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 معنی لغت

Absolutely قطعا-کامال  
Available در دسترس 

Broadcast پخش کردن برنامه 
Choose انخاب کردن 
Communicate ارتباط برقرار کردن 
Experience تجربه کردن-تجربه  

Extra زیادی-اضافی  

Favorite مورد عالقه-محبوب  

Fluently سلیس-روان  

Frequently  مکرر–زیاد  

Surf وبگردی کردن-موج سواری کردن  

Besides عالوه براین 

Deaf کر 

Invite دعوت کردن 

Keep off دور نگه داشتن 

Number شماره گذاری کردن-عدد  

Point اشاره کردن-نکته  

Project پروزه 
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Really واقعا 

Sign language زبان اشاره 

To be honest راستش را بخواهی 

Turn off خاموش کردن 

Early به موقع-زود  

Foreigner بیگانه-خارجی  

Grass علف-چمن  

How many چند-چندتا  

Institute موسسه 

Islamic اسالمی 
Moscow مسکو 

Mother tongue زبان مادری 

Parking lot محوطه پارکینگ 

Russian اهل روس-روس  

Sing خواندن-آواز خواندن  

Story book کتاب داستان 

The Net اینترنت 
Written نوشته 
Ability توانایی 
Amount  اندازه–مقدار  

Exist وجود داشتن 
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Explain توضیح دادن 
Imagine تصور کردن 
Make up تشکیل دادن 
Meet the needs of نیازهای.....تامین کردن 
Mental روحی-ذهنی  

Notice توجه کردن 
Physical جسمانی 

Popular  پرطرفدار–محبوب  

Region منطقه-ناحیه  

Vary اوت بودنفمت  

By means of از طریق-به وسیله  

Despite علی رغم 

Each other هم دیگر 

Farming دامداری-کشاورزی  

Percent درصد 

Population جمعیت 

Range در نوسان بودن-محدوده  

Society انجمن-اجتماع-جامعه  

Space فضا 
Century سده-قرن  

Continent قاره 
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Native محلی-بومی  

Wind power نیروی بادی 
Belong تعلق داشتن-  

Communication ارتباط 
Exchange مبادله کردن-مبادله  

Impossible غیر ممکن 

Look for دنبال.....گشتن 

Search for در جستجوی....بودن 

Specific ویزه-خاص  

Surprising شگفت انگیز 

Valuable ارزشمند 
Beginning ابتدا 
Difference تفاوت 
Feeling احساس 
Greatly بیش از حد–بسیار -خیلی  

Largely تا حد زیادی 
Luckily خوشبختانه 

Mark لک انداختن-عالمت  

Matter موضوع-مهم بودن-محتوا  

Mind مواظب.....بودن-نظر-عقیده  

Nearly حدودا-تقریبا  
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Step اقدام کردن-قدم  

System سامانه-سیستم  

Text پیامک زدن-نوشته-متن  

Therefore از این رو-بنابراین  

Through  از طریق–از میان  

Wish آرزو-آرزو کردن  

Across از وسط-عبور کردن  

Americas قاره آمریکا 
Billion میلیارد 

Learner شاگرد-یادگیرنده  

Oceania اقیانوسیه 
Scan اسکن کردن-به دقت از نظر گذراندن  

Speaker سخنگو-گوینده  

Spoken گفتار 

Tiny خیلی کوچک-ریز  

Cultural فرهنگی 
Disappear ناپدید شدن 
Explanation شرح-توضیح  

Measure اندازه گیری کردن 
Object هدف-مفعول  

Period دوره-نقطه  
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Receive دریافت کردن 

Smart هوشمند 

Additional اضافی 
Borrow قرض گرفتن 
Fall down باران وبرف....باریدن-افتادن  

Loudly با صدای بلند 
Pick چیدن 

Piece تکه 
Rearrange ازنو تنظیم کردن 
Simply ابدا-اصال-به سادگی  

Slice قطعه-برش  

Subject موضوع-فاعل  

Turn off خاموش کردن 

At last نهایتدر – سر انجام  

Bottle  بطری 
Canadian کانادایی 

Candle شمع 

Coffee shop کافی شاپ 

Column ستون 

Dollar دالر 

Fourth چهارمین 
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How much چه مقدار 

Loaf قرص نان-لقمه  

Lots of مقدار زیادی-زیاد  

Somewhere جایی 

Song آهنگ-آواز  

Third سومین 

Unit بخش-واحد  

Wrongly غلط-به طور اشتباه  

Access دسترسی پیدا کردن 

Appear ظاهر شدن 

Certainly مسلما-از روی اطمینان  

Confident اعتماد به نفس 
Escape فرار کردن 
Improve بهبود بخشیدن 
improvement بهبود 
Mention کردن ذکر  

Suggest پیشنهاد دادن 
Item قلم-مورد  

Mainly اساسا 
Pack بسته بندی کردن 
Among در بین 
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Artist هنرمند 

Belgium بلژیک 
Brain عقل-هوش-مغز  

Day-to –day روزانه 

Label برچسب زدن-برچسب  

Media رسانه 

Melon خربزه 

Plenty of زیادیتعداد -فراوان  

Southern جنوبی 
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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