
مقدمه

نیـاز و عالقـه ی اکثـر افـراد جامعه ی امـروزی به یادگیـری زبان انگلیسـی به 
عنـوان زبانـی بین المللـی بـرای ارتباط بـا دنیای پیرامـون یکـی از اصلی ترین 
سـریع  پیشـرفت  و  توسـعه  اسـت.  بـوده  کشـورمان  آموزشـی  دغدغه هـای 
تکنولـوژی و گسـتردگی زبـان انگلیسـی در ابعـاد مختلـف نیـاز بـه فراگیری 
واژگان را چندیـن برابـر نمـوده اسـت و از آنجایـی که واژگان بـه طور کلی در 
هـر زبانـی می تواننـد معانـی مختلف و متعددی داشـته باشـند و همچنین در 
نقش هـای دسـتوری متفاوتـی ظاهـر شـوند. لـذا یادگیـری و بخاطر سـپردن 

آنهـا می تواند بسـیار دشـوار باشـد.
کتـاب 4000 واژه ی ضـروری سـعی دارد فرآینـد یادگیری واژگان در سـطوح 
مختلـف را بـا توجـه به تنـوع معنایـی در جمالت مختلـف تسـهیل نماید. در 
ایـن فرآینـد بایـد بـه اینکـه منظـور از یـک واژه چیسـت، رابطـه ی آن واژه با 
واژگان مشـابه دیگـر چگونـه می باشـد، تلفـظ و کاربـرد دسـتوری واژگان در 

جمـالت دسـتوری مختلـف چگونـه می باشـد، توجـه نمود.
در کتـاب حاضـر سـعی شـده اسـت کـه ضمـن معرفـی واژگان پرکاربـرد، 
معنـی و تلفـظ آنهـا در موقعیت هـای مختلف را ارائـه داده تا در نتیجه بسـتر 
گسـترده تری بـرای زبـان آموز مهیا شـود. امید اسـت مجموعـه ی حاضر برای 

زبـان آمـوزان مفید واقع شـود. 
                                                         حمیدرضا جهانگیرزاده

                                                                 زمستان 98
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World list 1 
agree (əˈɡri) verb |  )فعل)اِگری 

  ؛ هم رأی بودن کردنموافقت

To agree is to have the same opinion or belief as another person. 
 The students agree they have too much homework. 

 ها تکالیف زیادی دارند.قیده هستند که آنآموزان هم عدانش

alcohol (ælkəˌhɑːl) noun |)اسم )اَل کاهال  
 ؛ مشروبات الکلی الکل

Alcohol is a type of drink that can make people drunk. 
 A person should not drive a car after he or she has been drinking 
alcohol. 

 اینکه الکل مصرف کرده است، رانندگی کند.یک شخص نباید پس از 

arrive (əˈraɪv) verb |)فعل )اِرایْو  
 ؛ وارد شدن رسیدن

To arrive is to get somewhere. 
 They arrived at school at 7 a.m. 

 صبح به مدرسه رسیدند. 7ها ساعت آن

August (ˈɑːɡəst) noun |)اسم )اُگِست  
 ماه آگوست میالدی

August is the eighth month of the year. 
 Is your birthday in August? 

 است. آیا تولدت در ماه اوت

boat (boʊt) noun |)اسم )بُوت  
 قایق

A boat is a vehicle that moves across water. 
 There is a small boat on the lake. 

 یک قایق کوچک روی دریاچه وجود دارد.

  

 Unit 1 
 

 
breakfast (brekfəst) noun |)اسم )بْرِک فَست  

 صبحانه
Breakfast is the morning meal. 

 I ate eggs for breakfast. 
 من برای صبحانه تخم مرغ خوردم.

camera (ˈkæmərə) noun |)اسم )کَمِرا  
 دوربین

A camera is a piece of equipment that takes pictures. 

 I brought my camera on my vacation. 
 من دوربینم را در تعطیالت آوردم.

capital (kæpətəl) noun |)اسم )کَپی تْل  
 پایتخت

A capital is a city where a country’s government is based. 

 The capital of the United States is Washington, D.C. 
 پایتخت ایاالت متحده، واشنگتن است.

catch (ˈkæt͡ʃ) verb |)فعل )کَچ  
 گرفتن؛ قاپیدن؛ بدست آوردن

To catch is to grab or get something. 
 Did you catch the ball during the baseball game? 

 آیا در جریان بازی بیسبال توپ را گرفتی؟

duck (ˈdək) noun |)اسم )داک  
 اردک

A duck is a small water bird. 
 People feed ducks at the lake. 

 دهند.ها غذا میمردم در دریاچه به اردک
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enjoy (enˌdʒɔɪ) verb |)فعل )اِن جوی  
 گذراندن؛ خوش لذت بردن

To enjoy is to like something. 
 The woman enjoys riding her bicycle. 

 برد.سواری لذت میآن زن از دوچرخه

invite (ˌɪnˈvaɪt) verb |)فعل )این وایت  
 دعوت کردن

To invite is to ask someone to come to a place or event. 

 I will invite my friends to my birthday party. 
 من دوستانم را به جشن تولدم دعوت خواهم کرد.

love (ˈləv) verb |)فعل )الو  
 ؛ خیلی دوست داشتن عاشق بودن

To love is to like something or someone a lot. 

 I love my family very much. 
 ام را خیلی دوست دارم.من خانواده

month (ˈmənθ) noun |)اسم )مانث  
 ماه

A month is one of 12 periods of time in one year. 
 January is the first month of the year. 

 ژانویه اولین ماه سال است.

travel (trævl̩) verb |)فعل )تْرَوِل  
 ؛ مسافرت رفتن سفر کردن

To travel is to go to a faraway place on vacation or business. 
 They will travel to Argentina this summer. 

 ها در این تابستان به آرژانتین سفر خواهند کرد.آن
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typical (ˈtɪpəkl)̩ adj |)صفت )تیپی کْل  

 معمولی
If something is typical, it is normal, or something that usually 
happens. 
 My typical breakfast is toast and eggs. 

 ست و تخم مرغ است.من نان تُ همیشگیصبحانه 

visit (ˈvɪzət) verb |)فعل )ویزیت  
 ...؛ دیدن کردن از کردنمالقات

To visit to go and spend time in another place or see another person. 

 She wants to visit her grandmother. 
 خواهد مادربزرگش را مالقات کند.او می

weather (ˈweðər) noun |)اسم )وِذِر  
 آب و هوا

Weather is the temperature and the state of the outdoors. 
 Today's weather is rainy and cloudy. 

 بری و بارانی است.آب و هوای امروز ا

week (wiːk) noun |)اسم )ویک  
 هفته

A week is a period of time that is seven days long. 
 What are you doing next week? 

 کنی؟هفته بعد چکار می

wine (waɪn) noun |)اسم )وایْن  
 شراب

Wine is an alcoholic drink made from grapes. 
 The store carried both red and white wine. 

  کند.عرضه می را ز و سفیددو شرابِ قرمآن مغازه هر
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The Amalfi Coast 
The Amalfi Coast in Italy is a beautiful place to travel. It's a 
beautiful area with an interesting culture. Located on the 
Tyrrhenian Sea next to the Mediterranean in southern Italy, 
the Amalfi Coast has high mountains and amazing beaches. 
Amalfi is on the west coast of Italy, and it takes less than four 
hours to drive there from Rome, the country's capital. You'll 
love it from the moment you arrive there! There are many 
activities for travelers, including beautiful beaches for 
swimming You can also play games on the beach and catch 
frisbees. A boat trip is a good way to spend the day, and you 
may see ducks and other birds sitting on the water. Fishing is 
also a popular activity. There are dozens of villages on the 
Amalfi Coast, and you can visit one of them to see how a 
typical local person lives. If you're friendly, you might even 
get invited into someone's house to enjoy home-cooked 
Italian food! Italians like drinking alcohol, especially wine. 
The Amalfi Coast has lots of gardens to explore. Italy is 
famous for its pizza and pasta. However, the Amalfi Coast is 
also well known for fish and octopus because it is located 
next to the water. Pastries are a popular breakfast food on 
the Amalfi Coast. August is a popular month to travel to the 
Amalfi Coast because the weather is warm. It's easy to spend 
a week traveling around the area. Make sure to take a 
camera so you can take a lot of photos. We're sure you'll 
agree that it's a great place! 

 

 
 

 

 

 

  

 Unit 1 
 

 

 

 ساحل آمالفی 
این یک منطقه زیبا با فرهنگ  است. سفریتالیا یک مکان زیبا برای ا در " یآمالف  "ساحل 

انگیز است که در شگفت های بلند و سواحلدارای کوه " آمالفی "ساحل  .جالب است
در  " یآمالف " .مدیترانه در جنوب ایتالیا واقع شده استدر  " تیرین "کنار دریای 
از  با رانندگی کردن کشد تاایتالیا است و کمتر از چهار ساعت طول می ساحل غربی

 .   آنجا خواهید شد عاشق ،ورودبه محض . به آنجا رسیدکشور  پایتخت، "رم"
های زیادی برای مسافران وجود دارد، از جمله سواحل زیبا برای شنا. شما فعالیت

 .بدست آورید " فریزبی "و  م دهیدانجا ساحلی را در آنجا یهابازیتوانید همچنین می
و  هااردکما ممکن است روز است، و ش گذراندنیک راه خوب برای  قایقبا سفر 

ها ده .گیری نیز یک فعالیت محبوب است. ماهیرا ببینید در آبدیگر پرندگان نشسته 
 یدبازدید کنها را توانید یکی از آنوجود دارد و شما می " آمالفی " در ساحل روستا

، حتی رفتار شما دوستانه باشداگر  .ببینید یک فرد بومی را معمولی روال زندگی تا
 !لذت ببریدتا از غذای ایتالیایی پخته شده  دعوت شویدممکن است به خانه کسی 

ساحل آمالفی دارای بسیاری  .شرابرا دوست دارند، به ویژه  الکلها نوشیدن ایتالیایی
با این حال،  .تالیا برای پیتزا و ماکارونی مشهور استای .است ها برای کشفاز باغ

نیز برای ماهی و هشت پا شناخته شده است، زیرا در کنار آب قرار  " آمالفی "ساحل 
 ماهیک  " اوت "  .است " آمالفی " محبوب در ساحل یصبحانهجات شیرینی .دارد

به راحتی شما  .ستگرم ا آب و هوااست زیرا  " یفآمال " به ساحلمحبوب برای سفر 
اطمینان حاصل  دوربیناز همراه داشتن  .کنیدوقت صرف دیدن کل منطقه می هفتهیک 

نسبت به عالی بودن  های زیادی بگیرید. ما مطمئن هستیم که شماعکستا بتوانید کنید 
 خواهید شد. هم عقیدهاین مکان با ما 
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World list 2 
adventure (ædˈvent͡ʃər)noun|) اسم) اَدوِنچِر 

                                                 ؛ ماجراجویی ماجرا
An adventure is a fun or exciting thing that you do. 
 Riding in the rough water was an adventure. 

 های خروشان یک ماجراجویی بود.سواری کردن در آبقایق

approach (əˈproʊtʃ)verb|)فعل) اِپروچ 
 مدنآ نزدیک؛  نزدیک شدن

To approach something means to move close to it. 
 The boy approached his school. 

 اش نزدیک شد.آن پسر به مدرسه

carefully (kerfəli)advb|)قید)کِرفولی 
 با دقت 

Carefully means with great attention, especially to detail or safety. 
 The baby carefully climbed down the stairs. 

 ها پایین آمد.آن کودک با احتیاط از پله

chemical (keməkl)̩noun|)اسم)کِمیکُل 
 شیمیایی

A chemical is something that scientists use in chemistry. 
 The scientist mixed the chemicals. 

 ی را با هم ترکیب کرد.آن دانشمند مواد شیمیای

create (kriˈeɪt)verb|)فعل)کْریِت 
 ؛ خلق کردن کردن ایجاد

To create means to make something new. 
 She created an igloo from blocks of snow. 

 های یخ، یک ایگلو )کلبه اسکیموها( ساخت.او با قالب
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evil (ˈiː. vəl)adj|)صفت)ایوُل 

 بد ؛ ؛ شیطانی هشریران
Evil describes something or someone bad or cruel, not good. 
 The evil figure scared us all. 

 ی ما را ترساند.آن شبح شیطانی همه

experiment (ɪkˈsper. ə.mənt)noun|)اسم)اِکسپِریمِنت 
 ؛ تجربه آزمایش

An experiment is a test that you do to see what will happen. 
 The student did an experiment in science class. 

 آموز یک آزمایش در کالس علوم انجام داد.آن دانش

kill (kɪl)verb|)فعل)کیل 
 به قتل رساندن ؛ کشتن

To kill someone or something is to make them die. 
 I killed the fly. 

 من آن مگس را کشتم.

laboratory (ˈlæbrəˌtɔːri)noun|)اسم)لَبرِتُری 
 آزمایشگاه

A laboratory is a room where a scientist works. 
 My mother works in a laboratory. 

 کند.مادر من در یک آزمایشگاه کار می

laugh (læf)noun|)اسم)لَف 
 صدای خنده

Laugh is the sound made when someone is happy or a funny thing 
occurs. 
 The sound of their laugh filled the room. 

 ها اتاق را پر کرد.ی آنصدای خنده
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 کند.مادر من در یک آزمایشگاه کار می

laugh (læf)noun|)اسم)لَف 
 صدای خنده

Laugh is the sound made when someone is happy or a funny thing 
occurs. 
 The sound of their laugh filled the room. 

 ها اتاق را پر کرد.ی آنصدای خنده
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loud (ˈlaʊd)adj|)صفت)لَئود 
 جلوهبلند ؛ رسا ؛ پر 

If a sound is loud, it is strong and very easy to hear. 
 The man’s voice was so loud that we all could hear him. 

 را بشنویم. توانستیم صدای اوی ما میصدای مرد به قدری بلند بود که همه

nervous (nɜːrvəs)adj|)صفت)نِروِس 
 ؛ نگرانعصبی 

When a person is nervous, they think something bad will happen. 
 The boy became nervous when he heard the news. 

 شد. نگرانامی که خبر را شنید آن پسر هنگ

noise (ˌnɔɪz)noun|)اسم)نُیز 
 ؛ هیاهوسروصدا ؛ قیل و قال 

A noise is an unpleasant sound. 
 The crying baby made a loud noise. 

 گریان، سر و صدای بلندی بپا کرد. آن کودکِ

project (prɑːdʒekt)noun|)اسم)پْراجِکت 
 ؛ تحقیقپروژه 

A project is a type of work that you do for school or a job. 
 His afternoon work project was to paint the room green. 

 ی کاری بعدازظهر او، نقاشی اتاق به رنگ سبز بود.پروژه

scare (sker)verb|)فعل)سْکِر 
 ترساندن

To scare someone is to make them feel afraid. 
 My uncle was scared by what he saw in the room. 

 عموی من از چیزی که در اتاق دید، ترسیده بود.
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secret (siːkrət)noun|)اسم)سیکرِت 
 ؛ سِرراز ؛ رمز 

A secret is something that you do not tell other people. 
 The two boys were sharing a secret. 

 راز مشترک داشتند. آن دو پسر یک

shout (ʃaʊt)verb|)فعل)شَوت 
 ؛ جیغ زدنزدن  فریاد

To shout is to say something loudly. 
 My boss shouted at me because I was late for work. 

 .رئیس سر من فریاد کشید بخاطر اینکه برای کار تاخیر داشتم

smell (ˈsmel)verb|)فعل)سْمِل 
 بوکردن

To smell something means to use your nose to sense it. 
The two friends smelled the flower. 

 آن دو دوست گل را بوئیدند.

terrible (ˈterəbl̩)adj|)صفت)تِرِبُل 
 خیلی بد ؛ افتضاح ؛ هولناک

If something is terrible, it is very bad. 
 The way he treated his classmate was terrible. 

 اش رفتار کرد خیلی بد بود.ای که او با همکالسیشیوه

worse (wɜːrs)adj|)صفت)وُرس 
 بدتر

If something is worse, it is of poorer quality than another thing. 
 Business was worse this month than last month. 

 بود. کسب و کار در این ماه از ماه گذشته بدتر
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The Laboratory 
Mia’s father had a laboratory, but she had no idea what was 
in it. Her dad always closed and locked the door when he 
went in. She knew that he used it to do projects for work. He 
never told Mia what these projects were. One night, Mia 
approached the door to the laboratory. She stopped and 
thought, “I wonder what crazy experiment he is doing now.” 
Suddenly, she heard a loud noise. It sounded like an evil 
laugh. The noise scared her, so she walked quickly back to 
her room. The next night, her friend Liz came to her house. 
When Liz arrived, Mia told her about the night before. “Oh, 
it was terrible,” she said. “Why don’t we see what is in 
there?” Liz asked. “It will be a fun adventure!” Mia felt 
nervous about going into her father’s laboratory, but she 
agreed. As always, the door was locked. They waited until 
Mia’s father left the laboratory to eat dinner. “He didn’t lock 
the door!” Liz said. “Let’s go.” The laboratory was dark. The 
girls walked down the stairs carefully. Mia smelled strange 
chemicals. What terrible thing was her father creating? 
Suddenly, they heard an evil laugh. It was even worse than 
the one Mia heard the night before. What if a monster was 
going to kill them? Mia had to do something. She shouted 
for help. Mia’s father ran into the room and turned on the 
lights. “Oh, no,” he said. “You must have learned my secret.” 
“Your monster tried to kill us,” Mia said. “Monster?” he 
asked. “You mean this?” He had a pretty doll in his hands. 
The doll laughed. The laugh didn’t sound so evil anymore. “I 
made this for your birthday. I wanted to give it to you then, 
but you can have it now. I hope you like it!” 
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 آزمایشگاه

گذرد. دانست که در داخل آن چه میداشت اما او نمی آزمایشگاهیک  "میا"پدر 
دانست کرد. او میبست و قفل میرا می بشد همیشه درپدرش هر وقت داخل آنجا می
گفت نمی "میا"دهد. هرگز به را انجام می هاییپروژهکه پدرش برای انجام کارها، 

. آن را نزدیک شدآزمایشگاه  ببه در "میا"ند. یک شب، باشها چه میکه این پروژه
به  "ای است.احمقانه آزمایش دانم او در حال انجام دادن چهنمی"باز کرد و گفت: 

، ترساندبود. این صدا او را  شیطان خندهرا شنید. آن صدا مانند  صدای مهیبییکباره، 
اش آمد. به خانه "لیز"و در نتیجه به سرعت به طرف اتاقش رفت. شب بعد، دوستش 

اوه، "درباره اتفاق شب پیش برای او صحبت کرد. گفت:  "میا"رسید،  "لیز"وقتی 
گذرد؟ چرا نتوانیم ببینیم که چه در آن می "گفت:  "لیز" "بوده است. وحشتناک

  "جالبی خواهد بود! ماجراجویی
اشت، اما موافقت د دلشورهدر مورد رفتن به داخل آزمایشگاه پدرش مردد بود و  "میا"

برای صرف شام  "میا"ها صبر کردند تا پدر قفل بود. آن بکرد. مانند همیشه، در
 "را قفل نکرد! برویم. بدر"گفت:  "لیز"آزمایشگاه را ترک کند. 

 شیمیایی مواد "میا"پایین رفتند.  احتیاط باها آزمایشگاه تاریک بود. دخترها از پله
 چه چیز وحشتناکی است؟ ساختنر حال . پدرش دکرد استشمامعجیبی را 

از آن صدایی بود که  تروحشتناکرا شنیدند. حتی  شیطانیصدای خنده ناگهان، 
باید کاری  "میا"چه؟  بکشدها را خواست آنشب قبل شنیده بود. اگر هیوال می "میا"

با سرعت به داخل آزمایشگاه رفت و  "میا". پدر زد فریادکرد. او با صدای بلند می
 "من پی برده باشی. رازاوه، نه. باید به  "ها را روشن کرد. او گفت: المپ

 "خواست ما را بکشد.هیوالی تو می"گفت:  "میا"
وی عروسک زیبایی در دستانش داشت.  "هیوال؟ منظورت این است؟"پدر پرسید: 
من این را "رسید. قدر هم شیطانی به نظر نمیخندید. آن خنده دیگر آنعروسک می

توانی حاال آن را داشته باشی. خواستم آن را به تو بدهم، اما میبرای تولدت ساختم. می
 "امیدوارم از آن خوشت بیاید!
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World list 3 
alien (eɪliən)noun |) اسم ) اِیْلیِن 

 موجود فرا زمینی؛ بیگانه
An alien is a creature from a different world. 
 The alien came in peace. 

 موجود فضایی با صلح آمد.

among (əˈmʌŋ)prep|)حرفاصافه)اَمانگ 
 در میان ؛ در خالل چیزی

If you are among certain things, they are all around you. 
 There was a red apple among the green ones. 

 های سبز وجود داشت.یک سیب قرمز در میان سیب

chart (t͡ʃɑːrt)noun|)اسم)چارت 
 فهرست ؛ لیست ؛ نمودار

A chart is a list of information. 
 We used a chart to see how we had improved. 

 ما از یک نمودار استفاده کردیم تا ببینیم چگونه پیشرفت کرده بودیم.

cloud (klaʊd)noun|)اسم)کْلَود 
 ابر

A cloud is a group of water drops in the sky. 
 The sky was filled with white clouds. 

 آسمان از ابرهای سفید پر شد.

describe (dəˈskraɪb)verb|)فعل)دیسکِرایْب 
 شرح دادن ؛ توصیف کردن

To describe is to say or write what someone or something is like. 
 They described their tree as colorful with gold ribbon and a star. 

 ها درخت خود را رنگارنگ با روبان طالیی و یک ستاره توصیف کردند.آن
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ever (ˈev. ər)advb|)قید)اِوِر 
 در هر زمانی ؛ تاکنون

Ever means at any time. 
 Going skiing last winter was the most fun I’ve ever had. 

ترین کاری بود که تاکنون انجام بخش ذشته، لذترفتن به اسکی در زمستان گ
 ام.داده

fail (feɪl)verb|)فعل)فِیل 
 ا ماندن ؛ ناکام شدنشکست خوردن ؛ و

To fail means you do not succeed in what you try to do. 
 Since he failed to get the job, he was sad. 

 بود، ناراحت بود. چون در به دست آوردن آن شغل شکست خورده

grade (ɡreɪd)noun|)اسم)گْرِید 
 امتیاز ؛ پایه ؛ درجه

A grade is a score or mark given to someone’s work. 
 I managed to get good grades on my report card. 

 ام نمرات خوبی ثبت کنم.موفق شدم که در کارنامهمن 

instead (ˌɪnˈsted)advb|)قید)اینسْتِد 
 به جای ؛ در عوض

Instead means in place of. 
 He ate the carrot instead of the ice cream. 

 او بجای بستنی هویج خورد.

library(ˈlaɪˌbreri)noun| )اسم)الیبرِری 
                                       کتابخانه

A library is a place where you go to read books. 
 The library at school is full of books. 

 ی مدرسه پر از کتاب است.کتابخانه
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photograph (ˈfoʊtəɡrɑːf) noun |)اسم )فوتوگِرَف  
 عکس

I like taking photographs. 
 I took the photograph with my cell phone. 

 من با تلفن همراهم آن عکس را گرفتم.

planet (plænət)noun|)اسم)پِلَنِت 
 سیاره

A planet is a large round thing in space. 
 Saturn is the planet with the ring around it. 

 ای در اطراف خود.ای است با حلقهزحل، سیاره

report (riˈpɔːrt)noun|)اسم)ریپورت 
 گزارش

A report is something students write for school. 
 Karen had trouble writing her report. 

 در نوشتن گزارش خود مشکل داشت. " کارن "

several (sevrəl)adj|)صفت)سْورال 
 چندین ؛ تعدادی

Several is more than two but not many. 
 He had to read several books for class. 

 خواند.او باید چندین کتاب برای کالس می

shape (ʃeɪp) noun |)اسم )شِیْپ  
 شکل

An object’s shape is the arrangement of its sides and surfaces. 
 Even with your eyes closed you can feel the shape of it. 

 توانی شکل آن را احساس کنی.ات نیز میحتی با چشمان بسته
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solve (sɑːlv)verb|)فعل)سالو 
 حل کردن ، برطرف کردن

To solve something is to find an answer to it. 
 All the students could easily solve the math problem. 

 آموزان توانستند به راحتی مسئله ریاضی را حل کنند.ی دانشهمه

suddenly (sʌd. ən. li)advb|)قید)ساندِنلی 
 منتظره غیر ناگهان ؛ یهو ؛ بطور

If something happens suddenly, it happens quickly and 
unexpectedly. 
 I was suddenly surprised by the cake my friends brought me. 

 من با کیکی که دوستانم برایم آوردند ناگهان متعجب شدم.

suppose (səˈpoʊz)verb|)فعل)ساپُز 
 ...حدس زدن که  ... ؛گمان کردن که

To suppose is to guess. 
 I suppose I should go home now. 

 که باید االن به خانه بروم. گمان کنم

understand (ˌəndərˈstænd) verb |)فعل )آندْرِستَند  
 ؛ دریافتن ؛ درک کردن فهمیدن

To understand something you need to know what it means. 
 Henry could not understand the message. 

 نتوانست آن پیام را بفهمد. " یهنر "

view (vju)verb|)فعل)ویو 
 دیدن ؛ از نظر گذراندن ؛ نگاه کردن

To view is to look at something. 
 Michael likes to view himself in the mirror. 

 دوست دارد خودش را در آینه ببیند. " مایکل "
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