
 

a long time  مدت طوالنی 

above  باال ، روی 

abroad  خارج از کشور 

actually  ًواقعا 

African آفریقایی 

after  بعد از 

again    دوباره 

against  علیه، مقابل 

alike  شبیه ، همانند 

all day long تمام طول روز 

all the time   تمام مدت 

angry  عصبانی 

ant  مورچه 

area  منطقه ، ناحیه  

arrow   پیکان، فِلِش 

ask about ِپرسیدن در مورد 

attack  حمله کردن 

bacteria باکتری ها  

be interested in عالقه مند بودن   

be sure  مطمئن بودن 

before  ًقبل از ، قبال 

belief   عقیده باور ،  

best   بهترین 

better  بهتر  

blood  خون 

brain   مغز 

brave  شجاع 

camel  شتر 

carefully با دقت  

careless بی دقت، بی احتیاط 

carry  حمل کردن ، بردن 

cell   سلول 

change into تبدیل کردن به 

cheap   ارزان  

Chinese چینی 

choose  انتخاب کردن 

clear  واضح ، روشن 

close   نزدیک 

cloudy  ابری   

collect   جمع آوری کردن 

comparative مقایسه ای ، تفضیلی 

compare مقایسه کردن 

control  کنترل کردن 

cook  آشپزی کردن، پختن 

cooking آشپزی 

cross  ِعبور کردن از عرض 

daily  روزانه  

dark  تیره ، تاریک 

deep  عمیق  

defend  دفاع کردن 

definition تعریف 

delicious خوشمزه 

describe توضیح دادن، تشریح کردن 

develop  تکامل بخشیدن 

details  جزئیات 

difficult مشکل 

disease  بیماری   

do exercise ورزش کردن 

donate  اهدا کردن 

downward رو به پایین  

draw  رسم کردن، کشیدن 

dress  پیراهن زنانه 

drop   قطره، انداختن  

element  عُنصُر 

energetic  پر انرژی ، فعال 

even  حتی 

everywhere همه جا  

exercise  ورزش ، تمرین 

expensive گران 

extra  اضافی 

fact  حقیقت  

famous مشهور 

far  دور 

farther  دورتر 

farthest دورترین 

fast  سریع، به سرعت 

fight  جنگیدن 

form  شکل ، حالت 

fresh  تازه ، با طراوت  

fruit  میوه  

funny  با مزه ، جالب 

German آلمانی 

gift  هدیه ، کادو 

give up   رها کردندست کشیدن ،  

go around دور زدن ، چرخیدن 

golden  طالیی 

great  عظیم ، بزرگ 

grow  رشد کردن 

grow up  بزرگ شدن 

happen اتفاق افتادن 

hard  سخت ، به سختی  

healthy سالم 

heart  قلب  

heavy  سنگین 

helpful  مفید ، سودمند 

hot  داغ 

important مهم 

in fact  در حقیقت 

in terms of ِاز نظر 

Indian  هندی 

inside  داخل ، درون 

interest عالقه 

invent   اختراع کردن 

irregular بی قاعده 

job  شغل ، کار 

Jupiter  سیاره ی مشتری 

keep داشتن، حفظ کردن نگه   

kind  مهربان  

late  دیر 

laugh  ندیدنخ  

lens   عدسی ، لِنز 
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light   روشن کردن 

like  ِمثل 

liquid  مایع ، سیال 

living cell  سلول زنده 

look at  نگاه کردن به 

Mars  سیاره ی مریخ 

material ماده ، جنس 

medium متوسط ، مالیم 

Mercury سیاره ی عُطارِد 

microbe یکروبم     

microscope میکروسکوپ  

modern جدید ، مدرن 

moon  ماه ، قَمَر 

nation  ملت ، کشور  

nationality ملّیت 

neat  پاکیزه ، مرتب 

neighbor همسایه 

Neptune سیاره ی نپتون 

nice  خوب ، نجیب ، زیبا 

nothing هیچ چیز 

observatory رَصَد خانه 

of all  از همه 

of course  ًالبته ، قطعا  

old  پیر ، قدیمی 

on their own خودشان به تنهایی 

opinion ده ، نظریعق  

orbit  دور زدن ، مدار 

order   ،نظم دادن مرتب کردن  

organ   اندام 

paint  نقاشی ، رنگ 

place  قرار دادنمکان ،  

plane  هواپیما 

planet  سیاره 

plasma   پالسما ، خونابه 

Pluto  سیاره ی پلوتو 

polite  مُودّب 

powerful قوی ، قدرتمند  

problem  مسئله 

pump  مپاژکردنپ  

quality  کیفیت 

rapidly  به سرعت 

quit    ، رها کردندست کشیدن  

research  تحقیق 

ring   حلقه ، زنگ زدن 

river  رودخانه   

rock  سنگ ، صخره  

rocky  صخره ای 

Saturn  (سیاره ی زُحَل)کیوان  

seafood غذای دریایی 

sick  بیمار ، مریض 

size  اندازه  

sky  آسمان 

solve   حل کردن 

soldier  سرباز 

sometimes گاهی 

star  ستاره 

stay  ماندن، اقامت کردن 

still  هنوز 

strange  عجیب 

strong   قوی 

success  موفقیت 

such as  ِ از قبیل 

superlative عالی ، برترین 

telescope تلسکوپ 

thousand هِزار 

ticket  بلیط 

ugly  زشت 

upward رو به باال 

Uranus سیاره ی اورانوس 

useful  مفید 

usually ًمعموال 

virus  ویروس 

war  جنگ 

way  راه ، شیوه  

weak   ضعیف 

well   ، به خوبیسالم ، تندرست  

without ِبدون 

wonder متعجب شدن، شگفتی 

wooden چوبی 

world  جهان 

worry  نگران بودن  

worse  بدتر 

worst  بدترین 

young   جوان، کم سن و سال
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