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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  
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conceal (v)   (احساس و ھویّت و...) پنھان کردن  
counter (v) مقابلھ کردن (با شایعات) - جواب دادن  
display (n) درمعرض عموم (کارو...)  -صحنھ -نمایش  
dog-eared (adj) (کتاب یا کاغذ) دارای گوشھ ی تا خورده 
Eden (n) عدن (کھ آدم وحّوا درآن بودند)  -(انجیل) بھشت  
empire (n)  اییفرمانرو  -امپراتوری  
finagle (v)  با حیلھ یا زرنگی بدست آوردن 
flea market (n) تاناکورا -بازارکھنھ فروش ھا  
frostbite (n) سرما زدگی 
frustration (n)  نارضایتی –ناکامی  
globe (n) (دنیا) ُکره (جغرافیایی و...)  -زمین  
gorgeous (adj) شگفت انگیز(ھوا یا غذا)  - دلپسند  -قشنگ  
go with the flow (exp) ھم رنگ جماعت شدن  - دنبال چاره بودن  
hospitality (n) مھمان نوازی 
intimidated (adj) بدون اعتمادبھ نفس -نگران  
landmark (n) (مانند تندیس یا ساختمان) عالمت مشخص 
like father, like son (exp)  مخوانش پسر  وپسرکو نشان ندارد ازپدر تو بیگانھ خوان-  

رش رفتارمیکند(بخصوص کھ رفتاربدی قتی پسرمثل پدو
 میکند) 

log (n) دفترروزانھ -ُرخدادنامھ -گزارش روزانھ  
mall (n) مرکزخرید 
mental baggage (n)   مشکالت موجود درمغز کھ میتواند تجربھ ھای قدیمی

دی قراردھد فرد را درموقعیّت جدی  
miss out (v) ن کردناحساس فقدا-(فرصت) ازدست دادن  
mock (adj) ظاھری (نھ واقعی)  -ساختگی  -دروغین  
mug (v)  (حین سرقت) مورد ضرب وشتم قراردادن 
narrate (v) شرح دادن   -تعریف کردن  
notion (n) خیا ل  -باور -تصّور  
open-air (adj)  (سخنرانی و...) درھوای آزاد  
oriental rug (n) (بافتھ شده درشرق) فرش خاورزمین 
outrun (v) تندتریا بیشتردویدن -جلوزدن - پیشی گرفتن  
preconceived (adj) (از یک فرد یا یک چیز) تصورات قبلی 
remote (adj) دورافتاده (منطقھ دوراز مرکز شھر) -دور  
ritual (n) (عادت دیدارھفتگی)آیین  - عادت -رسم  
roam (v) ِول گشتن   -پرسھ زدن  
sequence (n) زنجیرواری -توالی  -ترتیب  
severe (adj) طاقت فرسا (معده درد شدید)  -شدید  
soul (n) شخص (او آدم شادی است)  - فرد -آدم  
sovereign (adj) رىٴیس کشور –پادشاه  -اَبَرقدرت  
specifics (n)  (جزىٴیّات یک پرونده)جزىٴیّات  
stick to your guns (exp)  !کلّھ شقی ویک دندگی کردن 
territory (n) کشور -سرزمین -قلمرو  
Thanksgiving (n) روزیاعید شکرگزاری 
Time (n) نام روزنامھ (مجلّھ) ھفتگی آمریکایی 
tip (n)  رھنمود  –راھنمایی  
workbook  
aspect (n)  زندگی و...) جنبھ (جنبھ ھای  
biotechnology (n)   آن قسمت ازمباحث فنی کھ مربوط بھ اعمال قواعد

نسان وماشین آالت است زیست شناسی درا  
go out of one`s way (exp)  تالش بسیار کردن 
graduate (n) (دررشتھ ی خاص) فارغ التحصیل 
greed (n) ِحرص -َطَمع  
mind one`s p`s and q`s (exp)  بطورمناسب رفتارکردن یا حرف زدن 
murder (v)  بھ قتل رساندن 
persuade (v) ترغیب کردن  -متقاعد کردن  
plaster (n) گچ 
      Unit 5 
anniversary (n) (...ازدواج و) سالروز 
anthropology (n) مردم شناسی 
approximately (adv)  ً  تقریبا
arranged marriage (n) ازدواجی کھ بدون دخالت دختروپسرصورت میگیرد و  

 خانواده ھایشان بجای آنھا تصمیم میگیرند 
attitude (n) روش -خورد طرزبر -گرایش  
ballpoint (n) (قلم) خودکار 
buddy (n) دوست  -رفیق  
bungee juming (n) (ورزش) سقوط آزاد 
commitment (n)  کاری)اشتیاق وثبات قدمی (درانجام  
complaint (n) دادخواھی  –ِگلھ  -شکایت  
contribute (v) ھمکاری وکمک کردن  - شرکت کردن در  
currency (n) معروفیّت - تمحبوبیّ  -رایج  
democratic (adj)  مردمی (انتخابات) – دموکراتیک  
dentistry (n) دندانپزشکی 
devise (v) تعبیھ کردن (چاره و...)  -تدبیرکردن  

devotion (n)  صمیمیت  –فداکاری  
early bird (exp)  آدم سحرخیز 
fairly (adv)  ً تا اندازه ای  -نسبتا  
firm (n) یمؤسسھ بازرگان -شرکت  
groom (n) داماد 
horseback (n) سوار(پلیس و...)   -برپشت اسب  
immigrant (n)  مھاجر 
indicate (v) حاکی بودن از -نشان دادن  
interchangeable (adj) قابل تعویض -قابل مبادلھ  
jot or jot down (v) یادداشت کردن  - (بطورتند) نوشتن  
lightly (adv) نھبی خیاال - کم اھمیت -آسان  
look on (v) تماشا کردن 
memoir (n) خاطرات  -شرح حال  
minister (n) کشیش 
mixer (n)  یکدیگرمھمانی برای آشناسازی مردم با  
out of the blue (exp)  ناگھان وغیرمنتظرانھ 
parachute (n)  چترنجات 
peer (n)  (کودکان ھمتا یا ھم سن وسال) ھمتا 
profitable (adj) (استفاده مفید اززمان) پربھره -مفید  
pronounce (v) اعالم کردن (دادگاه اورا خاطی شناخت) -شناختن  
reception (n) مھمانی (ضیافت برای رىٴیس جمھورجدید)  -ضیافت  
Reverend (n) جناب کشیش 
roll around (v)  مناسبت و...)  -فرا رسیدن (کریسمس  
snore (v) ُخروپف کردن 
split (v) تسھیم کردن  -قسمت کردن -دنکر بخش  
spouse (n) زن یا شوھر  -شریک ازدواج  
suburb (n) شھرک -حومھ  
survey (n)  تحقیق  –بررسی  
take stock (of sth) (exp) ارزیابی کردن (ارزیابی زندگی)  - سنجیدن  
terrific (adj)  محشر(احساس محشر)  –فوق العاده  
tie the knot (exp) ازدواج کردن 
trap (v)  (اودرماشین گیرافتاده بود)گیرانداختن یا افتادن 
treat (v) (بھ موضوعی) بحث کردن  -پرداختن  
tremendous (adj)  مقدارزیاد (احترام خاصی بھ والدین قاىٴل شدن) - عجیب     
tuxedo (n) لباس رسمی مردانھ 
vow (n)  سوگند  - عھد –تصمیم قطعی  
wildest dream (exp) رویا  –ت خیاال  
workbook  
at the top of your 
voice/lungs (exp) 

(آوازخواندن و...) با صدای خیلی بلند   

category (n)  رده (رده ھای سنّی) – دستھ  
ecology (n) زیست بوم شناسی -بوم شناسی  
geology (n)  زمین شناسی 
medieval (adj ) وابستھ بھ قرون ُوسطی 
pathology (n) ناسی آسیب ش  
sociology (n) جامعھ شناسی 
      Unit 6 
aberration (n)  نابھ ھنجاری  -غیرعادیوضعیت  
attentive (adj) ملتفت  -حواس جمع -متوجھ  
awkward (adj) سخت (ازنظرحمل کردن و...)  -ناجور  
beneficial (adj) مفید  -سودمند  
bizzare (adj) شگفت آور  -عجیب وغریب  
bulky (adj) بزرگ -جاگیر  
coin (v)  (لغت جدید) اختراع یا ابدا کردن 
cooperative (adj)  ھمکاری کننده - دوستانھ –ھمکارانھ  
corporation (n) مؤسسھ  -شرکت  
drudgery (n) خرحمالی  -جان کنی -کارپرزحمت  
fetch (n)  (رفتن) وآوردن 
fluke (n) اتفاقی -خوش شانسی  
go down (v) ت و...) ربازی،انتخاباشکست خوردن (د  
household (n) خانوار -خانواده  
humanoid (adj) شبھ انسان  -شبیھ انسان  
intruder (n) ُمِخل -خلوت شکن -مزاحم  
march [+on] (v) (مثل زمان) راھپیمایی   -گذران (زمان) -پیش رفتن

 کردن
mass production (n) تولید انبوه 
mop (v) گیری)  پاک کردن (با چوب گرد  
multilingual (adj)   چند زبانھ 
principal (adj) اصلی (منبع اصلی درآمد و...)  -عمده  
rematch (n)  (...درفوتبال و) بازی یا مسابقھ برگشت 
resemble (v)  زلزلھ شھربھ میدان جنگ شباھت داشت) (بعد شباھت داشتن  
staple (n) مھم(لباس اصلی ومھم)  -اصلی  
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sushi (n) غذای ژاپنی) ی (سوش  
tray table (n )   سینی یا صفحھ ای کھ بھ پشت صندلی متّصل است

 (درھواپیما واتوبوس) 
vacuum (v)  (با جاروبرقی) تمیزکردن 
vaguely (adv)  (...بھ یادآوردن و) بھ طورمبھم یا ُگنگ 
vet (n)  دامپزشک 
virtually (adv)  ً کمابیش   -تقریبا  
visualize (v) ردنمجّسم ک  -تصّورکردن  
wag (v) جنباندن (دُم تکان دادن)  - تکان دادن  
workbook  
hypodermic (adj)  تزریق زیرجلدی – زیرپوستی  
impaired (adj)  ناقص (نگرش ناقص)  -معیوب  - آسیب دیده  
syringe (n)  سرنگ 
      Unit 7 
altar (n) محراب کلیسا 
assumption (n) فرض -گمان  
awesome (adj) وحشت آور(صحنھ و...)  -ترس آور  
commercial (n)  تبلیغات رادیویی یا تلویزیونی 
creep (n) ناراحت کننده -(انسان) چندش آور  
crisis (n) بحران 
critic (n) کارشناس -نقدگر  
cute (adj)  ِزبِل  - جذّاب –بانمک  
dispute (n) بگومگو  - چون وچرا -مشاجره  
dub (v) ) فیلم) دوبلھ کردن  
endangered species (n) گونھ ھای درخطرانقراض 
extinct (adj) منقرض 
find a way to the altar (exp) ازدواج کردن 
give sb the creeps (exp)  کسیترساندن  
home run (n)  (دربیس بال) ُگل زدن 
hulk (n) آدم غول پیکر  - نره غول - لندھور  
medic (n)  (ارتش) بھدار -ی)ضرورپزشک (درمواقع  
mystery (n) مبھم  -ِسر -راز  
portrait (n) بازنمود (شرح حال یک نویسنده)  -شرح  
posting (n) آگھی (کاری) -تعیین محل مأموریت  
prestigious (adj) مشھور(برنده منتخب جایزه ادبی) -برجستھ  
priest (n) روحانی -کشیش  
psychologist (n)   روانشناس 
refugee (n) (سیاسی) پناھنده 
rocket science (n)  (کنایھ ازکار سختی بودن) آپولو فضا کردن 
romance (n)  ماجرای عشقی 
script (n) متن نمایشنامھ 
strike up (v) آوازو...)  -آغازیا شروع کردن (مکالمھ  
subtitle (n)  زیرنویس 
suffer (v)  زیان دیدن 
trade (v)  بازیکن)  روش کردن (مبادلھخرید وف -کردنمبادلھ  
workbook  
castle (n) ِدژ -قلعھ  
distinguishing (adj) مشّخص (ویژگی و...)  -مجّزا  
episode (n) بخش  - (رمان و...) قسمت  
feature (n)  ُمشّخصھ  –ویژگی  
murderer (n) آدم کش -قاتل  
platoon (n)  (یک دستھ سرباز)جوخھ افراد  – دستھ  
platoon (n) (ھفبک تھاجمی)(ھفبَک دربخش تھاجم) بخشی ازتیم 
RSVP or R.S.V.P (répondez 
sil vous plait) 

 لطفاً پاسخ دھید! (فرانسوی) 

scar (n) جای زخم یا سوختگی 
stratification (n)  طبقھ بندی   –قشربندی  
suspect (n) مظنون 
tricycle (n)  سھ چرخھ 
urgent (adj)  اضطراری –فوری  
Wenlock Edge (n)  نام یک پرتگاه درشھرشُرپشرانگلستان 
      Unit 8 
bounce (v)  (چک بانکی) برگشت خوردن یا زدن 
bummer (n)  (...موقعیّت و) ناخوشایند 
cognitive (adj) (مثالً روان شناختی) شناختی 
confront (v)  و...) روبرو شدن با (مشکل  
despite (prep) فبرخال -علی رغم  
destructive (adj) مخّرب -ویرانگر  
disorder (n) کسالت 
ethics (n) آیین  - اخالقیات  
furious (n)  خشمناک  –عصبانی  
jerk (n) مردکھ -نا ِکس -آدم احمق وخطا کار  

label (v) اسم روی چیزی یا کسی گذاشتن -لقب دادن  
mess up (v) (گند زدن بھ مصاحبھ) گند زدن 
paralyzed (adj) ازکارافتاده  -فلج  
pretend (v)  وانمود کردن 
prevent (v) پیش گیری کردن  -جلوگیری کردن  
regret (n)  تأّسف  - پشیمانی  
ruin (n) تباھی  -نابودی -فنا  
shipment (n) قطارو...)  -ھواپیما -بار(کشتی -محمولھ  
sigh (v)  کشیدن آه  
speculation (n) دربارهٴ چیزی)حدس وقیاس ( -ُگمانھ زنی  
tuition (n)  شھریھ  –حق التدریس  
typical (adj)  مرسوم  -عادی  
vice persident (n) معاون رىٴیس جمھور 
workbook  
cruise ship (n) (معموالً بزرگ وراحت) کشتی مسافرتی 
hysterical (adj)  بسیارخنده دار  -ھیجان زده –احساساتی  
logic (n) استدالل  -منطق  
murmur (v) پِچ پِچ کردن(در گوش کسی) -زمزمھ کردن  
nuisance (n) مایع رنجش  -مایع گرفتاری -مایع دردسر  
overdose (n)  مقداربیش ازحد دارو 
paralytic (adj) فلجی (بیماری فلجی) - وابستھ بھ فلج  
pointer (n)  سگ شکارنما  -اشارهچوب  
senior (n) اییبھ معنی " آقا " درزبان اسپانی  
senior citizen (n) سال) 65بازنشستھ (حدود  -شھروند سالخورده  
skinflint (n)  (انسان) خسیس 
skip (v) ازقلم انداختن   -نا دیده گرفتن  
sulk (v) قھر کردن 
      Unit 9 
abruptly (adv)  (بھ طور)ناگھانی  
admiral (n)  دریا ساالر 
aircraft (n) بری و...) مسافر -ھواپیما (باری  
alien (n) موجود فضایی  - غریبھ -بیگانھ  
ancestor (n) َجد 
Antarctic (n) مربوط بھ قطب جنوب یا مناطق اطراف آن 
archeologist (n) باستان شناس 
artifact (n)  بشرابزارھای ابتدایی ساخت دست  
astronaut (n) فضانورد 
balloon (n) (ھوایی) بالن 
blade (n) تیغھ 
bubble up (v) جوش آمدن (آب و...)  -قُل قُل کردن  
carve (v)  (نام خود روی یک سطح) حک کردن 
chariot (n) اَّرابھ 
chip (v)   لب پرشدن یا کردن 
costume (n)  (محلّی) لباس 
crash (v)  سقوط کردن  -کردن یا شدنواژگون  
credit (n) ُحسن شھرت -نیک نامی  
criticism (n) خرده گیری -عیب جویی -دانتقا  
diameter (n) طر ◌ُ ق  
dinosaur (n)  دایناسور 
Easter Island (n)   یکی ازجزایرشیلی واقع دراقیانوس آرام کھ بخاطرمجسمھ

مشھور است ھای سنگی اش کھ درخط ساحلی قرارگرفتھ اند   
extraterrestrial (adj) موجودات و...)  -فرا زمینی (زندگی  
eyelet (n) حلقھ (حلقھ بند کفش)  -خسورا  
fascinate (v) مجذوب کردن  -خیره کردن -جلب کردن  
fiber (n)  الیاف -تار  –رشتھ  
geometric (adj)  (...اَشکال و) ھندسی 
gigantic (adj) بسیاربزرگ - عظیم -غول پیکر  
islander (n)  جزیره نشین 
ivory (n)  عاج 
kidnap (v)  آدم ربایی کردن 
Lock Ness (n)  نام دریاچھ ای درکوھستان ھای اسکاتلند 
meteor (n) سنگ آسمانی  -شھاب  
orbit (v) درمدارحرکت کردن - دور زدن  
paste (n) چسب (خمیردندان و...)  -خمیر  
pottery (n)  سفالی ظروف  
primitive (adj) وابستھ بھ قبل ازتمدّن (قبایل اولیھ)  -اولیھ  
represent (v)  وط قرمزروی نقشھ راه آھن را نشان میدھد) (خطنشان دادن  
reptile (n) (حیوان) خزنده 
rough (adj) ناھموار(دستان ناصاف) -ناصاف  
shoelace (n) بند کفش 
sickle (n)  درو دستی گندم) داس (ابزاری برای  
skeptical (adj) مردّد  -دو ِدل  
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soar (v) باال رفتن (اوج گرفتن موشک) -اوج گرفتن  
sophisticated (adj) ِخبره وماھر -کار کشتھ  
strip (n) نواره (محدوده شنی ساحل) -محدوده  
tinder (n)  خاشاک   –آتش زنھ  
utensil (n) لوازم آشپزخانھ 
wheat (n)  گندم 
workbook  
alibi (n) ُعذر -مدرک یا شاھد برای اثبات عدم حضور درصحنھ جرم-  

 بھانھ 
amphibian (n)   دوزیست 
crustacean (n) خانواده خرچنگھا   -سخت پوستان  
marsupial (n) (مثل کانگورو)جانورکیسھ دار 
New York Times, the  سراسر  در روزانھ کھ درنیویورک چاپ و  یروزنامھ  

 آمریکا وبسیاری ازکشورھا فروختھ میشود  
Newsweek   زبان محلی در 12یک مجلھ ھفتگی آمریکایی کھ بھ  

یکا منتشرمیشود  سراسرآمر  
rodent (n) (جانور) جونده 
sophomore (n)  دانشجوی سال دوم 
      Unit 10 
adoptive (adj)  مربوط بھ فردی کھ کودکی را بھ فرزندی پذیرفتھ پذیرنده)

 است) 
astound (v) مات ومتحیّرکردن 
attendant (n) متصدی (متصدی ایستگاه) -مسىٴول  
biography (n) نامھزندگی  
coincidence (n) تصادف (عجب ُحسن تصادفی!) - ھمرویداد  
Constantinople (n)  نام قدیمی استانبول 
convince (v)  متقاعد کردن 
deposit (n)  (بانکی) پول  –سپرده  
detest (v) بیزاربودن از  -تنفّرداشتن از  
dive (v) شیرجھ رفتن 
divorce (v) طالق دادن  -جداشدن  
documentary (n)  (نوعی فیلم) مستند 
double (n) عین (اون عین توست!)  - ھمانند  
easygoing (adj) آرام وخوش برخورد -آسان گیر  
elaborate (adj) پرجزىٴیات (سیستم سیاسی)   -پیچیده  
enforcement (n) تحمیل (قانون و...)  -إعمال -اجرا  
expressive (adj) پُرمعنی 
fiction (n) استان تخیلی کتاب یا د  
firefighter (n) مأمورآتش نشانی 
gene (n) ژن 
govern (v)  حاکم بودن  -ثیرقراردادنتحت تاٴ  
graduate school (n) مدرسھ ای کھ درجات باالترازلیسانس میدھد 
heredity (n) رسیدن خصوصیات جسمی وروحی  -انتقال موروثی

 (ازوالدین بھ فرزندان)
heritage (n) یادگار -میراث  
identical (adj) یکسان (دولباس ھمانند)  - ھمانند  
image (n) (چیزی یا شخصی روی آینھ)تصویر 
inheritance (n) میراث (بجای مانده ازمرده) -ارث  
innocence (n)  بی گناھی 
liver (n)  َکبِد 
military service (n) سربازی -خدمت نظامی  
nurture (v) پرورش  -تربیت  
obstacle (n)  (..موانع زندگی و) مانع 
outgoing (adj) برونگرا  -خوش برخورد  
pepperoni (n) نوعی سوسیس (ادویھ دار) ایتالیایی 
startling (adj) شگفت انگیز(پیشنھاد تکان دھنده)  -تکان دھنده  
tonsil (n)  لوزه 
tonsillectomy (n) عمل لوزه 
workbook  
cholera (n) ی) َوبا (بیمار  
mythological (adj) خیالی (موجود افسانھ ای)  -افسانھ ای  
nutrition (n)  (علم) تغذیھ 
      Unclassified 
accessible (adj) قابل دسترس (اطالعات)  -دردسترس  
affordable (adj)  (...لباس و) دارای قیمت مناسب ودرحد توان فرد 
Anglo- Saxon (adj) ھا وزبان وفرھنگ آنان  وابستھ بھ انگلوساکسون  
Anglo- Saxon (n)  میالدی در  500آنگلوساکسون (افرادی کھ درسال  

برآن    1066انگلستان زندگی می کردندوتا سال 
 حکمرانی کردند)

as of (conj) از تاریخ 
basil (n)  ریحان 
bathyscaphe (n) (برای کاوش دراعماق دریا) ژرفناپیما 

bathysphere (n) فرستاده  ورکروی کھ بوسیلھ سیم بھ زیرآب نوعی شنا
 میشود برای مشاھدات زیرآبی

block (v)  (...ازرسیدن نور و) مانع شدن 
brand (n) (تجاری) مارک  -عالمت  
budget (n)  (فرانسوی) بودجھ 
Carnegie Hall (n)   یکی ازتاالرھای مشھورموسیقی درنیویورک کھ

یکنند خواننده ھای مشھوردرآن کنسرت اجرا م  
cessna (n)  معموالً کوچک وبرای حمل  ھواپیما شخصی دوموتوره)

 ونقل) 
cleat (n) میخ کف کفش ھای ورزشی 
come a long way (exp)  پیشرفت کردن 
compass (n) قطب نما 
contestant (n) مسابقھ دھنده 
conventional (adj)  عادی (روش پخت) – سنّتی  
crack (v)  تََرک دارکردن 
craftsmanship (n)  استادکاری – ھنروری  
cylinder (n) (گاز) کپسول  -سیلندر - استوانھ  
duel (n) مسابقھ -دوىٴل   -جنگ تن بھ تن  
edition (n)  نشر –چاپ  –دوره   –سری  
enthusiasm (n) اشتیاق (بھ رادیو...)  -شوروذوق  
essay (n) مقالھ -انشاء  
expiration date (n)  ءانقضاتاریخ  
forefathers (n) اجداد  -نیاکان  
geometry (n)   علم ھندسھ 
harvest (v) برداشت کردن (محصول)  -دروکردن  
Hamlet (n)  نام قھرمان نمایش تراژدی شکسپیر 
hold (v) مقام )  – سھام  -دارا بودن (شغل - داشتن  
intellectualize (v) بصورت فکری درآوردن  -عقالنی کردن  
law enforcement agent 
(n)     

 مأمورپلیس

law enforcement (n)  (کھ آیا اطاعت میشود) رسیدگی بھ قانون 
Lawrence of Arabia (n)   یک فیلم بحث انگیزازسربازانگلستانی کھ باعث شورش

 عرب علیھ تھاجم آلمان درجنگ جھانی اول شد 
masterpiece (n) شاھکار 
Melville (n)  نویس آمریکایینام رمان  
mental block (n)   ایستادن مغز(کھ باعث فراموشی ناگھانی چیزی یا

 مطلبی درذھن میشود)
migrate (v) کوچ کردن  -مھاجرت کردن  
migratory (adj) کوچگر  -مھاجر  
National Geographic Society, 
the 

 سازمان منتشر کننده مجلھ معروف 
National Geographic Society 

nerve-racking (adj) اعصاب ُخرد کن 
oceanographer (n)  اقیانوس شناس 
oregano (n)  آویشن 
Ottawa Conference (n)  یک کنفرانس اقتصادی درباره ی امپراطوری

دراُتاوا برگزارشد 1932انگلستان است کھ درسال   
pal (n) دوست  -رفیق  
pastor (n) رھبر روحانی -کشیش  
personalize (v) اختصاصی کردن -ن بھجنبھ شخصی داد  
Peter O’toole (n)   بازیگرنقش اول فیلمی کھ باعث شورش عرب علیھ

 آلمان شد (درجنگ جھانی اول)
prime time (n) (تلوزیون) ساعت پربیننده 
principal (n)  (...مدیر مدرسھ و)مدیر 
pudding (n) شیرین) پودینگ (خوراکی  -دسر  
Queen Elizabeth ∏ (n) ۱۹۵۲انیای کبیر ازسال ملکھ بریت  
Qetzal (n)   پرنده ای با بالھای سبزوطالیی کھ درآمریکای جنوبی

پرنده ملی کشور گوآتماال -ومرکزی زندگی میکند  
rebellious (adj) نا فرمان (دانش آموزان نا فرمان) -سرکش  
remodel (v) ن وتغییردادن تعمیرکرد -بازسازی کردن  
Saskatchewan (n) سکاِچوان (نام یکی از ایالت ھای کانادا)ایالت سا  
Saskatoon (n) (پایتخت ساسکاچوان) شھرساسکاتون 
Saxon (n)  بھ انگلستان   6و 5ساکسون (افراد آلمانی کھ درقرن

 آمدند تا درآنجا زندگی کنند) 
scrapbook (n) دگاری خود را در آن  آلبوم (کھ عکس ھا واجناس یا

) نگھداری میکنیم  
Secretary of Foreign Affair  
(n) 

 وزیرامورخارجھ 

Shakespeare (n)  نگلیسی ا شاعرونمایش نویس  
short-circuit (v)  مانع پیشرفت چیزی شدن 
silk (n)  پارچھ ابریشمی –ابریشم  
squash (n) (ورزش) اسکواش 
stay tuned (exp)  (حادثھ ای)(مثالً پاییدن اخباروضع ھوا) پاییدن  
stitch up (v)  بخیھ زدن 
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submarine (n) زیر دریایی 
Sunday Times, the (n)  روزنامھ ای کھ روزھای یکشنبھ درانگلستان

 وجمھوری ایرلند منتشر میشود 
sword (n)  شمشیر 
take the cake (exp) آزاردھندگی و...)   -آخرچیزی بودن (ازنظرخنگی

 (اون دیگھ آخِرپُرروگیھ!)
tension (n) ...تَنِش  - دلواپسی  -  )فشار(روحی و  
tune in (v)  (یا رادیو) سِر(پاِی) تلوزیون بودن 
unavoidable (adj)  اجتناب ناپذیر 
universe (n) گیتی  -دنیا -عالَم  
vs or versus (prep) ضد  -درمقابل -دربرابر  
warbler (n) رنده آوازخوان پ  
Whitman (n) نویسنده آمریکایی کھ بخاطراشعارش مشھوراست 
yep (adv)  ! آره - (yes) 
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