لیست کامل لغات درس اول پایه دوازدهم
هتیه و تنظیم :سجاد والیتی
دانش آموزان عزیز برای درک هبرت و به خاطر سپردن هبرت و با دوام تر لغات ،به فرهنگ لغات مراجعه کرده و مثال
های مربوط را مطالعه بفرمایید .مهچنین قِسم کلمه و مرتادف و متضادها را نیز مورد مطالعه قرار بدید.

راحت ،آسوده

meaning

شرایط ،وضعیت
تایید کردن

تضاد

بیشمار

ظامل ،ستمگر
درمان کردن

وقف کردن ،اختصاص دادن

دفرت یادداشت/خاطرات روزانه

ماشین ظرفشویی

تشخیص دادن ،وجه متایز قائل شدن

اهدا کردن

لذت خبش
آزمایش

اعضای خانواده

مشهور

Words

meaning

 comfortableبه خارج ،خارج از کشور ،اون ور آب
 conditionنصیحت ،اندرز

 confirmتوافق ،توافق نامه

 contrastقدردانی ،تقدیر

 countlessمؤلف ،نویسنده

 cruelنگهداری از بچه
 cureفشار خون

 dedicateمتولد

 diaryترقی دادن ،زیاد کردن

 dishwasherزیر گریه زدن

 distinguishآرام ،خونسرد
 donateبا خونسردی

 enjoyableسرطان

 experimentفرش

 family membersترکیب

 famousترکیب کردن

words
abroad
advice
agreement

appreciation
author
babysitting
blood pressure
born
boost
burst into tears
calm
calmly
cancer
carpet
combination
combine

پایین تر

وعده غذایی

دارو ،پزشکی

حافظه

اشتباه

نزدیک

روزنامه

جای تعجب/شگفتی نیست

معمولی ،عادی
والدین

پزشک ،داروساز

کبونر

شعر

شاعر

شاعری کردن /شعر سرودن

مؤدب

meaning

Words

 lowerآنفوالنزا (گرفنت)

meaning

 mealخبشیدن ،عفو کردن

 medicineدوستانه

 memoryکارکرد ،کارایی
 mistakeخبشنده
 nearنوه

 newspaperشخصی که گوشاش سنگینه ،سنگین گوش

 not surprisinglyوطن

 ordinaryبغل کردن

 parentsهببود خبشیدن

 physicianافزایش یافنت
 pigeonاهلام ،القاء
 poemحیف!
 poetآغوش

 poetryتنبل

 politeبلندتر

words
(catch) a flu
forgive
friendly

function
generous
grandchildren
hard of hearing
homeland
hug
improve
increase
inspiration
!it’s a pity
lap
lazy
louder

words
product
quantity
rarely

reason
receive
regard
regretful
religious
repeatedly
respect
result
sense
score
shout
sofa
spare no pains

meaning

Words

 حمصولspring

 اندازه، مقدار، کمیتstrength

 به ندرتsuddenly

 دلیلtake care of

 دریافت کردنtake temperature

 مالحظه کردن، اعتنا کردنtemperature
 متأثر، پشیمانteenager
 مذهبیterrible

ً مکرراtool

 احرتام گذاشنتvase

 نتیجهvillage

 حِسweave

 منره،امتیاز

فریاد زدن
مُبل

مضایقه نکردن

meaning

هبار

 دوام،قدرت
ناگهان

مراقبت کردن از

دمای (بدن) کسی رو گرفنت
دما

نوجوان

وحشتناک

 وسیله،ابزار

گلدان

روستا

بافنت

