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 اول درس اصطالحات و لغات

 
 کجاست؟ اهل نیکول -۱

 رفت؟ مسافرت به کسی چه با برایان -۲

 (چطوره؟ حالت)چطوری؟ -۳

 خوبم خیلی -۴

 .است برایان اسمم -۵

 .هستم کانادا اهل -۶

 استانی؟ کجایی؟چه اهل -۷

 .برزیل رفتم گذشته لسا -۸

 واقعاً؟ -۹

 واااای -۱۰

 کردی؟ مسافرت تنها آیا -۱۱

 .رفتم دوستانم با -۱۲

 .گذشت خوش بهمون خیلی -۱۳

 .(شد تنگ برات دلمون)بود خالی خیلی جاتون -۱۴

 .میومدی بود خوب -۱۵

 .بود( مفرح)باصفا خیلی -۱۶

 کن گوش -۱۷

 ...که بهتره -۱۸

 ...دادن ترجیح -۱۹

 کردن رفتن به عشرو -۲۰

1. Where is Nicole from?                   
2. Who did Brian travel with?                   
3. How's it going?                   
4. Pretty good 

5. My name's Brian. 

6. I'm from Canada. 

7. Where are you from?         What 
province?                   
8. I went to Brazil last year. 

9. Really?                   
10. Wow! 

11. Did you travel alone?                   
12. I went with friends. 

13. We had a great time. 

14. We missed you a lot. 

15. You should have come. 

16. It was fun. 

17. Listen 

18. I'd better.... 

19. I'd rather....=I prefer... 

20. I'd better get going. 

21. I'd rather stay home. 

22. I prefer to stay home. 
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 .بمونم خونه میدم ترجیح -۲۱

 .بمونم خونه میدم ترجیح -۲۲

 گرامری درکاربرد فقط آخر دوجمله تفاوت：توجه

 .آید می to بدون دیگری و to با یکی.است

 

 

 

 :دوم درس اصطالحات و لغات

 

 
 

 میگردد؟ کسی چه دنبال به اول -۱

 دارد؟ برتن چیزی چه( او)خانم آن -۲

 ..ببخشید -۳

 .میگردم خانمم بدنبال -۴

 (هست؟ چطور ظاهرشون)هستند ای قیافه چه ایشان -۵

 .هستند الغر و بلند قد، خب -۶

 دارند؟ قرمز موی ایشان آیا -۷

 .دارند پررنگ ای قهوه موی خانمم -۸

 آبی دامن یک -۹

1. Who is he looking for?                   
2. What is she wearing?                   
3. Excuse me 

4. I'm looking for my wife. 

5. What does she look like?                   
6. Well, she's tall and thin. 

7. Does she have red hair?                   
8. My wife has dark brown hair. 

9. A blue skirt 

10. A white blouse 
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 سفید بلوز یک -۱۰

 (همسرتونند؟)هستند پرو کناراتاق که ایشان آیا -۱۱

 .میخواهند را پالتو آن که میزنم حدس -۱۲

 .کنم پیدا رو خانمم نمیتونم -۱۳

 قرمزه؟ موهاشون -۱۴

 .پررنگه ای قهوه موهاش -۱۵

 هستند همونی ایشان آیا) اونجاند؟ که هستند ایشون -۱۶

 (اونجاست؟ که

 

11. Is that her by the changing room?                   
12. I guess she wants that coat. 

13. I can't find my wife. 

14. Is her hair red?                   
15. Her hair is dark brown. 

16. Is that her over there?                   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم درس اصطالحات و لغات
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 شبیه، مشابه -۱

 هستند؟ شبیه هم به چگونه آنها -۲

 (مری فرزندان)مری های بچه -۳

 دارند؟ تفاوت باهم چگونه آنها -۴

 دوقلو دختران -۵

 بودن هم شبیه -۶

 ها انسان و اشیاء بین تفاوتهای هاو شباهت تشخیص -۷

 واقعیتش، حقیقتش -۸

 .دارند متفاوتی خیلی های شخصیت آنها -۹

 (ای؟ شیوه درچه)چطوری؟ -۱۰

 اجتماعی درروابط بنفس اعتماد دارای، صمیمی -۱۱

 پرچانه، وراج، پرحرف -۱۲

 ؟(چی)چطور خواهرش -۱۳

 .تراست جدی آلیس -۱۴

 .باشد....میتواند او -۱۵

 .بشه(صبر کم) حوصله بی خیلی میتونه -۱۶

 وقتها بعضی -۱۷

1. similar 
2. How are they similar?                   
3. mary's children 
4. How are they different?                   
5. twin girls 
6. Look alike 
7. tell somebody/something apart 
8. Actually 

9. They have very different personalities. 

10. in what way?                   
11. outgoing 
12.Talkative 
13. What about her sister?                   
14. Alice is more serious. 

15. She can be... 

16. She can be very impatient. 

17. Sometimes 

18. I see they both like to draw. 

19. to draw 
20. to paint 

21. They are both very creative. 
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 .کنند طراحی دارند دوست هردوتاشون که میبینم -۱۸

 کردن طراحی -۱۹

 کردن آمیزی رنگ -۲۰

 .هستند خلّاق خیلی هردوتاشون -۲۱

 دارند دوست خیلی.)هستند کردن درست چیز عاشق -۲۲

 (بسازند چیز که

 ؟(مشابه)هستند شبیه خیلی آیا -۲۳

 .است( برو دل تو و ملیح)ناز ولی بازیگوش خیلی ماتیلدا -۲۴

 .است شتنیدا دوست و باهوش او -۲۵

 ؟.....خداوند -۲۶

 .کنه حفظشون خدا -۲۷

 

22. They love to make things. 

23. Are they very similar?                   
24. Matilda is very playful but cute. 

25. She is smart and lovely. 

26. May God…?                   
27. May God protect them?                   

 چهارم درس اصطالحات و لغات

 
 است؟ کاری چه انجام درحال او -۱

 میدهد؟ انجام کاری چه تلفنش روی اغلب او -۲

 میکنی؟ چیکار داری -۳

 .میفرستم ایمیل یک دارم فقط -۴

 ها ایمیل ارسال برای تون تلفن از همیشه شما آیا -۵

 میکنید؟ استفاده

 بازی پیامک)میزنند  پیامک روزها این دوستانم همه -۶

 .(میکنند

1. What is he doing?                   
2. What does he often do on his 
phone?                   
3. What are you doing?                   
4. I'm just sending an e- mail. 

5. Do you always use your phone to send        
e- mails?                   
6. All of my friend text these days. 

7. That e- mail was to my dad. 

8. What else…?                   
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 .بود پدرم به ایمیل آن -۷

 ؟...چی دیگه -۸

 میکنی؟ استفاده چیزی چه برای تلفنت از دیگه -۹

 .میکنم استفادش کردن بازی گیم برای اغلب -۱۰

 دوستانم از خیلی -۱۱

 ,...(تبلت ، گوشی)نمایش صفحه -۱۲

 .کهکوچی حد از بیش نمایش صفحه بنظرم -۱۳

 اجتماعی های شبکه -۱۴

 البته، حتما، قطعا -۱۵

 (وقت همه)همیشه -۱۶

 ...، راستی  ، میگم -۱۷

 .نیستیم دوست آنالین بصورت ما -۱۸

 ...نمیکنم فکر ، ...فکرنکنم -۱۹

 

9. What else do you use your phone 
for?                   
10. I often use it to play games. 

11. a lot of my friends 
12. Screen 

13. I find the screen too small. 

14. Social networking 
15. sure 
16. All the time 
17. Say 

18. We are not friends online. 

19. I don't think … 

 

 
 

 

 پنجم درس اصطالحات و لغات
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 است؟ کرده امتحان مکزیکی غذاهای کسی چه -۱

 بروند؟ کجا که میگیرند تصمیم آنها -۲

 ای؟ کرده امتحان را ......تابحال آیا -۳

 ای؟ بوده .....تابحال آیا -۴

 ای؟ بوده اصفهان تابحال آیا -۵

 .بخواهم آسیایی غذاهای فکرکنم -۶

 چطوری؟ لندیتای( غذاهای) با -۷

 .ام نکرده امتحان را تایلندی غذاهای هرگز من -۸

 .است من محبوب غذای این -۹

 فرنگی رشته ، ماکارونی -۱۰

 (ها) غذا -۱۱

 انگیز شگفت -۱۲

 .بلدم( توپ)خوب جای یه -۱۳

 داری؟ ذهنت تو جایی -۱۴

 ....(میشود نامیده) ....نام به هست جایی یه -۱۵

 .تمیبینم اونجا ، باشه -۱۶

1. Who has tried Mexican food?                   
2. Where do they decide to go?                   
3. Have you ever tried…?                   
4. Have you ever been to…?                   
5. Have you ever been to Esfahan?                   
6. I think I want Asian food. 

7. How about Thai?                   
8. I've never tried Thai food. 

9. It's my favorite dish. 

10. noodle 
11. Dish(es) 
12. amazing 

13. I know a great place. 

14. Do you have a place in mind?                   
15. There's a place called.... 

16. Ok, I'll meet you there. 

17. I feel like French food. 

18. To die for... 

19. Do you know a nice place?                   
20. I'm getting hungry. 
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 فرانسوی غذای هوس) میخواد فرانسوی غذای دلم -۱۷

 .(کردم

 یا زدن لک چیزی برای دل ....چیزی برای مردن -۱۸

 ...رفتن ضعف

 بلدی؟( زیبا) قشنگ جای -۱۹

 ...میشوم گرسنه دارم -۲۰

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششم درس اصطالحات و لغات
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 داری؟ نیاز چی -۱

 چی( ایتالیایی غذای نوعی) بروسکتا کردن درست برای -۲

 داری؟ احتیاج

 میدی؟ انجام کاری چه مالیدی نان به سیر اینکه از بعد -۳

 میکنی؟ درست چی داری -۴

 (ایتالیایی غذای نوع یک)بروسکتا -۵

 ای؟ کرده امتحانش حاال تا -۶

 میکنی؟ درستش چطوری -۷

 .کنید بریان یا کباب را نان ، اول -۸

 ... شوید مطمئن ، کنید حاصل اطمینان -۹

 هردوطرف -۱۰

 (کنید سیرمالی را نان) بمالید سیر نان به -۱۱

 (خوبه بوش) میده خوبی بوی -۱۲

 .بریزید زیتون روغن نان روی بعدش -۱۳

 نریزید ازحد بیش -۱۴

 (کم)کمی یک فقط -۱۵

 آن بعداز ، بعدش -۱۶

 اضافه)قراربدهید  شده خرد فرنگی گوجه مقداری -۱۷

 (روش بگذارید ، کنید

 نهایتاً ، سرانجام -۱۸

1. What do you need?                   
2. What do you need to make 
bruschetta?                   
3. What do you do after you rub the bread 
with garlic?                   
4. What are you making?                   
5. bruschetta 
6. Have you ever tried it?                   
7. How do you make it?                   
8. First, grill the bread. 

9. Make sure … 
10. Both sides 
11. Rub the bread with garlic 
12. It smells good 
13. Next, pour olive oil on the bread 
14. Don't pour too much 
15. Just a little 
16. After that 
17. Put on some chopped tomatoes 
18. Finally 
19. Add salt 
20. Pepper 
21. Basil leaf 
22.Try one 
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 .بیفزایید نمک -۱۹

 فلفل -۲۰

 ریحان برگ -۲۱

 (بزن)کن امتحان یکی -۲۲

 

 هفتم درس اصطالحات و لغات

 
 رسانی خدمت و پذیرایی)میکند؟ سرو چیزی چه او -۱

 (کردن

 نمیاد؟ خوشش ازچی ها رستوران درمورد -۲

 (میخواد؟ چی دلت)کردی هوس چی، خب -۳

 امتحان هست مترو ستگاهای کنار که جدیدی رستوران -۴
 ای؟ کرده

 است؟.....منظورتون -۵

 نوشته بزرگ باحرف که اسامی.)است رستوران نام -۶
 .(هستند خاص اسم میشوند

 صورتی رنگ -۷

 خودشه، آره -۸

1. What does he serve?                   
2. What doesn't he like about 
restaurants?                   
3. So, what are you in the mood for?                   
4. Have you tried that new restaurant near the 
subway station?                   
5. You mean…?                   
6. Pink Peppercorn 
7. Pink 

8. Yeah, that's the one. 

9. No, I haven't yet. 
10. What's it like?                   
11. It's pretty good. 
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 .(نکردم امتحانش)هنوز نه -۹

 ؟(جاییه)چیزیه جور چه -۱۰

 .خوبه خیلی -۱۱

 (یکنندم پذیرایی، میکنند سرو)میدهند.... آنها -۱۲

 (فرنگی رشته)ماکارونی و( کاری)هندی زردچوبه -۱۳

 (ها)غذا -۱۴

 (است معقول.)است منطقی هایشان قیمت -۱۵

 ....اکثر...بیشتر -۱۶

 داشتن قیمت، داشتن ارزش، ارزیدن -۱۷

 نظر از)هست  چطوری( پذیرایی، خدمات)سرویس -۱۸
 ( کیفیت و خصوصیت

 .است کند خیلی( پذیرایی)سرویس -۱۹

 اما، ولی، وإال -۲۰

 قشنگیه جای -۲۱

 .کنم امتحانش کنم فکر -۲۲

 میزنی؟ حرف داری.....درمورد آیا -۲۳

 هست؟.....منظورت آیا -۲۴

 .نیست بد هاشون قیمت -۲۵

 (محشره.)بنظرمیرسه عالی -۲۶

 .نیست (محشر)توپ خیلی پذیرایی -۲۷

 (داره امتحان ارزش)ارزه  می امتحانش به ولی -۲۸

 

12. They serve... 
13. Curries and noodles 
14. dishe(s) 

15. Their prices are reasonable. 
16. most of 
17. cost 
18. What's the service like?                   
19. the service is really slow 
20. But otherwise 
21. it's a nice place 

22. I think I'll try it. 
23. Are you talking about …?                   
24. Do you mean…?                   
25. Their prices aren't bad. 

26. That sounds great. 

27. The service isn't so great. 

28. But it is worth a try. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشتم درس اصطالحات و لغات
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 کدام -۱

 آن نظیر غذاهای پ کوکو، آش)جانبی یا فرعی غذای -۲

 (سرسفره

 مشتری -۳

 دادن سفارش -۴

 غذا پیش -۵

 میدهد؟ سفارش چیزی چه او -۶

 ...به آمدید خوش -۷

 غذاخوری یا رستوران نام( درس دراین) -۸

 بدهید؟ سفارش تا هستید آماده -۹

 رمدا میل ...من -۱۰

 (روغن در)کردن سرخ -۱۱

 (روغن در)شده سرخ جوجه -۱۲

 (شده نرم) شده له زمینی سیب -۱۳

 باریکه باریکه بصورت کرده سرخ زمینی سیب -۱۴

 شده بخارپز برنج -۱۵

 .میخورم بخارپز برنج -۱۶

1. Which 

2. Side dish 

3. Customer 

4. Order 

5. appetizer 

6. What does he order?                   
7. Welcome to ....  

8. Zippy's 

9. Are you ready to order?                   
10. I'd like... 

11. fry 

12. fried chicken 

13. mashed potatoes 

14. French fries 

15. Steamed rice 

16. I'll take steamed rice. 

17. Anything to drink?                   
18. I'll have the peach iced tea 

19. Anything else?                   
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 دارید؟ میل نوشیدن برای چیزی -۱۷

 (خورد خواهم.)میخورم یخ با همراه هلو طعم با چایی -۱۸

 (میخواهید؟)دارید میل دیگری چیز -۱۹

 کنید؟ شروع غذا پیش یک با که دارید میل آیا -۲۰

 (میکنم ذخیره)میگذارم جا دسر برای دارم، نه -۲۱

 فضا ، جا ، اتاق -۲۲

 

20. Would you like to start with an 

appetizer?                   
21. No, I'm saving room for dessert. 

22. room 

 

 نهم درس اصطالحات و لغات

 
 چیه؟ لیال مشکل -۱

 میکنه؟ پیشنهاد چی تریسی -۲

 .(ندارم خوبی خیلی احساس) نیست خوب خیلی حالم -۳

 (چیه؟ مشکل)شده؟ چی -۴

 دارم درد گلو -۵

 .بده خیلی این -۶

1. What is Leila's problem?                   
2. What does Tracey suggest?                   
3. I'm not feeling too well. 

4. What's the matter?                   
5. I have a sore throat. 

6. That's too bad. 

7. I hope it's not the flu. 



https://telegram.me/ielts_roadmap 

15 
 

 .نباشه آنفلوآنزا امیدوارم -۷

 ای؟ دکتررفته -۸

 واقعاً خوبم، نه -۹

 .باشم اخوردهسرم فقط کنم فکر -۱۰

 .دارید شماتب -۱۱

 (پیشنهاد)کنی؟ استراحت خونه نمیری چرا -۱۲

 خوبیه فکر ، فکریه خوب -۱۳

 میشه)کنی؟ برداری یادداشت برامن کالس تو میشه -۱۴

 (بنویسی جزوه برام

 حتماً -۱۵

 بشه خوب حالت زودتر امیدوارم -۱۶

 تشکر ،ممنون -۱۷

 تبادل ، کردن بدل و رد ،معاوضه -۱۸

 چیه؟ چیه؟گیر مشکل -۱۹

 .دارم سردرد -۲۰

 نه است پیشنهاد) نمیخوری؟ آسپرین قدری چرا -۲۱

 .(بپرسد را علت بخواهد اینکه

 بزنم؟ زنگ بهت بعداً میتونم -۲۲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Have you seen a doctor?                   
9. No, I'm fine, really. 

10. I think I just have a cold. 

11. You have a fever. 

12. Why don't you go home and 
rest?                   
13. Good idea. 

14.  Can you take notes for me in 
class?                   
15. sure 

16. I hope you feel better soon. 

17. Thanks 
18. Exchange 
19. What's wrong?                   
20. I have a headache. 

21. Why don't you take some 
aspirin?                   
22. Can I call you later?                   
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 دهم درس اصطالحات و لغات

 
 میکنی؟ فکر چیه؟چی نظرت -۱

 بده؟ انجام باید کاری چه رضا میکنید فکر -۲

 بدهد؟ انجام نباید کاری چه مایک میکنه فکر او -۳

 .ام شده خسته خیلی خراوا این -۴

 .باشم داشته کافی انرژی نمیرسه بنظر اصالً -۵

 (بپیوندم)بشم؟ عضو باشگاه برم -۶

 گرون ممکنه.)باشند( پرهزینه)گران میتوانند باشگاهها -۷

 (باشند

 درمنزل که داره وجود هم ای ساده( های شیوه)راهها -۸

 .کنید( نرمش)تمرین

 چی؟ مثل -۹

 ...ودمب شما جای اگر من -۱۰

 موسیقی با یا میرفتم باال ها ازپله بودم تو جای اگه من -۱۱

 و میزدم بشکن آهنگ با منظورش) .میکردم بازی

 ....(میخوندم

 و بدی انجام باشه( فعال)اکتیو که کاری یه باید شما -۱۲

 .ببری لذت

 میخوابی؟ کافی اندازه به آیا -۱۳

 .میخوابم روز در ساعت ده حدود -۱۴

1. What do you think?                   
2.  What do you think Reza should 
do?                   
3. What does she think Mike shouldn't 
do?                   

4. I've been so tired lately. 

5. I never seem to have enough energy. 

6. Should I join a gym?                   
7. Gyms can be expensive. 

8. There are simple ways to exercise at home. 

9. Like what?                   
10. If I were you... 

11. If I were you, I'd climb the stairs or play to 

music. 

12. You should do something active that you 

enjoy. 

13. Are you getting enough sleep?                   
14. I sleep about ten hours a day. 

15. That's too much. 

16. Getting too much sleep can make you feel 

tired. 

17. You should try to sleep eight hours a day. 
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 .است زیاد حد از بیش خیلی -۱۵

 .بده بهت خستگی حس میتونه خوابیدن زیاد -۱۶

 .بخوابی روز در ساعت هشت کنی سعی باید شما -۱۷

 

 

 یازدهم درس اصطالحات و لغات

 
 داشتن مهارت یا بودن خوب چیزی در -۱

 رقص سالن -۲

 (تانگو و والس)دونفره رقصهای -۳

 چینی ورزش نوعی)است؟ عالقمند چی تائی به او چرا -۴
 . (میگویند هم حرکتی مدیتیشن آن به که است

 .کنم ورزش بیشتر که دارم نیاز عاواق من -۵

 (پیشنهاد.)برداریم کالس ورزشی درمجموعه میتوانیم -۶

 ....هست یا وجوددارد -۷

 بال راکت، تور بدون تنیس نوعی -۸

 بوکس -۹

 شنا -۱۰

 (.ندارم دوست)نمیاد خوشم آنها از واقعا من -۱۱

 آیند می بنظر/هستند(.....عین، مثل)شبیه آنها -۱۲
 .ندباش.....مثل

1. Be interested in something 
2. ballroom  
3. ballroom dancing 
4. Why is he interested in tai chi?                   

5. I really need to get more exercise. 

6. We could take classes at the sports center. 

7. There is  ...  

8. racquetball 
9. Boxing 
10. Swimming 

11. I wouldn't really like those. 

12. They seem like.... 

13. Like 
14. Seem 
15. A lot of  
16. Hard work 
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 عین، مثل، شبیه -۱۳

 رسیدن بنظر -۱۴

 زیاد خیلی -۱۵

 سخت کار -۱۶

 یا تعارف)چطوری؟ ....با/چیه؟....درباره نظرت -۱۷
 (چیزی برای پیشنهاد

 خوانندگی یا آواز/خواندن آواز -۱۸

 چرا؟ -۱۹

 یادمیگیرم جدیدی چیز چونکه -۲۰

 .دهم انجامش دیگری شخص با میتوانم -۲۱

 باشه کننده هخست میکنم فکر -۲۲

 باشه دهنده آرامش بیشتر که چیزی دارم تمایل -۲۳
 (برم)کنم امتحان

 بهتری جسمانی تناسب)تر سالم و تندرست میخواهم -۲۴
 شکل و سایز یعنی فیت کلمه از منظور .باشم( باشم داشته

 .است بودن کاری انجام مناسب و آل ایده بصورت بدن

 (بدم انجامش)کنم امتحانش که میخواستم همیشه -۲۵

 میگی؟ جدی -۲۶

 ...که میکنم تصور -۲۷

 سرگرمی، باصفا و مفرح -۲۸

 روزانه بدنی تمرین -۲۹

17. How about …?                   
18. sing/singing 
19. Why is that?         /why?         /how come?                   

20. Because I'd learn something new. 

21. I can do it with someone else. 

22. I think it would be boring. 

23. I'd like to try something more relaxing. 

24. I want to be more fit 

25. I've always wanted to try it. 

26. Are you serious?                   
27. I imagine 
28. Fun 
29. Workout 
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 دوازدهم  درس اصطالحات و لغات

 
 چیه؟ تنیس درباره پیتر نظر -۱

 میدهد؟ ترجیح تنیس به را گلف کسی چه -۲

 موضوع کردن عوض برای)میگم ، راستی ، بنابراین ، لذا -۳

 (صحبت

 .گرفتم را ورزشی عالی و جدید کانال ینا تازه -۴

 معنای به اگر را all کلمه یا /وقت همه، ورزشها همه -۵

 ، ورزش تماما بگوییم میتوانیم ، کنیم معنا یکسره و تماما

 وقت همه

 معرکه ، محشر ، عالی -۶

 کنیم؟ تماشا( باید) خوبه چی -۷

 عنایم به let's عبارت البته( کنم فکر بذار) ببینم بذار -۸

 مطرح موضوع در بقیه اتفاق به هم گوینده که است این

 اجازه ما به یعنی آن اللفظی تحت معنای و است همراه شده

 بده

 (چیه؟ تنیس درباره نظرت) چطور؟ تنیس -۹

 ؟....اگر نداره اشکالی -۱۰

1. What does Peter think of tennis?                   
2. Who prefers golf to tennis?                   
3. so 

4. I just got this great new sports channel. 

5. All sports, all the time. 

6. Cool 
7. What should we watch?                   
8. let's see 
9. How about tennis?                   

10. Is it O.K if.....?                   

11. Is it OK if we watch something different?                   

12. kind of... 

13. Tennis is kind of boring. 

14. Golf is more interesting than tennis. 

15. Don't you think.....?                   

16. Not really. 

17. more interesting 
18. less interesting 



https://telegram.me/ielts_roadmap 

20 
 

 

 کنیم؟ تماشا متفاوتی چیز اگر نداره اشکالی -۱۱

 جورایی یه -۱۲

 .است کننده کسل جورایی یه تنیس -۱۳

 .است تنیس از جذابتر گلف -۱۴

 ؟...که نمیکنی فکر آیا -۱۵

 واقعا نه -۱۶

 جذابتر -۱۷

 کمتر جذابیت دارای -۱۸

 از ، به نسبت( درمقایسه) -۱۹

 معنا به خودش ولی، است آمده تاکید برای( دراینجا) -۲۰

 .باشد می آیا معنای به پرسشی درجمالت و دادن انجام

 (تاکید..)دارم دوست واقعا./..دارم دوست -۲۱

 .است من عالقه مورد -۲۲

 عالقه موضوع با دررابطه)هست هم من عالقه مورد -۲۳

 (بحث مورد

 .نداره فوتبال بازی امروز -۲۴

 کردن عوض و توجه جلب برای...)راستی ، میگم -۲۵

 (بحث مورد موضوع

 روی؟ پیاده بری میخواهی -۲۶

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. than 
20. do 

21. I like.../ I do like... 

22. It's my favorite. 

23. Mine too. 

24. There are no soccer games today. 

25. Say... 

26. Do you want to go for a walk?                   
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 سیزدهم درس اصطالحات و لغات

 
 

 داشتن مهارت یا بودن خوب چیزیدر -۱

 دارد؟ مهارت چیزی درچه او -۲

 دارد؟ مهارت درشطرنج او آیا -۳

 معانی از یکی)میگذرد؟ چطور( دانشگاه)مدرسه -۴

school دانشگاهست همان امریکایی درلهجه). 

 بیشتر ، اکثراً -۵

 گرفتن -۶

 A , B نمرات -۷

 (بودن موفق) کردن عمل خوب درکاری -۸

 زبان) .نیست خوب خیلی عملکردم پرتقالی ندرزبا -۹

 (نداره تعریفی ام پرتقالی

 ام خارجی زبانهای) .نیستم خوب خیلی درزبانها -۱۰

 (نداره تعریفی

 زدن حدس -۱۱

1. be good at something 

2. What is he good at?                   

3. Is he good at chess?                   

4. How's school going?                   

5. mostly 

6. Get 

7. A's and B's 

8. To do so well 

9. I'm not doing so well in Portuguese. 

10. I'm not very good at languages. 

11. I guess 

12. No one  
13. No one is good at every subject. 

14. I suppose 

15. Are your classes going OK?                   

16. My accounting class is hard. 
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 کس هیچ -۱۲

 ندارد مهارت موضوعات درهمه هیچکس -۱۳

 کردن گمان، کردن خیال -۱۴

 روند؟ می پیش خوب کالسهایت آیا -۱۵

 .است سخت ام داریحساب کالس -۱۶

 .نکنم فکر..../نمیکنم فکر -۱۷

 ادبیات معلم -۱۸

 ...میگوید او -۱۹

 .هستم خوبی نویسنده من -۲۰

 .شد خواهید خوبی نگار روزنامه شما -۲۱

 زمانیکه تا ، که بشرطی ، مادامیکه -۲۲

 .ننویسم اعداد درباره زمانیکه تا -۲۳

17. I don't think … 

18. Literature teacher 

19. He says... 

20. I'm a good writer 

21. You'd make a great journalist. 

22. as long as 

23. As long as I don't write about numbers. 

 

 

 چهاردهم درس اصطالحات و لغات

 
 ؟...از نوعی چه -۱

 کند؟ شروع میخواهد کتی کاری و کسب نوع چه -۲

1. What kind of…?                   
2. What kind of business does Katy want to 
start?                   
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 دارد؟ نیاز چیزی چه او -۳

 کار و کسب میخواهم شدم التحصیل فارغ اینکه بعداز -۴

 بر مالکیت اکیدت own کلمه) .کنم آغاز رو خودم خود

 (دارد

 فقط -۵

 .باشم داشته پول قدری که دارم نیاز فقط من -۶

 کردن شروع ، آغازکردن -۷

 .باشم داشته( نو)جدید  ایده که الزمه -۸

 داری؟ چیزی جدید ایده -۹

 .بفروشم سالم ناهارهای دارم دوست -۱۰

 دفتر ، اداره -۱۱

 ...مثل چیزهایی -۱۲

 سخت کار استارت)بود  خواهد مشکل کردن آغاز -۱۳

 (بود خواهد

 (میشه نیازم)داشت  خواهم نیاز خوب آشپزخانه یک -۱۴

 .باشم داشته ماشین که نیستم مجبور -۱۵

 مجبوربودن -۱۶

 (پیشنهاد) ....میتونم ..../میشه -۱۷

 .کنم استفاده دوچرخه از میتونم من -۱۸

 (گفتگو موضوع کردن عوض برای...)راستی ، میگم -۱۹

 .هستم کاری شریک یک بالدن -۲۰

 رفیق ، دوست ، شریک -۲۱

 عالقمندید؟ -۲۲

 عالیه -۲۳

 سخته؟ .....آیا -۲۴

 سخته؟ کردن شروع آیا -۲۵

 (چیه؟ نظرت)میگی؟ چی شما -۲۶

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. What does she need?                   
4. I want to start my own business after I 

graduate. 

5. just 
6. I just need to have some money 
7. get started 

8. I need to have a fresh idea. 

9. Do you have any ideas?                   
10. I'd like to sell healthy lunches. 

11. office 
12. Things like … 

13. It would be difficult to get started. 

14. I would need a good kitchen. 

15. I wouldn't have to have a car. 

16. have to 
17. I could… 

18. I could use a bicycle. 

19. Say, ... 

20. I'm looking for a business partner. 

21. Partner 
22. Are you interested?                   
23. That's fantastic. 

24. Would it be hard …?                   
25. Would it be hard to get started?                   
26. What do you say?                   
 



https://telegram.me/ielts_roadmap 

24 
 

 

 پانزدهم درس اصطالحات و لغات

 
 چیه؟ "کیکو" شغل -۱

 درمورد)آید؟ می خوشش کارش چیزه ازچه "یکوک" -۲

 (میاد؟ خوشش چی از کارش

 میبرید؟ لذت.....از دارید آیا -۳

 خوبه خیلی اینجا تا -۴

 .کنم مالقات را زیادی جذاب افراد میتوانم من -۵

 بان قلعه ، دربان ، حافظ -۶

 شهر مرکزی قسمت ، شهر تجاری مرکز -۷

 کنید؟ استفاده نتانزبا مهارتهای از میتوانید آیا -۸

 .میکنم استفاده انگلیسی هم و فرانسه زبان از هم من -۹

 هست؟ چطور حقوقش -۱۰

 .هستم آموزش درحال هنوز -۱۱

1. What is Keiko's job?                   
2. What does Keiko like about her new 
job?                   
3. Are you enjoying…?                   
4. So far so good. 

5. I get to meet lots of interesting people. 

6. concierge 
7. downtown 
8. Do you get to use your language 
skills?                   
9. I use both my French and English. 

10. How's the salary?                   
11. I'm still in training. 

12. I'll get a raise when I'm done. 

13. How's it going at work?                   
14. so far 
15. is the salary ok?                   
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 خواهم حقوق افزایش بشه تموم دورم که موقعی -۱۲

 .داشت

 است؟ چگونه کار محل در اوضاع -۱۳

 لحظه این تا ، اینجا تا -۱۴

 هست؟ خوب حقوقش آیا -۱۵

 .بشه تمام ام دوره اینکه بعداز( پول)درمیارم یشترب -۱۶

 

16. I'll make more after my training is over. 

 

 

 شانزدهم درس اصطالحات و لغات

 

 گرفتن تماس درحال شغلی چه با دررابطه "ایوان" -۱

 است؟

 میطلبد؟ را کاری تجربه چه م نظر مورد شغل -۲

 کنم؟ صحبت بامدیر میتوانم آیا -۳

 .(هستم خودم)مدیرهستم -۴

 کننده خدمتکار، خدمتگذار، کمک -۵

 شغلی جایگاه، جایگاه -۶

 کردن تبلیغ -۷

 زهنو -۸

 دردسترس،موجود -۹

 پرکردن -۱۰

1. What job is Evan calling about?         
2. What experience does the job require?         
3. Can I speak to the manager?         

4. This is the manager. 

5. Server 
6. Position 
7. advertise 
8. still 
9. available 
10. Fill 
11. Yet 

12. We haven't filled it yet. 

13. What are the hours?         

14. You'd work on weekends only. 
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 هنوز( منفی درجمالت) -۱۱

 .ایم پرنکرده را آن هنوز -۱۲

 کی کارکردن های ساعت)هستند؟ چی کار ساعتهای -۱۳

 (هستند؟

 .کرد کارخواهید ها هفته آخر فقط شما -۱۴

 وقت پاره شغل -۱۵

 وقت نیمه شغل -۱۶

 وقت تمام شغل -۱۷

 بود؟ واهندخ چیزهایی چه من های مسؤلیت -۱۸

 بیشتر،اکثرا -۱۹

 قهوه با قهوه،پذیرایی کردن سرو -۲۰

 قدری -۲۱

 سبک تمیزکاری -۲۲

 داشتن بودن، نیاز مستلزم -۲۳

 قبلی کاری تجربه -۲۴

 اصال نه -۲۵

 کردن مهیا -۲۶

 دارید نیاز که آموزشی تمام -۲۷

 آوردن آمدن، تشریف -۲۸

 (خدمتتون) بیایم امروز میتوانم -۲۹

15. Part-time job 
16. half time job 
17. Full time job 
18. What would my responsibilities be?         
19. mostly 
20. Serving coffee 
21. some 
22. light cleaning 
23. require 
24. previous experience 
25. Not at all 
26. Provide 

27. All the training you need. 

28. Come in 

29. I can come in today. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفدهم درس اصطالحات و لغات
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 دهد؟ انجام کاری چه دارد دوست "استیو" -۱

 میکند؟ بازی ورزشی چه او -۲

 رو اینجا) اومده؟ خوشت ازاینجا( لحظه این)تا االن -۳

 (داشتی؟ دوست

 .میگیرم یاد دارم چیزها خیلی .عالیه -۴

 (کنی؟ کار قراره)میکنی؟ کار فردا -۵

 ( منه مرخصی) .است من تعطیل ، روز نه -۶

 بحالت خوش -۷

 میدی؟ انجام کاری چه فراغتت اوقات -۸

 .کنم ورزش دارم دوست -۹

 .است جالب -۱۰

 میکنی؟ بازی چی -۱۱

 نکرد مبادله کردن، معاوضه، کردن معامله -۱۲

 .میبرم لذت خواندن از من -۱۳

 میخونی؟ چی -۱۴

1. What does Steve like to do?         

2. What sports does he play?         

3. How do you like it here so far?         

4. It's great. I'm learning a lot. 

5. Are you working tomorrow?         

6. No, that's my day off. 

7. Lucky you. 

8. What do you do in your free time?         

9. I like to play sports. 

10. That's interesting. 

11. What do you play?         

12. Exchange 

13. I enjoy reading. 

14. What do you read?         
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 هیجدهم درس اصطالحات و لغات

 
 

 دید؟ خواهند فیلمی چه آنها -۱

 داد؟ خواهند انجام کاری چه فیلم از بعد آنها -۲

 داری؟ ای برنامه شب جمعه برای -۳

 (باشه اینطور نکنم فکر.)نمیکنم فکر اینطور -۴

 ببینید؟ فیلم میخواهید -۵

 (ببینم فیلم که)دارم دوست بله، خیلی -۶

 درحال فیلمی چه)است؟ پخش درحال( فیلمی) چه -۷

 (ت؟اس اکران

 نمایش درحال (سینما)تئاتر  محل در 'فال فری' فیلم -۸

 .است

 .هستم اکشن های فیلم عاشق -۹

 کنی؟ مالقات میخواهی کی -۱۰

 (باشه؟ کی قرارمون /کنیم مالقات را همدیگر هنگام چه)

 ؟(سینما)تئاتر روبروی چطوره هفت ساعت -۱۱

 .بگیریم پیتزا قدری هم فیلم از بعد -۱۲

1. What movie will they see?        

2. What will they do after the movie?        

3. Do you have plans for Friday night?        

4. I don't think so. 

5. Do you want to see a movie?        

6. Sure, I'd love to. 

7. What's playing?        

8. "Free Fall" is playing at the theater. 

9. I love action movies. 

10. When do you want to meet?        

11. How about 7 p.m in front of the theater?        

12. Let's get some pizza after the movie. 

13. Sounds good. See you then. 

14. See you there. 

15. Don't be late. 
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 .میبینمت( پس) نموقعاو .خوبه -۱۳

 میبینمت اونجا -۱۴

 دیرنکنی -۱۵

 

 

 دهمنوز درس اصطالحات و لغات

 

 برود؟ موزه به نمیتواند "بث" چرا -۱

 برود؟ فردا نمیتواند او چرا -۲

 چطوره؟ اوضاع -۳

 کن گوش -۴

 کن گوش من به -۵

 ...(که دارید دوست)؟ .....دارید تمایل آیا -۶

 موزه؟ به بروی بعداً که میخواد( دلت)داری دوست -۷

 .نمیتوانم ولی عذرمیخواهم -۸

 (نه؟ چرا)نمیتوانی؟  واقعا؟ چرا -۹

 .سرکار بروم مجبورم -۱۰

 (نیستم خدمتم یا سرپست)ام  مرخصی آنموقع من -۱۱

 بودن مرخصی -۱۲

 .نمیتوانم ولی دارم دوست خیلی -۱۳

1. Why can't Beth go to the museum?        
2. Why can't he go tomorrow?        
3. How's everything?        
4. Listen 

5. Listen to me. 

6. Would you like...?        

7. Would you like to go to the museum later?        

8. I'm sorry but I can't. 

9. Really?       Why not?        

10. I have to go to work. 

11. I'm off then. 

12. to be off 

13. I'd love to, but I can't. 

14. I'm going to the mall with my brother. 

15. Oh, I see. 
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 .میروم خرید مرکز به برادرم همراه به دارم -۱۴

 (فهمیدم)ام اوه، متوجه -۱۵

 چطور؟ هفته آخر -۱۶

 .بخوریم چیزی یه برویم ینکهازا قبل بیا -۱۷

 عالیه -۱۸

 میبینمت بزودی -۱۹

 .دارم فوتبال تمرین -۲۰

 (بخونم درس)کنم مطالعه مجبورم -۲۱

 آزاده؟ وقتت هفته این آخر -۲۲

 کتابفروشی-۲۳

 

16. What about the weekend?        

17. Let's grab a bite before we go. 

18. Sounds perfect/great. 

19. See you soon. 

20. I have soccer practice. 

21. I need to study. 

22. Are you free this weekend?        
23. bookstore 
 

 بیستم درس اصطالحات و لغات

 
 .است دیرکرده "لیسا" چرا -۱

 رسید؟ خواهد هنگام چه -۲

 هستی؟ اونجا هنوز آیا -۳

 ؟(االن)کجاهستی -۴

 شخص که طوالنی مدت یک از بعد)ای؟  بوده کجا -۵

 (ایم ندیده را موردنظر

1. Why is Lisa late?       

2. When will she arrive?       

3. Are you there yet?       

4. Where are you?       

5. Where have you been?       

6. How have you been?       



https://telegram.me/ielts_roadmap 

31 
 

 که طوالنی مدت یک بعداز)است؟  چطوربوده حالت -۶

 (ایم ندیده را نظر مورد شخص

 تو منظور)چطوره؟  حالت (پیدایی کم نیستی)کجایی؟  -۷

 (ام راندیده تو که مدتی این

 .اتوبوسم تو هنوز -۸

رفتن،  جایی به کاری انجام برای)اومد  پیش کاری یه -۹

 (کاری انجام برای جایی به رفتن یا سفر منظور

 انداختن کردن، راه دویدن، اجرا -۱۰

 .نیست اینجا هنوز هم "سام" -۱۱

 اینجایی؟ دیگر مدت چه -۱۲

 نیستم نمیدونم، مطمئن -۱۳

 دقیقه ۱۰ شاید -۱۴

 فیلم به)میدهیم  دست از را فیلم وگرنه کن عجله -۱۵

 (نمیرسیم

 .بود خواهم آنجا بزودی -۱۶

 محضرتون میرسم الساعه -۱۷

 تو، شما -۱۸

7. Where you been?      How you been?      

(informal) 

8. I'm still on the bus. 

9. I ran an errand. 

10. Run-ran-run 

11. Sam isn't here yet either. 

12. How long will you be (here)?       

13. Not sure. 

14. Maybe 10 minutes. 

15. Hurry (up) or we'll miss the movie. 

16. I'll be there soon. 

17. I'll be right with ya 

18. ya=you 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیست و یکم درس اصطالحات و لغات
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 کردی؟ مسافرت گکن هنگ به کسی باچه -۱

 بود؟ چی کنگ هنگ با دررابطه نظرت -۲

 رفتی؟ کجا به تعطیالت برای -۳

 (ساده گذشته)...به رفتم -۴

 (ساده حال...)به روم می -۵

 (ساده آینده...)به رفت خواهم -۶

 (نقلی ماضی همان یا کامل حال...)به ام رفته -۷

 (بعید ماضی همان ی کامل گذشته...)به بودم رفته -۸

 رفتید؟ کسی چه با -۹

 رفتید؟ تنها آیا -۱۰

 .رفتم مسافرت به خواهرم با -۱۱

 !باحال چقدر !بخش لذت چه !مفرح چه -۱۲

 دادید؟ انجام آنجا کاری چه -۱۳

 ؟....به رفتید آیا -۱۴

 .داشتیم شهر در هم گذاری و گشت همچنین ما -۱۵

 .گرفتم زیادی خیلی های عکس -۱۶

 آنها دیدن برای) .هستم آنها دیدن منتظر صبرانه بی -۱۷

 (کنم صبر یا بمونم منتظر نمیتوانم

 صبر کاری انجام برای /بودن چیزی منتظر صبرانه بی -۱۸

 نماندن منتظر یا نداشتن

1. Who did you travel to Hong Kong with?      

2. What did you think of Hong Kong?      

3. Where did you go for vacation?      

4. I went to... 

5. I go to... 

6. I will go to... 

7. I have gone to... 

8. I had gone... 

9. Who did you go with?      

10. Did you go alone?      

11. I travelled with my sister. 

12. How fun! 

13. What did you do there?      

14. Did you go to...?      

15. We also took a city tour. 

16. I took a lot of pictures. 

17. I can't wait to see them. 

18. Can't wait +infinitive 

19. it's small but very nice. 
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 .زیباست خیلی ولی است کوچک -۱۹

 .خرید رفتم -۲۰

 خریدی؟ چی من برای -۲۱

20. I went shopping. 

21. What did you buy me?      

 

 

 بیست و دوم درس اصطالحات و لغات

 

 ترجیح را( ها پانسیون)ها مسافرخانه "آنی" چرا -۱

 میدهد؟

 میکند؟ پیشنهاد را( سفرگردشی) توری چه "جیل" -۲

 .دارم مونیخ به را هواپیمایم بلیط من ."جیل" خب -۳

 .بدهم انجام آنجا کاری چه که بگیرم تصمیم باید فقط -۴

 .کنم کمک "آنی" به وانمبت من شاید -۵

 گروهی؟ یا کنید مسافرت تنهایی میدهید ترجیح -۶

 بیشتر)میبرم  لذت بیشتر دیگر گروههای با معموال من -۷

 (میکنم صفا

 درمسافرخانه کردن اقامت میدهید؟ راترجیح کدامیک -۸

 ها؟ هتل یا( مهمانسرا یا ها پانسیون)ها 

1. Why does Annie prefer hostels?      
2. What tour does Jill suggest?      

3. So, Jill.I have my plane ticket to Monich. 

4. I just need to decide what to do there. 

5. Maybe I can help Annie. 

6. Do you prefer travelling alone or in a group?      

7. I usually have more fun with other group. 

8. Which would you prefer-staying in hostels 
or staying in hotels?      

9. I'd prefer staying in hostels. 

10. It's easier to meet people in hostels. 

11. That's true. 

12. Would you rather travel by bus or train?      
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 داشته اقامت)بمانم  ها مسافرخانه در میدهم ترجیح -۹

 (باشم

 راحت)تر ساده ها مسافرخانه در مردم کردن مالقات -۱۰

 .است( تر

 (.درسته) است درست -۱۱

 قطار؟ با یا کنید مسافرت اتوبوس با میدهید ترجیح -۱۲

 هنگام سپس، آنموقع، آن -۱۳

 "باواریا" به قطار روزه تورشش این درباره نظرت -۱۴

 چیست؟

 .دارید را هتل یا خانهمسافر انتخاب حق هرشب -۱۵

 سفری نوع چه که است گیری تصمیم وقت دیگه حاال -۱۶

 .میخواهم

 .کنم کمک میتوانم آیا ببینم دهید اجازه -۱۷

 .کنم انداز پس بیشتری پول میتوانم اینجوری -۱۸

 هماهنگی و برنامه، مقدمات -۱۹

 نظر مد)را  خودت مسافرخانه کارهای و مقدمات -۲۰

 کارهای و هماهنگی یعنی) .بدی انجام یمیتوان( را خودت

 .(میدهی انجام را میخواهی خودت که ای مسافرخانه اون

13. Then 
14. How about this six day train tour of 
Bavaria?      
15. Each night you have a choice of hotel or a 

hostel. 

16. Now it's time to decide what kinf of trip I 

want. 

17. Let me see if I can help. 

18. I can save a lot of money that way. 

19. Arrangement 

20. You make your own hostel arrangements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیست و سوم درس اصطالحات و لغات
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 بودن داشتن،الزم نیاز -۱

 خریدن -۲

 بخرم نان قدری که( باید)دارم نیاز -۳

 تقریباً -۴

 کرد؟ فراموش را چیزی چه تقریباً او -۵

 کردی؟ بندی بسته را داری نیاز که هرچیزی آیا -۶

 مسافرتی( متکا)بالش -۷

 درفرودگاه -۸

 (آب مرزی، اونور برون)کشور از خارج سفر اولین -۹

 پرواز اولین -۱۰

 هستی؟ عصبی و دستپاچه آیا -۱۱

 اصالً -۱۲

 باشه باش، یادت داشته بخاطر -۱۳

 ....که نیستید مجاز -۱۴

 .ببرید هواپیما داخل به مایعات که نیستید مجاز -۱۵

 .باشم نکرده فراموش را چیزی که امیدوارم -۱۶

1. Need 

2. Buy 

3. I need to buy some bread. 

4. Almost 

5. What did he almost forget?     

6. Did you pack every thing you need?     

7. Travel pillow 

8. At the airport 

9. First overseas trip 

10. First flight 

11. Are you nervous?     

12. Not at all 

13. Remember 

14. You are not allowed to.... 

15. You are not allowed to take liquids on the 

plane. 

16. I hope I didn't forget anything. 

17. You must take your passport 

18. I guess I'm a little nervous. 
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 (ببری)برداری باید را پاسپورتت -۱۷

 عصبی و دستپاچه کمی که( میکنم گمان)کنم فکر -۱۸

 .باشم

 

 بیست و چهارم درس اصطالحات و لغات

 
 میکنه؟ حرکت بعدازظهر ۷:۱۵ ساعت بعداز قطاری آیا -۱

 میبره؟ چقدر زمان سیتی نیویورک به سفر -۲

 چقدره؟ شقیمت -۳

 سفره تک بلیط -۴

 ؟(میشه)هست کی بعدی ترن -۵

 ترک را ایستگاه)میکنه حرکت بعدازظهر ۷:۱۵ ساعت -۶

 .(میکند

 .است روز( قطار)ترن آخرین اون -۷

 اونجا؟ برسیم میکشه طول چقدر -۸

 ساعت سه حدود -۹

 .میرسد بعدازظهر ۱۰:۲۰ ساعت -۱۰

 ؟(یکندم ترک را ایستگاه)میکنه  حرکت کجا از -۱۱

1. Is a train leaving after 7:15 p.m.?      

2. How long does the trip to New York City 

take?      

3. How much is it?      

4. One way ticket 

5. When is the next train?      

6. It leaves at 7:15 p.m. 

7. That's the last train of the day. 

8. How long does it take to get there?      

9. About three hours 

10. It arrives at 10:20 p.m. 

11. Where does it depart from?      

12. Platform 

13. Would you like a ticket?      

14. The train is leaving soon. 
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 سکو -۱۲

 میخواهید؟ بلیط آیا -۱۳

 ؟(میکند ترک را ایستگاه)میکنه  حرکت زود قطار -۱۴

 داشتن بها یا ، قیمت ارزیدن -۱۵

 میخوره آب درمیاد،چقدر ما پای چقدر)میشه؟ چقدر -۱۶

 (برامون

 آن بعداز /بعدش -۱۷

 فردا تا نیست دیگری ترن -۱۸

 قیمت -۱۹

 مالیات بعالوه -۲۰

 ترک را ایستگاه ازکجا)میفته؟  راه کجا از قطار -۲۱

 (میکند؟

15. Cost 

16. What /how much does it cost?      

17. After that 

18. There is no other train until tomorrow. 

19. Price 

20. Plus tax 

21. Where does the train leave from?      

 

 

 بیست و پنجم درس اصطالحات و لغات

 
 (است مردانه دامن یک کیلت) چیست؟ "کیلت"-۱

 پوشند؟ می را آن زمانی چه اسکاتلندی مردان -۲

 .دارم دوست خیلی لباسهاتو -۳

 هستند؟ سنتی آنها آیا -۴

1. What is a kilt?     
2. When do the Scottish men wear it?     

3. I love your clothes. 

4. Are they traditional?     

5. You probably know this. 
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 .شناسید می یا دانید می را این احتماال شما -۵

 .گویند می....آن به./شود می نامیده.... -۶

 کامل حال درزمان کامل و مخفف فرم -۷

 .ام دیده درعکس را ها آن -۸

 .گویند نمی دامن آن به واقعا آنها -۹

 می( ویژه) خاص های درمناسبت را آن معموال افراد -۱۰

 .پوشند

 خاص های مناسبت -۱۱

 فهمم می ام، متوجه بینم، می -۱۲

 طرح پترن، الگو، -۱۳

 شطرنجی پیچازی، پارچه -۱۴

 .مشهوراست آن بخاطر اسکاتلند -۱۵

 شخص که میگوید شما به موردنظر الگوی و طرح -۱۶

 .است ای خانواده ازچه

 لبجا چه -۱۷

 همچنین -۱۸

 دارد؟ وجود...آیا .../هست.....آیا -۱۹

 دارد؟ وجود ها خانم برای هم سنتی( لباس) آیاجامه -۲۰

 .پوشند می بلندتر های دامن معموال ها خانم -۲۱

 یا کیلت) که است ممکن رقصند می که وقتی ولی -۲۲

 .بپوشند( مردانه دامن همان

 اجرای یا امهبرن( درادامه)بعدتر که فکرمیکنم من -۲۳

 .هست هم زنانه رقص

 

6. It is called... 

7. I've.... =I have.... 

8. I've seen them in the picture. 

9. They don't really call it a skirt. 

10. People usually wear it on special occasions. 

11. special occasions 
12. I see 
13. pattern 
14. Plaid 

15. Scotland is famous for them. 

16. The pattern can tell you what family 

someone is from. 

17. How interesting! 

18. as well 

19. Is there....?     

20. Is there a traditional outfit for women as 
well?     

21. Women normally wear longer skirts. 

22. But when they dance, they may wear kilts. 

23. I think there will be a women's dance 

performance later. 

 

 

 

 

 

 

 

 و ششم بیست درس اصطالحات و لغات
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 کردن توجه دادن، اهمیت -۱

 نمیکنه؟ جدید کت به توجهی "آنا" چرا -۲

 میاد؟ "تام" به کت آخرین که فکرمیکنید -۳

 (دارم نیاز) میخوام جدید کت یک واقعاً من -۴

 چیه؟ نظرت -۵

 های معادل درفارسی جمله این)هستم؟ خودم آیا -۶

 استفاده ترجمه این بجای میتوان که دارد زیادی عامیانه

 ......(و شدم؟ عوض اینکه یا خودمم:مثل .نمود

 میگیرم( بدردبخورتر)تر چیزکاربردی یه -۷

 بخور عملی، کاربردی، بدرد -۸

 (.نیست خوب)پایین کیفیتش -۹

 .میفرمایید باشماست، درست حق -۱۰

 .قشنگه طرح این -۱۱

 .بهترباشه ممکنه( متفاوت)دیگه طرح یه -۱۲

 مرا راستش، واقعیت -۱۳

 .کنی امتحان رو( متفاوت)دیگه رنگ یه بخواهی شاید -۱۴

 .نمیاد بهت واقعاً یکی اون -۱۵

 .میاد بهت بهتر یکی این -۱۶

1. Care 
2. Why doesn't Ana care for the new jacket?     
3. Do you think the last jacket suits Tom?     
4. I really want a new jacket. 

5. What do you think?     
6. Is it me?     
7. I would get something more practical. 

8. Practical 

9. The quality is poor. 

10. You are right. 

11. This design is nice. 

12. Different design might be better 
13. Honestly 

14. You might want to try a different color. 

15. That one doesn't really suit you. 

16. This one will look better on you. 

17. I have that exact jacket at home 

18. You are picky. 

19. You have good taste. 

20. Taste 
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 .دارم منزل تو رو کت همین دقیقاً -۱۷

 و میکند دقت بسیار در انتخاب که کسی به صفت این -۱۸

 .شود می داده نسبت است سختگیر

 .داری خوبی سلیقه -۱۹

 سلیقه -۲۰

 بپوشم؟ این شبیه چیزی یه میتونم -۲۱

 به که هست خوبی رنگ)میاد؟ من به خوب رنگ این -۲۲

 (بیاد؟ من

 نگاه هم دیگری رنگ به که وجودداره امکان این -۲۳

 برای could اساساً چون داره پیشنهاد حالت)بیندازی

 .(میرود بکار هم پیشنهاد

 .پیداکردم برات( محشر)عالی کت یک -۲۴

21. Can I wear something like this?     
22. Is this a good color on me?     
23. Maybe you could look at a different color. 

24. I found the perfect jacket for you! 

 

 

 بیست و هفتم درس اصطالحات و لغات

 
 نگاه چیزی چه به آنالین بصورت "بن" و "جیک"-۱

 انداختند؟

 در که کرد درخواست رو چیزی چه "جیک"از "بن"-۲

 بخرد؟ فروشگاه

 .هستم "بن"."بن" منم -۳

 هستی؟ منزل دکوراسیون هنوزدرفروشگاه آیا -۴

 .کردم پیدا دیدیم آنالین که رو المپی تازه -۵

1. What did Jake and Ben look at online?     
2. What does Ben ask Jake to get at the 
store?     
3. It's me, Ben. 

4. Are you still at the home decor store?     
5. I just found the lamp we looked at online. 

6. It will look great in our new apartment. 

7. Oh, good. 
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 رسید خواهد بنظر زیباتر خیلی جدیدمون آپارتمان تو -۶

 اوه،خوبه -۷

 بکنی؟ درحقم لطفی یک میشه -۸

 ؟....میشه -۹

 ؟..... لطفاً میشه -۱۰

 و نرم مبلی نیمکت)مبل برای( متکا)بالش چندتا میشه -۱۱

 بگیری؟( فنری

 میخوای؟ خاصی رنگ -۱۲

 چطوره؟ سبز رنگ -۱۳

 میخواهید؟ هم دیگری چیز(.قطعا)حتما -۱۴

 ؟....که داره یاشکال آیا ؟....میشویداز نارحت آیا -۱۵

 هم آیینه یک که میشی ناراحت( /طوریه)داره اشکالی -۱۶

 بخری؟

 اصال نه -۱۷

 داریم؟ نیاز هم دیگری چیز آیا -۱۸

 ..اینکه امر حقیقت راستش،-۱۹

 بخوایی رو راستش راستش، -۲۰

 ؟(بخری)بگیری غذا هم قدری میتونی -۲۱

 .خالیه مون یخچال -۲۲

8. Can you do me a favor?     
9. Would you...?    

10. Would you please...?     

11. Would you get some pillows for the 
sofa?     
12. Do you want any particular color?     
13. How about green?     
14. Sure. Anything else?     
15. Would you mind...?     

16. Would you mind picking up a mirror, 
too?     
17. Not at all 
18. Do we need anything else?     
19. Actually 
20. To be honest=honestly 
21. Can you pick up some food?     
22. Our fridge is empty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیست و هشتم درس اصطالحات و لغات
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 کند؟ می استفاده کاری چه برای را تبلتش اکثراً "دیو" -۱

 خصوصیت، ویژگی -۲

 ازهمه آن ویژگی کدام که میکند فکر او -۳

 است؟( تر کاربردی)مفیدتر

 شلوغه؟ سرتون -۴

 خیلی آنصورت، نه به واقعاً، نه نه -۵

 میکنی؟ چیکار داری -۶

 میکنم؟ بازی جدیدم تبلت با دارم -۷

 گرفتمش تازه -۸

 (.بخرم)بگیرم ( اینها)اونها  از یکی دارم الزم هم من -۹

 و محشر شکلی یا ظاهر.)زیباست خیلی ظاهرشان -۱۰

 (عالی

 میکنی؟ استفادش کاری چه برای -۱۱

 (چیزها) کارها خیلی -۱۲

 اکثراً، بیشتر -۱۳

 کردن ذخیره -۱۴

 ها فیلم تماشای و تصاویر کردن ذخیره -۱۵

 .است من تلفن از بهتر خیلی آن -۱۶

 چیه؟ خصوصیتش جذابترین -۱۷

1. What does Dave mostly use his tablet for? 
2. Feature 
3. What does he think is the most useful 
feature? 
4. Are you busy? 
5. not really 
6. What are you doing? 

7. I'm playing with my new tablet. 

8. I just got it. 

9. I need to get one of those. 

10. They are so cooling look. 

11. What do you use it for? 

12. Lots of things. 

13. Mostly 
14. Store 
15. Store photos and watch movies 

16. It's so much better than my phone. 

17. What is its most interesting feature? 
18. it's = it is 
19. its 
20. editing software 
21. Recording 
22. Share/sharing 
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 ....است آن -۱۸

 (it فاعل برای ملکی ضمی و صفت)آن  مال/ ش..... -۱۹

 (کننده ویرایش)ویرایشگر افزار نرم -۲۰

 کننده کردن، ضبط ضبط -۲۱

 گذاری گذاشتن، اشتراک اشتراک به -۲۲

 را خودم خود موسیقی -۲۳

 ! باحال چه -۲۴

 (هستی؟ کاری چه انجام مشغول)میکنی؟  چیکار داری -۲۵

 .بود تولد هدیه -۲۶

 .میدهم ترجیح خودم( تلفن)گوشی  به را این من -۲۷

 داری؟ دوست ازهمه بیشتر را ویژگی کدام -۲۸

 عالی، محشر -۲۹

 

23. My own music 

24. How fun! 

25. What are you up to? 

26. It was a birthday present. 

27. I prefer this to my phone. 

28. What feature do you like the best? 
29. Cooling 

 بیست و نهم درس اصطالحات و لغات

 
 داشتن نظری یا کردن فکر چیزی درباره-۱

 داشتن، پسندیدن دوست-۲

 کردن کردن، متوقف مکث-۳

1. think of … 
2. like 
3. pause 
4. get a snack 
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 خوردن چیزی خوردن، یه سبکی غذای-۴

 انگیز مهیج، هیجان-۵

 واقعاً نه، نه خیلی-۶

 کننده کننده، کسل خسته-۷

 کردن استن، هوسخو-۸

 من نظر از-۹

 داستان-۱۰

 کننده گیج جورایی یه-۱۱

 کردن گیج-۱۲

 اینکه، واقعاً امر واقعیت-۱۳

 من نظر به-۱۴

 عالی، محشر-۱۵

 بپرسی من از اگر-۱۶

 بازیگری، ایفای/کردن ایفا کردن، نقش بازی-۱۷
 زن بازیگر/مرد بازیگر/نقش

 پس-۱۸

 (دادن پبشنهاد نوعی)؟....نه ما چرا-۱۹

 دیگری چیز-۲۰

 کردن تمام-۲۱

 بعداً-۲۲

 ...خواهم می من-۲۳

 آمده تاکید برای do کلمه.)..خواهم می واقعاً من-۲۴
 (است

 .شود می تمام یا پذیرد می پایان آن چگونه-۲۵

 کردن کردن، مبادله تعویض-۲۶

 افتضاح.)است افتضاح( بازیگری) نقش ایفای من بنظر-۲۷
 (دیدم

 همچنین-۲۸

 .برم می لذت آن از ارمد  واقعاً-۲۹

 .کرد خواهم تماشا را( بقیه)مابقی-۳۰

 دیگری وقت دیگری، یک زمان یک-۳۱

5. exciting 
6. not really 
7. boring 
8. feel like 
9. to me 
10. the story 
11. kind of confusing 
12. confuse 
13. actually 
14. in my opinion 
15. excellent 
16. if you ask me 
17. act/acting/actor/actress 
18. then 

19. why don't we....? 

20. something else 
21. finish 
22. later 
23. I want … 
24. I do want … 
25. how it ends 
26. exchange 

27. I find the acting terrible. 

28. also 

29. I'm really enjoying it. 

30. I'll watch the rest. 

31. another time 

 

 

 

 سی ام درس اصطالحات و لغات
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 کسی؟ چه-۱

 دارد؟ احساسی چه....درباره او-۲

 شد؟ چی/ افتاد؟ اتفاقی چه-۳

 داشتن قصد داشتن، منظور-۴

 ندارم پراکنی شایعه قصد-۵

 ؟...که شنیدی آیا-۶

 کردن مشاجره و بحث-۷

 .نیدمش فقط من-۸

 ما/مان خوب رفیق دوتا-۹

 (ندارم اطالعی) نمیدونم واقعاً من-۱۰

 .کردند رابطه قطع فقط آنها-۱۱

 .میکنم فکر اینطور-۱۲

 .نمیکنم فکر اینطور-۱۳

 .باشد اینگونه امیدوارم-۱۴

 بیشتر) .باشد آن از بیشتر  احتماالً که میکنم احساس-۱۵

 (باشد حرفها این از

 ردنک جدل و بحث کسی با-۱۶

 کردن موافقت بودن، موافق-۱۷

 کردن اذیت را کسی-۱۸

 ..ام دیده من-۱۹

 قضاوت یا داوری/کردن داوری یا قضاوت-۲۰

 کردن آشتی-۲۱

 حداقل-۲۲

 ماندن رفیق و دوست-۲۳

1. who? 

2. How does he feel about....? 

3. What happened? 
4. Mean 

5. I don't mean to gossip. 

6. Did you hear that...? 

7. Get into argument 

8. I just heard. 

9. Our two best friends 
10. I don't really know... 

11. They just stopped communicating. 

12. I think so. 

13. I don't think so. 

14. I hope so. 

15. I feel it's probably more than that. 

16. To argue with someone 
17. agree 
18. To bother someone 
19. I've seen... 
20. To judge/judging 
21. make up 
22. at least 
23. stay friends 

24. I feel the same way. 

25. Let's be sure to... 

26. be there 
27. for them 
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 احساس همین هم من./دارم مشابهی احساس هم من-۲۴

 .دارم را

 ...حتماً تا بیا-۲۵

 داشتن حضور آنجا بودن، آنجا-۲۶

 آنها بخاطر آنها، ایبر-۲۷

 

 سی و یکم درس اصطالحات و لغات

 
 باید کاری چه او)دهد؟ انجام کاری چه که است خوب او-۱

 (دهد انجام

 کنم؟ چیکار باید من-۲

 کنم؟ چیکار باید من بنظرت-۳

 (خجل و عصبی)ام آشفته خیلی-۴

 شد؟ چرا؟چی-۵

 ...میکردم فکر...مکرد فکر-۶

 (باشه شب شنبه که میکردم فکر)بود شب شنبه آن-۷

 (بری؟ نشد)یادی؟ دست از-۸

 صادق و صاف-۹

 .باشم راستگو و صادق میخوام-۱۰

1. what should she do? 
2. what should I do/ 
3. what do you think I should do? 

4. I'm so embarrassed. 

5. Why?/what happened? 

6. I thought... 

7. It was on Saturday night. 

8. You missed it? 
9. honest 

10. I'd just be honest. 

11. definitely 
12. apologize 
13. Make sure 
14. I'd make sure 
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 قطعاً،حتماً-۱۱

 کردن عذرخواهی-۱۲

 کردن حاصل اطمینان-۱۳

 ...که میکنم حاصل اطمینان-۱۴

 بزرگ خرید مرکز بزرگ، فروش مرکز یا پاساژ-۱۵

 بنده؟ می ساعتی چه-۱۶

 چیکارکردی؟-۱۷

 بکنی؟ میخوای چیکار-۱۸

 .متاسفی که بگو حتماً و-۱۹

 

15. the mall 
16. what time does it close? 
17. what did you do? 
18. What would you do? 

19. And definitely say you are sorry. 

 

 سی و دوم درس حاتاصطال و لغات

 
 آمد؟ کجا از خانم آن پول-۱

 کرد؟ چیکار پول با خانم آن-۲

 چیز یک رختخواب به برم اینکه از قبل گذشته شب-۳

 .شنیدم اخبار تو جالبی

 (چیه؟ اون)هست چی-۴

 دالر میلیون چندین که خانم یک درباره بود داستانی-۵

 .کرد اهدا

 .بود دهبر ارث به( خالش)عمه از که بود پولی-۶

1. where did the woman's money come from? 
2. what did she do with it? 
3. I heard something interesting on the news 

last night before I went to bed. 

4. What's that? 
5. It was a story about a woman who gave 

away several million dollars. 

6. It was money she inherited from an aunt. 

7. She was watching a TV show about needy 

families. 

8. After watching the show. 
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 درباره تلویزیونی برنامه یک کردن تماشا درحال او-۷

 .بود نیازمند خانوادهای

 برنامه تماشای بعداز-۸

 .کند إهدا را پول آن تمام که گرفت تصمیم او-۹

 کردن اهدا-۱۰

 انگیز کننده، شگفت متحیر-۱۱

 انداختن، برپاکردن راه-۱۲

 دانشجویی هزینه کمک یا بورسیه برنامه-۱۳

 ...برای پول کردن اختپرد-۱۴

 پرورش و تحصیالت، آموزش-۱۵

 کاری دادن انجام انگیزه،مشتاق دارای-۱۶

 دانشگاه شهریه-۱۷

 .عالیه/محشره-۱۸

 .باشد سخاوتمند خیلی باید او-۱۹

9. She decided to give all the money away. 

10. give away 
11. Amazing 
12. Set up 
13. Scholarship program 

14. Pay for... 

15. The education 
16. Motivated  
17. College tuition  
18. That's fantastic 

19. She must be really generous. 

 

 
 

 


