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 (1کلمه) (1معنی) (2کلمه) (2معنی)

 ability توانایی exist داشتن وجود

 absolutely قطعا experience تجربه

 actually درواقع explain دادن توضیح

 adverb قید explanation توضیحات

 age سن fact واقعیت

 as early as possible تر بیش هرچه زودی به farming کشاورزی

 at least حداقل fast سریع

 available دسترس در fluently روان طور به

 begin کردن شروع foreigner خارجی فرد

 belief اعتقاد fortunately خوشبختانه

 besides این بر عالوه French فرلنسوی

 billion میلیارد give up شدن تسلیم کردن، ترک

 bottle بطری grass چمن

 by means of ی وسیله به hard work سختکوشی

 candle شمع hear شنیدن

 century قرن history تاریخ

 communicate کردن برقرار ارتباط holy مقدس

 continent قاره host میزبان

 culture فرهنگ how many تعداد جه

 deaf ناشنوا how much قیمت چه مقدار، چه

 despite رغم علی وجود، با hundred صد

 die مردن imagine کردن تصور

 disappear شدن ناپدید important مهم

 each other یکدیگر important مهم

 easy آسان impossible ممکن غیر

 endangered خطر معرض در information اطالعات

 exchange کردن مبادله interest عالقه

 interesting جالب quit کردن ترک
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 interviewکردن مصاحبه Quranقرآن

 inviteکردن دعوت rangeمحدوده

 keep offکردن دوری regionمنطقه

 knowledgeدانش researcherمحقق

 language instituteزبان موسسه respectگذاشتن احترام

 less thanاز تر کم Russianروسی

 letterنامه saveدادن نجات

 luckilyختانهخوشب seekکردن طلب

 loaf of breadنان قرص sign languageاشاره و ایما زبان

 …look forگشتن ... دنبال similarمشابه

 make upشدن( دادن)تشکیل تشکیل simpleساده

 Marsمریخ کره sliceقاچ

 meet the need ofنیاز کردن تامین societyجامعه

 mentalروحی spaceفضا

 mother tongueمادری زبان strongقوی

 nativeبومی subjectفاعل

 neighborهمسایه surf the netکردن وبگردی

 no matterتوجه بدون synonymمعنی هم

 noticeتوجه thereforeبنابراین

 nowadaysامروزه thousandهزار

 objectمفعول ticketبلیط

 Oceaniaاقیانوسیه tinyریز

 parking lotماشین پارکینگ to be honestبخواهید را شراست

 pencil-sharpenerتراش translatorمترجم

 percentدرصد turn offکردن خاموش

 pieceتکه uncountableشمارش قابل غیر

 pointنکته universityدانشگاه

 popularمحبوب valueارزش

 powerfulقدرتمند varyبودن متنوع داشتن، فرق

 priceقیمت villageروستا

 pronounضمیر wind powerبادی انرژی
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 protectکردن محافظت wishآرزو

 quickسریع withoutبدون

نوشتاری شکلwronglyاشتباه به

written form 

(1کلمه)(1معنی)(2کلمه)(2معنی)

 a bitکم یک developکردن رشد

 activeفعال dietرژیم ایی،غذ رژیم

 addictionاعتیاد disagreeکردن مخالفت

 anti-cancerسرطان ضد diseaseبیماری

 at allاصال disorderاختالل نظمی، بی

 attendکردن شرکت drugدارو

 behaveکردن رفتار early stagesاولیه مراحل

 balanceمتعادل educationتحصیالت

 blood pressureخون فشار emotionalساسیاح روحی،

 breadنان everتاکنون

 busyمشغول excitingانگیز هیجان

 calmآرام factorعامل

 carrotهویج family membersخانواده اعضای

 causeشدن باعث fatچاق

 climbرفتن باال fightکردن مبارزه

 conditionوضعیت firefighterآتشنشان

 containبودن شامل forمدت به

 couch potatoتلوزیون تماشاگر و تنبل آدم forbiddenممنوع

 createآوردن وجود به gain weightشدن چاق

 culturalفرهنگی general healthعمومی سالمت

 cureکردن درمان habitعادت

 cycleکردن ریسوا دوچرخه hang out with friendsدوستان با گذراندن وقت

 dailyروزمره harmfulمضر آور، زیان



 معنی تمام لغات درس زبان انگلیسی پایه یازدهم

4 

 dangerousخطرناک healthyسالم

 deathمرگ heart attackقلبی ی حمله

 decreaseیافتن کاهش heartbeatقلب ضربان

 depressedافسرده hikeپیمایی( )کوه روی پیاده

 homelessخانمان بیpreventکردن جلوگیری

 homemade dishخانگی غذایproperlyسبمنا طور به

 humanبشر انسان، proteinپروتئین

 hurtزدن آسیب quince)میوه( به

 illnessبیماری recentاخیر

 importantمهم regularمنظم

 improveیافتن بهبود relationshipرابطه

 incompleteکامل نا replayمجدد پخش

 increaseیافتن افزایش rarelyندرت به

 influenceگذاشتن تاثیر retireشدن بازنشسته

 inventionاختراع riceبرنج

 jogدویدن آهسته scientificعلمی

 junk foodناسالم غذای secretراز

 key pointکلیدی ی نکته seriousجدی

 kidبچه servingغذا پرس

 laughterخنده sickمریض

 lifestyleزندگی سبک sinceاز

 look afterکردن مراقبت smokeکشیدن سیگار

 mannerطریق socialاجتماعی

 measureکردن گیری اندازه spaghettiماکارونی

 medicineدارو specialمخصوص

 midtermترم میان sportspersonورزشکار

 missionماموریت stillهنوز

 necessaryالزم suffixپسوند

 neighborهمسایه take careبودن مواظب

 oilروغن tasteسلیقه طعم،

 onionپیاز unfortunatelyمتاسفانه
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 patientبیمار universityدانشگاه

 prayخواندن( کردن)نماز دعا washing machineلباسشویی ماشین

 preferدادن ترجیح watch outبودن مراقب

 prefixپیشوند yetهنوز

 prepareکردن آماده

(1کلمه)(1معنی)(2کلمه)(2معنی)

 agreeبودن موافق creativeخالق

 amazedزده شگفت cultureفرهنگ

 amongبین در cupفنجان

 amusedشده سرگرم customسنت

 antonymمتضاد decideگرفتن تصمیم

 appreciateکردن قدردانی decorativeتزئینی

 artهنر depend onبه داشتن بستگی

 artistهنرمند discountتخفیف

 artworkهنری اثر diversityتنوع

 ashamedشرمنده economyاقتصاد

 at leastحداقل excitedزده هیجان

 attemptکردن اقدام expectداشتن انتظار

 bookletبروشور fallسقوط

 boredکسل fingerprintانگشت اثر

 brainمغز frightenedترسیده

 calligraphyخوشنویسی forgetکردن فراموش

 carefulدقت با fortunateبخت خوش

 carpetفرش get alongبردن( سر کردن)به طی

 certainمطمئن gladخرسند

 charityخیریه go wellرفتن پیش خوب

 cheerfulشاد goldطال

 chooseکردن انتخاب handicraftدستی صنایع
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 collection مجموعه)کلکسیون( hand-made ساز دست

 confused گیج historical تاریخی

 craftsman دستی( صنایع )مردمندهنر homeland میهن

 craftswoman دستی( صنایع هنرمند)زن hopeful امیدوار

 create کردن ایجاد humankind بشریت

 identity هویت rich ثروتمند غنی،

 imagination تخیل rise صعود

 improve دادن)یافتن( بهبود rug قالی فرش،

 income درآمد satisfied راضی

 instead جای به عوض، در science علوم

 interested in به بودن مند عالقه seem رسیدن نظر به

 introduce کردن معرفی sell فروختن

 item )قلم(جنس shocked زده بهت

 lovely داشتنی دوست silk ابریشم

 lucky شانس خوش silver نقره

 metal فلز skill مهارت

 moral اخالقی sociable اجتماعی

 mosque مسجد soft نرم

 nation ملت souvenir سوغات

 pack بستن کردن، بندی بسته surprised غافلگیر

 painting نقاشی tile work کاری کاشی

 percent درصد touching تاثیرگذار

 pleasure لذت uncertain نامطمئن

 poem شعر unique فرد به منحصر

 poet شاعر valuable ارزشمند

 pottery سفال سفالگری، vast عظیم پهناور،

 power قدرت warm گرم

 price قیمت weave بافتن

 produce کردن تولید !Well done آفرین

 product محصول wellness سالمت

 promise دادن قول ?What for چه؟ برای
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 proudافتخار workshopکارگاه

 reflectدادن نشان کردن، منعکس worriedنگران

 rememberآوردن یاد به would likeخواستن

دانلود فایل های آموزشی دیگر به سایت ما به نشانی اینترنتیبرای   

 مراجعه نمایید.
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