محله کردن/بردن
جذب کردن

جاذبه

جذاب

در دسرتس

میانگین ،معدل

پرهیز کردن ،دوری کردن

بر اساسِ

دو زبانه

قرض کردن
ساختمان

حر,ف بزرگ الفبا
محل کردن ،بردن

قرن ،سده
انتخاب

انتخاب کردن

meaning

words

 attackمُخَفَف

 attractهلجه

 attractionدسرتسی داشنت

 attractiveطبقِ (بر اساسِ)
 availableدست یافنت

 averageاضافه کردن
 avoidاعتیاد

 based onپیشرفته

 bilingualاجازه دادن

 borrowکُهن ،باستانی ،قدیمی

 buildingمورچه

 capital lettersتپه مورچه دار ،مور تپه
 carryمتضاد

 centuryبرنامه ،اپلیکیشن

 choiceمرتب کردن ،ترتیب کردن

 chooseترتیب

meaning

words
abbreviation
accent
access

according to
achieve
add
addiction
advanced
allow
ancient
ant
anthills
antonym
app
arrange
arrangement

تعریف

طراحی کردن

ختریب کردن ،ویران کردن

جزئیات

meaning

words

 definitionترکیب

 designمقایسه کردن

 destroyگردآوری کردن ،مجع آوری کردن

 detailارتباط ،گفتگو

دستگاه ،وسیله ،ابزار

 deviceپیچیده ،بغرنج

شام

 dinnerمجالت شرطی

فرهنگ لغت

ورزش کردن

در طولِ

حتصیالت

به طور مؤثر/کارآمد
ابتدایی ،اولیه

کافی ،بَس

 dictionaryقابل درک

 do exerciseگیج کننده

 duringحاوی چیزی بودن ،شامل بودن

 educationبه درستی

 effectivelyشلوغ ،ازدحام

 elementaryفرهنگ
 enoughروزانه

مدخل ،ورودی

 entryخطرناک

دقیق

 exactتصمیم گرفنت

الزم ،ضروری

 essentialاطالعات پایه

meaning

words
combination
compare
compile

communication
complicated
comprehensible
conditional sentences
confusing
contain
correctly
crowded
culture
daily
dangerous
data base
decide

مرد ،یارو

meaning

عادت

هنر دستی ،کار دستی

سختکوش

مضر ،زیانبار

سنگین
مفید

مشخص کردن ،پر رنگ کردن (هایالیت کردن)

شناسایی کردن ،تشخیص دادن
تصور ،خیال

بالفاصله

words

 guyعالمت تعجب!

 habitگسرتش دادن ،توسعه دادن

 handicraftگران

 hardworkingتوضیح

 harmfulفاکتور ،ویژگی
 heavyچربی ،چاق

 helpfulدور

 highlightفهمیدن ،پی بردن

 identifyآتش نشان

 imaginationکف اطاق ،کف زمین

 immediatelyخارجی ،بیگانه

در حقیقت

 in factفراموش کردن

حشره

 insectباغ ،باغچه

عفونت

مشکل ،موضوع ،قضیه ،معضل

در عوض ،به جای

 infectionتازه ،با نشاط
 issueگُلف

 insteadراهنما ،راهنمایی کردن

meaning

words
exclamation point
expand
expensive

explanation
factor
fat
far away
figure out
firefighter
floor
foreign
forget
fresh
garden
golf
guide

ویژه ،خمصوص

کامپیوتر شخصی
دوره

عبارت

به عالوه

جیب ،جیبی

شعر

پیشوند

رئیس مجهور ،رئیس
احتماالً

تلفظ

فراهم کردن

منتشر کردن

تشخیص دادن

پیشنهاد کردن ،توصیه کردن

منک

meaning

words

 particularمتوسط ،میانی

meaning

) Pc (personal computerمقدمه

 periodبین املللی

 phraseپریدن ،جهیدن

 plusنکات کلیدی (نکات مهم)

 pocketدریاچه

 poemحروف الفبا ،نامه

 prefixبه دنبال (لغت) گشنت ،مراجعه کردن

 presidentبزرگ کردن ،بزرگنمایی کردن
 probablyمیانی ،وسط

 pronunciationجزئی

 provideیک زبانه

 publishمتیز ،مرتب

 recognizeاقیانوس

 recommendنظر ،عقیده
 saltشرتمرغ

words
intermediate
introduction
international

jump
key points
lake
letter
look up
magnify
middle
minor
monolingual
neat
ocean
opinion
ostrich

حتماً

meaning

احاطه شده

شیرین

نشانه ،عالمت اختصاری ،مناد ،مسبُل

مرتادف

سیستماتیک ،به شکل اصولی

ریز ،کوچولو

قطار

ترمجه کردن
ترمجه

مرتجم ،دیلماج

انتقال دادن ،فرستادن

گنج ،گنجینه ،ثروت

غیرقابل تغییر

به طور غیر منتظره ای ،ناگهانی

غیر سیستماتیک ،به شکل غیر اصولی

words

 sureخبش

meaning

 surroundedچندین مرتبه
 sweetکوسه

 symbolتنها ،جمرد ،انفرادی

 synonymگوشی هومشند

 systematicallyاجتماعی
 tinyفضا

 trainهجی کردن ،خبش خبش کردن

 translateفضا

 translationبه جای چیزی به کار رفنت ،منایانگر چیزی بودن
 translatorناگهان

 transmitپسوند

 treasureپیشنهاد کردن

 unchangeableمناسب ،درخور (کسی یا چیزی بودن)
 unexpectedlyآفتابی

 unsystematicallyفرض کردن ،پنداشنت ،تصور کردن

words
section
several times
shark

single
smart phone
social
space
spelling
space
stand for
suddenly
suffix
suggest
suitable
sunny
suppose

