of gossip to 
catch up on 

        

grab فعل دن، چنگ زدنقاپی 
He grabbed me by the collar 

      

grade   اسم فعل، مره، پایه  مدرسهن 
My son is in grade 1 of primary 
school 
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graduate اسم، فعل فارغ التحصیل 
He graduated last year 

      

grant فعل اسم، بخشیدن 
They granted him a 
scholarship 

        

graphic صفت تصویری 
This is a graphic 
representation of that 

        

great 
بزرگ، خوب، 

 عالی
 ، قیدصفت

It’s great that we can finally 
meet 

         

grocery  َاسم قالیب 
He went to the grocery store 

      

grow 
رشد کردن، ک شت 

 کردن
 فعل

I grow vegetables 
     

guarantee فعل تضمین کردن 
The car is guaranteed 

    

guard اسم، فعل نگهبان، محافظ 
His brother is a body guard 

      

guideline اسم راهنما 
Read the guidelines to using 
this device 

      

H 

habit اسم عادت، خو 
I’m not in the habit of getting 
up late 

       

handy صفت دم دست 
A public phone always comes 
handy 

      

hang اسم، فعل آویزان کردن 
Hang your clothes here 

     

happen 
رخ دادن، اتفاق 

 افتادن
              ?What happened فعل

hard صفت سخت 
The exam was hard 

   

hardware اسم سخت افزار 
You can buy nails at a 
hardware store 
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haste اسم عجله کردن 
Haste makes waste 

     

hate فعل متنفر بودن 
I hate Saddam Hussein 

     

headline 
عنوان اصلی 

 روزنامه
 اسم

That news is making headlines 
today 

         

helicopter  َاسم رخبالچ 
I have flown in helicopters 
before 

         

helmet اسم کاله ایمنی 
Wear your safety helmet when 
cycling 

        

hero اسم قهرمان He is a hero      

highlight 
اهمیت دادن، 
 مشخص کردن

 اسم فعل،
I highlighted the good parts in 
the book 

       

hijack فعل، اسم ربودن هواپیما 
They highjacked the plane 

    

hire 
اجاره کردن، 
 استخدام کردن

 اسم، فعل
The company is hiring now 

      

hobby اسم سرگرمی 
Skiing is my hobby 

     

I 

idiot اسم دیوانه، احمق He is an idiot       

ignorance اسم نادانی 
They say ignorance is bliss 

     

illegible صفت ناخوانا 
This writing is illegible 

    

imagine فعل تصور کردن 
Imagine a world without 
borders       

immigrant اسم مهاجر 
He is an immigrant 

     

immigrate فعل مهاجرت کردن 
He immigrated to Canada 

      

import 
وارد کردن، 

 واردات
 فعلاسم، 

Import tarrifs are high 
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important صفت مهم 
I have an important meeting 

     

impress فعل متاثر کردن 
I’m impressed with your work 

       

improve 
بهبود بخشیدن، 

 بهبود یافتن
 فعل

Your English has improved 
     

income اسم درآمد 
His monthly income is $2000  

       

incredible صفت باور نکردنی 
This is an incredible story 

     

independent صفت مستقل 
Iran wants to be independent 

     

individual صفت، اسم فردی، تکی 
Individual papers are not 
accepted 

       

industrial صفت صنعتی 
Arak is an industrial city 

    

infectious صفت عفونی، مسری 
This disease is infectious 

    

inferior صفت َپست، زیر دست 
No one is inferior to anyone 
else         

informal صفت غیر رسمی 
This is an informal meeting 

      

injure فعل زخمی کردن 
He was injured in war 

      

ink اسم جوهر 
Ink printers can be messy 

      

innocent صفت بیگناه 
I’m innocent; I did nothing 
wrong 

      

input فعل اسم، وارد کردن 
I input the data into the 
computer 

       

insert فعل کردن داخل 
I inserted a CD into the slot 

          

insist فعل اسرار کردن 
He insisted on having lunch 
there 
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institute 

سسه موسسه، مو
آموزشی، 
بناکردن، 
 برپاکردن

 اسم
He runs an educational 
institute 

        

instrument اسم ابزار 
What musical instrument do 
you play? 

      

insult 
insult 

ن، توهین کرد
 توهین

 ، اسمفعل
He insulted me 

      

insurance اسم بیمه 
He has life insurance 

     

internal صفت درونی 
Don’t meddle in their internal 
affairs      

introduce فعل معرفی کردن 
Please introduce yourself 

      

invention اسم اختراع 
Edison’s invention literally lit 
science 

          

investment اسم سرمایه گذاری 
Investment is always a good 
idea       

involve 
نیازمند چیزی 

 بودن، گیر کردن
 فعل

Science involves imagination 
     

J 

janitor اسم خدمتکار 
The janitor let me in 

     

jet lag اسم خستگی پرواز 
After the long flight, he still has 
jet lag 

          

jewelry 
، جواهرات
 گوهرها

 اسم
They robbed a jewelry store 

     

jog فعل، اسم نرمش کردن 
Jogging made him slim 

       

journal 
مجله، مجله 
 تخصصی

 اسم
This journal is scientific 

     

judge فعلاسم قاضی، داور ، 
The judge let him go 

      

junk اسم آشغال 
My son doesn’t eat junk food 
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just ت، قیدصف فقط، تنها، منصف 
Just give me 10 minutes 

       

K 

keep فعل گرفتن، نگه داشتن 
He kept the car 

       

kidnap 
ربودن انسان، آدم 

 ربایی
 فعل، اسم

Kidnapping is a felony 
     

kill اسم، فعل کشتن 
Curiosity killed the cat 

 

L 

label فعل اسم، برچسب، نامیدن 
Put a label on the package 

     

laboratory اسم آزمایشگاه 
The laboratory is closed 

   

lame  َصفت نگاننگ، لَ ل That man is lame      

landscape 
منظره، فضای 

 سبز
 ، فعلاسم

He is a landscaper 
         

lap 
دور، مرتبه، رفت 

 و برگشت
 اسم، فعل

I can swim 10 laps 
          

launch 
پرتاب کردن، 

 آغاز کردن
 اسم فعل،

The missile was launched 
   

law اسم قانون 
We must abide by law 

      

lawyer اسم وکیل، وکیل مدافع 
She is a lawyer 

     

layer اسم فعل، الیه 
This tissue is triple layered 

     

lead 
پیشرو بودن، 

، کردن رهبری
 سرنخ

 فعلاسم، 
Follow my lead 

   

leave اسم، فعل ترک کردن 
I’m ready to leave 

    

lecture اسم، فعل سخنرانی 
Did you attend the lecture? 

     

legal صفت قانونی 
This is a legal document 

    

lens اسم ل نز 
I must change the lenses on 
this            
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license  َاسم درک، گواهیم 
I got my license when I was 18 

           

lifestyle اسم شیوه زندگی 
My lifestyle is simple and 
humble      

link اسم، فعل پیوند، حلقه 
This chain link is loose 

     

liquid اسم مایع 
Water is a precious liquid 

    

loaf اسم قرص نان 
One loaf of bread is enough 

    

loan 
قرض دادن، وام 

 دادن
 اسم، فعل

I applied for a loan 
    

local صفت محلی 
This is our local bus 

    

luck 
بخت، اقبال، 

 شانس
 اسم

Good luck with the exam 
    

lung اسم ش ش 
Humans have 2 lungs 

    

M 

magician اسم جادوگر، تردست 
The magician showed us some 
magic       

main صفت اصلی 
This is the main corridor 

    

marital صفت متاهلی 
He is happy with his marital life 

        

mark 
عالمت زدن، 

 نشانه
 اسم، فعل

Today marks their wedding 
anniversary 

    

mask   اسم قابماسک، ن 
He is wearing a mask 

     

mature صفت بالغ 
He is a mature man; he is 
independent 

       

maximum صفت اسم، حداکثر 
Maximum power is obtained on 
this engine 

         

mean 
معنا داشتن، معنا 

 دادن
 اسم، فعل

What does this word mean? 
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measure اسم، فعل اندازه گرفتن 
Can you measure the room? 

         

medal   اسم دالم 
He got a medal of honor 

       

medicine اسم پزشکی، دارو 
Did you have your cough 
medicine? 

      

mental صفت فکری، ذهنی 
He has a lot of mental 
engagements 

      

menu اسم منوی غذا 
This dish was not on the menu 

      

merry صفت شاد 
Merry Christmas 

   

messy 
، به هم آلوده
 ریخته

 صفت
The room is messy 

     

method اسم شیوه 
He uses this method when 
teaching 

          

middle صفت، اسم میانی 
He was standing in the middle 

      

mineral صفت معدنی 
Mineral water is good for some 
people 

        

minimal صفت حداقل 
The damage to the car is 
minimal         

ministry اسم وزارت 
The ministry of Interior runs the 
country 

       

mistake اسم، فعل اشتباه 
She mistooki me for my brother 

       

mix اسم، فعل مخلوط کردن 
Mix the two ingredients 

         

mobile اسم صفت، دستی، قابل حمل 
Mobile phone is a necessity 
today        

moment اسم ، َدملحظه 
This is the moment of telling 
the truth          

monitor فعل اسم، نظارت کردن I will monitor their actions 
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move 
، حرکت کردن

 نبیدنج  
                              Move it اسم، فعل

much قید زیاد 
I don’t have much money 

   

mud ل  اسم گ 
The kid sat in mud and played 

       

N 

nab فعل دستگیر کردن 
They nabbed the thief 

     

nag اسمفعل نق زدن ، 
His wife constantly nags 

        

naked 
برهنه، لخت، غیر 

 مسلح
 صفت، قید

You cannot see it with the 
naked eye 

          

nap 
رت،  خواب، چ 

رت زدن  چ 
 اسم، فعل

He took a nap after work 
       

navigation  َاسم ریهدایت، راهو 
He installed a navigation 
system on his car 

          

neglect 
پشت گوش 

انداختن، نادیده 
 گرفتن

 فعل
This child is neglected all his 
life 

         

nervous صفت عصبی 
His nervous system is 
weakened 

       

network اسم شبکه 
I can set up a computer 
network 

         

nod   فعل، اسم کان دادنسرت 
He nodded yes 

       

notice 
متوجه شدن، 

 اخطار
 فعل، اسم

I didn’t notice the difference 
    

numerous   صفت تعدد، پ رشمارم 
I have numerous friends 

    

O 

obey فعل فرمان بردن Obey the rules       

obviously  واضح است که  Obviously you can’t do this قید
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... alone 
            

occupation اسم شغل 
What’s your occupation? 

   

occur فعل رخ دادن 
It occurred yesterday 

    

ocean اسم اقیانوس 
The Pacific ocean is the 
largest          

operate 
عمل کردن، کار 

 کردن
 فعل

The bank operates 8 hours a 
day          

opinion اسم ایده، عقیده 
What is your opinion? 

   

option اسم گزینه 
I don’t have any other option 

    

oral فعل صفت، شفاهی 
I have an oral exam tomorrow 

      

orchestra   اسم رکسترا 
He is the orchestra conductor 

     

order 
دستور دادن، 
 سفارش دادن

 فعلاسم، 
He ordered a sandwich 

      

organize 
سازمان دهی 

 کردن
 فعل

I organized my desk 
 من میزم را مرتب کردم

origin  َاسم نبع، سرچشمهم 
What is the origin of that 
product?           منبع آن کاال کجاست؟ 

owner اسم صاحب 
He is the store owner 

 آن مرد صاحب فروشگاه است

P 

pace فعل اسم، قدم، سرعت 
He walked at such a fast pace 

 ند قدم می زدآن مرد با سرعتی ت  

pack فعل، اسم ، بستنجمع کردن 
I packed my suitcase 

 من چمدانم را بستم

pair اسم، فعل جفت 
I bought a pair of shoes 

 فت کفش خریدممن یک ج  

pale صفت رنگ پریده 

He turned pale as he saw his 
enemy 
رنگ آن مرد پرید هنگامی که دشمنش را 

 دید

panic   صفت اسم، ره، نگرانیدله When facing danger, don’t 
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panic 
 ره نداشته باشیدهنگام خطر دله  در

paradise اسم بهشت 
Good people go to paradise 

 آدمهای خوب به بهشت می روند

peace اسم صلح، آرامش 
We want peace for the world 

 لح می خواهیمما برای دنیا ص  

peak فعل اسم، قله، نوک 
They reached the peak of the 
mountain       آنها به نوک کوه رسیدند 

peel اسم ،فعل پوست کندن 
I peeled the potatoes 

 من سیب زمینی ها را پوست کندم

perfect صفتفعل عالی، کامل ، 
The plan is perfect 

 این برنامه کامل است

perform فعل انجام دادن 
I performed my prayer 

 من نمازم را خواندم

perfume اسم عطر زنانه 
What is the perfume she is 
wearing? 

 عطری که آن خانم زده است چیست؟

period اسم دوره 
In that period of his life he was 
single 

 جرد بوددر آن دوره از زندگیش آن مرد م  

permanent صفت همیشگی 
This plan is permanent 

 این برنامه همیشگی است

personal صفت خصیش 
Don’t ask personal questions 

 سوالهای شخصی نپرسید

photogenic صفت خوش عکس 
You are very photoenic 

 شما بسیار خوش عکس هستید

pick اسم، فعل برگزیدن 
Which one did you pick? 

 تو کدامیک را برگزیدی؟

pickpocket اسم، فعل جیب ب ر 
Beware of pickpockets! 

 یب ب رها باشیدمواظب ج

pity  فعل، اسم دلسوزی کردن 
I pity the poor 

 من دلم برای تنگدستان می سوزد

plain صفت آشکار، ساده 
I prefer plain yoghurt 

 من ماست ساده دوست دارم

planet اسم سیاره 
We live on planet Earth 

 ما بر روی سیاره زمین زندگی می کنیم

pleased صفت خشنود 
I’m pleased to meet you 

 از دیدار شما خوشقتم
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plural صفت جمع 
The plural of man is men 

 است مردان ،جمع مرد

pollution اسم آلودگی 

Air pollution is increasing in big 
cities 

آلودگی هوا در شهرهای بزرگ رو به 
 افزایش است

popular   صفت رطرفدارپ 
He is a popular teacher 

 ن مرد آموزگار پ ر طرفداریستآ

portable  ،صفت قابل حملدستی 
I have a portable power supply 

 دارم دستیمن یک منبع برق 

positive صفت مثبت 
Always think positive 

 همیشه مثبت فکر کن

possess فعل داشتن 
I now possess a new car 

 ای دارممن هم اکنون خودرو نو

powder اسم پودر 

Powder room is another name 
for ladies’ WC 

اتاق پودر نام دیگری برای دستشویی 
 خانمهاست

practice فعل، اسم تمرین کردن 
Practice makes perfect 

 تمرین کردن باعث تکامل می شود

prayer اسم نماز، دعا 
I perform 3 prayers daily 

 عا و نماز می خوانمبار د   3من روزانه 

preach فعل، اسم موعظه کردن 
Practice what you preach 

 آنچه را که موعظه می کنی انجام هم بده

prefer فعل ترجیح دادن 
I prefer to work alone 

 من ترجیح می دهم تنها کار کنم

prepare 
آماده شدن، آماده 

 کردن
 فعل

I’m preparing for the exam 
 ومآماده می ش آزمونمن دارم برای 

prescribe فعل تجویز کردن 
The doctor prescribed some 
medicine    دکتر کمی دارو تجویز کرد 

presence اسم حضور 
Nobody noticed his presence 

 هیچ کس متوجه حضور آن مرد نشد

press فعل، اسم فشار دادن 
Press this button to enter 

 این کلید را فشار بده تا وارد شوی

pretend فعل، صفت وانمود کردن 
He pretended he didn’t see us 

 آن مرد وانمود کرد ما را ندیده است

previously قید پیشین 
Previously on this show, you 
agreed to it 
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پیش از این در این برنامه شما با آن 
 موافقت کردید

principal 
رییس، مدیر، 

 اصلی
 اسم صفت،

He is the school principal 
 آن مرد مدیر مدرسه است

process 
پردازش کردن، 

 فرآیند
 اسم فعل،

The process will take a long 
while         این فرآیند طول خواهد کشید 

produce 
تولید کردن، 

 سبزیجات، میوه
 فعل، اسم

This cow produces a lot of milk 
 این گاو شیر زیادی تولید می کند

professor اسم استاد، پروفسور 
The professor came in 

 شد وارداستاد 

promote 
، تبلیغ ارتقا دادن

 کردن
 فعل

He was promoted in his job 
 رد در کارش ترفیع گرفتآن مَ 

protest اسم فعل، اعتراض کردن 
He protested to the new 
protocol 

 آن مرد به پروتکل تازه اعتراض کرد

provide فعل هم کردنفرا 

My father provides whatever 
we need 
پدر من هرآنچه را که نیاز داریم فراهم می 

 کند

psychologist اسم روانشناس 
He is a psychologist 

 آن مرد یک روانشناس است

publish فعل به چاپ رساندن 
He published his ideas 

 آن مرد ایده های خود را چاپ کرد

punch 
دن، مشت ز
 نوشیدنی

 فعل، اسم
You punched him in the face 

 تو با مشت به صورت آن آقا زدی

purchase اسم فعل، خریدن 
He purchased a new car 

 آن مرد یک خودرو نو خرید

Q 

quality اسم کیفیت 
The CD quality is high 

 کیفیت سی دی باالست

quit 
کنار گذاشتن، 
 متوقف کردن

 فعل
He quit his job 

 آن مرد کارش را کنار گذاشت

quite قید نسبتا It is quite big     این نسبتاً بزرگ است 

R 

race 
مسابقه، مسابقه 

 دادن
 فعل، اسم

2 cars were racing on the 
highway 

 در بزرگراه مسابقه می دادند خودرودو 

radar اسم رادار They detected an object on the 
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radar   نها شیئی را بر روی رادار دیدندآ  

raise 
باال بردن، افزایش 

 دادن
 فعل، اسم

They raised my salary 
 آنها حقوق من را افزایش دادند

rare صفت نادر، کمیاب 
Gold is a rare commodity 

 طال کاالی خام کمیابی است

rate فعل، اسم نرخ، میزان 
Crime rate is down now 

 اکنون پایین است میزان جنایت هم

raw صفت خام 
He likes raw fish 

 آن مرد ماهی خام دوست دارد

reality اسم واقعیت 
In reality, this never happens 

خ یچگاه هین ادر واقعیت،   دهدنمی ر 

recipe اسم آشپزیدستور 
The recipe for that dish is 
simple   آن غذا ساده است دستورآشپزی        

recognize 
شناختن، شناسایی 

 کردن
 فعل

I didn’t recognize him 
 من آن آقا را نشناختم

recommend فعل سفارش کردن 
They recommended him for 
the position 
 آنها آن مرد را برای آن پست پیشنهاد کردند

recreational صفت تفریحی 
This is a recreational center 

 ستاین یک مرکز تفریحی ا

recycle 
، بازیافت بازیافت
 کردن 

 فعل اسم،
Glass and metal are recycled 

 شیشه و فلز بازیافت می شوند

refer 
اشاره کردن، 

اشاره داشتن به، 
 فرستادن به

 فعل
I referred him to you 

 من آن مرد را نزد شما فرستادم

refresh فعل تازه کردن 
Let me refresh your memory 

 ید حافظه شما را تازه کنمبگذار

refuse 
د کردن، رَ 

 نپذیرفتن
 فعل

He refused to come in 
 آن مرد نپذیرفت که بیاید داخل

registration اسم نامنویسی 
Registration is free for all 

 نامنویسی برای همگان آزاد است

regret 
، پشیمان بودن
 شرمنده بودن

 فعل، اسم
I regret going to his party 

 من از رفتن به آن مهمانی پشیمانم

rejection 
د کردن، رَ 

 نپذیرفتن
 اسم

Rejection of the proposal was 
a setup   بود فریبنپذیرفتن پیشنهاد یک  

relative  ،اسمصفت خویشاوندنسبی ، 
I saw my relatives there 

 من خویشاوندانم را در آنجا دیدم

remain  ،باقی ماندن  Remain calm during an فعل، اسم
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 earthquake ماندن رجایبَ 
 رزه آرام بمانیدهنگام زمین لَ در

remind فعل به یاد آوردن 
I reminded him of the debt 

 هی آن مرد را به یادش آوردمد  من ب  

remove 
از جا کندن، 

 برداشتن
الهت را بردارک     Remove your hat فعل  

renew فعل تمدید کردن 
They renewed his visa 

 آنها ویزای او را تمدید کردند

rent فعل، اسم کرایه، اجاره دادن What’s the rent?    اجاره چند است؟ 

report فعل، اسم گزارش کردن 
They reported his absence 

 آنها غیبت آن مرد را گزارش کردند

reputation اسم شهرت، آوازه 
Your reputation precedes you 

شهرت شما پیش از خودتان همه جا می 
 رسد

request فعل، اسم درخواست کردن 
I requested a bank loan 

 من درخواست یک وام بانکی کردم

require 
نیازمند بودن، 

 درخواست کردن
 فعل

I required him to leave 
 من از آن مرد خواستم که برود

research 
research 

پژوهش، پژوهش 
 کردن

 ل، اسمفع

I did some research on that 
topic 
من کمی پژوهش در باره آن موضوع انجام 

 دادم

resident  ،اسم  ساکنمقیم 
He is a Canadian resident 

 کاناداست آن مرد یک مقیم کشور

residential صفت مسکونی 
This is a residential area 

 این یک منطقه مسکونی است

resist فعل دنپایداری کر 

I can resist fast food 
temptation 

من می توانم جلوی َهَوس غذاهای آماده 
 پایداری کنم

resolution 
کیفیت، تصمیم 

 قطعی
 اسم

This monitor supports high 
resolution 

 این مانیتور از پس کیفیت باال بر می آید

rest 
استراحت کردن، 

 بقیه
 فعل، اسم

I’m resting at home 
 دارم در خانه استراحت می کنم من

result فعل، اسم نتیجه 
The result was unexpected 

 نتیجه غیر قابل پیش بینی بود

revenue اسم درآمد The company’s annual 
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revenue is high 
 درآمد ساالنه این شرکت باالست

review 
، بازبینی بازبینی
 کردن 

 فعل اسم،
The committee is reviewing the 
case 

 کمیته در حال بازبینی این پرونده است

revise 
، بهبود بخشیدن
 بازبینی کردن

 فعل
I have to revise the book 

 بازبینی کنممن باید کتاب را 

rib  َاسم ندهاستخوان د 
He broke his ribs in the 
accident 

 ه هایش را در آن حادثه شکستآن مرد َدند  

rip فعل پاره کردن 
Rip off the divorce papers! 

 برگه های طالق را پاره کن

roll فعل، اسم نوار، ق ل خوردن 
The toilet roll paper is finished 

  تمام شده است توالتنوار کاغذی 

rough صفت خشن،  زبر 
Sand paper is rough 

مباده  زبر است  کاغذ س 

rude   صفت ستاخگ 
It is rude to talk loud 

 د حرف زدن بی ادبانه استلنب  

rule فعل، اسم قانون 
This is the dormitory rule book 

 قوانین خوابگاه است این کتاب  

S 

sail 
، به ریا رفتندَ  به

 آب انداختن
 فعل، اسم

The ship has sailed 
 کشتی به دریا رفته است

sake اسم خاطر 
Do it for my sake 

 به خاطر من انجامش بده

salary اسم حقوق 
He receives salary and 
benefits 

 آن مرد حقوق و مزایا دریافت می کند

sale اسم فروش، حراج 
That store is  
having a 10 day sale 

 روزه دارد 10راج آن فروشگاه یک حَ 

same اسم یکسان 
This is the same person I saw 
yesterday 

 ماین همان آدمی است که من دیروز دید

satisfy فعل راضی کردن 
His answer satisfied me 

 پاسخ آن مرد مرا راضی کرد

save فعل حفظ کردن 
I saved the file 

 من فایل را ذخیره کردم
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scan فعل به دقت جستن 
The machine scanned my 
briefcase 

 دستگاه کیف من را به دقت جستجو کرد

scare فعل، اسم ترساندن 
I was scared to death 

 من تا حد مرگ ترسیدم

scene اسم صحنه 
I didn’t want to make a scene 

 نمی خواستم همه متوجه شوند

schedule 
برنامه، برنامه 

 زمانی
 فعل، اسم

We are on schedule 
 وقت هستیم ما روی برنامه سر  

science اسم علم 
Science makes life easier 

 کندعلم زندگی را آسانتر می 

score فعل، اسم نمره، امتیاز I scored 90  گرفتم          90من نمره   

scratch 
خاراندن، خش 

 انداختن
 فعل، اسم

He scratched my car 
 آن مرد ماشین من را َخش انداخت

secondhand صفت دست دوم 
He bought a secondhand car 

 آن مرد یک خودرو دست دوم خرید

secret اسم راز 
I cannot tell you his secrets 
 من نمی توانم رازهای آن آقا را به تو بگویم

secure صفت فعل، محکم، امن 
I can secure the documents 

منی من می توانم مدارک را در جای اَ 
 بگذارم

seem فعل به نظر رسیدن 
He seems tired 

 آن آقا خسته به نظر می رسد

seldom   قید درتبه ن 
Seldom does he go thereii 

 آن مرد به ندرت به آنجا می رود

select صفتفعل برگزیدن ، 
I selected this shirt 

 من این پیراهن را انتخاب کردم

selection اسم موارد انتخاب 
We have a wide selection of T-
shirts 
 ما موارد انتخاب تی شرت فراوانی داریم

self اسم خود 
This is a self-service restaurant 

 رویس استس   این یک رستوران خود

sentence 
جمله، محکوم 

 کردن
 فعل، اسم

He was sentenced to 10 year 
imprisonment 

 سال زندان محکوم شد 10آن مرد به 

serial اسم صفت، ردیفی 
Here is the serial number 

 شماره سریالش در اینجاست

serious صفت جدی Are you serious? آیا جدی می گویید؟ 
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serve فعل خدمت کردن 
I serve my country 

 من به کشورم خدمت می کنم

set فعل، اسم چیدن She set the tableآن خانم میز را چید 

sew فعل دوختن 
I sewed my ripped shirt 

  من پیراهن پاره ام را دوختم

shadow اسم سایه 
Shadows are shorter at noon 

 سایه ها هنگام ظهر کوتاه ترند

shake فعل، اسم تکان دادن 
Shake well before use 

 پیش از استفاده خوب تکان دهید

sheet 
، برگه کاغذ
 روتختی

 اسم
There are 10 paper sheets in 
the printer 

 برگ کاغذ درون چاپگر است 10

shelf اسم قفسه، طبقه 
Put the book in the shelf 

 تاب را در درون قفسه بگذارک

shell فعل، اسم پوسته 
The egg shell is cracked 

 ک برداشته استپوست تخم مرغ ترَ 

shift 
، عوض کردن
 شیفت کاری

 فعل اسم،
He shifts gears pretty fast 

 نده عوض می کندآن مرد ت ند دَ 

shine فعل، اسم درخشیدن 
His medal shines 

 دمدال آن آقا می درخش

shock فعل، اسم ش که کردن 
That news shocked me 

 که کردآن خبر من را ش  

shoot 
شلیک کردن، 

فیلم عکس یا 
 برداری کردن

 فعل، اسم
He shot the bird 

 آن مرد پرنده را با تیر زد

shoplift 
دزدی کردن از 

 فروشگاه ها
 فعل

He was arrested for shoplifting 
فروشگاه بازداشت آن مرد برای د زدی از 

 شد

shore اسم ساحل 
We reached the shore at last 

 رسیدیم ساحلما سرانجام به 

shower فعل، اسم دوش 
I wanna take a shower 

 می خواهم دوش بگیرم

sightseeing اسم گردش 
Let’s go sightseeing 

 بگذار برویم گردش

sign 
، امضا کردن

 نشانه
ینجا را امضا کنید           ا !Sign here فعل، اسم  

silence اسم سکوت 
Silence must be observed in 
hospitals 



 

 

 

70 

سکوت می بایست در بیمارستانها رعایت 
 شود

silver اسم نقره 
We bought a silver plate 

 ما یک بشقاب نقره خریدیم

simple صفت ساده 
This is a simple procedure 

 این یک فرآیند ساده است

single صفت ا، تکمجرد، تنه 
My brother is single 

 برادر من مجرد است

slim صفت الغر، ترکه 
The workout made him slim 

ورزش سنگین بدن آن آقا را ترکه کرده 
  است

smart  َصفت ، با هوشنگزر 
My son is smart 

 پسر من زرنگ است

smile فعل، اسم لبخند 
He always smiles 

 همیشه لبخند می زند آن مرد

smoke 
سیگار کشیدن، 

 دود
 فعل، اسم

No smoking here! 
 سیگار کشیدن در اینجا ممنوع!

snack اسم غذای سبک 

I usually have a snack for 
lunch 

من معموالً برای نهار غذای سبک می 
 خورم

sneeze فعل، اسم عطسه کردن 

When he has a cold, he 
sneezes 

آن مرد سرما خورده است، هنگامیکه 
  عطسه می کند

so قید بنابراین 
I’m tired, so I won’t go 

 من خسته ام، بنابراین نمی روم

soda اسم نوشابه 
Give me a soda 

 یک نوشابه به من بده

soft صفت نرم 
This fabric is soft 

 این پارچه نرم است

software اسم نرم افزار 
He is a software engineer 

 آن مرد یک مهندس نرم افزار است

soil اسم خاک 
We all return to soil again 

 ما همه دوباره به خاک بر می گردیم

soldier اسم سرباز 
He is a soldier 

 آن مرد یک سرباز است

some  ،برخی، چندی  Some friends are true friends ، ضمیرقید
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 ستندبرخی دوستان دوستان واقعی ه مقداری

source  َاسم نبعم 
He is my source of news 

 آن مرد منبع خبری من است

space اسم فضا 
Man can travel to space now 

 انسان امروزه می تواند به فضا سفر کند

special صفت ویژه 
We gave him special attention 

 ما به آن مرد توجه ویژه نشان دادیم

speech اسم سخن 
I listened to her speech 

 من به سخنرانی آن خانم گوش کردم

spell 
ه جی کردن، 

 طلسم
 فعل، اسم

This CD spells words 
 این سی دی واژه ها را ه جی می کند

spice فعل، اسم ادویه 
My mom uses all kinds of 
spices 

 دویه استفاده می کندمادر من از همه گونه اَ 

spill فعل، اسم ریختن 
He spilled the soup 

 آن مرد سوپ را ریخت

spit فعل، اسم آب دهان انداختن 
He spits as he talks 

 آب دهن می پاشد نآن مرد هنگام سخن گفت

spoil 
خراب کردن، 

 لوس کردن
 فعل، اسم

That child is spoiled 
 آن بچه لوس است

spread فعل، اسم پخش کردن 
I spread the butter on the 
bread   من کره را روی نان پخش کردم 

spy فعل، اسم جاسوس He is a spy  آن مرد یک جاسوس است 

squeeze فعل فشردن 

My son doesn’t like squeeze 
ketchups 
پسر من س سهاس قرمز فشاری را دوست 

 ندارد

stage 
صحنه، مرحله، 

 پله
 فعل، اسم

She went on stage 
 آن خانم بر روی صحنه رفت

stair اسم پله، پلکان 
In case of fire, use the stairs 
 در هنگام آتش سوزی از پله ها استفاده کنید

stand فعل، اسم ایستادن I’m standing               من ایستاده ام 

start فعل، اسم آغاز کردن 
I started the project 

 من پروژه را آغاز کردم

steak اسم گوشت استیک 
He had steak for dinner 

 ستیک خورداآن مرد برای شام 

steal فعل دزدیدن 
He steals people’s ideas 

زدد  آن مرد ایده های مردم را می د 
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steam فعل، اسم بخار 
We have a steam iron 

 خار داریمتوی ب  ما یک ا  

steel اسم فوالد 
This nail is made of steel 

 است این میخ از فوالد ساخته شده

steer 
هدایت کردن، 

 راندن
 فعل، اسم

My car steers to the right 
 ماشین من به سمت راست می کشد

step فعل، اسم پله، گام 
I learn English step by step 

 من انگلیسی را پله به پله یاد می گیرم

stick فعل، اسم چسباندن 

I stick my pictures on the 
refrigerator door 

عکسهایم را روی در یخچال می من 
 چسبانم

sting اسم فعل، نیش زدن 
The snake is ready to sting 

 مار آماده نیش زدن است

stir  َفعل، اسم م زدنه 
Stir the coffee well before 
drinking it 

 قهوه را پیش از خوردن خوب هم بزن

straight صفت مستقیم Go straight           مستقیم برو         

stressful   صفت رتنشپ 
I hate stressful situations 

 من از موقعیتهای پ رتنش بدم می آید

strong صفت نیرومند 
He is a strong man 

 او مرد نیرومندی است

structure اسم ساختار 

Sentence structure in English 
is subject, verb, object 

فاعل، فعل،  ساختار جمله در زبان انگلیسی
 مفعول است

submit 
پیشکش کردن، 

 تقدیم کردن
 فعل

I submitted my paper 
yesterday 

 من مقاله ام را دیروز تحویل دادم

substitute فعل جایگزین کردن 
I will substitute your teacher 
today 

 من امروز به جای آموزگار شما می آیم

subway اسم مترو زیرزمینی Subway is faster مترو سریعتر است 

succeed 
موفق شدن، 
 جانشین شدن

 فعل
I succeeded in my job 

 غلم موفق شدممن در ش  

suffer فعل رنج بردن 
He has suffered a lot 

 آن مرد رنج زیادی برده است

sum فعل، اسم حاصل جمع The sum of 2 and 3 is 5 
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 پنج می شود 3و  2جمع 

supply 
 تهیه کردن،
 موجودی

 فعل، اسم
I can supply the food 

 من می توانم غذا را تامین کنم

surf 
موج سواری 

 کردن
 فعل، اسم

He loves surfing 
 آن مرد عاشق موج سواریست

surgeon اسم جراح 
He is a famous surgeon 

 آن مرد جراح مشهوریست

surrounding فعل صفت، پیرامون 
The surrounding environment 
led me to it 

شاند  محیط پیرامون من را به آن ک 

swallow  َفعل، اسم لعیدنب 
I swallowed my pill 

 رصم را بلعیدممن ق  

sweep فعل، اسم جارو کردن 
I’m sweeping my room 

 من دارم اتاقم را جارو می کنم

sympathize  َفعل ردی کردنهمد 
We sympathize with you 

 می کنیم ما با تو همدردی

T 

tablet 
، کامپیوتر رصق  

 تبلت
 اسم

I take 2 tablets a day 
 رص در روز مصرف می کنمق   2من 

tag اسم، فعل برچسب، برگه 
This item has no price tag 

 رچسب قیمت ندارداین قلم جنس بَ 

take 
برداشتن، مالک 

 شدن
 اسم، فعل

He took the car 
 داشترا برای خودش بر خودروآن مرد 

talent اسم استعداد 
He has a lot of talents 

 آن مرد استعدادهای فراوانی دارد

talkative صفت پ رحرف 
Bahram is very talkative 

 بهرام خیلی پ رحرف است

tan اسم، فعل برنزه کردن 
He is sun tanned 

نزه شده است  آن مرد ب ر 

tap اسم، فعل ضربه آرام 
He tapped me on the shoulder 

 آن مرد زد سر شانه من

tar اسم قیر 
Asphalt requires tar 

 یر استقآسفالت نیازمند 

target اسم، فعل هدف Shoot the target         هدف را بزن 

task اسم، فعل وظیفه 
I finished my task 

 من وظیفه ام را به پایان رساندم

tax اسم، فعل مالیات 
I paid all my taxes 

 من همه مالیاتهایم را پرداخت کردم
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tear اسم، فعل پاره کردن 
He is tearing the papers 

 آن مرد دارد کاغذها را پاره می کند

tease 
آزار دادن، سر به 

 سر گذاشتن
 اسم، فعل

He is teasing you 
 رتو می گذاردربه سَ آن مرد دارد سَ 

technical صفت تکنیکی 
This is a technical issue 

 این یک مسئله تکنیکی است

tenant اسم مستاجر 
The tenant was evicted from 
the apartment 

  مستاجر از آپارتمان بیرون رانده شد

tent اسم چادر مسافرتی 
They put up the tent 

 رپا کردندآنها چادر را بَ 

thin صفت الغر و رنجور 
His illness made him thin 

 نجور کرداو را الغر و رَ  بیماری آن مرد

thorough صفت کامل 
This is a thorough report 

 این یک گزارش کامل است

through قید از راه، از میان 
We went to Mashad through 
Sari        ما از راه ساری به مشهد رفتیم 

tip اسم، فعل نوک، انعام 
It’s on the tip of my tongue 

 سر زبانم است

tissue 
پوست، دستمال 

 کاغذی
 اسم

Give me a tissue 
 به من یک دستمال کاغذی بدهید

title اسم، فعل عنوان 
What’s the title of that book? 

 عنوان آن کتاب چیست؟

tolerate 
تحمل کردن، تاب 

 آوردن
 فعل

I cannot tolerate his behavior 
 من نمی توانم رفتار او را تحمل کنم

top اسم، فعل ، نوکباال 
He reached the top of the cliff 

 آن مرد به باالی صخره رسید

total اسم، فعل جمع کل 
What is the total figure? 

 عدد کل چند است؟

touch اسم، فعل لمس کردن Don’t touch this!    به این دست نزن 

town 
شهرک، بخشی از 

 شهر
 اسم

I live in Gharb Town 
 هرک غرب زندگی می کنممن در ش

trace  َاسم، فعل د پادنبال کردن ر 
We could not trace him 

 ما نتوانستیم آن مرد را ردیابی کنیم

track  َاسم، فعل د پادنبال کردن ر 
He left no track 

 دپایی برجای نگذاشتآن مرد هیچ رَ 

trade اسم، فعل داد و ستد 
I traded my watch for gas in 
the desert  
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من ساعت مچی ام را در بیابان با بنزین 
 معاوضه کردم

traditional صفت سنتی 
I wish we could stay traditional 

 کاش می توانستیم سنتی باقی بمانیم

traffic circle اسم میدان 
Turn around the traffic circle 

 میدان را دور بزن

trick اسم، فعل حقه، کلک زدن He tricked me  آن مرد به من کلک زد 

trouble اسم، فعل مشکل، دردسر He is trouble      آن مرد َدردسر است 

true صفت درست، حقیقت 
I try to be a true man 

 من تالش می کنم مرد درستکاری باشم

trust اسم، فعل اطمینان کردن I trust him  من به آن مرد اطمینان دارم 

try م، فعلاس تالش کردن Try harder!         !سخت تر تالش کن 

twilight اسم هنگام غروب 
They arrived at twilight 

 آنها هنگام غروب رسیدند

twist اسم، فعل پیچیدن، پیچاندن 
Chalus road twists a lot 

 جاده چالوس پ ر پیچ و خم است

type اسم، فعل تایپ کردن، گونه 
I can type 140 words a minute 

 واژه تایپ کنم 140من می توانم در دقیقه 

U 

undergraduate 
دانشجو کارشناسی 

 یا کاردانی
 اسم، صفت

Shahrzad is an undergraduate 
 شهرزاد دانشجوی باالی دیپلم است

underground اسم، صفت زیر  زمین 
He works 10 meters 
underground 

 متر زیر زمین کار می کند 10آن مرد 

understand 
فهمیدن، درک 

 کردن
 فعل

I understand 
 می فهمم

unit اسم درس، بخش 
Let’s practice unit 5 

 را تمرین کنیم 5بگذارید درس 

unite 
متحد کردن، 
 یکپارچه شدن

 فعل
We stand united 

 ما متحد خواهیم ایستاد

universal صفت جهانی 
This is a universal 
phenomenon 

 یده جهانی استاین یک پد

unlike قید برعکس 
Unlike others, I get up very late 
برخالف دیگران من خیلی دیر از خواب پا 

 می شم

V 

vacancy  اسم جای خالی This hotel has no vacancy 
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 این هتل جا ندارد

vacuum  
خلع، فضای 

خالی، جارو برقی 
 کشیدن

 اسم، فعل
I vaccumed the room 

 را جارو برقی کشیدممن اتاق 

value 
ارزش ارزش، 
 گذاشتن

 اسم، فعل
I valued his opinion 

 من برای ایده آن مرد ارزش قائل شدم

vapor اسم، فعل بخار 
Vapor filled the room 

 ب خار اتاق را پ ر کرد

variety اسم تنوع 
They say variety is the spice of 
life                   ی زندگیستتنوع چاشن  

vertical اسم، صفت عمودی 
Our vertical distance is 100 
meters  متر است 100فاصله عمودی ما  

virgin 
ب کر، دست 

 نخورده 
 اسم

We flew over virgin lands 
کر و دست ِ  ما بر روی سرزمینهای ب  

 نخورده پرواز کردیم

virus اسم ویروس Flu has a virus ردآنفوالنزا ویروس دا  

visa اسم، فعل ویزا 
My visa was approved 

 ویزای من تایید شد

vision اسم دید 
My vision of reality is good 

 دید من از واقعیت خوب است

volcano اسم آتشفشان 
The volcano erupted 

 ران کردوَ آتشفشان فَ 

volume 
حجم، حجم صدا، 

 اندازه
 اسم

This volume of garbage is too 
much   این اندازه آشغال بسیار زیاد است 

vote اسم، فعل رای دادن 
We voted for the new boss 

 رای دادیم برای رئیس جدیدما 

W 

wage اسم دستمزد 
His wage is low 

 دستمزد آن مرد پایین است

war اسم، فعل جنگ 
Iraq imposed war on Iran 

 عراق به ایران جنگ تحمیل کرد

wardrobe اسم کمد لباس 
I have a walk-in wardrobe 

مد لباس دارم که می شود توی آن من یک ک  
 راه رفت

warehouse اسم انبار 
The consignment is in the 
warehouse  محموله کاال در انبار است 

waste 
تلف کردن، هدر 

 دادن
 اسم، فعل

Don’t waste your money 
 ت را به َهَدر نده!پولَ 
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wax فعل اسم، موم 

He uses wax for polishing the 
car 
آن مرد از موم برای برق انداختن خودرو 

 استفاده می کند

well قید، اسم خوب، چاه 
Did you do well on the exam? 

 آزمونت را خوب دادی؟

wheel اسم چرخ 
I brought my car in for wheel 
alignment 

 آوردم من ماشینم را برای تنظیم فرمان

which ماس د،یق کدامیک، که 
Which one did you see? 

 را دیدی؟ یککدام

whole تمام، ک ل، َدرَبست 
م، اس د،یق

 صفت
We rented a whole car 

 ست اجاره کردیمربَ ما یک ماشین دَ 

widow اسم، فعل بیوه She is a widow آن زن یک بیوه است 

will 
خواستن آینده، 
 اراده، وصیتنامه

 اسم، فعل
I will go there tomorrow 

 من فردا می روم آنجا

win اسم، فعل برنده شدن 
Who will win the game? 

 چه کسی بازی را می َبَرد؟

wind اسم، فعل باد 
The wind is blowing 

 باد دارد می وزد

wipe 
پاک کردن، 

 سابیدن
 اسم، فعل

I wiped the entire apartment 
floor clean 

 ن تمام کف آپارتمان را تمیز کردمم

wish 
آرزوی غیرممکن 

کردن، آرزو 
 کردن

 اسم، فعل
I wish I was a child 

 ای کاش من یک بچه بودم

wool اسم پشم 
Sheep is a good source of 
wool          گوسفند منبع خوب پشم است 

worry اسم، فعل نگران بودن Don’t worry          نگران نباش        

worship اسم، فعل پرستیدن 
Moslems worship God 

 مسلمانها خدا را ستایش می کنند

wrap 
پیچیدن در چیزی، 
 پیچاندن در چیزی

 بپیچش الی کاغذ     Wrap it in paper اسم، فعل

wrist اسم م چ دست 
I bought my son a wrist watch 

 من برای پسرم یک ساعت مچی خریدم

wrong 
درست، غلط، نا

 اشتباه
 صفت

Your answer is wrong 
 پاسخ شما نادرست است

X 
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Xerox زیراکس  اسم، فعل
I xeroxed the paper 

من مقاله را زیراکس کردم

Y 

yard حیاط اسم
The kids are playing in the yard 

بچه ها دارند توی حیاط بازی می کنند

yawn  َمیازه کشیدنخ  اسم، فعل
He is yawning 

آن مرد دارد َخمیازه می کشد

Z 

zebra cross اسم خط عابر پیاده

Use the zebra cross to go 
across the street 
برای گذشتن از خیابان از خط کشی عابر 

 پیاده استفاده کن

zip بستن زیپ فعل Zip up your zipper    َت را ببندزیپ  




