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 Again دوباره Location موقعیت مکانی

خانم –بانو   Madam فرودگاه Airport 

مقداری –یه کم  Many زیاد  A little 

 A lot of خیلی زیاد Math ریاضی

 .a.m قبل از ظهر Measles سرخک

 Animal حیوان Midnight نصف شب

 Another دیگر minaret مناره مسجد

همچون –ازآنجائیکه  Minute دقیقه  As 

حال –حوصله   Mood میانگین -معدل–متوسط  Average 

 Backache پشت درد Moon ماه

 Be going to قصدداشتن Mosque مسجد

قشنگ –زیبا  Mountain کوه  Beautiful 

قبل از –قبل  Movie فیلم سینمایی  Before 

شروع –آغاز  Mumps بیماری اوریون  Beginning 

 Boulevard بلوار Nationality ملیت

 Bread نان Near نزدیک

 Bridge پل Nearby نزدیک

 Bring آوردن News اخبار

 Browse جستجو کردن North شمال

 Building ساختمان Northeast شمال شرقی

دفترکار–مطب  –اداره   Office به غیراز –بجز  -اما  But 

نامیدن-تلفن زدن-صدازدن Originally اصالتا  Call 

بزرگ –پایتخت  Over there آنجا  Capital 

 Cattle گله Page صفحه

 Center مرکز Pain درد

کاخ –قصر   Palace  عوض کردن –تغییر دادن  Change 

 Chess شطرنج Parents والدین

صبور –بیمار   Patient  گوشت مرغ –مرغ  –جوجه  Chicken 
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نفر –شخص   Person کلیسا Church 

 Cinema سینما Photo عکس

جا -مکان   place شهر City 

زدنشخم   Plow تمیزکردن Clean 

 Climb باالرفتن Poem شعر

وضعیت –موقعیت   position سرد Cold 

عبادت –نماز   Prayer برگشتن Come back 

تکمیل کردن –کامل کردن  Problem مشکل  Complete 

 Continent قاره Province استان

پازل -معما   Puzzle  آشپز –پختن  Cook 

آرام –ساکت   Quiet  صحیح –درست  Correct 

سرفه کردن–سرفه  Rain باران  Cough 

افزایش دادن-پرورش دادن   Raise کشور Country 

قرائت کردن-ازبرخواندن    Recite  دایی زاده –عموزاده  Cousin 

 Cow گاو Relax استراحت کردن

 Crossword puzzle جدول کلمات متقاطع Relationship رابطه

 Decide تصمیم گرفتن Search جستجو کردن

 Different متفاوت Shopping خرید

معبد –حرم  –آرامگاه   Shrine  دوبل –دوتایی  Double 

عطسه –عطسه کردن   Sneeze مرکز شهر Downtown 

 Draw نقاشی کشیدن Snowy برفی

 Drawing نقاشی Sometimes بعضی اوقات

نوشیدنی–نوشیدن  Soon به زودی  Drink 

جراحت –زخم  -درد  Sore داروخانه Drugstore 

 Dry خشک South جنوب

مخصوص –ویژه   Special  درطول –دطی  During 

 Earache گوش درد Start شروع کردن

 East شرق Station ایستگاه
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معده –شکم   Stomach لذت بردن Enjoy 

فروشگاه –مغازه   Store مثال Example 

محشر –عالی  Story داستان  Excellent 

 Fall پاییز Summer تابستان

 Farm مزرعه Sun خورشید

 Feel احساس کردن Holy مقدس

 fever تب Hospital بیمارستان

زمین –مزرعه –میدان  Hot گرم  Field 

اولین –اول  Hungry گرسنه  First 

خنک –یخی   Icy گل Flower 

 Flu آنفلوانزا Imagine تصورکردن

بااهمیت –مهم   Important به مدت –به جای  -برای  For 

 Fruit میوه Information اطالعات

جذاب –جال   Interesting  باغچه –باغ  Garden 

 Geographical جغرافیایی Interview مصاحبه

 Geography جغرافی Sunflower گل آفتاب گردان

 Gloves دستکش Sunny آفتابی

 Gray خاکستری Sunrise طلوع خورشید

حدس -حدس زدن  Sunset غروب خورشید  Guess 

 Guest مهمان Swim شناکردن

 Gym باشگاه Take photos عکس گرفتن

خوردن –داشتن  Tell گفتن  Have 

تب –درجه حرارت   Temperature سردرد Headache 

 Health سالمتی Thermometer دماسنج

 Hear شنیدن Toothache دندان درد

 Hen مرغ Warm گرم

ضعیف –ناتوان   Weak تپه Hill 

تاریخچه –تاریخ  Weather آب و هوا  History 


