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 دهم1 درس
22  آیۀ،واژگان سورۀ رم

واژگان سطر به سطر دهم
whale /weɪl/ n نهنگ
cat /kæt/ n گربه
leopard /ˈlepərd / n پلنگ

sign /saɪn/ n نشانه

duck /dʌk/ n اردک

power /ˈpaʊr/ n  نیرو،قدرت

divide /dɪˈvaɪd/ v تقسیم کردن

creation /kriˈeɪʃən/ n  آفرینش،خلقت

above /əˈbʌv/ adj  در باال،باال
Conversation

heaven /ˈhevən/ n آسمان
variation /ˌveriˈeɪʃən/ n تفاوت
verily /ˈverɪli/ adv ًحقیقتا
knowledge /ˈnɑːlɪdʒ/ n  اطالعات،دانش
save /seɪv/ n, v  ذخیره، پسانداز کردن،نجات؛ نجات دادن

conversation /ˌkɒnvərˈseɪʃən/ n  گفتگو،مکالمه
endangered /ɪnˈdeɪndʒərd/ در معرض خطر
alive /əˈlaɪv/ adj زنده
increase /ɪnˈkriːs/ v, n  افزایش،افزایش یافتن

کردن

hear /hɪr/ v شنیدن

nature /ˈneɪtʃər/ n طبیعت

protect /prəˈtekt/ v محافظت کردن

living thing /ˈlɪvɪŋ θɪŋ/ n موجود زنده

example /ɪɡˈzæmpəl $/ n

Get Ready

مثال

bank /bæŋk/ n  بانک،مخزن

ready /ˈredi/ adj حاضر،آماده

visit /ˈvɪzɪt/ v, n  سفر کردن به؛ بازدید،مالقات کردن

match /mætʃ/ v

museum /mjʊˈziəm/ n موزه

وصل کردن

put out /pʊt aʊt/ phr.v خاموش کردن

cheetah /ˈtʃiːtə/ n یوزپلنگ

hurt /hɜːrt/ v آسیب زدن

around /əˈraʊnd/ adv ِ اطراف،ِحدود

cut down /kʌt daʊn/ phr.v خاموش کردن

right /raɪt/ adj  مناسب، صحیح،درست

injured /ˈɪndʒərd/ adj  آسیبدیده،مصدوم

number /ˈnʌmbər/ n تعداد

goat /ɡoʊt/ n بُز

really /ˈrɪəli/ adv ًواقعا

wolf /wʊlf/ n گرگ

well /wel/ adv  خوب،خُب

panda /ˈpændə/ n پاندا

plan /plæn/ n  طرح،برنامه

elephant /ˈeləfənt/ n فیل

movie /ˈmuːvi/ n فیلم
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واژگان سطر به سطر دهم

teach /tiːtʃ/ درس دادن

a few /əˈfjuː/ det  تعدادی،تعداد کمی

care /keər/ n مراقبت

human /ˈhjuːmən/ n  بشر،انسان

take care of مراقبت کردن از

instead /ɪnˈsted/ adv  در عوض،به جایش

answer /ˈænsər/ v پاسخ دادن

else /els/ adv دیگر

following /ˈfɑːloʊɪŋ/ adj زیر

cup /kʌp/ n فنجان

orally /ˈɔːrəli/ adv به صورت شفاهی

future /ˈfjuːtʃər/ n آینده

New Words and Expressions

after /ˈæftər/ prep, adv  بعد از اینکه،بعد از

expression /ɪkˈspreʃən/ n  قیافه، حالت، عبارت،اصطالح

Reading

live /lɪv/ v زندگی کردن

mean /miːn/ v معنی دادن

Earth / ɜːrθ/ n زمین

find /faɪnd/ v  پیدا کردن،یافتن

tiger /ˈtaɪɡər/ n ببر

Asian /ˈeɪʃən/ adj آسیایی

wild /waɪld/ adj وحشی

lake /leɪk/ n دریاچه

forest /ˈfɑːrəst/ n جنگل

road /roʊd/ n جاده

destroy /dɪˈstrɔɪ/ v  خراب کردن،ویران کردن

then /ðen/ adv  بعد،سپس

Persian /ˈpɜːrʒən/ adj  فارسی،ایرانی

among /əˈmʌŋ/ prep در میان

lion /ˈlaɪən/ n شیر

recently /ˈriːsəntli/ adv  به تازگی،ًاخیرا

die out /daɪ aʊt/ phr.v منقرض شدن

hunter /ˈhʌntər/ n شکارچی

attention /əˈtenʃən/ n توجه

hunt /hʌnt/ v شکار کردن

pay attention to توجه کردن به

anymore /ˌeniˈmɔːr/ adv دیگر

natural /ˈnætʃərəl/ adj طبیعی

way /weɪ/  سبک، روش،راه

zebra /ˈziːbrə/ n گور خر
plain /pleɪn/ n دشت

In this way  از این طریق،بدین روش
Reading Comprehension

place /pleɪs/ n  جا،مکان

comprehension /ˌkɑːmprɪˈhenʃən/ n  فهم،درک

north-west /nɔːrθwest/ n شمال غرب

choose /tʃuːz/ v انتخاب کردن

hope /hoʊp/ n, v امید؛ امیدوار بودن

best /best/ adj بهترین
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mountain /ˈmaʊntən/ n کوه

tourist /ˈtʊərɪst/ n گردشگر

true /truː/ adj  صحیح،درست

different /ˈdɪfərənt/ adj  گوناگون،متفاوت

false /fɒːls/  نادرست،غلط

especially /ɪˈspeʃəli/ adv ً مخصوصا،به ویژه

halves /hævz/ n نیمهها

hopeful /ˈhoʊpfəl/ adj امیدوار

half /hæf/ n )نیم (مفرد

beginning /bɪˈɡɪnɪŋ/ n  آغاز،شروع

Grammar

See Also

travel /ˈtrævəl/ v سفر کردن

aslo /ˈɒːlsoʊ/ adv همچنین

dry /draɪ/ adj خشک

soon /suːn/ adv به زودی

near / nɪr/ adj نزدیک

as soon as possible در اسرع وقت

hopefully /ˈhoʊpfəli/ adv امیدوارانه

free /friː/ adj  رایگان،آزاد

lose /luːz/ v از دست دادن

poem /ˈpoʊəm/ n شعر

plant /plænt/ n گیاه

boring /ˈbɔːrɪŋ/ adj خستهکننده
Listening and Speaking

enough /ɪˈnʌf/ det کافی
affirmative /əˈfɜːrmətɪv/ adj مثبت

strategy /ˈstrætədʒi/ n  استراتژی،راهبرد

library /ˈlaɪbreri/ n کتابخانه

schedule /ˈskedʒʊl/ n برنامه

fly /flaɪ/ v پرواز کردن

may /meɪ/ v ممکن بودن

negative /ˈneɡətɪv/ adj منفی

own /oʊn/ adj خود

yard /jɑːrd/ n حیاط

weekend /ˈwiːkend/ n آخر هفته

exam /ɪɡˈzæm/ n امتحان

pattern /ˈpætərn/ n الگو

have an exam امتحان داشتن
take examامتحان دادن
give exam امتحان گرفتن
simple /ˈsɪmpəl/ adj ساده

pair up /per ʌp/ phr.v  دو نفری کاری را انجام،جفت شدن
دادن
box /bɑːks/ n جعبه
relative /ˈrelətɪv/ n  قوموخویش،فامیل
Pronunciation

underline /ˌʌndərˈlaɪn/ v زیر چیزی خط کشیدن

pronunciation /prəˌnʌnsiˈeɪʃən/ n تلفظ

form /fɔːrm/ n شکل
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falling / fɒːlɪŋ/ adj  سقوطکننده،افتان

second /ˈsekənd/ det دومین

intonation /ˌɪntəˈneɪʃən/ n آهنگ کالم

correct /kəˈrekt/ adj  درست،صحیح

trip /trɪp/ n سفر

circle /ˈsɜːrkəl/ n, v دایره؛ دور چیزی خط کشیدن

ask for /æsk fər/ v  درخواست کردن،تقاضا کردن

web /web/ n  تار عنکبوت،شبکه

information /ˌɪnfərˈmeɪʃən/ n اطالعات

add /ˌæd/ v اضافه کردن

period /ˈpɪrriəd/ n  دوره،نقطه

more /mɔːr/ det بیشتر

capitalize /ˈkæpətl-aɪz/ v با حرف بزرگ نوشتن

most /moʊst/ det, adj اکثر؛ بیشترین

zookeeper /ˈzuː kiːpər/ n نگهبان باغ وحش

end /end/ n  انتها؛ هدف،پایان

bird /bɜːrd/ n پرنده

however /haʊˈevər/ adv  با وجود این،اما

giraffe /dʒəˈræf/ n زرافه

irregular /ɪˈreɡjʊlər/ adj  نامنظم،بیقاعده

farm /fɑːrm/ n مزرعه

same /seɪm/ adj  مشابه،یکسان

any /ˈeni/ det هیچ

rule /ruːl/ n قانون

building /ˈbɪldɪŋ/ n ساختمان

hen /hen/ n مرغ

visitor /ˈvɪzətər/ n  بازدیدکننده،گردگشر

foot /fʊt/ n پا

Writing

feet /fiːt/ n پاها

writing /ˈraɪtɪŋ/ n نوشتار

wolves /wʊlvz/ n گرگها

noun /naʊn/ n اسم

appropriate /$ əˈproʊpri-ɪt/ adj ، در خور،مناسب

name /neɪm/ n اسم

شایسته

something /ˈsʌmθɪŋ/ proun چیزی

each /iːtʃ/ det هر

person /ˈpɜːrsən/ n شخص

hard-working /hɑːrdˈwɜːrkɪŋ/ adj ،پرتالش

idea /aɪˈdɪə/ n ایده
farmer /ˈfɑːrmər/ nکشاورز
cow /kaʊ/ nگاو
pain /peɪn/ nدرد
danger /ˈdeɪndʒər/ n خطر
Channel: @zabankhazaei98
ID: @khazaei2007

سختکوش
hour /aʊr/ n ساعت
stop /stɑːp/ n ایستگاه
common /ˈkɑːmən/ adj  متداول، رایج،عام
common noun اسم عام

Page 4

 حمید خزایی:مولف
proper /ˈprɑːpər/ adj  درست،خاص
proper noun اسم خاص

واژگان سطر به سطر دهم
again / əˈɡen/ adv دوباره
list /lɪst/ v فهرست کردن

bear /ber/ n,v  به دنیا آوردن،خرس؛ تحمل کردن

together /təˈɡeðər/ adv  با هم،با یکدیگر

tower /ˈtaʊər/ n برج

safe /seɪf/ adj ایمن

part /pɑːrt/ n بخش

identify /aɪˈdentɪfaɪ/ v  مشخص کردن،شناسایی کردن
Workbook

pilot /ˈpaɪlət/ n خلبان
gulf /ɡʌlf/ n خلیج

careful /ˈkerfəl/ adj  مراقب،بادقت

between /bɪˈtwiːn/ prep بین

national /ˈnæʃənəl/ adj ملی

amazing /əˈmeɪzɪŋ/ adj شگفتانگیز

voluntary /ˈvɑːlənteri/ adj داوطلبانه

such as /sʌtʃ æz/ det  مانند،مثل

keep /kiːp/ v  حفظ کردن،نگهداشتن

ear /ɪr/ n گوش

village /ˈvɪlɪdʒ/ n روستاه

mice /maɪs/ nموشها

whenever /wenˈevər/ adv هر وقت

mouse /maʊs/nموش

another /əˈnʌðər/ det دیگری

town /taʊn/nشهر

complete /kəmˈpliːt/ v کامل کردن

weather /ˈweðər/ n آبوهوا

chart /tʃɑːrt/ n جدول

spring /sprɪŋ/ n بهار

till /tɪl, tl/ conj  تا زمانیکه،تا

low /loʊ/ adj  کم،کوتاه

into /ˈɪntʊ / prep ِ داخل، به سوی،توی

What you learned

aquarium /əˈkweriəm/ n آکواریم

first /fɜːrst/ adj  ابتداء،اولین

odd /ɑːd/ adj عجیب

report /rɪˈpɔːrt/ n, v  گزارش دادن،گزارش

kill /kɪl/ v کشتن

fill /fɪl/ v پر کردن

column /ˈkɑːləm/ n ستون

blank /blæŋk/ n جای خالی

consider /kənˈsɪdər/ v  بررسی کردن،در نظر گرفتن

based on /beɪst ɒːn / adj ِبراساس

graph /ɡræf/ n نمودار

just /dʒʌst/ adj  درست،ًعینا

order /ˈɔːdər/ v  مرتب کردن،منظم کردن

hear /hɪr/ v شنیدن

average /ˈævərɪdʒ/ adj  متوسط،میانگین

Channel: @zabankhazaei98
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life span /laɪf spæn / n طول عمر
camel /ˈkæməl/ n شتر
sheep /ʃiːp/ گوسفند
given /ˈɡɪvən/ p.p  معین،داده شده
unscramble /ʌnˈskræmbəl/ v مرتب کردن
letter /ˈletər/ n حرف الفبا
change /tʃeɪndʒ/ v تغییر دادن

Channel: @zabankhazaei98
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 دهم2 درس
wonder /ˈwʌndər/ n, vشگفتی؛ از خود پرسیدن
Get Ready

واژگان سطر به سطر دهم
powerful /ˈpaʊərfəl/ adj  قدرتمند،قوی
who /huː/ pron که
interested /ˈɪntrɪstəd/ adj عالقهمند

planet /ˈplænət/ n سیاره

alike /əˈlaɪk/ adv شبیه هم

go around /ɡoʊ əˈraʊnd/ phr.v ِچرخیدن به دور

color /ˈkʌlər/ n رنگ

Sun /sʌn/ n خورشید

size /saɪz/ n  سایز،اندازه

ant /ænt/ n مورچه

Mars /mɑːrz/ n مریخ

body /ˈbɑːdi/ n بدن

Saturn /ˈsætərn/ n زحل

wonderful /ˈwʌndəfəl $ -dər-/adj فوقالعاده

Uranus /jʊˈreɪnəs/ n اورنوس

system /ˈsɪstəm/ n سیستم

How wonderful! / haʊ ˈwʌndərfəl/ چه جالب

without /wɪθˈaʊt/ prep ِبدون

yeah /jeə/ adv  آره،بله

long /lɒːŋ/ adj  دراز،طوالنی

nearer /nɪrər/ adj نزدیکتر

interesting /ˈɪntrɪstɪŋ/ adj جالب

Mercury /ˈmɜːrkjʊri/ n عطارد

interest /ˈɪntrəst/ n, v  عالقهمند کردن،عالقه

Venus /ˈviːnəs/ n  زهره،ونوس

ring /rɪŋ/ n حلقه

Jupiter /ˈdʒuːpɪtər/ n سیارۀ مشتری

heart /hɑːrt/ n قلب

Neptune /ˈneptuːn/ n سیارۀ نپتون

blood /blʌd/ n خون

largest /lɑːrdʒɪst/ adj بزرگترین

moon /muːn/ n ماه

New words and Expressions

observatory /əbˈzɜːrvətɔːri/ n رصدخانه

type /taɪp/ n نوع

telescope /ˈteləskoʊp/ n تلسکوپ

liquid /ˈlɪkwɪd/ n مایع

microscope /ˈmaɪkrəskoʊp/ n میکروسکوپ

drop /drɑːp/ n قطره

sky /skaɪ/ n آسمان

paint /peɪnt/ n, v رنگ؛ رنگ کردن

near /nɪr/ adj نزدیک

shirt /ʃɜːrt/ n پیراهن

rocky /ˈrɑːki/ adj  سنگالخی،سنگی

cell /sel/ n سلول

orbit /ɔːrbɪt/ n, v مدار؛ چرخیدن
Channel: @zabankhazaei98
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thousand /ˈθaʊzənd/ num هزار

sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ adv گاهی اوقات

microbe /ˈmaɪkroʊb/ n میکروب

million /ˈmɪljən/ num میلیون

daily /ˈdeɪli/ n روزانه

job /dʒɑːb/ n شغل

exercise /ˈeksərsaɪz/ n تمرین

all the time /ɒːl ðə taɪm/ adv در تمام اوقات

useful /ˈjuːsfəl/ adj مفید

plasma /ˈplæzmə/ n پالسما

famous /ˈfeɪməs/ adj معروف

yellow /ˈjeloʊ/ adj زرد

clear /klɪr/ adj آشکار

against /əˈɡenst/ prep علیه

pump /pʌmp/ v پمپاژ کردن

great /ɡreɪt/ adj عالی

round /raʊnd/ adv ِاطراف

gift /ɡɪft/ n هدیه

healthy /ˈhelθi/ adj  تندرست،سالم

thank /θæŋk/ v تشکر کردن

strong /strɒːŋ/ adj قوی

donate /ˈdoʊneɪt/ v اهدا کردن

defend /dɪˈfend/ v دفاع کردن

late /leɪt/ adj  دیروقت،دیر

brave /breɪv/ adj شجاع

Reading Comprehension

soldier /ˈsoʊldʒər/ n سرباز

hundred /ˈhʌndrɪd/ num صد

carry /ˈkæri/ v حمل کردن

dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ adj خطرناک

move /muːv/ v  حرکت کردن،حرکت دادن
monkey /ˈmʌŋki/ n میمون
all day long /ɒːl deɪ lɒːŋ/ adv تمام طول روز
collect /kəˈlekt/ v جمعآوری کردن
someone /ˈsʌmwʌn/ pron کسی
something /ˈsʌmθɪŋ/ pron چیزی
fact /fækt/ n  حقیقت،واقعیت
happen /ˈhæpən/ v اتفاق افتادن
Reading
human /ˈhjuːmən/ adj, n  انسانی،انسان
Channel: @zabankhazaei98
ID: @khazaei2007

Grammar
river /ˈrɪvər/ n رودخانه
kilometer /kɪˈlɑːmətər/ n کیلومتر
other /ˈʌðər/ adj دیگر
dark /dɑːrk/ adj تاریک
jungle /ˈdʒʌŋɡəl/ n جنگل
nation /ˈneɪʃən/ n ملت
like /laɪk/ prep  شبیه،ِمانند
strange /streɪndʒ/ adj عجیب
carefully /ˈkerfəli/ advبا دقت
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adjective /ˈædʒɪktɪv/ adj صفت

detail /dɪˈteɪl/ n جزء

comparative /kəmˈpærətɪv/ adj  تطبیقی،تفظیلی

quality /ˈkwɑːləti/ n کیفیت

superlative /suːˈpɜːrlətɪv/ adj عالی

turn /tɜːrn/ n  چرخش،نوبت

modern /ˈmɑːdərn/ adj  مدرن،جدید

dress /dres/ n لباس

describe /dɪˈskraɪb/ v توصیف کردن

cooking /ˈkʊkɪŋ/ n  پختن،آشپزی

compare /kəmˈper $/ v مقایسه کردن

fruit /fruːt/ n میوه

kind /kaɪnd/ adj مهربان

pepper /ˈpepər/ n فلفل

better /ˈbetər/ adj بهتر

medium /ˈmiːdiəm/ n متوسط

worse /wɜːrs/ adj بدتر

fresh /freʃ/ adj تازه

worst /wɜːrst/ adj بدترین

neat /niːt/ adj  مرتب،تمیز

far /fɑːr/ adj  بسیار،دور

helpful /ˈhelpfəl/ adj مفید
Pronunciation

farther /ˈfɑːðər/ adj دورتر
farthest /ˈfɑːrðəst/ adj دورترین
See Also

rising /ˈraɪzɪŋ/ adj خیزان
check /tʃek/ v بررسی کردن

problem /ˈprɑːbləm/ n  مسئله،مشکل

draw /drɒː/ v ترسیم کردن

difficult /ˈdɪfɪkəlt/ adj سخت

downward /ˈdaʊnwərd/ adv به سوی پایین

actually /ˈæktʃuəli/ adv ً عمال،در واقع

upward /ˈʌpwərd/ adv به سوی باال

beautiful /ˈbjuːtɪfəl/ adj زیبا

arrow /ˈæroʊ/  تیر، فلش،پیکان

laptop /ˈlæptɑːp/ n لپتاپ

abroad /əˈbrɒːd/ adv خارج از کشور

expensive /ɪkˈspensɪv/ adj گران

clean /kliːn/ adj  پاک،تمیز

shark /ʃɑːrk/ n کوسه

polite /pəˈlaɪt/ adj مودب

gold /ɡoʊld/ n طال

delicious /dɪˈlɪʃəs/ adj خوشمزه

silver /ˈsɪlvər/ n نقره

fish /fɪʃ/ n ماهی

metal /ˈmetl/ n نقره

of course /əv kɔːrs/ adv البته

Listening and Speaking
Channel: @zabankhazaei98
ID: @khazaei2007

Writing
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واژگان سطر به سطر دهم

term /tɜːrm/ n  مدت زمانی،اصطالح

sure /ʃʊr/ adj مطمئن

in terms of ِ به لحاظ،ِبر حسب

plane /pleɪn/ n هواپیما

such /sʌtʃ/ det  چنان،چنین

ticket /ˈtɪkət/ n بلیط

element /ˈeləmənt/ n  رکن،عنصر

train /treɪn/ n قطار

opinion /əˈpɪnjən/ n  عقیده،نظر

What you learned

flower /ˈflaʊər/ n گل

brain /breɪn/ n مغز

nationality /ˌnæʃəˈnælɪti/ n ملیت

light /laɪt/ n  روشنی،نور

material /məˈtɪriəl/ n ماده

lamp /læmp/ n المپ

wooden /ˈwʊdn/ adj چوبی

seafood /ˈsiːfuːd/ n غذای دریایی

golden /ˈɡoʊldən/ adj طالیی

fattiest /ˈfætiest/ adj پرچربترین

plastic /ˈplæstɪk/ پالستیکی
ball /bɒːl/ n توپ

fatty /ˈfæti/ adj پرچرب
organ /ˈɔːrɡən/ n اندام
Workbook

usually /ˈjuːʒəli/ adv ًمعمموال
suitable /ˈsuːtəbəl/ adj مناسب
extra /ˈekstrə/ adj اضافه
funny /ˈfʌni/ adj بامزه
cloudy /ˈklaʊdi/ adj ابری
laugh /læf/ v خندیدن
both /boʊθ/ det هر دو
cross /krɒːs/ v عبور کردن
spelling /ˈspelɪŋ/ n  امالء،هِجی
hint /hɪnt/ n اشاره
ugly /ˈʌɡli/ adj زشت
deep /diːp/ adj عمیق
Pluto /ˈpluːtoʊ/ n پلوتون
Channel: @zabankhazaei98
ID: @khazaei2007

everywhere /ˈevriwer/ adv هر کجا
inside /ɪnˈsaɪd/ prep ِدرون
worry /ˈwɜːri/ v نگران بودن
sick /sɪk/ adj بیمار
others /ˈʌðərz/ pron  سایرین،دیگران
even /ˈiːvən/ adv حتی
fight /faɪt/ v  مبارزه کردن،جنگیدن
disease /dɪˈziːz/ n بیماری
still /stɪl/ adv هنوز
lots of /lɑːts əv/ det  مقدار زیاد،تعداد زیاد
bacteria /bækˈtɪriə/ n باکتریها
bacterium /bækˈtriəm/ n باکتری
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واژگان سطر به سطر دهم

virus /ˈvaɪrəs/ n ویروس

prophet /ˈprɑːfət/ n پیامبر

area /ˈeriə/ n ناحیه

peace /piːs/ n  آرامش،صلح

living /ˈlɪvɪŋ/ adj زنده

upon /əˈpɑːn/ prep  بر روی،بر

grow /ɡroʊ/ v رشد کردن

PBUH (Peace Be Upon Him) علیه سالم
Get Ready

attack /əˈtæk/ n, v حمله؛ حمله کردن
heavier /ˈhevier/ adj سنگینتر

camera /ˈkæmərə/ n دوربین

heaviest /ˈheviest/ adj سنگینترین

bulb /bʌlb/ n المپ

heavy /ˈhevi/ adj سنگین

light bulb المپ برق

land /lænd/ n  خشکی،سرزمین

telephone /ˈteləfoʊn/ n تلفن

ear /ɪr/ n گوش

airplane /ˈerpleɪn/ n هواپیما

meter /ˈmiːtər/ n متر

scientist /ˈsaɪəntɪst/ n دانشمند

definition /ˌdefəˈnɪʃən/ n  معنی،تعریف

laboratory /ˈlæbrətɔːri/ n آزمایشگاه

gas /ɡæs/ n  بنزین،گاز

Conversation
medicine /ˈmedəsən/ n دارو؛ پزشکی

lens /lenz/ n لنز

believe /bɪˈliːv/ v  اعتقاد داشتن،باور کردن

head /hed/ n سر
control /kənˈtroʊl/ v کنترل کردن

Believe me! !باور کن
Cool! /kuːl/ adj !باحال

out /aʊt/ adv خارج
busy /ˈbɪzi/ adj  شلوغ،مشغول
 دهم3 درس
value /ˈvæljuː/ n, v ارزش؛ ارزش قائل شدن
seek /siːk/ v  گشتن،جستوجو کردن
cradle /ˈkreɪdl/ n  گهواره،مهد
grave /ɡreɪv/ n  گور،قبر
holy /ˈhoʊli/ adj مقدس

at first /ət fɜːrst/ adv در ابتداء
same /seɪm/ adj  یکسان،همان
while /waɪl/ conj  وقتیکه،در حالیکه
hospital /ˈhɑːspɪtl/ n بیمارستان
sooner /suːnər/ adj زودتر
soon /suːn/ adj  به زودی،زود
story /ˈstɔːri/ n داستان
New Words and Expressions

Channel: @zabankhazaei98
ID: @khazaei2007
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واژگان سطر به سطر دهم

try /traɪ/ v  تالش کردن،سعی کردن

quit /kwɪt/ v ترک کردن

energetic /ˌenəˈdʒetɪk/ adj  فعال،پرانرژی

give up /ɡɪv ʌp/ ترک کردن

experiment /ɪkˈsperɪmənt/ n, v  آزمایش،آزمایش

fortunately /ˈfɔːrtʃənətli/ adv خوشبختانه

کردن

anything /ˈeniθɪŋ/ pron  هیچچیز،هر چیز

do experiment آزمایش انجام دادن

Reading

grow up /ɡroʊ ʌp/ phr.v بزرگ شدن

pain /peɪn/ n درد

rapidly /ˈræpɪdli/ adv به سرعت

gain /ɡeɪn/ n  بهره، منفعت،سود

research /ˈriːsɜːrtʃ/ n, v تحقیق؛ تحقیق کردن

no pain no gain نابرده رنج گنج میسر نمیشود

do research on روی چیزی تحقیق کردن

science /ˈsaɪəns/n علم

flu /fluː/ n آنفلوآنزا

sadly /ˈsædli/ adv متاسفانه

have the flu آنفلوآنزا گرفتن

as /æz/ prep به عنوان

feel /fiːl/ v احساس کردن

hearing /ˈhɪrɪŋ/ n شنوایی

feel weak احساس ضعف کردن

lose hearing از دست دادن شنوایی

success /səkˈses/ n

age /eɪdʒ/ n سن

possible /ˈpɑːsɪbə/ adj  محتمل،ممکن
invent/ɪnˈvent/ v اختراع کردن
solve /sɑːlv/ v حل کردن
develop /dɪˈveləp/  ایجاد، گسترش دادن،توسعه دادن
کردن
change into /tʃeɪndʒ ˈɪntə/ phr.v تبدیل شدن به
stronger /strɒːŋər/ adj قویتر
skill /skɪl/ n مهارت
speaking skill مهارت صحبت کردن
belief /bɪˈliːf/ n
during /ˈdʊərɪŋ/ prep حرف اضافه

Channel: @zabankhazaei98
ID: @khazaei2007

by /baɪ/ prep  با،به وسیلۀ
attend /əˈtend/ v شرکت کردن در
himself /hɪmˈself/ pron خودش
until /ʌnˈtɪl, ən-/ conj  تا وقتیکه،تا
key /kiː/ n  راهحل، راز،کلید
themselves /ðəmˈselvz/ خودشان
Reading Comprehension
not at all /nɑːt ət ɔː/ adv  به هیچوجه،ًاصال
if /ɪf/ conj اگر
become /bɪˈkʌm/ v شدن
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واژگان سطر به سطر دهم
rain /reɪn/ v باران باریدن

Grammar

living room /ˈlɪvɪŋ ruːm/ n اتاق نشیمن

writer /ˈraɪtər/ n نویسنده

kill /kɪl/ v کشتن
See Also

translator /trænsˈleɪtər/ n مترجم
thinker /ˈθɪŋkər/ n  اندیشمند،متفکر

self /self/ n  خویشتن،خود

kid /kɪd/ n  کودک،بچه

pronoun /ˈproʊ naʊn/ n ضمیر

outside /aʊtˈsaɪd/ prep  خارج از،بیرون

self pronouns ضمایر انعکاسی

recite /rɪˈsaɪt/ v از حفظ خواندن

myself /maɪˈself/ pron خودم

publish /ˈpʌblɪʃ/ v  منتشر کردن،چاپ کردن

yourself /jɔːrˈself/ pron خودت

university /ˌjuːnəˈvɜːrsəti/ n دانشگاه

herself / hɜːr ˈself/ pron خودش

translate /trænsˈleɪt/ v ترجمه کردن

itself /ɪtˈself/ pron خودش

pass away /pæs əˈweɪ/ phr.v  مردن،فوت کردن

ourselves /aʊrˈselvz/ pron خودمان

researcher /rɪˈsɜːrtʃ/ n محقق

yourselves /jɔːr ˈselvz/ pron خودتان

antibiotic /ˌæntɪbaɪˈɑːtɪk/ n آنتیبیوتیک

uranium /jʊˈreɪniəm/ n اورانیوم

penicillin /ˌpenəˈsɪlən/ n پنیسیلین
patient /ˈpeɪʃənt/ n, adj بیمار؛ صبور
get around /ɡet əˈraʊnd/ phr.v پخش شدن
under /ˈʌndər/ prep  تحت،زیر
hit /hɪt/ v  اصابت کردن به،ضربه زدن به
novel /ˈnɑː-vəl/ n رمان
ring /rɪŋ/ v زنگ زدن تلفن
math /mæθ/ n ریاضی
interrogative /ˌɪntəˈrɑːɡətɪv/ n  سوالی،پرسشی
past progressive /pæst prəˈɡresɪv/ گذشتۀ
استمراری
Channel: @zabankhazaei98
ID: @khazaei2007

Listening and Speaking
narrate /ˈnæreɪt/ v نقل کردن
together /təˈɡeðər/ adv با یکدیگر
background /ˈbækɡraʊnd/ n  سابقه،ضمیمه
hall /hɔːl $ hɒːl/ n سالن
suddenly /ˈsʌdnli/ adv ناگهان
kitchen /ˈkɪtʃən/ n آشپزخانه
cookie /ˈkʊki/ n کلوچه
poor /pʊr/ adj فقیر
kitty /ˈkɪti/ n بچهگربه
hungry /ˈhʌŋɡri/ adj گرسنه

Page 14

 حمید خزایی:مولف
may /meɪ/ v  شاید،ممکن بودن
Pronunciation

واژگان سطر به سطر دهم
moment /ˈmoʊmənt/ n لحظه
remember /rɪˈmembə $ -ər/ v به یاد آوردن

notice /ˈnoʊtəs/ v توجه کردن

What you learned

speaker /ˈspiːkə $ -ər/ n  گوینده، متکلم،گویشور

just /dʒʌst/ adv  به تازگی،اندکی قبل

emphasis /ˈemfəsɪs/ n تاکید

rest /rest/ n بقیه

worker /ˈwɜːkə $ ˈwɜːrkər/ n کارگر

firefighter /ˈfaɪrˌfaɪtər/ n آتشنشان

over there /ˈoʊvər ðər / adv آنجا

jump /dʒʌmp/ v پریدن

special /ˈspeʃəl/ adj  خاص، مخصوص،ویژه

quickly /ˈkwɪkli/ adv به سرعت

strongly /ˈstrɒŋli $ ˈstrɒːŋ-/ adv ً قویا،با قدرت

stand /stænd/ v ایستادن

emphatic /ɪmˈfætɪk/ adj تاکیدی

put aside/pʊt əˈsaɪd/ phr.v کنار گذاشتن
Work book

guess /ɡes/ v حدس زدن
Writing

full /fʊl/ adj پُر

express /ɪkˈspres/ v  ابراز کردن،بیان کردن

behave /bɪˈheɪv/ v رفتار کردن

action /ˈækʃən/ n  عمل،اقدام

history /ˈhɪstəri/ n تاریخ

action verbs حرکتی/افعال کنشی

language /ˈlæŋɡwɪdʒ/ n زبان

state /steɪt/ n وضعیت،حالت

rich /rɪtʃ/ adj ثروتمند

state verb افعال حالت

face /feɪs/ v  مواجه شدن با،روبهرو شدن با

rather /ˈræðər/ adv ًنسبتا

as /æz/ conj  چون،از آنجایی که

rather than ِبه جای

sorry /ˈsɑːri/ adj متاسف

relate /rɪˈleɪt/ v  مربوط شدن به،ربط دادن به

ashamed /əˈʃeɪmd/ adj  خجالتزده،شرمنده

emotion /ɪˈmoʊʃən/ n احساس

dear /dɪə $ dɪr/ adj  عزیزم،عزیز

thought /θɒːt/ n  اندیشه،تفکر

wait /weɪt/ v صبر کردن

sense /sens/ n حس

let /let/ v اجازه دادن

continuous /kənˈtɪnjuəs/ adj  استمراری،مداوم

description /dɪˈskrɪpʃən/ n توصیف

o’clock /əˈklɑːk/ adv ساع

memory /ˈmeməri/ n  خاطره،حافظه

Channel: @zabankhazaei98
ID: @khazaei2007
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interview /ˈɪntərvjuː/ v مصاحبه کردن

site /saɪt/ n مکان

greatest /ɡreɪtəst/ adj بزرگترین

vacation /veɪˈkeɪʃən/ n  تعطیلی،مرخصی

personality /ˌpɜːrsəˈnælɪti/ n شخصیت

spend /spend/ v  خرج کردن،صرف کردن

create /kriˈeɪt/ v  ایجاد کردن، خلق کردن،ساختن

take /teɪk/ v  بردن،گرفتن

chart /tʃɑːrt/ n جدول

historical /hɪˈstɑːrɪkəl/ adj تاریخی

snow /snoʊ/ v برف باریدن

shrine /ʃraɪn/ n  زیارتگاه،حرم

heavily /ˈhevɪli/ adv  زیاد،به شدت

Conversation

fun /fʌn/ n  سرگرمی،شوخی

agent /ˈeɪdʒənt/ n  کارمند آژانس،کاگزار

next door /nekst dɔːr/ adv همسایگی

travel agent کارمند آژانس مسافرتی

game /ɡeɪm/ nبازی

choice /tʃɔɪs/ n انتخاب
 دهم4 درس

probably /ˈprɑːbəbli/ adv ًاحتماال

need /niːd/ v نیاز داشتن

hospitable /hɑːˈspɪtəbəl/ adj مهماننواز

attraction /əˈtrækʃən/ n  جذابیت،جاذبه

suggestion /səɡˈdʒestʃən/ n پیشنهاد

air ticket /er ˈtɪkɪt/ n بلیط هواپیما

Spanish /ˈspænɪʃ/ adj اسپانیایی

train ticket /treɪn ˈtɪkɪt / n بلیط قطار

China /ˈtʃaɪnə/ n چین

destination /destɪˈneɪʃən/ n مقصد

Beijing /ˌbeɪˈdʒɪŋ/ n پکن

airport /ˈerpɔːrt/ n فرودگاه

India /ˈɪndiə/ n هند

located /ˈloʊketɪd/ p.p واقع شده

in fact /ɪn fækt/ adv در حقیقت

Spain /speɪn/ n اسپانیا

popular /ˈpɑːpjələr/ adj محبوب

France /fræns/ n فرانسه

season /ˈsiːzən/ n فصل

Egypt /ˈiːdʒɪpt/ n مصر

seem /siːm/ v به نظر رسیدن

Brazil /brəˈzɪl/ n برزیل
pilgrim /ˈpɪlɡrɪm/ n زائر
booklet /ˈbʊklət/ n کتابچه

New Words and Expressions
international /ˌɪntərˈnæʃənəl/ adj بینالمللی
pyramid /ˈpɪrəmɪd/ n هرم
ancient /ˈeɪnʃənt/ adj باستانی

Channel: @zabankhazaei98
ID: @khazaei2007
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واژگان سطر به سطر دهم

wind /wɪnd/ n باد

European /ˌjʊrəˈpiːən/ adj اروپایی

tower /ˈtaʊər/ n برج

Peru /pəˈruː/ n پرو

billion /ˈbɪljən/ num میلیارد

Chile /ˈtʃɪli/ n شیلی

across /əˈkrɒːs/ adv ِدر عرض

South America /saʊθ əˈmerɪkə/ n آمریکای جنوبی

desert /ˈdezərt/ n بیابان

skiing /ˈskiː/ n اسکی کردن

entertainment /ˌentərˈteɪnmənt/ n سرگرمی

desert touring /ˈdezərt tʊrɪŋ/ n بیابانگردی

activity /ækˈtɪvɪti/ n فعالیت

Muslim /ˈmʊzləm/ n مسلمان

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ v لذت بردن

traveler /ˈtrævələr/ n مسافر

piano /piˈænoʊ/ n پیانو

Reading Comprehension

domestic /dəˈmestɪk/ adj  اهلی، داخلی،خانگی

traditional /trəˈdɪʃənəl/ adj سنتی

relation /rɪˈleɪʃən/ n رابطه

ceremony /ˈserəmoʊni/ n جشن

flight /flaɪt/ n پرواز

continent /ˈkɑːntənənt/ n قاره

cheaper /tʃiːpər/ adj ارزانتر

Africa /ˈæfrɪkə/ n آفریقا

culture /ˈkʌltʃər/ n فرهنگ

Europe /ˈjʊrəp/ n اروپا

especially /ɪˈspeʃəli/ adv ً مخصوصا،به ویژه

at the same time ً ضمنا،در عین حال
Grammar

behavior /bɪˈheɪvjər/ n رفتار
range /reɪndʒ/ n  گستره،طیف

must /mʌst/ v باید
passport /ˈpæspɔːrt/ n گذرنامه

set /set/ n مجموعه
similar /ˈsɪmələr/ adj  شبیه،مشابه

visa /ˈviːzə/ n  روادید،ویزا
most often / moʊst ˈɒːfən/ adv اغلب اوقات

shop /ʃɑːp/ n مغازه
wide /waɪd/ adj وسیع
Reading

should /ʃʊd/ v  بهتر است،باید
foreign /ˈfɑːrən/ adj خارجی

paradise /ˈpærədaɪs/ n بهشت

familiar /fəˈmɪliə/ adj آشنا

health /helθ/ n سالمتی

be familiar with آشنا شدن با

sport /spɔːrt/ n ورزش

book /bʊk/ v رزرو کردن
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online /ˈɑːnlaɪn/ adj اینترنتی

in front of جلوی

agency /ˈeɪdʒənsi/ nنمایندگی

station /ˈsteɪʃən/ n ایستگاه

travel agency آژانس مسافرتی

Listening and Speaking

safely /ˈseɪfli/ adv  سالم،با ایمنی

obligation /ˌɑːbləˈɡeɪʃən/ n  تعهد،اجبار

host / hoʊst/ n, v میزبان؛ میزبانی کردن

possibility /ˌpɑːsəˈbɪləti/ n  امکان،احتمال

politely /pəˈlaɪtli/ adv مودبانه

honestly /ˈɑːnəstl/ adv صادقانه

hurt /hɜːrt/ v آسیب زدن

at least /æt liːst/ adv حداقل
Pronunciation

image /ˈɪmɪdʒ/ n  وجهه،تصویر
respect /rɪˈspekt/ n, v احترام؛ احترام گذاشتن
Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ adj ژاپنی
careless /ˈkeələs $ ˈker-/ adj بیدقت
fast food /fæst fuːd/ n فستفود
Korean /kəriən/ adj کرهای

contrast /ˈ kɑːntræst/ n تضاد
mom /mɑːm/ n مادر
dad /dæd/ n مادر
contrastive /kənˈtræstiv/ مقایسهای
stress /stres/ n  تاکید،فشار
Writing

modal /ˈmoʊdl/ n فعل وجهی

adverb /ˈædvɜːeb/ n قید

cloud /klaʊd/ n ابر
music /ˈmjuːzɪk/ n موسیقی
finish /ˈfɪnɪʃ/ v تمام کردن
Sea Also
preposition /ˌprepəˈzɪʃən/ n حرف اضافه
sunrise /ˈsʌnraɪz/ n طلوع
sunset /ˈsʌnset/ n غروب
page /peɪdʒ/ n صفحه
next to /nekst tuː/ prep ِکنار
post office /poʊst ˈɑːfəs/ n ادارۀ پست

mostly /ˈmoʊstli/ adv  بیشتر،ًعمدتا
known /noʊn/ adj شناختهشده
end in /end ɪn/ phr.v منتهی شدن به
link /lɪŋk/ n پیوند
burning /ˈbɜːrnɪŋ/ adj در حال سوختن
parent /ˈperənt/ n ولی
rudely /ruːdli/ adv  گستاخانه،با بیادبی
rude /ruːd/ adj  پررو،بیادب
form /fɔːrm/ v شکل دادن
comfortable /ˈkʌmftərbəl/ adj راحت
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quiet /ˈkwaɪət/ adj ساکت

wildlife /ˈwaɪldlaɪf/ n حیات وحش

cruel /ˈkruːəl/ adj ظالم

surf /sɜːf $ sɜːrf/ v  بازدیدکردن سایتهای اینترنتی،گشتن

policeman /pəˈliːsmən/ n پلیس

loudly /laʊdli/ adv با صدای بلند

town /taʊn/ n  شهرک،شهر

wake up /weɪk ʌp/ v بیدار کردن

What you learned

later /ˈleɪtər/ adv  بعدها،ًبعدا

price /taʊn/ n  قیمت،هزینه

stadium /ˈsteɪdiəm/ n استادیوم

long /lɒːŋ/ adj  دراز،طوالنی

rest /rest/ v استراحت کردن

risk /rɪsk/ n خطر

check in /tʃek ɪn/ v تحویل گرفتن اتاق

prepare /prɪˈper/ v آماده کردن

course /kɔːrs/ n  مسیر،دورۀ درسی

own /oʊn/ adj خود

angry /ˈæŋɡri/ adj عصبانی

meal /miːl/ n  غذا،وعدۀ غذایی

baggage /ˈbæɡɪdʒ/ n اسباب

exactly /ɪɡˈzæktli/ adv ًدقیقا

invention /ɪnˈvenʃən/ n اختراع

vegetable /ˈvedʒtəbəl/ n سبزیجات

journey /ˈdʒɜːrni/ n سفر

sandwich /ˈsændwɪtʃ/ n ساندیچ

balloon /bəˈluːn/ n بالون

junk food /dʒʌŋk fuːd/ n هلههوله

boat /boʊt/ n قایق

minute /ˈmɪnət/ n دقیقه

helicopter /ˈhelɪkɑːptər/ n  بالگرد،هلیکوپتر

home-made /ˌhoʊmˈmeɪd/ adj خانگی

bicycle /ˈbaɪsɪkəl/ n دوچرخه

chip /tʃɪp/ n  ریزه،تراشه

means /miːnz/ n  روش، راه،وسیله
speed /spiːd/ n سرعت

Workbook
meet /miːt/ v  مالقات کردن،دیدن
point /pɔɪnt/ n نکته
phrase /freɪz/ n عبارت
forget /fərˈɡet/ v فراموش کردن

free /friː/ adj  رایگان،آزاد
souvenir /ˈsuːvənɪr/  یادگاری،سوغاتی
offline /ˌɒ:fˈlaɪn/ n  غیر متصل به اینترنت،آفالین
arrive /əˈraɪv/ v رسیدن
comfortably /ˈkʌmfertəbli/ adv به راحتی

guest /ɡest/ v حدس زدن
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