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 دوره اول متوسطهلغات مهم پایه هفتم 

Meaning Word Meaning Word 

 About درحدود –درباره  Meet دیدار کردن –مالقات کردن 

 Again دوباره Milk شیر

 Answer جواب –جواب دادن  Mirror آیینه

 Appearance ظاهر –قیافه  Month ماه

 Around گرداگرد -دوروبر  –درحدود  New نو –تازه  –جدید 

 Ask پرسیدن –سوال کردن  Newspaper روزنامه

 Aunt زن عمو-زن دایی-عمه-خاله Nice قشنگ –خوب 

 Backpack کوله پشتی Notebook دفترکوچک –دفتر  –دفترچه 

 Baker نانوا Now االن –حاال 

 Bathroom حمام Nurse پرستار

 bedroom اتاق خواب Office دفتر کار –مطلب  –اداره 

 Belt کمربند. کمربند ایمنی Onion پیاز

 Bench نیمکت Other دیگر –دیگری 

 Between مابین –بین  Over there آنجا

 Birthday تولد Painter نقاش

 Black سیاه Pair work دوبه دو –کاردونفری 

 Blanket پتو Pants شلوار

 Blue آبی Pencil case جامدادی

 Bookcase قفسه کتابخانه People مردم

 Boy پسر Person نفر -شخص 

 Bread نان Phone تلفن

 Brown قهوه ای Picture عکس –تصویر 

 Call نامیدن صدازدن–تلفن کردن Pilot خلبان

 Can توانستن Pink صورتی

 Cap کاله لبه دار Pineapple آناناس
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 Carrot هویج Please خواهشا –لطفا 

 Chair صندلی Potato سیب زمینی

 Chicken -جوجه -گوشت مرغ Quince میوه به

 Classmate همکالسی Read قرائت کردن –خواندن 

 Clock ساعت دیواری Really حقیقتا –واقعا 

 Clothes لباس Rice برنج

 coconut نارگیل Ruler خط کش

 Color رنگ Sandals کفش راحنی –دمپایی 

 Comb شانه Saturday شنبه

 Come آمدن Say گفتن

 Correct درست –صحیح  scarf شالگردن -روسری 

 Date قرار مالقات -خرما –تاریخ  School مدرسه

 Dentist دندان پزشک Secretary منشی

 Describe شرح دادن –توصیف کردن  Shirt پیراهن

 Desk میز تحریر Shoes کفش

 Dictionary لغت نامه –فرهنگ لغت  Shopkeeper مغازه دار

 Dress لباس زنانه Short قدکوتاه –کوتاه 

 Drink نوشیدنی –نوشیدن  Sit down نشستن

 Driver راننده Socks جوراب

 Each هر Something چیزی

 Eraser پاک کن Sorry متاسف بودن –شرمنده بودن 

 Employee کارمند –مستخدم  Spell بخش کردن–هجی کردن–هجی

 Engineer مهندس Stairs پله –پلکان 

 Enough وافر -کافی  –به اندازه کافی  Stand up برپا –ایستادن 

 Excuse me مراببخشید Street خیابان

 Famous معروف -مشهور Student دانش آموز

 Favorite مورد عالقه Study مطالعه کردن

 Feel احساس کردن Suggest پیشنهاد دادن
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 Fine خوب Suit کت و شلوار

 Fix تعمیرکردن Sunday یکشنبه

 Flat آپارتمان Sure مطمئن بودن –حتما 

 Florist گل فروش Sweeter پولیور –بلوز  –عرقگیر 

 Follow دنبال کردن Table میز

 Food غذا Take بردن –برداشتن 

 Friend دوست Talk صحبت کردن

 Fruit میوه Tea چای

 Garage پارکینگ منزل –گاراژ  Teacher معلم

 Garden باغ –باغچه  Thank کردنتشکر 

 Girl دختر Thirsty تشنه

 Glasses عینک Thursday پنج شنبه

 Gloves دستکش Today امروز

 go رفتن Tower برج

 good خوب try سعی و تالش کردن

 Gray خاکستری Tree درخت

 Great عالی Trousers شلوار

 Green نرسیده –کال  -سبز Tuesday سه شنبه

 Greeting سالم و احوالپرسی Uncle شوهرعمه-شوهرخاله-دایی-عمو

 Group work کارگروهی Visit مالقات کردن

 Hand دست Waiter خدمتکار

 have خوردن –داشتن  Wall دیوار

 Height ارتفاع –بلندی  Wash شستن

 Help کمک کردن Watch ساعت مچی -تماشا کردن  

 Honey عسل Wear پوشیدن

 House خانه Wednesday چهارشنبه

 House wife زن خانه دار –خانه دار  Well به خوبی –خوب 

 hungry گرسنه What چکاره –چه چیز –چه 
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 Introduce شناختن به –معرفی کردن  When چه زمانی

 Jelly ژله –مربا  Where کجا

 Job شغل Who چه کسی

 Juice آبمیوه White سفید

 Kitchen آشپزخانه Whose مال چه کسی

 Know دانستن –شناختن  Wife همسر

 Leave رها کردن –ترک کردن  Window پنجره

 Library کتابخانه Woman خانم –زن 

 Librarian کتابدار Word واژه –لغت  –کلمه 

 Like شبیه –مثل  Work کارکردن –کار 

 Listen گوش دادن Worker کارگر

 Live زندگی کردن –زنده  write نوشتن

 Living room اتاق نشیمن Writer نویسنده

 Long دراز Year سال

 Look نگاه کردن Yellow زرد

 Look like شبیه بودن Yoghurt دوغ –ماست 

 Lunch نهار Young جوان

 Marker ماژیک Zebra گورخر

 Math ریاضی zucchini کدو

 

 لغات مهم پایه هشتم دوره اول متوسطه

Meaning Word Meaning Word 

 Ability توانایی Journalist روزنامه نگار

 Ache درد Keep away دورنگه داشتن

 Act عمل کردن Kitchen آشپزخانه

جاگذاشتن –ترک کردن   Leave فعالیت Activity 

اجازه بده –بیا   Lets نصیحت Advise 


