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 هشتم کلمات  جدید درس اول پایه
 English فارسی English فارسی English فارسی

  استرالیا Countries کشورها Iranian ایرانی

 North امریکای شمالی Australian استرالیایی
America 

امریکای 

 جنوبی

 

  افریقا Chinese چینی China چین

  آسیایی Asia آسیا Europe اروپا

-پسرعمو Nationality ملیت Continents قاره ها 

 پسردایی...

 

  انگلیسی French فرانسوی Speaks حرف زدن

  مالقات Little کوچک Persian فارسی

  اصالتا From از Nice خوب

  کالس Welcome خوش آمدن France فرانسه

  برزیلی Beautiful زیبا Great عالی

  بریتانیایی Spanish اسپانیایی England انگلستان

  میوه Shoes کفش Where جایی که -کجا

  مکالمه Fish ماهی Chair صندل

 :نکات مهم 

 حروف ترکیبی:

Ch           /چ/sh              /ش/th           /ث/ذ/ph/ف/ 

 برای سوال کردن ملیت کسی از سوال زیر استفاده میشود:

Where are you from? 

Are you form Iran? 

Are you Iranian 
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 کلمات  جدید درس دوم پایه هشتم

 English فارسی English فارسی English فارسی

  بعد از ظهر Weekend آخر هفته Weekdays روزهای هفته

  جمعه Morning صبح Night شب

  سه شنبه Wednesday چهارشنبه Thursday پنج شنبه

  شنبه Sunday یک شنبه Monday دو شنببه 

  باشگاه Relatives اقوام Visit کردنمالقات 

  کتابخانه Watch tv تماشای تلوزیون Day روز

  مطالعه Relax استراحت School مدرسه

  کوه Climb باال رفتن Lessons درس ها

  خانه Stay ماندن Play sports ورزش کردن

  مطمعنا Help کمک Know شناختن/دانستن

ضمیر  Let اجازه دادن Start شروع

 Sheملکی

 

 That sounds به نظر عالی است
great 

  هر Evening عصر

انگلیسی مطالعه  School مدرسه

 کردن

Study English طلوع  

 ظهر Midday نصف روز/ظهر Sunset غروب

 اول -شروع Correct صحیح Midnight نصف شب

 نکات مهم

 به صورت زیر میباشد: P.Mو   A.Mتفاوت بین 

A.M  ظهر  12شب تا  24از ساعت 

P.M  شب 24ظهر تا  12از ساعت 

  time expressionsحرف اضافه           on Sundayاست. برای مثال :   onو هفته همیشه   حرف اضافه روز ها

 .In the morningمیباشد. برای مثال:   inهمیشه 
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 کلمات  جدید درس سوم پایه هشتم
 English فارسی English فارسی English فارسی

  مقدس Recite مطالعه کردن Type نوع

  خواندن نوشته Speak حرف زدن Quran قرآن

 Act in بازی کردن در فیلمها
movies 

  درست کردن Draw طراحی )نقاشی(

  شنا  Cook food پختن غذا Do a puzzle حل کردن جدول

 Make a پختن کیک
cake 

جو کردن  جست و

 اینترنت

Search the 
web 

  فرار

  عکس گرفتن Ride a horse اسب سواری Tell a story داستان گفتن

  بسکتبال Bicycle دوچرخه Picture تصویر

 Work with کار با رایانه
a computer 

پینگ پنگ بازی 

 کردن

Play ping-
pong 

فوتبال بازی 

 کردن

 

والیبال بازی  Play tennis تنیس بازی کردن Play chess شطرنج بازی کردن

 کردن

 

 Play بدمینتون بازی کردن
badminton 

  عکس گرفتن Abilities توانایی ها

  خوب Afternoon بعد از ظهر House خانه

  همچنین Too همچنین Bring آوردن

  پختن  Telling story داستان گفتن Student دانش آموز

 

 نکات مهم

 توانایی کسی در انجام کاری به صورت زیر  سوال میشود:برای پرسیدن 

Can you ….. ? 

Are you good at …. ?  

What can you do ? 
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 لمات  جدید درس چهار پایه هشتمک

 English فارسی English فارسی English فارسی

 Headache سردرد ear گوش Right خوبدرست / 

 first اول Earache گوش درد Flu آنفوالنزا 

 Office اداره / دفتر Sore throat گلو درد Talk حرف زدن

 Parents اولیا Back کمر  Say گفتن

 more بیشتر  Backache  کمردرد About درمورد

Stomachach شکم درد How چطور 
e 

 worry نگران

چشم درد /  stomach شکم Pain درد

 قرمز شدن چشم

Sore eyes 

 Running آب ریزش بینی Some بعضی
nose 

تماس 

 گرفتن/نامیدن

call 

 ! Be quiet ساکت باش Have cold سرما خوردن Dentist دندان پزشک

 Minute دقیقه Should باید Advice نصیحت

 Get some کمی استراحت کردن
rest 

 Home خانه This این

 But اما / ولی These این ها  Fill out پر کردن 

مشکالت مربوط به  Patient مریض

 سالمتی )بیماری(

Health 
problem 

 Rest استراحت کردن

 tooth دندان problem مشکل Give advice نصیحت دادن

 Toothache دندان درد Matter مشکل  Cough سرفه

 Hospital بیمارستان fever تب داشتن Sneeze عطسه

 Measles بیماری سرخک Drugstore داروخانه Nurse پرستار

 

 نکات مهم :

در زبان انگلیسی به چندین طریق میتوان حال کسی را پرسید که چند نمونه  در زیر نوشته شده. توجه کنید که 

 هر کدام از جمالت معانی متفاوت ولی در کل مفهوم یکسانی دارند : 
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  ?How are you چطور است ؟حال شما 

  ?Are you ok حال شما خوب است ؟ 

 ?What is the matter مشکل چیست ؟

 ? Are you all right حالتان خوب است ؟

  ?What's problem مشکل چیست ؟ 

 ?What is wrong چه مشکلی پیش آمده ؟ 

 ?What is wrong with you چه مشکلی برای شما پیش آمده؟

 ال :ث. ماست  از این کلمه در  سرما خوردگی و یا گرفتن آنفوالنزا و ... استفاده میشود داشتنبه معنی   haveکلمه 

1.I have a cold. 

 سرما خوردم

2.I have flu. 

 آنفوالنزا گرفتم

3.I have sore 

throat. 

 گلو درد دارم
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 جدید درس پنج پایه هشتمکلمات  
 English فارسی English فارسی English فارسی

  مسجد famous معروف south جنوب

  منایره center مرکز west غرب

  کاخ clean تمیز east شرق

  مغازه special مخصوص North-west غربی-شمال

  کلیسا food  غذا South-west جنوب غربی

  رستوران soon به زودی near نزدیک

  گردشگر city شهر very زیاد

  استادیوم great عالی new تازه

  ساختمان some مقداری shrine حرم

  مترو Should باید bridge پل

  باغ وحش tell گفتن Excuse me ببخشید

  هواپیما about درمورد correct صحیح

  موز Many زیاد guest مهمان

  ایستگاه قطار actually واقعا think فکر 

  پارک sure حتما information اطالعات

  سینما downtown مرکز شهر answer پاسخ

 where کجا؟ north شمال first اولین

 نکات مهم :

به معنی وجود دارد هست.اکثرا در حالت جمله بعد از   thereکلمه  .1

 استفاده میشود. to beاین حرف از افعال 
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 کلمات  جدید درس شش پایه هشتم
 English فارسی English فارسی English فارسی

  دماسنج Tree درخت Village روستا

  خشک Field زمین Flower گل

  یخی Rainy بارانی Farm مزرعه

  تابستان River رودخانه Snowy برفی

  پاییز Winter زمستان Spring بهار

  تراکتور Hill تپه Mountain کوه

  کار در مزرعه Plow شخم زن Sunflower گل آفتابگردان

  گاو Animals حیوانات Wind باد

  مرغ Horse اسب Dog سگ

  زیاد Cattle گله Chicken جوجه

  معروف People مردم Job شغل

  خیلی Cold سرد Weather آب و هوا

  جایی که Place مکان Interesting جالب

 نکات مهم

 زیر هستند: فصل ها به ترتیب

Spring         summer        fall     winter 

 

 سوال کردن در مورد آب و هوا به شکل زیر میباشد:

How is the weather look like ? 

How is the weather? 

What is the weather like in …? 

Many  و much  هر دو معنی زیاد هستند. اماmany  برای چیزهای قابل شمارش استفاده میشود وmuch  

 برای چیزهای غیرقابل شمارش.
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 کلمات  جدید درس هفتم پایه هشتم
 English فارسی English فارسی English فارسی

  تماشا کردن Walking راه رفتن Magazine مجله

  اسکی Fishing ماهی گیری Movie فیلم

  بازی Computer رایانه Playing بازی کردن

رفتن به دیدن  Radio رادیو Listen دادنگوش 

 فیلم

 

  اخبار Sport ورزش Garden باغچه

  اسب Internet اینترنت Browsing جست و جو کردن

 Horse اسب سواری
riding 

  خوب Hobbies سرگرمی

  واقعا Reading خواندن نوشته Love عشق

  اینترنت Things چیزها Sort of نوعی از

  واقعا Sometimes بعضی وقت ها Poems اشعار

  باشگاه Usually معموال But اما

  خیلی In در Free time وقت آزاد

 Going رفتن به خرید Activities فعالیت ها
shopping 

  پر کردن

 

 نکات مهم

 در زبان انگلیسی اکثرا بعد از فاعل فعل نوشته میشود.

 :برای منفی کردن جمالت اکثرا بعد از فاعل کلمه بعدی منفی میشود 

I don’t 

I shouldn’t 

She doesn’t 

 موفق و پیروز باشید. امیرعلی قزلی


