
 

 

 



 

 

 

 

 با عرض سالم ّ ّقت بخیر خدهت ُهَ خّاًًدگاى هحترم ّ ُهراُاى ُهیشگی هرکز زباى دات کام.

 هثال ت کَ در قالب هسائل ریاضیا تحصیالت داًشگاُی ّ، در زهیًَ تغذیَّ لغات در ایى درس با یک سری اصطالحات 

 چًداى هیکًد در خدهت شها ُستیم.یادگیری را دّ

 بَ ّجّد هیاد. ُای پرکاربرد هطهئًیم با یادگیری ایى درس تغییر شگرفی در بخش ُای لیسًیًگ ّ اسپیکیًگ شها در ایى زهیًَ

  باالتر ببرد.بازدٍ یادگیری شها را خیلی  تا هثال آّردٍ شدٍبعضی لغات ّ اصطالحات در قالب  ,در ُر قسهت

 

 بَ سراغ  با ُم هیریم سراغ درس اصلی : در قسهت اّل اصطالحات هربّط بَ تغذیَ را بررسی هیکًیم ّ در قسهت بعدیحاال 

 ریاضیات هیرّیم.هّارد تحصیلی ّ داًشگاُی ّ بعد آى بَ سراغ 

 

EATING IDIOMS 

 

1-The food gave me a real buzz. 

 غذا چسبید

 

2- Junk food 

 ُلَ ُّلَ

 

3- Let's have a bite. 

 بیا یَ لقهَ بزًیم

 

5- He eats like a horse./ He eats like a pig. 

 هثل گاّ هی خّرد

 

6- Quick-buck artist 

 آدم هفت خّر

 



 

 

 

 

7- Bon appetite 

 ًّش جاى

 

8- TV dinner 

 غذای حاضری

 

9- To dine out/ to eat out 

 بیرّى غذا خّردى

 

10- Drive through restaurant/ Drive-in restaurant 

 رستّراًی کَ هاشیى در هقابل آى تّقف کردٍ ّ غذا را بَ راًًدٍ تحّیل هی دًُد .

 

11-Let's have take-out/ Let's have take away 

 بیا از بیرّى غذا بگیریم )از بیرّى غذا گرفتى ّ در خاًَ خّردى(

 

12- On me/ My treat 

 هِهّى هى )هى حساب هی کًم(

 

13- Help yourself 

 بفرهایید هیل کًید

 

14- Would you like some tea? 

 چای هیل دارید؟

 

15- She has a sweet tooth 

 طبعش شیریى است.



 

 

 

 

 اصطالحات و لغات دانشگاهی میپردازیم:در این قسمت به 

 

 : تحصیلی مقاطع

 Freshman اّل سال داًشجْی-1

 

 Sophomore دّم سال داًشجْی-2

 

 Junior سْم سال داًشجْی-3

 

 Senior چِارم سال داًشجْی-4

 

 A.D/ Associate Degree((AA= is short for Associate of Arts)) دیپلن فْق-5

 

 B.S. (Bachelor of Science..(، ریاضی هثل)   فٌی ّ علوی رشتَُای لیساًس-6

 

 M.A. (Master of Arts)...(، زباى هثل)   اًساًی علْم رشتَُای لیساًس فْق-7

 

 M.S. (Master of Science)...(، ریاضی هثل)   فٌی ّ علوی رشتَُای لیساًس فْق-8

 

 Ph.D. (Doctor of Philosophy) دکترا-9

 

 principal/chancellor داًشگاٍ رئیس-11

 

 dean of faculty داًشکدٍ رئیس-11

 

 advisor هشاّر استاد-12



 

 

 

 

 supervisor راٌُوا استاد-13

 

 graduation ceremony التحصیلی فارغ جشي-14

 

 higher education عالی آهْزش-15

 

 postgraduate studies تکویلی تحصیالت-16

 

 undergraduate student کارشٌاسی دّرٍی داًشجْی-17

 

 postgraduate student ارشد کارشٌاسی دّرٍی داًشجْی-18

 

 student loan داًشجْیی ّام-19

 

 head of department گرٍّ هدیر-21

 

 dissertation/thesis پایاىًاهَ-21

 

 Do you have a degree? ؟داری داًشگاُی هدرک-22

 

 What's your degree? ؟چیَ هدرکت-23

 

 I've got a degree in English. دارم زباى هدرک-24

 

 My father has an associate's degree in English. دارد زباى دیپلن فْق پدرم-25

 



 

 

 

 I have a B.S. in mathematics. دارم ریاضی لیساًس-26

 

 I have B.A. in English literature. دارم اًگلیسی زباى ادبیات لیساًس-27

 

 the honorary degree of Doctor of Laws حقْق دکترای افتخاری هدرک-28

 

 Where did you get your bachelor's degree? ؟گرفتی را لیساًست کجا-29

 

 university entrance exam کٌکْر-31

 

 I study at a state university. ُستن دّلتی داًشگاٍ داًشجْی-31

 

 art college ٌُر داًشکدٍی-32

 

 I study part time/full time at the state university. ُستن دّلتی داًشگاٍ توامّقت/  پارٍّقت داًشجْی-33

 

 Bachelor of Arts / B.A ٌُر ّ اًساًی علْم ُای رشتَ در لیساًس هدرک-34

 

 I have master of Science/Master of Arts دارم لیساًس فْق هدرک-35

 

 Which grade are you in ؟چٌدهی کالس-36

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مسائل مربوط به ریاضیات را مورد بررسی قرار میدهیم: بخش نیزاین در و 

 

Mathematics 

 

 دارًد. تیک سّم هردم ایًجا هشکال -1

One third of the people here have problems 

 

 ّ پًج ُزارم بّد. دًتیجَ سیصد ّ ُفتا -2

(The result was 0.375 (zero point three, seven, five 

 

 دُم.چِار ّ ُفت  -3

It’s 4 point 7 

 

 اتاق ها پًج هتر در چِار هتر است. -4

Our room is five meters by four meters 

 

 شش بَ اضافَ دّ هی شّد ُشت. -5

Six plus two equals eight / six and two is eight. 

 

 ُفت هًِای چِار هی شّد سَ. -6

Seven minus four equals three 

 

 تا کم کًیم هی شّد سَ. اگر از ُفت چِار -7

Seven taken away four leaves three 

 

 



 

 

 

 سَ چِار تا هی شّد دّازدٍ تا. -8

Three fours are twelve 

Three times four is twelve 

Three multiplied by four is twelve 

 

 ًَ تقسیم بر سَ هی شّد سَ. -9

Three into nine goes three 

Nine divided by three is three 

 

 هى حساب، جبر، ًُدسَ، هثلثات ّ آهار را دّست ًدارم. -10

I don’t like arithmetic, algebra, geometry, trigonometry and statics. 

 

 بیا ایى هسألَ/ هعادلَ را حل کًیم. -11

Let’s solve this problem/ equation 

 

 هحّر / ًهّدار رسم کى. ابتدا یک خط / زاّیَ / شکل / دایرٍ / -12

First draw a line / angle / shape / circle / axis / graph 

 

 ایى عدد را بَ حرّف بًّیس. -13

Write this number in words 

 

 از کسر اعشاری ّ ایًجّر چیزُا هتًفرم. -14

I hate decimal fraction and such things. 

 

 

 

 



 

 

 

 کًی یا ًیاز بَ هاشیى حساب داری؟هی تًّی ایى جهع را ذًُی حساب  -15

Can you do this sum in your head or do you need a calculator? 

 

 عدد را باید دّ برابر یا سَ برابر کًیم؟ -16

Should I double the number or triple it? 

 

 است. 49جذر  7است ّ  10هجذّر  100 -17

100 is the square of ten and 7 the square root of 49  

 

 هیاًگیى اعداد دّ، سَ ّ چِار چًد است؟ -18

What’s the average of two, three and four? 

 

 اى در ایى شرکت سَ بَ یک است.ًًسبت هرداى بَ ز -19

The ratio of men to women is the company is three to one 

 

 درجَ دارد. 45زاّیَ  BCبا خط  ABخط  -20

Line AB is at an angle of 45 to line BC 

 

 لطفا یک زاّیَ قائهَ، زاّیَ تًد ّ زاّیَ باز رسم کى. -21

Please draw a right angle, acute angle and obtuse angle 

 

 بَ یک ًقالَ / گًّیا / پرگار ًیاز دارم. -22

I need a protractor / setsquare / pair of compasses 

 

 احت ایى دایرٍ چًد است؟هحیط ّ هس -23

What’s the circumference and area of this circle 

 



 

 

 

 لطفا شعاع ّ قطر ایى دایرٍ را رسم کًید. -24

Please draw the radius and diameter of this circle 

 

 ابعاد ایى هربع / هستطیل / هثلث چقدر است؟ -25

What are the dimensions of this square / rectangle / triangle 

 

 حال یک ذّزًقَ / هتّازی االضالع / لّزی رسم کى. -26

Now draw a trapezoid / parallelogram / diamond 

 

 آیا ایى شکل یک پًج ضلعی / شش ضلعی / ُفت ضلعی یا ُشت ضلعی است؟ -27

Is this shape a pentagon, hexagon, heptagon or octagon? 

 

 استّاًَ / ُرم / هخرّط / کرٍ را در تصّیر پیدا کًیدهکعب /  -28

Find cube / cylinder / pyramid / cone / sphere in the picture. 

 

 .ّ پیرّزی برای ُهَ دّستاى دارم بَ اتهام رسید.آرزّی هّفقیت ایى جلسَشیریى درس 

 

از آهّزش ُا ّ هقاالت ّ کتاب ّ عضّیت رایگاى در آى )ّرّد ایهیل خّد( با هراجعَ بَ سایت ها 

استفادٍ کافی را بردٍ ّ قطعا شاُد پیشرفت فّق العادٍ خّد در ایى زباى  بَ صّرت رایگاىُای ها 

 www.markazezaban.comشیریى شّید.

 

هرجع تخصصی آهّزش زباى بَ ّسیلَ ًکات الزم ّ با بیاًی سادٍ  هرکز زباى دات کام 

زباى را برای شها دّ چًداى یادگیری  ّ لذت کَ راحتی زیباّ 

 www.markazezaban.comهیکًد.

http://www.markazezaban.com/
http://www.markazezaban.com/

