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Hobby سرگرمیwhy چرا

لغات مهم پایه نهم دوره اول متوسطه

MeaningWordMeaningWord 

 AccidentتصادفHeadسر

AccountحسابHealthسالمتی

 Actually درحقیقت –درواقع Heart attackسکته قلبی –حمله قلبی 

 Advice پند –نصیحت Help charityبه امورخیریه کمک کردن

AgainدوبارهHelpfulمفید –یارسان 

Agoقبل –چیش Here you areبفرمایید

AirportفرودگاهHireکرایه کردن

AlsoهمچنینHitبرخوردکردن –زدن 

AlwaysهمیشهHoldبرگزارکردن–نگه داشتن 

Amazingشگفت تنگیزHolidayتعطیلی

AngryعصبانیHomeworkتکلیف

Ankleقوزک پاHopeامید –امیدواربودن 

AnniversaryسالگردHouseخانه

Anthemترانه –سرود Housewifeزن خانه دار

Antivirusویروس کشHouseworkکارمنزل

AnyoneهرکسیHurry upعجله کن

Aroundاطراف –دوروبر Hurtآسیب رساندن–صدمه دیدن 

Ask forدرخواست کردن برایI’d likeمن مایلم. ترجیح می دم

At firstدرابتداIfاگه –اگر 

Attendرفتن به -شرکت کردن درImportantمهم

Baggageوسایل سفر –چمدان Informationاطالعات

BackپشتInjuryجراحت –زخم 

BakeپختنInstallنصب کردن
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BeautifulزیباInterested inعالقمند به

BecauseزیراInterestingجذاب –جالب 

 Before بل از اینکهق–قبل از  –قبل Internationalبین المللی

BestبهترینInterviewمصاحبه کردن

 BigبزرگInviteدعوت کردن

Bleedخونریزی کردنI seeپس که اینطور –میفهمم 

Boardسوارشدنjobحرفه -شغل 

BraveشجاعJustتنها–فقط 

 Break زنگ تفریح –شکستن Just a momentفقط یک لحظه

Brilliantمحشر –معرکه Keepنگه داری کردن

bringآوردنKeep cleanتمیز نگه داشتن

 BruiseکبودیKeep onادامه دادن

Burnسوزاندن –سختن Keyکلید

Businessتجارت –حرفه Kidبچه

Busyگرفتار –مشغول Kindگونه –نوع  -مهربان  

BuyخریدنKneeزانو

Byبا –به وسیله Lakeدریاچه

ByeخداحافظLandخشکی-سرزمین –زمین 

Callتلفن کردن –نامیدن Lastگذشته –آخرین 

 Careful دقیق –مواظب Lateتاخیر–دیرکردن –دیر 

Carelessبی دقتLaterبعدا

Celebrateجشن گرفتنlearnیادگرفتن

 Ceremony جشنLeaveجاگذاشتن –ترک کردن 

ChalkگچLegپایه –پا 

Changeتغییر دادنLetterحرف –نامه 

Channelشبکه –کانال Lifeزندگی

CharityخیریهLiveکردنزندگی -زنده  

CheapارزانLockقفل کردن –قفل 
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 Check in نام نویسی کردن–ثبت نام کردن Look afterمراقبت کردن

 Check out تسویه حساب کردنLook atنگاه کردن به

Childrenبچه هاLook forجستجو کردن

 Clean تمیز –تمیزکردن Look upباال نگاه کردن به

Clearشفاف -پاک کردنLostگمشده

Cleverزرنگ –باهوش Loveدوست داشتن

Climbباال رفتنLuckبخت –شانس 

ClothesلباسLunchنهار

Colorرنگ کردن –رنگ Mail box جعبه پستی

Connectمتصل شدنMake درست کردن -ساختن

ComeآمدنMapنقشه

Comedyطنز –کمدی Match کبریت –مسابقه  -وصل کردن

Commemorateگرامی داشتنmealوعده غذایی

Companyکارخانه -شرکت  Mediaرسانه

Cookieبیسکویت -شیرینیMemberعضو

CornerگوشهMessageپیام

CouldتوانستنMilitaryنظامی –ارتشی 

 Courseکالس –دوره Moneyپول

CrashتصادفNatureطبیعت

Cruelستمگر –ظالم Neatتمیز

 Cry جیغ کشیدن –گریه کردن Nervousمضطرب –عصبی 

CultureفرهنگNeverهرگز

Cutقطع کردن–بریدن Normallyمعمولی –عادی 

Dictionaryفرهنگ لغتOftenاغلب

DifferentمتفاوتOn shiftsشیفتی -نوبتی

DinnerشامPackوسایل سفررابستن

Dishظرف غذاParticipateشرکت کردن در

 Do homework تکلیف انجام دادنPatientصبور –بیمار 
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 Donate blood خون اهداکردنPay tollپرداخت عوارض

Don’t worryنگران نباشPlasterچسپ

Do voluntary workکارداوطلبانه انجام دادنPleasantمطلوب –خوشایند 

Driveدگی کردنراننPossibleاحتمالی –ممکن 

EasyآسانPrayerنماز -عبادت 

EatخوردنReceptionistمتصدی پذیرش

Eggتخم مرغRelativeقوم و خویش

EmergencyاورژانسیReligiousمذهبی

Enjoyلذت بردنSelfishمغرور –خودخواه 

Envelopeپاکت نامهSeriousعبوس –جدی 

environmentمحیط زیستShyخجالتی

-eبلیط الکترونیکیSingآوازخواندن ticket

EveryهرSirآقا –قربان 

EverybodyهرکسیSoldierسرباز

Eventحادثه –رویداد Somebodyکسی –شخصی 

Excellentمحشر -عالی  Somethingچیزی

Excuse meشرمنده -ببخشیدSometimesگاهی اوقات

Express trainقطارسریع السیرSpecialسفارشی –مخصوص 

Fallپاییز –افتادن Stampمهرزدن –تمبر  –مهر 

Fantasticشگفت انگیزstartشروع کردن

Fastروزه گرفتن–سریع Standایستادن

festivalمراسم -جشنواره Stickچسپاندن –چسپسدن 

 Fill outپرکردنSureمطمئن

Findپیدا کردنSuitableمناسب

FingerانگشتTakeگرفتن

Fireاخراج کردن –آتش Take care ofمراقبت کردن از

 Firefighter آتش نشانTake off لحظه برخواستن هواپیما

 Firework آتش بازیTake out بیرون کشیدن –بیرون بردن 
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 First aids کمکهای اولیهTalkativeپرحرف

FlowerگلTextمتن

Floristگل فروشThat’s niceقشنگه –خوبه 

FruitمیوهThe sameیکسان –همان 

Funسرگرمی –تفریح Thingsچیزها –وسایل  –اشیا 

Forgetفراموش کردنthinkفکر کردن

FrenchفرانسویHasخوردن –داشتن 

Friendlyصمیمی-دوستانه  Have خوردن –داشتن 

Fromاهل –از Thoseآنها

Funnyمضک-خنده دار–بامزه Ticketبرگه جریمه –بلیط 

Gas stationپمپ بنزینTimetableجدول زمانی -برنامه زمانی

Generousسخاوتمند –بخشنده Togetherباهم

GermanyآلمانTooبیش ازحد –همچنین 

Getگرفتن –به دست آوردن Touristتوریست –گردشگر 

Get offپیاده شدنTravelمسافرت –سفر 

Get onسوار شدنTripمسافرت –سفر 

Get outبیرون آوردنUpsetناراحت –غمگین 

GiftکادوUsمارا –به ما 

GiveدادنUseاستفاده کردن

Go outبیرون رفتنUsuallyمعموال

 Grandparents مادربزرگپدربزرگ Voyage سفردریایی

Guessحدس زدنWake upبیدارشدن

GuestمهمانWarگجن

 Gide book کتاب راهنماWeatherآب و هوا

Hairموی سرWeighوزن داشتن –وزن کردن 

Happenاتفاق افتادنWishآرزو کردن

happyخوشحالWoundزخم

HardسختWell-doneآفرین


