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Fact Data& 
truth 

Diary  روزگار Contrast تضاد 

elderly محترمانه Replied  Respond  Result Outcome 

lower Decrease& 
Increase 

Same  Different  Rest بقیه 

Take 
after 

Look  
after 

Paused  Stop  Heritage میراث 

behaviors رفتار Generate  تولید 
 کردن

proud مغرور 

select Pick&  
Elect 

Common  Usual  Belong تعلق 

Donate  اهدا کردن Process  فرآیند Bring Take 

polite Rude At least At most Moral اخالقیات 

cruel Kind Religious  مذهبی Values ازرش ها 

dedicated فداکار Special  Specific Principle اصول 

found Stablished Ethics اخالقیات Willing عالقه مند 

Spare no 
pains 

 از زحمتی
 دریغ نکردن

Emotion Feel  Hopefully Interested 

Medical پزشکی Fix  Repair  Yet هنوز 

Homeland وطن Instance  Example Yet اما 

Cure معالجه Experiment آزمایش Based on According 
To 

Regarded Consider Ordinary معمولی Rarely Hardly 

disease Illness& 
sickness 

Weaving بافتن Wear Put on 

sofa Couch Confirm تائید 
 کردن

Wonderful Perfect 

Feed Give food Elicit Get Get up Wake up 

Pigeons کبوتر Topic موضوع Connecting 
words 

 کلمات
 رابط

Shouted Yell at   Compound مرکب Chess شطرنج 

Hugged   در آغوش 
 گرفتن

Addition اضافه 
 کردن

Serious مهم 

Vase  Pot  Boring Exiting By heart از حفظ 
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Compile گرد آوری 
 سند

Actually In fact Purpose Aim 
Goal 

Around حدود Information اطالعات Symbol نماد 

Take  خریدن 
 بردن

Designed Devise Expression اصطالح 

Take گرفتن 
 طول کشیدن

Foreign خارجی Purport Claim 
 ادعا کردن

Magnify زره بین Type Sort 
 

Stand 
for 

 معادل 
 بودن

Monolingual تک زبانه Right حق Figure 
out 

Realize 
Understand 

Bilingual دو زبانه Right Left Combination ترکیب 

Situation موقعیت Right True Arrangement ترتیب 

Translate ترجمه level سطح Particular special 

Poem شعر Suggest Recommend Introduction مقدمه 
 معرفی

Quit ترک 
 کردن

Suitable مناسب General عمومی 

Search 
for 

Look 
For 

Pocket  
dictionary 

 دیکشنری
 جیبی

Neat ≠tidy 
 مرتب

Destroy Destructive Carry handle Attractive جذاب 

Recommend  توصیه 
 کردن

Expensive ≠Cheap Achieve به دست 
 آوردن

Suppose  فرض 
 کردن

Free آزاد 
 رایگان

Useful مفید 

Advanced پیشرفته Idea Opinion Suddenly ناگهانی 

PC کامپیتر 
 شخصی

Orally ≠Written Such like 

App کاربرد Avoid اجتناب 
 کردن

Pronunciation تلفظ 

Smart 
phone 

Feature 
Phone 

Contain Include Definition تألیف 

Suitable Proper Entry مدخل 
 دیکشنری

There 
for 

Thus 
Hence 
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Correctly به طور 
 صحیح

Antonym متضاد Prefix پیشوند 

Essential Necessary 
 ضروری

Single تنها Complicated پیچیده 

Helpful Useful Enough Sufficient 
 کافی

Bold برجسته 
 شجاع

Tip انعام Expand Develop 
 توسعه دادن

Increase افزایش 
 دادن

Tip Advice Remember ≠Forget Communicate ارتباط 
 داشتن

Identify Recognize Main Major 
≠Minor 

Accident  به طور 
 تصادفی

Meet 
needs 

 بر طرف 
 کردن نیاز

Details جزئیات Pollution آلودگی 

Section Part Entire All 
 کل

Endanger به خطر افتادن 

Introduction مقدمه Comprehension درک مطلب Crop محصوالت 
 کشاورزی

Explain توضیح 
 دادن

Nearly Around 
About 

Published چاپ 
 شده

Issue Topic 
 موضوعات

Attack Invade 
 حمله کردن

Compile گردآوری 
 شده

Abbreviation اختصار Average  به طور
 متوسط

Famous Well 
Known 

Confusing گیج 
 کننده

Compare مقایسه 
 کردن

Century قرن 

Guide راهنما Snakes مارها According 
To 

Based 
On 

Immediate Right 
away 

Allow Let Widely گسترده 

Figure 
out 

Understand Provide فراهم کردن Treasure گنج 
 خزانه

Definition تعریف For 
example 

For 
Instance 

Relative 
Clause 

 ضمایر
 موصولی

Exact Accurate Effective موثر Catch سوار قطار 
 شدن

Synonym مترادف Recognize Distinguish 
Identify 

Like Such as 

Probably Perhaps Related مرتبط با Heavily شدید 
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Bored Tired 
 کسل

Wing بال Invite دعوت 
 کردن

Try Test 
Check out 

Clues سرنخ 
 راهنما

Capital پایتخت 

Capital Small Capital اعدام Capital سرمایه 

Period Full stop 
 دوره

Exclamation تعجب 
 فریاد

Ocean اقیانوس 

Lake دریاچه Quite نسبتا 
 کامال

Body بدنه 
 حجم

Salt  
water 

≠Fresh 
Water 

Surround احاطه 
 شده

Plant گیاه 

Planet سیاره Plane هواپیما Plain ساده 

Plan برنامه Whereas While Ant مورچه 

Anthill تپه مورچه Throughout All over 
 سرتاسر

Collect gather 

Floor کف Thus So Color رنگ 

Social اجتماعی Tiny Very 
Small 

Ancient Very 
Old 

Sweet شیرینی Clear صاف 
 واضح

Browser جستجوگر 

Access دسترسی 
 پیدا کردن

Offer ارائه 
 کردن

Databases پایگاه 
 داده ها

A host 
of 

A lot  
of 

Origin اصلی Aids Help 

Loss از دست 
 دادن

Transfer انتقال 
 دادن

Produce تولید 
 کردن

Infection عفونت Report گزارش Superhuman مافوق 
 بشر

Abilities توانایی Fly پرواز 
 کردن

Invisible ≠visible 
 نامرئی

Astronaut فضانورد Time 
machine 

 ماشین
 زمان

Far 
away 

≠Near 
close 
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)simple present زمان حال ساده:)   

 برای بیان کارهای روتین و تکراری به کار برده میشود.

 برای بیان قوانین های طبیعی به کار می رود.

 فاعل    +ساختار:                    شکل ساده فعل از سوم شخص    

 don’t/does notمنفی:             do/doesسوال:          

 am/is/areدر مجهول:                   to beفعل 

 

) present continence) زمان حال استمراری:   
 برای بیان کار هایی که هم اکنون در حال انجام است به کار میرود.

+   فاعل      am/is/are +   فعل    +         ing   ساختار   :   

جمله می آید.به اول     am/is/are     سوالی:     

 

 :(Past perfect)حال کامل

 باقی مانده است.برای بیان کاری در گذشته نامعلوم انجام پذیرفته و اثر آن تا به حال 

 برای بیان کای که در گذشته شروع شده با به حال ادامه یافته و ممکن است در آینده نیز ادامه یابد.

 +    فاعل   have/hasمجهول   +   ساختار:      اسم 

 

                (simple past) :گذشته ساده 
 برای بیان کاری در گذشته معلوم انجام پذیرفته و پایان یافته است.

 ساختار:   گذشته فعل   +   فاعل

 yesterday/ago/lastقید:       did/did notسوال:     
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 (past perfect(:گذشته کامل 
انجام پذیرفته باشد. بیان کاری که قبل از کار دیگری در زمان گذشتهبرای   

 ساختار:         اسم فعول  +  had +  فاعل  
 had notبه اول جمله منتقل میشود.    منفی:    hadسوال: 

 beforeقید ها:  

 

 (near future)زمان آینده قصدی یا نزدیک:

 انجیم کار آینده باشد. برای بیان کاری که تصمیمات قبلی مبنا بر

 +  فاعل   +   am/is/are  +   going toساختار:   شکل ساده 

 به اول جمله می آید.  am/is/areسوال: 

 

 ((connectorsرابط ها: 

                             ANDبرای ارتباط دادن دو جمله مشابه   

     BUTبیانگر تضاد میباشد)بین دو عبارت(                   

   Orبیانگر حق انتخاب است.                 

 Soبیانگر نتیجه است.                     

 

 ((tag questionsسواالت ضمیمه: 

 میشد.این سواالت برای گرفتن تائیدیه از مخخاطب به کار می رود که در فارسی مگر نه ترجمه 

در جمالت مبت فعل کمکی منفی کوتاه شده + ضمیر فاعلی در جمالت منفی فعل کمکی مثبت + 

اگر در جمله فعل  کمکی موجود باشد از همان فعل کمکی استفاده میکنیم ولی اگر در  ضمیر فاعلی.

 استفاده میکنیم. do/doesجمله فعل کمکی موجود نباشد از افعال کمکی 

 می باشد. shall weشروع میشود به شکل  letsسوال ضمیمه جمالتی که با 

 میباشد. am I not/aren’t I به شکل  شروع می شود   Iam با که جمالتی ضمیمه سوال
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   ):Conditions شرطی ها(

Type 1:  will/can/may   +   حال سادهفاعل  و زمان If +   

 به آینده داللت دارد.

 

Type2  :would/could/might  زمان گذشته ساده+If +  

 به زمان حال داللت دارد و حالت فرضی دارد. 

 

 :paragraph موضوعی خاص بحث میکند و اگر موضوع یک پاراگراف در مورد

 عوض شود پاراگراف نیز عوض میشود. ابتدای پاراگراف با حرف بزرگ شروع میشود وانتهای

 پاراگراف پشت سر هم میباشند.آن نقطه وجود دارد. جمالت 
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