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 تعالیبسمه 

 زبان انگلیسی هشتم انتهای کتاب لغات

 ملیت من -درس اول

 ترجمه تلفظ کلمه

continents قاره ها کانتیِننتس 

Asia/Asian 
 آسیا/آسیایی ِایشا/ِایِشن

Europe/European 
 اروپا/اروپایی یوروپ/یوروپِین

Africa/African 
 آفریقا/آفریقایی َافریکا/َافریِکن

China/Chinese 
 چین/چینی چاینا/چاینیز

North America/North 

American 

 نورث ِاِمریکا/نورث اِمریِکن
آمریکای شمالی/اهل آمریکای 

 شمالی

South America/South 

American 

 َسوث ِاِمریکا/َسوث ِاِمریِکن
جنوبی/ اهل آمریکای  آمریکای
 جنوبی

Australia/Australian 
 استرالیا/استرالیایی آستِرلیا/آستِرلِین

countries کشورها کانتریز 

Iran/Iranian 
 ایران/ایرانی ایران/ایِرینَین

   

nationality 
 ملیت َنشنالیتی

peach 
 ُهلو پیچ

cousin 

)فرزنِد عمو و خاله و دایی و  کازین
پسرخاله، دخترخاله، پسرعمه عمه( 
 و ...

Persian 
 زبان فارسی، ایرانی ِپرِشن

a little 
 کمی ِا لیِتل

live 
 زندگی کردن لیو
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originally 
 اصاالتا   ِاریجیِنلی

great 
 عالی گِریت

How do you like it in 

Iran? 

َهو دو یو الیک ایت این 
 ایران ِچطور بود؟ ایران؟

 

 هفته من -دوم درس

 ترجمه تلفظ کلمه

week هفته ویک 

weekdays روزهای کاری هفته ویکِدیز 

weekend آخر هفته ویِکند 

Saturday شنبه َسِترِدی 

Sunday یکشنبه سانِدی 

Monday دوشنبه مانِدی 

Tuesday سه شنبه تیوزِدی 

Wednesday چهارشنبه ِونزِدی 

Thursday پنج شنبه ِثرزِدی 

Friday جمعه فرایِدی 

morning صبح ُمرنینگ 

afternoon بعدازظهر َافِترنون 

night شب نایت 

go to the gym سالن ورزشی )باشگاه( رفتن ُگ تو جیم 

visit relatives مالقات کردن با خویشاوندان ویزیت ِرِلتیوز 

watch TV تلویزیون نگاه کردن واچ تی وی 

day روز ِدی 

go to school مدرسه رفتن ُگ تو سکول 
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go to library کتابخانه رفتن ُگ تو الیبِرری 

go shopping خرید رفتن ُگ شاپینگ 

stay home در خانه ماندن سِتی هوم 

relax استراحت کردن ریَلکس 

climb a mountain باال رفتن از کوه کالیم ِا َمونِتن 

study lessons درس خواندن ستادی ِلِسنز 

play sports ورزش کردن پِلی سپورتس 

   

every (day) 
 َهر )روز( ِاوری )ِدی(

midday/noon 
 نیم روز/ظهر مید ِدی/نون

sunrise 
ع آفتاب سان رایز  طلو

sunset 
 غروب آفتاب سان ِست

evening 
 شب )از غروب تا نیمه شب( ایِونینگ

midnight 
 نیمه شب مید نایت

excuse me 
 ببخشید ِاکسکیوز می

prayers 
 نماز پِرِیرز

paper 
 روزنامه ِپیِپر

shift 
 شیفت شیفت

7 a.m. 
 صبح 7ساعت  ِسِون ِای ِام

7 p.m. 
 بعد از ظهر 7ساعت  ِسِون پی ِام

Have a good day. 
 روز خوبی داشته باشی. َهو ِا گود ِدی

 

 توانایی های من -سوم درس

 ترجمه تلفظ کلمه

recite the holy Quran 
رآن

ُ
 تالوت کردن قرآن کریم ریسایت ِد هولی ق
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type تایپ کردن تایپ 

read خواندن رید 

speak (English) انگلیسی( صحبت کردن سپیک ِانگلیش( 

draw نقاشی کشیدن )با مداد سیاه( درا 

act in movies بازی کردن در فیلم َاکت این ُمویز 

do a puzzle جدول حل کردن دو ِا پاِزل 

make tea/coffee تهیه کردن /قهوهچای /کافیِمیک تی 

swim شنا کردن ُسویم 

cook food آشپزی کردن کوک فود 

search the web چ ِد ِوب  جستجو در وب )اینترنت( ِسر

make cake کیک تهیه کردن ِمیک ِکیک 

tell a story داستان گفتن ِتل ِا ستوری 

run دویدن ران 

take photos  عکس گرفتن فوتوزِتیک 

ride a horse اسب سواری راید ِا هورس 

ride a bicycle دوچرخه سواری راید ِا بایسیِکل 

draw a picture تصویر کشیدن درا ِا پیکِچر 

play basketball بسکتبال بازی کردن پِلی َبسِکتبال 

work with a computer رایانه(کار کردن با کامپیوتر  ُورک ویت ِا ِکمپیوِتر( 

play Ping-Pong پینگ ُپنگ بازی کردن پِلی پینگ ُپنگ 

play football فوتبال بازی کردن پِلی فوتبال 

play tennis ِتنیس بازی کردن پِلی ِتنیس 

play chess شطرنج بازی کردن پِلی ِچس 

play badminton َبدمینتون بازی کردن پِلی َبدمینتون 

play volleyball  والیبال بازی کردن والیبالپِلی 
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ability 
 توانایی ها ِابیلیتی

can ن
َ
 توانستن ک

write a story 
 داستان نوشتن رایت ِا ستوری

write a report 
 گزارش نوشتن رایت ِا ریپورت

print 
 پرینت گرفتن پرینت

make crossword puzzle 
 کردن(جدول حروف نوشتن )تهیه  ِمیک کراس ُورد پاِزل

coffee 
 قهوه کافی

newspaper 
 روزنامه نیوز ِپیِپر

fast 
ست

َ
 سریع ف

well 
 خوب ِول

weak 
 ضعیف ویک 

average 
ج  متوسط َاِوِر

good 
د
ُ
 خوب گ

excellent 
 عالی ِاکِسِلنت

 

 

 

 سالمتی من -چهارم درس

 ترجمه تلفظ کلمه

patient بیمار، مریض ِپیِشنت 

cough سرفه کردن کاف 

headache سردرد ِهِدیک 

sneeze عطسه )کردن( سنیز 

backache کمر درد َبِکیک 
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have a 

temperature/fever 

 تب داشتن َهو ِا ِتمپِرِچر/فیِور

toothache دندان درد توِثیک 

hospital بیمارستان هاسپیتال 

stomach 

ache/stomachache 

 دلدرد، درد شکم ستاَمک ِایک

doctor دکتر داکِتر 

sore eyes چشم درد ُسر آیز 

nurse پرستار ِنرس 

sore throat گلو درد ُسر ثُرت 

drugstore داروخانه دراگ ستور 

running nose آبریزش بینی رانینگ نوز 

mumps اوریون مامپس 

measles سرخک، سرخچه میِزلز 

   

rest استراحت کردن ِرست 

earache گوش درد اِیر ِایک 

soup سوپ سوپ 

vitamin C ویتامین سی وایِتمین سی 

hamburger همبرگر َهمِبرِگر 

keep away دور نگه داشتن کیپ ِاِوی 

vegetables سبزیجات ِوجِتِبلز 

mood حالت روحی مود 

health advice توصیه سالمتی )بهداشتی( ِهلث َادوایس 

call تماس گرفتن کال 
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 شهر من -پنجم درس

 ترجمه تلفظ کلمه

north(N) شمال نورث 

south(S) جنوب َسوث 

east(E) شرق ایست 

west(W) غرب ِوست 

north-east(NE) شمال شرق نورث ایست 

north-west(NW) شمال غرب نورث ِوست 

south-east(SE) جنوب شرق َسوث ایست 

south-west(SW) جنوب غرب َسوث ِوست 

mosque مسجد ماسک 

minaret ِمناره، گلدسته )مسجد( میِنِرت 

palace خ،  َپِلس  قصرکا

store مغازه سُتور 

church کلیسا ِچرچ 

restaurant رستوران ِرسترانت 

tourist توریست، گردشگر توریست 

stadium استادیوم سِتیدِیم 

building ساختمان بیلدینگ 

shrine َحرم، ضریح شراین 

bridge پل بریج 

metro قطار شهری مترو، ِمترو 

zoo غ وحش زو  با

airport فرودگاه ِارُپرت 

museum موزه میوزِیم 
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train station ایستگاه قطار تِرین سِتیِشن 

bus station ایستگاه اتوبوس باس سِتیِشن 

park پارک پارک 

boulevard بلوار بوِلوارد 

cinema سینما سیِنما 

   

building ساختمان بیلدینگ 

imagine تصور کردن ایَمجین 

zoo غ وحش زو  با

wooden چوبی ووِدن 

natural history 

museums 

 موزه تاریخ طبیعی َنچرال هیستوری میوزِیمز

Jameh mosque مسجد جامع حجامه ماسک 

city center park پارک مرکزی شهر سیتی ِسنِتر پارک 

bravery شجاعت بِریِوری 

martyrdom شهادت مارتیرِدم 
 

 روستای من-ششم درس

 ترجمه تلفظ کلمه

 village روستا ویِلج 

tree درخت تری 

flower گل فَلِور 

thermometer دماسنج ِترُممیِتر 

field دشت، کشتزار فیلد 

dry خشک درای 
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farm مزرعه فارم 

rainy بارانی ِرینی 

icy یخی آیسی 

sunny آفتابی سانی 

river رودخانه ریِور 

snowy برفی سُنیی 

seasons فصل های سال سیِزنز 

spring بهار سپرینگ 

summer تابستان ساِمر 

fall/autumn پاییز فال/آِتم 

winter زمستان وینِتر 

mountain کوه َمونِتن 

hill تپه هیل 

tractor تراکتور تَرکِتر 

sunflower آفتابگردان سان فَلِور 

plow  َگاوآهن وپل 

work on farm کارکردن در مزرعه ُورک آن ِا فارم 

wind باد ویند 

animals حیوانات َانیمالز 

cow و
َ
 گاو ک

dog سگ داگ 

horse اسب ُهرس 

hen مرغ ِهن 

chicken جوجه چیِکن 

cattle ِتل
َ
 گله گاو ک



11 
 

   

cloudy ابری کَلودی 

windy بادی ویندی 

martyr شهید مارتیر 

geographical location مکان جغرافیایی جیاگَرفیکال لوِکیِشن 

souvenir سوغات سوِوینِیر 

products محصوالت پراداکتس 

population جمعیت پاپیوِلیِشن 
 

 سرگرمی های من-هفتم درس

 ترجمه تلفظ کلمه

magazine مجله َمِگزین 

walking in the park راه رفتن در پارک واکینگ این ِد پارک 

watching movies فیلم دیدن واچینگ موویز 

fishing ماهی گرفتن فیشینگ 

skiing اسکی کردن سکینگ 

playing computer 

games 

 بازی کامپیوتری کددن پِلیینگ ِکمپیوِتر ِگیمز

listening to the radio رادیو گوش دادن لیِسنینگ تو ِد ِریدیو 

working in the garden  ِغ گارِدن ُورکینگ این د  کارد کردن در با

sport news اخبار ورزشی سُپرت نیوز 

going to the movies (cinema) یینگ تو ِد موویز
ُ
 سینما رفتن گ

browsing the internet جستجو در اینترنت بُرزینگ ِد اینِترِنت 

   

interesting جالبه اینتِرستینگ 
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love دوست داشتن الو 

sort of ع ُسرت آو  نو

on the net در اینترنت آن ِد ِنت 

Actually در حقیقت َا کُچلی 

reading poems شعر خواند ریدینگ پوِامز 

educational center مرکز آموزشی ِاجیو ِکیشنال ِسنِتر 

registration form رم
ُ
 فرم ثبت نام ِرجیستِریِشن ف

 

 پایان
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