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      Unit 1 
abstract (adj)  خیالی (افکار)  -معنوی –انتزاعی  
Americas (n) آمریکا (شامل جزایروسرزمین ھای آمریکای شمالی و  

 جنوبی ومرکزی)
ax (n) تبر 
beverage (n) ھرنوع آشامیدنی بجزآب 
blast (n)  تجربھ لذّت بخش وعالی 
chilly (adj) خنک  - (نسبتاً) سرد  
civilization (n)  تمدّن 
compress (v) بھم فشردن  -متراکم کردن  
continent (n)  قاّره 
cornflakes (n)  تکھ ھای ذرت فشرده کھ با شیربعنوان صبحانھ صرف میشود 
deserted (adj) متروکھ (کلبھ و...)  -ویران  
diary (n)  دفتریادداشت  -دفترخاطرات روزانھ  
Easter (n)  مسیحی ھا)عید پاک (یکی ازاعیاد  
entry (n) چیزثبت شده یا واردشده 
excerpt (n) قطعھ منتخب -گلچین  
expedition (n) گروه اعزامی –ماٴموریت  -سفر  
explorer (n) کاشف  -کاوشگر  
fall apart (v) ازکارافتادن -قطعھ قطعھ شدن  
firework (n)  بازی آتش  
head (v) عازم شدن (بسوی یخچال و...)  -رفتن  
luggage (n) چمدان ھا -اسباب سفر  
oatmeal (n) بیسکویت و...) جوی دوسر(جوصحرایی) -(آرد  
pancake (n)  نان شیرین وپھن  –پنکیک  
particle (n) (ذرات گرد وخاک) ذّره 
pasta (n)  اِسپاگتی -ماکارونیپاستا (با شکل ھای مختلف-  

ریگاتونی و...)  -راویولی -الزانیا  -ِورمیِشل  
portable (adj) دستی (تلویزیون قابل حمل) - سبک -قابل حمل  
raisin (n) ِکشمش 
reed (n) (گیاه) نِی 
roaring (adj) (صدای خروش آب) خروش 
shark (n) کوسھ 
shipwrecked (adj)   نابودشده کشتی غرق شده یا  
thunder (n) آسمان غّره -تندر  
treat (n) خوراک رایگان 
tropical (adj)  گرمسیری  – استوایی  
typhoon (n) گردباد 
voyage (n) سفردریایی 
workbook  
abundant (adj) بسیار (منابع نفتی فراوان)  -فراوان  
ash (n)  خاکستر 
blow out (v)  و...) خاموش کردن یا شدن (آتش  
burst out (v)  ناگھان بیان کردن  -زدن زیرخنده یا گریھ  
carbohydrate (n) ات ھیدرکربو  
chocolate puffy (n) نوعی کلوچھ یا شیرینی شکالتی 
cubic (adj)  (...مترمکعب و) مکعب 
erupt (v) منفجرشدن  -فوران کردن  
Fifth Avenue (n)  بخاطرمغازه ھای گران قیمتش  خیابانی درنیویورک کھ

 مشھوراست
float (v) شناوربودن یا شدن یا کردن 
ingredient (n) کیل دھنده ساالد) (اجزاء تشعنصر -جزء  
navigate (v) ھواپیما و...)  - ھدایت کردن (کشتی  
protest (v) مخالفت کردن - اعتراض کردن  
puffy (n) یک نوع ِدِسرکھ دایره ای شکل و سبک است 
recipe (n) دستورالعمل (غذا)   - دستورخوراک پزی  
swell (v)  متوّرم شدن 
volcano (n)  کوه آتشفشان 
      Unit 2 
almond (n)  بادام 
annual (adj)  (...دیدارو) سالیانھ 
bubble bath (n)   مایع خوشبویی کھ برای کف آلود کردن آب حمام بھ

اضافھ میشود  بآ  
consumption (n)  مصرف 
garlic (n) سیر 
lobster (n) خرچنگ دریایی 
mashed potatoes (n)  پوره سیب زمینی 
muffin (n)  ھ گرما گرم با کره میخورند  یرنی کنوعی ش  
original (adj) بدیع   -نوین -تازه  
palace (n) قصر  -کاخ  
pork (n)  گوشت خوک 
portion (n) گوشت) پُرس (یک تکھ   -تکھ  

practical (adj) (ماشین بھ دردخور) مفید  -بھ درد خور  
scallion (n) چھپیاز -تره  -انواع گیاھان خوراکی پیازمانند: موسیر  
scallop (n) اِسکالوپ (نرم تن دوکفّھ ای) -گوش ماھی  
shrimp (n) میگو 
soufflé (n) خوراکی کھ از زرده تخم مرغ وگوشت و  -سوفلھ  

وشکالت درست میشود پنیر    
sour (adj) تُرش 
statistics (n) آماروارقام 
varied (adj) گوناگون  - متنّوع  
vendor (n)  دست فروش 
workbook  
astronomy (n) علم نجوم -ستاره شناسی  
baroque (adj)  18وابستھ بھ سبک (موسیقی ومعماری و...) در قرن  
brick (n)  آجر 
evergreen (n)  (...مثل درخت کاج و)ھمیشھ سبز 
exhale (v)  (...دود سیگارو) بیرون دادن 
gallon (n) لیتر) ۷۹/۳گالن (واحد اندازه گیری مایعات برابر  
humility (n)  تواضع   -انسانیت  –فروتنی  
inhale (v) استشمام کردن  -تنفّس کردن  
lick (v)  لیس زدن 
litter (v) زبالھ و...) کثیف کردن (با  -آشغال پاشیدن  
litter (n) زبالھ -آت وآشغال  
phenomenon (n) حادثھ -پدیده  
roast (adj) برشتھ  - بریان شده  
transaction (n) تَراُکنِش  - اد وستد د -معاملھ  
Tribbey Oklahoma (n)  نام یک شھرواقع درشھرستان پاتاواتُمی ازایالت اُکالُھما

 ازکشورآمریکا 
      Unit 3 
absolutely (adv)  ًکامال 
aggressively (adv)  بازی و...)  –پرخاشگرانھ (عمل  
battle (v) کردن (با بیماری)  د نبر -مقابلھ کردن  
broad jump,the (n) (دو ومیدانی) پرش طول 
confidential (adj)  محرمانھ 
consistent (adj) ثابت قدم (درشیوه برخورد) -استوار  
evaluate (v) ارزیابی یا ارزشیابی کردن 
extensive (adj) زیاد (تلفات زیاد) -بسیار -فراوان  
extremely (adv)  زیاد -بسیار  –بھ شدّت  
folk (n) ُرفقا  -ملّت -وهگر -مردم  
foul (n)  (در ورزش) خطا  
handle (v) اداره کردن (بحران و...)  -مھارکردن  
host (n) (رادیویی وتلوزیونی) میزبان -مجری برنامھ  
impression (n) اثرگذاری(تصوراتمان ازیک فرد) -تصور  
inspired (adj)  (اجرای شگفت انگیز) شگفت انگیز 
lead (v) و..)را یا نمره دن (درتعداد آ(ازھمھ) جلوبو  
pole vault, the (n) پرش با نیزه 
shift (v)  (دنده) عوض کردن 
shot (n) آمپول 
sportscaster (n)  (اخبارورزشی) گوینده برنامھ  ورزشی 
sprain (v) پیچ خوردن   -رگ بھ رگ کردن یا شدن  
strictly (adv)  ًکامال-  ً مطلقا  
transcript (n)  رو نوشت 
vault (v) دست و...)  –جھیدن (با نیزه  - پریدن  
whirl (n) چرخش (بھ خاطرفعالیت ھای زیاد) –گیجی  
workbook  
accurate (adj)  دقیق (اطالعات دقیق)  –بی اشتباه  
coverage (n) (پخش زنده)(برنامھ تلوزیونی) پخش 
eloquent (adj) شیوا (سخنرانی و...)  -فصیح  
exuberant (adj) وسرزندهسالم  -سرحال  
graceful (adj)  (حرکت) با وقار  -دلربا -زیبا -موزون  
marathon (n)   جلسھ گروھی طوالنی -کارطاقت فرسا -دوی ماراتون-  

 مشقّت 
questionaire (n) پرسشنامھ 
step on a crack, break 
your mother’s back (exp) 

 حادثھ خبرنمیکند! 

      Unit 4 
accent (n)  لھجھ 
admire (v) (کارکسی را) تحسین کردن 
antique (adj) باستانی (اشیاء) -عتیقھ  
anxiety (n)  اضطراب  -دلواپسی –نگرانی  
arrogant (adj) گستاخ -متکبّر - خودبین  
bargain (v)  (...برای قیمت و) چانھ زدن 
capacity (n) ِسَمت – بعنوان  -درمقام  




