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 درس اول

 

   ترسیده 

 .ترسیدزن از چیزی که دید،  ←

 

  موافق بودن 

 موافقم. با شما ←  .استرستوران خیلی خوب غذای آن  ←

 

  عصبانی 

 است.او تکالیفش را انجام نداد، بنابراین پدرش عصبانی  ←

 

  رسیدن 

 رسد.می )من( به نبش خیابان ما 4:00اتوبوس همیشه ساعت  ←

 

  حمله کردن 

 به مرد دیگر حمله کرد. اول شمشیر به دسترد م ←
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  پایین، زیر 

 .سوراخ استزیر کفشم  ←

 

  زرنگ، باهوش 

 زرنگ به ایده خوبی فکر کرد. رپس ←

 

  ظالم، بی رحم 

 خواهرش فریاد کشید.مرد ظالم بر سر  ←

 

  در نهایت، سر انجام 

 او سرانجام پس از پنج ساعت دویدن از خط پایان رد شد. ←

 

  مخفی شدن 

 شمارید، مخفی خواهند شد.می 100ی دیگر در حالی که شما تا هابچه ←
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    شکار کردن 

 کردند.شکار می تیر و کمان هاسالیان قبل، مردم با  ←

 

   زیاد 

 سیب های زیادی در سبد هستند. ←

 

   وسط 

 پرچم کانادا یک برگ افرا در وسطش دارد. ←

 

   لحظه 

 من فقط لحظه کوتاهی برای قرار مالقات دیر کردم. ←

 

  خوشنود، راضی، خوشحال 

 .شد، خوشحال کرداو از تماس تلفنی که دریافت  ←
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  قول دادن 

 را برگرداند. کلیدمفردا تا او قول داد  ←

 

  جواب دادن 

 .«ساعت سه»او پاسخ داد  پرسید که زمان مالقاتش چه ساعتی است.از او  ←

 

  ایمن، امن 

 .ببند تا در امان باشیرا در خودرو ات کمربند ایمنی ←

 

  حقه، کلک، شعبده بازی 

 او واقعا ما را غافلگیر کرد. بازی حقه کارت ←

 

  به خوبی 
 برقصند. کامال به خوبی وانندتمیوج این ز ←
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 شیر و خرگوش

 

خورد. حیوانات دیگر نگران کشت و میهر روز حیوانات زیادی را میاو کرد. شیر ظالمی در جنگل زندگی می

 بودند که شیر همه آنها را خواهد کشت. 

که هر روز تنها یک حیوان بخوری، آن وقت  دهیحیوانات به شیر گفتند، بیا معامله ای کنیم، اگر تو قول 

 یکی از ما هر روز نزد تو خواهد آمد. بنابراین نیازی نیست تا شکار کنی و ما را بکشی.

اگر هر روز نیایید، قول »خوبی رسید. بنابراین موافقت کرد، اما همچنین گفت، در نظر شیر فکر نقشه این 

 «م که همه شما را روز بعد بکشم.همید

تمام حیوانات  پس. آن را بخورد نستاتوشیر مینتیجه  دررفت یکی از حیوانات نزد شیر میز آن هر روز، بعد ا

 دیگر در امان بودند.

خرگوش  عاقبت، بنابراین وقتی آهسته رفتروز خیلی  آنسرانجام، نوبت خرگوش بود تا نزد شیر برود. خرگوش 

 رسید، شیر عصبانی بود. 

 چرا دیر کردی؟ خرگوش پرسید:شیر با عصبانیت از 

 ، بنابراین خیلی ترسیده بودم.است هشیر گفت که پادشااون . مخفی شده بودم جنگلدر  شیر دیگریمن از 

 را خواهم کشت. اومن ببر، و  نزد شیر دیگر مراشیر به خرگوش گفت، من تنها پادشاه اینجا هستم! 

 کند.که او کجا زندگی میم ن دهنشابه شما م که وشخیلی خوشحال می خرگوش جواب داد:

تهِ چاه خیلی عمیق بود با آبی که در  در وسط جنگل هدایت کرد. خرگوش شیر را به طرف یک چاه قدیمی

 .کندآن پایین زندگی می. شیر کنرا نگاه  آنجا. خرگوش به شیر گفت، بود آن

است. بدون  شیر دیگری که او فکر کرد .آب ببیند دررا  انست صورت خودچاه نگاه کرد، توداخل وقتی شیر به 

نیامد. تمام حیوانات ت بیرون هیچ وق به داخل چاه پرید تا به شیر دیگر حمله کند. او تعلل در یک لحظه شیر

 جنگل از حقه تیزهوشانه خرگوش خیلی خوشحال بودند.داخل  دیگر
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 درس دوم

 

   ماجراجویی 

 ماجراجویی بود.( یک متالطمسواری در آبهای خشن ) ←

 

  نزدیک شدن 

 پسر به مدرسه اش نزدیک شد. ←

 

  با دقت 

 با دقت از پله ها پایین رفت. کودک ←

 

  شیمیایی 

 .کردمواد شیمیایی را ترکیب  دانشمند ←

 

  .ساختن، ایجاد کردن 

 .ساختاو از بلوک های برف یک کلبه اسکیمویی  ←
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  شیطان، بد، شریر 

 شیطانی همه ما را ترساند. چهره ←

 

  آزمایش 

 .دادآزمایشی در کالس علوم انجام  آموزدانش  ←

 

  کشتن 

 کش کشتم. مگس را با مگس ←

 

   آزمایشگاه 

 کند.مادرم در یک آزمایشگاه کار می ←

 

  خندیدن 

 صدای خنده شان در اتاق پر شد. )پیچید( ←
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   بلند 

 او را بشنویم.توانستیم صدای مرد آنقدر بلند بود که همه ما  ←

 

   عصبی، مضطرب، نگران 

 پسر وقتی خبر را شنید، مضطرب شد. ←

 

   سر و صدا 

 سر و صدای زیادی ایجاد کرد.کرد، کودکی که گریه می ←

 

   برنامهپروژه ، 

 بود.کاری بعد از ظهرش، رنگ زدن اتاق به رنگ سبز برنامه  ←

 

  ترسیدن 

 چیزی که در اتاق دید، ترسید. ازعمویم  ←
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  راز، سر 

 گذاشتند.می رازی را با هم به اشتراکداشتند دو پسر  ←

 

  فریاد زدن 

 .برای کار دیر کردمرئیسم سرم فریاد زد چون  ←

 

  بوئیدن 

 دو دوست گل را بو کردند. ←

 

  وحشتناک، خیلی بد 

 اش خیلی بد بود()طرز رفتارش با همکالسی اش رفتار کرد خیلی بد بود.که او با هم کالسی طوری ←

 

  بدتر 
 کسب و کار این ماه بدتر از ماه گذشته بود. ←
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 آزمایشگاه

 

، رفتمی داخل . پدرش همیشه وقتیداخل آن چیستکه خبر نداشت اصال  آزمایشگاهی داشت، اما او« میا»ر پد

به عنوان پروژه هایی برای کار استفاده  از آن )آزمایشگاه( نست که او )پدرش(داکرد. میبست و قفل میدر را می

 در چه موردی هستند.هیچ وقت به میا نگفت که این پروژه ها  کرد. اومی

آزمایش چه  اکنون او در حال انجامدر تعجبم » ،درایستاد و فکر ک ، میا نزدیک در آزمایشگاه شد. اویک شب

رسید. صدا او را ترساند، بنابراین . به نظر شبیه یک خنده شیطانی میناگهان صدای بلندی شنید «عجیبی است

 بازگشت. شبه سرعت به اتاق

گفت:  او )لیز(، دوستش لیز به خانه اش آمد. وقتی لیز رسید، میا در مورد شب قبل براش تعریف کرد. شب بعد

 اوه، این وحشتناکه. 

رفتن به داخل برای خواهد بود. میا  ی؟ ماجراجویی جالبکه داخل آنجا چیستپرسید: چطوره ببینیم لیز 

 اینکه بود. آنها منتظر ماندند تاقفل اما موافقت کرد. طبق معمول در  داشت.احساس اضطراب آزمایشگاه پدرش 

 نکرد. بیا بریم.. لیزا گفت: در را قفل ایشگاه را برای خوردن شام ترک کردپدر میا آزم

پایین رفتند. میا بوی مواد شیمیایی عجیبی را احساس کرد.  از پله هااحتیاط با دخترها ریک بود. آزمایشگاه تا

 چه چیز وحشتناکی بود؟ساختن پدرش در حال 

که میا شب قبل شنیده بود. اگر  شیطانی شنیدند. حتی بدتر از اون چیزی بودای صدای خنده آنها ناگهان، 

 برای کمک فریاد زد.داد. می کاری انجامباید ؟ میا میخواست آنها را بکشد، چی ییهیوال

 را فهیمده باشید. رازم، نه، باید دوید و چراغ ها را روشن کرد. او گفت: اوه پدر میا به داخل اتاق

 .هیوالی شما سعی کرد تا ما را بکشدمیا گفت: 

خنده دیگه به نظر آن دستش داشت. عروسک خندید.  توی یی؟ عروسک زیباپرسید: هیوال؟ منظورت این است

االن نی این را اتوموقع بهت بدم، اما میآن خواستم . این را برای تولدت درست کردم. مینرسید خیلی شیطانی

 خوشت بیاد. داشته باشی. امیدوارم از اون
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 درس سوم

 

   بیگانه، موجود فضایی 

 موجود فضایی با اهداف دوستانه آمد. ←

 

  در میان، در بین 

 های سبز بود.بین سیبدر  یسیب قرمز ←

 

  جدول، نمودار 

 کردیم.ما از یک نمودار استفاده کردیم تا ببینیم چقدر پیشرفت  ←

 

  ابر 

 آسمان پر بود از ابرهای سفید. ←

 

  فهمیدن، درک کردن 

 بفهمد.هنری نتوانست پیام را  ←



 لوح زبان افرا دانش                                                                                              واژه ضروری زبان انگلیسی 4000   

 

  توصیف کردن، شرح دادن، تعریف کردن 

 نگارنگ با ربان طالیی و یک ستاره وصف کردند.درخت شان را ر آنها ←

 

  هر زمانی، همیشه، هر وقت، تا کنون 

 بود که تا به حال داشتم.چیزی  ترینجالباسکی رفتن در زمستان گذشته  ←

 

  شکست خوردن، ناموفق بودن 

  شکست خورد، ناراحت بود. چون در به دست آوردن شغل ←

 

  دوستانه، صمیمی 

 دختر آمدند. نزد مهربانحیوانات  ←

 

  رتبه، درجه، نمره 

 ام کسب کنم.فق شدم تا نمرات خوبی در کارنامهمن مو ←
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   به جای، در عوض 

 هویج خورد. ،اون به جای بستنی ←

 

   کتابخانه 

 مدرسه، پر از کتاب است. داخلکتابخانه  ←

 

   سیاره 

 .ای است با یک حلقه به دورشل سیارهزح ←

 

   گزارش، مشق، تکالیف 

 مشکل داشت. )گزارش( کارن در نوشتن تکالیفش ←

 

  چندین، بیش از دو عدد اما نه خیلی زیاد 

 بخواند.چندین کتاب برای کالس  مجبور بود او ←
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  افتن پاسخحل کردن، ی 

 آموزان توانستند به سادگی مسئله ریاضی را حل کنند.تمام دانش ←

 

  ناگهان، به طور اتفاقی 

 ناگهان از کیکی که دوستانم برایم آورده بودند، غافلگیر شدم. ←

 

  فرض کردن، گمان بردن، حدس زدن 

 م.وبر خانهکنم که باید االن به فکر می ←

 

   جهان، دنیا 

 گیری نیست.ن آنقدر بزرگ است که قابل اندازهجها ←

 

  دیدن 
 مایکل دوست دارد تا خودش را در آینه ببیند. ←
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 گزارش

 

 فکر کرد. اشینشست و در مورد پروژه گروهبین کتاب ها کتابخانه لی در 

حتی بخش مربوط به خودش را شروع نکرده بود! جَک و  تحویل دهند، اما اورا آن به زودی آنها مجبور بودند 

است تا آنها خونمی« لی»مینطور خیلی زرنگ بودند و هآنها خت کار کرده بودند. سآنها کِلِر در گروهش بودند. 

 نمره بدی بگیرند.

ه نقشر کل توصیف کرد.خوبی  صفات را باچیزها خوبی نوشت و بسیار جمله های زیاد  گزارش را نوشت. او جک

 داد.انجام میرا باید بخش خودش از پروژه  «لی». حال، ها کشیدخوبی از ستاره

 را شروع کنم. )ماکت( لی فکر کرد: خوب، من به گمونم باید مدلم

 هاانست هیچ یک از نمودارنتو ، امابخواندساختن مدلی از سیاره ها خیلی سخت بود. لی سعی کرد چندین کتاب 

 انستم یکتوو گفت. ای کاش میگذاشت  . سرش را روی میزرد خواهیم شد به خاطر من. لی گفت: درک کندرا 

 نم.اباشم درموردش بخو ره رو ببینم، به جای اینکه مجبورسیا

عجیب شد!  سفینه د، از سقف رد شد، و دقیقا وارد یکش کندهلی از صندلی اش  .ظاهر شدناگهان، نور روشنی 

 ؟. درخواست کمک کردیالم، بچهگفت: س ایموجود بیگانه

به لی در حل  کهگفت. موجود بیگانه موافقت کرد  مهربانبه موجود بیگانه اش را همه چیز در مورد پروژهلی 

به تو کمک کنم تا مدلی از  نماتوکنیم تا جهان را ببینیم. بعد، میفضا پرواز می دراول، ما »کمک کند.  مشکلش

 را بسازی. امسیاره

مریخ را دیدند. لی خیلی هیجان زده بود. سپس رفتند. از ماه گذشتند. داشتند از میان ابرها می آنهاخیلی زود، 

 ت.شبه جای یک نمره بد، گروهش بهترین پروژه تا به حال را خواهد دا

نه است. در راه برگشت، به لی کمک کرد تا مدلی از سیاره مریخ انه در نهایت گفت: وقت رفتن به خاموجود بیگ

 در زمین بودند. آنها. خیلی زود بسازد

 خداحافظی کرد. مدلش را گرفت و با دوست جدیدشلی گفت: متشکرم. مدلم خیلی عالی خواهد شد! بعد 
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