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 Hobby سرگرمی why چرا

 

 لغات مهم پایه نهم دوره اول متوسطه

Meaning Word Meaning Word 

 Accident تصادف Head سر

 Account حساب Health سالمتی

 Actually درحقیقت –درواقع  Heart attack سکته قلبی –حمله قلبی 

 Advice پند –نصیحت  Help charity به امورخیریه کمک کردن

 Again دوباره Helpful مفید –یارسان 

 Ago قبل –چیش  Here you are بفرمایید

 Airport فرودگاه Hire کرایه کردن

 Also همچنین Hit برخوردکردن –زدن 

 Always همیشه Hold برگزارکردن–نگه داشتن 

 Amazing شگفت تنگیز Holiday تعطیلی

 Angry عصبانی Homework تکلیف

 Ankle قوزک پا Hope امید –امیدواربودن 

 Anniversary سالگرد House خانه

 Anthem ترانه –سرود  Housewife زن خانه دار

 Antivirus ویروس کش Housework کارمنزل

 Anyone هرکسی Hurry up عجله کن

 Around اطراف –دوروبر  Hurt آسیب رساندن–صدمه دیدن 

 Ask for درخواست کردن برای I’d like من مایلم. ترجیح می دم

 At first درابتدا If اگه –اگر 

 Attend رفتن به -شرکت کردن در Important مهم

 Baggage وسایل سفر –چمدان  Information اطالعات

 Back پشت Injury جراحت –زخم 

 Bake پختن Install نصب کردن
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 Beautiful زیبا Interested in عالقمند به

 Because زیرا Interesting جذاب –جالب 

 Before بل از اینکهق–قبل از  –قبل  International بین المللی

 Best بهترین Interview مصاحبه کردن

  Big بزرگ Invite دعوت کردن

 Bleed خونریزی کردن I see پس که اینطور –میفهمم 

 Board سوارشدن job حرفه -شغل 

 Brave شجاع Just تنها–فقط 

 Break زنگ تفریح –شکستن  Just a moment فقط یک لحظه

 Brilliant محشر –معرکه  Keep نگه داری کردن

 bring آوردن Keep clean تمیز نگه داشتن

 Bruise کبودی Keep on ادامه دادن

 Burn سوزاندن –سختن  Key کلید

 Business تجارت –حرفه  Kid بچه

 Busy گرفتار –مشغول  Kind گونه –نوع  -مهربان  

 Buy خریدن Knee زانو

 By با –به وسیله  Lake دریاچه

 Bye خداحافظ Land خشکی-سرزمین –زمین 

 Call تلفن کردن –نامیدن  Last گذشته –آخرین 

 Careful دقیق –مواظب  Late تاخیر–دیرکردن –دیر 

 Careless بی دقت Later بعدا

 Celebrate جشن گرفتن learn یادگرفتن

 Ceremony جشن Leave جاگذاشتن –ترک کردن 

 Chalk گچ Leg پایه –پا 

 Change تغییر دادن Letter حرف –نامه 

 Channel شبکه –کانال  Life زندگی

 Charity خیریه Live کردنزندگی -زنده  

 Cheap ارزان Lock قفل کردن –قفل 
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 Check in نام نویسی کردن–ثبت نام کردن  Look after مراقبت کردن

 Check out تسویه حساب کردن Look at نگاه کردن به

 Children بچه ها Look for جستجو کردن

 Clean تمیز –تمیزکردن  Look up باال نگاه کردن به

 Clear شفاف -پاک کردن Lost گمشده

 Clever زرنگ –باهوش  Love دوست داشتن

 Climb باال رفتن Luck بخت –شانس 

 Clothes لباس Lunch نهار

 Color رنگ کردن –رنگ  Mail box جعبه پستی

 Connect متصل شدن Make درست کردن -ساختن

 Come آمدن Map نقشه

 Comedy طنز –کمدی  Match کبریت –مسابقه  -وصل کردن

 Commemorate گرامی داشتن meal وعده غذایی

 Company کارخانه -شرکت   Media رسانه

 Cookie بیسکویت -شیرینی Member عضو

 Corner گوشه Message پیام

 Could توانستن Military نظامی –ارتشی 

 Course کالس –دوره  Money پول

 Crash تصادف Nature طبیعت

 Cruel ستمگر –ظالم  Neat تمیز

 Cry جیغ کشیدن –گریه کردن  Nervous مضطرب –عصبی 

 Culture فرهنگ Never هرگز

 Cut قطع کردن–بریدن  Normally معمولی –عادی 

 Dictionary فرهنگ لغت Often اغلب

 Different متفاوت On shifts شیفتی -نوبتی

 Dinner شام Pack وسایل سفررابستن

 Dish ظرف غذا Participate شرکت کردن در

 Do homework تکلیف انجام دادن Patient صبور –بیمار 
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 Donate blood خون اهداکردن Pay toll پرداخت عوارض

 Don’t worry نگران نباش Plaster چسپ

 Do voluntary work کارداوطلبانه انجام دادن Pleasant مطلوب –خوشایند 

 Drive دگی کردنرانن Possible احتمالی –ممکن 

 Easy آسان Prayer نماز -عبادت 

 Eat خوردن Receptionist متصدی پذیرش

 Egg تخم مرغ Relative قوم و خویش

 Emergency اورژانسی Religious مذهبی

 Enjoy لذت بردن Selfish مغرور –خودخواه 

 Envelope پاکت نامه Serious عبوس –جدی 

 environment محیط زیست Shy خجالتی

 e- ticket بلیط الکترونیکی Sing آوازخواندن

 Every هر Sir آقا –قربان 

 Everybody هرکسی Soldier سرباز

 Event حادثه –رویداد  Somebody کسی –شخصی 

 Excellent محشر -عالی   Something چیزی

 Excuse me شرمنده -ببخشید Sometimes گاهی اوقات

 Express train قطارسریع السیر Special سفارشی –مخصوص 

 Fall پاییز –افتادن  Stamp مهرزدن –تمبر  –مهر 

 Fantastic شگفت انگیز start شروع کردن

 Fast روزه گرفتن–سریع  Stand ایستادن

 festival مراسم -جشنواره  Stick چسپاندن –چسپسدن 

 Fill out پرکردن Sure مطمئن

 Find پیدا کردن Suitable مناسب

 Finger انگشت Take گرفتن

 Fire اخراج کردن –آتش  Take care of مراقبت کردن از

 Firefighter آتش نشان Take off لحظه برخواستن هواپیما

 Firework آتش بازی Take out بیرون کشیدن –بیرون بردن 
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 First aids کمکهای اولیه Talkative پرحرف

 Flower گل Text متن

 Florist گل فروش That’s nice قشنگه –خوبه 

 Fruit میوه The same یکسان –همان 

 Fun سرگرمی –تفریح  Things چیزها –وسایل  –اشیا 

 Forget فراموش کردن think فکر کردن

 French فرانسوی Has خوردن –داشتن 

 Friendly صمیمی-دوستانه   Have خوردن –داشتن 

 From اهل –از  Those آنها

 Funny مضک-خنده دار–بامزه  Ticket برگه جریمه –بلیط 

 Gas station پمپ بنزین Timetable جدول زمانی -برنامه زمانی

 Generous سخاوتمند –بخشنده  Together باهم

 Germany آلمان Too بیش ازحد –همچنین 

 Get گرفتن –به دست آوردن  Tourist توریست –گردشگر 

 Get off پیاده شدن Travel مسافرت –سفر 

 Get on سوار شدن Trip مسافرت –سفر 

 Get out بیرون آوردن Upset ناراحت –غمگین 

 Gift کادو Us مارا –به ما 

 Give دادن Use استفاده کردن

 Go out بیرون رفتن Usually معموال

 Grandparents مادربزرگپدربزرگ  Voyage سفردریایی

 Guess حدس زدن Wake up بیدارشدن

 Guest مهمان War گجن

 Gide book کتاب راهنما Weather آب و هوا

 Hair موی سر Weigh وزن داشتن –وزن کردن 

 Happen اتفاق افتادن Wish آرزو کردن

 happy خوشحال Wound زخم

 Hard سخت Well-done آفرین


