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      Unit 1 
administration (n) دستگاه حکومت -دولت  
amusement park (n) پارک تفریحی 
around the corner (exp)  [در]نزدیکی (دراین نزدیکی ھا یک ایستگاه وجود دارد (  
assemblyman (n) عضومجلس قانون گذار 
attorney (n)  [مدافع]وکیل 
B.A.  (Bachelor of Arts) لیسانس علوم انسانی     
Bahamas (n) (واقع دراقیانوس اطلس) کشورباھاما 
B.S. (n) (Bachelor of Science)   لیسانس علوم  
campaign (n) پیکار (مثل: پیکارانتخاباتی) -مبارزه  
candidate (n) کاندید  -نامزد  
clean up after (v)  جایی بعد از اینکھ نامرتب  نظافت وپاکسازی کردن

 یا کثیف شد 
commit (v)  جنایت و...) ٬مرتکب شدن (ُجرم  
community (n) عوام -اجتماع -جامعھ  
comptroller (n) سرحسابدار 
craft (n) ھنرھای دستی  -صنایع دستی  
cum  laude (adv) نمره الف دردانشگاه 
decent (adj) شایستھ  -مناسب -درخور  
Democrat (n)    عضوحزب دموکرات 
dim sum (n) نوعی غذای چینی کھ درظروف کوچک سرو میشود 
district attorney (n) بازپرس بخش قضایی 
do the time (exp)  درزندان بودن 
Dracula (n)   یک شخصیّت افسانھ ای خون آشام 
fascinated (adj) شیفتھ  -مجذوب  
ferry (n)  کوچک برای جابجایی ھای کوتاهیک نوع قایق  
fill (v)  منصوب کردن یا شدن  -(شغل و...) دارا بودن  
flier (n)  (روی یک کاغذ کوچک) آگھی 
funicular (n)  قطارکابلی 
Galapagos Islands  مجموعھ جزایرآتش فشانی واقع درغرب کشوراکوادورکھ

مشھورھستندبھ خاطرگونھ ھای جانوری کمیابشان   
Hong Kong (n)   منطقھ ای درجنوب چین کھ مستعمره انگلیس بود اما

بعدھا بھ چین برگردانده شد اگرچھ ھم اکنون سیستم مالی  
 واداری مستقل از چین دارد 

housing (n) جای زندگی -خانھ ومسکن  
issue (n)  (موضوع مورد بحث) موضوع 
jail (n)  زندان 
Kowloon (n)  شھری درجنوب شرقی چین کھ بعنوان پاداش بھ  نام

انگلستان واگذارشده بود (بدلیل استعمار ھنگ کنگ) اّما  
 بعدھا دوباره بھ چین برگردانده شد 

Lamma Island (n)  سومین جزیره بزرگ ھنگ کنگ کھ جزیره ای بی طرف
 است وھیچ جاّده واتومبیلی دراین جزیره وجود ندارد 

landlord (n) ھ  صاحبخان  
layover (n) (درحین سفر) توقّف میان راه  -ایست موقّت  
LLB (n) (Bachelor of Laws)  لیسانس حقوق  
mahjong (n)   مھره ۱۳۶یا  ۱۴۴نوعی بازی چینی با  
mayor (n)  شھردار 
moderate (adj) متوّسط (مثالً: کارگربا حقوق متوسط) -متعادل  
offender (n) مجرم  -خطا کار  
opponent (n)  حریف 
poll (n)   نظرسنجی (عمومی) کردن 
priority (n)  حق تقدّم   – اولویّت  
recreation (n) سرگرمی   -تفریح  
Republican (n)  عضوحزب جمھوری خواه 
run (n)   (درمسابقھ، انتخابات و...) شرکت کردن 
sentence (n)  حکم بھ مجازات 
set up (v) تنظیم کردن (او یک جلسھ درخصوص    -ترتیب دادن

 مشکالت مالی شرکت ترتیب داد) 
stay out (v)   بیرون ازخانھ ماندن یا بھ سربردن 
stranded (adj) مسافران سرگردان)مثالٌ: ( سرگردان -بھ ِگل نشستھ  
student council (n)   شورای دانش آموزی 
take up (v) صورت عادت تکرارمیشودشروع بھ انجام کاری (کھ ب (  
teahouse (n)  چای خانھ  -قھوه خانھ  
thrive (v)   رشدونموکردن 
tile (n)  کاشی 
tough (adj)  (مثالً: آزمون/ تصمیم دشوار) دشوار 
U.C.L.A (abbr) University of California at Los Angeles  
urge (v) قبوالندن   -وادارکردن  
U.S.C (abbr) University of Southern California مخفف:     
violent (adj) خشن   -خشونت آمیز  
workbook  
beetle (n)  سوسک 
befriend (v) محبّت کردن [بھ کسی] -دوستانھ رفتارکردن  

Corfu (n)   یکی ازجزایرمستعمره یونان کھ درسواحل شمالغربی این
 کشورقراردارد 

landfill (n)   محل دفن زبالھ ھای خانگی وصنعتی 
lifelike (adj) (این عکس خیلی واقعی بنظرمی رسد) واقعی 
pro (adj)   (ورزشکار و...) حرفھ ای (کھ آن فعالیت را انجام میدھد

   چون شغلش است نھ برای تفریح وسرگرمی)
tortoise (n)   الکپشت 
      Unit 2 
ambitious (adj) بلندپرواز  -جاه طلب  
beggar (n) تھیدست  -گدا  
blackish (adj) مایل بھ سیاه 
castle (n)  قلعھ 
catastrophic (adj) مصیبت بار -فاجعھ انگیز  
chandelier (n) چلچراغ -لوستر  
cottage (n) خانھ روستایی  -کلبھ  
deal with (v)  رسیدگی کردن بھ 
drop in (v)  سرزده بھ جایی رفتن  –سرزدن  
emperor (n) امپراتور 
enchanted (adj) طلسم شده  -جادوشده  
furious (adj)  خشمناک -عصبانی  
genie (n) پری (کھ آرزوھا را برآورده میکنند)  -جن  
grant (v)  تصدیق کردن  -قبول یا موافقت کردن  
intriguing (adj) گیرا -جالب  
marble (n)  سنگ مرمر 
moan (v)  ِشکوه کردن  - آه ونالھ کردن  
open house (n)  جشن عمومی   -پذیرایی ازمھمان  
pigsty (n) (منظورجای کثیف وبھم ریختھ است) آغل خوک 
pitch-black (adj) (بسیارسیاه) بسیارتاریک 
Pope (n)  (پیشوای کاتولیک ھا) پاپ 
reluctant (adj)   بی میل 
sexist (adj)  (یانھ)جنسیّت گرا 
therapist (n)  (روانپزشک) درمان شناس 
throne (n)   تخت شاھی 
trumpet (n)   شیپور 
utensil (n)   لوازم اشپزخانھ 
workbook  
acquainted (adj) یّات پرونده وئآگاه ازجز(ُمّطلع  -آشنا -آگاه (...  
evaluate (v)   ارزیابی کردن 
foundry (n) (ریختھ گری یا شیشھ گری)کارخانھ ذوب فلز 
psychiatrist (n)   روانپزشک 
toad (n) وزغ 
yacht (n) کشتی خصوصی  -قایق تفریحی  
      Unit 3 
angel (n) فرشتھ 
bankruptcy (n) ورشکستگی 
best bet (exp)  بھترین راه (گزینھ) ممکن  
boarding house (n)  پانسیون 
carnival (n) کارناوال -جشن  
Christmas Eve (n)  عید میالد مسیح 
contemplate (v) قصد داشتن  - درنظرداشتن  
crayon (n) مداد شمعی 
doze (v) ُچرت زدن 
embittered (adj)  تلخکام 
frantic (adj) بی تاب   -ازخود بی خود -ازکوره دررفتھ  
genius (n) ھوشمندی  - نبوغ  
grave (n)  قبر 
graveyard (n)   قبرستان 
guardian angel (n) (فرشتھ ی محافظ) فرشتھ ی نجات 
hardship (n) گرفتاری زندگی -تنگدستی  
harsh (adj) (مثالً: زمستان ھای سخت آالسکا) سخت   -ناخوشایند  
honeymoon (n) ماه عسل 
isolation (n) گوشھ نشینی  -انزوا  
obstacle (n) مانع (مثالً: موانع زندگی)  -گیر  
porch (n) ایوان   - ورودی سرپوشیده -سرسرا  
ruin (n)  خرابھ 
sacrifice (v) فداکردن   -فداکاری کردن  
sled (n)   سورتمھ 
sneak (v)  (آمدن یا رفتن) دزدکی حرکت کردن 
suicide (n)   خودکشی 
transform (v)   دگرگون کردن 
under the circumstances(exp) براساس منطق   - بھ دالیل زیر  
vaudeville (n)  (...شامل: رقص،آواز،مسخره بازی و) نمایش چندگانھ 
vocation (n) حرفھ  -شغل  




