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  درس اول

   نگران، مضطرب  

  او نگران بود كه به موقع به قرارش نرسد. ←

  خيلي بد، افتضاح، ترسناك  

 ديشب اجراي او خيلي بد بود. ←

  شامل بودن، در برداشتن، عبارت است از  

 هاي امروز براي ناهار شامل پيتزا، همبرگر و هات داگ بود.انتخاب ←

  ل داشتن، تمايل داشتن، آرزو كردنخواستن، مي  

 خواهد.اي بزرگ و مقدار زيادي پول ميخواهرم خانه ←

  مشتاق، حريص، پر اشتياق  

 مرد مشتاق بود تا در مورد خبرهاي خوب صحبت كند. ←
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  خانواده، خاندان  

  خانواده ما، از پدرم، مادرم و من تشكيل شده است. ←

  قصد، نيت، هدف، برنامه  

  قصد او ديدار از ايتاليا در تابستان آينده است. ←

  منظره، چشم انداز  

  منظره حومه شهر، بسيار سبز است. ←

  بلند كردن، باال بردن، برداشتن  

  مرد تالش كرد تا جعبه را بلند كند. ←

  بار كردن، بار زدن، بارگيري كردن  

  ها را داخل يك كاميون بار زد.مرد جعبه ←
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   ريه، شش  

 هاي قوي ضروري است.براي يك زندگي سالم، داشتن ريه ←

   حركت، تكان، اشاره  

 اي كرد.افسر پليس با دستش اشاره ←

    سرعت، تندي، گام  

  من در مسابقه با سرعت كمتري نسبت به دوستم دويدم. ←

   با ادب، مؤدب، با تربيت  

  حظه (با فكر) رفتار كرد.پسر خيلي مؤدب بود: او بسيار با مال ←

  داشتن، دارا بودن، مالك بودن  

  عموي من سه گوسفند، يك مرغ، يك گاه و يك سگ دارد. ←
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  سرعت، سريعبه  

  ها حركت كرد.قطار به سرعت روي ريل ←

  اشاره كردن، اظهار كردن، سخن گفتن، بيان كردن  

 در حال ياد گرفتن بودند. آموزان چقدر سريعمعلم اظهار نمود كه دانش ←

  جستجو كردن، طلب كردن، پيگيري كردن  

 روم.اگر مشكلي داشته باشم، به دنبال مشورت خواهرم مي ←

  درخشيدن، روشن شدن، تابيدن  

  ها در اتاق تاريك در حال درخشيدن هستند.شمع ←
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ماه دوازده  
  

اش، آنا، احساس كرد. او نسبت به دختر خواندهاش زندگي ميتر خواندهاش با دختر و دخزن بسيار بدي در خانواده

دري آنا داد. در يك شب سرد ماه ژانويه، نامااش كاري انجام نميكرد، در حالي كه ناخواهريتنفر داشت. آنا، كار مي

  خواهد. برو و تعدادي پيدا كن.ات گل ميگفت: ناخواهري

رفت. سوزاند. او به خاطر برف آهسته راه ميهايش را ميرد نبود. هواي سرد ريههاي سآنا نگران قدم زدن در زمين

  ها تعريف كرد.خيلي زود گروهي از افراد را ديد. گروه شامل دوازده نفر بود. آنا براي آنها در مورد گل

ا دستش بمت او آمد و يكي از آنها گفت كه آنها دوازده ماه سال هستند و به آنا كمك خواهند كرد. ماه ژانويه به س

د ماه حركتي انجام داد. روزهاي ماه به سرعت گذشتند تا اينكه ماه فوريه آمد. فوريه هم به ماه سرعت بخشيد. بع

  ها در زمين رشد كردند.مارس آفتاب درست كرد و گل

ك يدوازده مرد  توانست آن را بلند كند. سپس از آنهاي زياد كرد كه به سختي ميآنا آنقدر سبدش را پر از گل

اش نشان دهد. موقع ها را به نامادريتشكر سريع اما مؤدبانه كرد و به خانه برگشت. او خيلي مشتاق بود تا تمام گل

ناخواهري  واش تعريف كرد. نامادري ها را روي ميز ريخت. بعد در مورد دوازده مرد براي نامادريبرگشت به خانه، او گل

دند و هيچ ازده مرد بگردند. قصد آنها درخواست هديه بود. آنها گشتند و گشتند. آنها گم شآنا رفتند تا دنبال آن دو

  وقت راه بازگشت به خانه را پيدا نكردند. آنا با خوشحالي به تنهايي زندگي كرد.
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 درس دوم

 

   آوردن، رساندن  

  .خواهد آوردها را داخل اسكار تمام جعبه ←

 

  قلعه، دژ، قصر  

 ها پيش ساخته شده بود.سالقلعه  ←

 

  دستور دادن، فرمان دادن  

 ژنرال به ارتشش دستور داد تا حمله كنند.  ←

 

  مشاوره دادن، نصيحت كردن، راهنمايي كردن  

 معلم به آن دختر در مورد مشكالتش مشاوره داد. ←

 

  اطمينان دادن، مطمئن كردن، تضمين دادن  

 د كه سالم بمانيم.كنخوردن غذاي خوب تضمين مي ←
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  انفجار  

 تواند خسارت زيادي به بار آورد.اي مييك انفجار هسته ←

 

  جواهرات  

 رسيد.آن زن با لباس و جواهرات زيبايش، زيبا به نظر مي ←

 

  به زمين نشستن  

  سالمت به زمين نشست.چترباز به ←

 

  شهاب سنگ  

 ديدم. اب سنگشهيك من ديشب در آسمان  ←

 

  هيوال  

 هيوال همه افراد را در روستا ترساند. ←
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   شمالي  

 در كشورهاي شمالي هوا خيلي سردتر از اينجاست. ←

 

    دور دست، دور، دور افتاده  

 كشد.رسيدن به آن جزيره دور افتاده روزهاي زيادي طول مي ←

 

   جنوبي  

  .تائگو در بخش جنوبي شبه جزيره كره قرار گرفته است ←

 

   مجسمه  

 امروز مجسمه زيبايي از يك شير را ديدم. ←

 

  بخار  

 شود.توانستيم ببينيم كه بخار از آب در حال جوشيدن بلند ميمي ←
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  پذيرفتن، اطاعت كردن، تسليم شدن  

 هاي مادرش را پذيرفت و تكاليفش را انجام داد.او خواسته ←

 

  معبد  

 ا كنند.مردم به معبد رفتند تا دع ←

 

  فوقاني، بااليي  

  يك اتاق زير شيرواني در بخش بااليي ساختمان قرار دارد. ←

 

  علف هرز  

 هاي هرز زشت بود.حياط خانه پر از علف ←

 

  بال  
  ها پرواز كند.هايش استفاده كرد تا بر فراز آبپرنده از بال ←
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  اژدها
  كرد.وبي دور دست زندگي ميهاي جناي در كوهاژدهاي شروري در قلعه

ا خواهم همين حاال به من غذا بدهيد، وگرنه شما ر«روزي هويال در شهر به زمين نشست. اژدها به مردم دستور داد: 

را بر روي  هايش توانست كامال پر از بخار گرم شود، و آناژدها بالهايش بر باالي مردم بلند كرد طوري كه ريه» خورد!

  بديل به يك مجسمه سنگي شد.مردم دميد. مردي ت

  مردم قبول كردند و براي او غذا آوردند. اژدها تمام آنها را خورد و رفت.

  مردم پسركي را فرستادند تا پيرمرد عاقل كمك بگيرد. او در يك معبد سكونت داشت.

ر قرار است ب يك شهاب سنگ«پسرك در مورد اژدها براي پيرمرد تعريف كرد. بعد، مرد پير پسر را راهنمايي كرد

ن از آن روي آسمان شمالي بيافتد. انفجار عظيمي ايجاد خواهد شد. شهاب سنگ را پيدا كن و آن را براي من بياور. م

  كنم تا براي شما شمشيري بسازم.استفاده مي

  پسر همان كاري كه پيرمرد خواسته بود انجام داد. خيلي زود شمشير آماده شد.

هايي بپوشانيد كه اژدها استفاده كنيد. اما مراقب باشيد. شما بايد خودتان را با علفيمرد گفت: از اين براي كشتن 

  دهد.بوي بدي مي

انست دم اژدها پسر براي روزهاي زيادي به سفر رفت و قلعه را پيدا كرد. او به طبقه باال رفت و دري را باز كرد. او تو

  خيلي خوشحال بودند مكشت و به شهرش بازگشت. مرد را ببيند. او در حال خواب بود، بنابراين پسرك او را
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 درس سوم

 

   تير، پيكان، فلش  

  تير در هوا پرواز كرد و به هدف خورد. ←

 

  مبارزه، نبرد، جنگ  

 مبارزه روزهاي زيادي ادامه يافت. ←

 

  كمان  

 او با يك تير و كمان به شكار رفت. ←

 

  شجاع، دلير  

 ر را از ساختمان در حال سوختن نجات داد.آتشنشان شجاع دخت ←

 

  رئيس، فرمانده  

 فرمانده افراد را در ميان كوهستان هدايت كرد. ←



 جلد دوم                                                                      لوح زبان افرا دانش -  واژه ضروري زبان انگليسي ٤٠٠٠   

 

  ضرر، اشگال، بي فايدگي، بي بهره، وضعيت نامطلوب  

 مايك دچار وضعيت بدي در مسابقه شده بود، چون زانوهايش آسيب ديد. ←

 

  دشمن  

 پادشاهي شد.دشمن آماده حمله به قلمرو  ←

 

  ورودي  

 دروازه قفل بود، بنابرابن بيل مجبور شد تا ورودي ديگري پيدا كند. ←

 

  به سختي، به ندرت  

 رفتم.به سختي كنسرت را ديدم چون بايد زود مي ←

 

  قصد داشتن، خواستن  

 قصد دارم دانشگاه را در سه سال به پايان برسانم. ←
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   خنده، قاه قاه، شوخي  

  هايش از خنده بتركند.شوخي سوزان باعث شد هم كالسي ←

 

   هيزم، چوب براي آتش، كنده  

 آتش بسيار كوچك بود، بنابراين مقداري بيشتري هيزم (كنده) به آن اضافه كرديم. ←

 

   ارتش  

 بعد از اينكه دبيرستان را تمام كردم به ارتش پيوستم. ←

 

   اطاعت كردن، فرمان بردن  

 كند. حاال توي دردسر افتاده است.هر كوچكم از مادرم، اطاعت نميخوا ←

 

  حفظ كردن، ضامن كردن، تأمين كردن  

 ها مطالعه قادر به تضمين يك نمره خوب در امتحانم بودم.من بعد از هفته ←
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  ثابت، تحت كنترل  

 مشكل سخت بود اما او تحت كنترل نگه داشت و آن را حل كرد. ←

 

  ماد داشتناعت  

  كنند.من به دوستانم اعتماد دارم، آنها اسرار مرا براي ديگران تعريف نمي ←

 

  پيچ دادن، پيچ خوردن  

 او اسپاگتي را دور چنگالش پيچاند. ←

 

  مگر اينكه، جز اينكه  

 تواني با دوستانت بازي كني.اگر اتاقت را تميز نكني، نمي ←

 

  اسلحه  

  ال به عنوان يك سالح استفاده شده است.شمشير براي هزاران س ←
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  مبارزه ترموپيل

  اين يك داستان واقعي است. ساليان گذشته در يونان اتفاق افتاد ....

آنها در شرايط بدي ». ما بايد بجنگيم«فرمانده سربازان اسپارتايي به لشكر كوچكش از مردان شجاعش گفت: 

  انده بودند. ارتش پارس صدها هزار سرباز داشت.بودند. تنها سيصد نفر از آنها باقي م

توانست به سادگي از آن خوردند مگر اينگه بتوانند يك ورودي كوچك را حفظ كنند. دشمن نميآنها شكست مي

  عبور كند. آنها قصد داشتند تا دشمن را اينجا متوقف كنند. فرمانده و مردانش براي مبارزه آماده شدند.

دانست يني از ارتش دشمن به دور تپه حلقه زدند. فرمانده با خنده با دشمن روبرو شد. او مهاي طوالخيلي زود، صف

  ها به رهبرشان اعتماد داشتند و از او اطاعت كردند.ها و مهارت مردانش بهتر بود. اسپارتكه اسلحه

ياورند. بسپرهايشان را باال  هايشان تير شليك كردند. فرمانده به مردانش گفت كهدر ابتدا، سربازان دشمن از كمان

  تيرها درون سپرها گير كردند اما به هيچ يك از مردان آسيب نزدند.

هاي كنده ها حمله كردند. فرمانده آنها را غافلگير كرد. نيروهاي اوهاي بلند به اسپارتسپس سربازان دشمن با نيزه

  درخت را به طرف دشمن غلتاندند. 

  ا وجود اينكه آنها اصال نخوابيدند، فرمانده و مردانش استوار ماندند.آنها براي سه روز جنگيدند. ب

آنها  ها پيدا كرد. فرمانده و تمام مردانش كشته شدند. با وجود اينكهاما دشمن راهي براي ضربه زدن به اسپارت

  شكست خوردند، نبرد ترموپيل يكي از مشهورترين نبردها در تاريخ است.
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